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 Çok Kıymetli Hemşerilerim! 

Doç.Dr. Lütfü Savaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

 Yaşanabilir, sağlıklı, çevreci ve yaşam kalitesi yüksek bir Hatay için 
göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerden aldığımız güç ve destekle 
hizmetlerimizi arttırarak belirli bir noktaya getirdik.  Sosyal yardım 
ve hizmetlerde imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini kucakladık,  
kimseyi dışlamadık, adil olduk, hakkaniyete uygun davrandık. 
 
 Geçen yaklaşık beş yıllık süre içinde Hatay’ımıza mevcut imkanlar 
içinde en iyisini sunmak, halkımıza hiçbir ayrım yapmadan kamusal 
hizmetlerden adil yararlanmalarını sağlamak temel yönetim anlayışımız 
olmuştur. Ayrıca ilimize belediye hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve 
verimliliği artırmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsal 
ve mali yapımızın güçlendirilmesi, teknik ve mevzuat altyapımızın 
iyileştirilmesi, beşeri kaynakların eğitimi ve hizmet sunumunda etkinliğin 
sağlanması konularında da önemli ilerlemeler kaydettik. 

 Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projeler ile Hatay’ımıza; 
sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda ivme kazandırdık ve bu yolda 
ülkemizin en yaşanabilir kenti olma yolunda hızla ilerliyoruz. Daha çağdaş 
ve daha modern bir Hatay hedefimize ulaşmak için belediyecilik hizmetleri 
alanında dünyada ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip ediyor, geri 
kalmamak sizlere 7/24 kesintisiz ve hızlı hizmet verebilmek için gayret 
gösteriyoruz. 

 Her alanda olduğu gibi Hatay’ımızda da ihtiyaçlar sınırsız, 
kullanabileceğimiz kaynaklar ise sınırlıdır.  Belediyemizin imkanlarını 
artırdıkça, yeni imkanlar yaratarak öncelikli ihtiyaçlardan başlayarak 
hizmetlerimize devam etme arzusu içerisindeyiz. 

 Bu doğrultuda hedefimiz; elde ettiğimiz tecrübe ile devam eden 
ve planlanan yeni projeleri de hayata geçirerek, Hatay’ımızı turizm, sanayi, 
ticaret, tarım, eğitim alanları başta olmak üzere her alanda ilerleterek 
rekabet gücünü artırmak, önce Hatay’ımıza sonra ülke ekonomisine 
önemli destekler sağlayan refah düzeyi yüksek kentlerimiz arasında 
yer almasını sağlamak için her türlü gayreti göstermeye devam etmek 
olacaktır.
 
 2018 Faaliyet Raporunu saydamlık ve hesap verme sorumluluğu 
içinde hazırlayarak siz değerli hemşerilerimizin değerlendirmesine 
sunmaktan memnunluk duyar, bu vesileyle bu raporun hazırlanmasında 
emeği geçenlere de teşekkür eder, siz değerli hemşerilerime saygılar 
sunarım. 
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İLKELERİMİZ

• “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle çalışırız.
• Adalet, verimlilik ve yaşam kalitesinden ödün vermeyiz.
• Katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışını benimser, sivil toplum faaliyetlerini destekleriz.
• Tüm karar ve eylemlerimizi güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırırız.
• Riskleri yönetmenin, afet ve krizleri yönetmekten daha önemlii olduğuna inanır; sorunlar ya-

şanmadan önlem alırız.
• Çevreye, tarihi mirasa, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlıyız.
• Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik veririz.
• Eğitim, kültür, turizm, sanat ve sporu destekleriz.
• Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi liyakat ve güven esasına dayandırırız.
• Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini destekleriz.
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Katılımcı bir yönetim 
anlayışıyla, adaletten, 
verimlilikten ve yaşam 
kalitesinden ödün vermeden, 
insanımızı, çevremizi ve 
toplumsal değerlerimizi 
ekonomik zenginlikle 
buluşturan hizmetleri 
sunmaktır.

Hatay’ı yaşam kalitesiyle 
imrenilecek, yaşamaktan 
mutluluk ve gelecek nesillere 
devretmekten gurur 
duyulacak dünyaca tanınan 
bir medeniyetler şehrine 
dönüştürerek, model bir 
belediye olmaktır. 

A
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YETKİ , GÖREV VE
SORUMLULUKLAR

B
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a) İlçe (…)(2)  belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir 
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım 
programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 
hazırlamak.

b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir 
belediye (…)(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 
arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, 
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir 
içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak 
hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda 
yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar 
ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve 
uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar 
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe (…)(2) 
belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon 
plânlarını yapmak veya yaptırmak. (3)

c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve 
hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım 
işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon 
plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve 
ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu 
Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya 
işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin 
sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere 
ruhsat vermek ve denetlemek.

e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki 
yetkileri kullanmak.(4)

f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve 
uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak 
ve koordinasyonu sağlamak; 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.

g) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir 
belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine 
bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları 
yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların 
temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; 
kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere 
cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; 
ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını 
belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi 
işlerini gerçekleştirmek.

h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, 
tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını 
sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, 
eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 
inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış 
yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama 
alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını 

belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan 
vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim 
plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta 
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç 
katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, 
depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri 
yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, 
işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin 
hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının 
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili 
gerekli düzenlemeleri yapmak.(1)

j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî 
müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek 
ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere 
laboratuvarlar kurmak ve işletmek.

k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği 
alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.

l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar 
yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat 
vermek. 
 
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal 
donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan 
barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence 
ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya 
işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî 
yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği 
sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları 
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 
başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik 
yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla 
ödül vermek. (2)
n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür 
hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin 
her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme 
desteğini sağlamak. (3)

o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent 
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını 
yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa etmek.

p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek 
ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki 
kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu 
taşıma araçlarına ruhsat vermek. (Ek cümle: 16/5/2018-
7144/14 md.) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hatlarıyla 
ilgili olarak; şehir merkezine olan uzaklık, nüfus ve hattı 
kullanan sayısı kriterleri esas alınarak tespit edilecek 
hatlarla ilgili toplu taşıma hizmetlerinin işlettirilmesine 
karar vermek.

r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için 
gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve 
işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya 
arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.

s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, 
işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (5216 S.K.md.7)
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t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, 
yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında 
gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.

u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal 
afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir 
ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine 
araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil 
yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde 
üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, 
eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu 
kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak 
önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın 
gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri 
ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve 
çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri 
yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, 
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek 
veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, 
yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil 
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek 
veya işlettirmek.

z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya 
can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 
tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin 
talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.

 Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın 
(c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına 
uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek 
zorundadır. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 
md.) Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), 
(t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve 
adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye 
meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte 
yapabilirler. (Ek üç cümle: 16/5/2018-7144/14 md.) 
Büyükşehir belediyeleri, birinci fıkranın (p) bendinin ikinci 
cümlesinde yer alan kriterler esas alınarak büyükşehir 
belediye meclisi kararıyla belirlenen yerlerdeki toplu 
taşıma hatlarının işletmesinin o bölgede kurulu taşıma birlik 
veya kooperatiflerinden temin edilmesine karar verebilir. 
Bu durumda ihaleye katılacaklarda ve kullanılacak taşıma 
araçlarında aranacak şartlar belediyelerce belirlenir. 
Taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden 
toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak 
yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.

ALTYAPI HİZMETLERİ
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
(5216 S.K.md.8)

 Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin 
koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir 
belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin 
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve 
kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 
alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe 
(…)(1) belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren 
konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine 
üye olarak katılırlar. Altyapı koordinasyon merkezi 
toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst 
kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de 
davet edilerek görüşleri alınır.

 

 Altyapı koordinasyon merkezi, kamu kurum 
ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir 
içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı 
ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak 
programları birleştirerek kesin program hâline getirir. 
Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar 
alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî 
bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek 
zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu 
kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması 
gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan 
alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, 
alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak 
alt yapı yatırım hesabına aktarılır.
  
 Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum 
ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının 
bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya 
ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler 
için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı 
ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, 
yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl 
bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili 
bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden 
ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi 
sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz.

 Ortak programa alınmayan yatırımlar için 
bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından 
belirlenen programa göre harcamalarını kendi 
bütçelerinden yaparlar.

 Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak 
yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
 
 Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma 
esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum 
ve kuruluş temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt 
yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve 
aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır.

ULAŞIM HİZMETLERİ
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
(5216 S.K.md.9)

 Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve 
demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin 
koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir 
belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin 
başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum 
ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın 
temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini 
ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon 
merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili 
üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas 
meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri 
alınır.

 Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen 
trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh 
belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak 
ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler 
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ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun 
yetkileri  ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. 
 
Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir 
belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 

 Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu 
taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.
 
Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu 
kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından 
müştereken çıkarılan yönetmelikle belirlenir.
 
 Büyükşehir belediyelerine bu kanun ile verilen 
görev ve yetkilerin uygulanmasında, 13.10.1983 tarihli ve 
2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun bu kanuna aykırı 
hükümleri uygulanmaz

İMAR DENETİMİ
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi(5216 
S.K.md.11)

 Büyükşehir belediyesi, ilçe (…)(2) belediyelerinin 
imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim 
yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, 
incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı 

içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler 
en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının 
denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler 
ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından 
yararlanılabilir.
 
 Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve 
aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı 
geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve 
aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 
eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
 
 Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen 
ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli 
işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen 
imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay 
içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 
3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 
42’nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma 
hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42’nci madde 
kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
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Tablo 1: Hizmet Binaları

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLERC
   Fiziksel Yapı
 1.1-Hizmet Binaları ve Diğer Gayrimenkuller



17

Tablo 2: Kültür Hizmet Binaları

Tablo 3: Sosyal Hizmet Birimleri
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Tablo 5: Taşıt Listesi

1.2-Taşıtlar
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2- Örgüt Yapısı

Belediyemiz teşkilat yapısı; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 ve 22’nci maddeleri ve 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.

1) Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve 

müdürlüklerden oluşur.

2) Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. 

3) Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebil-

mesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atana-

bilir.

4) Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu al-

tında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun 

olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.

5) Büyükşehir belediyesi personeli büyükşehir belediye başkanı tarafından atanır. Personelden müdür ve üstü 

ünvanlı olanlar ilk toplantıda büyükşehir belediye meclisinin bilgisine sunulur.

6) Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna 

atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dâhil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna ata-

nanlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. Hukuk Müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık 

daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun ‘’152’inci’’ maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar.

7) “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.”

  ÖRGÜT YAPISI
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı

Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu İç DenetimGenel Sekreter 1. Hukuk Müşavirliği

Basın Yayın Birimi

Halkla İlişkiler Birimi

Dış İlişkiler Birimi

Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşaviri

Mali Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Dairesi Başkanlığı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanlığı

Zabıta Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Dairesi 
Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Muhtarlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Şube 
Müdürlüğü

Muhasebe Şube Müdürlüğü

Gelir ve Takip Şube 
Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Şube 
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Şube 
Müdürlüğü

Bordro ve Tahakkuk Şube 
Müdürlüğü

Eğitim Şube Müdürlüğü

Encümen ve Meclis Şube 
Müdürlüğü

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Arşiv Şube Müdürlüğü

Yaygın Eğitim Şube 
Müdürlüğü

Kültür, Sanat ve Tiyatrolar 
Şube Müdürlüğü

Sportif Organizasyonlar Şube 
Müdürlüğü

Tören Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü

Trafik Şube Müdürlüğü

Haller Şube Müdürlüğü

1.Bölge Zabıta Şube 
Müdürlüğü

2.Bölge Zabıta Şube 
Müdürlüğü

3.Bölge Zabıta Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Kamulaştırma Şube 
Müdürlüğü

Emlak Yönetimi ve 
Taşınmazlar Şube Müdürlüğü

Önleme ve Eğitim Şube 
Müdürlüğü

Müdahale ve Afet 
Koordinasyon Şube 

Müdürlüğü

1.Bölge İtfaiye  Şube 
Müdürlüğü

2.Bölge İtfaiye  Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler  Şube 
Müdürlüğü

Muhtar Bilgi Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü

Mahalle Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü

Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemi Şube 
Müdürlüğü

Bilgi Teknolojileri ve 
Araştırma Geliştirme Şube 

Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma Şube 
Müdürlüğü

Atık Yönetimi Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri ve Yapı İşleri Şube 
Kontrol Müdürlüğü

Etüt Proje Keşif ve Hesap 
Şube Müdürlüğü

AYKOME Şube Müdürlüğü

Yol Bakım Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar 
Dairesi Başkanlığı

Park ve Bahçeler Şube 
Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü

Etüt Planlama ve Kesin Hesap 
Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Elektrik İşleri ve Aydınlatma 
Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Koruma ve Güvenlik Şube 
Müdürlüğü

İhale Şube Müdürlüğü

Makine ve İkmal Şube 
Müdürlüğü

Satın Alma Şube Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Dairesi 
Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Şube 
Müdürlüğü

Harita Şube Müdürlüğü

Koruma Uygulama ve 
Denetim Şube Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm ve Zemin 
İnceleme Şube Müdürlüğü

Ruhsat Denetim Şube 
Müdürlüğü

Numarataj Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Trafik Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü

Ulaşım Planlama Şube 
Müdürlüğü

UKOME Şube Müdürlüğü

Terminaller Şube Müdürlüğü

Toplu Taşıma Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler  Şube 
Müdürlüğü

AR-GE ve Projeler Dairesi 
Başkanlığı

AR-GE ve Planlama Şube 
Müdürlüğü

Projeler Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler  Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube 
Müdürlüğü

Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

Mezbahalar Veterinerlik ve 
Gıda Kontrol İşleri Şube 

Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Şube 
Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube 
Müdürlüğü

Şekil 1: Teşkilat Şeması
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4- İnsan Kaynakları
 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre Norm Kadro oluşturulmuş olup, 22.05.2016 tarih 
ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değiştirilen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlik-
leri Norm Kadro İlke ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre kadro işlemleri yapılmaktadır. Belediye-
miz A – 2 grubunda yer almakta olup, yönetmelik gereği istihdam edebileceği personel sayısı memur kadroları 
3.262 kişi olarak belirlenmiştir.

3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Tablo 6: Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Listesi

Tablo 7: Daire Başkanlığına Göre Personel Dağılımı
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Tablo Grafik 1 Kadroya Göre Personel Dağılımı

4.1- Kadroya Göre Personel Dağılımı

4.2- Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Tablo Grafik 2 Cinsiyete Göre Personel Dağılımı
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4.3- Personel Eğitim Durumu

Tablo Grafik 3 Personel Eğitim Durumu

4.4- Personel Yaş Dağılımı

Tablo Grafik 4 Personel Yaş Dağılımı
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5- Sunulan Hizmetler

Kurumsal
Dönüşüm
Hizmetleri

Kentsel
Dönüşüm
Hizmetleri

Toplumsal
Dönüşüm
Hizmetleri

Belediyemizin 
2015-2019

Stratejik Planına 
Uygun Olarak Sunulan 

Hizmetlerimiz

Projelendirme ve Proje Uygulama
Strateji Geliştirme ve Planlama

İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilişim Hizmetleri Yönetimi

Mali Hizmetler Yönetimi
Destek Hizmetleri Yönetimi

Kurum İçi / Dışı İlişkiler Yönetimi
Tanıtım ve Halkla İlişkileri

Doküman ve Arşiv Yönetimi Kurumsal Hizmetleri

Harita ve Planlama Çalışmaları
Kentsel Donatı Çalışmaları

Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
İmar Faaliyetleri

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Faaliyetleri
Ulaşıma Yönelik Plan Çalışmaları

Ulaşım Çalışmaları Kapsamında Alınan Kararlar
Trafik Yönetimi

Toplu Ulaşım Hizmetleri
Yeşil Alan Yönetimi

Çevre Koruma
Atık Yönetimi

Deprem Odaklı Risk Analizleri
Acil Durum Yönetimi

Eğitim ve Bilinçlendirme

Yaşlılara Yönelik Hizmetler
Çocuk ve Gençlere Yönelik Hizmetler

Engellilere Yönelik Hizmetler
Meslek Edindirmeye Yönelik Eğitim Hizmetleri

Kadınlara Yönelik Sosyal Destek Hizmetleri
Sosyal Yardım Hizmetleri

Sosyal Tesis ve Plaj Hizmetleri
Spora Yönelik Faaliyetler

Cenaze Hizmetleri
Kadın ve Aile Sağlığı Hizmetleri

Vektörlerle Mücadele/İlaçlama Hizmetleri
Acil Sağlık ve Can kurtarma Hizmetleri

Gıda Güvenliği Hizmetleri
Kültürel Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi

Kültürel Mekânların Yönetilmesi
Kültürel Mekânların Projelendirilmesi

Kültürel Mekânların Projelerinin Gerçekleştirilmesi
Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri Yönetimi Proje 

ve Uygulamaları
Ruhsatlandırma Hizmetleri

Denetim Faaliyetleri
Tüketici Haklarının Korunması 
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YÖNETİM VE
İÇ KONTROL6
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Yönetim;
 Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iş ve işlem-
ler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Be-
lediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 
yapılmaktadır. Yönetim yapımız Meclis, Encümen, Başkan, 
Başkan Yardımcıları, Müdürler ve diğer çalışanlardan olu-
şur.
 Belediye başkanı üst yönetici olarak beledi-
ye 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, bü-
tünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı 
amaçlayarak görev ve sorumlulukların yerine getirilmesin-
den belediye meclisine karşı sorumludur.
 
 2018 yılı Belediyemiz Bütçesi Kamu Malî Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde performansa 
dayalı bütçeleme anlayışına uygun, stratejik planlarda yer 
alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, 
kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini 
ve kullanılmasını hedefleyerek hazırlanmış ve uygulanmış-
tır.
 Belediyemizin düzenlilik ve performans açısın-
dan dış denetimi Sayıştay Başkanlığınca; idari iş ve işlem-
lerinin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından 
denetimi ise İçişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.

İç Kontrol;
 Hatay Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dai-
re Başkanlığı Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 2016 yı-
lında iç kontrol çalışmalarına başlamıştır. 
 İç kontrol sistemi belediyemizin hedeflerine ulaş-
ması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken 
önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi ama-
cıyla uygulanan süreçtir. İç kontrol, belediyemizin sürekli 
değişen çevre koşulları, hizmet alanların talepleri ve önce-
likleri ile gelecekte ortaya çıkabilecek tehdit unsuru olan 
veya fırsatlar yaratabilecek risklerle başa çıkabilmeleri için 
yönetimi güçlendirecektir.
 
 İç kontrol çalışmalarında, hem çalışma ekibinin 
hem de yönetimin kabul ettiği bazı unsurlar şunlardır;
• İç kontrol bir süreçtir. Bunun anlamı iç kontrolün ula-

şılmaya çalışılan bir amaç olmadığıdır. İç kontrolün 
süreç olması, aynı zamanda bir sonuç olmadığı anla-
mına da gelir. Bu süreç sonuca ulaşmak için kullanılan 
bir araçtır.

• İç kontrol insanlardan etkilenir. Bu süreç sadece poli-
tika kuralları, el kitapları ve talimat metinleri değildir. 
Kurumun her seviyesinde yer alan insanlar iç kontro-
lün bir parçasıdır ve uygulanmasından sorumludur.

• İç kontrol belediyemizin hedeflerine ulaşılmasında 
üst yönetime ve idarecilere sadece makul bir güven-
ce sağlar.

 Kurum, hedefine doğru ilerlerken iç ve dış et-
kenlere maruz kalır. Kurumun bir parçası olan çalışanlar 
iç etkenlere örnek olarak gösterilebilir. Kişilerin karakter 
özellikleri, ahlaki değerleri ve yetkinlikleri iç kontrolün et-
kinliği ile doğrudan ilgilidir. İç kontrol ile insanların içsel 
özelliklerini tamamen kontrol etmek mümkün değildir. Dış 
etken olarak gösterilebilecek risklerin ki buna ekonomik 
kriz örnek verilebilir, bir kısmını da tamamen kontrol et-
mek imkânsızdır. Bu nedenle iç 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
 Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, Belediyemi-
zin; hedeflere ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet 
yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir. Mali rapor-
ların güvenilirliği, geçici ve özetlenmiş raporları da içeren 
güvenilir hesap raporlarının hazırlanması, mali verilerin 
açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlan-
ması, konu ile ilgili diğer bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmesi 
gibi konuları içerir. Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun 
hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü faaliyetlerin yasal pro-
sedüre uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken 
uyum çalışmaları ile ilgilidir. 
 Varlıkların korunması ise belediyemizin sahip ol-
duğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.
İç kontrol sistemi belediyemizin farklı etkinlik seviyelerin-
de faaliyet gösterir. İç kontrol faaliyetlerinin ne kadar etkin 
yürütüldüğü:
• Üst yönetim ve idarecilerin, belediyeyi, belediyenin 

hedeflerine ulaşılması için yapılan faaliyetlerin kapsa-
mını, faaliyetlerin yer aldığı çevreyi ve karşılaşılacak 
riskleri anlamalarına,

• Çalışanların iç kontrolün uygulanmasına yönelik so-
rumluluğa, gerekli bilgiye, yeteneğe ve yetkiye sahip 
olmalarına,

• Yayımlanan mali raporların güvenilir bir biçimde ha-
zırlanmasına,

• Yasa ve yönetmeliklerle uyumun sağlanabilmesine 
bağlıdır. 

 İç kontrolün etkinliğinde en büyük rolü yönetim 
üstlenecektir. İdareciler iç kontrol sisteminin etkili bir bi-
çimde işlediğinin güvencesini verebilmek için uygun poli-
tikalar oluşturmalı ve güvence sağlamalıdırlar. İç kontrol 
uygulanırken, hedeflere ulaşılmasını etkileyecek belirsiz-
likler öngörülmeli ve önlemler alınmalıdır.
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AMAÇ VE HEDEFLER
BÖLÜM II

A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
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İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİA
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 Onuncu Kalkınma Planında (s. 154), “Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, 
çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel 
amaçtır” ifadesi yer almaktadır. 
 
 Onuncu Kalkınma Planında yerel yönetimlere yönelik temel politika öncelikleri ve uygulama yönlü program alanları 
aşağıda sıralanmaktadır:
Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltile-
cek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda 
kapasiteleri artırılacaktır. 

• Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede 
hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır. 

• Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı 
yeniden düzenlenecektir. 

• Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis 
etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirile-
cektir.

• Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır. 
• Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır. 
• Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

 Onucu planında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programından biri de “Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi 
Programı” dır. Hedefleri, yerel hizmet sunumunda verimliliğin artırılması, hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynak-
ları yönetimi strateji ve uygulamalarının güçlendirilmesi, hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi kapasitelerinin 
artırılması ve yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri de dâhil olmak üzere STK’ların ve üni-
versitelerin katkısının artırılması olarak belirlenen programda iki bileşen belirlenmiştir: Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin 
Geliştirilmesi ve Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi.

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERB
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FAALİYETLERE İLİŞKİN 
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

BÖLÜM III

A- MALİ BİLGİLER

 1- Bütçe Uygulama Ve Sonuçları

 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

 3- Mali Denetim Sonuçları

B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

 1- Faaliyet Ve Proje Bilgileri

 2- Performans Sonuçları Tablosu

 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
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 2018 mali yılı gider bütçesi 1.038.500.000,00-TL, gelir bütçesi 958.500.000,00-TL olup 80.000.000,00-TL finansman 
öngörülmüştür. Mali yılsonunda Gider Bütçesi 974.740.436,69-TL, Gelir Bütçesi 929.019.270,79-TL olarak gerçekleşmiştir.

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

Gelir Bütçesi
 
 2018 mali yılı gelir bütçesi net 958.500.000,00-TL tahmin edilmiş, yılsonunda 929.019.270,79-TL tahsilat yapılmış, yapılan 
tahsilatlardan 1.319.322,08-TL red ve iade yapılarak net 929.019.270,79-TL gelir tahsil edilmiştir. Gerçekleşme oranı %96,92’dir. 

 2018 mali yılı gelir bütçesinin tahmin ve gerçekleşme oranları;

MALİ BİLGİLERA
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Gider Bütçesi
 Ekonomik sınıflandırmaya göre;
 
 2018 mali yılı gider bütçesi 1.038.500.000,00-TL tahmin edilmiş ve 2017 mali yılı sonu programa bağlanıp devreden 
139.328.623,52-TL ile birlikte toplam 1.177.828.623,52-TL olup, yılsonunda 974.740.436,69-TL olarak gerçekleşmiştir. Gider Büt-
çesinin gerçekleşme oranı %82,76‘ dır. 2018 mali yılında gider bütçesini ekonomik sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, top-
lam bütçe giderinin 108.756.894,38-TL ile %11,16’sı Personel Giderleri, 18.369.686,71-TL ile % 1,88’i Sosyal Güvenlik Primi Giderleri, 
416.149.258,57-TL ile %42,69’u Mal ve Hizmet Alımları, 56.716.618,44-TL ile %5,82’si Faiz Giderleri, 17.378.718,09-TL ile % 1,78’i Cari 
Transferler, 343.566.213,68-TL ile %35,25’i Sermaye Giderleri ve 13.803.046,82-TL ile %1,42’si Sermaye Transferlerinden oluşmakta-
dır.

2018 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı

Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre;

 2018 mali yılında gider bütçesini fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde incelediğimizde, toplam bütçe giderinin 
412.887.536,79-TL ile %42,36’sı Genel Kamu Hizmetleri, 75.903.703,54-TL’ i le %7,79 ’u Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, 
94.512.259,47-TL ile  %9,70’i Ekonomik İşler ve Hizmetler, 21.241.803,74-TL ile %2,18 ’i Çevre ve Koruma Hizmetleri, 
317.350.302,95-TL ile %32,56’sı ’ü İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri, 19.433.784,01-TL ile %1,99’u Sağlık Hizmetleri, 
26.394.328,36-TL ile %2,71’i Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri, 7.016.717,83-TL ile %0,72’si Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım 
Hizmetleri oluşturmaktadır.
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Bilanço:

2018 yılı Bilançosu;

1.706.737.061,67_TL olan aktif büyüklüğü:

• %29’lik kısmı 489.792.416,21_TL ile Dönen varlıklardan,
• %71’lik kısmı 1.216.944.645,46_TL ile Duran varlıklardan oluşmaktadır.

1.706.737.061,67_TL olan pasif büyüklüğü:

• %19’luk kısmı 331.214.838,10_TL ile Kısa vadeli yabancı kaynaklardan,
• %29’luk kısmı 502.335.402,39_TL ile Uzun vadeli yabancı kaynaklardan,
• %51’i 873.186.821,18_TL ile Öz kaynaklardan oluşmaktadır.

Bütçe Uygulama Sonuçları:

Gelir Bütçesi: 929.019.270,79_TL
Gider Bütçesi: 974.740.436,69_TL olarak gerçekleşmiştir.
Gelir Bütçesi gerçekleşme oranı %96,92, gider bütçe gerçekleşme oranı %82,76’dır.

1 – Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2 – Mali Denetim Sonuçları

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 68. maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanu-
nu gereğince Sayıştay Başkanlığı tarafından 2018 mali yılı dış denetimi devam etmektedir.

 2018 mali yılı denetimi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Meclis Denetim 
Komisyonu tarafından sürdürülmektedir.
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1 – Faaliyet ve Proje BilgileriKöprü ve Alt Geçit Yapımı

 2018 yılı içerisinde 1 adet köprü ve 1 adet alt geçidin yapımı tamamlanmış olup 2 adet köprünün ise yapımı devam etmektedir.

1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Altınçay Deresi Üzeri Köprü Yapım İşi

 Altınçay mahallesinde yapılmış olup 24,5 m uzunluğunda, kaldırım dahil 13 m genişliğinde modern bir köprüdür.

2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Avcılar Mahallesi ve Huzurlu Mahallesi Köprü Yapım 
İşi

 Avcılar ve Huzurlu mahallelerinde yapılmakta olan 20 m uzunluğunda, 10,4 m genişliğinde olan köprülerin 
yapımı devam etmektedir.

3-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı Battı-Çıktı Yapılması İşi

 Proje ile ikinci çevre yolu niteliğindeki 75.Yıl Bulvarı’nın devamı olan Uğur Mumcu Caddesi ile Şükrü Güçlü 
Caddesi; Gündüz Caddesi ile Samandağ Yolu birbirine bağlanmıştır. Yapım aşamasında 624 adet fore kazık kul-
lanılmış olup 15,6 m genişliğinde ve 300 m uzunluğundadır.

PERFORMANS BİLGİLERİB
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Duvar ve Menfez Yapımı

 2018 yılı içerisinde il genelinde 17 adet menfez, 7.898,5 m taş duvar ve 864 m istinat duvarı yapılmıştır.

1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz ve Samandağ İlçe-
leri İstinat Ve Taş Duvar Yapım İşi

2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya, Defne, Saman-
dağ, Hassa İlçeleri Muhtelif Mahalle Yollarına İstinat ve Taş 
Duvar Yapım İşi

3-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Mahalle Yol-
larına İstinat ve Taş Duvar Yapım İşi

4-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Mahalle 
Yollarına İstinat ve Taş Duvar Yapım İşi

5-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen-Hassa İlçeleri Ma-
halle Yollarına İstinat ve Duvar Yapım İşi
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6-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya, Altınözü ve Yay-
ladağı İlçeleri Mahalle Yollarına İstinat ve Taş Duvar Yapım 
İşi

7-) Hatay İli Belen İlçesi İssume Mahallesi Toki Evleri Gazi 
Abdurrahmanpaşa İlkokul ve Ortaokul Bahçesine İstinat 
Duvarı Yapım İşi

8-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne, Samandağ, Yay-
ladağı İlçelerinde Yol Kenarlarında Meydana Gelen Toprak 
Kaymalarını Önlemek Amacıyla Taş Duvar Yapım İşi

*İl genelinde diğer menfez ve duvar çalışmaları için yaklaşık olarak 7.000.000,00 TL harcanmıştır.
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Üst Yapı Çalışmaları

1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Kuzeytepe 
Mahallesi Çok Amaçlı Salon Yapım İşi

 1.650 m² toplam alana sahip 350 kişi kapasiteli, 750 
m²’lik çok amaçlı salon ve muhtarlık odasından oluşan pro-
jenin yapımı tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunul-
muştur.

2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İlçesi Mezbaha 
Kompleksi Yapım İşi 

 Dörtyol ilçemizde 10.000 m²’lik alan üzerinde 
yapılmakta olan mezbaha kompleksinin yapımı ek modern-
izasyon yapılacağından %75 seviyesinde tamamlanmıştır.

3-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan İlçesi Tır Garajı 
Saha Betonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

 Yaklaşık 52 dönüm arazi üzerinde 26 adet ofis ile 
bakım onarım alanları bulunduran ve her bir araç için 5 m 
eninde, 18 m uzunluğunda park bölmelerinin olduğu 70 Tır 
kapasiteli, şoför lokali, oto yıkama-yağlama bölümlerinin de 
olduğu projenin yapımı tamamlanarak Hatay halkının hiz-
metine sunulmuştur.

4-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Yer Altı 
Katlı Otopark Yapım İşi

 2.900 m² alan üzerinde 300 araç kapasiteli yeraltı 
katlı otoparkın yapımı devam etmektedir.

5-) Zeytin Dalı Harekatı Kapsamında 21’inci Hawk Batarya 
Komutanlığına Füze ve Radarlar İçin Hangar Yapım İşi   
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Restorasyon Çalışmaları 
1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi 2056 Parsel ve 466 Parselin Restorasyonu, Muhtelif Sokaklarda 
Sağlıklaştırma Yapım İşi

2056 no’lu parselde bulunan tarihi yapılardaki restorasyon  çalışmaları  devam etmektedir.

Restorasyon Uygulama Projesi

Çalışma Aşamaları
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466 no’lu parselde bulunan tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarına başlanılmıştır.
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 2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya-Habib-İ Neccar Dağı Arası Teleferik Alt İstasyon Restorasyonu Yapım İşi

 *Teleferik Projesi Kapsamında, Antakya ile Habibi Neccar Dağı arasında başlangıç noktası olan alt istasyon 
alanı içerisinde bulunan arkeolojik kalıntıların teleferik hattı ile birlikte değerlendirilmesi ile projeye farklı bir konsept 
kazandırılması ve İlimizin turizm potansiyeline katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Tadilat -Onarım Çalışmaları

1-) Zeytin Dalı Harekâtı Kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Tadilatı Yapım İşi                                     

Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü tarafından talep edilen imalatlar gerçekleştirilmiş, binanın dış güçlendirmesi yapılmış 
ve olası terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirilmiştir.
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2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Karlısu Göleti Enjeksiyon ve Fore Kazık Yapım İşi                                    

3-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Üzümdalı Mezbahanesi Ek Modernizasyon Yapım İşi                                

 *İlimizin Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ilk pazarı olma özelliğine sahip olan ve 29.199 m² to-
plam alana üzerine kurulu, 5.000 m² ‘si kapalı olan 568 büyükbaş, 810 küçükbaş hayvan kapasitesine sahip, 95 kesim 
ünitesinden oluşan ayrıca içerisinde toplam 840 m² alan içerisinde kafeterya, İdari kısım ve yemekhane bulunduran ve 
bu özellikleriyle  Türkiye’nin en büyük 3.mezbaha ve hayvan borsası olan kompleks alanında ek modernizasyon çalışma-
ları devam etmektedir.
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4-) Zeytindalı Harekatı Kapsamında Hatay İli Antakya İlçesi Serinyol Kışlası Onarım ve Tadilat Yapım İşi                            

5-) Hatay İli Genelinde Eğitim Kurumları ve İbadethane Tadilatı                                   

İl genelinde  27 adet eğitim kurumu ve 31 adet ibadethanede çeşitli onarım ve tadilat çalışmaları yapılmış olup yaklaşık 
olarak 3.100.000,00 TL’ye mal olmuştur.

Mezarlık Çevre Düzenlemesi

1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz, Belen, İskenderun, Payas, Erzin Dörtyol İlçeleri Mezarlık Çevre Düzenlemesi 
Yapım İşi

 2018 yılı içerisinde il genelinde 53 adet mezarlıkta ihata duvar, sundurma çatı, tel çit, parke vb. imalatlar 
gerçekleştirilmiştir.
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2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya, Defne, Samandağ, Yayladağı, Altınözü İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre 
Düzenlemesi Yapım İşi

4-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa, Kumlu İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi 
Yapım İşi
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5-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen, Arsuz İlçeleri Muhtelif Mezarlıkların Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

6-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa İlçesi Mezarlığı Giriş Kontrol Kulübesi Yapım İşi

 İl Genelinde Diğer Mezarlık Çevre Düzenlemesi Çalışmaları İçin yaklaşık olarak 1.750.000,00 TL harcanmıştır.
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Yol Yapım Çalışmaları

Beton Asfalt ve Sathi Kaplama Yapımı                               

 2018 yılı içerisinde oluşturulan 22 adet ihale dosyası ile il genelinde 131,00 km beton asfalt ve 132,50 km sathi 
kaplama yapılmıştır.

1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ, Defne, Arsuz, Dörtyol İlçeleri Mahalle Yolları Beton Asfalt Yapım İşi

2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya, Hassa, Reyhanlı, İlçeleri Mahalle Yolları Beton Asfalt Yapım İşihatay Büyükşe-
hir Belediyesi Payas İlçesi Muhtelif Yollar Beton Asfalt Yapım İşi
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3-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi          

1. İhale

2. İhale

3. İhale

4-) Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi       

1. İhale

2. İhale

3. İhale
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5-) Hatay Bütükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

6-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Reyhanlı İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi    

7-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi 

8-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi
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9-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

10-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Erzin İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

11-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

12-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi
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13-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Kumlu İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

14-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

15-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

16-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayladağı İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi
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17-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Altınözü İlçesi Beton Asfalt Yapım İşi

18-) Zeytin Dalı Harekâtı Kapsamında Cephanelik Yolunun Asfaltlanması Ve Helikopter Pisti Yapım İşi

Parke Yapımı 

 2018 yılında oluşturulan 36 adet ihale dosyasıyla il genelinde 2.088.668,50 m²  kilitli parke taşı döşemesi 
gerçekleştirilmiştir.
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1-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Reyhanlı İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi

1. İhale

2. İhale

2-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi    

1. İhale

2. İhale
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3-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Kumlu İlçesi Parke Yapım ve Onarım İş

1. İhale

2. İhale

1. İhale

2. İhale

4-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Kırıkhan İlçesi Parke Yapım ve Onarım İş
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5-) Hatay Büyükşehir Belediyesi İskenderun İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi                   

1. İhale

2. İhale

6-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi             

1. İhale

2. İhale
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7-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Defne İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi         

1. İhale

2. İhale

8-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Belen İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi          

1. İhale

2. İhale
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9-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Arsuz İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi                 

1. İhale

2. İhale

10-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi              

1. İhale

2. İhale

3. İhale
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11-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Altınözü İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi

1. İhale

2. İhale

12-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi

1. İhale

2. İhale
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13-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Yayladağı İlçesi Parke Yapım ve Onarım İşi

1. İhale

2. İhale

14-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Hassa İlçesi Muhtelif Yollarda Parke Yapım ve Onarım İşi
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16-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Muhtelif Yollarda Parke Yapım ve Onarım İşi

1. İhale

2. İhale

15-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Erzin İlçesi Muhtelif Yollarda Parke Yapım ve Onarım İşi
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17-) Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Muhtelif Yollarda Parke Yapım ve Onarım İşi

1. İhale

2. İhale

3. İhale

4. İhale

5. İhale
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Dekoratif Kaldırım Yapımı

 2018 yılı içerisinde il genelinde dekoratif kaldırım yapılmış olup yaklaşık olararak 4.750.000,00 TL 
harcanmıştır.

Yağmur Suyu Hattı Yapımı ve Büz Döşemesi

 2018 yılı içerisinde il genelinde yapılan  çalışmalar yaklaşık olarak 5.500.000,00 TL’ye mal olmuştur.



67

 a)1/100000 Ölçekli İl Bütününde Çevre Düzeni 
Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı Yapımı; 

 İl bütününde 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni 
Planı, 89.000 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Revizyon ve 
İlave Nazım İmar Planı ve 1000 hektarlık alanda 1/5000 
ölçekli Revizyon ve İlave Koruma Amaçlı Nazım İmar 
Planlarının yapım işine başlanmış olup, 
1-09.12.2015 tarihinde Hizmet Alım ihalesi yapılmış,

2-24.03.2016 tarihinde ihaleyi alan firma ile sözleşme 
imzalanmış

3-31.03.2016 tarihinde yer teslimi ve işe başlama yapılmıştır.
 
4-İşin süresi 450 takvim günü olup, 28.06.2018 tarihinde 
plan çalışmalarının tamamlanmıştır.

 b)1/100000 Ölçekli İl Bütününde Çevre Düzeni 
Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım ve Koruma Amaçlı İmar 
Planı Yapımı kapsamında alınan kurum görüşleri;

1-15 Bakanlık ve bu Bakanlıklara bağlı genel müdürlük 
ve ilgili kuruluş niteliğindeki toplam 53 Genel Müdürlük, 
Hatay Valiliği ile 14 İl Müdürlüğü ve 15 ilçe belediyesi ile 
meslek odalarından görüşler alınmıştır, 

2-Talep edilen kurum görüşleri tamamlanmıştır.

3- Firma tarafından ayrıca ilçe belediyeleri ve il 
müdürlüklerinin tamamına gidilmiş olup, ayrıca bilgi ve 
belge temini yapılmış ve talep-görüşler alınmıştır.

4-İş kapsamında bulunan 1000 hektarlık alanda 1/5000 
Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı alan gezisi 
firmanın koruma amaçlı plan ekibi ile eylül ayında 
gerçekleştirilmiştir. 

 c)Planlama Çalışmalarının Geldiği Aşama

 Söz konusu işe ait 1. Aşama 1. Etap 1/100.000 
ölçekli Çevre Düzeni Planı Analiz   Raporları, Analiz 
Paftaları ve Sentez paftaları şeklinde teslim yapılmıştır. 
Analiz Paftaları; Hatay’ın Bölge içindeki konumu, Ulaşım 
Ağındaki Yeri, İdari Yapı, Jeolojik Yapı, Jeolojik Açıdan 
Riskli Alanlar, Eğim-Yükseklik Durumu, Jeomorfolojik 
Yapı, Hidrolojik Yapı, Toprak Arazi Kullanım Kabiliyeti, 
Toprak Grupları, Toprak Sorunları, Ekolojik Yapı, Biyolojik 
Yapı, Orman Alanları, Orman Ekosistemi, Biyolojik Açıdan 
Önemli Alanlar, Sit ve Kültürel Alanlar, Demografik yapı, 
Mevcut Arazi Kullanım paftalarıdır. Sentez paftaları; Doğal 
Veriler Sentezi, Eşik Sentezi ve Kentsel Veriler Sentezi 
olmak üzere 3 ayrı sentez paftası yapıldı. Bunların dışında 
Hatay’a ait SWOT Analizi yapıldı. Hatay’ın güçlü, zayıf 
yönleri ile tehdit ve fırsatları tespit edilip değerlendirilmiştir. 
 
Çevre Düzeni Planı yapım çalışmasının 1. Aşama II. Etap 
ve III. Etap Çalışmaları (Taslak Planın Hazırlanması-
Nihai Planın Hazırlanması) tamamlanmış olup, tüm 
ilçelerimizde, sürdürülebilir ve gerçekçi yaklaşımlarla 
planların hazırlanabilmesi için katılımcı planlama ilkesi 
gereği gelinen aşama ile ilgili bilgilendirme yapılması, 
sorunların yerinde tespiti ve oluşturulacak plan taslağı 
için önerilerin alındığı 15 ilçede 2’şer defa bilgilendirme 
toplantısı ve sunumu yapılmıştır.

 İş Programında belirtilen I. Aşama VI. Etap  
“1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının askı ilanı 
tamamlanarak itirazların değerlendirilmesine müteakip 
yürürlüğe girmesi ve çizimlerin ve belgelerin idareye 
tesliminden sonra” kısmına ait iş tamamlanmıştır.
 
 İş Programında belirtilen I. Aşama VI. Etap olup, 
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.05.2018 tarih 
ve 162 sayılı kararı ile Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre 
Düzeni Planı onaylanmıştır. Plana 18.05.2018 – 19.06.2018 
tarihleri arasında bir ay süre ile askıda ilan edilmiştir. 
Askı süresi içerisinde gelen itiraz 29.08.2018 tarihinde 
değerlendirilmek üzere büyükşehir belediye meclisine 
gönderilmiş ve 09.08.2018 tarih ve 253 sayılı karar ile 
Hatay İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kesinleşmiş
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 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı ve 1000 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Revizyon ve 
İlave Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarının yaptırılması” kısmında II. Aşama 1. Etapta yer alan “Araştırma Raporunun 
Hazırlanması” kısmına ait iş teslimi yüklenici firma tarafından İdaremize sunulmuş olup gerekli inceleme ve kontrol 
işlemleri yapılmıştır.
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 İş programında belirtilen II. Aşama II ve III. Etap “Taslak Plan ve Nihai Plan” kapsamındaki 
işler tamamlanmış olup, planlarda amaç ve hedeflerin maksimum düzeyde yakalanabilmesi, 
uygulanabilir, sürdürülebilir ve gerçekçi yaklaşımlarla değerlendirilmesi için önerilerin 
alınacağı, planlama ilkesi gereği gelinen aşama ile ilgili bilgilendirme yapılması, katılımın imar 
konularıyla ilgili 15 ilçe belediyesi ve teknik ekiplere beraber üçer kez bilgilendirme toplantısı 
ve sunumu yapılmıştır.

 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.11.2018 tarih ve 190 sayılı yazısı ile, 3194 
sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilip, 5216 sayılı kanunun 
7. Maddesi gereği tetkik ve karara bağlanmak üzere Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine 
havale edilmiştir.

 d)Çevre Düzeni Planı Değişiklik Teklifleri  (1/25000);  
 2018 faaliyet yılı içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisine 5 adet Çevre Düzeni Planı 
değişikliği teklifi gönderilmiştir. Tekliflerin 3 tanesi kabul ve1 tanesi reddedilmiştir.

 e)Nazım İmar Planı değişiklikleri (1/5000);  
 2018 faaliyet yılı içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisine 73 adet Nazım İmar Planı 
ve değişikliği teklifi gönderilmiştir. Tekliflerin 53 tanesi kabul ve 5 tanesi red ve 15 tanesi iade 
edilmiştir. 

 f)Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifleri (1/1000);  
 2018 faaliyet yılı içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisine 121 adet Uygulama İmar 
Planı ve değişikliği teklifi gönderilmiştir. Tekliflerin 110 tanesi kabul ve 8 tanesi red ve 3 tanesi 
iade edilmiştir. 

 g)İdare Tarafından Yapılan Yatırımlara ait İmar Planları; 
 2018 faaliyet yılı içerisinde Başkanlıklarımız tarafından yapılacak yatırımlara esas 
olmak üzere Belediye Meclisimize 4 Adet 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli 
Uygulama İmar Planı teklifi sunulmuş olup, 3 tanesi onaylanmış 1 tanesi ise iade edilmiştir.
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 Harita İle İlgili Çalışmalar

 a-İlimizin Altınözü İlçesi Sofular Mahallesinde Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi yapılması 
amacıyla 360 hektarlık alanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli halihazır çalışması tamamlanmıştır.

 b-İlimizin Hassa İlçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesi için 200 hektarlık alanda 1/5000 ve 
1/1000 ölçekli halihazır çalışması tamamlanmıştır.
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 c-İlçe belediyelerince 3194 sayılı İmar  Kanununun 18. maddesine göre 49 adet arazi ve arsa düzenlemesi 
imar uygulaması birimimize intikal etmiş olup, kontrolleri yapıldı.

 d-Arsuz İlçesi Hatun Mevkiinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planında büyükşehir belediyesi özel proje alanı 
olarak belirlenen yaklaşık 36 hektar alanda, Expo-2021 için 4734 sayılı İhale Kanunun 19. maddesi ‘Açık İhale Usulü’ ile 
hizmet alımı yapılarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yapıldı.

 e-Yayladağı İlçesi Dutlubahçe mahallesinde 76 ada 4 nolu parselde mezarlık kompleksi yapılması amacıyla 
1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması 
yapıldı.

 f-Dörtyol İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Yeşil kayıtlı 80 ada 23 nolu parselde mezbahane kompleksi yapılması 
amacıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre imar 
uygulaması yapıldı.
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Kentsel Dönüşüm ve Zemin İnceleme İle İlgili Çalışmalar

 a)“İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etütlerinin Yaptırılması, Haritalarının Hazırlanması ve Raporlarının 
Hazırlatılması İşi” kapsamında çalışmalar tamamlanmış olup, raporlar Bakanlıkta onaylatılarak tarafımıza teslim 
edilmiştir. 

 c)-Arsuz, Belen ve İskenderun İlçeleri yaklaşık 20.000 hektar alanın imar planına esas mikrobölgeleme etütlerinin yaptırılması, 
haritaların hazırlanması ve raporlarının hazırlatılması işi tamamlanmıştır.

 d)Altınözü, Yayladağı ve Samandağ İlçeleri yaklaşık 18.000 hektar alanın imar planına esas mikrobölgeleme etütlerinin 
yaptırılması haritaların hazırlanması ve raporlarının hazırlatılması işi tamamlanmıştır.

 e)Kumlu, Kırıkhan, Reyhanlı ve Hassa İlçeleri yaklaşık 12.500 hektar alanın imar planına esas mikrobölgeleme etütlerinin 
yaptırılması haritaların hazırlanması ve raporlarının hazırlatılması işi tamamlanmıştır.

 b)Antakya ve Defne İlçeleri yaklaşık 25.000 hektar alanın imar planına esas mikrobölgeleme etütlerinin yaptırılması, haritaların 
hazırlanması ve raporlarının hazırlatılması işi tamamlanmıştır.
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 f)Hatay Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, Hatay İli 6 farklı kıyı alanında Deniz Ulaşımı ve 
buna bağlı turizm tesisleri, dolgu imar planları, kentsel tasarım ve projelerin hazırlanması hizmet alım işinin sözleşmesi 
2017 yılında imzalanmış olup, 2019 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
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 g)Hatay İli Antakya İlçesi 5. Mıntıka Meydan Mahallesi 4591 nolu parselde bulunan 9.415 m²’lik alandaki “Özel Proje Konseptine” 
altlık oluşturmak üzere “Ayrıntılı Jeofizik Çalışma” 2018 yılında tamamlanmıştır.

 h)Hatay İli Altınözü İlçesi Kamberli ve Sofular Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 167/3 nolu parsel, 103/18 nolu parsel, 104/13 
nolu parsel, 160/41 nolu parsellerin (yaklaşık 360 hektarlık) bulunduğu alana imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun 
hazırlatılması hizmet alım işi 2018 yılında tamamlanmıştır.
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 ı) Hatay İli Defne İlçesi Harbiye Mahallesi Ürgen Caddesinde bulunan Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü tarafından talep edilen ve koordinatları belirlenen alanın planlamaya esas jeolojik-jeoteknik ve 
mikrobölgeleme genelgesi Format-3’e göre etütlerin yaptırılması hizmet alım işi 2018 yılında tamamlanmıştır.

 i)Hatay İli Defne İlçesi Harbiye Mahallesi Ürgen Caddesinde çevre düzenlemesi yapılabilmesi için, rekreasyonel kullanımı 
peyzaj uygulama projesi hizmet alım işi 2018 yılında tamamlanmıştır.

 j)Hatay Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Kompleksi Projesi Yapım İşi için Şenbük 952, 109, 110, 111 no’lu parsellere 
zemin etüt çalışması yapılması hizmet alım işi 2018 yılında tamamlanmıştır.

 k)Hatay ili Antakya İlçesi 3. mıntıka 1514 nolu parselde bulunan tescilli yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik, 
mekanik ve sıhhi tesisat projeleri ile iç ve dış mekân olmak üzere 10 farklı açıdan çekilmiş üç boyutlu görsel fotoğrafların ve statik 
projenin hazırlanması hizmet alım işi 2018 yılında tamamlanmıştır.
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 a)Basit Onarım İzni Kapsamında 8 Adet Başvuru 
Değerlendirilmiş ve Onarım İzni Verilmiştir.

 1.Arsuz İlçesi, Kabev Mıntıkası 120 nolu parselde 
kayıtlı taşınmaz,

 2.Arsuz İlçesi, Uluçınar Mahallesi, 3.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 14, 143, 144, 146, 
123, 118, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 110, 111, 113, 103, 102, 96, 
114, 147, 177, 162, 173, 75, 76, 77, 115, 121, 90, 91, 92, 105, 107, 
151, 150, 149, 147, 156, 157, 165, 171, 179, 180, 185, 186, 188, 
192, 131, 140, 141, 137, 138 ve 148 nolu parsellerde kayıtlı 
taşınmazlar,

 3.İskenderun İlçesi, Mülkiyeti İskenderun 
Belediyesine ait 2.Grup tescilli taşınmaz  kültür varlığı 
1.Mıntıka 1977 nolu parselde yer alan Eski Mezbahane 
Binası,

 4.İskenderun İlçesi, Rum Ortodoks Kilisesi Fukara 
Vakfına ait, 1.Mıntıka, 1876 (eski 1580) nolu parselde yer 
alan tescilli taşınmaz kültür varlığı,

 5.İskenderun İlçesi, 3.Mıntıka, 1595 (eski 1386 ve 
345) nolu ) parselde kayıtlı tescilli taşınmaz,

 6.İskenderun İlçesi, Mülkiyeti Merkez Bankasına 
ait, 1.Mıntıka, 1567 nolu parsel 2.Grup Tescilli Taşınmaz 
Kültür Varlığı,

 7.Reyhanlı İlçesi, İrtah Mahallesi, 968 numaralı 
parselde bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescillenen Cemil Meriç Kültür Evinde (Reyhanlı Halk 
Eğitim Merkezi)

 8.Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahalesi, 176 Ada, 15 
parselde (eski 1874) kayıtlı tescilli taşınmaz.

 b)46 Adet Başvuru Doğrultusunda İzinsiz 
Uygulama Tespit Edilmiş ve Raporlandırılmıştır.

 1.Altınözü İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 115 ada, 
1 parselde yer alan tarihi Pazar Köprüsünün koruma 
alanında kalan yeni yapılaşma,

 2.Antakya İlçesi, 4.Mıntıka, 66 nolu parselde 
yapılan kaçak inşaat,

 3.Antakya İlçesi, 3.Mıntıka, 486 nolu parsel,

 4.Antakya İlçesi, 3.Mıntıka, 484 nolu parsel, 

 5.Antakya İlçesi, 3.Mıntıka, 1551 nolu parsel,

 6.Antakya İlçesi, 4.Mıntıka, Ulucami Mahallesinde 
yer alan Bedesten Sokak, ve Sokullu Sokak, 3.Mıntıka 
Zenginler Mahallesinde yer alan Kabaltı Sokak, Kastal 
Sokak ve çıkmazları,

 7.Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanında yer alan, özel mülkiyete ait, 412 
nolu parsel,

 8.Antakya İlçesi, 5.Mıntıka, 4246 ve 4247 nolu 
parsellerin doğusunda bulunan 15 metrelik yol,

 9.Antakya İlçesi, Narlıca Mahallesi Sağlık Ocağı 

yanında bulunan 200 yıllık çınar ağacı,

 10.Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 
Hürriyet Caddesi, 4313 ada 2 nolu parsel,

 11.Antakya İlçesi, 5.Mıntıka, 4652 ve 4653 nolu 
parseller,

 12.Arsuz İlçesi, Konacık Mahallesi, 2846 nolu 
parsel,

 13.Arsuz İlçesi, Konacık Mahallesi, Konacık Antik 
Yerleşimi, 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içine giren 892 
parseldeki kaçak yapı,

 14.Arsuz İlçesi, Kabev Mevkii, 3.Derece Arkeolojik 
Sit Alanı içinde özel mülkiyete ait, 208 nolu parsel,

 15.Defne İlçesi, Karyer Mahallesi, 2931 nolu parsel,

 16.Defne İlçesi, 1.Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı 
içinde yer alan 837 nolu parsel,

 17.Defne İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi (Tosunpınar) 
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde, 1148 parsel,

 18.Defne İlçesi, Gümüşgöze Mahallesi, 3.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içinde 635 nolu parsel,

 19.Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi (Dermaşta) 
1646 parsel,

 20.Defne İlçesi, Sümerler Mahallesi, (1331 ada 
7 sehven), 1331 ada 5-6 ve 1443 ada 15 nolu parsellerde 
yapılan kaçak kazı,

 21.Defne İlçesi, Çağlayan Caddesi, 3.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, özel mülkiyete ait 2911 nolu 
parsel,

 22.Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, 382 nolu 
parsel,

 23.Defne İlçesi, Harbiye (İsmailli) Mahallesi,3.
Derece Arkeolojik Sit Alanı içersinde, özel mülkiyete ait 
258 nolu parsel,
 
 24.Defne İlçesi, Esenbulak Mahallesi, Kantara 
Mevkii, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan 330 
nolu parselde,

 25.Defne İlçesi, Sümerler Mahallesi, 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 1331 ada, 
7 parselde yer alan kaçak kazı çukurlarının,

 26.Defne İlçesi, Kışlasaray Mahallesi, tapulama 
harici alanda bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı,

 27.Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, 2931 nolu 
parsel,

 28.Dörtyol İlçesi Yeniyurt Mahallesi 295 ve 2505 
nolu parseller,

 29.Erzin İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanına giren, özel mülkiyete ait 305 parsel,

Koruma Uygulama ve Denetim İle İlgili Çalışmalar
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 30.Erzin İlçesinde bulunan, İsos Harabeleri,

 31.Erzin İlçesi, 2.mıntıka, 343, 1782, 347, 1647, 112, 
107, 104, 376,377, 378,379,505 ve 370 parseller,

 32.İskenderun İlçesi, 2.Mıntıka, 872 nolu parselde 
kayıtlı tescilli taşınmaz kültür varlığı yapıya cephe veren 3 
nolu parsel,

 33.İskenderun İlçesi, tescilli taşınmaz kültür 
varlığı yapının koruma alanında yer alan, 1.Mıntıka 2010 
nolu parsel

 34.İskenderun İlçesi, tescilli taşınmaz kültür 
varlığı koruma alanında kalan 2.Mıntıka, 863 nolu parsel,

 35.İskenderun İlçesi, 2.Mıntıka, 505 nolu parsel,

 36.İskenderun İlçesi, Şevre Mıntıkası, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde yer alan 663 ada 12 nolu 
parsel,

 37.İskenderun İlçesi, Pirinçlik Köyü, 467 parsel,

 38.İskenderun İlçesi, 2.Mıntıka, 872 parselde 
kayıtlı tescilli taşınmaz,

 39.Kırıkhan İlçesi, Narlıhöbür Mahallesi, 2 pafta 11 
nolu parsel, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı tescilli Türkmen 
Mezarlığında,

 40.Kırıkhan İlçesi, Karamankaşı Mahallesi, 
Domuztepe Höyüğü, 245 ve 246 nolu parseller,

 41.Kırıkhan İlçesi, Kurutuluş Mahallesi, 226 nolu 
parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığı Hükümet 
Konağının koruma alanında kalan 244 parsel,

 42.Kırıkhan İlçesi, Narlıhöbür Mahallesi 1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanında ortaya çıkan mezar şahidelerinin 
müzesince taşınması ile ilgili talep üzerine yapılan 
incelemelerde bulunan 11 nolu parsel,

 43.Reyhanlı İlçesi, Üçtepe Mahallesinde tespiti 
yapılan Putoğlu Höyüğünde izinsiz uygulama,

 44.Samandağ İlçesi, Teknepınarı (Batıayaz) 
Mahallesi, 296 nolu parsel,

 45.Samandağ İlçesi, Kapısuyu Mahallesi, 
2.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, 
15 ada, 22 nolu parsel,

 46.Samandağ İlçesi, Kapısuyu mahallesi, 
Selecucia Pieria Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
içerisinde, 28 ada 3 ve 82 parsellerde.

 c)Tehlike Arz Eden 51 Adet Yapı/Parselde 
Güvenlik Önlemlerinin Alınmasına İlişkin Tebligat 
Yapılmıştır. (takip edilen proje ve uygulamalar dışındaki 
alan ve yapılar);

 1.Antakya İlçesi, 3.Mıntıka, 484 nolu parsel,
 
 2.Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 6717 nolu 
parsel üzerinde tespit edilen mimari yapı kalıntısı,

 3.Antakya İlçesi, Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik 
Sit Alanı içinde, 5.Mıntıka 1531 parsel,

 4.Antakya İlçesi, Aydınlık Evler Mahallesi, İzmir 
Caddesi kenarında bulunan ve yıkılma tehlikesi bulunan 
duvar,

 5.Antakya İlçesi, Kentsel-3.Derece Arkeolojik Sit 
alanı içerisinde bulunan, Antakya Uzun Çarşı Bölgesi,

 6.Antakya İlçesi mülkiyeti Ali Çolakoğlu’na ait 
olduğu belirtilen, 3.Mıntıka 866 nolu tescilli taşınmaz 
Kültür Varlığı,

 7.Antakya İlçesi, Atatürk Mahallesi, 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı, 1393 ada, 21 parsel ve civarı,

 8.Antakya İlçesi, Bağrıyanık Mahallesinde 
bulunan Trajan Su Kemeri ve çevresi,

 9.Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 2185 
nolu parsel,

 10.Antakya İlçesi, 3.Mıntıka, 1219 nolu parsel,

1 1.Arsuz İlçesi, Rhosuz  Antik kenti , Kabev 
Mıntıkası, 342 nolu parselde yer alan Uluçınar Özel Eğitim 
Merkezindeki Cephanelik bölgesi,

 12.Arsuz İlçesi, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
içinde kalan 341 nolu parselde ortaya çıkan arkeolojik 
kalıntılar etrafı,

 13.Arsuz İlçesi, Konacık Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı, 875 nolu parsel

 14.Arsuz İlçesi, Pirinçlik Mahallesi, 156 nolu parsel,

 15.Arsuz İlçesi, Konacık Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan 3 adet lahit ve 
mozaiklerin çevresi,

 16.Defne İlçesi, Harbiye-Şelale Bölgesi, 1. Derece 
Doğal, Tarihi ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde,

 17.Defne İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 237 ada,1 
nolu parselde yer alan işlik ve çevresi,

 18.Defne İlçesi, Dursunlu Mahallesi, 1461 ada, 
22,23,24 parseller ve 1462 ada 1 parsel ile Atatürk Mahallesi 
1145 ada 20 nolu parsellerin içinde yer alan su kemeri,

 19.Defne İlçesi, Dursunlu Mahallesi, 1494 ada, 2 
ve 3 nolu parsellerin içinde tespit edilen su yolu,

 20.Defne İlçesi, Nahırlı Mahallesi, 27 ada, 244 
nolu parselde bulunan St. Simon Manastırı,

 21.Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, 1699 nolu 
parseldeki mimari kalıntılar,

 22.Defne İlçesi, Nahırlı Mahallesi, 27 ada, 244 
nolu parsel,

 23.Defne İlçesi, Harbiye Mahallesi, 3.Derece 
Arkeolojik Sit Alanında yer alan 810 nolu sokak,
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 24.Dörtyol İlçesi, Çaylı Mahallesi, 38 nolu parsel 
üzerinde yer alan Kinet Höyükteki kazı alanı,

 25.İskenderun İlçesi, Şevre Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 82 nolu parsel,

 26.İskenderun İlçesi, 1.Mıntıka, 1830 nolu parsel,

 27.İskenderun İlçesi, özel mülkiyete ait, tescilli 
taşınmazın koruma alanında kalan, 2.Mıntıka 1347 nolu 
parselde kayıtlı yapı,

 28.İskenderun İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 
Mithatpaşa Caddesi,

 29.İskenderun İlçesi, 2.Mıntıka, 872 parselde 
kayıtlı tescilli taşınmaz,

 30.İskenderun İlçesi, 2.mıntıka, 107 nolu parsel,

 31.İskenderun İlçesi, 2.mıntıka, 112 nolu parsel,

 32.İskenderun İlçesi, Barbaros Mahallesi, 
Karaoğlanoğlu Sokak, Battı-Çıktı civarı,

 33.Kırıkhan İlçesi, Narlıhöbür Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı 2 pafta 11 parselde kaçak kazı çukurları 
çevresi,

 34.Kırıkhan İlçesi, Karamankaşı Mahallesi, 
1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen 
Domuztepe  Höyüğü,

 35.Kırıkhan İlçesi İncirli Mahallesi, 262 parselde 
yer alan kaya mezarları,

 36.Kırıkhan İlçesi, Narlıhöbür Mahallesi, 1.Derece 
Sit Alanı, tescilli mezarlık alanı,

 37.Kırıkhan İlçesi, Ceylanlı Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanındaki kültür varlıkları,

 38.Kırıkhan İlçesi, Torunannepli Mahallesi, 
Danaahmetli Köprüsünde ve çevresi,

 39.Kırıkhan İlçesi, Kazkeli Mahallesi, 142 Ada 17-
18 parseller,

 40.Payas İlçesi, Yakacık Mahallesi, Payas Kalesi 
ve Sokullu Külliyesi,

 41.Payas İlçesi, Yakacık Mahallesi, 1247 parsel, 
172 ada 8 parsel,1220 parsel, 1222 parsel 2170 parsel, 1221 
parsel, 2169 parsel, 1219 parsel, 317 ada 8 parsel, 3285 
parseller,

 42.Samandağ İlçesi, Çöğürlü Mahallesi, 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanına ve tescilli kültür varlığı koruma alanı 
yakını,

 43.Samandağ İlçesi, Tomruksuyu Mahallesi, 1089 
nolu parsel,

 44. Samandağ İlçesi, Yaylıca Mahallesi, 
Büyük Karaçay Deresi üzerinde bulunan 1.Grup olarak 
tescilli taşınmaz kültür varlığı Batıayaz Köprüsü ve çevresi,

 45.Samandağ İlçesi, Yaylıca Mahallesi, 104 ada 
23 (eski 2134) nolu parsel,

 46.Samandağ İlçesi, Hıdırbey ile Yoğunoluk 
Mahalleleri arasında bulunan köprü ve çevresi,

 47.Samandağ İlçesi, Mağaracık Mahallesi, 
1.Derece Arkeolojik Sit Alanında yer alan 16 ada 7 nolu 
parsel,

 48.Samandağ İlçesi, Kapısuyu Mahallesi, 167 Ada 
94 nolu parsel,

 49.Samandağ İlçesi, Yoğunoluk Mahallesinde 
bulunan tescilli Yoğunoluk Kilisesi,

 50.Yayladağı İlçesi, Hisarcık Mahallesi tespiti 
yapılan çeşme,

 51.Yayladağı İlçesi, Sebenoba Mahallesi, 115 Ada, 
1 ve 2 nolu parsel, 166 ada, 1 parsel ve 140 ada 163 nolu 
parseldeki kaçak kazı.

 d)Kurul Kararı İle Belirlenen 7 Adet Başvuruda 
Yer Alan Parsel/Parsellerde Denetimimizde Yıkım 
Yapılmıştır.

 1.Antakya İlçesi, Kurtuluş Caddesi, Güllübahçe 
Mahallesi, Leylek Sokak No:15 adrese kayıtlı evin sağ ve 
solunda metruk yapılar,

 2.Dörtyol İlçesi, Çaylı Mahallesi, 2671 ve 2672 
(eski 1316-2398) nolu parseller üzerinde kalan iki katlı 
betonarme bina,

 3.Erzin İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, mülkiyeti TMO 
Genel Müdürlüğüne ait, 1. Derece ArkeolojikSsit Alanı 
içinde kalan, 315 parsel,

 4.İskenderun İlçesi 1313 nolu parselde yer alan 5 
katlı betonarme yapı,

 5.İskenderun İlçesi, 2.Mıntıka, 1347 nolu parsel,

 6.İskenderun İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Mareşal 
Fevzi Çakmak Caddesi 21 kapı nolu adreste ve 3. Mıntıka 
1254 nolu parsel,

 7.Payas İlçesi, 1219,1220,1221,1222,2169 ve 2170 
nolu parseldeki metruk durumdaki yapılar,

 e)Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü Tarafından Tescillenmesi İstenilen 
16 Adet Başvuruda Parsel/Parsellere İlişkin Şube 
Müdürlüğümüz Tarafından Görüş Bildirilmiştir.

 1.Antakya İlçesi, Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik 
Sit Alanı içinde, 5.Mıntıka, 1531 parsel,

 2.Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 6717 
parselde tespit edilen mimari yapı kalıntısı,

 3.Antakya İlçesi, Küçükdalyan Mahallesi, 2185 
nolu parselde yapı kalıntısı,

 4.Arsuz İlçesi, Çengen Mahallesi,684 nolu 
parselde Müze Müdürlüğünce tespiti yapılan kaya mezarı,



79

 5.Defne İlçesi, Esenbulak Mahallesi, Kantara 
Mevkii, 330 nolu  parselde bulunan tarihi su kemeri,

 6.Defne İlçesi, Dursunlu Mh. 1461 ada, 22, 23, 24 
parsel,1462 ada 1 parsel ile Atatürk Mahallesi, 1445 ada, 20 
parsel,

 7.Defne İlçesi, 237 Ada, 1 nolu parsel,

 8.Defne İlçesi, Dursunlu Mahallesi, 1494 ada, 2 ve 
3 parseller,

 9.Defne İlçesi, Tavla Mahallesi, 170 parselde 
tespit edilen Şeyh İbrahim ve Şeyh Alim Türbesi,

 10.Dörtyol İlçesi, Yeşil Mahallesi, Atatürk 
Caddesi,107 ada 31 numaralı parselde yer alan tarihi 
Çokmerzimen Kilisesi,

 11.Hassa İlçesi, Akbez Mahallesi, Salmanuşağı 
Mevkii, 1763,1568, 1501, 1536 nolu parsellerdeki taşınmazlar,

 12.Kırıkhan İlçesi, İncirli Mevkii, mülkiyeti hazineye 
ait 262 parselde tespit edilen kaya mezarları,

 13.Payas İlçesi, İstiklal Mahallesi, Değirmen Çarşı 
Mevkiinde yer alan tarihi çınar

 14.Samandağ İlçesi, Mağaracık Mahallesi, 16 Ada, 
48 nolu parsel,

 15.Samandağ İlçesi, Tomruksuyu  Mahallesi, 1089 
nolu parsel,

 16.Yayladağı İlçesi, Hisarcık Mahallesi, DSİ 
tarafından yapılması planlanan Uluyol Göletinin ‘kaya 1’ 
malzeme alanı içinde, tapu harici alan.

 f)Basit Onarım İzni Kapsamında Onarımını 
Bitiren 6 Adet Parsele ilişkin Yapılan Onarım Uygunluk 
Başvurusu Değerlendirilmiş ve Onarım Uygunluk 
Verilmiştir.

 1.Defne İlçesi, Harbiye (Karyer) Mahallesi, 
3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer alan, özel mülkiyete 
ait, 2335 nolu parsel,

 2.Defne İlçesi, Çekmece Mahallesi, 15284 nolu 
parsel,

 3.İskenderun İlçesi, mülkiyeti T.C.Merkez 
Bankasına ait, 1.Mıntıka, 1567 (eski 837) nolu parselde 
kayıtlı 2.Grup tescilli taşınmaz kültür varlığı,

 4.İskenderun İlçesi, tescilli taşınmaz kültür varlığı 
yapının koruma alanında yer alan, 2.Mıntıka 1763 nolu 
parseldeki taşınmaz,

 5.İskenderun İlçesi, Şevre Mıntıkasındaki mezarlık 
bölgesinin koruma alanında yer alan özel mülkiyete ait 
997 parsel,

 6.Payas İlçesi, Yakacık Mahallesi, 7533 nolu 
parsel.

 

 g)Kurul Kararına istinaden Belediyemiz 
Mülkiyetinde olan ya da Belediye Başkanlığımız 
tarafından yapılan/yaptırılan; Şube Müdürlüğümüz 
Denetiminde Onaylı Proje Uygulamalarının Olduğu 
Parseller;
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 Antakya İlçesi 4. Mıntıka 2056 nolu parselde yer alan tescilli taşınmaz kültür varlığının ( vali konağı) rölöve, restitüsyon ve 
restorasyon projeleri hazırlanmış ve kültür varlıkları koruma kurulunun onayından geçmiştir. yapım işi ise; bitme aşamasındadır.

UYGULAMA ÖNCESİ / SONRASI

UYGULAMA AŞAMASI
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 Antakya İlçesi 3. Mıntıka 485 nolu parselde yer alan tescilli taşınmazın restorasyon projesi uygulamaları gastronomi evi 
işlevine uygun olarak tamamlanmıştır.

UYGULAMA ÖNCESİ

UYGULAMA SONRASI
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 Antakya İlçesi, 3. Mıntıka 466 nolu parselde yer alan tescilli taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 
onaylanmış ve proje uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

UYGULAMA ÖNCESİ

UYGULAMA AŞAMASI

 Antakya İlçesi 4. mıntıka 2973 nolu parselde (teleferik alt istasyon alanı) uygulamalar şube müdürlüğümüz kontrolünde 
devam etmektedir. 
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 Antakya İlçesinde yer alan 1. etabında 4, 2. etabında ise 11 adet olmak üzere toplamda 15 adet cadde, sokak ve çıkmazlarına 
yönelik hazırlanan cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projeleri kapsamında; ilk etapta bulunan sokak ve caddelerin rölöve ve  
restitüsyon, restorasyon projeleri onaylanmış olup, ikinci etapta bulunan sokak ve caddelere ilişkin rölöve ve restitüsyon projeleri kurul 
tarafından onaylanmış, restorasyon projelerinin ise onay işlemleri tamamlanma aşamasındadır. 

 Samandağ İlçesi, Zeytunlu Mahallesi, 4361 nolu parseldeki taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 
koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış olup, yakın dönemde uygulama çalışmalarına başlanacaktır.
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 Samandağ İlçesi, Hıdırbey Mahallesi, 3 pafta 7 ada 5 parseldeki taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 
koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış olup, yakın dönemde uygulama çalışmalarına başlanacaktır.

 Antakya İlçesi, 3. Mıntıka, 1221 nolu parseldeki taşınmaza ilişkin rölöve projesi koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış 
olup, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlık süreçleri devam etmektedir.



85

 Antakya İlçesi, 3. Mıntıka, 1514 nolu parseldeki taşınmaza ilişkin rölöve projesi koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış 
olup, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlık süreçleri devam etmektedir.
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 h)Tarihi Kentler Birliği Proje Yarışması

 Ülkemizin doğal, tarihsel, kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması yönünde her yıl düzenlenen ve niteliksel 
anlamda yükseliş gösteren başarılı çalışmaların ödüllendirildiği, sergi ve yayınlarla kalıcılığı sağlanan “Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması”na Uygulama kategorisinde Antakya ilçesi, 4. Mıntıka 2056 parselde 
bulunan tescilli taşınmaz  kültür varlığının restorasyon proje uygulaması ve Proje kategorisinde Samandağ İlçesi, Zeytunlu Mahallesi, 
4361 parsel ve Samandağ İlçesi, Hıdırbey Mahallesi 7 ada 5 parselde yer alan tesciili taşınmazların restorasyon projesi kapsamında 
poster sunusu hazırlanarak yarışmaya başvurulmuş ve 3 proje için hazırlanan 6 poster ile süreklilik ödülüne layık görülmüştür.

Antakya İlçesi, 4.Mıntıka 2056 Parsel

Samandağ İlçesi, Zeytunlu Mahallesi 4361 Parsel
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Samandağ İlçesi, Hıdırbey Mahallesi 7 Ada 5 Parsel

Adres ve Numarataj  İle İlgili Çalışmalar

 a)Defne İlçesi Genelinde Cadde-Sokak, Bina Dış-İç Kapı Kapı Numaralarının Tespiti İle Tabelalarının Üretilerek Yerine 
Montaj İşi;

 Hatay İli Defne İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, coğrafi bilgi sistemine altlık teşkil edecek şekilde 
konum bilgisiyle oluşturulması, eksik-hatalı kayıtların düzeltilmesi, cadde-sokak ve kapı numaralarının levhalandırılması işi ile ilgili 
olarak  02.11.2017 tarihi itibari ile çalışmalara başlanmış olup yüklenici firma elemanları tarafından tabletler ile sahadan numarataj 
verileri toplanması bitmiş olup, Adres Kayıt Sistemi güncellemeleri ve yeniden düzenlenen yol isimlerine göre sahaya levha montajı 
işleri devam etmektedir. Bu kapsamda Bahçeköy Mahallesine 25 adet, Balıklıdere Mahallesine 28 adet, Yeşilpınar Mahallesine 114 adet, 
Değirmenyolu Mahallesine 56 adet, Hancağız Mahallesine 31 adet cadde-sokak tabelasının montajı bitmiş, geri kalan mahallelerde 
cadde-sokak tabelasının montajı  çalışmalar devam etmekte olup akabinde kapı numaraları levhalama işlerine başlanacaktır.
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 b)Adres ve Numarataj işlemleriyle ilgili olarak 01/01/2018-31/12/2018 yılında ilçeler bazında yapılan çalışmalar tabloya 
işlenmiştir. 

 c)2018 yılı içerisinde cadde, sokak, bulvarın vb. yerlere yeni isim verilmesi veya eskiyen kırılan tabelaların yenilenmesi 
için 200 adet tabela basılarak yerine montaj işlemi yapılmıştır.

 Ruhsat ve Denetim İle İlgili Çalışmalar;

 a)   Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğümüzce 2018 yılında işlem yapılan ruhsat sayıları.

 b)   2018 Yılı İçerisinde İlçelere Göre Verilen Sıhhî ve Gayrisıhhî Ruhsat Sayıları.
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 c)    Ruhsat Verilen Örnek İşletmeler

 Yeniyurt Petrol Akaryakıt Lpg Dolum Tesisi

Kuser Tarım Zeytinyağı İmalatı

Yücel Boru ve Profil Endüstrisi
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 “Hatay İli, Defne  İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, Coğrafi Bilgi   Sistemine altlık teşkil edecek şekilde 
konum bilgisiyle oluşturulması, eksik-hatalı kayıtların düzeltilmesi, cadde-sokak ve kapı numaralarının levhalandırılması işi” projesi 
02.11.2017 tarihi itibari ile çalışmalara başlanmış olup;
      
Bu proje kapsamında;
 
 •Teknik şartnamesine uygun olarak aşağıdaki süreç izlenmiştir.

CBS İle İlgili Çalışmalar;

 a)   CBS Merkezli Kurumsal Kaynak Planlaması;

 •“CBS Merkezli Kurumsal Kaynak Planlaması” sisteminin tabanını oluşturmak üzere adresin yanında bina, yol, diğer yapılarla 
(taksi durağı, otopark, otogaleri, büfe) ilgili detaylı bilgi toplanmasını sağlamak üzere web ve mobil yazılımları hazırlandı,

 •Avrupa Birliği Mekansal Veri Altyapısı (INSPIRE) standardına uygun ve ülkemiz taleplerini de karşılayacak şekilde CBS Portalı 
tasarlandı.

 •CBS Portalı, açık kaynak kodlu ve açık platform olarak ücretsiz edinilebilen (PostgreSQL, PostGIS) CBS referans yazılım ve 
veritabanına dayalı olarak yapılandırıldı.

 •Oluşturulan CBS Portalı ile Dış Entegrasyonlar (MAKS, Megsis, Takbis, Mernis, Vedop vb.) sağlandı.
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 •Özellikle bina, ruhsat başvurusundan, iskan alımına kadar olan süreç ile mevcut binaların bilgilerinin güncel tutulması konuları 
kapsamında; HBB ile Defne Belediyesi arasında birlikte çalışabilir bir sistem oluşturma imkanları görüşüldü.   

 “Hatay İli Defne  İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, Coğrafi Bilgi Sistemine altlık teşkil edecek şekilde 
konum bilgisiyle oluşturulması, eksik-hatalı kayıtların düzeltilmesi, cadde-sokak ve kapı numaralarının levhalandırılması işi” projesi 
kapsamında oluşturulan, Teknolojik Değerlendirme Raporuna istinaden HBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanan Teknik Şartname 
doğrultusunda donanım alımı (Sunucu Storage (Veri Depolama Ünitesi) San Switch Alım İşi) gerçekleştirildi.

 b)   Donanım Alınması; 
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 •Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bünyesindeki jeolojik ölçüm verilerinin(kuyu log vb.) OGC ve INSPIRE Jeolojik veri altyapısına 
uyarlanması ön çalışmaları yapılmaktadır.

 c)   Jeolojik Verilerin INSPIRE Altyapısına Uyarlanması; 

 •Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TUCBS Entegrasyon Projesi 
kapsamındaki Ankara ve Hatay daki toplantılara katılım sağlanmıştır.

 •TUCBS Entegrasyon Projesi  kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere veri servislerine ilişkin örnek veri katmanı 
setlerinin ve varsa metaverilere ait bilgilerin ve Ulusal Coğrafi Veri Portalı  üzerinden veri paylaşım ortamının sağlanması, Bakanlık ile 
Kurumumuz arasında güvenli ağ bağlantılarının kurulması için; HBB Birimleri arasında koordinasyon çalışmaları yapıldı.

 d)   CBS İlgili Çalışmalar; 

Kamulaştırma çalışmaları:

 -   Samandağı Kuşalanı Yol Açım İşi Ağaç Kamulaştırması tamamlandı.

 -   Antakya-Defne İlçesi Kavaslı-Çekmece Yol Kamulaştırması tamamlandı.

 -   Dağdüzü Göleti ve Baraj Yapım İşi için arazi Kamulaştırması tamamlandı.

 -   Antakya İlçesi, Altınçay Mahallesi Spor Kompleksi ve Çevre Düzenleme Yapım İşi Kamulaştırması tamamlandı.

 -  Antakya ile Habibi-Neccar Dağı arasında yapılan teleferik tesisine ait alt istasyon bölgesinde gerekli kamulaştırma 
çalışmalarının yapılması devam etmektedir. 
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TRAFİK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI

1- TRAFİK HİZMETLERİ 

 •İskenderun İlçesi İsmet İnönü Caddesi Ulucami Caddesi Tayfur Sökmen Meydanı Birleştirilmiş Battı-Çıktı yapım işi tamamlandı.
 
 •Şehir genelinde asfalt çalışmaları tamamlanan yollar Fen İşleri Dairesi Başkanlığına alınmış olup yol çizgi çizimi, logo yapımı, 
CTP çakımı ve uyarı-tanzim levhaları montajı yapıldı.

 •Hatay genelinde 192 kavşağı çift vardiyalı, 7 gün esaslı bakım ve onarımı yapıldı.

 •Baskı atölyesinde 540 Trafik levhası üretildi.

 •Kurum ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine 200 adet ve 25 adet (Yayladağı ilçesine)  yönlendirme levhası çakılarak 
taleplere cevap verildi.

 •Şehir genelinde eksik olan yatay ve düşey işaretlemeler yapıldı.
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 •  Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen kasis talepleri sahada incelenip uygun görülen noktalarda 
UKOME kararınca sahada uygulandı. 

 •Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen trafik ve ulaşım düzenlemelerine ilişkin talepler tarafımızca yerinde incelenmiş olup 
uygun görülenler ve tarafımızca çözümlenenler ulaşım koordinasyon gündemine hazırlanacak ve ilgili kurumlara görüş yazıları yazıldı.

 •Kavşak düzenleme projesi tamamlanan bölgelerde kavşak imalatları yapıldı.

 •Tarafımıza gelen totem levhalarının uygunluk talepleri sahada incelenip uygun görülenler Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına 
iletildi.

 •Hatay genelinde yoğunluğun fazla olduğu kavşaklarda araç yoğunluk gözlemlemesi yapılarak süre optimizasyonu yapılması 
planlandı.

 •Refüj, orta refüj ve kaldırım kenarlarındaki bordür taşlarının boyama işleri yapıldı.
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 •Öncelikle okul önlerinde olmak üzere Hatay genelinde çeşitli bölgelerde yaya geçit çalışmaları yapıldı. 

 •Hatay genelinde trafiği disipline etme ve trafik akışını hızlandırmak amacıyla birçok alanda delinatör, duba vb. çakmalar 
yapılmıştır. Yapılan imalatlarda tahrip olan ve kırılan malzemelerin tarafımızca yenilenmeleri yapılacaktır. Ayrıca trafiğin güvenliğinin 
tehlikeye düştüğü noktalarda delinatör, duba vb. çalışmalar yapıldı. 

 •Kırıkhan Kurtlusoğuksu mahallesinde sirkülasyon çalışmaları yapılması planlandı.

 •Süreyya Halefoğlu Caddesinde trafik düzenleme çalışmaları yapılması planlandı.

 •Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) komisyonu ile güzergâh belirleme çalışmaları yapılması planlandı.

 •Milli Güvenlik güçlerinden gelen menfez tarama çalışmaları yapıldı.
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 •Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen kasis talepleri sahada incelenip uygun görülenler Ulaşım Koordinasyon 
gündemine sunulmak için hazırlandı.

 •Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen trafik ve ulaşım düzenlemelerine ilişkin talepler tarafımızca yerinde 
incelenmiş olup uygun görülenler ve tarafımızca çözümlenenler Ulaşım Koordinasyon gündemine hazırlanacak ve ilgili 
kurumlara görüş yazıları yazıldı.

 •Yayladağı Yukarıokçular Mahallesine kasis yapılması yapıldı.

 •Kavşak düzenleme projesi tamamlanan bölgelerin imalat çalışmalarına başlanılması planlandı.

 •Hatay genelinde yoğunluğun fazla olduğu kavşaklarda araç yoğunluk gözlemlemesi yapılarak süre optimizasyonu yapılması 
planlandı.

 •Öncelikle okul önlerinde olmak üzere Hatay genelinde çeşitli bölgelerde yaya geçit çalışmaları yapıldı.
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 •Hatay genelinde trafiği disipline etme ve trafik akışını hızlandırmak amacıyla birçok alanda delinatör, 
duba vb. çakmalar yapılmıştır. Yapılan imalatlarda tahrip olan ve kırılan malzemelerin tarafımızca yenilenmeleri 
yapılacaktır. Ayrıca trafiğin güvenliğinin tehlikeye düştüğü noktalarda delinatör, duba vb. çalışmalar yapıldı.

 •Şehir merkezi engelli yaya yolu geçişleri yapıldı.

 •Antakya, Samandağ,  Kırıkhan, İskenderun, Samandağ, Dörtyol İlçelerinde Delinatör Montajı çalışması yapıldı.

 •Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Arsuz,  Defne, Reyhanlı, Dörtyol İlçelerinde levha ve direk montajı çalışması yapıldı.

 •Antakya, Samandağ, Kırıkhan, Defne, Hassa, Dörtyol, Arsuz, İskenderun İlçelerinde sinyalizasyon bakım ve onarım çalışması 
yapıldı.

 •UKOME kurul kararı kapsamında Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) komisyonu ile güzergâh için saha keşfi yapıldı.

 •UKOME kurul kararı kapsamında Mehmet Rende Ortaokulu Mevkii önüne trafiğin kapatılması için saha çalışması yapıldı.

 •Akıllı kavşak yapımı altyapı işleri başlatıldı.
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 •Trafik işaret levhası ihalesi hazırlığı tamamlandı.

 •Oto korkuluk malzeme ve hizmet alımı ihalesi hazırlıkları tamamlandı.

 •Sinyalizasyon ve elektronik malzeme alım ihalesi hazırlıkları başlatıldı.

 •Yatay işaretleme boya ihalesi hazırlıkları başlatıldı.

 •UKOME kurul kararı kapsamında Erzin İlçesinde iki adet kavşak düzenlemesi saha fizibilite çalışması yapıldı.

 •Superonline ile yapılan protokol kapsamında AYKOME toplantısında proje teslim toplantısına katılım sağlandı.

 •Kırıkhan, İskenderun, Dörtyol ilçelerinde muhtelif yerlerde kasis yapılması için saha keşfi yapıldı.

 •Trafik levha üretim atölyesinde yönlendirme levha imalatı yapıldı.

 •UKOME kararları kapsamında saha imalatları yapıldı.

 •Hatay geneli sinyalizasyonlu kavşağın (Karayollarından alınan kavşaklar dahilinde) bakım onarım ve takibi çift vardiyalı 
sistemle hafta sonları dahil tüm çalışmalar yapıldı.

 •İlimiz geneli kasis talepleri yerinde incelenmiş olup uygun görülen noktalarda iş programına dahil edilmiştir. Uygun 
görülmeyen taleplere red yazısı yazıldı.

 •Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen yazıların tamamı değerlendirilmiş ve gerekli saha imalatı yapılmış olup cevap yazıldı.

 •Trafik Elektronik Denetleme Sistemi hizmet binası yapım işi ihale dosyası tamamlanmış olup ihale tarihi alındı.

 •Haftalık olarak yapılan AYKOME alt komisyon toplantısına katılım sağlandı.
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 •Hatay geneli ihtiyaç duyulan noktalara yatay ve düşey işaretleme (trafik uyarı levhası, yol çizgileri, 
yaya geçidi, yönlendirme işaretleri, hız kesiciler çizgiler vb.) yapılmış olup aşağıdaki tabloda gösterildi.

 •Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle hudut karakollarının talepleri doğrultusunda; Özel imalatlar, yönlendirme ve uyarıcı levhalar 
helikopter iniş pistleri çalışmaları yapıldı. 

 •Cilvegözü Sahra Hastanesi yoluna güvenli yol güzergâhı belirlenmesi ve yönlendirmesi yapıldı.

 •Samandağ sirkülasyon planı ekstra yönlendirmeler yapıldı.

 •UKOME kurul kararı kapsamında Arsuz İlçesi Geçiş yolu izin belgesi için saha keşfi yapıldı.

 •Antakya İlçesi, Ekinci kavşağı ile il jandarma akıllı kavşaklarıyla ilgili ankraj montajı çalışması yapıldı.
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 •İskenderun İlçesi, ağır bakım kavşağında ankraj montajı çalışması yapıldı.

 •Erzin İlçesi, Devlet Hastanesi levhaları basılıp, montajı yapıldı.

 •Menfezlerin son boya işlemleri yapıldı.

 •MKÜ Kavşağı yeni sinyal programı düzenlendi.
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 •Levha atölyesinde 656 adet levha basıldı. 

 •Muhtelif kavşaklarda sinyal planlamaları yapıldı.
 
 •İtfaiye Kavşağı geometrik düzenleme ve yeni sinyal planı düzenlendi.
 
 •İtfaiye kavşağı projesi UKOME kurul tarafından onaylandı.
 
 •Barış Koşusunun yapılması için toplantı yapıldı.
 
 •İlimizde yapılan barış koşusu için emniyet ve zabıta ile birlikte güzergâh çalışması yapıldı. 

 •Barış Koşusu esnasında müdürlüğümüz tarafından gerekli çalışmalar yapıldı.
 
 •Reyhanlı İlçesinde toz konutları askerlerinin konutladıkları  mevkie gerekli trafik işaret levhaları monte edildi.

 •Uğur Mumcu Mevkiinde yapılan alt geçidin gerekli boya çalışması yapıldı. 

 •Hatay Büyükşehir Belediyesi Çorba Evinin önüne demir zincir ve dubalar monte edildi.

 •İl Jandarma Komutanlığı içine otopark çizgileri yapıldı. 

 •Hatmek otopark içine gerekli çizgiler yapıldı

 •Hatmek plastik dubaların harçlanması yapıldı.

 •İskenderun ve Dörtyol İlçesine yönlendirme levhası monte edildi.

 •Sinyalizasyon ekibinde Armutlu Semt Pazarının önüne iki adet baş üstü ve güneş enerjili flaşör monte edilmesi üzerine 
çalışmalar yapıldı.
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 •Uğur Mumcu Katlı Kavşağında levhalandırma çalışması yapıldı.

 •UKOME kurul kararı kapsamında İskenderun İlçesi tek yön çalışması için saha keşfi yapıldı.

 •Yayladağı İlçesi Devlet Hastanesiyle ilgili yönlendirme levha çalışması yapıldı.
 
 •Ekinci Kavşağındaki akıllı kavşaklar için kamera montajı ve araç sayımı işi yapıldı.

 •İl Jandarma Kavşağındaki akıllı kavşaklar için kamera montajı ve araç sayımı işi yapıldı.
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 •İskenderun İlçesi ağır bakım kavşağında altyapı çalışmaları tamamlandı.

 •Antakya İlçesindeki Ulaşım Dairesi Başkanlığının totem altyapı onarım çalışması yapıldı.

 •Engelli ve motosiklet park yerleri mevcut olan caddeler üzerinde sayımlar yapılmaya başlatıldı.

 •İskenderun İlçesi, Çilek Mobilya Totemi ile ilgili çalışmalar yapıldı.

 •Yayla yollarının kapatılmasıyla ilgili eksik levhalar tespit edildi.

 •Trafik Denetleme Şube Müdürü Hayriye Gökçe GÖK  ile Oğuz BİRKAÇ Antakya Sirkülasyon projesi ve yeni planlanan 
parkomat alanları tespiti için toplantı yapıldı.
 
 •UKOME kurul kararı kapsamında Reyhanlı İlçesinde kasis için saha keşfi yapıldı.

 •Yayladağı İlçesi, Dağdüzü (Çaksına) köyünde Trafik kazası olduğundan gerekli trafik önlemleri alındı.

 •Dörtyol İlçesi, yedi kavşağında sinyalizasyon tesisi yenilenmesi yapıldı.

 •İlimize Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ın ziyaretinden dolayı emniyet eşliğine gerekli trafik önlemleri 
alındı.

 •Dörtyol MMK Kavşağı süre optimizasyonu yapıldı.
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 •Akıllı kavşak ve yeni kurulan kavşakların saha kurulumu ve kalibrosyonları yapıldı.

 •İnşaat ve kitap fuarı için yönlendirme levhası ve fuar alanı çalışmalı saha keşfi yapıldı. 

 •Otokorkuluk ve levha çakma makinası alım işlemleri DMO üzerinden başlatıldı.

 •Dörtyol-Ceyhan-İskenderun Otoyol Bağlantısı Yolu üzeri ve Antakya-İskenderun yolu Büyükdalyan mevkie trafik sinyalizasyon 
tesisi kurulumu için görüşmeler yapıldı.

 •Küçük boya makinası bakım onarım işleri gerçekleştirildi.

 •Trafik levha ve işaretleme malzemesi ihalesi yapıldı.

 •Trafik yatay işaretleme boya ihalesi yapıldı.

 •Altınözü İlçesi otokorkuluk keşfi yapıldı.

 •EDS Binası temel donatısı bağlandı ve istasyon yapılıp betonu döküldü.

 •Trafik kontrol merkezi yazılım ve saha güncellemeleri yapıldı.

 •Trafik sinyalizasyon tesislerine delinatör döşenip, talep öncelikli programlar çalıştırıldı.

 •Devlet Malzeme Ofisi alımı yapılan kayarkasa kamyonun teslim alımı yapıldı.

 •Defne İlçesi, Dursunlu Mahallesi cami mevkie kasis yapılması için saha keşfi yapıldı.

 •Kırıkhan İlçesi 15 Temmuz Anaokulu önüne kasis yapılması için saha keşfine gidildi.

 •Dörtyol İlçesi ,125. Yıl İlkokulu önüne kasis yapılması için saha keşfine gidildi.
 
 •Kırıkhan Kamyoncular Derneği önüne uyarıcı trafik işaret levhaları ve reflektifli yol butonu monte edildi.

 •Kırıkhan İlçesi 15Temmuz Ana Yolu önüne yaya geçidi boyandı.

 •Kırıkhan İlçesi, Adliye ve Kaymakamlık önüne araçların parklanması için çalışmalar yapıldı
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 •Sümerler Caddesinde, Sel olan bölgelerde çevre koruma ile birlikte taşkınların tahliye edilmesi hususunda çevre korumaya 
yardımcı olundu. Ayrıca zarar gören kaldırım ve yollarda gerekli önlemler alındı.
 
 •Samandağı Yolu üzerinde Armutlu Mezarlığı Mevkiinde yol çökmeleri olduğundan dolayı araçlarından mansur kaldığından 
dolayı HBB zabıta Daire Başkanlığı görevlileriyle birlikte araçların kurtarma çalışması yapıldı.

 •Hassa İlçesi, Akbez Kavşağındaki sinyalizasyon cihazı ve direkleri söküldü.

 •Kırıkhan İlçesi, TOKİ Evleri önündeki caddesine ve ambulans çıkış yoluna yol çizgi boyası yapıldı.
 
 •Hatay İli, bazı caddelerinde bordür boyası yenilenmesi yapıldı.

 •Karlısu Göleti etrafına gerekli trafik önlemleri alınıp, yönlendirme levhaları monte edildi.

 •EDS Binası su basman katına kadar imalat tamamlandı. 

 •Trafik Haftası kutlamaları için çalışmalar yapıldı.

 •İl genelinde tanzim levhaları monte edildi.
 
 •İl genelinde engelli levhaları monte edildi.

 •İl genelinde şehir içi yıpranmış levhalar değiştirildi.
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•Hatay İli, muhtelif okullarda boya işi yapıldı.
 
•Erzin İlçesi, yaya geçitleri boyandı.
 
•Dörtyol ve Payas İlçelerindeki yaya geçitleri boyandı.
 
•Antakya İlçesi, engelli park yeri levha boya çalışması yapıldı.
 
•Yayladağı İlçesi, Şenköy ve Denizgörendeki otokorkuluk çalışması 
yapıldı.
 
•Belen İlçesi, Kömür Çukur ve Atik Yaylasındaki otokorkuluk çalışması 
yapıldı. 
 
•Dörtyol İlçesindeki otokorkuluk çalışması yapıldı.
 
•Mahmut Alpagot Bulvarının bir kısım levha montajı yapıldı.
 
•İl genelinde Hatsu çalışmaları için trafik güvenliği için saha keşfi yapıldı
 
•Karlısu Mahallesinde tek-yön çalışmalarıyla ilgili keşif yapıldı
 
•Samandağ-Çevlik Tatil Mahallesinde araçların parklanması hususunda 
keşifler yapıldı
 
•Ottoman  Palace Oteli civarındaki sekiz kasis boyandı.
 
•Hatay Devlet Hastanesi etrafındaki yönlendirme levhaları monte 
edildi.
 
•Hatay İli genelinde muhtelif kasis keşifleri yapıldı.
 
•Dörtyol ve Kırıkhan İlçelerinde oto korkuluk çalışması yapıldı.
 
•Pac meydanına KGYS proje çalışmaları yapıldı.

•Samandağ, Değirmenbaşı sinyalizasyon tesis kuruldu.

•Hanyolu Hatsu kazı çalışması için trafik açsından gerekli levhalandırma 
çalışmaları yapıldı. 
 
•Defne İlçesi, Akdeniz Hastanesi Kavşağında tek yön düzenlemesi 
keyfi yapıldı.

•Samandağ İlçesi, Kapısuyu Çevlik Mevkide gerekli yönlendirme keşfi 
yapıldı.

•Samandağ İlçesi, sirkülasyon revizesi için gerekli saha keşfi yapıldı.

•Antakya İlçesi, engelli park yeri levha boya çalışması yapıldı.

•Belen İlçesi, Kömür Çukur ve Atik Yaylasındaki otokorkuluk çalışması 
yapıldı.

•EDS hizmet binası zemin kat kolon betonu döküldü.

•Erzin İlçesi, Şehir merkezinde dökülen yeni asfalt üzerinde yaya geçidi 
çalışması yapıldı.

•Hıdır Bey, Erikli Kuyu ve Batıayaz Mahallesinde otokorkuluk çalışması 
yapıldı.

•Şenköy Askeri hava üssü yoluna otokorkuluk çalışması yapıldı.

•Samandağ İlçesi, Hıdırbey Mevkide yol çizgi boyası çalışması yapıldı.

•Reyhanlı İlçesi, Pazar Meybahane yolunda yol çizgi boya çalışması 
yapıldı

•Samandağ İlçesi, Fidanlık yolu yol çizgi boya çalışması yapıldı.
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•Antakya İlçesi, Otogar içi Otobüs Park Alanı Çizimi yapıldı.

•Defne İlçesinde yol çizgi boya yenileme çalışma yapıldı.

•Kırıkhan İlçesi, yol çizgi boya çalışma yapıldı.

•Hatay Devlet Hastanesi engelli araç park yeri çizimi yapıldı.

•Hatay İli genelinde muhtelif kasis keşifleri yapıldı.

•Hatay İlçesi, Sümerler Mahallesinde çift kompenant yaya geçidi 
çalışması yapıldı.

•Kuruyer Mahallesi çöp merkezi yolunda otokorkuluk montajı yapıldı.

•Karaali Mahallesi otokorkuluk montajı yapıldı.

•Ziyaret Mahallesi otokorkuluk montajı yapıldı.

•Yarseli Mahallesinde otokorkuluk montajı yapıldı.

•Dörtyol ve Kırıkhan İlçelerinde oto korkuluk çalışmaları yapıldı.

•Akıllı kavşaklar için ilgili firmalarla çalışmalar yapıldı

•Pac meydanına KGYS proje çalışmaları yapıldı.

•Hanyolu Hatsu kazı çalışması için trafik açsından gerekli levhalandırma 
çalışmaları yapıldı. 

•Antakya İlçesi, Stadyum içinde levhalandırma çalışması yapıldı.

•Hatay İli genelinde muhtelif kasis keşifleri yapıldı.

•Akıllı kavşaklar yapımı işi için gerekli toplantılar yapıldı.

•Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ ilçelerinde UKOME kararı 
gereği trafik düzeni ve güvenliği açısından keşifler yapıldı.

•Defne İlçesi, Armutlu Mah. Hacı Durmuş Sokak yaya geçidi boya 
çalışması yapıldı.

•İzzet Güçlü Caddesinde yaya geçidi boya çalışması yapıldı.

•Ekinci Yolu, orta refüj onarım çalışması yapıldı.

•Hatay İli, Muhtelif Caddelerde, engelli park yerlerinin boyanması 
yapıldı.

•Kırıkhan İlçesinde yaya geçidi boyama işi yapıldı.

•Antakya İlçesi, Bölge hastanesi önüne gerekli plastik delinatörler 
monte edildi.

•Antakya İlçesi, Stadyum içinde levhalandırma çalışması yapıldı.

•Hatay İli genelinde muhtelif kasis keşifleri yapıldı.

•Akıllı kavşaklar yapımı işi için gerekli toplantılar yapıldı.

•Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ ilçelerinde UKOME kararı 
gereği trafik düzeni ve güvenliği açısından keşifler yapıldı.

•Ekinci Yolu, orta refüj onarım çalışması yapıldı.

•Hatay İli, Muhtelif  Caddelerde, engelli park yerlerinin boyanma 
çalışması yapıldı.

•Antakya İlçesi, Özel Hareket önüne gerekli plastik delinatörler monte 
edildi.

•Antakya İlçesi, Bölge hastanesi önüne gerekli plastik delinatörler 
monte edildi.
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•Hatay ili genelinde UKOME kararı gereği levhalandırma çalışması 
yapıldı. 

•Hatay ili genelinde UKOME kararı gereği levhalandırma çalışması 
yapıldı. 

•Antakya İlçesi, Hüseyin Özbuğday Anadolu Lisesi Boya işi yapıldı.

•Reyhanlı İlçesi, Uzunköy boya işi çalışması yapıldı.

•UKOME kararları kapsamında park yasak ve tek yön levhalarının 
montajı yapıldı.

•Antakya İlçesi, Özel Hareket önüne gerekli plastik delinatörler monte 
edildi.

•Antakya İlçesi, Bölge Hastanesi önüne gerekli plastik delinatörler 
monte edildi.

•Adnan Menderes Caddesi, çift kompenant yaya geçidi boyanma 
çalışması yapıldı.

•Serinyol Mira Market mevkisinde bordür taşıyla kapatıldı. •Defne 
İlçesi, Nimet Fahri Öksüz Lisesinde gerekli boya çalışması yapıldı.

•Antakya İlçesi, Çift yön uygulamasından dolayı gerekli çalışmalar 
yapıldı.

•Antakya İlçesi, İtfaiye kavşak içi düzenlemeler yapıldı.      

•Reyhanlı Kavşağında düzenlemeler yapıldı.

•Çekmece Kavşağı sinyalizasyon tesisi yapıldı.

•Akdeniz Kavşağı sinyalizasyon tesisi altyapı düzenlenmesi yapıldı. 

•Ekinci Kavşağında araç sayım işi yapıldı.

•Defne İlçesi, Gazi İlköğretim Okulu bahçesine çocukların gelişi için  
spor saha alanları boya ile çizildi. 

•UKOME kararları kapsamında Serinyol Mahallesi, Mira Market yerinde 
bulunan yolun trafiğe kapatılma işi yapıldı.

•İskenderun İlçesinde, yeni yapılan yolda postane kavşağında yaya 
geçidi yapılıp, yaya ışıkları monte edildi.

•UKOME kararı kapsamında Samandağ ilçesinde tek yön uygulaması 
çalışması yapıldı.

•Yayladağı İlçesinde, Karayollarından yol devri çalışması yapıldı.

•UKOME kararı kapsamında refüj kapatma çalışması yapıldı.

•UKOME kararı kapsamında, Arsuz İlçesi,Uğur Mumcu Caddesinde 
refüj kapatma çalışması yapıldı.

•Hatay İli genelinde levha, direk, delinatör ve duba montajı çalışması 
yapıldı.

•Reyhanlı İlçesi, Cinderes Mevkide Sahra Hastanesine yardımcı olmak 
üzere 26 adet yönlendirme levhaları askeri eşliğinde teslim edildi.

•Trafik Haftası kutlandı. 

•Antakya İlçesi, Cebrail Mah.Karaoğlanoğlu Cad.yaya geçidi yapılıp 
boyandı

•Yüzbaşı Asım Caddesine uygun görülen noktaya engelli park yeri 
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boyandı

 
•Samandağ İlçesi, Kuşalanı Mahallesinde bulunan lise de basket sahası 
çizildi.

•Hassa Çakallı Kavşağı Karayolları Genel Müd.ile beraber aktif hale 
getirdi.

•Hatay Kırıkhan İsmail Turan Bulvarı Devlet Hastanesi önü kavşak 
düzenlenmesi ve sinyalizasyon için keşif yapıldı.

•Türk Telekom ile beraber Fiber altyapı keşfi yapıldı.

•Hatay Defne, Harbiye Mah. Engelli Akü Sarı İstasyonu bağlantıları 
yapıldı.

•Antakya İlçesi, kavşağı çalışması yapıldı.

•Antakya İlçesi, İtfaiye kavşağı geometrisi değişimi çalışmaları 
tamamlandı

•Antakya İlçesi, İtfaiye kavşağı için Ledli sinyal diskleri montajı 
tamamlandı.

•Akıllı kavşak direkleri KGYS Direkleri montajı tamamlandı.

•Kırıkhan İlçesi, Alan Yaylası, askeriye önü kanal yolu, Gülderen 
Mahallesi otokorkuluk çalışmaları yapıldı.

•Arsuz kent merkezi ve kırsal bağlantı yolları yol çizgi boyaları yenilendi.

•İskenderun İlçesi, askeriye için yol çizgi çalışmaları yapıldı.

•UKOME kararı ile çıkan kasislerin yapımı ile boyanması ve levhalandırma 
çalışması yapıldı.

•Antakya kent merkezi bordür boya yenileme çalışması yapıldı.

•Hatay İli, Yeniçağ, Gülderen, Paşa köyündeki otokorluluk çalışması 
yapıldı.
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İLÇELER BAZINDA YAPILAN YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
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2-TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

A-TOPLU TAŞIMA REHABİLİTASYONU VE HAT OPTİMİZASYONU ÇALIŞMALARI

 1-Toplu Taşıma Rehabilitasyonu ve Hat Optimizasyonu 
çalışması kapsamında; Belen İlçesi, Serinyol İlçesi Üniversite Bölgesi, 
Samandağ İlçeleri arası, Antakya Merkezi Toplu Taşıma Rehabilitasyon 
Hatay Toplu Taşım Sistemi Genel Raporları hazırlandı. 

 2-Toplu Taşıma Rehabilitasyonu ve Hat Optimizasyonu 
Çalışması kapsamında; Belen Bölgesi, Üniversite Bölgesi, Samandağ 
bölgesi, Antakya Merkezi Toplu Taşıma Rehabilitasyon Hatay Toplu 
Taşım Sistemi Uygulama Projesi hazırlandı. 

 3-Antakya Üniversite Bölgesi, Antakya Merkez Dönüşüm 
projesi, Belen Bölgesi ve Harbiye Bölgesi Dönüşüm Projeleri revizesi 
ve Samandağ İlçeler arası Dönüşüm Projesi,  tamamlanarak UKOME 
gündemine sunuldu ve onaylandı.

 4-Hatay Ulaşım ana planı çerçevesinde yapılan toplu taşıma 
optimizasyon çalışmalarına istinaden dönüşüm süreci başlayan Belen 
ilçesi, Samandağ ilçesi arası, Antakya merkez ve üniversite bölgesinde 
faaliyet gösteren kooperatif üyeleri ve hak sahipleriyle toplantılar 
yapılmıştır. yapılan çalışmalar sunum olarak kooperatif üyeleri ve hak 
sahiplerine anlatılmak üzere toplantılar gerçekleştirildi.

 5-Devlet Hastanesi hattında çalıştırılmak üzere 2 adet otobüs 
alımı gerçekleştirildi. Böylece Belediyemize ait toplam 9 adet toplu 
taşıma aracı oldu.

Hat Optimizasyon ve Dönüşüm İşlemleri

 Hatay Büyükşehir Belediyesi ildeki ulaşımını sağlayan toplu 
taşıma araçlarına yönelik yeni dönem başlatıyor. Ulaşımın daha güvenli 
halde olması amacıyla başlatılan dev adım ile vatandaşların güvenliği 
ön planda tutularak; Antakya Merkez Bölgesi, Üniversite Bölgesi, Belen 
Bölgesi, Samandağ Bölgesi, Harbiye Bölgesinde Özel Toplu Taşıma 
Aracı ve 1’e 1 Dönüşüm işlemini tamamlayan hak sahipleri engelli 
uyumlu yeni araçlarını alarak vatandaşların güvenliği ve konforu ön 
planda tutularak araç içi güvenlik kamera ve ses kayıt sistemli, klimalı 
araçlarla vatandaşların daha güvenli yolculuk yapması sağlandı.
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B-ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

 Toplu ulaşımda kullanılan araçlarda ücret ödeme sisteminin elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik kartların kullanımına 
olanak sağlamak ve toplu ulaşım hizmetinin çağdaş koşullarda verilebilmesi amacıyla Elektronik Ücret Toplama Sistemine (EÜTS) 
geçilmiştir, Dönüşüm İşlemini Tamamlayıp yeni alınan araçlara Validatörler takılmıştır.

C-DURAK MONTAJ ÇALIŞMALARI

• Hasarlı olan duraklar tespit edilmiş durak tamirat yapılmıştır.

• Hatay İli genelinde merkezi durak ihtiyacı tespit edildi.

• Reyhanlı İlçesi, Antakya İlçesi, Harbiye Bölgesinde durak noktaları belirlenerek levhalandırma çalışmaları gerçekleştirildi.

• 100 adet taşra otobüs durak ihalesi yapıldı.
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Taksi Komisyonu Çalışmaları

 Hatay İl genelinde T plaka ihtiyaç belirme çalışması yapılarak yeni T plaka tahsisi ve kent estetiği gözetilerek tek tip taksi 
durak kabinlerinin konulması amacıyla taksi komisyonu kurulmuş olup;

• Taksi duraklarının yer belirleme çalışması için gerekli çalışmalar yapıldı.Yeni açılacak taksi duraklarının yerlerinin belirlenme 
çalışması yapıldı.

• Durak kabinlerinin yenilenmesi çalışması başlatıldı.

• Hatay Büyükşehir Belediyesi Taksi Durakları Projesi kapsamında  taksi kabini üretilmiş ve Girne Taksi Durağı, Vilayet Taksi Durağı 
, Akdeniz Taksi Durağı için tespit edilen yere kabin montajı gerçekleştirildi.
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Erişilebilirlik Kapsamında Yapılan Çalışmalar

 04/03/2017 tarih ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ücretsiz ve İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği uygulamasında 
yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Hatay Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar sonucunda; yasa 
kapsamında ücretsiz faydalanacak vatandaşların uygulama ile ilgili bilgilendirilmesi ve mağduriyet yaşamaması için İlimizde faaliyet 
gösteren tüm Özel Halk Otobüslerinde asılmak üzere aşağıdaki “Bilgilendirme Broşürü” hazırlanmış ve uygulamanın sağlıklı şekilde 
yapılması için gerekli denetimler yapılmakta olup; denetimler devam edecektir.

Ulaşım Hizmetleri Faaliyetler

• Takılı olan durakların hasar tespitleri gerçekleştirilerek bu hasarların giderilmesi adına ihtiyaç duyulan malzemelerin tespiti 
gerçekleştirilmiş olup durak tamirat yapılmıştır.

• Güzergâh revizeleri Ulaşım Ana Planı kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak kooperatiflerden ve vatandaşlardan gelen 
talepler, gelişen şehrin ihtiyaçlarına göre aciliyeti olan durumlarda personellerimiz tarafından ilgili bölgedeki Zabıta, Emniyet görevlileri 
ve esnaf odasının da fikri alınarak analiz edilerek güzergâh değişiklikleri yapılmaktadır.

• Ayakta yolcu taşıyabilen toplu taşıma araçlarına, Sosyal Politikalar Bakanlığının gelir desteği ödemeleri aylık olarak yapılmıştır

• Reyhanlı İlçesi 10 araçlık Belediye Denetimli Özel Toplu Taşıma Aracı İhalesi yapıldı.

• Reyhanlı İlçesi Cilvegözü 39 araçlık Taksi Durağı ihalesi yapıldı.

• Reyhanlı İlçesi Devlet Hastanesi 8 araçlık Taksi Durağı ihalesi yapıldı.

• Hassa Aktepe 8 araçlık taksi durağı ihalesi yapıldı.

• Samandağ İlçesi 8 araçlık taksi durağı ihalesi yapıldı. 

• Defne İlçesi Harbiye 8 araçlık taksi durak ihalesi yapıldı.,

• Dörtyol İlçesi Yeniyurt Belediye Denetimli Özel Toplu Taşıma Aracı İhalesi yapıldı.

Fiyat Tarifesi Çalışmaları

• Hatay il Geneli  toplu taşıma araçları fiyat tarifeleri düzenlendi.

• Taksi fiyat tarifesi düzenlendi.
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3-UKOME HİZMETLERİ

Ruhsat Birimi İşlemleri 

 2018 YILI UKOME Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur:

1-  Hususiye Çekme Araç İşlemleri 2- Araç Yenileme İşlemleri 

3- Devir İşlemleri 4- Yeni İzin Belgesi İşlemleri (Tahsis)

5-Güzargah Yenileme İşlemleri 6-Ruhsat Birimi İşlemleri Aylık Gelirleri 

 UKOME Genel Kurul toplantısı görülmüştür 2018 yılında. 326 madde görüşülmüştür. 276 madde kabul, 11 madde ret, 2 madde 
gündemden düşürülmüş olup 37 madde de yıl içerisinde alt komisyona havale edilmiştir.
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4-ULAŞIM PLANLAMA HİZMETLERİ 
 2018 YILI UKOME Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan işler tablolar halinde aşağıda sunulmuştur:

• İskenderun İlçesi İsmet İnönü Caddesi Ulucami Caddesi 
Tayfur Sökmen Meydanı Birleştirilmiş Battı-Çıktı yapım işi 
tamamlanarak hedeflenen trafik sirkülasyonu sağlandı. 

• Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminali, otobüs parklanma 
çizgileri çizilmiştir.

• İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 
trafiğin güvenle seyrini sağlamak ve tedbirler almak için Elektronik 
Denetleme Sistemi hizmet binası yapımı için proje çizilmiş olup 
yapımı tamamlandı.

• Antakya İlçesi Eser Taksinin yeri belirlenmiş ve parklanma 
alanı için proje çizilmiştir.

• Antakya İlçesi Emniyet Taksinin hâlihazır projesi çizildi.

• Antakya İlçesi Akdeniz Taksi Durağı proje çizimi yapılmıştır.

• Dörtyol Minibüs Garajının krokisi çizilmiştir.

• Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi giriş 
kapısı planlama çalışması yapılmıştır.

• Uğur Mumcu 75.Yıl Caddesi üzerinde kavşak planlama 
çalışması yapılmıştır.

• Reyhanlı İlçesi Yeşilova Kavşağı ve refüj yapımı 
tamamlanmıştır.

• Antakya İlçesi TOKİ Kavşağı çizimi tamamlanmıştır.

• Antakya İlçesi İtfaiye Kavşağı yol yapım çalışması arazide 
tamamlanmıştır.

• Arsuz İlçesi Uluçınar Köprüsü çıkışı planlama çalışması 
yapılmıştır.

• Topboğazı şehirlerarası otobüslerin parklanma alanı 
projesi çizilmiştir.

• Antakya İlçesi Adnan Menderes Caddesi, Asi Sokak, 
Aslı Ayan Sokak, Hükümet Caddesi, Saray Caddesi, Türk Silahlı 
Kuvvetleri Caddesi ve Kanatlı Mahallesinde parkomat uygulaması 
için raporlar hazırlandı.

• Reyhanlı İlçesi Albay Şükrü Kanatlı Caddesi, Atatürk 
Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, 
Tayfur Sökmen Caddesi parkomat uygulaması için raporlar 
hazırlandı.

• Günyazı Köyü yolundaki kavşakta planlama çalışması 
yapıldı.

• Arsuz, Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerine Engelli Şarj 
İstasyonlarının montajı yapıldı.

• Uğur Mumcu Bulvarı Akdeniz Taksi kabini yapıldı.

• İskenderun İlçesi Sarıseki yan yol planlama çalışması 
tamamlandı.

• Antakya İlçesi Uğur Mumcu Meydanı durak düzenlemeleri 
yapıldı.

• Antakya İlçesi Barış Caddesi kaldırım planlama çalışması 
yapıldı.

• Antakya Şehirlerarası Otobüs Terminaline, otobüs yıkama 
alanı projesi çizildi.
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• Defne İlçesi Turunçlu Mahallesi kavşak planlama çalışması 
yapıldı.

• İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminallerinin rölövesi 
alındı.

• Dörtyol Şehirlerarası Otobüs Terminallerinin rölövesi 
alındı.

• Antakya İlçesi Honda Kavşağı çevre düzenlemesi için 
proje çalışmaları yapıldı.

• Antakya İlçesi Şükrü Balcı ve Cumhuriyet Caddelerinde 
yol planlama çalışması yapıldı.

• Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi A101 Kavşağı hâlihazır 
alımı ve planlama çalışması yapıldı.

• Reyhanlı İlçesine Yeni Taksi kabini belirlendi.

• Defne İlçesi Samandağ Yolu Üzeri Total Benzin İstasyonu 
önü cep durak çalışması yapıldı.

• Reyhanlı İlçesi Büyüksu, İlyashoca, Şehitlik Caddelerinin 
kavşak tasarım çalışmaları yapıldı.
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5-TERMİNALLER ve OTOPARK HİZMETLERİ

1. Antakya Otobüs Terminalinde erişilebilirlik kapsamında 
engelli vatandaşlarımız için engelli rampası yapıldı.

2. Antakya Otobüs Terminalinde aydınlatmanın daha iyi 
olması için tepe lambaları yenilendi.

3. Antakya Otobüs Terminalinde güvenlik tedbirleri 
kapsamında kontrolsüz giriş noktası kapatıldı.

4. Antakya Otobüs Terminalinde bulunan ofis yenilenerek 
Terminal zabıtasının kullanımına sunuldu.

5. Antakya Otobüs Terminalinin dış ve iç cephe boya işleri 
yapıldı.

ANTAKYA TERMİNALİ

1. İskenderun Otobüs Terminalinin dış ve iç cephe boya işleri 
yapıldı.

2. İskenderun Otobüs Terminalinde bulunan süs havuzunun 
aydınlatma lambaları yenilendi.

3. İskenderun Terminali içerisinde çökmüş olan asfalt zemin 
dolgu yapılarak düzeltildi.

4. İskenderun Terminali girişinde bulunan projektör arızaları 
giderildi.

5. İskenderun Terminaline internet bağlantısını sağlamak için 
kabin yapıldı.

İSKENDERUN TERMİNALİ
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1. İskenderun 3 nolu çok katlı otoparkın eksik kameraları 
takıldı.

2. İskenderun 3 nolu çok katlı otoparkta bulunan aydınlatma 
lambaları yenilendi.

3. İskenderun 3 nolu çok katlı otoparka Rac Kabin Montajı 
yapıldı.

4. İskenderun 3 nolu çok katlı otoparkında bulunan 
asansörlerin iç aydınlatma arızaları giderildi.

İSKENDERUN 3 NOLU ÇOK KATLI OTOPARK

1. İskenderun 5 nolu açık otoparkında bulunan bariyerlerin 
arızası giderildi.

2. İskenderun 5 nolu açık otoparkında bulunan projektörler 
ve lambalar yenilendi.

3. İskenderun 5 nolu açık otoparkında bulunan kamera 
sistemi yenilendi.

İSKENDERUN 5 NOLU ÇOK KATLI OTOPARK

1. İskenderun Minibüs Garajında çukur olan yerlere asfaltlama çalışması yapıldı.

2. İskenderun Minibüs Garajında bulunan aydınlatma lambaları yenilendi.

3. İskenderun Minibüs Garajında bulunan kulübe boyandı.

İSKENDERUN MİNİBÜS GARAJI
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PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

1- MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ ÇALIŞMALARI

• Bekir Karabacak Köprüsü mevsimlik çiçek ve lale dikimi çalışması yapıldı

• HATAYIN ÇİÇEKLERİ- ÇİFTÇİNİN EKMEĞİ Projesi kapsamında çiftçilerin ürettiği mevsimlik çiçekler, kavşak ve 
refüjlere dikildi

 
• Dikey Bahçenin çiçekleri yenilendi

• 125. Yıl Anaokulu öğrencilerine bitki eğitimi verildi
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• Latife Hanım Anaokulu öğrencilerine bitki eğitimi verildi

• Kent genelinde bitkilere ilaçlama ve gübreleme yapıldı

• Serada alanlarımızda kullanılmak üzere çelikle bitki üretimi yapıldı
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• Cumhuriyet Anıt Alanında bulunan aydınlatma direği değiştirildi

• İskenderun Adliye Önü peyzaj düzenleme çalışması yapıldı

• Karlısu Su ve Macera Parkı Açılış– 14550 m²

 14.550m2’lik alanda konumlanmış olan projede düğün salonu (850m2), çocuk oyun alanı, açık ve kapalı 
oturma alanları, piknik alanı, çim amfi, WC, otopark, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar bulunmaktadır.

• Defne Harbiye Caddesi’nde 2,5 kilometrelik refüj boyunca süs eriği ve defne dikimi.
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• Defne Uğur Mumcu Bulvarı ile Samandağ arasındaki 2,3 kilometrelik otoyol refüjlerini ağaçlandırılması 

2- BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

• Kent genelindeki park, bahçe ve mesire alanlarının yanı sıra kavşak ve refüjlerde çim biçme, ağaç budama ve yabani 
otları toplama gibi çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirildi.

• Payas E5 Karayolu ve Reyhanlı Atatürk Caddesi üzerindeki refüj ve yol kenarları ağaçlandırma çalışması

İSKENDERUN PAC MEYDANI (BATTI ÇIKTI ) PEYZAJ PROJESİ

• Toplam Yeşil Alan: 10000 m² dir. 
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SAMANDAĞ KENT PARKI PROJESİ – 55.000 M²

• Alanda yöresel ürünler satış büfeleri, otopark, kafe, 
çocuk oyun alanları, seyir terasları, dinlenme alanları 
ve yürüyüş-gezinti yolları gibi kullanımlar mevcuttur. 
Park ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır

HASSA 15 KASIM GÜRHAN ERGÜNEŞ PARKI

• Toplam Alan: 27.000 m ² dir. Parkta mevcutta bulunan 
yürüyüş yolları ve bordürler deforme olmuştur, proje 
kapsamında yollar yenilenip ziyaretçilerin kullanımına 
açılacaktır. Park içerisinde aydınlatmanın yetersiz 
olmasından kaynaklı güvenlik zafiyeti bulunmaktadır. 
Proje kapsamında bu sorun çözümlenecektir, park 
daha güvenli ve gece kullanımına daha uygun hale 
gelecektir. Ayrıca park içerisinde bulunan kent 
mobilyalar yenilenecek olup daha estetik ve ergonomik 
kent mobilyaları eklenecektir. Park içerisinde mevcutta 
bulunan havuz görsel açıdan daha estetik hale 
getirilecektir. Parkın girişlerine giriş takı eklenecektir. 
Mevcutta bulunan WC ve mescit yenilenecektir.

• Parkın ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır.

ARSUZ KARAAĞAÇ 75. YIL PARKI

• Toplam Alan: 15.000 m ² dir. Yürüyüş yolları, bordürler, 
aydınlatma direkleri deforme olmuş durumdadır. Parkta 
mevcutta çocuk oyun alanı yoktur, hazırlanan proje ile 
çocuk oyun alanı eklenmiştir. Taban suyu nedeniyle ve 
parkın yol kodunun altında kalması nedeniyle kışın ve 
ilkbaharda kullanılamaz durumdadır bizim de amacımız 
parkı kullanıma açmak ve gelen ziyaretçilerin daha 
iyi vakit geçirmelerini sağlamaktır. Proje kapsamında 
yürüyüş yolları zemini değiştirilecektir. Park içerisinde 
mevcutta bulunan kent mobilyaları değiştirilip daha 
estetik ve ergonomik bank, piknik masası eklenecektir. 
Mevcutta bulunan fitness aletleri değiştirilecektir. 
Parkın girişinde bulunan tak değiştirilip ahşap ve 
daha modern bir giriş takı projede yer almaktadır. 
Mevcuttaki çim alanlar korunacaktır. 

• Parkın ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır.

ANTAKYA ATATÜRK PARKI

• Toplam Alan: 55.000 m ² dir. Antakya Atatürk Parkı 
kuzeyinde Gündüz Caddesi, güneyinde Asi nehri 
bulunmaktadır. Parkın ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır.
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1. FERİDUN TINAZTEPE İLKOKULU; 1 adet dönence

2. DİKMECE KUYUCAK İLKOKULU ANASINIFI; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu

3. MARAŞBOĞAZI MAHALLESİ;  1 adet tek kuleli oyun 

grubu

4. UZUNALIÇ MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

5. SAÇAKLI İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

6. SERİNYOL SÜLEYMAN ŞAH İLKOKULU; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu

7. SARAYKENT 125. YY. ANAOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

8. DEMİRKÖPRÜ MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

9. ODABAŞI MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD.; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

10. ANAYAZI İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

11. ARPAHAN İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

12. DİKMECE MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

13. AŞAĞIOBA MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

14. ALAATTİN MAHALLESİ İLKOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

15. SERİNYOL MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

16. DOĞANKÖY MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

17. TOKİ ŞEHİT MUSTAFA DOLUNAY ANAOKULU; 1 adet 

tek kuleli oyun grubu

18. CEMİL MERİÇ ANAOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

19. OVAKENT ANAOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

20. ŞEHİT GÜLŞAH GÜLER ANAOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

21. AÇIKDERE MAH. İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu ve 1 takım çocuk fitness

22. FENERBAHÇE İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

23. İL JANDARMA VE TRAFİK KOMUTANLIĞI; 1 takım 

yetişkin fitness

24. ODABAŞI MAH. İNCİ SİTESİ YANI; 1 adet dönence

25. GÜLDEREN MAHALLESİ 2 adet iki kuleli oyun grubu, 

2 takım yetişkin fitness

26. KİSECİK İLKOKULU; 1 takım yetişkin fitness

27. ESENTEPE HALI SAHA; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

ve 1 takım yetişkin fitness

28. ATATÜRK STADYUMU; 2 takım yetişkin fitness

29. YURT-KUR KIZ ÖĞRENCİ YURDU(GÜMRÜK YANI); 1 

takım yetişkin fitness

30. BEYHAN GENCAY İLKOKULU; 1 adet engelsiz oyun 

grubu

Kent genelinde montajı yapılan çocuk oyun grupları ve kondisyon aletleri

ANTAKYA
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1. ÖZENGİLİ İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

2. DEFNE HARBİYE ANAOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

3. ÇÖKEK MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu ve 1 

takım yetişkin fitness

4. DÖVERKÖYÜ İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

5. ENERBAHÇELİLER ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU; 1 adet 

engelsiz oyun grubu

6. DEĞİRMENBAŞI MAHALLESİ; 1 takım yetişkin fitness

7. AKNEHİR MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

8. SOFULAR MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

9. TURUNÇLU İLKOKULU;  1 adet iki kuleli oyun grubu ,1 

adet tahteravelli ve 1 adet ikili salıncak

10. VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU; 1 adet iki 

kuleli oyun grubu ve 1 takım çocuk fitness

11. DEFNE HALK EĞİTİM MERKEZİ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

12. KOÇÖREN MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

13. HATAY T TİPİ CEZAEVİ; 1 takım yetişkin fitness

14. ÇEKMECE MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu, 1 

adet ikili tahteravelli, 1 adet dönence, 1 adet gondol, 

170 m2  kauçuk zemin ve 1 takım yetişkin fitness

DEFNE

1. ÇANAKOLUK MAHALLESİ İLKOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

2. SELDİREN ORTAOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

3. ECZ. MERYEM KARAÇAYLI İLKOKULU; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu

4. KOYUNOĞLU ANAOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

5. YOĞUNOLUK MAHALLESİ; 1 takım yetişkin fitness

6. TEKEBAŞI MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

7. ÇUBUKÇU MAHALLESİ;  1 adet tek kuleli oyun grubu, 1 

adet tahteravelli ve 1 takım yetişkin fitness

8. ÇİĞDEDE MAHALLESİ(DAMAK CAFE YANI DENİZ); 1 

adet tek kuleli oyun grubu

9. UĞUR MUMCU CADDESİ (TRUVA RESTAURANT 

ÖNÜ); 1 adet tek kuleli oyun grubu ve 1 takım yetişkin 

fitness

10. ATATÜRK MAHALLESİ; 1 takım yetişkin fitness

11. ÇÖĞÜRLÜ MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

ve 1 takım yetişkin fitness

12. MERYEM CABİR PARKI; 1 takım yetişkin fitness

13. ÖZEN PARK; 1 takım yetişkin fitness

14. YENİKÖY MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

15. KAPISUYU MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

16. SUTAŞI MAHALLESİ(Eski okul bahçesi); 1 adet iki 

kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

SAMANDAĞ
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1. SULUKÖY MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

2. HATÇANA İLKOKULU; 1 adet iki kuleli oyun grubu

3. ÇAKIRYİĞİT İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

4. GAZİ MÜRSEL ANAOKULU; 1 adet iki kuleli oyun grubu

5. YAHYA BASIK ÖZEL EĞT. MERKEZİ; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

6. KÜÇÜK MUCİTLER KREŞ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

7. ÖZEL ŞAHİKA KOLEJİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

8. TERZİHÖYÜK MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu ve 1 takım yetişkin fitness

REYHANLI

1. HATAYHAMAMI MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun 

grubu

2. KARASÜLEYMANLI İLKOKULU; 1 adet iki kuleli oyun 

grubu

3. BATIAYRANCI MAH. İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

KUMLU

1. KURTLU SOĞUKSU; 1 takım yetişkin fitness

2. 5 TEMMUZ İLKOKULU ANASINIFI; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

3. ŞEHİT AHMET SAYLAK ORTAOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

4. ORUN MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

5. KARADURMUŞLU MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

KIRIKHAN

1. FATİH SULTAN MEHMET İLKOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu

2. GİRNE PARKI; 1 adet iki kuleli oyun grubu, 1 takım 

yetişkin fitness, 2 adet tahteravelli, 2 adet dönence ve 

1 adet ikili salıncak

3. HASSA ARDIÇLI İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu 

4. MAZMANLI KANLIÖREN ORTAOKULU; 1 takım 

yetişkin fitnes

HASSA

1. GEDİK HALİLBEY MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun 

grubu ve 1 adet tahteravelli

2. GÜZELYAYLA(SOĞUKOLUK) MAHALLESİ; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

3. ATATÜRK İLKOKULU; 1 adet ikili salıncak ve 1 adet 

tahteravelli

BELEN

1. KÜRT’ÜL KURAN KURSU (4-6 YAŞ); 1 adet tahteravelli, 

1 adet dönence

PAYAS
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1. ZİYARET İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

2. ALTINÖZÜ ÖZEL EĞİTİM VE REH. MERKEZİ; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu

3. ALTINKAYA ANAOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu

4. AKDARI MAHALLESİ; 1 takım yetişkin fitness

5. KILIÇTUTAN MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

6. KARBEYAZ MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

7. ATAYURDU MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

8. KOLCULAR MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

9. YARSELİ MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

10. TOPRAKHİSAR MAH. İLKOKULU; 1 adet iki kuleli oyun 

grubu

11. YUNUSHANI MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

12. YANIKPINAR MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

13. SİVRİKAVAK MAHALLESİ ; 1 adet iki kuleli oyun grubu 

ALTINÖZÜ

1. YAYLADAĞI AYIŞIĞI İLKOKULU ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu

2. LEYLEKLİ MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

3. KULAÇ MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

4. KÖSRELİK MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

5. KIZILÇAT MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

6. EĞERCİ KÖYÜ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

7. KARAKÖSE MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

8. YAYLADAĞI ANAOKULU ; 1 adet iki kuleli oyun grubu

9. GÜVEÇÇİ MAHALLESİ ; 1 adet tek kuleli oyun grubu

YAYLADAĞI

1. DEREKUYU İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu ve 

1 adet tahteravelli

2. TÜLEK MAHALLESİ İLKOKULU; 1 adet iki kuleli oyun 

grubu ve 1 adet tahteravelli

3. NARDÜZÜ MESLEKİ VE TEKNİK A.L ANAOKULU; 1 

adet iki kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

4. BÜYÜKDERE MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu 

, 1 adet tahteravelli ve 1 takım yetişkin fitness

5. ALTIN YUNUS MAHALLESİ ; 1 takım yetişkin fitness

6. ÜÇGÜLLÜK MAHALLESİ MUHTARLIĞI; 1 adet iki kuleli 

oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

7. DOSTLAR MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

ve 1 adet tahteravelli

8. KIŞLA MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli oyun grubu ve 1 

adet tahteravelli

9. AKÇALI MAHALLESİ; 1 takım yetişkin fitness, 1 adet iki 

kuleli oyun grubu

10. ORSEN MAHALLESİ; 1 takım yetişkin fitness

ARSUZ
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1. NACİYE SUNA -OKTAY TEKİN ANAOKULU ; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

2. SKENDERUN İDÇ. LOJMANLARI; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu ve 1 adet tahteravelli

3. ORHANGAZİ MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

ve 1 adet tahteravelli

4. KOCATEPE ANAOKULU (YILDIRIMTEPE ANAOKULU); 

1 adet tek kuleli oyun grubu, 1 adet tahteravelli ve 1 

adet dönence

5. DENİZCİLER MAHALLESİ ŞİRİNYURT İLKOKULU; 1 

adet tek kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

6. CEMAL GÜRSEL İLKOKULU(MEVLANA İLKOKULU); 1 

adet iki kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

7. GÜZELKÖY (AKÇAY)MAHALLESİ; 1 adet iki kuleli 

oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

8. ÇINARLI MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu ve 

1 adet tahteravelli

9. MEYDAN MAHALLESİ SELEHATTİN ALANYA 

İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu ve 1 adet 

tahteravelli

10. ASKERİ AĞIR BAKIM ONARIM LOJMANLARI; 1 adet 

tek kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

11. DENİZ ALAYI; 2 adet iki kuleli oyun grubu ve 2 adet 

tahteravelli

12. MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu 

13. AZGANLIK MAHALLESİ; 1 adet tek kuleli oyun grubu 

14. ŞÜKRÜ KANATLI KIŞLASI LOJMANLARI; 1 adet tek 

kuleli oyun grubu 

İSKENDERUN

1. KUZUCULU CUMHURİYET İLKOKULU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

2. KARAKESE İLKOKULU; 1 adet iki kuleli oyun grubu ve 

1 adet tahteravelli

3. KENAN EVREN İLKOKULU(KARAMEHMET ÇAVUŞ 

İLKOKULU); 1 adet iki kuleli oyun grubu ve 1 adet 

tahteravelli

4. KUZUCULU VEYSEL ATEŞOĞLU ANAOKULU; 1 adet 

tek kuleli oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

5. RABATKÖYÜ İLKOKULU; 1 adet ikili salıncak ve 1 adet 

tahteravelli

6. M.AKİF İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun grubu ve 1 

adet tahteravelli

7. YENİYURT İSTİKLAL İLKOKULU; 1 adet tek kuleli oyun 

grubu ve 1 adet tahteravelli

8. YEŞİLKÖY İLKOKULU; 1 adet iki kuleli oyun grubu ve 1 

adet tahteravelli

9. DİLHUN AKİF ÖRÜN KUR’AN KURSU; 1 adet tek kuleli 

oyun grubu ve 1 adet tahteravelli

DÖRTYOL
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1. Hatay İli Antakya İlçesi Oğlakören Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi

2. Hatay İli Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi (Akıncılar Mevkii) Sulama Tesisi Yapım İşi

3. Hatay İli Hassa İlçesi Küreci Mahallesi Sulama Tesisi Tamamlama Yapım İşi

4. Hatay İli Antakya İlçesi Maraşboğazı Mahallesi Sulama Tesis Yenileme Yapım İşi

5. Hatay İli Yayladağı İlçesi Yoncakaya Göleti Sulama Tesisi Yapım İşi

6. Hatay İli 1. Bölge Antakya, Defne, Altınözü, Yayladağı Samandağ Kumlu, Reyhanlı, Kırıkhan Ve Hassa İlçeleri Sulama 

Tesisleri Bakım Onarım

7. Hatay İli 2. Bölge (Belen, İskenderun, Arsuz, Payas, Dörtyol Ve Erzin) Sulama Tesisleri Bakım Onarım Ve Yenileme

8. İskenderun İlçesi İsmet İnönü - Tayfur Sökmen Meydanı Birleştirilmiş Alt Geçit Çevre Düzenlemesi

9. Hatay İli Kırıkhan İlçesi Balarmudu Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi

10. Hatay İli Antakya İlçesi Uzunalıç Mahallesi Sulama Tesisi Yapım İşi 

11. Hatay İli Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Sulama Tesisi Yenileme Yapım

TARIMSAL HİZMET TAMAMLANAN İŞLER

 Dörtyol ilçesinin 8 mahallesinde 90 bin dekar tarımsal alanın sulanabilmesine olanak sağlayan 160 kilometre kanal ve arkta 
detaylı temizlik çalışmaları yapıldı
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 İl genelinde palmiye ve hurma ağaçlarına ciddi zararlar vererek ölümüne sebep olan palmiye kırmızı böceğine karşı mü-
cadele edildi.

 Yerli üretime ve çiftçilerimize destek vermek amacıyla “Doğal Yaşam ve Üretim Çiftlikleri” projesi kapsamında Yayladağı 
Leylekli Mahallesi’nde ilk tohum atıldı.

1. Belediyeye bağlı hizmet binalarının bakım, onarım yapı için elektrik malzemesi alım işi

2. Odabaşı Elektrik Trafo Tesisinin yapım ihalesi

3. İskenderun Yaş Sebze ve Meyve Hali 630 kvA Trafo Tesisi ve yerin TEDAŞ a bedelle devir edilmesi

4. Belediyemizin muhtelif tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak 3 adet trafo tesisi yapımı

5. Reyhanlı Karahöyük Mah. Mesire alanı aydınlatma tesisi yapımı

6. Dekoratif armatür alımı

7. Tesislerde kullanılacak elektrik malzemesi alım işi

8. İskenderun Asri Mez. Elektrik Tes. Yapımı

9. Güç artırımı yapımı

ELEKTRİK VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI
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1.1-Kent Temizliği 
 Hatay ili kent temizliği çalışmaları Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre 
Koruma ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü Temizlik İşleri Birimi 
tarafından yürütülmektedir.
 Daha temiz bir Hatay, daha sağlıklı bir toplum için Hatay 
genelindeki ana arterler, meydanlar, geçitler, cadde ve bulvarlar-
da modern temizlik araçları ve mobil ekipler ile şehir temizliği 
hizmetleri 7/24 yürütülmekte, ilçe belediyelerinin çevre temizlik 
faaliyetleri kontrol edilmekte ve desteklenmektedir.
 Bunlarla birlikte basınçlı yıkama araçlarıyla meydanlar, 
kaldırımlar, tüneller ve oto bariyer sistemleri, demir korkuluklar 
yıkanmakta, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm kirli-
lik unsurlarına çözüm getirilmektedir. Ayrıca kış mevsiminde ‘’Kış-
la Mücadele’’ çalışmaları yapılmaktadır. 
 Gündüz saatlerinde halkın yoğun olarak kullandığı 
merkezi ve turistik yerlerde, istenilen seviyede yapılamayan de-
taylı temizlik çalışmaları, geceleri Hatay halkı huzur içinde dinle-
nirken yapılmakta, caddeler, meydanlar, geçitler süpürülmekte ve 
tertemiz bir şekilde sabaha hazır hale getirilmektedir. Aralıksız 
devam eden temizlik çalışmaları sonucunda tüm Hatay halkı her 
sabah temiz ve sağlıklı bir Hatay’a uyanmaktadır.

1.1.1-Elle Süpürme
 Mevcut Kirliliğe araç-gereç ile müdahale edilemeyeceği 
yerlerde personellerimiz aracılığıyla elle süpürme yapılarak temi-
zlik hizmeti verilmektedir. Toplanan çöpler, tekerlekli çöp arabası, 
poşet ya da mobil araçlar ile taşınmaktadır. Ayrıca elle süpürme 
işi yayaların yoğun olduğu alanlarda uygulanmaktadır. Bu hizmet, 
esas olarak meydanlarda, caddelerde, kaldırımlarda, üst ve alt 
geçitlerde, yeşil alanlarda, kanallarda ve ihtiyaç duyulduğu alan-
larda 7 gün 24 saat uygulanmaktadır.
 Elle süpürme çalışmaları 9 ilçemizde, (Antakya, Defne, 
Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Kumlu, Altınözü, Hassa, Kırıkhan) 
ana arterlerde 272 personelle yapılmaktadır. Kaldırımların ve 
çevresindeki ulaşılabilir alanların süpürülmesi, atıkların ve yaprak-
ların toplanması, hayvan ölülerinin kaldırılması, bariyer dipler-
indeki toprağın kazınması ve kaldırılması, yağmurlu havalarda, 
yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasının önlenmesi, trafik kazal-
arı sonrası kaza bölgesinde oluşan atık ve döküntülerin temizliği,  
doğal afetlerde ve acil durumlarda temizlik ve yardım çalışmaları, 
kış şartlarında yol temizlik çalışmaları, Hatay’da düzenlenen fuar, 
organizasyon, dini ve milli bayramlar öncesi ve sonrası temizlik 
çalışmaları elle süpürme ekipleri tarafından yapılmaktadır.

1.1.2- Mobil Temizlik Ekibi
 6 personel, 1 ekip şefi ve 1 şoför ile oluşturulan Acil 
Müdahale Temizlik Ekibi ile; Hatay ili 9 ilçesinde eski köy ve belde 
meydanlarında (mahallelerde) kirlilik olan yol kenarları, refüjler, 
tarihi ve turistik alanlar ile ihtiyaç duyulan yerlerde temizlik yapıl-
maktadır.

1.1.3-Mekanik Süpürme
Mekanik süpürme hizmetleri 12 adet vakumlu yol süpürme aracı 
ve Devlet Malzeme Ofisinden alımı yapılan el tipi 11 adet elektrikli 
vakumlu kaldırım süpürme aracı ve 2 adet çift kabin arazi aracı 
ile yapılmaktadır.  Bu hizmeti veren araçlar alt, yan ve ön tarafı-
na monte edilmiş döner fırçalar vasıtasıyla, özellikle yolların ke-
narlarında ve kaldırım diplerinde oluşmuş kirliliklerin süpürülerek 
mevcut araçların vakum haznesine vakumlanması suretiyle yapıl-
maktadır.
 Mekanik süpürme şehir içi ve dışında trafik durumu-
na göre mekanik ekipman kullanımının elverişli olduğu yerlerde 
yapılmaktadır. Ayrıca kontrol ekibince yol süpürme araçları uydu 
takip sistemi ile 24 saat izlenmektedir. 
Mekanik süpürme hizmeti trafik durumu, insan yoğunluğu, cad-
denin önemi ve kirlenme yoğunluğu göz önünde bulundurular-
ak önceden hazırlanmış programa göre uygulanmaktadır. Hatay 
geneli ana arterlerde yapmış olduğumuz mekanik süpürme 
çalışmalarımızın % 30`i gece % 70`u gündüz olmak üzere pro-
gramlanmıştır.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ
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1.2- Dere Temizliği

 Lübnan’ın Bekaa Vadisinde doğup Suriye’den geçerek 
ilimize ulaşan ve ilimiz sınırlarından denize dökülen ASİ Nehri’nin 
sahip olduğu tarihi dokusu ve doğal yapısıyla şehre büyük kat-
kılar sağlamaktadır. Ancak nehrin gerçekleştirilemeyen temizlik 
çalışmaları yıllardır kanayan bir yara haline gelmiştir. 

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci mad-
desinin (r) bendinde ‘’Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, 
bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve 
işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma so-
nunda üretilen suları pazarlamak.’’ hükmü ile Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, 
Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönet-
melik Madde 9. (d) bendi ‘’Belediye sorumluluk alanında bulunan 
nehir, dere ve diğer akarsuların içerisindeki kirliliğin tespiti, so-
rumluluk alanımızda olan ve müdahale edilebilecek kirliliklerin te-
mizlenmesi (ıslah ve yapım işi gerektiren işler hariç), sorumluluk 
alanımızda olmayan tespitler hakkında ilgili kurum ve kuruluşları 
bilgilendirmek.’’ hükümleri bulunmaktadır.

 Bu hükümler doğrultusunda daire başkanlığımız tarafın-
dan yapılan çalışmalarla,  ASİ Nehri’ni besleyen derelerdeki kirlilik 
yükü azaltılarak dereleri rehabilite edimesi amaçlamaktadır. Or-
ganik ve inorganik atık yükü artan derelerde otsu, sazlık, odunsu 
bitkilerin oluşumu dere yatağını daraltıp suyun akışını imkansız 
hale getirdiğinden; derelerde akış rejimi bozmakta ve taşkınlara 
sebep olmaktadır.  Hatay ili merkez ilçelerinde yapılan inceleme-
lerde; yağmur sularının, kanalizasyon hatlarının derelere deşarjı, 
evsel ve hayvansal atıkların gelişigüzel derelere atılması sebe-
biyle meydana gelen göllenmenin ötrofikasyona sebep olduğu 
görülmüştür. Ötrofikasyon sudaki oksijen miktarını azaltıp, dip 
tabakada oksijensiz ortam oluşturmakta ve bunun sonuncunda 
koku, haşereye neden olmaktadır. Derelerde yapılan temizlik ça-
lışmaları ile sucul ortamda üreme imkanı bulan haşerelerinde de 
önüne geçilmiş olunacaktır.

 
Asi Nehri Temizliği

 Asi Nehrine gelen istilacı bir tür olan su sümbülleri(Ei-
chhornia crassipes) yaşadığı habitatta aşırı büyüdüğünden, hızla 
çoğalarak ve su yüzeyini kaplayarak nehre atılan atıkları da tuta-
rak şehir merkezindeki köprü ayaklarında birikinti oluşturup kirli 
bir görüntüye sebep olmuştur. Su sümbülü; Güney Amerika’ya 
özgü serbest-yüzen çok yıllık sucul bir bitkidir. Geniş, kalın, parlak 
ve oval yaprakları ile, su sümbülü su yüzeyinde 1 metreye kadar 
uzayabilir. Kökleri su altında, yaprakları su yüzeyinde 10-20 cm 
çapında, sapları ise uzun süngerimsi ve soğanlı yapıdadır. Tüylü 
serbest yüzen dalları mor-siyah renkte, çiçeği ise çoğunlukla la-
vanta renginden pembeye kadar 6 farklı renkte bulunur. Bilinen 
en hızlı büyüyen bitkilerden biridir ve 2 haftada sayılarını hızlı bir 
şekilde ikiye katlarlar. Vejetatif yolla çoğalan Su Sümbülünün her 
bir bitkisi, her yıl binlerce tohum üretebilir ve bu tohumlar 28 yıla 
kadar canlı kalabilir. Su Sümbülü kontrol altına alınmazsa su yü-
zeyini tamamen kaplar. Bu durum suyun akışını, güneş ışığının alt 
katmanlara ulaşmasını engelleyip suyun oksijenini azaltarak suda 
yaşayan canlı yaşamını olumsuz etkiler. Bitkiler aynı zamanda siv-
risinekler için başlıca yaşam alanıdır. 

 Su sümbülleri su kaynaklarındaki suyu tüketerek su 
miktarının azalmasına sebep olduğundan, diğer su kaynakları-
na karışmasının önlenmesi ve şehir merkezinin temiz görünmesi 
amacıyla Asi Nehri’ne acilen müdahale edilmesi gerekmektedir. 
Bunun için hem karada hem denizde kullanılabilen amfibik araç 
getirilmiş ve deneme çalışması yapılmıştır. Yapılan deneme ile is-
tenilen sonuç alınamamış, bu nedenle yağışlarla birlikte özellikle 
nehrin şehir merkezi kısmında oluşan kirliliğin ve su sümbüllerinin 
daha hızlı kaldırılması için amfibik araç yerine kepçe kullanılarak 
müdahale edilmiştir. Şehir merkezinde tekrar birikmesinin ön-
lenmesi amacıyla temizlik çalışmasının daha kolay yapılabileceği 
alanda, nehre sümbülleri tutabilen bariyer monte edilmiştir. 
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 2018 yılı temmuz ayında başlanan dere temizliği çalış-
maları, hava şartları nedeniyle kasım ayı sonunda tamamlanmış-
tır. Temizlik çalışmaları 2 adet paletli ekskavatör, 2 adet kazıcı 
yükleyici ve 4 adet kamyon ile yürütülmüştür. Aşağıda Hatay İli 
merkez ilçelerde yapılan dere temizlik çalışmalarına örnek fotoğ-
raflar yer almaktadır.

1.3-Genel Çevre Denetimi

 Çevre Koruma ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğümüze 
bağlı Çevre Denetim Birimi 2014 yılı kasım ayından beri sürdür-
düğü denetimlere 2018 yılı içerisinde de devam etmiştir. CİMER 
(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi), dilekçe, Beyaz Masa ve te-
lefon aracılığı ile gelen baca, fosseptik, ahır, dere yatağındaki 
kirlilikler, çevre kirliliği vb. konulu şikâyetlere yönelik denetim-
ler yapılmıştır. Yapılan denetimlerde tespit edilen olumsuzluklar, 
Belediyemizin görev ve sorumluluk alanında ise gerekli önlem-
ler aldırılarak sonuçlandırılmakta, sorumluluk alanımız dışındaki 
durumlar için ilgili kurumlara bildirilerek çözüm odaklı çalışmalar 
yapılmaktadır. Denetim ekibimizce 2018 yılında 122 Adet genel 
şikâyet değerlendirilmiştir. 

1.4-Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince 
Belediyemiz İDK ve Halk Katılım Toplantılarında bulunarak yapı-
lacak proje hakkında görüş ve önerilerini ilgili kurumlara sunmak-
tadır. Belediyemize gelen ÇED görüş talepleri, konusuna göre 
daire başkanlığımız tarafından, Belediyemiz bünyesinde bulunan 
ilgili diğer daire Başkanlıkları ve Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğünün görüşü alınarak, proje tanıtım dosyası ince-
lenerek değerlendirilmekte ve Büyükşehir Belediyesi adına nihai 
ÇED görüşü verilmektedir. 2018 yılı içerisinde 21 adet Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) talebi birimimiz tarafından incelen-
miş ve mevzuatlarımız çerçevesinde değerlendirilerek belediye-
miz görüşü ilgili kurumlara iletilmiştir.

1.5-Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yö-
netimi

Gürültü Ölçüm Çalışmaları

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 08.12.2016 tarihli yazısı 
ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetme-
liği kapsamında Çevre Kanunu’na göre verilecek İdari Para Ceza-
larında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönet-
melik hükümleri çerçevesinde denetim yapma yetkisi tarafımıza 
verilmiştir. Yetki ve sorumluluk alanlarımız içinde, Canlı Müzik İzin 
Belgesi başvuru aşamasında hazırlanan, “Çevresel Gürültü Sevi-
yesi Değerlendirme Raporu” tarafımızca değerlendirilerek görüş 
verilmektedir. Ayrıca gürültü kirliliği konulu şikayet başvuruları 
tarafımızca değerlendirilmektedir.

 2002/49/EC sayılı AB Çevresel Gürültü Direktifi ile 
uyumlu olan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği gereğince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TÜBİ-
TAK-MAM ile birlikte “Türkiye’de Kaynak Bazlı Gürültü Modelle-
mesi İçin Envanter Altyapısısın Oluşturulması Projesi” kapsamın-
da İlimizde Kaynak Bazlı Gürültü Modellemesi için envanter alt 
yapı çalışmaları Antakya, Arsuz, Samandağ, Defne, Dörtyol, İs-
kenderun ilçelerinde yapılmıştır. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ile TÜBİTAK-MAM arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde 
26.02.2018 tarihi itibariyle “Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı 
Gürültü Simülasyon Modellerinin Geliştirilmesi (GÜRSİM) Projesi” 
başlatılmıştır. Proje çerçevesinde; 2018 yılı içerisinde ilimizin de 
kapsamında yer aldığı 21 yerleşim alanı için gürültü simülasyon 
modellerinin geliştirilmesi ve sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ka-
rayolları ve demiryolları ile ana karayolları ve ana demir yolları için 
gürültü modellemesi çalışmalarına başlanmıştır.
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1.6-Proje Çalışmaları

 Verdiğimiz hizmetleri daha kaliteli kılmak ve belediye-
miz bütçesine katkı sağlamak amacıyla Proje Birimimiz tarafın-
dan uygun hibe programlarına yönelik çeşitli projeler geliştiril-
mektedir.

 Bu kapsamda, Japonya Hükümeti’nin mali desteği ile 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ve Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) işbirliğinde yürütülen 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilme-
si Projesi kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve 
atık yönetimi hizmetlerinin etkin ve yeterli bir şekilde yürütülmesi 
amacıyla Reyhanlı ilçesinde bir adet atık transfer istasyonu kurul-
ması, atık transfer istasyonunda kullanılmak üzere bir adet kazı-
cı-yükleyicinin alınması ve katı atık taşımasında kullanılmak üze-
re 3 adet çekici semi-treylerin alınması ile 4 adet yol temizleme 
aracı (vakumlu süpürge araçları) alımı projesi kapsamında UNDP 
tarafından hibe edilen yol temizleme araçları alınarak projeyle il-
gili her türlü araç gereç ve yapı 2018 yılında tamamlanmıştır.

1.7-Çevre Duyarlılığını Arttırıcı Eğitim ve Etkinlik-
ler

1.7.1. Yaygın Çevre Eğitimi Projesi

 Çevre bilincinin gelişmesi, çevre sorunlarının çözülme-
sinde etkin rol oynamaktadır. Bu amaçla başlatılan “Yaygın Çevre 
Eğitimi” projemiz güzel sonuçlar vermektedir. Çevre eğitimi üze-
rine yapılan uluslararası çalışmaların bulgularına göre, bireylerin 
çevre eğitimini en verimli şekilde alabilecekleri öğretim seviyesi 
ilköğretim ve ortaöğretimdir. Özellikle çocukluk çağında alınan 
eğitimle oluşan çevre bilinci, çevre korumanın önemini kavrayan 
nesiller yetişmesi açısından önem arz etmektedir. 

 Toplumda temel çevre bilincini uyandırmak amacıyla 
hazırlamış olduğumuz ‘’Yaygın Çevre Eğitimi’’ adlı projemiz, ilk 
aşamada 3 yıl öngörülerek hazırlanmış olup, sürdürülebilir olması 
hedeflenmiştir. Proje, okul çağındaki öğrencileri ve mahalle sa-
kinlerini çevre konusunda eğitmek, gelecek nesillere yaşanabilir 
bir çevre bırakmak amacı ile hazırlanmıştır. Temel çevre eğitimi 
vermek amacıyla gerekli tüm çalışmaların yapıldığı projemizin 
öğrencilere yönelik kısmı; özel okullarda ve talep edilen devlet 
okullarında uygulanmaya başlanmıştır. 

 2018 Eğitim-Öğretim yılı boyuncu sürdürmüş olduğu 
Yaygın Çevre Eğitimi Projesi kapsamında 20 ilk ve orta okul (An-
takya İlçesinde bulunan Bahçeşehir Koleji, Ata Koleji, Defne Kole-
jine; Dörtyol İlçesinde bulunan Temel Eğitim Kurumu, Özel Öncü 
Bilginler Okulu ve Tufan Kolejine ve İskenderun İlçesinde bulunan 
Bahçeşehir Koleji, Doğa Koleji, Özel Yükseliş Koleji ve Simya Ko-
leji) ziyaret edilerek yaklaşık 1000 öğrenciye ulaşılmıştır. 
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1.7.2-Genel Çevre Etkinlikleri

1.7.2.1-5-10 Haziran 2018 Çevre Haftası Etkinlikleri
 
 Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, toprak, su ve hava 
kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların en iyi şekilde korunması-
nın sağlanması, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve 
yaşam standartlarının yükseltilmesi ve güvence altına alınması, 
sürdürülebilir çevre temizliği bilincinin oluşturulması ve toplumun 
tamamına bu bilincin yaygınlaştırılması amacıyla her yıl olduğu 
gibi bu yılda Çevre Koruma ve Kontrol Dairemiz, Çevre Koruma 
ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğümüz tarafından 5-10 Haziran 
2018 tarihleri arasında Çevre Günü dolayısıyla, Belediyemiz ön-
cülüğünde, Sivil Tolum Kuruluşların, İlçe Belediyelerin, vatandaş-
ların, akademisyenlerin ve öğrencilerin de katılımıyla düzenlenen 
etkinlikler düzenlenmiştir.
 
5-10 Haziran Çevre Haftası Etkinlik Programı
 
 5 Haziran Salı:
Antakya Atatürk Parkında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Topluluğunun Mikrop tiyatro gösterisi, çocuklara yönelik animas-
yon gösterisi, Yeşil Mikrofon ve çevre sorunları ile ilgili bilinçlen-
dirme çalışması, çevre konulu fotoğraf sergisi, söyleşi, sunum 
etkinliği.
 Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği tarafından mü-
zik dinletisi.
 6 Haziran Çarşamba:
 Defne Belediyesi’nin organizasyonu ile ağaç dikimi ve 
atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara hediye da-
ğıtılması etkinliği.
Antakya Atatürk Parkında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Topluluğunun Mikrop tiyatro gösterisi, çocuklara yönelik animas-
yon gösterisi, Yeşil Mikrofon ve çevre sorunları ile ilgili bilinçlen-
dirme çalışması, çevre konulu fotoğraf sergisi, söyleşi, sunum 
etkinliği.
 7 Haziran Perşembe:
 Arsuz Belediyesinin organizasyonu ile çevre kirliliği ve 
geri dönüşüm konulu resim sergisi, yıl boyunca düzenlenen ya-
rışmaların ödül töreni ve “çevre için sende el bas” sloganı ile ilgili 
etkinlik.
 Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Arsuz Belediyesi işbir-
liği ile çevre temizlik çalışması programı Arsuz Kent Meydanında 
gerçekleşmiştir.
Antakya Atatürk Parkında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Topluluğunun Mikrop tiyatro gösterisi, çocuklara yönelik animas-
yon gösterisi, Yeşil Mikrofon ve çevre sorunları ile ilgili bilinçlen-
dirme çalışması, çevre konulu fotoğraf sergisi, söyleşi, sunum 
etkinliği.
 Antakya Doğa Sanat ve Turizm Derneği tarafından mü-
zik dinletisi.
 8 Haziran Cuma:
Antakya Atatürk Parkında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Topluluğunun Mikrop tiyatro gösterisi, çocuklara yönelik animas-
yon gösterisi, Yeşil Mikrofon ve çevre sorunları ile ilgili bilinçlen-
dirme çalışması, çevre konulu fotoğraf sergisi, söyleşi, sunum 
etkinliği.
 9 Haziran Cumartesi:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi ve Ali İsmail 
Korkmaz Vakfı işbirliği ile yürütülen “Yaşama Sahip Çık” projesi 
kapsamında nesli tehlike altında olan Akdeniz Foku, Yeşil Deniz 
Kaplumbağası, Kum Zambağı ve İskenderun Kertenkelesi gibi 
türlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Samandağ Çevlik 
Sahilinde temizlik çalışması ve uçurtma etkinliği.
Antakya Atatürk Parkında çevre sorunları ile ilgili bilinçlendirme 
çalışması, çevre konulu fotoğraf sergisi, söyleşi, sunum ve An-
takya Doğa Sanat ve Turizm Derneği tarafından müzik dinletisi 
etkinliği.
 10 Haziran Pazar:
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Yürüyüş Ekibi işbirliği ile 
çevre sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıy-
la “Doğa İçin Yürüyoruz” sloganı ile Ballıöz’de yürüyüş etkinliği.
 İskenderun Atatürk Bulvarında İskenderun Çevre Koru-
ma Derneği tarafından organize edilen ve Hatay Büyükşehir Be-

lediyesinin destek vereceği çevre sorunları hakkında bilgilendir-
me ve bilinçlendirme çalışması etkinliği.
 Antakya Atatürk Parkında çevre sorunları ile ilgili bilinç-
lendirme çalışması, çevre konulu fotoğraf sergisi, söyleşi, sunum 
etkinliği.
   
   

Çevre Haftası Etkinlikleri

1.8- Personel Hizmet İçi Eğitim

 İlgili personelimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek, 
verimliliklerini arttırmak, mevzuat güncellemelerinin takibi,  ku-
rumun başarısı arttırmak ve üst görevlere hazırlanmalarını sağ-
lamak amacıyla çeşitli eğitim, toplantı, çalıştay ve seminerlere 
katılım gösterilmiştir. 
• Çukurova Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Res-
mi Yazışma Kuralları ve EBYS Eğitimi
• Çukurova Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 
Kamu Personeli Mevzuatı Eğitimi
• Çukurova Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen İha-
le Mevzuatı Eğitimi
• Daire başkanlığımız bünyesinde çalışan personelin eği-
timi kapsamında İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin 
yaptığı iş, işlem, tesis ve projeleri yerinde incelemek üzere teknik 
gezi
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konferans Salonunda Atık-
su arıtma tesislerinin inşası ve işletilmesinde kamu özel sektör 
işbirliğinin araştırılması projesi kapanış toplantısı
• Sivil Savunma Kanununa göre İl Sağlık Müdürlüğü tara-
fından düzenlenen İlk Yardım Eğitimi
• Belediyemizin “İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin 
Geliştirilmesi Programı Hatay’da Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 
Projesi”  kapsamında düzenlenen “İş Adamları İçin İklim Değişik-
liği” , “Yeşil Yatırımlara Yönelik İş Planının Hazırlanması” ve “Üni-
versite Öğrencileri için Farkındalık Seminerleri” toplantılarına ka-
tılım sağlanmıştır. 
• Gürültü Haritalama ve Modelleme Eğitimi
• Yerleşim Alanlarında Kaynak Bazlı Gürültü Simülasyon 
Modellerinin Geliştirilmesi Projesinin sonuçlarının değerlendirildi-
ği toplantıya konuyla ilgilenen personellerimiz katılmıştır.
• Daire Başkanlığımız bünyesinde çalışan personelin eği-
timi kapsamında İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin 
yaptığı iş, işlem, tesis ve projeleri yerinde incelemek üzere teknik 
gezi yapılmıştır.

1.9- Deniz ve Kıyı Kirliliğinin Önlenmesi

 Sezonluk yürüttüğümüz (15 Nisan- 15 Kasım) deniz ve 
kıyı temizliği çalışmalarımız; 7 ay boyunca 2 adet sıkıştırmalı çöp 
kamyonu, 2 adet plaj temizleme makinesi, 1 adet deniz temizleme 
teknesi ile Samandağ’da 38, Arsuz’da 24, Dörtyol’da 11, Erzin’de 
7 ve Payas’ta 2, deniz temizleme teknesinde 3 personel olmak 
üzere toplam 85 personel ile yapılmıştır. Hatay ili deniz ve kıyıları 
158 km. olup Erzin, Dörtyol, İskenderun, Payas, Arsuz ve Saman-
dağ sahilinde  6 ilçede yaptığımız deniz ve kıyı temizliği çalışma-
larında 2018 yılında toplam 1000 ton atık toplanmış ve bertaraf 
edilmiştir.
 
 Denizlerdeki kirliliğin azaltılması amacıyla başlattığımız 
çalışmaların daha verimli olması için balık tutarken balıkçıların 
ağlarına takılan katı atıkların tekrar denize boşaltılması yerine 
teknede biriktirilmesi ve barınağa geri dönüldüğünde boşaltıl-
ması için balıkçı barınaklarına yerleştirmiş olduğumuz deniz atık 
konteynırları barınaklarda bulunmakta ve teknelerden çıkan atık-
lar bu konteynırlarda biriktirilerek deniz atıkları toplama aracımız 
ile bertaraf tesisine götürülmektedir.

 Doğu Akdeniz’de yer alan Samandağ Kumsalı nes-
li tehlike altındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası (Chelonia Mydas) 
önemli yuvalama kumsallarından biridir. Deniz kaplumbağaları-
nın yaşamını tehdit eden, üremelerini sınırlayan birçok olumsuz-
luk bulunmaktadır. Sahillerimizin kirlilik durumları deniz kaplum-
bağalarını da olumsuz etkilemektedir. Kaplumbağalar ambalaj 
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atıklarını, plastikleri, çöpleri besin sanıp yiyerek boğulmaktadır. 
Atıklar kaplumbağaların yuvalama yapmak için çukur kazmaları-
na engel olmaktadır. Yumurtadan çıkan yavrular atıklara takılarak 
denize ulaşmada güçlük çekmekte veya bu esnada yengeç, tilki, 
kuş, köpek gibi hayvanların yemi olmaktadırlar. Deniz kaplumba-
ğaları her sene mayıs ayının ortalarında sahile yumurta bırakıp, 
eylül sonlarında ise yumurtadan çıkarak neslini devam ettirmek-
tedir. Yaptığımız temizlik çalışmaları sayesinde deniz kaplumba-
ğaları temiz bir sahile yumurta bırakarak uygun koşularda neslini 
devam ettirmektedir. Türkiye’deki yeşil deniz kaplumbağalarının 
(Chelonia Mydas) 3 üreme kumsalından biri olan Samandağ sa-
hillerinde; minik kaplumbağa yavrularının yumurtadan çıkıp de-
nize kavuşmaları uzmanlar, belediye başkanlığımız personelleri, 
üniversite öğrencileri ve gönüllülerle beraber 1 Eylül 2018 tarihin-
de sahilde etkinlikle beraber gözlemlenmiştir. Hatay Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi olarak predatörlere 
karşı kafesler yerleştirilen sahilde yaşam alanları gelişen kaplum-
bağalar yapılan temizlik çalışmaları sayesinde atıklara takılmadan 
denize ulaşabilmekte ve daha temiz bir denizde yaşama şansı 
bulmaktadır.
 
 İlimiz, Türkiye’nin en önemli kıyı ve liman kentlerinden 
biridir. İlimizin sahip olduğu büyük deniz ticareti potansiyeli ve 
liman faaliyetleri aynı zamanda özellikle İskenderun Körfezinin 
deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğine ve tanker taşı-
macılığından kaynaklı kaza riskine de açık hale getirmektedir. Bu 
nedenle; 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 Çevre Kanununun De-
netim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü başlıklı 12’ nci ve 24’ 
ncü maddeleri kapsamında Başkanlığımıza, gemi ve deniz araç-
larından kaynaklanan atıkların toplanması ve bertarafı, gemi ve 
deniz araçlarının neden olduğu her türlü kirliliğin denetimi, tespiti 
ve gerekli cezai yaptırımların uygulanması için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından yetki devri talep edilmiştir. Yetki devri talebi veril-
mesine müteakip gerekli araç ve ekipman tedarik edilerek; deniz 
araçlarına denetim, tespit ve gerekli cezai yaptırımlar uygulana-
caktır.

Evsel Katı Atıkların Transferi

 İlimizde hali hazırda 4 ilçede (Hassa, Dörtyol, Kırıkhan, 
Reyhanlı) transfer istasyonu bulunmakta olup Samandağ ilçesin-
de geçici bir transfer istasyonu bulunmaktadır. Dörtyol transfer 
istasyonunu, Hatay Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyo-
nu’nun 22.04.2016 tarih ve 240 no’lu kararı ile sözleşme süresinin 
sona ereceği tarihe kadar İskenderun Körfez Katı Atık Birliğine 
devredilmesi kararı alınmıştır.

 Hatay genelinde bulunan transfer istasyonlarından(-
Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ)  günde ortalama 670 ton 
katı atık Gökçegöz Düzenli Depolama Sahalarına getirilmektedir. 
Kumlu Belediyesi tarafından toplanan katı atıkların bir kısmı Rey-
hanlı, bir kısmı ise Kırıkhan transfer istasyonuna gelmektedir.
 
 Samandağ, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki 
transfer istasyonlarından evsel nitelikli katı atıkların taşınması hiz-
met alımı işi ihalesiyle, 29.06.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine 
kadar sözleşme imzalanan firma tarafından taşınmıştır. 2018 yılı 
ilk altı aylık dilimde transfer istasyonlarından katı atık taşıma işi 
ihale edilmemiş olup; belediyemiz bünyesindeki bulunan 16 adet 
kamyon ve 2 adet semi-treyler ile depolama sahamıza taşınmıştır.

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) Türkiye 
Dayanıklılık Programı 2018-2020 Belediye Hizmetleri Bileşeni, 
Avrupa Birliği Suriye Krizi Bölgesel Güven Fonu(MADAD) hibe-
si ile finanse edilecek Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde katı atık 
transfer istasyonu yapılması ve atık transfer istasyonlarında kul-
lanılmak üzere 2 adet kazıcı-yükleyici alınması, katı atık transfe-
rinde kullanılmak üzere 6 adet çekici ve semi-treyler alınması için 
protokol imzalanmıştır. 2 adet kazıcı-yükleyicinin belediyemize 
teslimi yapılmıştır. Hibe kapsamında yapılacak aktarma istasyon-
larının avan projesi hazırlanmış olup, inşasına 2019 yılı içerisinde 
başlanıp tamamlanacaktır.
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1.10-Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının İşle-
tilmesi

 İlimizde halihazırda iki adet katı atık düzenli depolama 
sahası bulunmaktadır. Bunlardan biri İskenderun’da bulunan ve 6 
(altı) ilçeye (Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, İskenderun ve Payas) 
hizmet veren İskenderun’daki Körfez Katı Atık Birliğine ait katı 
atık düzenli depolama sahası, diğeri ise Antakya’da bulunan ve 9 
(dokuz) ilçeye (Antakya, Altınözü, Defne, Kırıkhan, Kumlu, Hassa, 
Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı) hizmet veren Antakya Gökçe-
göz Katı Atık Düzenli Depolama Sahasıdır. İskenderun’daki Körfez 
Katı Atık Birliğine ait düzenli depolama sahasının hizmet verdiği 
6 ilçe atıklarının sözleşme gereği ortalama 16 yıl daha bertaraf 
edeceği öngörülmektedir. Antakya’da bulunan sahanın kapasite-
sinin dolması sebebi ile 9 ilçenin evsel katı atıklarının bertarafının 
sağlanması için yeni saha bulma çalışmaları devam etmekte olup; 
Gökçegöz 233/1 nolu parsel için ÇED süreci devam etmektedir.

 İskenderun Körfez Katı Atık Düzenli Depolama Saha-
sından kaynaklanan sızıntı suları ise sahadan drenaj boruları ile 
toplanarak sızıntı suyu havuzunda biriktirilmekte ve ardından pa-
ket arıtma ile arıtımı gerçekleştirilerek HATSU Kanalizasyonuna 
verilmektedir.

 Gökçegöz depolama sahasına, depolanan atık miktarı-
nın artması nedeniyle bir adet sızıntı suyu toplama havuzu inşa 
edilmiştir. Toplamda 3 adet sızıntı suyu toplama havuzu olmuştur. 
Bu havuzların etrafı iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla 
tel çit ile kapatılmıştır. 

 Sanayiden kaynaklı evsel nitelikli atıklarını depolama sa-
hamıza getirmek isteyen kurum ve kuruluşlar birimimize başvu-
ruda bulunarak döküm yapmaktadır. 2018 yılı içerisinde yaklaşık 
4.000 ton sanayiden kaynaklı evsel nitelikli atık bertaraf edilmiş-
tir. Ton başına 27 TL (KDV hariç) döküm bedeli alınmıştır.  

1.11-Gökçegöz Katı Atık Düzenli Depolama Saha-
sında Gazdan Enerji Üretimi

 Gökçegöz Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Sa-
hasında depolanan evsel nitelikli katı atıklardan oluşan metan 
gazından elektrik enerjisi elde edilmektedir. Gökçegöz Mahalle-
si Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında meydana gelebilecek 
çevresel riskleri yok etmek veya azaltılmasını sağlamak ve enerji 
üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Biyogaz 
Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi kurulması ve 15 yıllığına yap-işlet 
yöntemi ile kiralanarak cirosundan kar payı verilmesi işinin 2886 
Devlet İhale Kanununa istinaden ihale edilmiştir. 
 
 Çöp Gazından (metan gazı) Elektrik Enerjisi Üretimi 
‘’Yenilenebilir Enerji’’ kapsamında değerlendirildiği için önem arz 
etmektedir. Gökçegöz Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde çöp 
depolama alanlarında oluşan ve Karbondioksit (CO2)’ye göre 21 
kat daha zararlı olan metan (CH4) gazının neden olduğu Sera 
Gazı etkisinin azaltılarak, Çevre ve İnsan sağlığına olan olumsuz 
etkilerinin minimuma indirilmesi amaçlanmıştır. Projemizin uygu-
lanma başarısı %100 olup, sera gazı salınımının azaltılması açısın-
dan da %50’lik hedefe ulaşmış durumdayız.  

 Elektrik enerjisi elde etmek amacıyla her biri 1.4 MW/h 
olan 5 adet motor kurulmuş ve bu sayede binlerce konutun elekt-
rik ihtiyacı karşılanmıştır. 

1.12-  Tıbbi Atıkların Kontrolü

 Hatay Büyükşehir Belediyesi 9 ilçe (Antakya, Hassa, Kı-
rıkhan, Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) 
sınırları içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarından (ünite-
lerden) kaynaklanan tıbbi atıkların ‘’Tıbbi Atıkların Kontrolü Yö-
netmeliği’’ ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında insan sağlığına 
ve çevreye zarar vermeden diğer atıklardan ayrı olarak toplama, 
taşıma ve bertarafı işlemlerini yürütmektedir. Hatay Büyükşehir 
Belediyesi 9 İlçe (Antakya, Hassa, Kırıkhan, Samandağ, Yayla-

2018 Yılı Tıbbi Atık Gelir Tablosu
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dağı, Reyhanlı, Altınözü, Defne, Kumlu) sınırları içerisinde Tıbbi 
Atıkların toplanması ve taşınması (yeterli kapasiteye sahip lisanslı 
sterilizasyon tesisine sterilize ve bertaraf edilmek üzere) hakkının 
kiralanması işi 3 (üç) yıl süre 2017 yılı itibariyle ihale edilmiş olup; 
elde edilen KDV hariç brüt gelir (toplama ve taşıma ücreti) üze-
rinden Büyükşehir Belediyesine pay ödenmektedir.

 6 ilçe (Dörtyol, İskenderun, Arsuz, Belen, Payas, Erzin) 
sınırları içerisinde üretilen tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve 
bertarafı İskenderun Körfez Katı Atık Birliği tarafından yürütül-
mekte olup, toplanan tıbbi atık bertaraf bedeli üzerinden tarafı-
mıza tıbbi atık eğitim katkı payı verilmektedir.
 
 İl genelinde toplanan tıbbi atıklar sterilize edildikten 
sonra düzenli depolama sahasında depolanmaktadır.

1.13-Atık Piller

 Hatay genelinde atık pillerin toplanması ve bertarafı ko-
nusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
tek kuruluş olan TAP Derneği ve 15 ilçe ile 2015 yılı itibarı ile üçlü 
protokol imzalanmıştır. 2018 yılında toplamda 2627 kg atık pil 
toplanmıştır.

2018 Yılı Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dökümü için atık kabulü yapılan sahalar

1.14-Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları

 Şube Müdürlüğümüz görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları dökümü için depolama 
sahalarımıza atık kabulü yapılmaktadır.
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 Kaçak dökümlerin önlenebilmesi için görevlendirilen teknik personel ve zabıta memurumuzla hafta içi her gün denetimlere 
çıkılmaktadır. Denetimler sonucu;  265 şikayete gidilmiş, 51 adet ihtar yazılmış, 6 tespit tutanağı,4 idari yaptırım, 4 encümen kararı, 9 
tebligat sonucu Kabahatler kanuna göre 13.536,00 TL cezai işlem uygulanmıştır. Araç takip sistemine geçmeden önce 2018 Ocak-Ma-
yıs ayları arası, 190 araca taşıma izin belgesi düzenlenmiş, 114 adet aracın taşıma izin belgeleri de yenilenmiştir.
 
 Hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları taşıyan kişi ve kuruluşlar için araç takip sistemi ile ilgili UKOME kararı alınmıştır. Haf-
riyat Yönetim Bilgi Sistemi (Araç Takip Sistemi) ile ilgili satın alma işlemleri tamamlanarak 1 Haziran 2018 itibariyle Hafriyat Yönetim 
Bilgi Sistemi devreye girmiştir.

 Hafriyat işi yapan firmalara yazı yazılarak, 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle uydu bazlı Araç Takip Sistemine geçiş zorunluluğu 
getirilmiştir. Bu sistemle kayıtlı tüm hafriyat araçları takip edilmeye başlanmıştır.  Araç Takip Cihazı takan tüm araçların taşıma izin bel-
geleri 2 yıl geçerli olacak şekilde yenilenmeye başlamıştır. 125 araç, araç takibi için başvurusunu yapmış olup sisteme entegre edilmesi 
çalışmaları devam etmektedir. Sisteme entegre olup, takip cihazı taktıran 120 araca da taşıma izin belgesi düzenlenmiştir. Bu sistemle 
kayıtlı tüm hafriyat araçları takip edilmeye başlanmıştır. Hatay ili genelinde toplam 1080 adet taşıma kabul belgesi düzenlenmiştir.

 Depolama sahalarımızda 2018 yılı bertaraf edilen atık miktarı; 48.021 adet çift dingilli kamyonla 480.210 metreküptür. 4 adet 
JCB  (Kazıcı Yükleyici Kepçe ), 6 adet kamyon, 2 loader(yükleyici) , 2 toprak silindir ile devamlı olarak kaçak dökülmüş olan hafriyat 
toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları temizleme çalışmaları yapılmıştır. Gerekli yerlere uyarı tabelaları asılmıştır. Hafriyat birimimizde; 38 per-
sonel, 2 Zabıta memuru eşliğinde görev yapılmaktadır. Birimimiz 2018 yılında toplamda 2.589.157,97 TL (KDV dahil)  hafriyat döküm 
bedeli elde etmiştir.

1.15-Mezarlık Hizmetleri
 
 İlimizin tüm mezarlıkları ve şehitlikleri personellerimiz tarafından rutin bir şekilde özenle temizlenmiş ve bakımları yapılmıştır.

İlçelerimizde Temizlenen Mezarlıkların Aylara Göre Dağılımı
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1.16-Çadır ve Sandalye Hizmeti 
 
 Temizlik ekibi ile birlikte tüm ilçelerimize çadır hizmeti sunulmuştur. Taziye evlerine kurulan çadırlar masa, sandalye,  seyyar 
kablo, semaver, elektrikli soba ve amfi ile donatılarak cenaze sahiplerinin acılı günlerinde taziyeleri rahat bir şekilde kabul etmeleri 
sağlamıştır.

İlçe Bazında Çadır Hizmeti Sayıları

İlçe Bazında Sandalye Hizmeti Sayıları

1.17-Defin ve Nakil Hizmetleri
 İlimiz içinde vefat eden ve başka illerde defin edilecek cenazeleri illerine göndermek,  ülkelerine defnedilecek Suriyelileri 
sınıra teslim etmek, ülkemizde defnedilecek olan Suriyelilerin defin işlemleri daire başkanlığımızca yürütülmüştür.
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Cenaze ve Defin Sayıları

1.18-Yeni Mezarlıkların Tespiti
 
 2018 yılında Umumi Hıfzıssıhha Kuruluna sunulan mezarlık yerleri ve alınan kararlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

1.19-İş Sağlığı ve Güvenliği
 
 Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışan 414 işçi personelimize 2018 yılı 

boyunca İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki eğitimler hizmet alım yoluyla yerine getirilmiştir.

 
 2018 yılı başında İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri için çalışma programı ve yıllık eğitim planı yapılmıştır.
 
 Özellikle çok tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelimize İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimi verilmiş, sağlık taraması faaliyetleri yerine getirilmiştir.
 
 Büyükşehir belediyesine ait hizmet binalarının Risk Analiz ve Acil Eylem Planlarının hazırlanmasına başlanılmıştır.
 

 Tüm yıl boyunca düzenli olarak saha gözetim ve denetim faaliyetleri yerine getirilmiştir.
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2.Hasta Nakil Hizmetleri

 2018 yılı içerisinde il içi ve il dışı olmak üzere 94 has-

tamıza nakil hizmeti yapılmıştır.

2.1-Madde Bağımlılığı ile Mücadele

 Belediyemiz, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Psi-

ko-Sosyal Destek Eğitim Birimi tarafından ilimizin 15 ilçesinde 

video ve slayt gösterimleri gibi eğitim çalışmalarıyla madde 

bağımlılığıyla mücadeleye yönelik; bilgilendirici, koruyucu, ön-

leyici ve farkındalık çalışmaları yapılmakta olup Ocak - Aralık 

2018 tarihlerinde toplam 914 vatandaşımıza madde bağımlılığı 

konusunda eğitim verilmiştir.

 7 – 14 Ağustos 2018 tarihinde YKS üniversite tercihle-

ri için belediyemiz bünyesinde oluşturulan Rehberlik Danışma 

Merkezinde 200 öğrenci ve velisine madde bağımlılığıyla mü-

cadeleye yönelik; bilgilendirici, koruyucu, önleyici görüşmeler 

yapılarak madde bağımlıyla ilgili broşür dağıtılmıştır.

Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitim Sayıları

1.Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü
 
 Zabıta, kentin sağlık huzur ve güven ortamını sağlamakla yükümlüdür.  Bu doğrultuda;  

Kentin düzeni ve esenliği ile ilgili;
•Tüketicilerin korunması çerçevesinde işletmelere, ayıplı malları satışa sunmamaları için ihtar yapılmıştır.
•Dilencilik yapanlara idari para cezası verilmiştir. 
•Yaya kaldırımını işgal eden işyerlerine/yetki ve sorumluluk alanlarımızı işgal edenlere 5326 sayılı kabahatler kanunun 38. maddesine 
göre idari para cezası uygulanmıştır. 
•Seyyar satıcılık yapanlara 5326 sayılı kabahatler kanunun 38. maddesine göre idari para cezası uygulanmıştır. 
•Antakya ilçesinde Suriye uyruklu satıcıların seyyar arabaları faaliyetten men edilmiştir,
•BİMER’ den gelen 308 şikâyetle ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. 
•Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal İşler Müdürlüğüne gelen 555 adet şikâyet değerlendirilmiştir.

İmar ile ilgili; 
3194 sayılı imar kanunun 32. ve 42. maddelerinden işlem yapılmak üzere 

•Antakya İlçesinde 21 adet,
•Defne İlçesinde 3 adet,
•Samandağ İlçesinde 4 adet,
•Yayladağı İlçesinde 3 adet olmak üzere, 

 Toplam 31 adet kaçak yapı tespit edilerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 11. maddesine göre; İmar uygulamaları 
denetim görevi ilçe belediyelere verildiğinden, durum sorumlu İlçe Belediyelerine resmi yazıyla bildirilmiş olup, sonuçlanması husu-
sunda konunun takibi yapılmıştır.

Yardım ile ilgili;
•Ekiplerimizce şehrimizin muhtelif yerlerinde yolda kalmış yaşlı, engelli ve muhtaç kişiler alınarak, evlerine bırakılmıştır.

Sağlık ile ilgili;
•Zabıta ekipleri, Gıda Mühendisi ile ayrıca gıda denetimini rutin olarak yapmaktadırlar.
•Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan, çevreye zarar veren fabrika ve diğer işyerleri hakkında ihtar yapılmıştır.
•Yetki alanımızdaki caddeler üzerindeki işyerlerinin çöplerini açık alana atmamaları hususunda uyarılmışlardır.
•Ana caddeler üzerinde faaliyet gösteren işletmelerin halka arz etmiş oldukları gıdaları hijyen ve ambalajlama uygunluğu hususunda 
ihtar edilmişlerdir.

 Kasaplar, marketler denetlenerek satışa arz edilen etlerin mezbaha ve et kombinesi çıkışlı olup, olmadıkları kontrol edilm-
iştir. 

Denetimi yapılan işyerleri sayısı;
• 92 adet, 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese
• 103 adet, Akaryakıt İstasyonu
• 85 adet, Kasap & Et pazarı 
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1.Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü Faaliyet Tablosu

 İlimizde bulunan 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek unsurlar ile temizlik ve hi-
jyen kontrolleri rutin olarak Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Ekipleri ile tespit ettiği vatandaşlarımıza maaş bağlatılarak daha iyi şart-
larda geçimini sağlamak üzere karton toplama faaliyetleri engellenmiştir.
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 Ekiplerimiz, Gıda Mühendisleri ile birlikte kasaplar ve et pazarlarında rutin 
olarak denetim ve kontroller yapmaktadır. Market ve süpermarket denetimlerimiz 
Gıda Mühendisleri ile birlikte belirli aralıklarla rutin olarak gerçekleşmektedir.

 Akaryakıt İstasyonları denetimlerimiz her 3 ayda bir rutin olarak gerçekleşme-
ktedir

 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun 
çerçevesinde Halk Sağlığı ekipleri ile işyeri ve işletmelerde sigara denetimlerimiz rutin 
olarak yapılmaktadır

 Zabıta ekiplerimiz daha temiz ve düzenli çevre için, moloz ve hafriyat 
dökme faaliyetlerini denetim altında tutarak izinli depolama sahaları dışındaki yerlere 
dökülmesini önlemektedir.

 8 Mart dünya kadınlar günü münasebetiyle şehit ailelerine gidilerek çiçek 
verildi.

 İl ticaret müdürlüğü fiyat artışları etiket denetimleri

 Ana Arterler üzerinde Kaldırım üzerinde yayaların geçişini engelleyerek her-
hangi bir olumsuzluğa rastlanıldığında ekiplerimizce müdahale edilerek mahsurlar 
giderilmektedir.

 Afrin harekatına destek amaçlı esnaflara bayrak dağıtımı ekiplerimiz 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

 Yılbaşı öncesi pastane ve imalathane denetimleri yapılmıştır.

 Dilenci (mobil huzur) ekibinin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri ile 
birlikte yapılan ortak çalışma yapılmıştır.

 Merkezimize gelen kayıp eşyaların sahiplerine ulaşılarak veya kayıp eşyaları 
için gelen vatandaşlarımıza buluntu eşyaları eksiksiz ve tam olarak teslim edilmekte-
dir.
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2.Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü
 

-Bölgemizde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik İlçe Tarım 

Müdürlüğü İlçe Belediyesi Zabıta ekipleri, Gıda Mühendislerimiz 

ile birlikte ortak kontrol ve denetimler yapılmıştır.

-Bölgemizde faaliyet gösteren kasapların temizlik, hijyen kontrol 

ve denetimleri tarafımızca rutin olarak yapılmıştır.

-Ana arterler ve caddeler üzerinde kaldırımı işgal eden araç sa-

hiplerine gerekli olan yasa işlemler yapılmıştır.

-Belediyenin yollarına izinsiz kazı yaparak zarar veren firmalar 

hakkında tutanak tutarak gerekli işlem yapılmak üzere AYKOME 

(Altyapı Koordinasyon Merkezi) Müdürlüğü’ne bildirmiştir.

-Akaryakıt istasyonları denetimleri yapılmıştır.

-Bölgemizde faaliyet gösteren 1.sınıf gayri sıhhi iş yerlerinin 

denetimleri yapılmıştır.  

 İlimizde bulunan 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerinin can 

ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek unsurlar ile temizlik ve 

hijyen kontrolleri rutin olarak zabıta ekiplerimiz tarafında yapıl-

maktadır.

 Bölgemizde faaliyet gösteren kasapların temizlik, hi-

jyen kontrol ve denetimleri tarafımızca rutin olarak yapılmak-

tadır.

 Ana arterlerde trafik ve yaya geçişini engelleyen 

mahsurlar, zabıta ekiplerimizin denetim ve kontrolleri net-

icesinde giderilmektedir.

3.Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü

 İlimize bağlı ilçelerin düzenini muhafaza eden, halkın 

esnelik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla 

alacakları kararları uygulayan özel Zabıta kuvvetini ifade eder 

ve belediye zabıtası bölgemizdeki ilçelerin esenlik, huzur, sağlık 

ve düzenin sağlanmasıyla görevli gereken emir ve yasaklar-

la bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve 

yaptırımları uygular.

 Bölgemizde ticari faaliyette bulunan tüm iş yerleri 

sürekli olarak denetlenmiş ve iş yerlerinde tespit edilen eksik-

liklerin giderilmesi için ilgili esnaflar hakkında gerekli işlemler 

ve tatbikatlar yapılmıştır. Belediyemizin hizmetlerinde, Fen işleri 

Müdürlüğü, Hatsu, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile koordineli çalışarak hiz-

metlerimizin aksamamasına özen gösterilmiştir.
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İş Yeri Denetimleri
 
 2018 yılı itibariyle 3.354 adet iş yerinde denetim yapılmıştır. Aylar itibariyle denetim dağılımı:

Seyyar Satıcılar Ve İşgallere Yönelik Denetimler
 
 2018 yılı itibariyle 239 seyyar satıcı ve işgale yönelik denetim yapılmıştır. 

Şehirlerarası Terminallerde Yapılan Denetimler

Toplu Taşıma Araç Denetimi

Dilencilerle Mücadele Denetimi

Gelen Şikayet Denetimi
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1.1.1 İş yeri Denetimleri

2018 yılı içerisinde iş yerlerine (otel, kafeterya, berber, hamam, 

lokanta, pide salonu, simit fırını vb. gibi) mutat zamanlarda 

kontrol ve denetimler yapılarak söz konusu iş yerlerinde bu-

lunan eksiklikleri için süre verilmekte, süre bitiminde yapılan 

kontrollerde eksikliğini gidermeyen işyerleri hakkında müeyyi-

deler uygulanmaktadır. 

1.1.2.Şikayetler: 

- 2018 yılı içerisinde 54 adet BİMER ,61 adet Cumhurbaşkanlı-

ğı, Başbakanlık, Valilik ve 273 adet Belediye EMASA  şikâyetle-

ri ve dilekçe gelmiştir. Cimer, Bimer şikayetleri ve dilekçelerin 

tamamına görevlendirilen ekiplerimiz tarafından düzenlenen 

rapor doğrultusunda cevaplar verilmiştir. 

- Ayrıca “Alo 153” hattına gelen 121 adet şikâyet kayıt altına 

alınarak, en kısa zamanda cevap verilmiştir. 

1.1.3.İşgal Denetimleri: 

Şehrimizde faaliyet gösteren işyerlerinin önlerine işgal çıkart-

mamaları için Müdürlüğümüz personellerince gerekli uyarılar 

yapılmakta ve uyarıları dikkate almayanlar hakkında 5326 sa-

yılı Kabahatler Kanunun 38. maddesi Hükmü gereği işlem ya-

pılmaktadır.   

1.1.4 Toplu Taşıma Araç Denetimleri: 

Toplu taşıma ve Servis Aracı Yönetmeliği hükümlerine göre 

Şehir içerisinde servis taşımacılığı yapan (S) plakalı araçlar ile 

toplu taşıma araçları için UKOME tarafından belirlenen güzer-

gah kontrolü araç içinde bulunması zorunlu evrak kayıtların 

kontrolü ve servis araçlarını denetimleri kapsamında; 

       

1.1.5 Gayrisıhhı Müessese Denetimleri: 

Gayrisıhhı müesseselerin ve gıda satışı yapan iş yerlerinin de-

netimleri yapılmış eksik görülen hususlar tespit edilmiş eksik-

lik konusunda yetkililer uyarılmış gerekli yaptırım ekiplerimiz 

tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda 

     
1.1.6.Dilenci Denetimleri: 

  2018 yılında dilencilerle ilgili çalışmalarımıza devam edilmiş-

tir. Genellikle şehir dışından gelip İlçe halkının manevi duygu-

larını sömüren dilenciler, ekiplerimizin rutin düzenlediği ope-

rasyonlarla yakalanıp memleketlerine gönderiliyor. Özellikle 

cami, hastane gibi halkın işlek, kalabalık olduğu yerleri mesken 

tutan dilencilere, ekiplerimizin istikrarlı çalışması fırsat verme-

mektedir.     

İşyeri ön kısmına fazla İşgal çıkaran 16 adet iş yerine İdari Yap-

tırım Karar Tutanağı,  5 Adet şahıs ve işyerlerine İdari Yaptırım 

Karar Tutanağı düzenlenmiştir. 

1.1.7.Seyyar Satıcı Dentimleri: 

Seyyar satıcılara yönelik şikayet ve yapılan şehir kontrollerinde 

bölgemizde satış yaptırılmamakta ve Kabahatler Kanununa is-

tinaden yasal işlem yapılmıştır.

1.1.8.Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım: 

Trafiğe engel teşkil edecek her türlü sabit engelleri ortadan 

kaldırmak ve toplu ulaşım araçlarını denetlemekle yükümlü-

dür.  Bu doğrultuda;  

Trafik akışını engelleyen kişi ve işletmeler ile ilgili;

• İzinsiz olarak araç yolunu sabit ve seyyar engeller 

koymak suretiyle işgal eden işletmelere mahzurların gide-

rilmesi hususunda yazılı ihtarname düzenlenmiş olup uyma-

yanlar hakkında Tespit ve Görgü Tutanağı düzenlenerek cezai 

işlem uygulanması hususunda belediye encümenine gönderil-

miştir.  

• Belediyemize ait yollarda izinsiz kazı yapmak sure-

tiyle zarar veren firmalar hakkında Tespit ve Görgü Tutanağı 

düzenlenerek cezai işlem uygulanması hususunda belediye 

encümenine gönderilmiştir. Ayrıca tutanak düzenleyerek ge-

rekli işlem yapılmak üzere AYKOME (Altyapı Koordinasyon 

Merkezi) Müdürlüğü’ne bildirmiştir.

• Belediyemiz ilgili makamları ve kamu kurumlarının 

icra ettiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına engel teşkil eden 

araçlar anons edilmek ve gerekli hallerde emniyet birimleri ile 

koordineli olarak uygun bir park alanına çekmek suretiyle kal-

dırılmaktır.

• 

Tüketicinin Haklarının Korunması ile ilgili;

• Tüketicilerin korunması çerçevesinde açık ve kapalı 

otopark işletmelerine, UKOME kurulunca belirlenen fiyat tari-

fesine uymaları hususunda yazılı ihtarname ve cezai işlemler 

uygulanmıştır.

• Toplu taşıma araçlarında, UKOME kurulunca belirle-

nen fiyat tarifesinin araçların görünür kısmına asmaları ve fiyat 

tarifesine uymaları hususunda yazılı ihtarname ve Ceza Tem-

bihnamesinin 5’nci maddesinin 9 fıkrasına göre işlem yapılarak 

ceza uygulanmak üzere encümene sevk edilmiştir.

• Terminalde görevli denetim elemanlarının talimatları-

na uymayan işletmelere ve vatandaşı rahatsız edecek şekilde 

çığırtkanlık yapan çalışanlara Belediye Ceza Tembihnamesinin 

5’nci maddesinin 29 fıkrasına göre işlem yapılarak ceza uygu-

lanmak üzere encümene sevk edilmiştir.

Toplu Taşıma Araçları ile ilgili;

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı sisteminde kayıtlı bulunan 

toplu taşıma, servis araçları ve ticari taksi kullanıcılarına yöne-

lik denetim ve kontroller yapılarak gerekli yasal işlemler uygu-

lanmıştır.

• Trafik işaret ve sinyalizasyon görünmesini engelleyen 

mahzurların veya tahribatlarının durum tespiti yapıldığında 
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Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir.

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Araçları Dö-

nüşüm Projesi kapsamında dönüşüme katılan araçlar hareket 

ve zaman programı, elektronik kart sistemi için alınan karar-

lar, güzergâh ihlali ve araç yolcu taşıma kapasitesine yönelik 

denetimleri yapılmış olup, kurallara uymayan araçlar hakkında 

gerekli yasal işlemler uygulanmıştır.

• Şehrimizin muhtelif yerlerinde emniyet ekipleriyle 

birlikte ortak çalışma yapılarak, toplu taşıma araçlarının dene-

timi yapılmıştır.

• Ana arterler ve caddeler üzerinde kaldırımı işgal 

eden araçlara yönelik çalışmada araç sahiplerine yazılı ihtar-

name düzenlenerek uyarılmıştır.

Yardım ile ilgili;

• Ekiplerimizce şehrimizin muhtelif yerlerinde yolda 

kalmış yaşlı, engelli ve muhtaç kişiler alınarak, evlerine bırakıl-

mıştır.

Sağlık ile ilgili;
 
• Terminaller Bölgesinde kullanım süresi geçmiş, bo-

zulmuş gıda maddeleri, Gıda Mühendislerinin denetimi ve ona-

yı ile kontrollü bir şekilde imha edilmiştir.

• Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü ya-

pan, havalı korna ve gereksiz klakson çalan araç sürücülerine 

ihtar yapılmıştır.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını korumak ile ilgili;

• Ekiplerimiz taşınır ve taşınmaz malların kontrolünü 

rutin denetimlerle sağlamaktadır.

• Ekiplerimizce yapılan denetimlerde belediyemize ait 

taşınmaz malları işgal eden şahıslar ilgili birimlere bildirilmek-

tedir.

Belediyemiz bünyesindeki birimler ile birlikte yapmış olduğu-

muz görevler;

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; yol, asfalt ve kazı çalış-

malarına,

• HATSU; kanal çalışmalarına, su patlaklarına, işlemleri-

ne yardımcı olunmuştur.

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile şehirde yapılan sinyali-

zasyon, işaretleme, yol çizimi, trafik levhalarının düzenlenmesi 

çalışmalarına yardımcı olunmaktadır.

• Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı; ağaç 

budama, orta refüj ve kaldırım düzenlemeleri çalışmalarına 

yardımcı olunmuştur.

• İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile şehirde yaşanan tüm 

yangın ve afetlerde ortak çalışmalar yapılmıştır.

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen tören ve etkinlikler-

de gerekli trafik önlemleri alınmıştır.

Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını koru-
mak ile ilgili;

• Ekiplerimiz taşınır ve taşınmaz malların kontrolünü 

rutin denetimlerle sağlamaktadır.

• Ekiplerimizce yapılan denetimlerde belediyemize ait 

taşınmaz malları işgal eden şahıslar ilgili birimlere bildirilmek-

tedir.

Belediyemiz bünyesindeki birimler ile birlikte yapmış olduğu-

muz görevler;

• Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; yol, asfalt ve kazı çalış-

malarına,

• HATSU; kanal çalışmalarına, su patlaklarına, işlemleri-

ne yardımcı olunmuştur.

• Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile şehirde yapılan sinyali-

zasyon, işaretleme, yol çizimi, trafik levhalarının düzenlenmesi 

çalışmalarına yardımcı olunmaktadır.

• Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı; ağaç 

budama, orta refüj ve kaldırım düzenlemeleri çalışmalarına 

yardımcı olunmuştur.

• İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile şehirde yaşanan tüm 

yangın ve afetlerde ortak çalışmalar yapılmıştır.

• Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen tören ve etkinlikler-

de gerekli trafik önlemleri alınmıştır.

Antakya İlçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali emanet kısmında 

teslim alınmayan bozulmuş ve kokmuş gıda maddeleri gıda 

mühendisleri kontrolü ve onayı ile ekiplerimizce imha edilmiş-

tir.

 

Trafik haftası sebebiyle düzenlenen trafik eğitim parkurun-

da gerekli önlemler alınarak ziyaretçilerimize kısmımızla ilgili 

açıklamalar yapılmıştır.

     

Acil Durum ve afetlerde, Altyapı

Üstyapı çalışmalarında ve belediyemizce organize edilen et-

kinlik ve törenlerde gerekli trafik önlemleri alınmaktadır.
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Mezbahalar , Veterinerlik Ve Gıda Kontrol İşleri 
Faaliyetleri

 Hatay Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar, Veterinerlik 

Gıda Kontrol Şubesi bünyesinde 2018 yılında faaliyet gösteren 

toplam 7 mezbahanemiz bulunmaktadır. 2018 yılının ağustos 

ayına kadar faal durumda olan ve işletme hakkı beş yıllığına 

kiralanmış olan Kırıkhan ve Reyhanlı mezbahaneleri kira söz-

leşmelerinin feshedilmesinden sonra faaliyete ara vermiş ve 

bu tesislerin Belediyemiz adına tekrar ruhsatlandırılmalarıyla 

ilgili süreçler devam etmektedir

Üzümdalı Mezbaha Ve Hayvan Pazarı 

 Proje; Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Ha-

tay İli, Antakya  İlçesi, Üzümdalı Mahallesi, 37 parsel numa-

ralı, 29.199 m2 yüzölçümlü taşınmazda , “Üzümdalı Mezbaha 

ve Hayvan Pazarı Projesi” adı altında, büyükbaş ve küçükbaş 

hayvan mezbaha tesisi, faaliyetidir. Faaliyet alanının mülkiyeti 

devlet hazinesine ait olup mezbaha ve hayvan pazarı olarak 

tahsis edilmiştir.

  Mezbahada,12 ay/25 gün/8 saat, hayvan pazarında 

pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftanın iki günü 

çalışılacaktır.

 Günlük 70 büyükbaş 210 küçükbaş hayvan kesim ka-

pasiteli Üzümdalı Mezbahanesi ve 568 büyükbaş, 810 küçük-

baş hayvan kapasiteli hayvan pazarı projelerinin yapım işi ta-

mamlanmıştır. Üzümdalı Canlı Hayvan Pazarına onay ve ruhsat 

alınmış ve faaliyete girmiştir. Üzümdalı Mezbahanesi onay ve 

ruhsat çalışmaları için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte 

çalışmalar devam etmektedir. 

   

Dörtyol Mezbahası
 Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeşil Mahalle, 80 ada, 23 par-

sel numaralı,  67.551,70 m2 yüzölçümlü taşınmazın,  10.066 

m2’lik kısmında , ‘’Dörtyol Mezbaha Projesi’’ adı altında, bü-

yükbaş ve küçükbaş hayvan mezbaha tesisi faaliyetidir. Faali-

yet  alanının mülkiyeti devlet hazinesine ait olup mezbaha ve 

soğuk hava deposu olarak  tahsis edilmiştir.

 Tesis, yapılması planlanan parselin  10.066 m2’lik 

kısmındadır. Toplamda 3.260 m2 kapalı alana kurulan tesisin 

kapasitesi, günlük  70  büyükbaş  ve  210 küçükbaş hayvan 

kesimi olarak planlanmıştır.

 Mezbahada  9 soğuk hava odası ve 1 şok odası bu-

lunmaktadır. Ayrıca mezbahaya ait, atık suların arıtılarak şehir 

şebeke kanalizasyon sistemine verilmesini sağlayacak arıtma 

sistemi de projemizde yer almaktadır.

 Tesiste 12 ay, 25 gün, 8 saat çalışılacaktır. 
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Gıda Denetimleri 
• Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Zabıta Şube Müdürlüğü ve gıda kontrol ekipleriyle beraber, Hatay genelinde 15 ilçede; kasap, 

pastane, fırın, süpermarket ve 1. Sınıf Gayri Sıhhi müesseselerin, genel temizlik ve hijyen kuralları, periyodik ilaçlama, çalışanların 

temizliği ve iş kıyafetlerinin uygunluğunun kontrolü açısından denetimler yapıldı.

• Vatandaşlar tarafından gelen şikayet ve talepler değerlendirildi.

Birim Performans Hedefi

Gıda mühendisleri eşliğinde gıda denetimleri yapılmaktadır.
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HAŞERE VE VEKTÖRLE MÜCADELE FAALİYET-
LERİMİZ

İlaçlama faaliyetini yapacak ekipler belediyenin kendi perso-

neli tarafından karşılanmıştır. Bu alanda uygulayıcı personel 

sayısı 193 

Çalışacak personelin ilçelerde sevk ve idaresinden sorumlu 6 

Veteriner Hekim, 2 Biyolog,  1 Kimya Mühendisi, 1 Ziraat Mü-

hendisi,  1 Hayvan sağlık Teknisyeni toplam 11 haşere mücade-

lesi konusunda Uzman Personel görevlendirilmiştir.

Uygulayıcı personellerin tamamı Adana Ziraat Mühendisleri 

Odası, Çukurova Üniversitesi iş birliği ile haşereyle mücadele 

konusunda eğitilmiş ve sertifikalandırılmışlardır. 

LARVA TESPİT VE İLAÇLAMA FAALİYETİ

Haşere ve vektör mücadelesinin doğru, bilimsel yöntemler ve 

mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla ilk 

önce Kasım 2017 tarihinde başlayan ve 5 Şubat 2018 tarihine 

kadar devam eden jit alanı tespit çalışmasına başlandı. İlimi-

zin tamamında vektör haşere üretme potansiyeli olan yerlerin 

tamamı kayıt altına alındı. Buna göre 15 ilçe ve 594 mahalle-

mizde tespitini yaptığımız jit alanlarının ilçeler göre dağılımı 

aşağıdaki gibidir. 

Bu sayının üstüne ilçe merkezlerinde özellikle kış ve ilkbahar 

aylarında 7.147 rögarda yaptığımız termal fog faaliyetini de 

eklediğimiz zaman toplam rutin ilaçlanması gereken sayının 

85.890 olduğu görülmektedir. 

Tespiti yapılmış olan 85.890 üreme noktasına sezon boyunca 

dokuz defa ilaçlama yapılmıştır.

İlimizde ayrıca haşere üretme potansiyeli olan bütün arıtma 

tesisleri, çöp aktarma istasyonları ve nihai çöp bertaraf alanı 

ile içinden fosseptiğin aktığı 57 dere de mevcuttur. 

BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZNİ
Biyosidal Ürün Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ge-

reğince haşere mücadelesinin Sağlık İl Müdürlüğünün İzni ile 

yapılması gerektiğinden bu konuda gerekli izinler alınmıştır. 

Bu izinlerin alınabilmesi için Zabıta Daire Başkanlığı İdare Bi-

nasının 1., -1. ve -2 katlarında Mesul Müdür odası, ilaç deposu, 

ilaç hazırlama odası, soyunma odaları, duşluklar gibi gerekli 

fiziki hazırlıklar tamamlanmıştır. 

İlaçlama Faaliyetinde Kullanılan Araç Ve Ekip-
man
5 Şubat 2018 tarihinde başlayan larva mücadelesinde kulla-

nılmak üzere 40 araç bulunmakta olup uçkun mücadelesinde 

kullanılmak üzere ihaleyle kiralanan 60 aracın 1 Haziran 2018 

tarihinde teslim edilmesiyle araç sayımız 100 e çıkmıştır. Bu 

araçların 10 tanesi binek olup 5 i Zabıtada 5 i de Müdürlüğü-

müzce denetim amaçlı kullanılmaktadır. Geriye kalan ilaçlama 

araçlarının ilçelere göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Haşere ve Vektör mücadelesinde DMO Gaziantep Bölge Mü-

dürlüğünden 39 holder ve rögar ilaçlamasında kullanılan 25 

adet termal fog cihazı satın alınmıştır. İhtiyacın artmasına bağ-

lı olarak piyasadan 4 adet holder alınarak holder sayımız 43 

ye çıkarılmıştır.

Uçkun mücadelesinde kullanılan ULV ’ler 75 adet olup bunlar-

da DMO Genel Müdürlüğü tarafından Kurumumuz adına satın 

alınmıştır.

Haşere ve Vektör Mücadelesinde Uçkun Müca-
delesi

Uçkun mücadelesine 16 mayısta başlanmış olup 594 mahalle-

nin haftada iki defa (WHO nun önerisi) ilaçlanması sağlanmış-

tır. Buna göre 594 mahalle*haftada 2 defa * 4 hafta * 7 ay = 

toplamda 33.264 defa mahallelere uçkun ilacı sıkılmıştır.

Diğer Yetkili Kurumlarla Koordinasyon
Sağlık Bakanlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Valilik ve İl Sağlık 

Müdürlüğü 
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Haşere ve Vektör Mücadelesinde Vatandaşlar 
Tarafından Gelen Talepler

 Biyosidal ürün uygulama birimi rutin faaliyetlerin 

yanı sıra gerek vatandaşlardan gerekse resmi kurumlardan(o-

kullar, camiler, cezaevleri ve diğer resmi kurumlar) gelen her 

türlü şikayet ve talebin tamamını mümkün mertebe kısa süre-

de karşılamıştır.

 

İlçelere göre vatandaştan gelen talep ve şikayetler aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.

 Ayrıca Bimer, Cimer, ve Açık Kapı üzerinden gelen 

420 şikayet kısa bir süre içerisinde değerlendirilmiştir. Bunun-

la beraber İlimizin sınır hattı olan Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Rey-

hanlı, Altınözü ve Yayladağı’nda bulunan sınır karakollarının 

tamamı düzenli aralıklarla ilaçlanmaktadır.

Haşere Ve Vektör Mücadelesinde Sınır Ötesi 
İlaçlama Faaliyeti
 Suriye’nin Afrin, Raco, Bülbül, Şeyh hadid, Deyr bal-

lut, Muhammediye, Tellef, Diyar ve Cinderes bölgelerinde bu-

lunan askeri birlikler, mülteci kampları ile Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarının yılan, akrep, hamamböceği, fare ve diğer vektör 

haşereye karşı ilaçlama faaliyeti kapsamın da 2 araç ve 5 kişilik 

ekiple haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayında toplamda 20 

defa gidilmiştir. Bu gidişler dahilinde ihtiyacın olduğu görü-

len toplamda 384.600 m² lik alan üzerinde ilaçlama faaliyetini 

gerçekleştirilmiştir.

Barınak Faaliyetleri

Bakımevinin Fiziki Özellikleri

• 600 hayvan kapasiteli

• 14 büyük barınma kafesi ve ilave 36 adet özel tedavi 

kafesleri ile 12 bölmeli müşahede ve karantina amaçlı bölümler

• 10 tonluk su deposu

• Otomatik suluk tesisatı (85 adet)

• Otomatik yağmurlama, ilaçlama sistemi

• Muayenehane ve ameliyathane

• Ameliyat sonrası bakım ünitesi ve kafesi

• Stres azaltıcı müzik dinletisi

• Vatandaşların da faydalanabileceği,Türkiye’nin ilk 

hayvan mezarlığı mevcuttur.

• Işıklandırma ve 24 saat kamera güvenlik sistemi ve 

güvenlik personeli bulunduran bir bakımevidir.

 Şehrimizin çeşitli noktalarında oluşturulan beslenme 

odakları sokak hayvanlarımız için beslenme alanları oluşturul-

du. Atıl durumda olan paletleri kullanarak hayvanların barına-

bileceği kulübelere çevirerek hayvan dostlarımız için yaşam 

alanları oluşturuldu.

 Mevcut kafeslerin tamamı yarı açık yarı kapalı olacak 

şekilde yeniden düzenlendi. Böylece yağmur ve güneşin olum-

suz etkileri asgari seviyeye düşürüldü.

 Sahipsiz Hayvan Bakımevine otomatik sulama tesi-

satı kurularak, hayvanların su ihtiyacı sürekli temiz ve dolu su 

kaplarıyla karşılanmaya başladı.

 Bütün kafeslere yağmurlama, sprey sistemi kurulu-

mu yapılarak, sıcak havalarda hayvanların serinlemeleri ve dış 

parazitlere yönelik ilaçlamaların tek seferde bütün kafeslere 

kısa sürede uygulamasına başlandı.
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Hal Faaliyetleri

a) 5957 sayılı Kanun ile ilgili Yönetmeliğinin 23’üncü 

maddesi hükümlerine denetim birimlerimizce gerekli dene-

timler ve uygulamalar yapılarak Mezkûr kanuna aykırılık teşkil 

eden eylemler ile ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere 55.306,75 

TL Cezalı Hal Rüsumu ve 21.672,00 TL idari para cezası kesil-

miştir. Bu sayede kayıt dışı ticaretin önlenmesi sağlanmakta-

dır.

b) Kayıt dışı sebze ve meyvelerin kontrollerinin yapıl-

ması için Ticaret Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Dörtyol İlçesi 

Kuzuculu 1 ve Kuzuculu 2’de yer alan denetim noktalarında 

faaliyet gösterebilmemiz hususunda Ulaştırma ve Altyapı Ba-

kanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Mersin 5.Bölge 

Müdürlüğü ile protokole taraf olunması sağlanmıştır. Buna 

istinaden bahse konu yerlere personel görevlendirilerek meri 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mezkur yol kontrol dene-

tim noktalarında personel görevlendirilmiş olup denetimler 

günlük olarak yapılmaktadır.

Hal Projesi
Belen ilçesine bağlı Şenbük Mahallesinde bulunan 109-110-111 

ve 952 nolu parseller üzerinde modern bir yapıda Merkez Top-

tancı Hali yapılması plânlanmış olup ihale aşamasına gelmiştir.
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Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri
1. 2018 yılına ait takoz takvim ve çeşitli hediyelik eşyalar 

bastırıldı ve dağıtıldı,

2. Başkanlık makamı’na ve müdürlüğümüze, her gün çe-

şitli taleplerle başvuran vatandaşımızın istek ve şikâyetleri (gıda 

yardımı, işe alım, randevu talepleri ) dinlenerek ivedilikle çözüme 

kavuşturuldu,

3. Başkanımızın okul ziyaretlerinde ve resmi günlerde öğ-

rencilere ve çocuklara oyuncak araba, puzzle ve oyuncak bebek 

basım ve dağıtım hizmeti gerçekleştirildi,

4. Çeşitli gazete ve dergilere ilan ve kutlama görselleri ya-

yınlandı,

5. İlimiz ve belediyemiz proje ve faaliyetleri günlük olarak 

bülten yapılıp basın yayın organlarına servisi edildi,

6. İlimizde faaliyet gösteren gazete ve dergilere abone 

olundu.

7. İlçelerimize özel dergi basımı yapılıp dağıtıldı ve arşiv-

lendi.   

8. Çeşitli STK ve derneklerimizin temsilcileriyle yemek or-

ganizasyonları tertip edildi ve bir araya gelindi.

9. Olağan meclis toplantılarından önce CHP grubuyla bir 

araya gelinip Meclis gündemi hakkında fikir alıverişinin yapılması 

sağlandı.

10. Hatay’ın 15 ilçesine ulaşarak belediyemizin faaliyetlerini 

tanıtıcı organizasyonlar düzenlendi.

 11. Şehitlerimizin ailelerine gereken manevi destek sağlan-

dı. 

12. Ramazan ayında sahur ve iftar programları düzenlene-

rek vatandaşlarla bir araya gelindi.

13. Ramazan ayında imsakiyeler bastırıldı ve dağıtıldı.

14. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin moral ve moti-

vasyonlarının sağlanması adına çeşitli organizasyonlar gerçekleş-

tirildi.

15. Yurt içi ve yurt dışında Hatay’ın tanıtımı için kullanılan 

bilboard, raket, vinil… vb. afiş baskı ve yerleştirme işleri gerçek-

leştirildi.

16. Başkent’te ve İstanbul’da Hatay Günleri etkinliklerinin 

organizasyonu tertip edilerek katılım sağlandı.

17. Devlet büyüklerimiz ve protokol üyelerimiz karşılandı ve 

ağırlandı.

18. İlimize gelen parti temsilcileri karşılandı ve ağırlandı.

19. Kardeş şehir Aalen’den gelen yöneticiler ile çeşitli prog-

ramlar düzenlendi.

20. Sosyal medyadaki (Twitter, Facebook) hesapları üzerin-

den belediyemize gelen talep ve istekler cevaplandırıldı.

21. Temsil, tören kapsamında çekilen fotoğrafların baskı iş-

lemleri gerçekleştirildi.

22. Belediyemiz bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında 

vatandaşların bilgi sahibi olmaları için mesajlar atıldı.

23. Hatay Deniz Otobüsü(HADO) Projesi kapsamında ge-

rekli resmi adımların atılması ile birlikte araç tanıtımı ve projenin 

seyri ile ilgili organizasyonlar tertip edildi.

 24. Açılış, nikâh, düğün vb. nedenlerle gelen davetiyeler de-

ğerlendirilerek geri dönüş sağlandı,

25. Vefat eden vatandaşlarımızın listesi oluşturup ailelerinin 

ihtiyaçları belirlenerek giderildi,

26. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla protokol men-

suplarımızla ve vatandaşlarımızla kutlama merasimi ve çeşitli or-

ganizasyonlar gerçekleştirilerek, bayrak dağıtımı yapıldı.
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27. EXPO 2021 adaylığı için süreci sonrası organizasyo-

nun kentimizde yapılması için resmi imzaların atılmasından 

sonra organizasyonun tanıtımı için gerekli çalışmalar tertip 

edildi.

28. Kentin UNESCO tarafından “Gastronomi Kenti” seçil-

mesinin ardından gerekli organizasyonlar tertip edildi. Konu 

ile ilgili çalışmaların yürütülmesi kapsamında STK, dernek, ku-

rum ve kuruluş temsilcileriyle bir araya gelindi.

29. Yurt içinde ve yurt dışında ilimizi başarıyla temsil 

eden amatör sporcuların Doç. Dr. Lütfü Savaş’ı Başkanlık ma-

kamında ziyaretlerinde sporcularımıza çeşitli hediyeler verildi.

30. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile be-

raber sporcularımıza destek olmak amacıyla organizasyonlar 

gerçekleştirildi.

31. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 

çocuklarımızın temsili olarak 1 günlüğüne başkanlık görevini 

yürütme organizasyonu gerçekleştirildi.

32. Büyükşehir belediyemizin gerçekleştireceği faaliyet-

lerde vatandaşlarımızın da fikrini almak için anket çalışmaları 

gerçekleştirildi.

33. Sosyal Belediyeler Ağı(SOBA) Çalıştayı organize 

edildi.

34. Düğünlerde, cenazelerde vatandaşlarımıza başkanlık 

makamını temsilen çiçek ve çelenk gönderildi.

35. Basın-Yayın organları vasıtasıyla çeşitli televizyon ve 

radyo kanallarındaki programlara katılım sağlanarak, kurumun 

ve ilin tanıtımı yapıldı.

36. Halka İlişkiler Birimimize telefonla ya da bire bir baş-

vuran vatandaşlarımızın sorunlarına ivedilikle çözüm üretildi.

37. Şehrimize kazandırılacak yeni yatırımları destekle-

mek amacıyla temel atma ve açılış törenlerine katılım sağlandı.

38. Ramazan ve Kurban bayramlarında personellerimiz 

ve vatandaşlarla bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi

39. Okul ziyaretleri gerçekleştirildi ve okullarımızda gö-

rülen eksiklikler ilgi birimlere sevk edilerek ihtiyaçlarının gide-

rilmesine yardımcı olundu. 

40. İlköğretim Haftası etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen 

etkinliklere katılım gerçekleştirilerek öğretmen ve öğrencileri-

mizle buluşuldu.                         

41. İlk ve orta dereceli okullarımızın sosyal faaliyetler 

kapsamında gerçekleştirdikleri organizasyonlara gereken tüm 

yardımlar yapıldı ve katılım sağlandı.  

42. Belediyemize ait konferans ve toplantı salonlarında 

çeşitli kurum ve kuruluşların organizasyonlarının gerçekleşti-

rilmesi sağlandı.

43. İlçelerde açılan hizmet binalarında başkanlık maka-

mına ait eksikler belirlenip giderilmiştir,

44. Yusuf Binkaya Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştiri-

lecek organizasyonların kaydı alınarak, takibi sağlandı.

45. İlimizin ve Belediyemizin ulusal ve uluslararası düzey-

de tanıtımının yapılması amacıyla MIPIM ve EMITT gibi organi-

zasyonlara katılım sağlandı.

46. Siber Güvenilir Hatay Zirvesi organize edilerek konu-

nun detayları ile ilgili paylaşımlar yapıldı ve katılımcılara çeşitli 

hediyeler verildi.
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Kültürel ve Sosyal Faaliyetler: 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başla-

tılan mali yönetim uygulamaları çerçevesinde; kamu kaynak-

larının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, yönetimin mali 

saydamlık ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde yürü-

tülmesi hedeflenmiştir. 

Yıl boyu dini bayramlarımız münasebeti ile din adamlarımız ve 

halk ile bayramlaşma etkinlikleri düzenlenmiş, bununla birlikte 

halkımıza ve din adamlarımıza çeşitli hediyeler dağıtımı ger-

çekleştirilmiştir.

• 2018 yılı boyunca Modern Halk Dansları Topluluğu-

muz çeşitli gösteriler sergilemiştir.  

 Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Dairesi Başkanlığına bağlı Mehteran Takımının gösterileri hız 

kesmeden devam etmektedir. Gerek önemli gün ve haftalarda, 

Milli Bayramlarımızda, gerekse İlimiz içi, İlimiz ilçelerinden ve 

diğer İl ve İlçelerden gelen; STK, okul, spor müsabakaları, kur-

tuluş günleri v.b. etkinliklerde talepler doğrultusunda 2018 yılı 

içerisinde 40 kez mehteran takımımız gösteri gerçekleştirmiş-

tir.

   2018 Yılı içerisinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 

Müziği Korolarımız konserlerine hız kesmeden devam ettiler.

 Hatay Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibimiz. 

Gerek farklı İl ve ilçelerimizden, gerekse ilimiz ilçelerinden, 

STK’lardan, Okullardan, Derneklerden v.b. gelen talepler de-

ğerlendirilerek 2018 yılı içerisinde de gösterilerine hız kesme-

den devam etmiştir. Bununla birlikte çeşitli yarışmalara katıla-

rak dereceler elde etmişlerdir.  

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mü-

nasebeti ile milli duygularımızı ön plana çıkarmak, çocuk ve 

gençlere vatan, bayrak ve milli beraberlik duygularını aşılaya-

bilmek adına Payas, Arsuz ve Samandağ İlçelerimizde bando 

takımı, yüzlerce Türk Bayrağı ve yine yüzlerce meşale eşliğin-

de fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Akşam Antakya Köp-

rübaşında Uğur ARSLAN Konseri gerçekleştirildi.

   

 18 Mart 2018 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediye-

miz, Hatay Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ALİKEV 

Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Hatay Barış Koşusu ger-

çekleştirildi. Çeşitli klasmanlarda dereceye giren sporculara 

madalyalar takdim edildi. 

  

 Yıl boyu yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yar-

dım kartı verebilmek amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanlarımız in-

celemelerde bulunmuş olup; 2018 yılı içerisinde 7.040 ihtiyaç 

sahibine Hatay Kart dağıtımı gerçekleşmiştir.

 

Sosyal Doku ekibimiz Hatay’ın 15 ilçesini gezerek Büyükşehir 

belediyemiz çalışmaları hakkında anketler yaparak, hizmet-

lerin devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır. Bunun yanı sıra 

vatandaşın taleplerini ilgili daire başkanlıklarına ileterek acil 

ihtiyaçların zamanında çözülmesini sağlamaktadır. Sosyal 

Doku Ekibimiz İlimiz genelinde 113.875 kişi ile gerek yüz yüze, 

gerekse dijital platformda (Tablet Pc) anket çalışması gerçek-

leştirmiştir.
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   Sosyal Marketler: 
15 ilçede hizmet vermekte olan Sosyal Marketlerimizde 30 

personelimiz çalışmaktadır. 2018 yılı içerisinde marketlerimiz-

de 22.879 kayıtlı İhtiyaç sahibine hizmet verilmiştir. Toplanan 

bağışlar, (mobilya, kıyafet, beyaz eşya, ev araç-gereçleri vb.) 

marketlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaş-

tırılmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal marketlerimize 

giderek kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Toplanan bağışlar 

belediyemizin çamaşırhanesinde yıkanarak temiz bir şekilde 

ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kullanmaya uygun halde veril-

mektedir.

2018 yılında Sosyal Marketlerimiz vasıtası ile 10.000 Adet Kuru 

Gıda Kolisi, 5.400 Adet Hoş geldin Bebek Paketi, İlköğretim 1. 

Sınıflara 15.000 adet, İlköğretim 2. Sınıflara 22.500 adet, İlköğ-

retim 3. Sınıflara 22.500 adet, İlköğretim 4. Sınıflara ise 22.500 

adet Tatil, Hikaye ve Masal Kitabı Seti dağıtılmıştır.

15 ilçede faaliyet gösteren Sosyal Marketlerimizde günlük ola-

rak 8150 adet ekmek dağıtımı yapılmaktadır. 2018 yılı sonu 

itibari ile bu rakam 1.500.000 adet ekmek dağıtımı gerçek-

leşmiştir. 

Yine 2018 yılı içerisinde gerek sosyal marketler kanalı, gerekse 

ilçe koordinatörlerimiz tarfından mahalle pazarlarında halkımı-

za toplam 3.200 adet Pazar arabası dağıtımı gerçekleşmiştir.

Sosyal Hizmet Uzmanlarımız tarafından belirlenen 9.480 öğ-

renciye okul çantası içerisinde 2 adet defter, kalemlik, silgi, kır-

mızı ve siyah kurşun kalem, kalem açacağı bulunan çanta seti 

hediye edilmiştir.  

   

Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi;

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin prestij projelerinden biri 

olarak hayata geçen Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi, va-

tandaşlarımıza sporu sevdirmek ve sportif faaliyetleri destek-

lemek amacıyla kurulmuş olup;  spor salonu, açık ve kapalı 

yüzme havuzu, sporcu odaları ve pek çok spor dalının aynı 

anda yapılmasını sağlayan alanlar bulunmaktadır. Ayrıca tesis-

te kafeteryalar, sauna, Türk Hamamı, kondisyon merkezi, res-

toranlar, toplantı ve brifing salonları gibi sosyal yaşam alanları 

da yer almaktadır. 2018 yılı içerisinde 12 farklı branşta toplam 

11.301 öğrenci spor kurslarına katılım sağlamıştır.

Bununla birlikte, üye olmadan kapalı havuz, açık havuz, sauna 

ve hamam faaliyetlerinden biletli olarak faydalanan kişi sayısı 

20.650 kişi olup; yüzme, fitness, step, dans, sauna gibi etkin-

liklere üye olarak katılan kişi sayısı ise 9.371 vatandaşımız hiz-

metlerimizden faydalanmıştır. 

     

Evde Bakım Hizmet Birimi; 

Evde Bakım Hizmetleri Birimimiz 65 yaş üstü yardıma muh-

taç vatandaşlarımızın ev temizliği, kuaför ve çeşitli bakım hiz-

metlerini karşılamaktadır. Antakya ve İskenderun ilçelerimizde 

faaliyet gösteren birimimiz bu hizmetlerinin yanı sıra bakıma 

muhtaç yaşlılarımıza çeşitli hediyeler de sunmaktadır. İsken-

derun’da 2, Antakya’da da 2 ekip olmak üzere toplam 4 ekip 

hizmet vermektedir. Her ekipte 1 er bayan ve erkek kuaförü 

bulunmakta olup, ihtiyaç olduğu takdirde saç ve sakal kesimi 

de yapılmaktadır.
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2018 yılı içerisinde tüm İlimizde 2.951 evde temizlik hizmeti 

verilmiş olup, 500 vatandaşımızın da saç, sakal kesimleri ger-

çekleşmiştir.

   

Çamaşırhane Birimi; 
Antakya ilçemizde üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşı-

lamak amacıyla çamaşırhane kurulmuştur. 2018 yılı içerisinde 

1.901 makine çamaşır yıkanıp, 245 parça ütü yapılmıştır. 

     

İbadethane Temizlik Birimi; 
Medeniyet ve barış ortamının en güzel örneklerinin yaşandığı 

Hatay’da bu kardeşlik ortamına yaraşır bir şekilde, vatandaş-

larımızın ibadetlerini temiz ve güvenli bir şekilde yapabilmesi 

amacıyla ibadethanelerimizin periyodik olarak temizlenmesi 

çalışmaları yapılmaktadır.

Antakya, Kırıkhan ve İskenderun merkezli çalışan 3 ekibimiz. 

15 ilçemize hizmet vermeye devam etmektedir. 2018 yılı içe-

risinde 550 ibadethaneye periyodik olarak 2.040 kez temizlik 

hizmeti götürmüştür.

   
Aşevi; 
Daire başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren aşevimizde 

4 personelimiz ile haftanın beş günü ücretsiz çorba dağıtımı 

yapılarak hizmet verilmektedir. Aynı zamanda özel günlerde 

çeşitli yemekler yapılarak halkımıza ikram edilmektedir. Aşe-

vimizde her gün 1.200 kâse çorba ve 450 adet ekmek dağı-

tılmaktadır.

   

Engelli Hizmet Birimi; 
Engelli vatandaşlarımızın tüm sorunlarına çözüm bulmak ama-

cıyla, akülü araç, havalı yastık, elektrikli bisiklet, özel sandal-

ye, işitme cihazı vb. medikal malzeme dağıtımı sürmektedir. 

Bunun yanı sıra Engelsiz Müzik Koromuz farkındalık yaratmak 

amacıyla konserler düzenlemekte ve çeşitli söyleşiler paneller 

ve eğlenceler ile engelli vatandaşlarımıza sosyal ortamlar sağ-

lanmaktadır.

2018 yılı içerisinde 80 adet akülü tekerlekli sandalye, 23 adet 

manuel tekerlekli sandalye, 10 adet çocuk manuel tekerlekli 

sandalye ve 15 adet tekerlekli basketbol sporcu sandalyesi da-

ğıtımı gerçekleşmiştir. 

   

Destek Eğitim Merkezi; 
Hatay Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere derslerinde yardım-

cı olmak ve akademik başarılarını artırmak amacıyla Kültür ve 

Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ve İl Milli 

Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde faaliyetlerine devam 

eden Destek Eğitim Merkezi, ortaokul ve lise öğrencileri ile 

YGS, LYS ve KPSS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik kurs-

larımız devam etmektedir. 

2018 yılı içerisinde 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun katego-

rilerinde toplam 24 derslikte 1.404 öğrenciye eğitim desteği 

sağlanmıştır.

   

HATMEK (Hatay Meslek Edindirme Merkezi); 
Sosyal riski azaltmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla 

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin aktif istihdam politikası ge-

reği HATMEK Kurs Merkezi’nde Antakya, Payas ve İskenderun 
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ilçelerimizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 

mesleki kurslar ve hobi kursları gibi pek çok alanda ( İngilizce, 

Arapça, Diksiyon, İşaret Dili, Çocuk Gelişimi, Bilgisayar, Aşçı ve 

Pastacı Çırağı, Resim, Piyano, Spor vb) kurslar açılmıştır. 

2018 yılı içerisinde 3 merkezimizde farklı branşlarda 222 adet 

kurs açılmış ve bu kursların 149 tanesi bitmiştir. Biten 149 kursa 

4903 öğrenci katılmış, katılan öğrencilerden ise 1984 öğrenci 

mezuniyet belgesi almaya hak kazanmıştır. Halen 2018 yılı içe-

risinde başlayan ve devam eden 60 farklı branşta kursumuz 

mevcut olup, bu kurslarda ise 1918 öğrenci eitim görmekte-

dir.   

Kültür Sanat ve Tiyatro Faaliyetleri
Şehir tiyatrosunca Hatay’ın tüm ilçelerinde tiyatro gösterileri 

yapılmıştır. Hem büyüklere hem de küçüklere yönelik tiyatrolar 

oynanmıştır. Şehir Tiyatrolarında Yaratıcı Drama Kursu devam 

etmektedir. 

2018 yılı içerisinde Burnunu Kaybeden Palyaço, Tersine Dünya, 

Pırtlatan Bal, Nasrettin Hoca Kukla, Sevimsiz Mikroplar, Çıtır 

ile Pıtır Trafikte, Kurnaz Reklamcı, Gerdek Gecesi gibi oyunlar 

sahnelenip tiyatro severler ile buluşmuştur. Ayrıca Ramazan 

Ayı boyunca 15 ilçemizde verilen iftar yemekleri sonrası göste-

rilerde de bulunmuştur. Bahsi geçen gösterilerde toplam ola-

rak 23.550 kişiye ulaşılmıştır.

Çok Amaçlı Salonlar; 
İlimize bağlı ilçelerdeki mahallelerde vatandaşlarımıza sosyal 

ve kültürel alanda (düğün, nişan, kına, tiyatro, sanatsal göste-

ri, folklor, milli ve dini bayram kutlamaları, başsağlığı merasi-

mi, özel gün etkinlikleri) vb. gibi konularında hizmet verilmesi 

amacı ile yapımı tamamlanan 19 Çok Amaçlı Salon bulunmak-

tadır.

Çok Amaçlı Salonların Listesi
1. Enek

2. Hacıahmetli

3. Terzihöyük

4. Koruhöyük

5. Höyük

6. Turfanda

7. Arpagedik

8. Gözcüler

9. Yanıkpınar

10. Arpaderesi 

11. Çandır

12. Bozlu

13. Çengen

14. Dokuzdal

15. Pirinçlik

16. Karaağaç

17. Akamber

18. Kuzeytepe

19. Mağaracık

2018 Yılı Etkinliklerinden Seçmeler

Mustafa Kemal Üniversitesi Öğr. Gör. Elif OVALI’nın kaleme 

almış olduğu “Doğu’nun Kraliçesi’nin Tacı, Antakya Köprüsü” 

adlı kitabı Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını baskısıyla 

okuyucuyla buluştu. 
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26 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Maltepe etkinlik 

alanında Hatay İşadamları ve Bürokratları Derneği tarafından 

düzenlenen Hatay Tanıtım Günleri Etkinliğine katılım gerçek-

leştirildi.

   

Milli birlik ve beraberliği pekiştirmek için milli bayramlarda ve 

özel günlerde çeşitli ebatlarda 2.970 adet bez Türk Bayrağı 

dağıtımı gerçekleştirmiştir.

 

Her yıl olduğu gibi 2018 yılı içerisinde 34. Erhan AKSAY Futbol 

Turnuvası görkemli bir açılışla başladı. Açılış sonrasında Hatay 

Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ katılım-

cılara ve taraftarlara mercimekli aş ikramında bulundu.

   

Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası 22 Temmuz 2018 tarihinde İli-

mizde gerçekleştirildi. Hatay’ın Anavatana katılması şenlikleri 

ile aynı tarihe denk gelen şampiyona büyük ilgi gördü.

 

21 Mart 2018 tarihinde  “Dünya Down Sendromlular Farkındalık 

Günü”  dolayısıyla HATMEK Konferans Salonunda eğlenceli bir 

etkinlik düzenlendi. Down Sendromlu vatandaşlarımız,  Hatay 

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun başarılı sanatçıları-

nın müzik eşliğinde animasyon gösterileri, yüz boyama etkin-

liği ve balon katlama sanatı eşliğinde eğlenceli anlar yaşadılar.

 

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 

tarafından düzenlenen Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu ilimiz 

Hatay’da start aldı. 12 ülkeden 18 takım ve 119 sporcunun katıl-

dığı bisiklet turu Mersin’de son buldu.

    

30 Ağustos Zafer Bayramı münasebeti ile HATMEK kursiyer-

lerimizden oluşan koro Hatay Kültür Merkezinde  “Atatürk’ün 

Sevdiği Şarkılar” içerikli konser düzenlemiştir. 

  

Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı 2018 yılı 

içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanarak  kupayı üst 

üste iki kez kazanma başarısını göstermiştir. Müsbaka sonrası 

şehre gelen Bayan Basketbol Kafilemiz Hatay Halkı tarafından 

coşku ile karşılanmıştır. 

 

Hatay tanıtımına katkı sağlamak amacı ile ulusal gazete yazar-

larının İlimizde ağırlanması gerçekleşmiş olup, tarihi ve turistik 

mekânlarda gezmeleri, yöresel lezzetlerden tatmaları sağlan-

mıştır.

   

12 Eylül’de 9. Dünya Aba Güreşi Turnuvası 37 ülkenin katılı-

mıyla, Aba Güreşi Mersahı alanında yapıldı. Mehter Takımı ve 

folklor gösterisi ile başlayan gösterilerin ardında başlanan gü-

reşler bütün gece devam etti. 

2017 – 2018 Sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden 

Hatayspor, sezon sonunda şampiyon olarak 1. Lige çıkmayı hak 

etti. Hatayspor Futbol Takımımızı coşkulu bir taraftar kitlesi 

karşılayarak, köprübaşında unutulmaz bir şampiyonluk kutla-

ması gerçekleştirildi. 

  

Her yıl geleneksel hale gelen “Toplu Sünnet Şöleni” etkinliği 

HATMEK Konferans Salonunda halkımızın yoğun katılımı ile 

gerçekleştirildi. 
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20 – 29 Nisan tarihleri arasında Akdeniz Bölgesinin en büyük 

kitap fuarı 150 yayın evinin katılımı ile daire başkanlığımızca 

gerçekleşmiştir.

Hatay’ın Anavatan’a katılışının 79. Yıl dönümü etkinliklerinden 

olan 79 metrelik künefe şöleni Atatürk Caddesinde gerçekleş-

tirildi. 

 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında 

gerçekleştirilen 15 Temmuz Anma Koşusuna Atatürk Parkında 

start verildi.

   

Hatay Gastronomi etkinlikleri kapsamında 21 Temmuz’da Ha-

tay Büyükşehir Belediyesi ve TAŞKOPAN işbirliği ile “Eşler Ya-

rışıyor” yemek yarışması düzenlenmiştir.

     

Hatay’ın anavatana katılışının 79. Yılı münasebeti ile anıt alanı 

ve Taş Bina önünde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Yapılan 

künefe festivali, aba güreşi etkinlikleri, konserler ve diğer ak-

tiviteler ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma 

gösterileri için 15 ilçemizden 6 gün boyunca 27 kişilik 100 araç 

dönüşümlü olarak taşıma hizmeti vermiştir. İki organizasyonun 

tamamında 32.400 vatandaşımız taşıma hizmeti almıştır.

İlimize bağlı ilçelerdeki mahallelerde vatandaşlarımıza sosyal 

ve kültürel alanda (düğün, nişan, kına, tiyatro, sanatsal göste-

ri, folklor, milli ve dini bayram kutlamaları, başsağlığı merasi-

mi, özel gün etkinlikleri) vb. gibi konularında hizmet verilmesi 

amacı ile yapılan Çok Amaçlı Salonlarımızdan 19.su Mağaracık 

Mahallesinde hizmete açılmıştır.

  

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Kosova Kadınlar Yardımlaşma 

Derneği tarafından düzenlenen “Dostluk Köprüsü Kültür ve 

Sanat Projesi” kapsamında Hatay’a davet edilen 30 Kosovalı 

Kadın, Kosova’nın kültürünü tanıtmak adına HATMEK mutfa-

ğında yöresel yemeklerini hazırlayarak HATMEK Konferans Sa-

lonunda görsel bir sunumla misafirlere ikram ettiler.

     

Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Meddah, Orta 

Oyunu, Hacivat Karagöz, illüzyon ve jonklör gösterileri Antak-

ya Atatürk Parkı’nda hemşerilerimizin eğlenceli vakit geçirme-

leri için Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla buluştu.

   

Hatay’ın tüm ilçelerinde ‘Kardeşlik Sofrası’ kurularak vatandaş-

larımızla birlik ve beraberlik içinde tüm halkımızla iftar açıldı. 

15 ilçemizde gerçekleştirilen iftar sofralarında 70.000 kişilik 

iftar yemeği ikram edildi. Ayrıca tespit edilen bakıma muhtaç 

evden çıkamayan yaşlı 950 vatandaşımıza Antakya ve İsken-

derun Evde Bakım Hizmet Birimi vasıtası ile akşamları iftar ye-

mekleri evlerine götürüldü. 

   

Daire başkanlığımız, mübarek Kadir Gecesi, Mevlid Kandili 

ve Kadir Gecesinde camilere ibadet için gelen vatandaşlara 

50.000 adet kandil simidi ikramında bulundu. 

   

Muhtarlıklarla yürüten faaliyetler
Hatay ilimizdeki Mahalle Muhtarlarımız ile Büyükşehir Beledi-

yesi arasında koordineyi sağlamak üzere il 504 adet koordi-

nasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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İçişleri Bakanlığına bağlı olarak oluşturulan Muhtar Bilgi Siste-

mi (MBS) üzerinden gelen muhtar talepleri günlü olarak ilgili 

daire başkanlıklarına yazılarak kayıt altına alınmaktadır. MBS 

üzerinden gelen talepler hakkında ilgili makama ve muhtar-

lıklara sistem üzerinden cevapları yazılarak bilgi verilmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Faaliyetleri
Büyükşehir belediyemizde emekliliğini talep eden 8 memurun emeklilik işlemleri, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak 

görev yapmakta iken; diğer kamu kurumlarına naklen tayin talebinde bulunan 3 personelin nakil işlemleri, vefat eden 1 personel ve 

emeklilik talebinde bulunan 24 daimi işçinin emeklilik işlemleri yapılmıştır.

Diğer Kamu Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmakta iken; Büyükşehir Belediyemize naklen 

tayin talebinde bulanan 27 Personelin naklen tayin işlemleri yapılmıştır.

2018 yılında Hizmetlerine ihtiyaç duyulan, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince büyükşehir belediyemizde boş bulunan 

memur kadroları karşılığında 1 personelin tam zamanlı personel statüsünde çalıştırılmak üzere gerekli işlemleri yapılmıştır.

Büyükşehir belediyemiz birimlerinin ihtiyacı nedeniyle, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince, büyükşehir belediyemiz-

de boş bulunan memur kadroları karşılığında 58 Personelin tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere kanuni işlemleri 

yapılarak göreve başlatılmışlardır.

Büyükşehir belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan 638 memur, 58 sözleşmeli ve 414 işçi personel için elektronik personel kimlik 

kartı basım işlemi tamamlanmış olup bu çalışma ile personellerin giriş çıkışları kartlı geçiş sistemi ile yapılarak personel takip sistemi 

hizmete sunulmuştur.

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununun 18. Maddesi gereği 164 Meslek Lisesi Öğrencisini Belediyemiz Birimlerinde beceri 

eğitimi yaptırılmıştır.

Fakülte, meslek yüksekokulu ve meslek lisesinde okuyup talepte bulunan 132 Öğrencinin zorunlu yaz stajları nedeni ile bölümlerine 

uygun birimlerde ücretsiz stajları yaptırılmıştır.

Yıl içinde terfi eden personelin terfileri her ay yapılarak ilgili birimlere gönderilmiştir.  

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sigorta primleri genel müdürlüğünün 29 Mart 2012 sayılı yazısına istinaden 5510 sayılı Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi kapsamında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ile 

aynı kanunun ek geçici 13 ve 16. Maddeleri gereği görev yapmakta olan personelin hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri 

ile emekli keseneğine esas aylıları ve kazanılmış hak aylıklarının tespitine ilişkin olarak öğrenim durumları, unvanları, askerlik ve diğer 

sigortalılık hallerine ait bilgiler, fiili hizmet ve itibari hizmet sürelerine ait bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve tazminat bilgileri 

Hizmet Takip Programı kapsamı altında elektronik ortam alınması için gerekli çalışmalar yapılmış olup, konu ile ilgili olarak, Sosyal 

Güvenlik Kurumu Başkanlığı ( Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı) ile gerekli ya-

zışmalar yapılmıştır.
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Sunulan Destek Hizmetleri
Belediyemiz merkez ve ilçe teşkilatlarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet binaları, iş makinaları ve araçlarda kullanılmak üzere moto-
rin, benzin ve kalyak alımları yapılmış olup, kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmiştir,
Belediyemiz bünyesinde bulunan daire başkanlıklarından gelen ihtiyaç ve talepler doğrultusunda araç ve iş makineleri 01/01/2018 ve 
31/12/2018 tarihleri arasında niteliklerine göre kiralanıp daire başkanlıklarına halkın hizmetinde kullanılmak üzere temin edilerek hiz-
mete sunulmuştur,
2018 yılında vatandaşlardan, okullardan, derneklerden, vakıflardan, spor kulüplerinden ve kamu kuruluşlarından gelen talepler doğrul-
tusunda, belediyemiz 2175 araç talepleri karşılanmıştır.
2018 yılında çadır ekibimiz; Antakya, Defne(tamamı), Samandağ-Altınözü-Kumlu bölgeleri (belli bir bölümü) sorumluluğumuzda olup, 
1804 taziye çadır kurulumu gerçekleşmiştir. 
Hizmet binalarımız ihtiyacı olan masa, dolap, etajer vb. malzemeler marangozhane atölyemizde karşılanmaktadır. 
Sosyal marketlerin bütün marangoz işleri kendi atölyemizde karşılanmaktadır. 
Motorlu taşıtlar genel tebliğine göre, 2018 yılı içinde 109 adet hurda araç teslim alınmıştır.
Seyyar yağlama aracı ile sahada çalışan iş makinelerinin yağlama takviyesi yapılarak hizmet aksatılmadan devam etmektedir,
Belediyemizin faal olarak hizmet etmekte olan 515 aracın bakım-onarım, fenni muayene, sigorta, trafik tescil işlemleri vb. giderleri şube 
müdürlüğümüzün sorumluluğunda olup, zamanında yapılarak cezai işleme mahal vermeden eksiksiz yapılmaktadır,
Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin muhtelif periyodik bakımları yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, filtre ve yağ deği-
şimleri yapılmaktadır,
İbadethane temizlik ekibine ait araç gereçleri temin edilerek hizmete sunulmuştur,
Taşıt kiralama ile temin edilen 410 aracın sevki ve idaresi yapılmıştır,
İdare takibi, her ay hak ediş yapılarak ödemeler gerçekleşmiştir,
Belediyemizin ilçelerde yaptığı etkinliklere personel, elektrik enerjisi ve araç katkısı verilmiştir,
Araç ve iş makinesi lastik alımları DMO üzerinden, demir (profil demir ve sac) vb. sarf malzemeleri alımları ihale yöntemi ile alınmıştır.
Tören ve bayramlarda platform, çadır ve ses sistemleri kurulmuştur,

 2018 yılında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığımızda işlem gören evrak sayıları, alınan meclis ve encümen karar sayıları 
aşağıda belirtilmiştir.

•Gelen Evrak Sayısı: 56683 
•Giden Evrak Sayısı: 30362  
•Meclis Karar Sayısı: 383
•Encümen Karar Sayısı: 1861

2018 Yılında Takibi Yapılan Davalar
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Bilgi İşlem çalışmaları
Birimlerimizin iş ve işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi 

için ihtiyacı olan tonerlerin alımı yapılmıştır.

 

Birimlerimizin ihtiyacı olan çeşitli donanımlar (bilgisayar, swit-

ch, modem, access point, klavye, mouse, usb bellekler, usb 

kablolar vb.) temin edilerek teslim edilmiştir.

Belediyemize bağlı birimlerde çalışmakta olan personeller ta-

rafından, iş ve işlemlerini sağlıklı ve verimli bir şekilde yürüte-

bilmeleri amacıyla çok fonksiyonlu yazıcılar alınmıştır.

 

Belediyemiz veri güvenliğini korumak amacıyla sunucularımı-

za Antivirüs yazılım alınmıştır.

 İmar Dairesi Başkanlığı personellerince kullanılmak 

üzere NetCad Yazılım Programının güncellenmesi yapılmıştır. 

Ayrıca ihtiyaç duyulan ek lisans uygulamaları alınmıştır. 

 Netcad tarafından belediyenin iç otomasyonunda 

kullanılmak üzere hazırlanan ve hâlihazır haritalarını, plan paf-

talarını, ortofotolarını, kadastro verilerini ve güncel numarataj 

bilgilerini yönetebilecekleri Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) iliş-

kin eğitimler verilmiştir. Eğitim süresince Web Tabanlı Adres 

Bilgi Sistemi, Yapı Ruhsat Uygulaması, Netcad Ana Modül, 

Netsurf, Netpro, Planet ve E-Devlet Entegrasyonu gibi masa-

üstü ve web tabanlı uygulamalar personellerimize anlatılmıştır.

Birimlerimizde çalışmakta olan personellerin sorunlarına en 

kısa zamanda müdahale ederek, gerekli teknik destek veril-

miştir.

 

Belediyemize ait güç kaynakları, santral sistemi, sistem oda-

sındaki iklimlendirme ünitesi ve telsiz röle istasyonlarının yıl 

boyunca bakımları belirli periyotlarla yaptırılmış olup, herhan-

gi bir iş aksaklığı oluşması önlenmiştir.

Belediyemize ait kurumsal telefon ve internet faturaları düzen-

li olarak ödenmiştir. 

Belediyemiz bünyesindeki birimlere barkod yazıcılar alınarak 

demirbaşların zimmetlenmesinde kolaylık sağlanmıştır.

Ayrıca e-belediye uygulamasında tahsilatların güvenli bir şe-

kilde yapılması amacıyla SSL Premium Sertifika alımı yapılmış-

tır.

Belediyemize ait Güvenlik Cihazının (Firewall) olası bir arıza 

durumunda saldırılara karşı verilerinin korunması ve gerek-

li güvenlik önlemlerinin sürdürülebilmesi amacıyla yedek bir 

Güvenlik Cihazı (Firewall) alınmıştır.

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenme-

si ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 

Hakkında Kanuna göre zaman damgalı Log Yazılımına ait Li-

sans alınmıştır.

2018 Yılı Yangın ve Kurtarma Faaliyetleri  

Önlem ve Denetim Hizmetleri
 İtfaiye uygunluk raporu: Çalışma Ruhsatı aşamasında 

ilgili kurumlarca itfaiye görüşü almak üzere işyerlerinin adres, 

iş nev’i ve hangi isme ait olduğunu içeren resmi yazılarının ar-

dından Program doğrultusunda belirlenen günde kontrolör 

personel tarafından 19.12.2007 tarih 26735 sayılı Resmi Gaze-

tede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Binaların Yangından Ko-
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runması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bildirilen adreste 

tetkik yapılır. 

 Tetkiki yapılan işyerinin iki nüsha halinde İtfaiye gö-

rüşü kontrolör tarafından tanzim edilip imzalanır. Müracaatı 

yapan kurum kuruluş ve kişilere verilir.

Eğitim Hizmetleri 
 

 Temel İtfaiye Er Eğitimi 

 İlk işe giren İtfaiye personeline; hazırlanan program 

çerçevesinde İtfaiye Eğitim Sahasında temel itfaiye er eğitimi 

verilir.  

 Yangın Güvenlik Eğitimleri 

 Yangın Güvenlik Eğitimi; istekli kişilere, kamu(üc-

retsiz) ve özel sektör(ücretli) kuruluşlarının elemanlarına ve 

yangından korunma yönetmeliğine göre zorunlu olarak eğitim 

alması gerekenlere (ücretli) Hatay İtfaiye Dairesi Başkanlığı 

tarafından aşağıda belirtilen program çerçevesinde talep edi-

len yerde veya İtfaiye Eğitim Sahasında verilmektedir. Her yıl 

belediye meclisinin eğitimle ilgili saat bazında almış olduğu 

ücretlendirme geçerlidir.

 Hizmet içi Eğitimler (142 Saat)

 

 İtfaiye personeli; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve 

kurtarma usulleri, ilkyardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık sevk ve idare vb. hususlarda 

mesleki geliştirme eğitimleri alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, hazırlanır ve 

uygulanır. 
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4-Halka, Kurum Ve Kuruluşlara Yönelik Bilgilen-
dirme Eğitimleri 
 

Bu çerçevede düzenlenen eğitimlerde ilgili personele; Temel 

İtfaiye Bilgisi, Yanma ve yangın bilgisi, Yangın yerindeki tehli-

keler, Yangın söndürme cihazları, söndürme teknikleri ve ekip 

çalışması gibi başlıca konularda bilgiler verilmektedir. Daha 

sonra ekiplerimizin koordinesinde tatbikat yapılmaktadır.

 

5-Diğer İtfaiyecilik Eğitimleri 
 

Öğrencilere yönelik yangın eğitim ve tatbikatları, deprem ve 

tahliye tatbikatları vs yapılmaktadır. 

2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerimiz

Yangın Güvenlik Tedbir Hizmetleri 

 1-Ücretli araç görevlendirme: 
İtfaiye teşkilatlarının görev alanı dışında itfaiye araçları Hatay 

Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla yayımlanan ücret tari-

fesine göre kiralanabilir. 

 2-Ücretsiz araç görevlendirme 
-Tehlike arz eden durumlar 

-Eğitim ve tatbikatlar 

-Spor müsabakalarında(Futbol, Voleybol v.b)  

-Diğer görevlendirmeler 

 Kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan eğitim ve tat-

bikatlar ile İtfaiye 112 acil ihbar telefonundan gelen tehlike arz 

eden durumlarda( ağaç devrilmesi, buz sarkıtları, düşen çatı 

parçaları vs.) ve özel protokol faaliyetlerinde yazılı talepler (112 

ihbarları hariç) doğrultusunda ücretsiz araç görevlendirilmesi 

yapılır. 

Cankurtaran Hizmetleri

 Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkan-

lığımız; “Huzurlu ve güvenli bir tatil” sloganıyla yola çıkarak, 

plajlarda oluşturduğu cankurtaran ekipleriyle onlarca vatan-

daşımızın hayatını kurtarıyor... 

 Samandağ Çevlik Sahilinde başlayan hizmet Hatay 

Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki diğer plajlarda da paralel 

olarak genişleyerek devam edecektir.

2018 Yılında Yaşanan Boğulma Vakaları

*Sahil Güvenlik ve Vatandaşlar tarafından çıkarılanlar.
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Sivil Savunma Hizmetlerine İlişkin–2018 Yılı Faaliyetleri

Yönetmelikle belirlenmiş yetki ve görevler İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerdir.

Yangın Güvenlik Önlemlerinin Denetlenmesi
Yaşam Alanlarını güvenli kılmak amacı ile yangın ve güvenlik önlemlerinin aldırılması. Yeni açılan işyerlerinin ruhsat aşamasında yangın 

güvenliği denetiminin yapılması ve rapor vermek faaliyetin alanına girmektedir.

Müracaatta bulunan sıhhi, gayri sıhhi patlayıcı maddelerle ilgili işyerleri , sağlık ve eğitim kurumlarında 10/08/2009 gün ve 2009/15316 

sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 09/09/2009 gün ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”  hükümle-

rine  göre yangın güvenliği denetimi yaparak rapor verilir.

2018 Yılı 805 adet resmi kurum ve kuruluşlar ile işyerinde yangın güvenlik önlemleriyle ilgili denetimler yapılarak rapor düzenlenmiştir 

Yangın Söndürme ve Kurtarma Faaliyetleri
 Hatay 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yangın ihbarları değerlendirilerek(ihbarın doğruluğu, yangının boyutu vb.) gerekli anons 

ve alarm yapılarak personelin araca binmesi sağlanır. Adres bilgileri ekip amirlerine bildirilerek olay yerine en kısa yerden ulaşılması 

sağlanır. Yangın mahalline varıldığında yangının boyutuna göre araçlar konuşlandırılarak yangına müdahale başlar. Yangın hakkında 

merkeze bilgi verilir. Olayın boyutuna göre ilgili kurum ve kuruluşlardan ekip talebi(asayiş, elektrik şirketi, merkezden takviye ekip ve 

diğer itfaiye kuruluşları vb.)Yangının kontrol altına alınması ile merkeze bilgi akışı sağlanır. Fazla ekipleri merkeze göndererek yeterli 

ekip ve ekipmanla soğutma işlemlerine devam edilir. Yangının tamamen söndürülmesi sağlandıktan sonra, yangının çıkış sebepleri 

araştırılır, yanan madde ve tahmini zarar tespiti yapılarak tutanak altına alınır. Olay yerinin kolluk kuvvetlerine veya mal sahiplerine 

teslimi yapılarak merkeze hareket edilir ve yangın olayı ile ilgili değerlendirme yapılarak rapor düzenlenir.

2018 Yılında şehrimizde toplam 5.722 adet yangına müdahale edilmiştir.

Yangın Söndürme
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Eğitim Faaliyetleri

 Halkımızı afetler öncesi alınacak önlemler ve afet anında davranış ve müdahale konusunda eğitmek, personelin bilgi, biri-

kim ve deneyimini arttırarak zayiatları en aza indirme faaliyetlerinin bütünüdür.

Yeni alınan personel için temel İtfaiyecilik eğitimi, mevcut personelin hizmet içi eğitimi, kurum ve kuruluşlarda acil eylem planı 

içinde yer alan ekiplerin eğitimi, ilk ve orta öğrenim kurumlarında sivil savunma kulüplerinde görev alan öğrencilerin eğitimi, halkın 

katılımını sağlayarak periyodik aralıklarla tatbikatlar düzenlemek. Gönüllü itfaiyeciliğin oluşumunu sağlamak ve halkın bilinçlendiril-

mesi için broşür, afiş vb. bastırmak ve medya kuruluşlarından faydalanmak.

Kurum ve kuruluşların müracaatları ile eğitim için daire başkanlığımıza başvurmaları durumunda müracaatın kayıt altına alınmasın-

dan sonra eğitimin değerlendirilmesi(tarih, eğitim yeri ve kullanılacak malzemenin belirlenmesi) yapılır. Yangın söndürme ve yangın 

güvenliği konuları hakkında teorik bilgiler verilir. Daha sonra tatbiki uygulama eğitimi alan kişilerce bizzat uygulanarak gerçekleşti-

rilir. Eğitim ve tatbikatın değerlendirilmesi yapılarak eğitime katılım belgesi düzenlenir ve ilgililere verilir.

Resmi kurum ve kuruluşlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve başvuruda bulunan işyerlerinde 61 kez 13.943 kişiye eğitim 

verilmiştir.

Kurtarma Faaliyetleri

 Acil durumlarda canlıların tehlikeli ortamlardan güvenli ortamlara taşınması faaliyetidir. İhbar edilen acil durumun cinsine 

ve büyüklüğüne göre araç, gereç ve ekip belirlenerek en kısa zamanda ve etkin bir şekilde müdahale edilir.

Hatay 112 Acil Çağrı Merkezine gelen kurtarma (sıkışmalı trafik kazası, suda boğulma, intihar girişimleri,  asansörde mahsur kalma, 

göçük altında kalma vs.) ihbarı değerlendirilerek anons ve alarm yapılarak personelin araçlara binmesi sağlanır. Adres bilgileri ekip 

amirine verilerek ekibin olay yerine en kısa yerden ulaşması sağlanır. Olay yerine varıldığında olayın boyutuna göre ekipler konuş-

landırılır. Kurtarma olayına müdahale başlar. Gerekli kurtarma işlemleri yapılır ve merkeze bilgi akışı sağlanır. Kurtarma operasyonu 

tamamlandıktan sonra, oluş sebepleri araştırılır. Olayla ilgili zarar tespiti yapılarak tutanak altına alınır ve merkeze hareket edilir. 

Kurtarma olayına müdahalenin değerlendirilmesi yapılıp rapor düzenlenir.

2018 yılında şehrimizde toplam 1.949 arama ve kurtarma olayına müdahale edilmiştir.
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3 – Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 
 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamından hazırlamış olduğumuz 2015- 2019 Stratejik Plan 

ve 2018 Yılı Performans Programıyla planlanmış olan faaliyetlerin ve performans hedeflerinin gerçekleşmeleriyle ilgili 

“Performans Sonuçları Tablosu” hazırlanmış olup, +- %20 sapmalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

4 - Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
 
 2018 Yılı Performans Programı ile belirlenmiş hedeflerin gerçekleşmelerini izlemek için dönemsel raporlar hazır-

lanarak yapılmaktadır.
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KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BÖLÜM IV

A- ÜSTÜNLÜKLER

B- ZAYIFLIKLAR

C- DEĞERLENDİRME
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- Yeniliklere açık, uyumlu ve hareket kabiliyetinin yüksek olması

- Deneyimli ve tecrübeli yöneticilerin bulunması

- Çalışan personellerimizin genç, dinamik ve eğitim düzeyi yüksek olması,

- Etkin ekip çalışmasına önem verilmesi

- Mevcut insan gücü potansiyelinin hizmet içi eğitimleri yoluyla yetkinliğin arttırılması için yürütülen   

 çalışmalara önem veriliyor olması

- Talep ve sorunlara hızlı ve rasyonel çözümler üretebilmek için hizmet içi eğitimlere önem verilmesi

- Belirlenen hedeflere ulaşırken etik kurallara önem verilmesi

- Hatay ilinin Büyükşehir belediyesine dönüşümü ile bütünsel planlama sayesinde ve önleme ilkesi    

 doğrultusunda bakir doğal yapının korunabilme olanağı

- Bürokrasinin süratli olarak işletilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmış olması,

- Şeffaflık, güvenirlik ve teknoloji kullanımı, 

- Hatay’ın fiziki konumunun büyük ve gelişmiş şehirlere yakın olması

- Hatay’ın denize kıyısının bulunması 

- İlimizin tarihsel kimliğinin önemli oluşu

- Hizmet binası, toplantı salonu vb. çalışma alanlarının yeterli sayı ve nitelikte olmaması 

- Yetersiz fiziki ortamın çalışma verimliliğini düşürmesi,

- Hizmet birimlerinin fiziki olarak birbirlerine uzak olması

- Kadro eksikliğinden kaynaklı teşkilatlanmadaki zayıflıkların iş ve işlemlerin etkin verimli ve hızlı    

 yürütülmesinin engellemesi,

- Personel değişiminin sık olması,

- Deneyimli personellerin emeklilik sürecinin kısa ve orta vadede çok olması,

- Belirli alanlarda uzman ve imza yetkisine sahip personel eksikliği

- Yoğun çalışma temposundan kaynaklı iş aksaklıkları.

- Vatandaş taleplerini değerlendirme ve karşılamaya yönelik birimler arası koordinasyonunda yaşanan   

 sorunlar

- Alt ve üst yapılarda çalışmalarının tamamlanmamış olması

- Çevre bilinci eksikliği ve buna bağlı olarak çeşitli atıkların gelişi güzel alanlara dökülmesi ve bunların   

 denetim güçlüğü

- Mülkiyeti resmi kurumlara ait olan alanlarla ilgili mevzuatlardan kaynaklı sıkıntıların geliştirilen projeler   

 üzerindeki olumsuz etkileri,

- Uygulanması uzun sürecek projelerin varlığı

- Yeni oluşumla birlikte Hatay Büyükşehir Belediyesinin yetki ve görev alanının geniş bir alanda olması, daha   

 önceki süreçlerde beldelerin altyapı hizmetlerinden faydalanmamış olmaları

- Zayıflıklarımız çalışma hızımız ve verimliliğimiz önünde bir engel teşkil etmekle beraber üstünlüklerimiz   

 belediyemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda hizmet vermemizi sağlamaktadır.

- İlimizin Büyükşehir Belediyesi olma sürecinde yetki ve görev alanının genişlemesi ile iş yükünde önemli 

artışlar meydana gelmiştir. Bu geçiş sürecinde oluşan personel yetersizliğine rağmen dairemiz üstlendiği görevleri 

eksiksiz ve hızlı bir şekilde yerine getirme prensibi ile çalışmıştır. Yaşanan tüm aksaklıklardan gerekli notlar alınarak 

sonraki çalışmalarda tekrarlanmaması için ilgili tedbirler alınmaktadır.

 

ÜSTÜNLÜKLERA

ZAYIFLIKLARB

DEĞERLENDİRMEC
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
BÖLÜM V
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- Genç, dinamik ve eğitim düzeyi yüksek insan 

kaynağının etkinlik ve verimlik seviyesini arttırmaya 

yönelik çalışmalar stratejik amaç ve hedefler doğrul-

tusunda planlanarak, eğitimlere önem verilmektedir.  

Yürütülen çalışmalara devam edilmesi kurumsal gelişim 

açısından faydalı olacaktır. 

- Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerin 

görev alanlarının, vatandaşlarımız tarafından yeterince 

bilinmemesi kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden 

olmaktadır. Bu tür olumsuz durumların önüne geçe-

bilmek için web sayfası ve sosyal medya mecralarında 

bilgilendirici içerik üretmek bu olumsuz durumu aş-

makta katkı sağlayabilir.

- Kurumsal paydaşlarımıza yönelik düzenlenen 

etkinliklerle, yönetime katılımı ve işbirliğini geliştirilerek 

kamuoyunda kentlilik bilincine katkıda bulunulabilir.
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EKLER
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

 Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
 
 Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
 
 İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Hatay/ Şubat 2019

Gülseren MALCI

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
 
 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
 
 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
 
 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
 
 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  Hatay/Şubat 2019

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı
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10 yıl önce bir damla idik;
inandık, birlik olduk; 
büyüdük, okyanus olduk...

Doç. Dr. Lütfü SAVAŞ

31 Mart 2019 Cumhuriyet Meydanı
Photo - Serkan BALAKAN
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