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BAŞKAN SUNUMU 

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Değerli Hemşerilerim 

Hizmet standartları ve yönetim mükemmelliğinde sürdürülebilir, yenilikçi yaklaşımlarıyla, 

Dulkadiroğlu Belediyesi olarak, 2014-2019 döneminin 5. yılını da geride bırakmış bulunmaktayız.  

Dulkadiroğlu İlçemiz için en iyisini hayata geçirme konusundaki kararlılığımızla hizmetlerimizi 

gerçekleştirmeye devam etmekteyiz. Yaşam kalitesi yüksek bir Dulkadiroğlu hedefine, göreve 

geldiğimiz ilk günden itibaren aynı azim ve özveriyle ilerliyoruz. İlçemizde bulunan tüm tarihi değerleri 

gözeterek geçmiş, bugün ve yarın arasındaki dengeyi bozmadan şehri oluşturan kent ve insan unsurunu 

birbirinden ayırmadan görevimizi sürdürmekteyiz. 

Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan, tüm paydaşlarına değer katan, 

yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı oluşturan Dulkadiroğlu belediyesi olarak “Önce 

İnsan” ilkesinin yol göstericiliğinde değişimi yönetirken, hizmetlerimizi de her yıl bir basamak daha 

yükseltmek için gayret göstermekteyiz.  

 2018 Yılı Faaliyet Raporunu ilginize sunarken ilçemiz ve kentimiz için özveriyle çalışan bütün 

mesai arkadaşlarıma, her daim bizimle birlikte hizmet seferberliği içerisinde bulunan Meclis 

Üyelerimize ve bizden desteklerini esirgemeden hep yanımızda olan değerli Dulkadiroğlu halkına 

şükranlarımı ifade eder gerçekleştireceğimiz nice hizmetlerimizde beraber olmayı temenni ederek 

saygılarımı sunarım 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER 
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B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Belediyenin Görev Ve Sorumlulukları 

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla, 

a) İmar, su kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 

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

mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve 

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

hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i aşan belediyeler, kadınlar 

ve çocuklar için koruma evleri açar. 

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

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

açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 

mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, amatör spor kulüplerine 

malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmalarını düzenler, yurt içi ve yurt 

dışı müsabakalarında üstün başarı veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. 

Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 

mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine 

getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin 

görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararları ile mücavir 

alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.   

Belediyenin Yetki Ve İmtiyazları 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet 

ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, 

tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili 

gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve 

yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek 

ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her 

türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan 

sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
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j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat 

limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce 

açılmasına izin vermek. 

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

vermek. 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan 

seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi 

sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası 

ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iş yerlerini 

kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı 

(LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış 

yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri 

almak. 

p) 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; işletmek ve işlettirmek 

veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 

yürütmek. 

(l)     Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi,  büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetler Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının 

kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini 

imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu 

taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 

getirebilir. 

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile 

nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve 

eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını 

faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 

karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere 

İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 

arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 

amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu’nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirler, şartlı bağışlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirler 

haczedilemez.  
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Belediye Başkanı’nın Görev Ve Yetkileri 

a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek belediyenin hak 

ve menfaatlerini korumak. 

b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelin performans 

ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 

sunmak. 

c) Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı ya da davalı olarak yargı yerlerinde temsil 

etmek veya vekil tayin etmek. 

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

h) Meclis ve encümen kararlarına uymak. 

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümen yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. 

j) Belediye personelini atamak. 

k) Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek. 

l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri 

yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi ve belediye encümeni kararlarını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLİGİLER 

1. FİZİKSEL YAPI 

 

DULKADİROĞLU BELEDİYESİ ARAÇ YAŞ DAĞILIM TABLOSU 

CİNSİ 0-5 Arası 6-10 Arası 11 ve Üzeri Toplam 

Otomobil 3 - - 3 

Pick Up - - 1 1 

Kamyon (Çöp Aracı) 15 - - 15 

Özel Amaçlı (Hidr. Sıkışt. Çöp Kas.) 2 - - 2 

Özel Amaçlı (Yol Süpürme Aracı) 1 1 - 2 

Damperli Kamyon  7 - 4 11 

Traktör  - - 3 3 

Kazıcı Yükleyici  5 - 1 6 

Greyder  3 - - 3 

Asfalt Yama Silindiri  1 - - 1 

Asfalt Silindiri  2 - - 2 

Toprak Silindiri  1 - - 1 

Lastik Tekerli Yükleyici  1 - - 1 

Lastik Tekerlekli Teleskobik Forklift  1 - - 1 

Forklift  1 - - 1 

Mini Yükleyici  2 - - 2 

Özel Amaçlı Ambulans  - - 1 1 

Paletli Ekskavatör  1 - - 1 

Ekskavatör  1 - - 1 

Küçük Silindir  1 - - 1 



 

 

13 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteynır Yıkama Aracı  1 - - 1 

Kamyonet ( Çift Kabinli )  1 - - 1 

Kamyonet ( BB Van ) 1 - - 1 

Kamyonet (BA02 Kamyon )  4 - - 4 

Mini Kazıcı Yükleyici  1 - - 1 

Tır 179912  1 - - 1 

TOPLAM 57 1 10 68 

84%

1%15%

ARAÇ YAŞ DAĞILIM GRAFİĞİ

0-5 Arası 6-10 Arası 11 ve Üzeri
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2. TEŞKİLAT YAPISI 
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3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

 

TEKNİK DONANIM TÜRLERİ 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI 

Amfi 1 Adet 1 Adet 1 Adet 

Anons Cihazı 19 Adet 19 Adet 19 Adet 

Bilgisayar Kasası 164 Adet 170 Adet 170 Adet 

Cep Telefonları 6 Adet 6 Adet 6 Adet 

Çok Fonksiyonlu Yazıcı 30 Adet 30 Adet 30 Adet 

Dijital Kayıt Sistemi 2 Adet 2 Adet 2 Adet 

Diz Üstü Bilgisayar 21 Adet 21 Adet 21 Adet 

Ekran 164 Adet 170 Adet 170 Adet 

Fotoğraf Makinası 32 Adet 32 Adet 32 Adet 

Fotokopi Makinası 7 Adet 7 Adet 7 Adet 

Hoparlör 22 Adet 22 Adet 22 Adet 

IP Telefon 7 Adet 7 Adet 7 Adet 

Kâğıt Öğütme Makinası 8 Adet 8 Adet 8 Adet 

Kamera 7 Adet 7 Adet 7 Adet 

Kamera Kontrol Cihazı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 

Lazer Yazıcılar 45 Adet 50 Adet 50 Adet 

Mürekkepli Yazıcı 1 Adet 1 Adet 1 Adet 

Nokta Vuruşlu Yazıcılar 6 Adet 3 Adet 3 Adet 

Projeksiyon Perdesi 4 Adet 4 Adet 4 Adet 

Projektör 19 Adet 19 Adet 19 Adet 

Sabit Telefon 131 Adet 135 Adet 135 Adet 

Santral 3 Adet 2 Adet 2 Adet 

Swıchler 22 Adet 22 Adet 22 Adet 
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Tablet Bilgisayar 3 Adet 3 Adet 4 Adet 

Tarayıcı 18 Adet 18 Adet 18 Adet 

Televizyon 4 Adet 4 Adet 4 Adet 

Telsiz 88 Adet 88 Adet 88 Adet 

Anaçatı Bilgisayar 1 Adet 2 Adet 2 Adet 

Görüntü Monitörü 16 Adet 16 Adet 16 Adet 

Güvenlik Kamerası 26 Adet 26 Adet 26 Adet 

Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler 2 Adet 2 Adet 2 Adet 

El Tipi Metal Detektörler 2 Adet 2 Adet 2 Adet 

Data Kasaları ve Ağ Cihazı Kasaları 5 Adet 5 Adet 5 Adet 
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4. İNSAN KAYNAKLARI 

 

 

 

 

BİRİM ADI 

PERSONEL YAPISI 

M
Ü
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Ş
E
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E

M
U
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K
A

D
R

O
L

U
 İ

Ş
Ç
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S
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E
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O
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E
L

 

T
O

P
L

A
M

 

Özel Kalem Müdürlüğü 1 0 1 2 1 1 6 

İnsan Kay. ve Eğitim Müdürlüğü 1 0 0 4 0 2 7 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 2 2 8 6 5 24 

Yazı İşleri Müdürlüğü 1 0 2 3 2 0 8 

Bas. Yay. ve Halk. İliş. Müdürlüğü 1 0 1 1 0 0 3 

Fen İşleri Müdürlüğü 1 4 0 7 11 15 38 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 2 1 2 3 16 25 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 0 0 0 0 1 1 2 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd. 1 0 0 0 2 1 4 

Çevre Koruma ve Kontrol Müd. 1 0 0 3 2 0 6 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 0 0 2 0 3 6 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 0 0 2 0 0 3 

Zabıta Müdürlüğü 1 0 0 18 0 0 19 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1 0 0 3 1 1 6 

TOPLAM 13 8 7 55 29 45 157 
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EĞİTİM DURUM TABLOSU 

Sıra 

No 

Personel 

Eğitim 

Durumu 

Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 

Adet % Adet % Adet % Adet % 

1 İlkokul 3 4% - - 21 72% 24 15% 

3 Lise 28 34% 3 7% 5 17% 36 23% 

4 Ön lisans 9 11% 13 29% 2 7% 24 15% 

5 Lisans 35 42% 14 58% 1 3% 62 40% 

6 Yüksek Lisans 8 10% 2 7% -  - 11 7% 

TOPLAM 83 100% 45 100% 29 100% 157 100% 

PERSONEL KADRO 

DAĞILIM 

ORANLARI 

52,87% 28,66% 18,47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

23%

15%

40%

7%

EĞİTİM DURUM GRAFİĞİ

İlkokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans
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5. SUNULAN HİZMETLER 

 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. 

hizmetleri 

 Yapım hizmetlerinin projelendirmesi 

 Yol yapımı (cadde, bulvar ve kaldırım) 

 Asfalt üretimi ve yol kaplaması 

 Köprülü kavşak, alt geçit / üst geçit 

yapımı 

 Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve 

tesis yapımı 

 Spor tesisleri yapımı 

 İmar planları yapmak 

 Yapı denetimi  

 Kaçak yapılaşmayı engellemek 

 İmar planının uygulanması 

 Kamulaştırma 

 Arsa üretimi 

 Diğer birimlere lojistik destek sağlamak 

 Hali hazır harita yapmak, yaptırmak 

 Zemin etütleri incelemek 

 Kütüphanecilik ve okuma salonları 

 Konservatuar 

 Kitap yayınları 

 Kültür, sanat etkinlikleri 

 Kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesi 

 İmaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları 

 Kurum adına mesaj, tebrik ve taziyeler 

 İstek ve şikâyetlerin takibi 

 Etkinliklerin organizasyonu 

 Medya ile ilişkilerin sağlanması 

 Çevre düzenlemesi-kentsel tasarım 

 Park, bahçe, mesire ve çocuk oyun 

alanlarının yapımı ve bakımı 

 Şehir içi peyzaj çalışmaları 

 Kurum bakım hizmetleri 

 Ayni yardım hizmetleri 

 Engellilere ve yaşlılara destek hizmetleri 

 Sıhhi iş yerlerine ruhsat verilmesi 

 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseselere 

ruhsat verilmesi 

 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 

ruhsat verilmesi 

 Tatil günleri çalışma ruhsatı verilmesi 

 Gıda mevzuatına uygun sağlık denetimi 

 Kurum içi sağlık hizmetleri 

 Zabıta hizmetlerinin yürütülmesi 

 Belediye suçlarının işlenmesini önleyici 

tedbir alınması 

 Kanunda belirlenmiş olan görevlerin takip 

edilmesi 

 Zabıta destek hizmetleri 

 Evsel atıkların toplanması 

 Geri dönüşüme yönelik atıkların 

toplanması 

 Yol ve kaldırımların temizlenmesi 

hizmetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

DENETİM:5393 sayılı Belediye Kanunun 55. Maddesinde denetim; 

Madde 55- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, 

malî ve performans denetimini kapsar.  

İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin 

bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir. Belediyelere bağlı kuruluş ve 

işletmeler de yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve 

meclisin bilgisine sunulur. 

DIŞ DENETİM:5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 68. Maddesinde dış 

denetim tarif edilmekte ve Sayıştay tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. Belediyemiz hesap verme 

sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, 

hedef ve planlara uygunluk yönünden Sayıştay tarafından denetimler yapılmaktadır.  

Yapılan denetim neticesinde gerekli öneri ve alınması gereken tedbirlere uyularak çalışmalar 

yürütülmektedir. 

İÇ DENETİM: İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için 

kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini 

değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve 

danışmanlık faaliyetleridir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin 

risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde 

sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. İç denetim uygulamaları; uygunluk denetimi, performans 

denetimi, mali denetim, bilgi teknolojisi denetimi ve sistem denetiminden oluşmaktadır. 

 

KONTROL 
ORTAMI

RİSK 
DEĞERLENDİR

ME

KONTROL 
EYLEMLERİ

BİLGİ VE 
İLETİŞİM

İZLEME
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II.AMAÇ VE HEDEFLER 

A. AMAÇ VE HEDEFLER 

STRATEJİK 

AMAÇ 1 
MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE ETKİN KILMAK 

S
T

R
A

T
E

J
İK

 

H
E

D
E

F
L

E
R

 

1.1 Gelir Gider dengesini en üst seviyede tutmak 

1.2 Gelir tahsilâtında etkinlik sağlayarak, öz gelirleri arttırmak 

 

 

 

 

 

STRATEJİK 

AMAÇ 2 

DÜNYA STANDARTLARINDA YOL VE KALDIRIMLAR 

YAPMAK 

S
T

R
A

T
E

J
İK

 

H
E

D
E

F
L

E
R

 

2.1 Tüm yollarımızın şehrin vizyonuna uygun şekilde olmasını sağlamak 

2.2 
Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı 

kolaylaştırmak 

2.3 Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak  

STRATEJİK 

AMAÇ 3 
VİZYONUMUZA UYGUN BİNALAR YAPMAK 

S
T

R
A

T
E

J
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H
E

D
E

F
L

E
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3.1 Belediye hizmet binasını yapmak 

3.2 
Kentimizin ihtiyacı olan sportif ve sosyal tesisleri yaparak sosyal hayatı 

zenginleştirmek 

STRATEJİK 

AMAÇ 4 

YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK STANDARTLARINI 

YÜKSELTMEK 

S
T

R
A

T
E

J
İK

 

H
E

D
E

F
L

E
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4.1 Mevcut yeşil alanımızı koruyarak yeşil alan miktarını artırmak 

4.2 
Çocuk ve engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan faydalanmasını 

sağlamak 
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STRATEJİK 

AMAÇ 8 
ADİL, EŞİT VE YERİNDE YARDIMLAR SUNMAK 

S
T

R
A
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E
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E
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E
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E
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8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak 

8.2 Engellilere yönelik faaliyetler düzenlemek 

 

 

 

STRATEJİK 

AMAÇ 5 

SAĞLAM, ESTETİK VE YAŞANABİLİRLİĞİ YÜKSEK 

BİR KENT OLUŞTURMAK 

S
T

R
A

T
E

J
İK
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E

D
E

F
L

E
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5.1 Kentimiz genelinde kentsel dönüşüm ve imar projeleri yapmak 

5.2 Kaçak yapılaşmayı en aza indirmek 

STRATEJİK 

AMAÇ 6 

KENTİMİZİ TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITILMASINI 

SAĞLAMAK 

S
T

R
A

T
E

J
İK
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E

D
E

F
L

E
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6.1 Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak 

6.2 Halkla ilişkileri etkili olarak yönetmek 

6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak 

STRATEJİK 

AMAÇ 7 

SOSYAL, KÜLTÜREL VE SANATSAL ORGANİZASYONLARLA BU 
DEĞERLERİ YAŞAMIN İÇİNDE TUTMAK 

 S
T

R
A

T
E

J
İK

 

H
E

D
E

F
L

E
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7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek 

7.2 Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak 
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STRATEJİK 

AMAÇ 9 

KURUMSAL VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI VE İNSAN 

KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI 

S
T

R
A

T
E

J
İK

 

H
E

D
E

F
L

E
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9.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek 

9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak 

 

STRATEJİK 

AMAÇ 10 

SAĞLIKLI BİR KENT İÇİN ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ EN 

İYİ ŞEKİLDE YAPMAK 

S
T
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A

T
E
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E

D
E

F
L

E
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10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması 

10.2 
Geri dönüşüme yönelik atıkların (atık pil, bitkisel atık yağ, 

ömrünü tamamlamış lastik) toplanmasını sağlamak 

 

STRATEJİK 

AMAÇ 11 

KAYIT DIŞI TİCARİ FAALİYETLERİ ÖNLEMEK VE 

EKONOMİK HAYATIN GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK 

S
T
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A

T
E
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E

D
E

F
L

E
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11.1 Ruhsatsız iş yeri sayısının minimum seviyelere indirilmesi 

11.2 
Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri 

zamanında yapmak 

 

STRATEJİK 

AMAÇ 12 

BELEDİYEMİZİN İHTİYAÇLARINI EKONOMİK VE 

KALİTELİ BİR ŞEKİLDE ALMAK, BİLGİ VE İLETİŞİM 

TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRMEK 

S
T

R
A

T
E

J
İK
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E

D
E

F
L

E
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12.1 
İhtiyaç duyulan malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin 

etmek 

12.2 
E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve İnteraktif belediyecilik 

hizmetleri sunmak 
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B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

onaylanmış ve 06.07.2013 tarih ve 28699 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Planda yer 

alan hedef ve politikalar Belediyemizin görev alanı çerçevesinde derlenerek aşağıda sunulmuştur. 

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 ve temel hedefide vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan 

memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır. 

Mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, 

uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda 

kapasiteleri artırılacaktır.  

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 güçlendirilecektir.  

Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde 

artırılacaktır. 

Büyüme Ve İstihdam; Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların 

değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır. 

Stratejik Yönetim; Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap 

verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm 

aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kamu hizmetlerinin hız ve 

kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. 

Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve yerel idarelerin farklı 

nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir. 

Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilecektir. 

İnsan Kaynakları; Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi 

ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. 

Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri 

düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel alınması, uygun kurumlardan 

başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans değerlendirme 

sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Kültür Sanat; Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin 

gelişiminde ve sunumunda yerel idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır. 

Sosyal Koruma; Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara 

erişimlerinin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır. Bu 

kapsamda sosyal hizmet ve yardım alanında ailenin ihtiyaçlarına bütünsel olarak yaklaşan arz odaklı ve 

istihdam bağlantılı bir sistem kurulması esastır. 

Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu 

hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun 

katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir. 

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre; Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli 

boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu 

azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin 

sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının 

güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma 

anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye 

taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar 
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arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve 

sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların 

ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil 

büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin 

sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir. 

Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan yerel idarelerin yönetişim ilkesi etrafında 

yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi 

gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 16’dan 30’a çıkan ve kırsal alanlar 

da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin 

planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kamu 

kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK ’lar ve özel sektör 

örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının güçlendirilmesi de 

yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır. 

Kentsel Dönüşüm Ve Konut; Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını 

kaynaştıran, işyeri-konut mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal 

bütünleşmeyi destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir.  

Kentsel dönüşüm projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile 

yüksek teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir. 

Çevrenin Korunması; Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve 

bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence 

altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.  

Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu 

yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine 

yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir. 

Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, 

denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK’ ların rolü 

artırılacaktır. 

Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve 

kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme 

kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır. 

Temel Ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı; Halk eğitim merkezleri ile yerel yönetimlerin 

meslek edindirme merkezlerinin hayat boyu öğrenme merkezi olarak yeniden yapılandırılması ve bu 

merkezlerde sunulan temel beceri eğitim faaliyetlerinin nicelik ve nitelik olarak artırılması. 

Turizm; Turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline 

gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve 

iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi 

çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amaçtır. 

Sektörde, doğal ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi ve nitelikten ödün 

vermeden sürdürülebilir bir büyümenin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ ların ve halkın turizmle ilgili 

kararlara katılımı artırılacaktır. 

Spor; Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün 

yerleştirilmesi, spor hizmetlerinin kalitesi ve çeşitliliği artırılarak sporun geniş kitlelere 

yaygınlaştırılması ve başarılı sporcular yetiştirilmesi temel amaçtır. Kamuya ait tüm spor tesislerinin 

bütün vatandaşların kullanımına açık olması sağlanacaktır. Vatandaşların fiziksel hareketliliğini teşvik 

edecek programlar geliştirilecek, uygun rekreasyon alanları oluşturulacaktır. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

 

 

2018 YILI GERÇEKLEŞEN GİDER BÜTÇESİ 

GENEL KAMU HİZMETLERİ 43.334.314,26 ₺ 28% 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.424.973,24 ₺ 1% 

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 71.279.575,74 ₺ 47% 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 17.159.355,88 ₺ 11% 

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 7.056.273,47 ₺ 5% 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 10.243.357,22 ₺ 7% 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 2.077.079,29 ₺ 1% 

TOPLAM 152.574.929,10₺ 

 

 

 

 

2018 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR BÜTÇESİ 

VERGİ GELİRLERİ 23.021.184,29 ₺ 25% 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.905.844,07 ₺ 2% 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2.463.508,24 ₺ 3% 

DİĞER GELİRLER 62.046.465,64 ₺ 66% 

SERMAYE GELİRLERİ 3.363.332,49 ₺ 4% 

TOPLAM 92.800.334,73 ₺ 
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2019 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ 

VERGİ GELİRLERİ 28.300.000,00 ₺ 18% 

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.200.000,00 ₺ 2% 

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 5.250.000,00 ₺ 3% 

DİĞER GELİRLER 65.600.000,00 ₺ 41% 

SERMAYE GELİRLERİ 27.650.000,00 ₺ 17% 

BORÇLANMA 30.000.000,00 ₺ 19% 

TOPLAM 160.000.000,00₺ 

 

 

2019 YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ 

GENEL KAMU HİZMETLERİ 39.480.000,00 ₺ 30% 

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 1.380.000,00 ₺ 1% 

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 60.175.000,00 ₺ 46% 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 15.373.000,00 ₺ 12% 

İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.970.000,00 ₺ 3% 

DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 7.220.000,00 ₺ 6% 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARD. HİZM. 2.402.000,00 ₺ 2% 

TOPLAM 130.000.000,00 ₺ 
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2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

2018 YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞME 

HARCAMA BİRİMLERİ 

2018 NET 

ÖDENEK 

TOPLAMI 

2018 NET 

GİDER 

TOPLAMI 

GERÇEKLEŞEN 

1 Özel Kalem Müdürlüğü 1.710.000,00₺ 1.365.490,56₺ 80% 

2 İnsan Kaynakları Ve Eğt. Müd. 1.070.000,00₺ 919.233,14₺ 86% 

3 Yazı İşleri Müdürlüğü 1.685.000,00₺ 1.330.093,16₺ 79% 

4 
Basın Yay. Ve Halkla İlişkiler 

Müd. 
2.969.000,00₺ 1.923.195,77₺ 65% 

5 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 20.620.000,00₺ 17.938.436,26₺ 87% 

6 Fen İşleri Müdürlüğü 112.831.206,04₺ 73.185.781,78₺ 65% 

7 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 7.470.179,73₺ 7.056.273,47₺ 94% 

8 Mali Hizmetler Müdürlüğü 11.702.300,00₺ 10.923.565,48₺ 93% 

9 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 525.820,27₺ 492.156,80₺ 94% 

10 
Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 
17.723.000,00₺ 17.159.355,88₺ 97% 

11 Zabıta Müdürlüğü 1.545.000,00₺ 1.424.973,24₺ 92% 

12 
Makine İkmal ve Bakım Onarım 

Müdürlüğü 
8.995.000,00₺ 8.442.143,09 94% 

13 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3.677.000,00 2.594.522,27 71% 

14 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 12.476.493,96 7.819.708,20 63% 

TOPLAM 205.000.000,00₺ 152.574.929,10₺ 74% 
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 
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 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlamak ve sonuçlarının konsolide edilmesi 

çalışmalarını yürütmek, 

2) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini stratejik plan ve yıllık performans 

programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek, 

değerlendirmek, 

3) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve 

değerlendirmek; bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, 

5) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek; gelir ve alacaklarının takip ve 

tahsil işlemlerini yürütmek, 

6) 5018 sayılı Kanun ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca 

muhasebe hizmetlerini yürütmek, 

7) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunu “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” e göre 

hazırlamak, 

8) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

9) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

10) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak, 

11) Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

12) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, 

13) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulaması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak, 

14) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

15) Belediye Meclisi ve Encümeni’nin kararları doğrultusunda Belediye mülklerinin kiralama 

işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 

16) Kiraya verilen işyerlerinin noterden kira mukavelelerini yapmak, 

17) Kira ödemelerinin takip edilerek aksaksız tahsilini ve aksama durumunda yasal yollara 

başvurulmasını sağlamak. 
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Gelir Tahakkuk Şefliği: 

 Mülkiyeti Belediyeye ait arsa, arazi ve işyerlerinin Encümen kararına istinaden satılması veya 

kiralanması işlemlerini yapmak. 

 Yol geçiş izin belgesi tahakkuku, tellâliye ücreti tahakkuku, ceza tahakkukları, haberleşme ve 

elektrik tüketim vergilerinin tahakkuku, ecri misiller ve diğer çeşitli gelirlerin tahakkukunu yapmak. 

 Zabıta Müdürlüğü’nden gelen Encümen kararlarına istinaden işgaliye bedellerinin hesaplanarak 

tahakkuk işlemlerini yapmak. 

B. İlan-Reklam Şefliği: 

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12, 13, 14, 15 ve 16’ıncı maddelerine istinaden, 

İlçemizdeki işyerlerine ait her türlü ilan ve reklam panolarının tespit ve vergi tahakkukunu yapmak. 

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kent Mobilyalarının ilan-reklam vergilerinin tahakkukunu 

ve bakım ile onarım işlerinin takibini yapmak. 

 İlçemizdeki tüm ilan ve reklam panolarının Belediye İlan Reklam Yönetmeliğinde belirtilen 

standartlara uygunluğunu sağlamak. 

C. Emlak Vergisi Tahakkuk Şefliği: 

 Mükelleflerin vermiş olduğu emlak bildirimlerine (bina, arsa, arazi) tahakkuk vermek. 

 Emlak bildirimlerini zamanında vermeyen mükelleflere re-sen tarhiyat yapmak 

 Verilmiş emlak bildirimleri ile ilgili yanlış ve eksikleri düzeltmek. 

 Değişiklik beyanlarına (tevhit, ifraz, hisseli satış vb.) tahakkuk vermek. 

 Emlak vergisinden muaf kurum kuruluşlar ve mükelleflerin muafiyet işlemlerini yapmak. 

 Resmi kurumlardan emlak kaydı sorulan kişilerin emlak kayıtlarını çıkarmak. 

 Tapu Sicil Müdürlüğünden gelen bilgi formlarını incelemek, gerekli işlem ve terkinlerinin 

yapılması. 

 Resmi kurum ve kuruluşlar ile mükelleflerden gelen yazılara cevap vermek. 

 Emlak bildiriminde bulunmak isteyen mükelleflerin sicil tespitinde bulunmak, daha önce kaydı 

bulunmayan mükelleflere yeni sicil kaydı vermek. 

 Kamu kurum ve kuruluşlardan gönderilen yazıları incelemek, ilgili servislere göndermek veya 

gerekli işlemi yaptıktan sonra kamu kurum veya kuruluşa göndermek. 

 Su abonesinden gönderilen evraklara, terkin dilekçelerine, veraset ve intikal dilekçelerine, 

emlak değeri almak isteyen mükelleflere, Tapu Sicil Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu bilgi formlarına, 

emlak vergisi borcunu öğrenmek ve ödemek isteyen mükellefler için sicil tespitinde bulunmak. 

 Tek Sicil uygulama programı içerisinde mükelleflerin T.C. Kimlik Numaralarını tespit etmek 

ve bilgisayar kayıtlarına işlemek. 

D. Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuk Şefliği: 

 Mükelleflerce verilen Çevre Temizlik Vergisi bildirimlerine tahakkuk vermek. 

 Satılan taşınmazların Çevre Temizlik Vergisi bildirimlerini terk etmek. 

 Verilmiş olan çevre temizlik vergisi bildirimleri ile ilgili eksik ve yanlışlıkları düzeltmek. 
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 Çevre Temizlik Vergisi bildirimlerini zamanında vermeyen mükelleflere re-sen tarhiyat 

yapmak. 

 Tek Sicil uygulama programı içerisinde mükelleflerin T.C. Kimlik Numaralarını tespit etmek 

ve bilgisayar kayıtlarına işlemek. 

E. Emlak Yoklama Şefliği: 

 Bina taraması yaparak emlak bildirimlerini vermeyen veya eksik veren mükellefleri tespit 

ederek, yoklama tutanağı tanzim etmek. 

 Tanzim edilen yoklama tutanaklarını ilgili servislere göndererek emlak bildirimlerinin 

alınmasını sağlamak. 

 Emlak Tahakkuk, Çevre Temizlik Servisi ve mükelleflerce talep edilen yoklama işlemlerini 

yapmak ve tutanak tanzim etmek. 

 T.C. Kimlik Numaralarının tespitini yapmak. 

 Verilmiş olan su aboneleri üzerinden Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi bildirimlerini kontrol 

etmek. 

F. Bütçe Ve Ayniyat Şefliği: 

 Belediye Bütçesini hazırlamak. 

 Kesin hesabı çıkarmak. 

 Taşınır mal kayıtlarını tutmak, taşınır yönetim hesabını oluşturmak, taşınır kesin hesabını 

çıkartmak, taşınırların konsolide işlemlerini yürütmek. 

 Satılan taşınmazların kayıtlarını tutmak. 

 Dönem başı, muhasebe dönemi ve dönem sonu işlemlerini yapmak. 

 Tüm mali raporlama işlemlerini yapmak. 

G. Muhasebe Gelir Şefliği: 

 Günlük yapılan tahsilâtın muhasebeleştirmesini yapmak. 

 Teslimatla hesaba alınan tüm gelirleri ilgili kodlara kaydetmek. 

 Aylık gelirin bilanço ve mizan cetvellerini tutmak. 

 Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi ve Maliyeye 

gönderilmesini sağlamak. 

 Teminat mektuplarının kayıt ve iade işlemlerini yapmak. 

 Banka hesabı ve ekstre işlemlerinin kaydını ve takibini yapmak. 

H. Muhasebe Gider Şefliği: 

 Belediyemiz ihtiyaçları olan ve Müdürlükler tarafından talep edilip satın alınan her türlü mal, 

hizmet, taşınır taşınmaz demirbaş ve malzemelerin tahakkuk müzekkeresine istinaden verile emirlerinin 

düzenlenmesi ve çeklerin kesilmesini sağlamak. 

 Belediyemizin günlük olarak gider hesaplarının tutulmasını sağlamak. 

 Emanet hesaplarının takibi ve ödeme işlemlerinin tanzimini yapmak. 

 İcra Müdürlüklerinden gelen evraklara gerekli işlemleri yapmak. 
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 Belediyemiz personellerinin maaş, sosyal haklar, yolluk, evlenme, ölüm, ikramiye, tazminat ve 

benzeri ödemeleri yapmak. 

 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Müdürlüklerimiz tarafından talep edilen mutemet 

avanslarının ödeme ve mahsubunu yapmak. 

 Müdürlüklerden ödenmek üzere gelen ödeme evraklarının ön mali kontrolünü yapmak. 

 SGK, Vergi Dairesi, Emekli Sandığı ödemelerini yapmak. 

 Günlük yapılan tahsilâtları bankaya yatırmak. 

 İhale geçici teminatlarını almak. 

 Banka işlerini takip etmek. 

 İade ve küçük fatura bedellerini avans çekerek ödemek. 

 Belediyenin Vergi Dairesi ve SGK işlerini takip etmek. 

 Belediyenin telefon, internet vb. faturalarını ödemek. 

İ. İdari İşler Şefliği: 

 Müdürlüğümüze ait doğrudan temin yolu ile yapılan alımların alınmasından fatura ödenmesine 

kadar olan tüm işlemlerin takibini yapmak. 

 Servislerin talebine göre mutemet avansı ile yapılacak alımlarla ilgili faturanın ödenmesine 

kadar olan işlerin takibini yapmak. 

 Müdürlüğümüzün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak. 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yolu ile yapılan müdürlüğümüze ait ihalelerin istihkak ödeme 

evraklarının kontrolünü yaparak ödenmesi için üst yazısını yazarak Muhasebe Gider Şefliği ’ne sevkini 

sağlamak. 

 Müdürlüğümüz bünyesinde gelen ve giden (evrak kaydını e-belediye evrak kayıt programı)  ve 

sevklerini yapmak/yaptırmak. 

J. Strateji Geliştirme Birimi: 

 Belediyemiz STRATEJİK PLANI’NIN hazırlanması. 

 Belediyemiz PERFORMANS PROGRAMININ hazırlanması. 

 Belediyemiz FAALİYET RAPORUNUN hazırlanması. 

 Belediyemiz İÇ KONTROL EYLEM PLANI’NIN hazırlanması ve koordinasyonu. 

 Belediyemiz birimleri HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI’NIN hazırlanması ve takibi. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 33 
MALİ HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 1.883.276,44 1.633.748,47 249.527,97 

  1 1 MEMURLAR 862.560,54 842.350,94 20.209,60 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 248.803,55 248.689,41 114,14 

  1 3 İŞÇİLER 771.732,62 542.528,39 229.204,23 

  1 5 DİĞER PERSONEL 179,73 179,73 0,00 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

335.693,56 285.048,84 50.644,72 

  2 1 MEMURLAR 142.000,00 132.798,52 9.201,48 

  2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 34.693,56 34.236,84 456,72 

  2 3 İŞÇİLER 159.000,00 118.013,48 40.986,52 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
341.030,00 72.271,83 268.758,17 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 
50.000,00 1.758,00 48.242,00 

  3 3 YOLLUKLAR 25.000,00 2.957,10 22.042,90 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 98.030,00 29.137,04 68.892,96 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 148.000,00 37.419,69 110.580,31 

  3 7 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

20.000,00 1.000,00 19.000,00 
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4     FAİZ GİDERLERİ 7.455.000,00 7.353.721,08 101.278,92 

  4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 7.455.000,00 7.353.721,08 101.278,92 

5     CARİ TRANSFERLER 1.632.000,00 1.578.775,26 53.224,74 

  5 1 GÖREV ZARARLARI 272.000,00 271.094,87 905,13 

  5 2 HAZİNE YARDIMLARI 10.000,00 0,00 10.000,00 

  5 3 
KAR AMACI GÜTMEYEN 

KURULUŞLARA 
150.000,00 133.108,14 16.891,86 

  5 8 
GELİRLERDEN AYRILAN 

PAYLAR 
1.200.000,00 1.174.572,25 25.427,75 

8     BORÇ VERME 30.000,00 0,00 30.000,00 

  8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 30.000,00 0,00 30.000,00 

9     YEDEK ÖDENEKLER 25.300,00 0,00 25.300,00 

  9 6 YEDEK ÖDENEKLER 25.300,00 0,00 25.300,00 

GENEL TOPLAM 11.702.300,00 10.923.565,48 778.734,52 

 

2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 1  Mali Yapıyı Güçlendirmek ve Etkin Kılmak 

HEDEF 1.1 Gelir Gider dengesini en üst seviyede tutmak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

1.1.1 
Giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde 

planlayarak gelir gider dengesini korumak. 
01.01.2018 31.12.2018 % 61 

HEDEF 1.2 Tahsilâtları Gerçekleştirmek 

1.2.1 

Vergiler ve diğer alacaklardan oluşan 

tahakkukların tahsilâtlarını gerçekleştirmek 

ve belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede 

tutmak. 

01.01.2018 31.12.2018 % 90 
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3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

1.1.1 Giderleri gelir tablolarına uygun bir şekilde planlayarak gelir gider Dengesini korumak: 

Belediyemiz 2018 yılı gelir gider dengesi %61 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tablolarda birinci 

düzey gelir ve gider detayları verilmiştir. 

 

 
 

1.1.2 Vergiler ve diğer alacaklardan oluşan tahakkukların tahsilâtlarını gerçekleştirmek ve 

belediyemiz öz gelirlerini en üst seviyede tutmak: 2018 yılında 108.622.152,15 ₺ Tahakkuk yapılmış 

olup Toplam Tahakkukun 92.800.334,73 ₺ si tahsil edilerek 2019 yılına 15.821.817,42 ₺ devrettiği 

görülmüştür. Toplam Tahakkukun Tahsilat oranı % 85’dir. 

TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 

Gelir Kalemi 2018 Tahakkuk 
2018 Tahsil 

edilen 

Bütçe gelir 

ret ve 

iadeler 

2018 Net 

tahsil edilen 

2019 Yılına 

Devir 

Vergi Gelirleri 35.771.396,44 23.042.243,90 21.059,61 23.021.184,29 12.750.212,15 

Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 
2.394.304,70 1.944.616,05 38.771,98 1.905.844,07 488.460,63 

Alınan. Bağış ve 

Yard. İle özel 

Gelirler 

2.463.508,24 2.463.508,24 0,00 2.463.508,24 0,00 

Diğer Gelirler 63.742.541,45 62.047.363,35 897,71 62.046.465,64 1.696.075,81 

Sermaye Gelirleri 4.250.401,32 3.363.332,49 0,00 3.363.332,49 887.068,83 

TOPLAM 108.622.152,15 92.861.064,03 60.729,30 92.800.334,73 15.821.817,42 

 

 

2018 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR 

BÜTÇESİ 

Vergi Gelirleri 23.021.184,29 ₺ 

Teşebbüs Ve Mülkiyet 

Gelirleri 
1.905.844,07 ₺ 

Alınan Bağış Ve Yardımlar 2.463.508,24 ₺ 

Diğer Gelirler 62.046.465,64 ₺ 

Sermaye Gelirleri 3.363.332,49 ₺ 

TOPLAM 92.800.334,73₺ 

2018 YILI GERÇEKLEŞEN GİDER 

BÜTÇESİ 

Personel Giderleri 11.994.989,27 ₺ 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi Giderleri 
1.882.274,43 ₺ 

Mal Ve Hizmet Alım 

Giderleri 
70.069.612,40 ₺ 

Faiz Giderleri 7.353.721,08 ₺ 

Cari Transferler 3.111.694,36 ₺ 

Sermaye Giderleri 58.162.637,56 ₺ 

TOPLAM 152.574.929,10 ₺ 
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4. DİĞER HUSUSLAR 

EMLAK TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 2018 

Emlak Bildirime Tahakkuk Verilmesi 12.270 Adet 

Re-sen Tarhiyat Yapılması 699 Adet 

Emlak Vergisi Terkin İşlemi 8380 Adet 

Emlak Beyan Değeri Verilmesi 19.230 Adet 

Veraset İntikal Dilekçesine İstinaden İlişik Kesme Belgesi Tanzimi 1060 Adet 

Emekli, dul, yetim, yeşil kart, fon, 65 yaş aylığı evraklarına bakılıp 

gerekli işlemlerin yapılması 
2.068 Adet 

Emekli İndirimli Kontrolü 2.497 Adet 

 

GELİR TAHAKKUK ŞEFLİĞİ 2018 

Para Cezaları Tahakkuku 189 Adet 

Çeşitli Gelirler Tahakkuku 213 Adet 

 

İLAN REKLAM ŞEFLİĞİ 2018 

Yeni Beyan Kaydı 216 Adet 

Yeni Sicil Kaydı 178 Adet 

 

ÇEVRE TEMİZLİK ŞEFLİĞİ 2018 

Yeni Beyan Kaydı 303 Adet 

Yeni Sicil Kaydı 210 Adet 

 

 EMLAK YOKLAMA ŞEFLİĞİ 2018 

İşlem Görecek Emlak Vergisi Bildirimlerinin Kontrolü ve Sicil 

Tespitleri 
10.804 Adet 

İşlem Görecek Emlak Vergisi Bildirimleri İçin Yeni Sicil Kaydı 6.164 Adet 

Su Abonesinden Gönderilen Evrakların Sicil Kayıtlarına Bakılması 6.186 Adet 

Resmi Yazışmalara Cevap Verilmesi 201 Adet 
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 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yürürlükteki İmar Planlarına uygun 

olarak açılmasını sağlamak, açılmış yolların kaplama yapılmasını sağlamak, 

2) Mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla, yol genişletme ve yol daraltma 

çalışmalarının yapılmasını sağlamak, 

3) İmar planına uygun olarak yaya koşu yolu, bisiklet yolu, kaldırım, refüj, kavşak yapmak ve 

bunlara ait her türlü bakım, onarım çalışmasını sağlamak, 

4) İmar planında yeşil alan, park, bahçe, oyun alanları, çocuk bahçesi, spor tesisi, yeşil yollar, yaya 

bölgeleri, meydanlar, rekreasyon alanı olarak tanımlanan alanların etüt, proje ve uygulamalarının 

gerçekleştirilmesine yönelik müdürlüğü ilgilendiren her türlü iş ve işlemleri yapmak,  

5) Belediyenin sorumluluk alanı içinde kalan bölgelerde inşası planlanan Belediyeye ait bina ve 

sosyal tesislerin; mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanmasını sağlamak, hazırlanan 

projelere, keşif ve metrajlarını çıkararak yaklaşık maliyet hesabı yapmak, 

6) İnşaat yapım işlerinin işe başlama, yer teslim tutanaklarım düzenlemek ve işin şartname, 

sözleşme, proje ve eklerine fen ve sanat kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,  

7) İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin imkânları ölçüsünde; bina, sosyal tesis, spor alanı, 

toplu konut, sanat yapısı, park, oyun alanı, pazaryeri, konuk evi, sağlık tesisi, otopark, mabet, muhtarlık 

binası, taziye evi, kütüphane ve devlete ait her derecedeki okulunun inşaatı ile bakım ve onarmalarını 

yapmak veya yaptırmak, 

8)  Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğunda olan yol, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları ile 

tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri halde tutulmalarını ve güvenlikle 

kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarmalarını yapmak ve yaptırmak; 

9) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden yapıların yıkılması, imara 

aykırı yapı ve gecekonduların yıkılması ile İmar Müdürlüğü tarafından yıkımına karar verilen yerlerin 

yıkım işlerinin yapılmasını sağlamak, 

10) Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğu alanı içerisinde yer alan yollarda trafik güvenliğini ve 

akışım düzenlemek. 

11) Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğundaki yollarda kar ve buzla mücadele çalışması yapmak. 

12) Belediye çalışmalarında kullanılan demirbaş veya kiralık araç ve iş makinelerine Akaryakıt 

ikmali yapılmasını sağlamak, 

13)  Belediye Başkanlığının demirbaşına kayıtlı olan her türlü motorlu aracın bakım ve onarımlarını 

sağlamak, 

14) Yasal işlemlerini takip etmek, Bu işlemlere yönelik gerekli planı, programı, oluşturmak ve 

uygulamak, Motorlu araçların kullanımına yönelik talimatnamelere uyulmasını sağlamak, 

15) Müdürlüğün sorumluluğundaki tüm makine ve araçların muhafazası, hizmet gereklerine göre 

sevk ve idaresi ile iyi kullanılmalarım sağlamak, 

16) Müdürlük bünyesindeki şantiye, depo ve atölyelerin ekonomik ve verimli çalışmalarını 

sağlamak, 

17) Müdürlüğe bağlı işyerlerinde ve çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği yönünden her türlü 

tedbirin alınmasını sağlamak, 

18)  Hazırlanan projelerin belediye imkânları çerçevesinde uygulanabilmeleri için gerekli finansal 

kaynakları araştırmak ve geliştirmek, 

19)  Gerektiğinde uygulamalar öncesi anket çalışması yapmak veya yaptırmak, 
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20)  İlgili mevzuat çerçevesinde Belediyenin imkânları ölçüsünde Mahallî idareler ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenmek veya 

bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında 

bulunmak, 

21) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü demek 

ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük 

Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek,  

22) Yetki ve sorumluk alanına giren konularda kurum, kuruluş, vatandaşlar ve diğer müdürlükler 

tarafından gelen talepleri değerlendirmek, gerektiği hallerde talepte bulunmak ve bunlara ilişkin 

yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yazışmaların yapılmasıyla bunlarını takibini sağlamak. 

23) Görev ve yetki alanına giren konularda, resmi veya özel kurul, kurum, kuruşlarla, belediyelere 

bağlı müdürlüklerle ve Koordinasyon Merkezleri ile koordineli ortak çalışmalar yapmak 

24) Stratejik plana uygun olarak yapılacak olan çalışmaların yatırım plan ve programının 

hazırlanmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak. 

25)  Yapılacak, yaptırılacak, yapılan veya yaptırılan işlere ilişkin; ihtiyaç raporu, proje, mahal 

listesi, ödemeye esas puantaj listesi, teknik şartname, keşif, metraj, tutanak vb. dokümanları oluşturmak 

ve düzenlemek  

26) Çalışma programının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulacak danışmanlık, mal, hizmet alımı ve 

yapım işlerine ilişkin Kamu İhale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri yürütmek 

27) Müdürlüğün görevlerini getirebilmesi için gerekli olan; demirbaş, iş makinesi, araç, gereç, 

ekipman, yedek parça kırtasiye malzemesi, iş elbisesi, koruyucu iş elbisesi, inşaat, tesisat ve bitki 

malzemeleri ve benzerlerine yönelik; ihtiyacın belirlenmesi, planlamanın yapılması, alanlarının 

gerçekleştirilmesi, depolanması, sarfına yönelik iş ve işlemleri yapmak. 

28) İhale yoluyla yaptırılan işlerin kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yürütülebilmesi için gerekli kontrolörlük görevini yerine getirmek. Bu işlere ait ödemelerin 

yapılabilmesi için gerekli olan geçici ve kesin hesapların yapılarak ödeme evraklarının düzenlenmesi ve 

mali hizmetler müdürlüğüne sevk edilmesini sağlamak. Geçici kabul, kesin kabul, tasfiye vb. işlemleri 

için gerekli görevlendirmeleri yaparak, komisyonların kurulmasını ve görev yapmasını sağmak, 

29) Belediyeye bağlı diğer birimlerin yapacağı ihalelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde teknik yardım 

ve personel desteğinde bulunmak,  

30) Dulkadiroğlu Belediyesi Meclis kararıyla Fen işleri müdürlüğünün programına alman ilgili her 

türlü işleri gerçekleştirmek 

31) Stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak müdürlük bütçesinin 

hazırlanmasını sağlamak 

32) Tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapmak ve gerektiğinde raporlamak, 

33) Kurum, kuruluş, vatandaşlar ve diğer müdürlükler tarafından gelen talepleri ilgili birimlere 

iletmek ve bunlara ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yazışmaların yapılmasıyla bunlarını 

takibini sağlamak 

34) Müdürlüğün tüm yazışmalarını yapmak, zimmetli evrak kayıt ve dağıtım yapmak, evrak 

dosyalama işlerini yapmak ve müdürlük arşivini oluşturmak, 

35) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

36) Yapılacak hizmetlere karşılık ücret tarife listeleri oluşturmak ve Belediye Meclisine sunmak 

37) Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğundaki yol, kaldırım, park ve yeşil alanlarda; kaldırımları, 

yolları ve buralarda bulunan kent mobilyalarım, ağaç ve süs bitkilerim tahrip eden kişi ve kuruluşları 

tespit etmek, kişi ve kuruluşların verdikleri hasarı tazmin etmek için; hasar tespit bedelini belirlemek, 

hasar tespit raporu düzenlemek ve tespit listesi oluşturularak Encümene takdim etmek,  
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Yol Yapım Birimi: 

 Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yürürlükteki İmar Planlarına uygun 

olarak açılmasını sağlamak, açılmış yolların kaplama yapılmasını sağlamak, 

 Mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesi amacıyla, yol genişletme ve yol daraltma 

çalışmalarının yapılmasını sağlamak. 

 İmar planına uygun olarak yaya koşu yolu, bisiklet yolu, kaldırım, refüj, kavşak yapmak. 

B. Şantiye ve Üretim Birimi: 

 Müdürlük bünyesindeki şantiye, depo ve atölyelerin ekonomik ve verimli çalışmalarım 

sağlamak, 

 Müdürlüğün ihtiyacı noktasında kurulacak olan Üretim Tesislerinin her türlü yasal mevzuatının 

uygunluğunu sağlamak, 

 Müdürlüğe bağlı tüm birim, şantiye, tesis ve çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden her türlü tedbirin alınmasını sağlamak. 

C. Bakım ve Onarım Birimi: 

 Dulkadiroğlu Belediyesi sorumluluğundaki olan yol, kaldırım, kavşak ve refüjlerin her türlü 

bakım ve onarım çalışmasını sağlamak. 

D. Tespit ve Raporlama Birimi: 

 Belediye sorumluluk alanında yapılması gereken tüm ihtiyaçların tespitinin yapılması, 

raporlarının hazırlanması 

 Müdürlük çalışmalarının, kayıtlarının tutulması, çalışmaların görsel ve istatistiksel olarak 

raporlanması 

 Müdürlüğün bilgi işlem politikalarını belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli 

çalışmaları yapmak. 

E. Taşınır Kayıt ve Takip Birimi: 

 Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin 

gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Müdürlüğün görevlerini getirebilmesi için gerekli olan; demirbaş, iş makinesi, araç, gereç,  

donanım, yedek parça kırtasiye malzemesi, iş elbisesi, koruyucu iş elbisesi, inşaat, tesisat ve bitki 

malzemeleri ve benzerlerine yönelik; ihtiyacın belirlenmesi, planlamanın yapılması, ilgili birime 

iletilmesi, teslim alınması, depolanması, kayıtlarının tutulması, sarfına yönelik iş ve işlemleri yapmak. 

F. Paydaş Çalışma ve Koordinasyon Birimi: 

 Görev ve yetki alanına giren konularda, resmi veya özel kurul, kurum, kuruşlarla, belediyelere 

bağlı müdürlüklerle, Koordinasyon Merkezleri ve Paydaşlar ile koordineli ortak çalışmalar yapmak 

G. İdari ve Mali İşler Birimi: 

 Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve 

harcama birimlerinin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe ilke ve 

esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak 

ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

 Tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapmak ve gerektiğinde raporlamak, 

 Çalışma programının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulacak danışmanlık, mal, hizmet alımı ve 

yapım işlerine ilişkin Kamu ihale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordine etmek, 
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 İhale yoluyla yaptırılan işlerin kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yürütülebilmesi için gerekli mali ve hukuki kontrolörlük görevini yerine getirmek. Bu işlere ait 

ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan geçici ve kesin hesapların yapılarak ödeme evraklarının 

düzenlenmesi ve mali hizmetler müdürlüğüne sevk edilmesini sağlamak. Geçici kabul, kesin kabul, 

tasfiye vb. işlemleri için gerekli görevlendirmeleri yaparak, komisyonların kurulmasını ve görev 

yapmasını sağmak, 

 Kurum, kuruluş, vatandaşlar ve diğer müdürlükler tarafından gelen talepleri ilgili birimlere 

iletmek ve bunlara ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yazışmaların yapılmasıyla bunlarını 

takibini sağlamak. 

 Müdürlüğün tüm yazışmalarını yapmak, zimmetli evrak kayıt ve dağıtım yapmak, evrak 

dosyalama işlerini yapmak ve müdürlük arşivini oluşturmak. 

 Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 
KAHRAMANMARAŞ 

İLİ 
      

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 31 
FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 3.302.896,80 3.043.452,75 259.444,05 

  1 1 MEMURLAR 1.057.000,00 913.113,20 143.886,80 

  1 2 
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 
990.649,68 990.649,68 0,00 

  1 3 İŞÇİLER 1.255.247,12 1.139.689,87 115.557,25 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

617.103,20 496.710,51 120.392,69 

  2 1 MEMURLAR 117.000,00 109.214,69 7.785,31 

  2 2 
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 
149.103,20 149.103,20 0,00 

  2 3 İŞÇİLER 351.000,00 238.392,62 112.607,38 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
14.020.784,13 13.378.739,26 642.044,87 

  3 2 

TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

2.129.920,03 1.885.564,41 244.355,62 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 1.336,97 1.336,97 0,00 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 10.909.527,13 10.763.549,73 145.977,40 

  3 7 

MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ HAK 

ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

770.000,00 722.102,15 47.897,85 

  3 8 
GAYRİMENKUL MAL 

BAKIM 
210.000,00 6.186,00 203.814,00 

6     SERMAYE GİDERLERİ 94.890.421,91 56.266.879,26 38.623.542,65 

  6 1 
MAMÜL MAL 

ALIMLARI 
450.000,00 96.880,00 353.120,00 

  6 5 

GAYRİMENKUL 

SERMAYE ÜRETİM 

GİDERLERİ 

93.941.091,80 55.871.335,95 38.069.755,85 

  6 7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 

ONARIM GİDERLERİ 
499.330,11 298.663,31 200.666,80 

GENEL TOPLAM 112.831.206,04 73.185.781,78 39.645.424,26 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 2 Dünya Standartlarında Yol ve Kaldırımlar Yapmak 

HEDEF 2.1 Tüm yollarımızın şehrin vizyonuna uygun şekilde olmasını sağlamak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

2.1.1 Asfalt Yapımı 01.01.2018 31.12.2018 157,000 m² 

2.1.2 Asfalt Tamiri 01.01.2018 31.12.2018 50,000 m² 

2.1.3 
Bordür, Kilit Parke ve Yağmur 

Oluğu tamiri ve yapımı 
01.01.2018 31.12.2018 200,000m² 

2.1.4 
Yol, Asfalt ve kaldırım yapımında 

işçilik hizmeti alımı 
01.01.2018 31.12.2018 100 Kişi 

2.1.5 
Alt-Üst Yapı Yapım, Onarım ve 

Kontrol Şefliği 
01.01.2018 31.12.2018 6,000.000 m² 

HEDEF 2.2 
Tüm engelleri ortadan kaldıran kaldırım ve yaya geçitleriyle hayatı 

kolaylaştırmak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

2.2.1 Kaldırım Yapım işi 01.01.2018 31.12.2018 50.000 m² 

HEDEF 2.3 Güçlü ve her zaman hizmete hazır bir araç filosu oluşturmak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

2.3.1 İş makinası ve araçlar 01.01.2018 31.12.2018 0 Adet 

STRATEJİK AMAÇ 3 Vizyonumuza Uygun Binalar Yapmak 

HEDEF 3.1 Belediye hizmet binası yapmak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

3.1.1 Belediye Hizmet Binası yapılması 01.01.2018 31.12.2018 %90 

3.2.1 
Sosyal Kültürel ve Sportif Tesisleri 

Yapmak 
01.01.2018 31.12.2018 %100 
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3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

2.2.1 Asfalt Yapımı: Şehrimizin muhtelif yerlerine 302.229m² asfalt yapılmıştır aşağıdaki 

tablolarda detaylar gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Asfalt tamiri: Şehrimizin muhtelif yerlerine 2018 yılı içerisinde 50.000 m² asfalt tamiri 

yapılmıştır aşağıdaki tablolarda detaylar gösterilmiştir. 
 

 

 

 

 

2.2.3 Bordür, Kilit Parke ve yağmur oluğu yapılması: Şehrimizin muhtelif yerlerine 200,000 m² 

bordür, kilit parke ve yağmur oluğu yapılmıştır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.2.4 J 

 

SJJ 

 

ASFALT YAPIM MİKTARI 

2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 

760.152 m² 302,229 m² 200,000 m² 

ASFALT TAMİR MİKTARI 

2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 

70.000 m² 52,916 m² 50,000 m² 

BORDÜR, KİLİT PARKE VE YAĞMUR OLUĞU 

 2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 

Müteahhit 1.199.526 m² 486,000 m² 120,000 m² 

Müdürlük 101.235 m² 120,000 m² 80,000 m² 

TOPLAM 1.300.761 m² 606,000 m² 200,000 m² 

 

ESKİ 

YENİ 

ESKİ YENİ 
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2.2.5 Alt-Üst Yapı Yapım, Onarım ve Kontrol Şefliği: Müdürlüğümüzün yetki ve hizmet alanı 

içerisinde bulunan sokak ve caddelerin Alt Yapı Hazırlama ve Onarım Şefliğinin şehrimizin muhtelif 

yerlerinde 6.000.000 m² stabilize yol yapılmıştır. Aşağıda yapılan mahalleler gösterilmiştir. Ayriyeten 

yeni açılan imar alanlarında ağırlıklı çalışmalar yapılmaktadır. 
 

STABİLİZE YOL YAPILAN MAHALLELER 

AKSU AYAKLICAOLUK ALİBEYUŞAGI 

ASLANBEY BEŞENLİ  ÇİGLİ 

BALLICA BULANIK ÇINARLI 

BEYAZITLI ÇOKYAŞAR DEMİRCİLER 

BÜĞLEK DEREKÖY DENİZLİ 

DOĞUKENT DERELİ 
DOGANLI 

KARAHASAN 

ERKENEZ ELMALAR ESKİNARLI 

EYÜPSULTAN GAFARLI  HALKAÇAYIRI 

FERHUŞ GÖLLÜ KOCALAR 

GENÇOSMAN GÜZELYURT  KÜPELİKIZ 

İSTASYON  KARTAL NEVRUZLU 

KANUNİ  KAZANLIPINAR  ÖKSÜZLÜ 

KARAZİYARET KOZLUDERE  SEYRANTEPE 

KARŞIYAKA  KUZUCAK SİVRİCEHÖYÜK 

KIRIM KÜÇÜKNACAR SÖGÜTLÜ 

MAMARAŞ PEYNİRDERE ŞEREFOGLU 

MEHMET AKİF  YUSUFHACILI TEVEKKELİ 

NAMIK KEMAL AĞABEYLİ YAHYAKEMAL 

KANUNİ BAYDEMİRLİ YAVUZSELİM 

PINARBAŞI  BUDAKLI KARAMANLI 

SÜMER ÇATMAYAYLA KARAMANLI 

SÜTÇÜİMAM ÇOBANLI 
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2.2.1 Kaldırım Yapımı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif mahallelerde kaldırım 

ihtiyacı olan sokaklarına 40.000 m² kaldırım yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

2.3.1 İş Makinesi Alımı Ve Araç Alımı: 2018 yılında araç ihtiyacımızı sadece kiralama 

yöntemiyle ihtiyaç olan araç, İnşaat, Yol ve Kaldırım çalışmalarında kullanılmak üzere araç ve 

İş makinesi 20 adet (Kamyon, Greyder, Ekskavatör, Silindir, kazıcı yükleyici Çekici Tır.) 

kiralanması yapılmıştır. 

3.2.1 Belediye Hizmet Binası Yapımı: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde Belediye 

Hizmet binası için arsa tahsisi yapılmıştır projelendireme ve Etüd aşaması 2016 yılında 

yapılmış olup, 2017 yılında ihalesi yapılarak bina yapımına başlanmıştır.31.12.2018 yılında 

bitmesi planlanan belediye hizmet binası olumsuz hava koşulları sebebiyle yapımı 

tamamlanamamıştır. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALDIRIM YAPIMI MİKTARI 

2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 

50.000 m² 123,000 m² 40.000 m² 
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3.2.2 Sosyal Kültürel Ve Sportif Tesisleri Yaparak Sosyal Hayatı Zenginleştirmek: 

2018 Yılı içerisinde belediyemizin sınırları içerisinde şehrimizin dokusuna uygun şekilde çevre 

güzelleştirme çalışması yapılmıştır. Yapılmaya da devam edecektir. Bunlar sokak güzelleştirme 

çalışmaları, taziye evleri, gençlik merkezi, pazar yeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILINDA TAMAMLANANLAR 

Yavuz Selim Gençlik Merkezi 

Doğukent Gençlik Merkezi 

Doğukent Öğrenci Yurdu 

Gazipaşa Sosyal Tesisi 

Sarıkaya Sosyal Tesisi 

Dereli Sosyal Tesisi 

Kapıçam Sosyal Tesisi 

Osmanbey Sosyal Tesisi 

Dereli Sosyal Tesisi 

Başdervişli Sosyal Tesisi 

Baydemirli Sosyal Tesisi 

Beşenli Sosyal Tesisi 

Ayaklıcaoluk Sosyal Tesisi 

Küçük Nacar Sosyal Tesisi 

Sokak Güzelleştirme 
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 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  

A. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

1) 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 

sayılı Kabahatler Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Ağaçlandırma Yönetmeliği ile 

diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve 

verimli bir biçimde yürütmek. 

2) Yeni yapılacak park alanlarını makro düzeyde belirlemek, buna uygun proje tasarımı ve 

çizimlerini yapmak ve yaptırtmak. 

3) Park yapılacak alanları belirlemek ve mülkiyet durumlarını saptamak, 

4) Yeni yapılacak park alanlarının yapım işlerini yürütmek, kontrollerini yapmak veya yaptırmak, 

5) Mevcut park alanlarının bakım işlerini yapmak veya yaptırmak, 

6) Kent içi bitkisel varlığın korunması amacıyla gerekli önlemleri almak, 

7) Parklarda kullanılacak ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek ve benzeri bitkisel materyalin 

tespitini yapmak, tür zenginliğini ve biyolojik çeşitliliği arttıracak üretim programları oluşturmak ve 

üretimi yapmak, 

8) Çocuk oyun alanı, spor aletleri ve spor halı saha yapılacak alanların tespitini yapmak. 

9) Çocuk oyun elemanlarının teminini sağlamak, 

10) İmar yönetmeliği gereği, yapıların bahçe projelerinin kontrol ve onayını sağlamak, 

11) Belediye fidanlığının kontrolünü, işletimini ve çalışmasını yürütmek, 

12) Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından kullanılan bank, çöpkovası, piknik masası, büro 

malzemeleri ve benzeri her türlü imalat, bakım, onarım, kaynak ve boya gibi işlerini yapmak, 

13) İlçemizde yaşayan Engelli ve Yaşlı vatandaşlarımızın, genç ve sağlıklı vatandaşlarımız kadar 

park ve bahçelerden istifade edebilmelerini sağlamak. 

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. İdari ve Mali İşler Birimi: 

 Müdürlük bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve 

harcama birimlerinin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Bütçe ilke ve 

esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak 

ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, 

 Tüm mali işlemlerin kayıtlarını yapmak ve gerektiğinde raporlamak, 

 Çalışma programının gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulacak danışmanlık, mal, hizmet alımı ve 

yapım işlerine ilişkin Kamu ihale Kanununda belirlenen iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordine etmek, 

 İhale yoluyla yaptırılan işlerin kanun, yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yürütülebilmesi için gerekli mali ve hukuki kontrolörlük görevini yerine getirmek. Bu işlere ait 

ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan geçici ve kesin hesapların yapılarak ödeme evraklarının 

düzenlenmesi ve mali hizmetler müdürlüğüne sevk edilmesini sağlamak. Geçici kabul, kesin kabul, 

tasfiye vb. işlemleri için gerekli görevlendirmeleri yaparak, komisyonların kurulmasını ve görev 

yapmasını sağmak, 

 Kurum, kuruluş, vatandaşlar ve diğer müdürlükler tarafından gelen talepleri ilgili birimlere 

iletmek ve bunlara ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yazışmaların yapılmasıyla bunlarını 

takibini sağlamak. 
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 Müdürlüğün tüm yazışmalarını yapmak, zimmetli evrak kayıt ve dağıtım yapmak, evrak 

dosyalama işlerini yapmak ve müdürlük arşivini oluşturmak. 

 Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak. 

B. Yeşil Alan Planlama Birimi: 

 Park veya yeşil alan olarak planlanacak alanın peyzaj projesinin çizilmesi, araziye aplike 

edilmesi, döşeme çalışmalarının yapılması, ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve benzeri işlemleri, 

oluşturacağı plan ve program dâhilinde yerine getirmek, 

 Tüm yeşil alanlarda proje  gerektirmeyen küçük inşaat işlerini yapmak veya yaptırmak. 

 Mevcut park ve yeşil alanlardaki döşeme, bordür, çim yaması, ağaçlandırma ve benzeri bakım, 

onarım işlerini tespit edip sorunları gidermek, 

 Belediye fidanlığının kontrolü, işletimi ve çalışmasını yürütmek, 

 İhtiyaç duyulan bitkisel materyali temin ve muhafaza etmek, yeşil alanların çoğaltılmasını 

sağlamak, 

 Belediyece yeni yapılan park veya yeşil alanların topraklarının çekilmesi, tesviyesi ve altyapı 

etütlerinin yapılmasını sağlamak, 

 Bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarının fidan, çiçek fidesi, örtücü dikimleri, çimlendirme ve 

benzerinin yapılmasını sağlamak, 

 Bitkisel materyalin hastalık ve zararlılardan korunması amacıyla ilaçlanmasını sağlamak, 

 Uygun sulama sistemlerinin etüdü ve sulama çalışmalarının yapılması, ufak sıhhi tesisat 

tamiratlarının yapılmasını sağlamak, 

 Mevcut yeşil alanların ve parkların koruma , bakım (budama, form budama, dal alma, şekil 

verme, yabani ot alımı çapalama, ilaçlama , gübreleme , temizlik, sulama vs.) ve onarımı yapmak ya da 

ihale yolu ile yaptırmak. 

 Fidan nakillerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, 

 Çim alanların makinelerle biçilmesini sağlamak, 

 Belediye sınırları içinde park, bahçe, çocuk parkı, yaya bölgeleri ve yeşil alanlar için tesis 

edilecek yerleri tespit etmek, 

 Şehrin estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz) projelendirmek, uygulama yapmak 

veya yaptırmak 

 Şehrin güzelleştirilmesi ve yeşillendirilmesi amacıyla imar mevzuatlarına uygun plan ve 

programlar dâhilinde çalışmaları sürdürmek, 

 Mesire yerleri düzenlemek, ağaçlandırma çalışmalarını planlı bir şekilde yapmak veya 

yaptırmak. (Toplu ağaçlandırma ve yol kaldırım ağaçlandırmaları yapmak) 

 İlçe sınırları içerisinde fidan ve ağaç dikme kampanyaları düzenlemek. Bu konuda eğitim 

kurumlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek meslek kuruluşlarıyla 

işbirliği yapmak ve ortak projeler uygulamak. 

 Birimde çalışan hizmet işçilerinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafet 

giymelerini denetlemek, 

 Müdüre günlük faaliyet raporu vermek. 

C. Atölyeler Birimini: 

 Müdürlüğe günlük faaliyet raporu vermek, 

 Birimde çalışan hizmet işçilerinin mesai saatlerine riayet etmelerini ve kılık kıyafet giymelerini 

denetlemek, 

 Mevcut park veya yeşil alanlardaki bakım, onarım çalışmalarını yapmak, 
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 Müdürlüğün emri ile park ve bahçeler için atölyelerde muhtelif tasarımlar yapmak, 

 Birimi oluşturan şef ve atölyelerdeki ustabaşıları, üstlerinin yaptığı görevlendirmelere istinaden 

ve kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmak, 

 Park ve bahçelerdeki oyun grupları, kondisyon aletleri, çöp kovaları, bank, korkuluk ve 

benzerlerinin bakımı, tamiratı, onarımı ile yeni yapılan park ve bahçelere oyun grupları, kondisyon 

aletleri, çöp kovaları, bank, korkuluk ve benzerinin montajını yapmak, 

 Park ve bahçelerdeki bank, piknik masası, pergola ve benzerinin bakımı, tamiratı, onarımı ile 

yeni yapılan park ve bahçelere bank, piknik masası, pergola ve benzerini yapmak ve montaj etmek, 

 Park ve bahçelerdeki oyun grupları, kondisyon aletleri, bekçi kulübeleri ve parmaklık gibi park 

elemanlarının boyanarak bakımını yapmak ve kaldırım taşlarını boyamak, ağaçları kireçlemek, 

 Bank, çöp kovası, piknik masası, malzeme kesimleri ve benzeri her türlü kaynak işlerini 

yapmak, 

 Bank, piknik masası, büro malzemeleri ve benzeri her türlü ahşap aksamın imalat ve onarım 

işlerini yapmak, 

 Banklar, çocuk oyun aletleri, park korkulukları, müdürlük binalarındaki kapı, çerçeve ve iç 

duvarların badanaları ve benzeri boya işlerini yapmak. 

 Park ve bahçelerdeki su arızalarını gidermek ve yeni yapılan park ve bahçelerin su tesisatını 

döşemek, 

 Park ve bahçelerdeki elektrik arızalarını gidermek ve yeni yapılan park ve bahçelerin elektrik 

tesisatını döşemek. 

 Parklarda kullanılan her türlü demir aksamın imalatının ve yerine montajının yapılması, kırılan 

oyun guruplarının kaynakla tamirinin yapılmasını sağlamak, 

 Parkların iç ve dış mekân boyama işleri, parkların oturma gruplarının ve oyun gruplarının 

boyama işlerinin yapılmasını sağlamak, 

D. Ambar Birimini: 

 Verilen görevlerle ilgili iş ve işlemleri mevzuata olarak zamanında yapmak, 

 Ambar Memuru denetimleri ile ilgili yasal çerçeveler içindeki alt yönetmeliklere uymak ve 

depolama standartlarını yükseltmek hedefinde çalışmak, 

 Müdürlükte kullanılmak üzere ihale veya doğrudan temin yoluyla alınacak malların ihtiyaç 

pusulası ile talebini yapmak, 

 Talebi yapılıp alınan malların ambar girişlerini ve çıkışlarını kontrol etmek, ilgili tutanakları 

tutarak dosyalamak, 

 İhale veya doğrudan temin yoluyla alınan malların ödeme işlemleri dâhilinde dosyalarının 

hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek, 

 Müdürlük deposu ve Müdürlük bünyesindeki tüm demirbaşları takip etmek, 

 Depo giriş çıkış defterini tutmak, 

 Müdürün belirlediği raporlama doğrultusunda sorumluluk sahasındaki işleri hiyerarşik bir 

düzen içinde Müdüre raporlandırmak. 

 Yukarıda belirtilen iş ve işlemler için gerekli her türlü araç, gereç ve donanımı temin etmek. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1.MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 

Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 39 
PARK VE BAHÇELER 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 529.000,00 142.264,86 386.735,14 

  1 1 MEMURLAR 236.000,00 4.884,20 231.115,80 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 90.000,00 48.129,26 41.870,74 

  1 3 İŞÇİLER 203.000,00 89.251,40 113.748,60 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

64.700,00 28.793,04 35.906,96 

  2 1 MEMURLAR 15.400,00 0,00 15.400,00 

  2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 13.100,00 7.054,08 6.045,92 

  2 3 İŞÇİLER 36.200,00 21.738,96 14.461,04 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
9.564.215,87 7.185.089,66 2.379.126,21 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
4.256.079,97 2.914.487,89 1.341.592,08 

  3 3 YOLLUKLAR 5.000,00 443,75 4.556,25 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 18.663,03 0,00 18.663,03 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 4.094.472,87 3.451.905,90 642.566,97 

6     SERMAYE GİDERLERİ 2.318.578,09 463.560,64 1.855.017,45 

  6 1 MAMÜL MAL ALIMLARI 3.908,20 0,00 3.908,20 

  6 7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 

ONARIM GİDERLERİ 
2.314.669,89 463.560,64 1.851.109,25 

GENEL TOPLAM 12.476.493,96 7.819.708,20 4.656.785,76 
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2.PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

STRATEJİK AMAÇ 4 Yeşil Alanları Arttırmak Standartlarını Yükseltmek  

HEDEF 4.2 Mevcut Yeşil Alanları Koruyarak yeşil alan miktarını artırmak  

4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi 01.01.2018 31.12.2018       458.000 m² 

4.1.2 Yeşil Alan ve Parklarda Bakım Onarım İşi  01.01.2018 31.12.2018 %100 

HEDEF 4.2 
Çocuk ve engellilerin güvenli şekilde yeşil alanlardan 

faydalanmasını sağlamak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi  01.01.2018 31.12.2018 %100  

3.PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

4.1.1 Yeşil Alan Yapım İşi: Dulkadiroğlu ilçe sınırları içerisinde muhtelif mahallelerimize; 30 adet 

park, 20 adet yeşil alan, 1 adet Doğal Yaşam Parkı; Yeşiltepe mahallesinde vatandaşlarımızın 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde bir yeşil alan oluşturulmuştur ayrıca Doğal Yaşam Parkımızda 

çeşitli hayvanlar koruma altına alınmış olup mini hayvanat bahçesi kurulmuştur.   

1 adet A Tipi Mesire Alanı; Yalnız ardıç mevkiinde bulunan mesire alanımızda vatandaşlarımızın 

kısa dönem konaklama yapabilecekleri bungalov evler, kamp alanları, rekreasyonel faaliyetler (restoran, 

kır kahvesi, piknik alanları) planlanmış olup yapımı devam etmektedir. Ayrıca spor faaliyetleri için 2 

adet futbol sahası, 1 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 tenis kortu bulunmaktadır. 

Toplamda 458.000 m² yeşil alan ve park yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEŞİL ALAN VE PARKYAPIMI MİKTARI 

2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 

70.000 m² 100.000 m² 458.000 m² 
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4.1.2  Yeşil Alan ve Parklarda Bakım Onarım İşi: 2018 yılı içerisinde ihtiyaç görülen mevkilerde 

parklara bakım onarım işleri yapılıp yeni oyun alanları kurulmuştur. 

 
 

 Sulama: Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 

parklarımızın içerisinde 35.000 m² yeşil alan otomatik 

sulama sistemine geçmiştir.  

 

 

 

 Çim Serimi Ve Gübreleme: Şehrimizde muhtelif 

parklarda ve yeşil alanlarında 50. 000 m² çim serimi yapılarak 

kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırılmıştır. 

 

 

 Budama Ve Çim Biçimi: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bütün yeşil alan, mesire 

alanlarında, parklarımız, vatandaşlarımızdan gelen dilekçeler üzerine ve yol üzerindeki ağaçlarımızın 

düzenli olarak budama ve çim biçimi yapılmıştır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Güvenli Oyun Alanları Oluşturma İşi: 2018 yılı içerisinde parklarımızda ve mesire 

alanlarımızda yeni park alanları oluşturulmuş olup güvenli oyun grupları kurulumları yapılmıştır. Anne-

çocuk salıncağı ve engelli çocuklarımız ve vatandaşlarımız için de oyun grubu ve spor aletleri kurulumu 

yapılmıştır.  Macera parkı için ihaleye çıkılıp yapımına başlanmıştır.  
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 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

2) İmar Kanununa tabi alanlarda düzenlenen Nazım İmar Planları, Uygulama İmar Planları ile 

yerleşmelerin farklı gelişme etaplarında yapılması gerekli ve uygun görülen plan ilavesi, plan 

revizyonlarının yapımı ve uygulama imar planı örneğinde hazırlanan tüm planların hazırlanması ve 

onanması aşamasında araştırma, tasarım, çizim ve yazışma işlemleri ile vatandaşlardan gelen plan 

değişikliği veya ilave plan taleplerini değerlendirerek Belediye Meclisine sunmak, 

3) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamasını yapmak veya yaptırmak, 

4) 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16 ve 17. maddesine göre tevhit, ifraz, yola terk ve ihdas 

işlemlerini yapmak veya yaptırmak, 

5) Belediyenin ihtiyaç duyduğu arazi ölçüm ve hali hazır harita çalışmalarını yapmak, 

6) İmar durumu hazırlamak, bina kütlelerini hazırlayarak Encümene yazmak, 

7) Mimari projeleri, tadilat ve ilave kat projeleri, kat irtifakı ve kat mülkiyeti projelerini, betonarme 

projeleri, elektrik ve sıhhi tesisat projelerini ve çatı planlarını inceleyerek onaylamak, 

8) Yeni yapılara ruhsat vermek, inşaat ruhsatlarını yenilemek ve tadilat ruhsatlarını vermek, 

9) 4708 sayılı Yasa kapsamındaki ruhsatlı yapıların yapı denetim hizmet bedeli ödemelerine esas 

kontrollerini yapmak, ödeme emirlerinin yazmak, 

10) İnşaatı tamamlanan yapıların yerinde projeye uygunluğunun kontrol edilerek iskân ruhsatlarını 

vermek ve iş bitirme belgesi düzenlemek, 

11) Müdürlük tarafından düzenlenen yapı ruhsatlarında müteahhitlik üstlenenlere ait iş deneyim ve 

iş bitirme belgesi taleplerini değerlendirmek, 

12) Ruhsat alınan yapıların yer teslimini yapmak, su basman seviyesine gelen yapıların su basman 

vizelerini yapmak, 

13) 4708 sayılı Yasa kapsamı dışında ruhsatlandırılan yapıların, betonarme donatı kontrolünü temel, 

su basman ve her kat seviyesinde yapmak, 

14) Belediye Gelirleri Kanununun Ek Madde 1, 80 ve 96. maddeleri gereğince, imarla ilgili bina 

inşaat, parselasyon, ifraz ve tevhit, plan ve proje tasdik, zemin açma izni ve toprak hafriyatı ile yapı 

kullanma izni harçlarının kanun ve ilgili mevzuattaki usullere göre hesaplanarak tarh ve tahakkukunu 

yapmak, 

15) Ruhsatsız yapılan kaçak inşaatların, gecekonduların ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapıları 

tespit ederek zabıt tutmak ve bu tür yapılar hakkında İmar Kanunu hükümleri gereğince karar alınmak 

üzere Encümene havalesini sağlamak, 

16) Belediye Encümenince yıkım kararı alınan yapıların, Fen İşleri Müdürlüğünce ilgili kurum, 

kuruluş ve şahıslara bilgi verilmek ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmak kaydıyla yine Fen İşleri 

Müdürlüğünce yıkım işleminin gerçekleştirilmesi için Fen işleri Müdürlüğüne ilgili evrakları yazı 

ekinde göndermek, 

17) Belediye yetki alanı içerisinde Numarataj oluşturmak, bilgisayar ortamında sürekli güncel 

tutmak, talep halinde bina ve arsalara ait adres tespitini yapmak ve bu doğrultuda belge düzenlemek, 

talep edene sokak krokilerini temin etmek, 

18) Statik projeye veri olan zemin etüt raporlarını arazide (sondaj ve sismik çalışmalarının kontrolü) 

ve büroda denetlemek, uygun olduğu takdirde onaylamak, imar durumuna ek olarak, parselin jeolojik 

durumunu gösteren “genel jeolojik durumunu” düzenlemek, Belediyeye ait kazı çalışmalarında, kurulan 

tespit komisyonlarında görev alınarak, kazı klâs tespit raporu hazırlanması işlemlerinde bulunmak, 

Kahramanmaraş Belediyesi mücavir alan sınırı içerinde başkanlıkça gerekli görülen yerlerin “gözlemsel 

jeolojik raporu ve haritası” nı hazırlamak veya hazırlatmak, 
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19) Coğrafi bilgi sisteminin (CBS) ana kullanıcısı olarak ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek ve 

CBS’ i güncellemek, 

20) Kent bilgi sistemi çalışmaları ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak,  

21) Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları, toplu taşıma, yollar, istasyonlar, alt yapı, çevre 

koruma, depolama ve arıtma, terminal ve otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, 

kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve tesisleri, tarihi doku, su ve kanalizasyon hatları, 

barajlar, dere ıslahları, kaynaklar, toptancı halleri, mezbahalar, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler 

vb. kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve kamulaştırma ile ilgili tüm iş ve 

işlemleri yürütmek, kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları edinmek, 

22) Kentsel dönüşüm projelerinin tespitinden uygulanıp sonuçlanması aşamasında belediyenin ilgili 

tüm teknik, mali, hukuk ve araştırma ile görevli tüm birimleri ile ortak çalışma yapmak, 

23) Kentsel dönüşüm alanlarında kamulaştırılması uygun görülen taşınmazlarla ilgili işlemleri 

yürütmek, imar planı bulunmayan alanlarda kamulaştırma kararı alınmasına yönelik işlemlerin, imar 

planı bulunan alanlarda kamulaştırmaya başlama kararı alınmasına yönelik işlemlerin yapılmasını 

sağlamak. Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonlarına rapor yazımı ve parsel sahiplerinin 

pazarlığa çağırılması (tebligat) konularında gereken idari desteğin verilmesini sağlamak, pazarlık usulü 

uzlaşma sağlanan taşınmazlara ilişkin gerekli idari işlemleri, tapu devir işlemlerini ve kayıt işlemlerini 

yapmak. Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlara ilişkin evrakı Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne iletmek ve 

mahkeme sonucuna göre gereken idari işlemleri yapmak, 

24) Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların ön alım (Şufa) hakkı ile 

satın alınmasına, Tapu Sicil Müdürlüğünde belirlenen ferağ bedelinin alıcıya ödenerek, taşınmazın 

belediye mülkiyeti üzerine geçirilmesine yönelik işlemleri yapmak, 

25) Gecekondu Kanunu doğrultusunda gerektiğinde ve ilgili mevzuat gereği vatandaşlara 

belediyenin taşınmazlarının devri konusunda gereken işlemleri yapmak, 

26) 29.09.2005 gün ve 25951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediyelerin Arsa, Konut ve 

İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca arsa, konut 

ve işyeri üretmek, üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsisi, kiralaması ve satışına ilişkin iş ve işlemleri 

yürütmek, 

27) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile ortak projeler yürütmek, 

28) Bu yönetmelikte öngörülmeyen görevler konusunda; 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 775 

Sayılı Gecekondu Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2868 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı 

Yapı Denetim Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile ilgili 

yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak. 
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Harita ve İmar Uygulamaları Servisi: 

Servisimiz Aplikasyon ve Harita ve İmar Uygulamaları birimlerinden oluşmakta olup aşağıda bu 

birimler gösterilmiştir. 

1. Aplikasyon Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Su Basman Kot kontrolü, Kotlu aplikasyon krokisi kontrolü, Temel üstü vize kontrolü, 

Kurumlardan gelen aplikasyon taleplerin değerlendirilmesi. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

2. Harita ve İmar Uygulama Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu bölgelerde kurumumuz imkânlarınca imar uygulaması, hali 

hazır harita, ifraz, yola terk, aplikasyon ve ihdas çalışmalarını yapmak. 

 Belediyemizce yapılması gereken tüm harita çalışmalarında arazi çalışmalarını organize etmek 

ve fiilen yapılmasını sağlamak. 

 Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nde belediyemizin imar uygulamaları, tevhid, yolaterk, ifraz 

vb. işlemlerini fiilen takibini yapmak, (tebliğ dâhil) harita mühendisi, harita teknikeri, topoğraf, 

teknisyenlerin yukarıda belirtilen işlemleri takibi ve tebliği için dış görevleri ifa etmek. 

 İstekliler, Kamu Kurum kuruluşları, Özel Mühendislik büroları ve Kurumumuz tarafından 

yapılan imar uygulamalarının büro kontrollerinin yaparak Encümence karar alınmasını sağlamak tapu 

ve kadastroya yazışmalarını yapmak. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

B. Şehircilik ve Kentsel Tasarım Servisi: 

Servisimiz Planlama, İmar Çap, Numarataj ve Evrak Kayıt Birimlerinden oluşmakta olup aşağıda bu 

birimler gösterilmiştir. 

1. Planlama Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu 

Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar plânı bulunan alanlarda 

uygulanır. 

 İstekliler ve resmi kurumlardan gelen resmi ve bilgi imar çapı taleplerini parsel mülkiyet 

sınırlarına uygun olarak tanzim etmek. 

 Çevre düzeni planlaması kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, koruma planlaması, yenileme 

planlaması, ulaşım planlaması kurguları ile beraber, nazım ve uygulama planları ile kentin kullanımına 

sunmaktır. 

 Makro ölçekte üst plan kararları ile özellik arz eden projelerin hazırlandığı birimle tüm kentin 

makro kararlarını almak. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 
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2. İmar Çap Birimi: 

 Yaptığı tüm çalışmalarda kanun, yönetmelik, talimatlar ve imar planlarını esas alır. 

İmar çapı, inşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar 

durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösteren 

krokiye deniyor. 

3. Numarataj Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Kent dokusunu bilgisayar ortamına taşımak için gerekli alt yapı, veri tabanı, programların 

temini, onlarla ilgili eğitimleri vermek ve dokümanları sağlamak ve müdürlükler arası koordinasyonu 

sağlamak. 

 Kentin Numarataj faaliyetlerini yürütmek. 

 Cadde, Sokak, Bulvar ve Meydan isimleri hakkında gelen talepleri değerlendirerek uygun 

olanları meclise sunmak ve gerekli yazışmaları takip etmek. 

 Müdürlükle ilgili komisyonlarda görev almak. 

4. Evrak Kayıt Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Müdürlüğe gelen ve giden evrak takiplerini ve müdürlük içerisindeki yazışmaları yapmak. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

C. Yapı ve Denetim Servisi: 

Servisimiz Yapı Ruhsat, Yapı Denetim, Kaçak Yapı Denetim Birimlerinden oluşmakta olup aşağıda 

bu birimler gösterilmiştir. 

1. Yapı Ruhsat Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 İstekliler ve Resmi ve Tüzel kişiler tarafından yapılan Yeni yapı, Yenileme, Yeniden, Ek Bina, 

Kat ilavesi, İlave Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, Fosseptik, 

Mekanik Tesisat Elektrik Tesisatı, İsim Değişikli, İstinat Duvarı, Bahçe Duvarı, Diğer vs. Yapı Ruhsat 

müracaatlarını ve projelerinde gerekli incelemeleri yaparak ruhsat tanzimlerini yapar. 

 Tanzim edilen ruhsat ve onaylanan projeler doğrultusunda yürütülen inşaatın imalat aşamasında 

gerekli kontrollerini yaparak Temel Üstü Vizesi, Tabla Demir Vizesi gibi vs. vize çalışmalarını yapar. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

2. Yapı Denetim Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 İstekliler ve Resmi ve Tüzel kişiler tarafından yapılan inşaatların Yeni yapı, Yenileme, Yeniden, 

Ek Bina, Kat ilavesi, İlave, Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, 

Fosseptik, Mekanik Tesisat Elektrik Tesisatı, İsim Değişikli, İstinat Duvarı, Bahçe Duvarı, Diğer vs. 

Yapı Ruhsatlarına göre yapılıp yapılmadığını denetler ve ruhsata uygun olmayanları ruhsata uygun hale 

getirmesi konusunda gerekli denetimleri yapar. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 
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3. Kaçak Yapı Denetim Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 İstekliler ve Resmi ve Tüzel kişiler tarafından yapılan ruhsatsız inşaatların durdurur ve Ruhsata 

uygun hale getirmesi konusunda gerekli uyarıları yapar ruhsata uygun hale getirilmeyen inşaatların 

mühürlenmesini yapar yapılan mühürleme zabıtlarını gerekli kararların alınması için encümene sevkini 

sağlar. 

 Encümence alınan kararların uygulamasını yapar. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

D. Arşiv Servisi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Müdürlüğümüzce tanzim edilen her türlü evrakı süresi boyunca arşivler ve süresi dolan evrakları 

imha eder ve arşivden çıkarılması gereken evrakı çıkartır isteklilere, Resmi ve Tüzel kişilere ulaşmasını 

sağlar. 

 Dış kurumlara gerekli yazışmaları yaparak bildirilmesi ve takip edilmesi gereken evrakların 

gönderilmesini sağlar. 

 Müdürlüğümüzde kurulu bulunan dijital arşiv sistemine verilerin girilmesini sağlar. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

E. İskân İzni Servisi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 İstekliler ve Resmi ve Tüzel kişiler tarafından yapılan Yeni yapı, Yenileme, Yeniden, Ek Bina, 

Kat ilavesi, İlave, Geçici, Tadilat, Dolgu, Restorasyon, Güçlendirme, Kullanım Değişikliği, Fosseptik, 

Mekanik Tesisat Elektrik Tesisatı, İsim Değişikli, İstinat Duvarı, Bahçe Duvarı, Diğer vs. Yapı 

Kullanım İzin müracaatlarını ve projelerinde gerekli incelemeleri yaparak Dış Kurumlarla yazışmaları 

yaparak uygun olanlara Yapı Kullanım İzin Belgelerini tanzimlerini yapar. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

F. Satış ve Kamulaştırma Servisi: 

Servisimiz Satış ve kamulaştırma birimlerinden oluşmakta olup aşağıda bu birimler gösterilmiştir. 

1. Satış Birimi: 

 Mülkiyeti Belediyemize ait tam ve hisseli taşınmazların satılması iş ve işlemlerini yapmak ve 

sonuçlarını takip etmek. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

2. Kamulaştırma Birimi: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Gelen talepler doğrultusunda kamulaştırma ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve sonuçlarını 

takip etmek. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 
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G. Jeolojik – Jeoteknik Etüt Servisi: 

 Servisteki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. Belediye yetki alanı içerisinde, İstekliler ve resmi kurumlardan gelen Jeolojik - Jeoteknik 

taleplere kanun ve yönetmelikler doğrultusunda cevap vermek Statik projeye veri olan zemin etüt 

raporlarını arazi de (sondaj ve sismik çalışmalarının kontrolü) ve büroda denetlemek, uygun olduğu 

takdirde onaylamak, imar durumuna ek olarak, parselin jeolojik durumunu gösteren “ genel jeolojik 

durumunu ” düzenlemek, 

 Belediyeye ait kazı çalışmalarında, kurulan tespit komisyonlarında görev alınarak, kazı klâs 

tespit raporu hazırlanması işlemlerinde bulunmak, Dulkadiroğlu İlçe Belediyesi mücavir alan sınırı 

içerinde başkanlıkça gerekli görülen yerlerin “ jeolojik - Jeoteknik raporu ve haritası - Derin Su sondaj 

çalışmalarını hazırlamak veya hazırlatmak, Planlamaya Esas Jeolojik, jeolojik - Jeoteknik ve mikro 

bölgeleme Etüt raporlarını hazırlatmak Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda 

görev almak. 

H. Hizmet Alım Usulü Arazi Çalışma Servisi: 

 Servisteki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 Şehrimizin muhtelif bölgelerinde istimlâk çalışmaları esas olmak üzere; Arazi ölçümü 

aplikasyon işlemleri, fotoğraflama, arazi üzerinde muhdesatları ile birlikte ölçüm ve tespitlerini yapmak, 

alınan sayısal verilerin sayısal ortama işlenmesi, sayısal verilerin hazırlanması hizmetleri. 

 Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları: Kent dokusunun bilgisayar ortamına taşımak için gerekli 

altyapı, veri tabanı programlarla ilgili eğitimi, kentin Numarataj faaliyetlerini ve Ulusal Adres veri 

Tabanı çalışmaları kapsamında cadde, sokak, bulvar ve meydan isimleri, arazi ortamında levhalama, 

Numarataj çalışmaları ve sayısal ortama aktarılması hizmeti. 

 Yapı Denetimi: Müdürlük bünyesinde yapılacak çalışmalarda kanun, yönetmelik talimatlar, 

proses haritalar esas alınarak şikayet ve talepler doğrultusunda gerekli bilgileri hazırlayıp yetkili mimar 

ve mühendis ile değerlendirmek, ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı olarak başlanan yapıların kontrolü, 

imar plan dışı uygulamalar ve çarpık kentleşme(kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma) ile mücadele 

kapsamında günlük kontrol hizmetleri. 

 Yapı ruhsatı aşamalarında binaların aplikasyon krokisi, temel, tabla ve demir vizeleri 

kontrollerini yapmak, yapılan inşaatların uygulama projesine uygunluğu tespit etmek.  

 Yapı kullanma izni aşamalarında binaların onaylanmış projelere uygunluğu ve eksik kısımların 

tamamlatılarak uygun hale getirilmesi hizmeti. (İskân hizmeti) 

 Kurumumuz bünyesinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan binalarda gerekli tadilat ve imalat 

işleri hizmeti. 

İ. Alt Komisyon Çalışma Servisi: 

Servisimiz Arsa Düzenlemeleri Ön inceleme, Kıymet Takdir ve Maili İnhidam Komisyonlarında 

oluşmakta olup aşağıda bu birimler gösterilmiştir. 

1. Arsa Düzenlemeleri Ön inceleme Komisyonu: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 İstekliler, Kamu Kurum kuruluşları, Özel Mühendislik büroları ve Kurumumuz tarafından 

yapılan imar uygulaması, hali hazır harita, ifraz, yola terk, aplikasyon ve ihdas çalışmalarının her türlü 

arsa düzenlemelerin encümen öncesi ön incelemesini yaparak işlemin kanun ve yönetmeliklere 

uygunluğunu kontrol etmek. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 
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2. Kıymet Takdir Komisyonu: 

 Birimdeki tüm işlerin yapımında ve icrasında kanun ve yönetmelikler doğrultusunda çalışmalar 

yapmak. 

 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasında belirtilen hususlarda işlem yapmak. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 

3. Maili İnhidam Komisyonu: 

 Yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılacak derecede olan binaların tespitini yapmak, eski eser ve 

yapıların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli önlemleri 

almak ve yıkılacak olan binaların yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğüne bilgi vermek. 

 Müdürlükte servisinin konularına giren ilgili komisyonlarda görev almak. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 32 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 1.872.017,69 1.867.866,18 4.151,51 

  1 1 MEMURLAR 458.186,46 454.233,77 3.952,69 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.119.776,42 1.119.776,42 0,00 

  1 3 İŞÇİLER 293.875,08 293.676,26 198,82 

  1 5 DİĞER PERSONEL 179,73 179,73 0,00 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

298.162,04 295.647,54 2.514,50 

  2 1 MEMURLAR 63.296,00 62.173,94 1.122,06 

  2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 171.506,04 171.506,04 0,00 

  2 3 İŞÇİLER 63.360,00 61.967,56 1.392,44 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
3.890.000,00 3.763.264,22 126.735,78 

  3 2 

TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

5.000,00 188,80 4.811,20 

  3 3 YOLLUKLAR 20.000,00 6.548,11 13.451,89 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 3.725.000,00 3.638.777,94 86.222,06 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 140.000,00 117.749,37 22.250,63 

6     SERMAYE GİDERLERİ 1.410.000,00 1.129.495,53 280.504,47 

  6 1 MAMÜL MAL ALIMLARI 650.000,00 543.284,06 106.715,94 

  6 4 
GAYRİMENKUL 

ALIMLARI VE 
760.000,00 586.211,47 173.788,53 

GENEL TOPLAM 7.470.179,73 7.056.273,47 413.906,26 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TAPLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 5 Sağlam, Estetik ve Yaşana bilirliği Yüksek Bir Kent Oluşturmak 

HEDEF 5.1 
Kentimiz genelinde imar projeleri yapmak ve imar problemlerini 

çözüme kavuşturmak 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

5.1.1 Plan ve Proje Üretimi İşi  01.01.2018 31.12.2018 %10 

5.1.2 Kamulaştırma Hizmetleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

HEDEF 5.2 Kaçak Yapıyı En Aza İndirmek 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

5.2.1 Yapı ve Proje İşlemleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

5.1.1.Plan ve Proje Üretimi İşi: Önceden kararlaştırılmış bütçe ve belirli kaynaklar kullanılarak 

yapılan projeler bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Toplum yararına projeler, dezavantajlılara yönelik 

projeler, kırsal kalkınma projeleri, gelir getirici projeler, çevre-ormancılık-ağaçlandırma projeleri, 

toplum sağlığı-rehabilitasyon projeleri ve eko-turizm gibi çok çeşitli projelerdir. 

5.1.2.Kamulaştırma Hizmetleri: Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk 

tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince 

kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve 

irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında 

taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların 

çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. 

 

 

 

 

 

 

 

2018 YILI KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 

S. NO FAALİYET 2017 2018 

1 Kamulaştırma Talepleri 34 24 

2 Kamulaştırması Gerçekleşen 3 4 

3 Encümen Tarafından Reddedilenler 3 20 

4 İşlemleri Devam Edenler 28 5 



 

 

69 

5.2.1 Yapı Ve Proje İşlemleri: 

SIRA 

NO 
FAALİYETİN ADI 

BAŞLAMA 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

GERÇEKLEŞME 

ORANI/ADEDİ 

1 Yapı Ruhsatı Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 795 Adet 

2 Yapı Kullanım İzni Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 212 Adet 

3 Yıkım Ruhsatı Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 51 Adet 

4 
İşyeri Açma Ve Çalıştırma 

Uygunluk Görüş Talebi Verilmesi 
01.01.2018 31.12.2018 _ 

5 Demir Vizesi Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 80 Adet 

6 Zemin Etüt Raporu Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 219 Adet 

7 
Sondajlı Zemin Etüt Raporu 

Verilmesi 
01.01.2018 31.12.2018 52 Adet 

8 
Mali İnhidam Yapı Ruhsatı 

Verilmesi 
01.01.2018 31.12.2018 47 Adet 

9 
Kentsel Dönüşüm Projesi 

Verilmesi 
01.01.2018 31.12.2018 20 Adet 

10 Kültür Varlıkları Uygulaması 01.01.2018 31.12.2018 127 Adet 

11 Numarataj Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 4.023 Adet 

12 İmar Planı Tadilat İzni Verilmesi 01.01.2018 31.12.2018 62 Adet 

13 İmar Uygulaması 01.01.2018 31.12.2018 9 Adet 

14 İfraz Tevhit Yola Terk İşlemi 01.01.2018 31.12.2018 114 Adet 

15 Durdurulan Ve Yıkılan İnşaat  01.01.2018 31.12.2018 4 Adet 

16 Para Cezaları 01.01.2018 31.12.2018 2 Adet 

17 İmar Çap İşlemleri 01.01.2018 31.12.2018 468 Adet 

18 Satış Servisi 01.01.2018 31.12.2018 40 Adet 

19 
Su Basman Ve İnşaat Kontrol 

Vizesi Verilmesi 
01.01.2018 31.12.2018 327 Adet 

20 
Kesinleşen İmar Planı Tadilat 

Talepleri 
01.01.2018 31.12.2018 46 Adet 
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6) Gözlemsel Zemin Etüt Raporu: Yeni inşaat yapmak için proje öncesi Dilekçe ve Zemin etüt 

raporu ile yapılan müracaatlarda 28.06.1993 tarih ve 373 sayılı genelge ve Zemin ve Temel Etüdü 

Raporu Genel Formatı doğrultusunda 307 adet gözlemsel Zemin etüt raporu incelenip onaylanmıştır.  

7) Sondajlı Zemin Etüt Raporu, Sondajlı Zemin Etüt Raporu: Yeni inşaat yapmak için proje 

öncesi Dilekçe ve Zemin etüt raporu ile yapılan müracaatlarda 28.06.1993 tarih ve 373 sayılı genelge 

ve Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı doğrultusunda 197 adet Sondaja dayalı Zemin ve temel 

etüt raporu incelenip onaylanmıştır.  

8) Maili İnhidam Yapı: Belediyemiz Encümenince 08.01.2015 tarih ve 2015/6 Sayılı kararı ile 

kurulan 2015 yılı maili inhidam komisyonuna gelen dilekçe ile yapılan müracaat 30 adet olup,  dilekçeye 

konu yerler işleme alınmış 18 tanesi yıkılmış geri kalanlarında prosedürleri devam etmektedir. 

9) Kentsel Dönüşüm: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun 

kapsamındaki yapıların tahliyesi ve yıktırılması işlemlerinde 36 yapıya işlem yapılmış olup, 21 bina 

yıkılmış, 15 binanın yıkım işlemleri ise devam etmektedir. 

10) Kültür Varlıkları: 10.06.2014 tarih ve 718 sayılı başkanlık oluru ile Gaziantep Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda Belediyemizi temsilen 12 kurul toplantısına katılım sağlanmış 

olup, 99 adet konu görüşülmüştür. 

11) Numarataj Faaliyetleri: Dünya üzerindeki karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. 

sorunların çözümüne yönelik mekâna/konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı 

olmak üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal 

analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım, personel, coğrafi 

veri ve yöntem bütünüdür. 

12) İmar Plan Tadilat Talepleri: İstekliler ve resmi kurumlardan gelen plan değişiklik taleplerini 

ilgili ihtisas komisyonuna ve belediyemiz meclisine götürmek gerekli kararların alınması sağlamak. 

 İstekliler ve resmi kurumlardan gelen resmi ve bilgi imar çapı taleplerini parsel mülkiyet 

sınırlarına uygun olarak tanzim etmek. 

 Çevre düzeni planlaması kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, koruma planlaması, yenileme 

planlaması, ulaşım planlaması kurguları ile beraber, nazım ve uygulama planları ile kentin kullanımına 

sunmaktır. 

 Makro ölçekte üst plan kararları ile özellik arz eden projelerin hazırlandığı birimle tüm kentin 

makro kararlarını almak. 

14) İfraz Tevhit Yola Terk Uygulamaları: 

 İfraz: Ayırma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 inci 

maddeleri uyarınca iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir. 

İmar Kanununun 15 ve 16 inci maddeleri uyarınca yapılan ayırma işleminin, parselasyon niteliğinde 

olan ve olmayan olarak 2 çeşidi vardır: 

Parselasyon niteliğinde olan ayırma (ifraz); imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller 

içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini 

kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir. 

Parselasyon niteliğinde olmayan ayırma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanları kapsamında 

bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir. 

 Tevhit: Tevhit (Birleştirme) Tapu Sicilinde ayrı ayrı kayıtlı, birbirine sınırdaş birden fazla 

taşınmazın teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi işlemidir. 

 Yola Terk: Yola terk haritaları imar planlarının uygulanışı sırasında yola terk işleri nedeniyle 

yapılan haritalardır. Yola terk haritalarının yapımında parselasyon niteliği taşıyan ayırma haritalarının 

yapımındaki kurallar uygulanır. 

15) Durdurulan Ve Yıkılan İnşaatlar: 3194 Sayılı Yasanın 32.Maddesine Göre belediyemiz 

mücavir sınırları içerisinde 69 adet inşaat durdurulma ve yıkım işlemi yapılmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Co%C4%9Frafi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Co%C4%9Frafi_veri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Co%C4%9Frafi_veri
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16) Para Cezaları: 3194 Sayılı Yasanın 42.Maddesine göre 68 adet para cezası yazılmıştır. 

17) İmar Çap İşlemleri: Belediyelerce bir arsanın üzerine yapılabilecek olan yapının taban alanını 

toplam inşaat alanını kat adedini binanın yüksekliğini komşu mesafelerini ve yol cephelerini gösteren 

onaylı belgeye deniyor. 

 İmar çapı, inşaat ruhsatı alınmadan önce çizilecek olan mimari projeye altlık olmak üzere imar 

durumuna uygun olarak hazırlanan parselin mesafelerini ve yapılacak olan binanın ebatlarını gösteren 

krokiye deniyor.  

2018 YILI İMAR ÇAP İŞLEMLERİ 

S. NO FAALİYET 2017 2018 

1 Toplam Verilen Çap 658 Adet 468 Adet 

2 Toplam Alınan Çap Harcı 927.444,00 ₺ 430.080,00 ₺ 

18) Satış İşlemleri: Mülkiyeti Belediyemize ait tam ve hisseli taşınmazların satılması iş ve işlemlerini 

yapmak ve sonuçlarını takip etmek.  

2018 YILI SATIŞ İŞLEMLERİ 

S. NO FAALİYET 2017 2018 

1 Satışa Uygun Olmayan 20 Adet 25 Adet 

2 Satış İşlemi Biten 35 Adet 40 Adet 

3 İşlemleri Devam Eden 21 Adet 24 Adet 

4 Tam Parsel İhaleye Çıkan Dosyalar 3 Adet 3 Adet 

Toplam Satın Alma Talebi 79 Adet 92 Adet 

19) Su Basmanı Ve İnşaat Kontrol Vizesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Bürosunca tasdik 

edilen projeler göre yapıların denetimi; Yönetmelik gereği su basman, kat ve çatı vizelerinin verilmesi; 

inşaatı tamamlanan yapılara ilgilisinin müracaatı üzerine belgelerin temini ve harçların tahsiline 

müteakip yapı kullanma izni verilmesi. 

DİĞER HUSUSLAR 

Restorasyon Ve Yenileme Çalışmaları: Tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkartarak turizmi 

canlandırmayı hedefleyen projelerdir. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 2 proje mevcuttur. Bunlardan 

Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Ağustos 2017 de yapımına başlanmış olup, Nisan 2018 

tamamlanmıştır. İçerisinde Masal Odası, Oyuncak Odası, Karagöz Hacivat Orta Oyunu, Aşıklar 

Kıraathanesi ve Ses Kayıt Stüdyosu mevcuttur. Bir diğeri ise Tarihi Üdürgücü Konağı Temmuz 2017 

de yapımına başlanmış olup, Ekim 2018 de Misafirhane, Halk Eğitim Merkezi, Sergi Salonu ve 

Başkanlık Makamı amacıyla hizmet vermektedir. 

 

 



 

 

72 

 

ÜDÜRGÜCÜ KONAĞI   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS MÜZESİ 
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 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Yazılı ve görsel basında Dulkadiroğlu Belediyesi ile ilgili çıkan günlük haber ve yorumları takip 

etmek. Kupürlerle basından özetler tasnif edip, Başkanlık Makamını bilgilendirmek ve haberleri 

değerlendirmek. Cevaplanması gereken haberlerle ilgili olarak Başkanlık Makamının onayı ile gerekli 

açıklamaları yapmak. 

2) Belediyenin ve Belediye Başkanının tüm medya kuruluşları ile (gazeteler, dergiler, 

televizyonlar, radyolar gibi) iletişimini sağlamak. 

3) Belediyenin yapmış olduğu sosyal ve kültürel etkinlikler ile diğer faaliyet ve hizmetlerini 

kamuoyunu duyurmak maksadıyla, basın kuruluşlarını, basın bültenleri ve basın bildirileri ile 

bilgilendirmek. 

4) Belediye tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili kitap-broşür gibi yayınlar hazırlamak 

5) Belediye ve başkanlığın basın bültenlerinin hazırlık ve organizasyonlarını yapmak 

6) Basın bültenlerinin arşivlenmesini yapmak 

7) Kamu Kurum ve Kuruluşları, dernekler, vakıflar, federasyonlar, kulüpler, sivil toplum 

kuruluşları, Üniversiteler ve eğitim - öğretim kurumları ile işbirliği yaparak; sohbetler, seminerler, 

konferanslar, kongreler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar, multivizyon ve dia gösterileri, çeşitli 

konser ve gösteriler, fotoğrafçılık kursları ve gösterileri, sosyal sorumluluk projeleri, basın toplantısı, 

çeşitli kampanya ve törenler düzenler. Bu faaliyetlerle ilgili duyuru, ilan yapabilir. Kitap, dergi ve broşür 

bastırabilir, CD veya kısa film hazırlatabilir, gerektiğinde hediyeler verebilir. 

8) Belediye Faaliyetlerinin yer aldığı faaliyet bülteninin 2 aylık periyotlarla hazırlamak, bastırmak 

ve dağıtımını sağlamak. 

9) Toplumsal duyarlılığı arttırmak vatandaşı doğru bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 

çeşitli konularda afiş, el kitapçığı broşür rehber gibi çalışmalar yaparak hizmet alan tüm kesimlere 

duyurmak ve ulaştırmasını sağlamak. 

10) Yıllık Faaliyet bülteni hazırlatmak, bastırmak ve dağıtımını yapmak. 

11) Düzenlenen etkinliklerde fotoğraf ve kamera çekimleri yapmak veya yaptırmak. Elde edilen 

materyalleri arşivlemek ve ihtiyaç duyan birimlerin kullanımına sunmak. 

12) Yıl içerisindeki kamera çekimlerinden derlenen görüntülerle belediyenin tanıtım CD’lerini 

yapmak ya da yaptırmak. Gerekli görülen görüntülerle ilgili prodüksiyon çalışmalarını yürütmek. 

13) Belediye hizmetleri ve gerekli duyuruların Belediye Web Sitesinde yayınlanmasını sağlamak. 

14) Belediye Başkanı adına tüm tebrik, taziye, telgraf ve kutlama mesajlarının metinlerini yazmak 

ve Başkanın onayını aldıktan sonra zamanında ilgililerine gönderilmesini sağlamak. 

15) Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla, kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak. 

16) Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek ortam, araç-gereç ve teknolojiyi belirlemek ve 

temini için gerekli işlemleri yapmak. 

17) Müdürlük adına gelen bütün evrakları teslim almak ve gecikmeye mahal vermeyecek sürede 

gelen evrak kayıt defterine kayıtlarını gerçekleştirmek. 

18) Gelen-giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale işlerini yapmak ve gelen 

belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını kurarak dosyalama işlemini yapmak. 

19) Öncelik sırasına göre kurum içi, kurumlar arası ve diğer yazışmalarını yapmak ve takip etmek. 

Karar ve yazıların örneklerini çıkararak mevzuata uygun arşivlemek. 
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20) Başkanlık Makamı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlar ile ilgili mevzuata uygun olarak 

belediyenin basın yayın ve halkla ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun 

bir şekilde, seçenekli olarak belirleyip başkanlık onayına sunmak, onaylanmış seçenekleri, ilgili 

birimleri koordine ederek uygulamak. 

21) Belirli gün ve haftalarda gerekli duyarlılığı sergileyecek girişimleri organize etmek, topluma 

mal olmuş şahsiyetler ve olaylarla ilgili etkinlikler düzenlemek. 

22) Belediye birimlerinin gerçekleştirdiği faaliyet ve hizmetler çerçevesinde; açılış, temel atma, 

tören ve vb. organizasyonlar düzenleyerek gereğini yerine getirmek, kamuoyunun hizmetlerden 

haberdar olmasını, faaliyetlere katılımını sağlamak. 

23) Belediyenin diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştireceği 

projelerin halkımıza ve kamuoyuna duyurulması için basın toplantıları organize etmek. 

24) Belediyenin E-Devlet projelerine entegrasyonunu sağlamak için gerekli alt yapı çalışmalarını 

yapmak. 

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Servisi: 

 Servisimiz, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile ilgili faaliyetleri (Haberleşme, Kültürel 

Faaliyetler ve Basın Yayın İşlemlerini organize etmekle sorumludur.  

 Servisimizde vatandaşların dilek ve şikâyetlerini ilgili müdürlüklere ileterek gelen cevaplar 

doğrultusunda vatandaşları bilgilendirir. Ayrıca mahalli muhtarlıklarla iletişim içerisinde bulunarak 

müdürlüğümüzden talep edilen istekleri ve belirtilen önerileri sonuca bağlamaya çalışır.  

 Vatandaşlarımızın belediyemize isteklerini, şikâyetlerini, önerilerini e-mail, telefon veya bire 

bir (yüz yüze) ilettikleri, istek, öneri ve şikâyetlerin ilgili makamlara iletildiği ve cevapların başvuru 

sahibi vatandaşlara yeniden yönlendirildiği servistir. 

 Belediyemiz bünyesinde düzenlenen aktiviteler ile vatandaşlarımıza sanatsal ve kültürel 

anlamda katkı sağlanmaya çalışılır. 

 Belediyemizin ihtiyacı olan her türlü görüntüleme, haber ve süreli yayın hizmeti bu serviste 

gerçekleştirilmektedir. 

          Mevcut serviste, belediye faaliyetlerinin görüntülenmesi, haber haline getirilmesi ve 

arşivlenip basına servis edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilir.   

 Belediye faaliyetlerinin halka ulaştırılması amacıyla hazırlanan billboard, broşür, megalight ve 

el ilanlarının görsel tasarımını gerçekleştiren birimdir. 

B. İdari İşler, İhale ve Satın Alma Birimi: 

 Servisimizde müdürlüğün idari, ihale ve satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Evrak kayıt, 

ihale ve satın alma, teknik işlerde bu servisimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 Gelen ve giden evrakların kaydının yapıldığı, müdürlüğümüzce yapılan bütün alım satım 

evraklarının ihale şartnamesi dâhilinde düzenlenip takibinin yapıldığı servisimizdir. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 25 
BASIN YAYIN VE HALKLA 

İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 215.000,00 202.424,04 12.575,96 

  1 1 MEMURLAR 215.000,00 202.424,04 12.575,96 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

34.000,00 28.070,25 5.929,75 

  2 1 MEMURLAR 34.000,00 28.070,25 5.929,75 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
2.690.000,00 1.692.701,48 997.298,52 

  3 1 
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 
50.000,00 0,00 50.000,00 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 
655.000,00 404.117,03 250.882,97 

  3 3 YOLLUKLAR 10.000,00 0,00 10.000,00 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 850.000,00 640.700,82 209.299,18 

  3 6 
TEMSİL VE TANITMA 

GİDERLERİ 
1.000.000,00 598.890,03 401.109,97 

  3 7 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

125.000,00 48.993,60 76.006,40 

5     CARİ TRASFERLER 30.000,00 0,00 30.000,00 

  5 3 
KAR AMACI GÜTMEYEN 

KURULUŞLARA 
30.000,00 0,00 5.000,00 

GENEL TOPLAM 2.969.000,00 1.923.195,77 1.045.804,23 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2017 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 6 Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 

HEDEF 6.1 Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak. 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

6.1.2 İlçemizin Tanıtım CD 01.01.2018 31.12.2018 1 Adet 

6.1.3 Basım ve Yayın işi  01.01.2018 31.12.2018 %100  

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

6.1.2 İlçemizin Tanıtım CD: 2018 yılı içerisinde İlçemizin tanıtımı için hazırlanacak olan CD 

hazırlanamamış gelecek sene içinde hazırlanması planlanmaktadır. 

6.1.3 Basım Ve Yayın İşi: 2018 yılı içerisinde Belediye faaliyetlerini tanıtmak ve vatandaşları 

hizmetlerdeki yeniliklerden haberdar etmek için broşür ve gazete hazırlanmıştır. 
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1. Belediye Faaliyetlerini Billboardlarda Yayınlamak: Belediye faaliyetlerini tanıtmak ve 

vatandaşları hizmetlerdeki yeniliklerden haberdar etmek amacıyla şehrimizin muhtelif yerlerinde 

billboardlardan yararlanılmıştır. 
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2. Belediyemizin İnternet Sitesi İçin Haber, Video, Fotoğraf Hazırlamak: Belediye 

faaliyetlerini interaktif yoldan halkımıza sunarak onların konu hakkında daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgi 

edinmesi sağlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Belediye Hizmetlerinin Halka Ulaştırılmasında Ulusal Gazetelerden Yararlanmak: 

Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin halka ulaştırılmasında yerel ve ulusal haber 

gazetelerinde yer almıştır. 
4. Yerel Günlük ve Haftalık Gazetelerden Yararlanmak: Belediyemiz tarafından 

gerçekleştirilen hizmetlerin haber olarak hazırlanıp günlük ve haftalık yayın yapan gazetelere 

ulaştırılarak tüm vatandaşlarımızın hizmetlerden haberdar edilmesi amaçlanmıştır. 
5. İnternet Gazetelerinden Yararlanmak: İlimizde faaliyet gösteren internet haber portallarında 

belediyemizin hizmetleri haber olarak yer almakta olup haber vatandaşlara ulaştırılmıştır. Yararlanılan 

web adreslerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir. 
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6. Belediye Hizmetlerinin Halka Ulaştırılmasında Yerel Televizyon Kanallardan 

Yararlanmak: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin halka ulaştırılmasında ulusal yayın 

yerel Televizyon kanallardan yararlanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Çeşitli Etkinlik ve Faaliyetlere ortak proje Yapmak: Kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum 

örgütlerinin 2018 yılı içerinde 4 adet ortak proje yapılmıştır. 
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8. Başkan Tebrik Mesajı: 2018 yılı içerisinde bayramlarda Başkanın tebrik mesajını vatandaş ile 

buluşturmak amacıyla çalışma yapıldı. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Kutlama için Billboard Hazırlamak: 2018 yılı içerisinde bayramlar ve özel günler ile ilgili 

billboard çalışmaları yapıldı. 
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10. Açılış ve Kutlamalara Davet Etmek: 2018 yılı içerisinde açılış, kutlama ve etkinliklerden 

vatandaşı haberdar etmek ve davet etmek amacıyla davetiye ve billboard çalışmaları yapıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Yapılan Hizmetlerle İlgili Bilgilendirme: 2018 yılı içerisinde ilçemizde yapılan hizmetlerle 

ilgili vatandaşı bilgilendirmek amacıyla billboard çalışması yapıldı. 
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 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Tarihi, kültürel, sportif, eğitici ve sanata yönelik, iç ve  dış turizm ile  ilgili  her türlü kültürel 

etkinliklerde bulunmak, 

2) İlçenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve yoksul öğrencilerine, ilçedeki 

vatandaşlara meslek edindirme, sportif faaliyetler, hobi ve eğitim kursları düzenlemek, 

3)  Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere eğitsel çalışmalarında katkıda 

bulunmak, 

4)  Milli ve dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak organizasyonlar 

yapmak, 

5)  Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişileri için anma törenleri, önemli gün ve 

haftalara ait etkinlikler düzenlemek, 

6) Eğitim kurumları ile iş birliği yapmak, gençliğe yönelik seminer,  konferans, paneller ve 

sempozyumları düzenlemek, 

7)  İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak 

kent halkının kaynaşmasını, toplumsal moralin yükselmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını 

sağlamak için çalışmalar yapmak, 

8) Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek,  

9)  Anne baba ve çalışan ailelerde çocukların okul öncesi dönemindeki eğitimlerine katkıda 

bulunmak için kreşler açmak, 

10) Halk müzeleri açarak işletilmesi konusunda ilgili makamlarla işbirliğine gitmek, 

11) Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak, 

12) Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara 

ziyaret programları düzenlemek. 

13)  Gençlik merkezleri,  Sosyal Tesisler ve Taziye Evleri açılması için çalışmalar yapmak; bu 

binalarda konferanslar, paneller, açıkoturumlar, seminerler, sergiler, multivizyon gösterileri, çeşitli 

konser ve gösteriler, beceri kazandırma ve meslek edindirme kursları, tiyatro-sinema kursları gösterileri, 

halkoyunları kursları. Türk sanat müziği kursları, spor müsabakaları, çeşitli kampanya ve törenler 

düzenlemek. 

14) Gençlik merkezleri ile gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle 

değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak. 

15) Vakıf ve derneklere müşterek çalışmalar yaparak kurslar açmak. 

16)   Ülkemize mal olmuş milli ve edebi şahsiyetler ile ilgili anma toplantıları düzenlemek. 

17)   Amfi tiyatro, Kültür ve Kongre merkezinin açılmasına destek olmak ve işleyişini takip etmek, 

18)   Yeni Gençlik ve Sosyal tesisler açarak eğitime destek vermek, 

19)  Bilim ve sanat merkezi, Bilim ve teknoloji müzesi gibi kurumların açılmasını sağlamak  

20)   Kahramanmaraş turizminin gelişmesi için yeni alternatif turizm unsurları oluşturmak ve 

uygulamak,  Kahramanmaraş tarihi şehir yerleşim alanındaki kültürel unsurları turizme kazandırmak, 

21)  Eski tarihi yapıların restorasyonu sonrası Kütüphane, Müze, Sosyal Tesis vb. işlerde 

kullanabilecek şekilde dizayn edilmesini sağlamak. 

22)  Yeni mahallelere taziye evleri, park ve spor salonlarının yapılmasına destek olmak.  

23)  Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yapmak.  
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

C. İdari İşler, İhale ve Satın Alma Birimi: 

 Servisimizde müdürlüğün idari, ihale ve satın alma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Evrak kayıt, 

ihale ve satın alma, teknik işlerde bu servisimiz tarafından karşılanmaktadır. 

 Gelen ve giden evrakların kaydının yapıldığı, müdürlüğümüzce yapılan bütün alım satım 

evraklarının ihale şartnamesi dâhilinde düzenlenip takibinin yapıldığı servisimizdir. 

D. Sosyal Yardım İşleri Birimi: 

 Dulkadiroğlu İlçesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, dul, yoksul, muhtaç, 

kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere maruz kalan muhtaç kişilere 

bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına 

dair usul ve esasları belirlemektir.  
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 
KAHRAMANMARAŞ 

İLİ 
      

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 38 
KÜLTÜR VE SOSYAL 

İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 222.048,47 217.782,12 4.266,35 

  1 1 MEMURLAR 222.048,47 217.782,12 4.266,35 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

22.793,58 18.293,58 4.500,00 

  2 1 MEMURLAR 22.793,58 18.293,58 4.500,00 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
1.582.157,95 870.669,07 711.488,88 

  3 2 

TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

664.500,00 393.644,29 270.855,71 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 85.000,00 38.000,00 47.000,00 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 150.000,00 50.740,00 99.260,00 

  3 6 
TEMSİL VE TANITMA 

GİDERLERİ 
375.000,00 332.612,38 42.387,62 

  3 7 

MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ HAK 

ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

100.000,00 0,00 100.000,00 

  3 8 
GAYRİMENKUL MAL 

BAKIM 
120.000,00 18.585,00 101.415,00 

5     CARİ TRASFERLER 1.850.000,00 1.487.777,50 362.222,50 

  5 4 
HANE HALKINA 

YAPILAN 
1.850.000,00 1.487.777,50 362.222,50 

GENEL TOPLAM 3.677.000,00 2.594.522,27 1.082.477,73 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 6 Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 

HEDEF 6.1 Tanıtıcı organizasyonlar düzenlemek ve yayınlar hazırlamak. 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

6.1.1 Etkinlik ve fuarlara katılım işi 01.01.2018 31.12.2018 1 Adet  

HEDEF 6.2 Halkla İlişkileri etkili olarak yönetmek 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

6.2.1 
 Spor Kulübüne Malzeme 

Yardımı  
01.01.2018 31.12.2018 %100 

STRATEJİK AMAÇ 7 Tören, Temsil, Ağırlama, Protokol vb. Hizmetleri Yapmak. 

HEDEF 7.1 Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek. 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

7.1.1 Şenlik Organizasyon İşi 01.01.2018 31.12.2018 - 

7.1.2 Kutlama ve Festival  01.01.2018 31.12.2018 2 Adet 

7.1.3 Ramazan Ayı Etkinliği 01.01.2018 31.12.2018 - 

7.1.4 Konser Etkinliği 01.01.2018 31.12.2018 - 

HEDEF 7.2 Sanatı kentimizin her noktasıyla buluşturmak. 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

7.2.1 Salon Programları   01.01.2018 31.12.2018 - 
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STRATEJİK AMAÇ 8 Adil, Eşit ve Yerinde Yardımlar Sunmak 

HEDEF 8.1 Yardıma muhtaç kişi ve ailelere yardımda bulunmak. 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

8.1.1 Erzak Dağıtım İşi  01.01.2018 31.12.2018 14.000 Adet 

8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı 01.01.2018 31.12.2018 5 Adet 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMES 

6.1.1 Etkinlik ve fuarlara katılım işi:  2018 yılı içerisinde Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi 

tarafından geleneksel olarak düzenlenen kitap fuarına katılım sağlanmıştır. 

6.2.1 Spor Kulübüne Malzeme Yardımı: 2018 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren 

toplam 11 amatör spor kulübüne malzeme yardımı yapılmıştır  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Şenlik Organizasyonu: 2018 yılı içerisinde belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan yeşil 

tepe mahallesinde bulunan A tipi mesire alanında ilçemiz halkına yönelik eğlence programı 

düzenlenmiştir. 

7.1.2 Kutlama ve Festival: Geleneksel hale getirdiğimiz 2018 yılı içerisinde Bertiz Boyalı ve 

Dereköy güreş festivalleri gerçekleştirdik. 

7.1.3 Ramazan Etkinliği: Belediyemizin Ramazan Ayı etkinleri çerçevesinde yardıma muhtaç 

vatandaşlarımıza gıda yardım paketi dağıtılmıştır. Bunların dışında ramazan ayında bütün etkinlikler 

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. 

7.1.4 Konser Etkinliği: 2018 yılı içerisinde herhangi bir konser etkinliği programı yapılmamıştır. 

7.2.1 Salon Programları: 2018 yılı içerisinde herhangi bir solon programı yapılmamıştır. 
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8.1.1 Sosyal Yardım: 2018 yılı içerisinde sosyal yardım etkinliklerimiz çerçevesinde ihtiyaç sahibi 

ailelerimize ulaşarak 14.000 Adet erzak dağıtımı yapılmıştır. Öğrencilere 2.000 adet kırtasiye 

malzemesi yardımı yapıldı. 

8.1.2 İftar ve Bayram Kahvaltısı: 2018 yılı içerisinde sosyal etkinliklerimiz çerçevesinde 5 adet 

iftar programı düzenlenmiş olup (Ramazan ayı içerisinde 2.000 vatandaşımıza iftar yemeği verilmiştir. 

Kapalı Çarşı esnaflarına ve belediye personellerimize iftar programları düzenlenmiştir. Ayrıca kardeş 

belediye olan Bosna Hersek Buzim kentinde iftar programı tertip edilmiştir), ilimizde yaşanan sel 

felaketi nedeniyle bayram kahvaltısı programı iptal edilmiştir. 
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 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Özel Kalem Müdürlüğü aşağıdaki görevleri Belediye Başkanı’nın verdiği yetki ve emirler 

doğrultusunda,  Özel Kalem Müdürünün gözetim ve denetiminde yerine getirir. 

2) Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak söz konusu görevlerle ilgili resmi 

yazışmaları yürütmek ve muhafaza etmek. 

3) Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda tüm birimlerin çalışmalarını günlük veya haftalık 

faaliyetler halinde hazırlatarak Belediye Başkanına iletilmesini sağlamak. 

4) Belediye Başkanının katılacağı çeşitli Açılış, Ziyaret, Davet, Karşılama, Uğurlama, Milli ve 

Dini Bayramlar, Mahalli kurtuluş günleri ve diğer önemli organizasyonlarda her türlü protokol ve tören 

işlerini düzenlemek. 

5) Belediyeyi ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri 

yapmak. 

6) Başkan'ın temsil ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, yazışma ve tahakkuk işlemlerini 

yürütmek. 

7) Başkanlıkça istenecek veya Başkanlığa sunulacak konularla ilgili, verilmesi müdürlükçe 

zorunlu ve yararlı görülecek tamamlayıcı bilgi ve dokümanların sağlanması ve konularla ilgili gerekli 

derleme, araştırma ve incelemelerin yapılması veya ilgili birimlere yaptırılmasını sağlamak. 

8) Başkanlık Makamının emir ve direktiflerini ilgili birimlere ulaştırmak takip ve 

sonuçlandırılmasını sağlamak. 

9) Başkanlık Makamının görüşmeleri öncesi görüşme ile ilgili alt yapıyı hazırlamak. 

10) Başkan'ın günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde çalışma saatlerini ve toplantılarını 

planlamak. 

11) Başkan'a intikal eden sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları, günlük olarak takip etmek. 

12) Başkanlık Makamı ’nın ziyaretçi ve telefon trafiğini idare etmek. 

13) Başkanlık Makamına gelen davetiyeleri, Başkan'a sunmak. 

14) Başkan'ın; koordinasyon ve istişare toplantılarını düzenlemek. 

15) Başkanlık Makamı tarafından yayımlanan genelgelerin dağıtımını sağlamak ve takibini yapmak. 

16) Başkan'ın gerek yurt içi gerekse yurt dışı seyahatlerinin organizasyonlarını yapmak. 

17) Başkan'ın istediği toplantıların yapılmasını ve organizasyonunu sağlamak. 

18) Yapılan programlarla Başkan'ın zamanının en iyi şekilde planlanmasına yardımcı olmak. 

19) Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkan’ınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler 

ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat 

kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur.  

20) Özel Kalem Müdürlüğü, Belediye Başkan’ınca verilen bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile 

ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

21) Özel Kalem Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa 

dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 

yetkilidir. 
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Özel Kalem Müdürü: 

 Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak çalışmaların bu programlar 

doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 

 Başkanlık Makamının emir ve direktiflerini birimlere ulaştırır, takip ve sonuçlandırılmasını 

sağlar. 

 Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur. Başkana 

sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapar. 

 Başkanlık Makamının yazışmalarını yaptırır. Başkanın yurt içi ve yurt dışında katılacağı toplantı 

programlarının gerekli hazırlıklarını yapar. 

 Başkanın yurtiçi ve yurt dışından gelen misafirleri için her türlü karşılama, ağırlama ve uğurlama 

hizmetlerinin başkan adına yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılmasını sağlar. 

 Başkanlık Makamına yapılan başvuruları talep ve şikâyetleri değerlendirir ilgili Başkan 

Yardımcıları veya birim müdürlerine iletir ve çözümlenmesini sağlar. 

 Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışı sağlar, Personelin çalışmalarını organize eder. 

B. Sekretarya Birimi: 

 Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürü ile görüşmek üzere gelen ziyaretçilerin uygun 

zamanlarda görüşmelerini sağlar. 

 Başkan adına gelen mektupları ve davetiyeleri Özel Kalem Müdürüne iletir. Başkan ve Başkan 

Yardımcılarının telefon bağlantıları, Başkanın ziyaretçi ve randevularının düzenlenmesini sağlar. 

 Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin 

yürütülmesinde Müdür'e karşı sorumludur.   

C. Kalem Birimi: 

 Düzenlenen toplantı tören ve organizasyonlardaki satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve 

sonuçlandırılmasının sağlanması. 

 Müdürlüğe ait taşınır mal işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin yapılması. 

 Müdürlüğe gelen ve giden resmi evrakların Başkan yardımcıları ve Başkanlığa bağlı müdürlük 

adına işlemlerinin takip edilerek sonuçlandırılması. 

 Başkanlık Makamının ve Müdürlüğünün tüm yazışmalarının yürütülmesi. 

 Müdürlüğe gelen ve giden evrakları kayıt altına alarak standart dosya planlamasına uygun 

dosyalanması, Evrak arşiv sisteminin oluşturulması. 

 Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek amacıyla yükümlü olduğu bütün faaliyetlerin 

yürütülmesinde Müdür'e karşı sorumludur. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ       

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 613.500,00 555.276,02 58.223,98 

  1 1 MEMURLAR 248.500,00 221.378,27 27.121,73 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 68.404,80 60.205,23 8.199,57 

  1 3 İŞÇİLER 114.595,20 99.270,10 15.325,10 

  1 5 DİĞER PERSONEL 182.000,00 174.422,42 7.577,58 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

83.500,00 69.612,53 13.887,47 

  2 1 MEMURLAR 46.200,00 40.126,63 6.073,37 

  2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.000,00 8.013,20 986,80 

  2 3 İŞÇİLER 23.000,00 21.472,70 1.527,30 

  2 5 DİĞER PERSONEL 5.300,00 0,00 5.300,00 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
993.000,00 740.602,01 252.397,99 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 

MALZEME ALIMLARI 
190.000,00 127.967,83 62.032,17 

  3 3 YOLLUKLAR 23.000,00 10.788,72 12.211,28 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 270.000,00 224.785,28 45.214,72 

  3 6 
TEMSİL VE TANITMA 

GİDERLERİ 
440.000,00 377.060,18 62.939,82 

  3 7 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

70.000,00 0,00 70.000,00 

5     CARİ TRANSFERLER 20.000,00 0,00 20.000,00 

  5 3 

KAR AMACI GÜTMEYEN 

KURULUŞLARA YAPILAN 

TRANSFERLER 

20.000,00 0,00 20.000,00 

GENEL TOPLAM 1.710.000,00 1.365.490,56 344.509,44 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI 

TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 6 Kentimizin Türkiye ve Dünyaya Tanıtılmasını Sağlamak 

HEDEF 6.3 Tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetleri yapmak 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

6.3.1 

Belediyemizin Temsil Edilmesi İşi 

(Belediyemiz temsil, ağırlama, 

tören, fuar ve organizasyon 

giderlerini en iyi şekilde 

yapılması) 

01.01.2018 31.12.2018 %100 

6.3.3 

2018 yılı içerisinde Başkanlık 

Makamının ihtiyacı dâhilinde 

Makam araçlarının kiralanması   

(Belediyemiz üst yöneticilerinin 

kullanımına sunulmak üzere 

makam araçları kiralanması ) 

01.01.2018 31.12.2018 %100 

 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

 Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ilgili kişilere veya birimlere iletilmiş, gerekli 

duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek Başkana bilgi verilmiştir. 

 Başkanın ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlenmiş 

ve katılımı sağlanmıştır. 

 Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır. 

 Başkanımızın katılacağı çeşitli açılış, ziyaret, davet, karşılama, uğurlama Milli ve Dini Bayramlar 

gibi diğer önemli organizasyonlara katılımı sağlanmıştır. 

 Başkanın heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları proğramlanarak misafirlerin en iyi şekilde 

ağırlanması sağlanmıştır. 

 Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı yemek v.b. davetiyeleri takip edilerek 

Başkanlık Makamına arz edilmiştir. 

 Başkanımız yoğun proğramı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık makamı adına 

gerekli mesaj, çelenk yada çiçek gönderilmiş, katılamayacağı bildirilmiştir. 

 Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda 

Başkanımızın ziyareti sağlanmıştır. 

 Bayramlarda, etkinliklerde mesaj yolu ile tebrik ve bilgilendirme mesajları gönderilmiştir. 

 Başkanımızdan randevu talep edenlerin Başkan ile görüşmesi sağlanmış ve misafirler en iyi şekilde 

ağırlanmıştır. 
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 Başkanın Makamında bulunmadığı zamanlarda Özel Kalem Müdürümüzün bizzat görüşmesi 

sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın problem ve temennileri ilgili birimlere aktarılmıştır. 

 Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilçemizdeki sivil toplum 

kuruluşları, protokol ve siyasi parti mensuplarına SMS'leri gönderilmiştir. Ayrıca ilçemizde faaliyet 

gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretleri organize edilmiştir. 

 İlimiz ve İlçemizde düzenlenen kültür sanat programlarına müsait olduğu sürece katılımı 

sağlanmıştır. 

2018 YILI OCAK-ARALIK FAALİYET RAPORU 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Yapılma 

Oranı/Adedi 

1 Makama Gelen Toplam Ziyaretçi 01.01.2018 31.12.2018 17.211 

2 Makama Yapılan Resmi Ziyaretler 01.01.2018 31.12.2018 258 

3 
Makama Yapılan Randevulu 

Ziyaretler 
01.01.2018 31.12.2018 1.926 

4 
Başkanın Yaptığı Kamu Kurum ve 

STK Ziyaretleri 
01.01.2018 31.12.2018 920 

5 
Sempozyum, Konferans, Seminer, 

Brifing 
01.01.2018 31.12.2018 81 

6 Faaliyet İncelemeleri 01.01.2018 31.12.2018 1.140 

7 Mahalle Ziyaretleri 01.01.2018 31.12.2018 1.136 

8 Taziye Ziyaretleri 01.01.2018 31.12.2018 1.217 

9 Okul Ziyaretleri 01.01.2018 31.12.2018 39 

10 Esnaf Ziyaretleri 01.01.2018 31.12.2018 11.981 

11 Düğün ve Nikâh 01.01.2018 31.12.2018 360 

12 Açılışlar 01.01.2018 31.12.2018 131 
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MAKAMA YAPILAN ZİYARETLER         

MAKAMA YAPILAN RESMİ ZİYARETLER         

MAKAMA YAPILAN RANDEVULU ZİYARETLER         
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KAMU KURUM VE STK ZİYARETLERİ         

TOPLANTI. SEMİNER. KONFERANS. BİRİFİNG         

FAALİYET İNCELEMELERİ         
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MAHALLE ZİYARETLERİ         

OKUL ZİYARETLERİ         

DÜĞÜN VE NİKÂHLAR         
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ESNAF ZİYARETLERİ         

AÇILIŞLAR         
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 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Çalışan personelin özlük dosyalarını oluşturmak ve personelin özlük hakları ile ilgili tüm iş ve 

işlemleri yürütmek, 

2) Belediyede görevli memurlardan hususi pasaport almaya hak kazanan ve almak için talepte 

bulunan personelin iş ve işlemlerini yürütmek, 

3) Toplu iş sözleşmesi çalışmalarını yürütmek, 

4) Teşkilat yapısı ile ilgili yapılacak yönetmelik, yönerge ve düzenlemeler ile ilgili sekretarya 

görevini yürütmek, 

5) 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları 

ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince dolu/boş 

memur kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini yaparak cetvellerini 

düzenlemek ve Belediye Meclisine sunmak, 

6) Memur ve işçi personelin değişen mevzuat hükümleri karşısında uyum ve bilgilenmesi amacıyla 

personelin eğitimini sağlamak; bu amaçla hizmet içi eğitimler yapmak veya yaptırmak, 

7) Dulkadiroğlu Belediyesinde çalışan memur ve işçi personelin kişisel gelişimini sağlayacak 

eğitimler yapmak veya yaptırmak, 

8) Belediye hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla işçi ve memur personele 

yönelik eğitimler yapmak veya yaptırmak, 

9) Belediyeye yönelik yapılacak eğitim seminerleri, toplantılar, kongreler, fuarlar vb. faaliyetler 

ile ilgili olarak Müdürlükleri bilgilendirmek, bu faaliyetlere katılım amacıyla personel görevlendirmesi 

için gereken işlemleri yapmak, 

10) Personel çalıştırılması ve gelişimine ilişkin gerekli çalışmaları yaparak Başkanlığı 

bilgilendirmek. 
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Özlük Servisi: 

 Kurum genelinde personel mevzuatının uygulanmasında birliği sağlamak. 

 Kurum işçi / memur kadro hareketlerinin takibinin yapılmasını sağlamak. 

 Kurum çalışanlarının özlük haklarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığını sağlamak. 

 Kurumumuzdan emekli olan işçi personelin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemlerini 

yapmak. 

 Kurumumuzdan emekli olan ve iş akdi fesih edilen işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını 

hazırlamak 

B. Bordro ve Tahakkuk Servisi: 

 Kurum genelinde personel mevzuatının uygulanmasında birliği sağlamak. 

 Kurum işçi / memur kadro hareketlerinin takibinin yapılmasını sağlamak. 

 Kurum çalışanlarının özlük haklarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığını sağlamak. 

 Kurum memur personelinin özlük haklarına ilişkin maaş tahakkuklarını yapmak. 

 Kurum memur personelinin maaş tahakkuklarından yapılan yasal kesintilere ait işlemleri 

yapmak. 

 Kurum işçi personelinin özlük haklarına ilişkin maaş ve ikramiye tahakkuklarını yapmak. 

C. İdari İşleri Servisi: 

 Her türlü yazışma işlemlerini yürüterek kayıt altına almak. 

 Kurumun faaliyet sahasına giren tüm çalışmaları, yürürlükte olan mevzuat ve tespit edilen 

hedefler doğrultusunda sisteme uygun şekilde yürütülmesini takip etmek ve denetlemek. 

 Müdürlüğümüz ile ilgili Belediye Meclisi ve Encümen Kararları ile Başkanlıkça yapılan 

toplantılarda alınan kararların uygulanmasını sağlamak. 

 Belediye Başkanlığınca hazırlanacak teşkilat yapısı ile ilgili yönetmelik, yönerge ve 

düzenlemelerin sekretaryasını yapmak. 

 Kurum personelinin mesleki gelişimini sağlamak üzere, mesleki, kalite, halkla ilişkiler ve 

hizmet içi eğitim ihtiyaçları veri alınarak, Yıllık İç/Dış Eğitim Planını hazırlamak ve onaylanan eğitim 

planlarını gerçekleştirmek. 

 4734 sayılı İhale Kanunu çerçevesinde Kurum dışından mal/hizmet alınması halinde gereken iş 

ve işlemleri gerçekleştirmek. 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 'nun 22/d maddesi çerçevesinde Doğrudan Temin hükümleri 

gereğince iş ve işlemleri gerçekleştirmek,  

 Belediyeye ait iç temizlik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

 Kullanıma verilen malzemelerden; tüketim malzemeleri için Taşınır İşlem Fişi, demirbaş 

niteliğinde olanlar için Zimmet Fişi düzenlemek ve gerekli kayıtları yapmak. 

 Harcama yetkilisinin gerekli gördüğü zamanlar ve her halükarda yılsonlarında sayım yapmak. 

 Çeşitli sebeplerde kullanım ömrünü tamamlamış dayanıklı taşınırları ilgili mevzuat uyarınca 

kayıtlardan düşmek. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 5 
İNSAN KAYNAKLARI VE 

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 577.050,00 517.660,25 59.389,75 

  1 1 MEMURLAR 363.000,00 327.402,88 35.597,12 

  1 2 
SÖZLEŞMELİ 

PERDONELLER 
159.000,00 147.895,58 11.104,42 

  1 4 GEÇİCİ PERSONEL 55.050,00 42.361,79 12.688,21 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

72.950,00 67.289,71 5.660,29 

  2 1 MEMURLAR 49.900,00 45.387,32 4.512,68 

  2 2 
SÖZLEŞMELİ 

PERDONELLER 
23.050,00 21.902,39 1.147,61 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
380.000,00 297.637,58 82.362,42 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
10.000,00 0,00 10.000,00 

  3 3 YOLLUKLAR 30.000,00 7.851,84 22.148,16 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 26.000,00 24.273,10 1.726,90 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 309.000,00 265.512,64 43.487,36 

  3 7 

MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ HAK ALIM, 

BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

5.000,00 0,00 5.000,00 

5     CARİ TRANSFERLER 40.000,00 36.645,60 3.354,40 

  5 3 
KAR AMACI GÜTMEYEN 

KURULUŞLER 
40.000,00 36.645,60 3.354,40 

GENEL TOPLAM 1.070.000,00 919.233,14 150.766,86 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 9 
Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin 

Kullanılması 

HEDEF 9.1 Personelin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

9.1.1 Hizmet İçi Eğitim 01.01.2018 31.12.2018 40 Saat 

HEDEF 9.2 Birim içi ve birimler arası koordinasyonu sağlamak 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

9.2.1 Yemek Yardımı 01.01.2018 31.12.2018 100% 

9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı 01.01.2018 31.12.2018 100% 

9.2.3 Yolluklar 01.01.2018 31.12.2018 100% 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

9.1.1 Hizmet İçi Eğitim: Kurum personelinin kalitesini arttırmak ve mevzuata ilişkin 

bilgilerinin pekiştirilmesi amacıyla Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda hizmet içi eğim 

seminerleri düzenlenerek seminerlere ilgili personellerin katılımları sağlanmış olup; 2018 yılı 

içerisinde 30 saat eğitim gerçekleştirilmiştir. 

 2018 yılı içerisinde personellerimize; Hizmet İçi Eğitim, Ergonomik Araç Kullanım, Bilgi İşlem 

Hizmet Talebi ve Takip Programı ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün paydaşlığı ile Narkotik 

Maddeler ve Uyuşturucu Madde Kullanan Kişi Profilleri Hakkında Farkındalık konulu hizmet içi eğitim 

verilmiştir. 
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9.2.1 Yemek Yardımı: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde 

faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet 

Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur. 

Belediyemiz memur ve sözleşmeli personellerine ise Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde yemek 

ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereği yemek bedeli katkı tutarı 

Büyükşehir Belediyesine ödenmektedir. 

9.2.2 Giyim ve Kuşam Yardımı: Devlet memurlarından hangilerinin ne şekilde giyecek 

yardımından faydalanacakları Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte 

hazırlayacakları bir yönetmelik ile tespit olunur. 

Belediyemiz bünyesinde çalışan Daimi İşçi personellere ise Hizmet-İş Sendikasıyla yapılan sözleşme 

gereği giyim ve kuşam yardımları, Toplu İş Sözleşmesinin 32.maddesinde aylık sosyal yardımlar 

içerisinde yer almaktadır. 

9.2.3 Yolluklar: Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev 

yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre 

ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre 

ödenir. 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince Sürekli ve Geçici Görev Yollukları 

personellere ödenmektedir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 Memur Terfileri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

2 243 SKHK 64.Madde Uygulaması 01.01.2018 31.12.2018 %100 

3 243 SKHK 37. Madde Uygulaması 01.01.2018 31.12.2018 %100 

4 
657 DMK nın 36/A-12-d 

Uygulaması 
01.01.2018 31.12.2018 %100 

5 
Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel 

Çalıştırılması 
01.01.2018 31.12.2018 %100 

6 Sözleşme Yenilemeleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

7 İkramiye Ödemeleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

8 Memur-İşçi-Sözleşmeli Maaşları 01.01.2018 31.12.2018 %100 

9 Emeklilik İşlemleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

10 Memur Nakli 01.01.2018 31.12.2018 %100 

11 Staj İşlemleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

1) Memur Terfileri: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 64 üncü maddesi, kademelerde 

ilerleme şartlarını belirlemektedir. 

Yasanın 64 üncü maddesi şartları çerçevesinde; 

a) Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olan, 

b) O yıl içinde disiplin cezası almamış bulunan, 

c) Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademe bulunan, 
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Belediyemiz memurlarının 2018 yılı içerisinde ilgili aylar itibari ile derece/kademe ilerlemeleri 

yapılmıştır. 

2) 243 SKHK 64. Madde Uygulaması: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. Maddesini 

yeniden düzenleyen 31.12.1984 tarih ve 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörüldüğü üzere; 

Devlet Memurlarından sekiz yıllık dönemler içerisinde disiplin suçu işlememiş olanların aylık 

derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesinin uygulanacağı hükme 

bağlandığından; Şartları sağlayan hak sahiplerine 2018 yılı içerisinde uygulama yapılmıştır. 

3)  243 SKHK 37. Madde Uygulaması: 37. Madde öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev 

unvanları itibarı ile yükselebilecekleri derecenin üstünde bir dereceye yükselme şartlarını 

belirlemektedir. Bu şartta, son sekiz yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması şarttır. 

Öğrenim durumu itibarı ile gelebileceği derecenin 3. Kademesini geçmiş memurlar için 

uygulanabilecektir. Burada memurun öğrenim durumu itibarı ile gelebileceği derecenin 4. Kademesinde 

olup-olmadığına bakılarak ve 4. Kademede bulunduğu yıldan geriye dönük 8 yıllık ortalama dikkate 

alınarak şartları sağlayan hak sahiplerine 2018 yılı içerisinde uygulama yapılmıştır. 

4) 657 DMK nın 36/A-12-d Uygulaması: 657 sayılı DMK’ nın 36/A-12-d bendinde; memuriyette 

iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden 

başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve 

kademeyi geçmemek kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette 

geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave 

edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. Şartları sağlayan hak sahiplerine 2018 

yılı içerisinde uygulama yapılmıştır. 

5) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. 

Maddesinin 3. Fıkrası gereğince Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel statüsünde çalıştırılan personellere 

ek olarak münhal bulunan kadroda 23 adet sözleşmeli personel istihdam edilmiştir. 

6) Sözleşme Yenilemeleri: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince 

Tam Zamanlı Sözleşmeli personelin sözleşmeleri Belediye Meclis Kararı ile yenilenmiştir. 

7) İkramiyelerin Ödenmesi: Belediyemiz işçi personellerine; Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası 

arasında yürürlükte bulunan Toplu-İş Sözleşmesinin 61. Maddesinin (c) bendine istinaden Bakanlar 

Kurulunun açıkladığı tarihlerde 4 eşit taksitte ikramiye ödenmiştir. 

8) Memur-İşçi-Sözleşmeli Maaşları: 657 sayılı DMK, İş Kanunu, TİS Kanunu ve Yılı Bütçe 

Kanunlarında belirlenen mevzuat ve hükümlere göre hazırlanan memur ve işçi aylıkları incelenerek, tam 

ve eksiksiz ödenmesi sağlanmıştır. 

9) Emeklilik İşlemleri: Sosyal Güvenlik Kurumunun 506-2022-2564 sayılı Kanun ile 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddeleri gereğince, gerekli şartları yerine 

getirerek yaşlılık-malullük aylığı almaya hak kazanarak emekliye sevk edilen işçi ve memur personeller. 

2018 yılı içerisinde emeklilik şartları sağlayan hak sahiplerine uygulama yapılmıştır. 

10) Memur Nakli: 657 sayılı DMK’ nun 72. 74. ve 76. Maddelerine istinaden kurumlarda yer 

değiştirme suretiyle atama sonucunda kurumuzdan memur nakli olmamıştır. 

11) Staj İşlemleri: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18. Maddesinin (a) bendi; “Yirmi ve 

daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde 

onundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi 

yaptırır ” gereğince meslek lisesi öğrencisine staj yaptırılmıştır. 

 

 

 

 



 

 

108 

 

 

 



 

 

109 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Meclis toplantılarının sekretarya görevini yapmak. 

2) Belediye Başkanı tarafından belirlenen meclis gündemini ilgili mevzuat hükümlerine göre 

meclis üyelerine ve halka duyurmak. 

3) Meclis Üyelerinin toplantılara gelip gelmediklerinin Meclis Başkanlığınca kontrolünü sağlamak 

amacıyla Haziran cetvelini hazırlamak. 

4) Meclis zabıtlarını çözmek, karar ve raporları yazmak, tutanakları aslına uygun düzenlemek, 

imza işlemlerini tamamlatmak, alınan tüm kararlar için yasalarda öngörülen süreler içinde gerekli 

işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

5) Meclis çalışmaları ve müzekkerelerini dosyalar halinde ve sayısal ortamda arşivlemek. 

6) Encümenin sekretarya görevini yapmak. 

7) Encümen gündemini hazırlamak. 

8) Gündeme alınan konuları gündemdeki sırasına göre Encümen Kayıt Defterine kayıt etmek. 

9) Encümence verilen kararların karar defterine yazılmasını, toplantı sonunda Encümen Başkanı 

ve üyeler tarafından imzalanmasını sağlamak. 

10) Belediye’ye posta yoluyla veya elden gelen resmi evraklar ile vatandaş dilekçelerinin kaydını 

yapmak, içeriğine göre ilgili müdürlüğe akışını sağlamak. 

11) Belediyemize gelen elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, internet abonelikleri fatura ve 

mahsuplarının ilgili müdürlüklere süresinde ulaştırılmasını sağlamak. 

12) Belediye’ye gelen posta çekleri ile iade edilen iadeli taahhütlü zarfların ilgili  müdürlüklere 

verilmesini sağlamak. 

13) Belediye Müdürlüklerinden resmi kurumlara gidecek olan bazı evrakların evrak dağıtım 

memuru kanalıyla, Belediyemiz Müdürlüklerinden posta yoluyla gönderilmesi istenilen zarfların 

PTT kanalıyla gönderilmesini sağlamak. 

14) Posta pulu, kargo vs. avansıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

Belediye Meclisi ve Encümeni tarafından alınan kararlar ile giden genel evrakı arşivlemek. 
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. İdari İşler Servisi:  Servisimiz iki ana birimden oluşmaktadır. 

1. Meclis İşleri Birimi: 

 Meclise ait yazıları hazırlamak, gelen evrakları defterine kaydedip sonuçlarını ilgili sütunlara 

işlemek. 

 Meclis gündemini çoğaltıp üyelere dağıtmak, gündemde bulunan dosyaları düzenlemek, bu 

dosyaları gündem sırasına göre numaralayarak gündem dosyası oluşturmak ve Meclis Başkanlığına 

sunmak. 

 Meclis zabıtlarını çözmek, Meclise ait yazı ve kararları yazmak, düzenlemek, imza işlemlerini 

tamamlamak; tutanak özetlerini ve onaylanması gereken Meclis kararlarını Mülki İdare Amirine 

göndermek kesinleşen kararları ilgili birimlere bildirmek. 

 Meclis Üyelerinin huzur haklarının puantajını yaparak tahakkuku için ilgili müdürlüğe 

göndermek. 

 Yazılan meclis kararlarının Meclis Başkanı ve kâtip üyelere gecikmeksizin imzalanmasını 

sağlamak. 

 Meclis Karar Defterini düzenli bir şekilde tutmak. 

 Meclis Üyelerine ait devam cetvellerini oturumdan önce meclis başkanına teslim etmek ve 

oturumdan sonra teslim alarak saklamak. 

 Meclise ait karar ve tutanak asıllarını düzenli ve güvenli şekilde saklamak. 

 Meclis gündemlerini saklamak. 

 Meclise ait dosya, kararlar, tutanak ve defter gibi evrakı mahkemeler ile bilirkişilere müdürün 

yazılı emri ile vermek; evrakın uzun süre kullanılması gerektiğinde örnek çıkartılarak aslına uygun onayı 

ile dosyasında saklamak; talep halinde aslı gibidir onayı yapılarak ilgili kişi ve kurumlara vermek. 

 Müdürlük tarafından verilecek benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.  

2. Encümen İşleri Birimi: 

 Encümene ait yazıları hazırlamak, encümen evrakını karar defterine kaydedip, sonuçlarını ilgili 

sütunlara işlemek, 

 Gündemde bulunan dosyaları düzenlemek, bu dosyaları gündem sırasına göre numaralayarak 

gündem dosyası oluşturmak ve encümen başkanlığına sunmak, 

 Encümene ait yazı ve kararları düzenlemek, imza işlemlerini gecikmeksizin tamamlatmak, 

 Encümen karar defterini düzenli bir şekilde tutmak, seçilmiş üyelerden toplantıya 

katılmayanların mazeret gerekçelerinin yazılmasını sağlamak, 

 İmza işlemleri tamamlanan kararları gecikmeden ilgili birimlere göndermek, 

 Encümen gündemlerini saklamak, 

 Encümen Üyelerinin huzur haklarının puantajını yaparak tahakkuku için ilgili müdürlüğe 

göndermek, 

 Encümene ait dosya, kararlar, tutanak ve defter gibi evrakı mahkemeler ile bilirkişilere müdürün 

yazılı emri ile vermek; evrakın uzun süre kullanılması gerektiğinde örnek çıkartılarak aslına uygun onayı 

ile dosyasında saklamak, 

 Müdürlük tarafından verilecek benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.  
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B. Genel Evrak Servisi: 

 Her gün Belediyemize vatandaşlardan veya  normal posta, APS, adli tebligat, özel kargo 

şirketleri yoluyla gelen veya resmi kurumlardan zimmet karşılığı elden gelen dilekçe ve evrakların 

tasnifini yapıp, dilekçe veya Resmi Gelen Evrak Kayıt Defterleri ’ne kayıt numarası vermek suretiyle 

kayıtlarını yaparak, evrak içeriğine göre ilgili Müdürlüklere imza karşılığı akışını sağlamak, 

 Çeşitli kurumlardan gelen, üzerinde “gizli” ibaresi bulunan evrakları Gizli Gelen Evrak Zimmet 

Kayıt Defterine kayıt numarası vermek suretiyle kaydedip ilgili müdürlüklere imza karşılığı akışını 

sağlamak, 

 Belediyemize ait elektrik, su, doğalgaz, telefon, cep telefonu, internet abonelikleri fatura ve 

mahsuplarının ilgili Makam ve Müdürlüklere Fatura Zimmet Defterine kaydetmek suretiyle imza 

karşılığı akışını sağlamak, 

 Belediyemiz Müdürlüklerinden Resmi Kurumlara gidecek olan bazı evrakların evrak dağıtım 

memuru kanalıyla, kayıt numarası vererek Dış Zimmet Defterine kaydetmek ve imza karşılığı teslimini 

sağlamak ayrıca Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen ve üzerlerinde “acele, sürelidir, günlü” gibi 

ibareler bulunan evrakların ivedilikle aynı şekilde imza karşılığı teslimin sağlamak, 

 Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen ve Belediyemiz Dış Müdürlüklerine gidecek olan 

evrakları imza karşılığı teslim almak, Zimmet Defterine kaydını yaparak ilgili müdürlük evrakçılarına 

imza karşılığı teslimini sağlamak, 

 Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen normal posta, iadeli taahhütlü posta ve tebliğ alındılarını 

kayıt numarası vermek suretiyle Posta Gönderi Föyüne tek tek dökümünü yapıp, PTT’ye teslimini 

sağlamak. 

C. Evlendirme Memurluğu: 

 Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini 

sağlamak. 

 Başvuranlar hakkında mer’i mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak. 

 İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru 

sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı’nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin 

yapılmasını sağlamak. 

 Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek. 

 Dulkadiroğlu Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini 

mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek. 

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

sağlamak. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 18 
YAZI İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 1.064.100,00 873.092,55 191.007,45 

  1 1 MEMURLAR 416.100,00 385.205,00 30.895,00 

  1 3 İŞÇİLER 278.000,00 159.685,38 118.314,62 

  1 5 DİĞER PERSONEL 370.000,00 328.202,17 41.797,83 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA 

DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 

146.900,00 136.083,21 10.816,79 

  2 1 MEMURLAR 62.000,00 57.735,68 4.264,32 

  2 3 İŞÇİLER 79.900,00 78.347,53 1.552,47 

  2 5 DİĞER PERSONEL 5.000,00 0,00 5.000,00 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
434.000,00 282.910,60 151.089,40 

  3 2 

TÜKETİME YÖNELİK 

MAL VE MALZEME 

ALIMLARI 

26.000,00 19.614,56 6.385,44 

  3 3 YOLLUKLAR 4.000,00 754,87 3.245,13 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 325.000,00 197.023,50 127.976,50 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 70.000,00 61.143,41 8.856,59 

  3 7 

MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ HAK ALIM, 

BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

9.000,00 4.374,26 4.625,74 

6     SERMAYE GİDERLERİ 40.000,00 38.006,80 1.993,20 

  6 1 MAMÜL MAL ALIMLARI 40.000,00 38.006,80 1.993,20 

GENEL TOPLAM 1.685.000,00 1.330.093,16 354.906,84 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 9  Kurumsal Verimliliğin Arttırılması ve İnsan Kaynaklarının Etkin Kullanılması 

HEDEF 9.2 Birim İçi ve Birimler Arası Koordinasyon Sağlamak 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

9.2.4 Encümen Toplantısı Yapılması 01.01.2018 31.12.2018 48 Adet 

9.2.5 Meclis Toplantısı Yapılması 01.01.2018 31.12.2018 12 Adet 

9.2.6 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi 01.01.2018 31.12.2018 2.002 Adet 

9.2.7 Posta Ve Telgraf İşlemleri 01.01.2018 31.12.2018 %100 

9.2.8 Araç Kiralama 01.01.2018 31.12.2018 2 Adet 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

9.2.1 Encümen Toplantısı Yapılması: Encümen her hafta toplanır. İlgili yasada yazılı konular 

birimler tarafından encümende görüşülmesi için başkanın havalesi ile gündem oluşturulur ve Encümenin 

yetkisinde bulunan arsa satışı, kiraya verme, İmar ile ilgili konular ve diğer bazı cezalar encümen 

tarafından karara bağlanır. 

 2016 2017 2018 

Encümen Toplantı Sayısı 50 51 48 

Alınan Encümen Karar Sayısı 768 609 674 

9.2.2 Mecliste Toplantısı Yapılması: Belediye Meclisi, periyodik olarak,  her ay toplanarak 

Birimlerden ve meclis komisyonlarından gelen konular belediye başkanı tarafından gündem 

oluşturularak mecliste görüşülmesini sağlanmıştır. Belediye Başkanı tarafın 2018 yılı içerisinde 244 

adet gündem maddesi görüşülmüştür.  

 2016 2017 2018 

Meclis Toplantı Sayısı 12 13 12 

Mecliste Görüşülen Gündem Sayısı 269 244 213 

9.2.3 Nikâh İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi: Resmi nikâh kıymak isteyen adayların başvuruları 

sırasında, başvuru sahiplerinin müracaat evrakları kabul edilir, tamamlanan evraklara istinaden 

kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu denetlenerek, inceleme sırasında evlenmelerine yasal engel 

bulunmayan müracaat sahiplerinin talepleri kabul edilip, nikâh tarihi belirlenmektedir. 

 Uluslararası Aile Cüzdanı: Nikâh işlemleri için gerekli olan kıymetli evrakların (Uluslararası Aile 

Cüzdanı), Mal Müdürlüğünden alımı aksaklığa meydan verilmeden gerçekleştirilir, Resmi Evrak 

defterine seri numarasına göre kaydı yapılmaktadır.         
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 Nüfus Müdürlüğü ve Diğer Kurumlar İle Yazışma - İzinname: Yapılan tüm nikâh akitleri, nüfus 

kütüğüne işlenmeleri için Nüfus Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca diğer belediyelerin evlendirme 

birimlerinden gelen izinnameler doğrultusunda işlem yapılır, evlilik işlemleri kabul edilen ve nikâhlarını 

ilçe dışında kıydırmak isteyen çiftlere de izinname hazırlanır. Bunun yanında, bilgi ve belge talep eden 

kurumlarla gerekli yazışmalar yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.4 Posta Ve Telgraf İşlemleri: Birimlerden resmi kurum ve kuruluşlara ve vatandaşlarımıza 

yazılan yazılar ve diğer kargo ve posta işleri ilgili personeller tarafından resmi kurumlara zimmet ile 

veya posta ile ulaştırılmaktadır. 

9.2.5 Araç Kiralama: Hizmet alımı kapsamında 2018 yılı içerisinde 2 adet araç kiralanmıştır. Biri 

müdürlüğümüze bağlı evlendirme memurluğunda diğeri ise müdürlüğümüz personel işlerinde 

kullanılmak için kiralanmıştır. 

 

 

2018 YILI AYLIK NİKÂH DÖKÜM 

OCAK ŞUBAT MART 

149 127 206 

NİSAN MAYIS HAZİRAN 

191 155 125 

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

199 206 232 

 EKİM KASIM ARALIK 

198 125 89 

TOPLAM 2.002 

 2016 2017 2018 

Adi Posta İle Gönderilen Evrak Sayısı  5.307 4.782 10.005 

İadeli Taahhütlü Gönderilen Evrak Sayısı 158 486 565 

Kargo İle Giden Evrak Sayısı 11 14 28 

Belediyeye Resmi Evrak Girişi 5.142 5.334 5.317 

Belediyeden Resmi Evrak Çıkışı 9.980 10.085 20.564 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Dulkadiroğlu Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen 

ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla 

mükellef bir birimdir. 

2) Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, çöp taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve semt 

pazar yerlerinin yıkanması işleminin yapılmasını sağlar. Bu amaçla çalışma plan ve programını belirler. 

3) Müdürlüğe ait çalışma programlarını, stratejik planları hazırlamak ve faaliyetlerin stratejik 

planlara uygun olarak yapılmasını takip eder. 

4) Temizlik çalışmalarını yürüten yüklenici firma ile Belediye arasındaki iletişimi ve gerekli bilgi, 

belgelerin zamanında amirine teslim edilmesini sağlar. 

5) Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve semt pazar 

yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre gün 

ve saatlerde yapılmasını takip eder. 

6) Belediye sınırları içerisinde üretilen günlük evsel nitelikli atıkların toplanmasını, ticari faaliyet 

sonucu oluşmayan kim tarafından döküldüğü belli olmayan küçük çaplı inşaat, yenileme veya bakım-

onarım işleri sonucunda ortaya çıkan atıkların katı atık transfer istasyonuna taşınması görevini sağlar. 

7) Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ile caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini engellenmeyecek 

şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapar. 

8) Toplu çalışmalarla boş arsalardaki sahibi belli olmayan molozların temizliğinin yapılmasını 

sağlar. 

9) Düzenli bir şekilde sokak ve kaldırımların yıkanmasını sağlar. 

10) Halkın huzur içerisinde sağlıklı yaşamasını temel ilke kabul ederek; çevreyi, çevre 

kaynaklarının korumasını ve iyileştirilmesini amaçlar. 

11) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerde, kirlenmeye sebep olan 

kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve kirliliği ortadan kaldırıcı 

önlemler almalarını sağlamak. 

12) Müdürlüğe temizlik ile ilgili gelen her türlü şikâyet ve talebi değerlendirmek ve bu sorunlara 

çözüm bulmaya çalışmak. 

13) Çevre ile temizlik konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve 

katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 

14) Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve 

projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak. 

15) Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını sağlamak ve bu konuda çalışmalar 

yapmak. 

16) Atıkların, ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında kaynağında azaltılması özelliğine göre 

ayrıştırılması, toplanması, taşınması ve geri kazanılması işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, plan ve 

projeler hazırlamak, uygulamak ve denetim yapmak. 

17) Aşağıda ana başlıklar halinde verilen atıklar ile ilgili, yasal mevzuata uygun bir şekilde yönetim 

sistemlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, 

     -Evsel Katı Atıklar, -Atık Pil ve Akümülatörler, 

     -Bitkisel Atık Yağlar,-Ambalaj Atıkları (Kâğıt, Karton, Plastik, Cam ve Metaller) 

     -Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar 

18) Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri 

kazandırılmasını temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmak. 
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B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. İdari İşler, İhale ve Satın Alma Servisi: 

 Müdürlük ile ilgili yazışma işlemlerini yürütmek ve gelen- giden evrakların kaydını tutmak,  

 Müdürlük personelinin izin formlarını düzenlemek, izinleri takip etmek ve personele ait hasta 

sevk kâğıtlarını düzenlemek, 

 Müdürlüğün kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. ihtiyaçlarını yerine getirmek, büro 

malzemelerini kendi sorumluluğunda kullanmak ve kullandırmak, 

 Yapılacak olan mal veya hizmet alımı için eğer müdürlük tarafından yapılacak ise 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanunu’na göre ihale yapmak ve sözleşmenin onaylanarak mal veya hizmet teminini 

sağlamak, 

 Sistemin standartlarına uygun olarak çalışmasını sağlamak, yasal mevzuattaki gelişmeleri ve 

değişiklikleri takip ederek sistemde gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgili birimleri ve idareyi 

bilgilendirmek, 

 Alım, Destek Hizmetleri Müdürlüğü sorumluluğunda gerçekleştirilecek bir alım ise, ilgili işler 

ile ilgili teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak, 

 İhale sürecinin tamamlanması ile birlikte imzalanan sözleşmede tanımlanan tüm süreçleri ve 

zaman planını takip etmek, 

 Alınan mal veya hizmetin muayene kabulünü hazırlamak. 

B. Katı Atık Yönetim Şefliği: 

 Dulkadiroğlu Belediyesi sınırları içinde uygulanacak olan Temizlik Hizmetlerinin yürütülmesi 

için iş programının hazırlanmasını sağlamak ve programın takibini yapmak, 

 Belediye sınırları içinde ve imarlı mücavir alanda oluşan evsel katı atıkların mevzuata uygun 

olarak toplanması, süpürülmesi, katı atık depolama alanına/aktarma istasyonuna taşınmasını sağlamak, 

 Çöp konteyneri ve dış mekân çöp kutularının temini ve yerleştirilmesini sağlamak, 

 Çöp konteynerlerinin yıkanması ve dezenfekte edilmesi ile konteyner ve çöp kutularının tamir 

ve bakımını sağlamak, 

 Kış aylarında kömür cürufları ile küllerin toplanması ve taşınmasını sağlamak, 

 Cadde, sokak, gezinti yolları ve semt pazar yerlerinin yıkanmasını sağlamak, 

 Küçük çaplı inşaat, yenileme veya bakım-onarım işleri sonucunda ortaya çıkan hafriyat 

atıklarının toplanması ve depolama alanına taşınmasını sağlamak, 

 Katı atık yönetimi ile ilgili gelir-gider kontrolünü yapmak ve bunları kayıt altına almak, 

 Halkın talep ve şikâyetlerini değerlendirmek, bu doğrultuda kararlar almak ve uygulamak, 

 Birim çalışmaları ve işlerin ilerlemesi ile ilgili olarak düzenli raporlar hazırlamak ve Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürü’ ne sunmak. 

C. Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği: 

 Müdürlük tarafından oluşturulan Çevre Yönetim Konsepti dâhilinde çevre sorunları ile ilgili 

kontrol sistemlerinin planlamasını yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamak, 
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 Çevre kirliliğinin engellenmesi ve giderilmesi konularında ilgili resmi ve özel diğer kurum ve 

kuruluşlarla (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Üniversite, ÇMO, MMO vb.) 

işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak çalışmalar yapmak,  

 Uygulanmakta olan atık toplama sistemlerinin ve Müdürlüğümüzün faaliyet konuları ile ilgili 

halkı bilgilendirme konusunda çalışmalar yapmak, el ilanı, broşür, afiş vb. dağıtılması konularında 

koordinasyon sağlamak ve denetimini yapmak, 

 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi konularında projeler geliştirilmek ve uygulanmasını 

sağlamak, 

 Aşağıda ana başlıklar halinde verilen atıklar ile ilgili, yasal mevzuata uygun bir şekilde yönetim 

sistemlerini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak. 

 Evsel Atık, 

 Organik Atık, 

 Küçük Çaplı İnşaat, Yenileme veya Bakım-Onarım İşleri Sonucunda Ortaya Çıkan Hafriyat 

Atıkları, 

 Ambalaj Atıkları, 

 Atık Pil,  

 Bitkisel Atık Yağlar, 

 Ömrünü Tamamlamış Lastikler, 

 Atık Elektrikli ve Elektronik Atıklar. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 

Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 30 
ÇEVRE KORUMA VE 

KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 630.000,00 489.470,79 140.529,21 

  1 1 MEMURLAR 316.000,00 297.073,67 18.926,33 

  1 3 İŞÇİLER 314.000,00 192.397,12 121.602,88 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

98.000,00 80.618,62 17.381,38 

  2 1 MEMURLAR 43.000,00 38.681,74 4.318,26 

  2 3 İŞÇİLER 55.000,00 41.936,88 13.063,12 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
16.985.300,00 16.579.566,47 405.733,53 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
1.014.000,00 958.648,44 55.351,56 

  3 3 YOLLUKLAR 0,00 0,00 0,00 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 15.461.000,00 15.179.495,22 281.504,78 

  3 7 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

510.300,00 441.422,81 68.877,19 

  3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM 0,00 0,00 0,00 

6     SERMAYE GİDERLERİ 9.700,00 9.700,00 0,00 

  6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 9.700,00 9.700,00 65.893,60 

GENEL TOPLAM 17.723.000,00 17.159.355,88 563.644,12 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 10 Sağlıklı Bir Kent İçin Çevre Temizliğini En İyi Şekilde Yapmak 

HEDEF 10.1 Evsel atıkların toplanması ve çevre temizliğinin yapılması 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

10.1.1 Temizlik Malzemesi Alımı İşi 01.01.2018 31.12.2018 %100 

10.1.2 
Hizmet Alımı Personellerin 

Çalıştırılması İşi 
01.01.2018 31.12.2018 315 Kişi 

10.1.3 Araç Kiralaması İşi 01.01.2018 31.12.2018 15 Adet 

10.1.4 Yer Altı Çöp Konteyneri Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 5 Adet 

10.1.5 Çöp Konteyneri Alımı İşi 01.01.2018 31.12.2018 332 Adet 

10.1.6 Araç Bakım Onarım İşi 01.01.2018 31.12.2018 %100 

HEDEF 10.2 
Geri dönüşüme yönelik atıkların (ambalaj atıkları, atık pil, bitkisel atık 

yağ, ömrünü tamamlamış lastik) kontrolünü ve toplanmasını sağlamak 

10.2.1 Geri Dönüşüm İşi 01.01.2018 31.12.2018 %100 

 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

SIRA 

NO 
FAALİYETİN ADI 

GERÇEKLEŞME 

ORANI/ADEDİ 

1 
İlçe Genelinde Temizlik Çalışmalarının (Süpürme, Çöp 

Toplama, Yıkama vb.) Yürütülmesi 
%100 

2 
İlçe Genelinde Tüm Evsel Nitelikli Katı Atıkların Toplanması 

ve Transfer İstasyonuna Nakli 
76.304,830 Ton 

3 

İlçe Genelinde Haftanın 7 Günü Kurulan 10 Adet Semt 

Pazarının Temizlik Çalışmalarının (Çöp Toplama, Yıkama, 

Süpürme Vb.) Yürütülmesi 

432 Adet 

4 

İlçe Genelinde Cadde ve Geniş Sokakların, Refüj ile Kaldırım 

Kenarlarının Hidrostatik Yol Süpürme Aracı ile Periyodik 

Olarak Temizliğinin Yapılması 

%100 
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5 

İlçe Genelinde Kim Tarafından Döküldüğü Belli Olmayan ve 

Görüntü Kirliliğine Neden Olan Küçük Çaplı İnşaat Yenileme 

veya Bakım-Onarım İşleri Sonucunda Ortaya Çıkan Hafriyat 

Atıklarının Bertaraftı Çalışmalarının Yapılması  

%100 

6 

İlçe Genelinde Çevrede Görüntü Kirliliğine Neden Olan Boş 

Arsalarda Bulunan Atıkların (Poşet, Kâğıt, Plastik, Cam, 

Metal vb.) Temizlenmesi ve Bertaraftı Çalışmalarının 

Yapılması  

%100 

7 

İlçe Genelinde Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Uygun Olan 

Alanlar İle Kamu Kurum ve Kuruluşların Evsel Nitelikli 

Atıkların Rezervi İçin Çöp Konteynerlerinin Temini ve 

Dağıtımı Hizmeti 

332 Adet 

8 

İlçe Genelinde Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Bulunan Çöp 

Konteynerlerinin Bakım, Onarım ve Boyanması 

Çalışmalarının Yapılması 

720 Adet 

9 

İlçe Genelinde Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Bulunan Çöp 

Konteynerlerinin Yıkanma ve Temizlenme İşlemlerinin 

Yapılması 

%100 

10 

İlçenin Genelinde Coğrafi ve Fiziki Etkenlerden (Rüzgâr, 

Eğim vb.) Kaynaklanan Sebeplerle Çöp Konteynerlerinin 

Devrilerek Çevreye Zarar Vermesini Engellemek ve Yol 

Kenarındaki Konteynerlerin Yolu Daraltmasını Önlemek 

Amacı ile Konteynerler İçin Uygun Yerlere Ceplik Yapılması 

Hizmetleri 

51 Adet 

11 

İlçenin Genelinde Bulunan Kamu Kurum / Kuruluşlarından, 

Okullardan, Özel Sektör İşletmelerinden ve Konutlardan 

Olmak Üzere Kaynağında Ayrı Biriktirilen Ambalaj 

Atıklarının Toplanması Hizmetleri 

492.315 Kg 

12 

İlçenin Genelinde Bulunan Kamu Kurum/Kuruluşlara ve 

Okullara Geri Dönüşüm Hakkında Eğitim Çalışmaları 

Yapılması Hizmetleri 

20 Kurum 

13 

İlçenin Genelinde Bulunan Kamu Kurum / Kuruluşlarına, 

Okullara ve Özel Sektör İşletmelerine Plastik ve Karton 

Olmak Üzere Ambalaj Atığı Toplama Kutusu Dağıtılması 

Hizmetleri 

1.253 Adet 

14 Konutlara Yönelik Kapı Kapı Bilgilendirme Çalışmaları 1.250 Konut 

15 

İlçenin Genelinde Bulunan Kamu Kurum / Kuruluşlarına, 

Okullara, Camilere, Muhtarlıklara ve Özel Sektör 

İşletmelerine Atık Pil Toplama Kutusu Dağıtılması 

Hizmetleri 

93 Adet 
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16 

İlçenin Genelinde Bulunan Kamu Kurum/Kuruluşlara ve 

Okullara Atık Pil Kampanyası Düzenlenmesi ve 2018 Yılı 

İçerisinde Bu Kurumlarda Oluşan Atık Pillerin Toplanması 

Hizmetleri 

800 Kg 

17 

İlçenin Genelinde Bulunan Kamu Kurum / Kuruluşlarından, 

Okullardan ve Özel Sektör İşletmelerinden Olmak Üzere 

Bitkisel Atık Yağların Toplanması Hizmetleri 

2.405 Kg 

18 
İlçenin Genelinde Bayat Ekmeklerin Toplanması ile İlgili 

Çalışmaların Yapılması 
%100 

19 
İlçenin Bulvar, Cadde Ve Sokaklarda Yapılan Temizlik 

Çalışmalarının Kontrollerinin Yapılması İşlemleri 
%100 

 

1. Cadde ve Sokakların Süpürülmesi: İlçenin genelinde bulunan tüm cadde, sokak ve çarşıların 

(Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sunduğu caddeler hariç) temizlenmesi işi (süpürme, çöp toplama, 

yıkama vb.)  165 temizlik personeli ile haftanın her günü gece ve gündüz kesintisiz olarak yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TEMİZLİK PERSONELİ SAYISI 

2017 2018 

176 KİŞİ 165 KİŞİ 
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2. Tüm Evsel Katı Atıkların Toplanması ve Transfer İstasyonuna Nakli: İlçe genelinde katı 

atıklar; gündüz ve akşam çalışması olarak iki vardiya şeklinde 67 araç arkası işçisi ve 31 şoför ile 

toplanılmaktadır.  

Toplama işinde Müdürlük araç parkına dâhil 1 adet 17 m³’ lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 7 

adet 13 m³’lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 11 adet 7 m³’ lük hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 

aracı, 2 adet 3 m³’ lük açık kasa havuz sistemli damperli kamyonet ile evsel katı atıkların toplanarak çöp 

transfer istasyonuna naklinin yapılması gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Dulkadiroğlu ilçesinde mevcut 

dar sokaklara çöp kamyonlarının girememesinden dolayı; buradaki evsel nitelikli katı atıklar 1 adet 

sepetli (kasalı) motosiklet ile toplanmaktadır.  

İlçe genelinde gece ve gündüz çalışmalarımızdan ortalama günlük 210 Ton katı atık toplanmaktadır. 

2018 yılı içerisinde 76.304,830 Ton katı atık toplanmıştır. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Haftanın 7 günü Kurulan Semt Pazar Yerlerinin Temizliği: İlçe genelinde haftanın belli 

günleri kurulan 10 adet semt pazar yerinin temizliği (çöp toplama, süpürme, yıkama, vb.) kesintisiz 

olarak yapılmaktadır. İlçe genelinde 2018 yılı içerisinde 432 adet semt pazar yerinin temizlik 

çalışması gerçekleştirilmiştir. 
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4. Yol Süpürme Aracı ile Cadde ve Sokakların Temizliği: İlçe genelinde bulunan caddelerin 

(Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet sunduğu caddeler hariç), yolların, geniş sokakların, refüj ve kaldırım 

kenarlarının temizliği; 1 adet 7 m³’ lük hidrostatik yol süpürme aracı, 1 adet mini yol süpürme aracı ve 

2 adet traktör çekmeli yol süpürme aracı ile belirli program dahilinde yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Küçük Çaplı İnşaat Atıklarının Bertaraftı: Kim tarafından döküldüğü belli olmayan küçük 

çaplı inşaat, yenileme veya bakım-onarım işleri sonucunda ortaya çıkan atıklar ile boş arsalardaki sahibi 

belli olmayan molozlar; 1 adet damperli kamyon ve 1 adet kepçe ile toplanarak hafriyat ve inşaat atıkları 

depolama sahasına taşınmaktadır. 

6. Boş Arsa ve Arazi Temizliği: İlçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan boş arsa ve 

arazilerde bulunan atıkların (kâğıt, karton, plastik, cam, metal, poşet vb.) temizliği mobil ekip adını 

verdiğimiz hizmet alımı kapsamındaki 11 işçi ve İŞKUR’ dan TYP (Toplum Yararına Çalışma) 

kapsamında almış olduğumuz 4 işçi ile toplam 15 işçiden oluşan gezici temizlik ekibimiz ve 2 adet 

mobil ekip aracı tarafından yapılmaktadır. 

7. İlçe Genelinde Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Uygun Olan Alanlar ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının Evsel Nitelikli Çöplerinin Rezervi İçin Çöp Konteynerlerinin Temini ve Dağıtımı 

Hizmeti: İlçe sınırlarımız içinde bulunan ve uygun görülen sokaklara evsel nitelikli atıkların toplanması 

için konteyner dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Çöplerini teneke ve varillerde muhafaza eden vatandaşların 

meskenlerinin önündeki teneke ve variller toplanarak; çevre, görüntü kirliliğini ve kötü kokuyu önlemek 

amacıyla bunların yerine sokaklarda uygun görülen yerlere kapaklı plastik ve metal gövdeli yeni çöp 

konteynerleri bırakılmıştır.  Ayrıca eskiyen ve tamiri mümkün olmayan çöp konteynerinin değişimi 

yapılmaktadır. 2018 yılı içerisinde 332 adet çöp konteyneri dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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8. İlçe Genelinde Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Bulunan Çöp Konteynerlerinin Bakım, 

Onarımlarının Yapılması ve Boyanması: İlçemizin genelinde bulunan tüm konteynerlerin bakımı,  

onarımları (kırık tekerleklerinin yenilenmesi, tamir edilmesi vb.) ve boyanması işlemleri yapılmaktadır. 

İlçe genelinde bulunan eski konteynerler yenilenmiş ve tüm konteynerler tek renk olarak turkuaz rengine 

boyanmıştır. 2018 yılı içerisinde toplam 720 adet konteynerin bakım, onarım ve boyanması 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

9. İlçe Genelinde Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Bulunan Çöp Konteynerlerinin Yıkanması ve 

Dezenfekte Edilmesi İşlemleri: İlçe genelinde bulunan tüm konteynerler haftanın 6 günü gece ve 

gündüz olarak görüntü kirliliğini, kötü kokuyu ve haşere üremesini önlemek amacıyla periyodik olarak 

dezenfektan ilaçlar ile yıkanarak temizlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Fiziki Etkenler Sebebiyle Konteynerlerin Devrilerek Çevreye Zarar Vermesinin 

Engellenmesi Amacı ile Ceplik Yapılması Hizmetleri: Şehrin genelinde coğrafi ve fiziki etkenlerden  

(Rüzgâr, Eğimli yerler vb.) konteynerlerin devrilerek çevreye zarar vermesini engellemek ve yol 

kenarındaki konteynerlerin yolu daraltmasını önlemek amacı ile konteynerler için uygun yerlere 2018 

yılı içerisinde 51 adet Ceplik yapılmıştır. 

 

  

 

 

 

 

  

 

CEPLİK YAPILMASI HİZMETLERİ 

2017 2018 

100 ADET 51 ADET 



 

 

126 

11. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Ambalaj Atığı Toplama 

Çalışmaların Yapılması: Dulkadiroğlu Belediyesi ile yetkili ve lisanslı geri dönüşüm firması olan 

RAMMES Geri Dönüşüm arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 4 adet ambalaj atığı toplama aracı 

ile toplama işlemi gerçekleştirmektedir. Ambalaj atığı toplamak için ilçemizin Doğukent Mahallesine 

konuşlandırılan Mobil Atık Getirme Merkezi, bina içi karton ve plastik kutular ve atıkmatikler ile 

ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır. 2018 yılı toplanan 

ambalaj atığı miktarı 492.315 kg’ dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Eğitim çalışmalarının yapılması: Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde ve himayesinde başlatılan 

‘Sıfır Atık’ projesine destek olmak amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü tarafından, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı okullarımıza “Sıfır Atık” 

kapsamında israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin 

gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda 

ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ve “Sıfır Atık” projesinin 

tanıtılmasını hedefleyen bilgilendirme eğitimleri düzenlenmiştir. Ayrıca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü 

ile birlikte ilçe sınırları içerisindeki tüm kamu kurumlarına gidilerek Sıfır Atık projesinin farkındalığının 

önemi anlatılarak, Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak Sıfır Atık 

projesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Dulkadiroğlu ilçesinde 5 okul ve 15 

kamu kurumunda geri dönüşüm eğitimi tamamlanmış olup, 2019 yılı içerisinde eğitimlerin ilçe 

genelinde bulunan tüm kurumlarda ve okullarda yapılması da hedeflenmektedir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA 

HİZMETLERİ 

2017 2018 

346.012 kg 492.315 kg 
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13. Geri Dönüşüm Kumbaralarının Dağıtılması: Ambalaj atıklarının (plastik, kağıt, cam, metal 

vb.) değerlendirilmesi ve evsel atıklara karışmaması için ilçe genelinde kamu kurum/kuruluşlarına, 

okullara ve özel sektör işletmelerine; plastik ve karton olmak üzere ambalaj atığı toplama kutuları 

dağıtılmıştır. 2018 yılı içerisinde sıfır atık projesi kapsamında 95 okulumuza 4’lü (kağıt, cam, metal, 

plastik) takımlar halinde ve ilçemizdeki mevcut 33 kamu kurumuna 7’li (kağıt, cam, metal, plastik, 

elektronik, organik ve geri dönüşemeyen) takımlar halinde geri dönüşüm kumbaraları 

konuşlandırılmıştır. Ayrıca 2018 yılı içerinde diğer kurum/kuruluşlara 1.253 adet iç mekan karton geri 

dönüşüm kutusu dağıtılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Eğitim Çalışmaları: Dulkadiroğlu ilçesinde nüfus yoğunluğundan dolayı pilot bölge olarak 

seçilen Doğukent Mahallesindeki 1.250 konuta kapı kapı gezilerek geri dönüşümün önemi hakkında 

bilgiler verilmiştir. Ayrıca projenin kalıcılığını sağlamak amacıyla bölge halkına konu ile ilgili el 

broşürleri dağıtılmıştır.  Bunun yanı sıra da Doğukent Mahallesine 1 adet Mobil Atık Getirme Merkezi 

konuşlandırılarak burada 12 farklı atık türünün değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

15. Atık Pillerin Kontrolü Yönetmeliği ile İlgili Çalışmaların Yapılması: Dulkadiroğlu Belediyesi 

ile yetkili/lisanslı Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanan protokol 

çerçevesinde atık piller toplanmakta ve toplanan bu atık piller TAP derneğine gönderilerek bertaraf 

edilmektedir. Okullara, camilere, telefon distribütörlerine, oyuncakçılara ve pil toplanabilecek birçok 

bölgeye ücretsiz olarak temin edilen atık pil toplama kutuları konulmuştur. 2018 yılı içerisinde 

Dulkadiroğlu bölgesinde 93 adet atık pil toplama kutusu dağıtılmış ve ömrünü tamamlamış pillerin evsel 

atıklar ile birlikte çöpe gitmesi ve doğayı kirletmesi engellenmiştir. 
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16.   Atık Pil Toplama Kampanyası: Yıl içerisinde öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yapılarak, 

okullarda atık pil toplama kampanyası düzenlenmekte olup; öğrenciler konunun önemiyle ilgili 

bilinçlendirilmektedirler. Eğitimcilerin Eğitimi adı altında düzenlenen programa Dulkadiroğlu İlçe 

sınırları içerisinde mevcut 154 okuldan katılan 250 öğretmenimize atık pillerin zararları ile ilgili eğitim 

verilmiştir. 2018 yılı içerisinde toplam 800 kg atık pil toplanmıştır. Ayrıca ilçemize bağlı okullarımızda 

ödüllü atık pil toplama kampanyası başlatılmıştır. En fazla atık pil toplayarak dereceye giren okullara 

teşekkür belgeleri ve ödülleri teslim edilmiştir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

17. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile İlgili Çalışmaların Yapılması: Dulkadiroğlu 

Belediyesi ile yetkili/lisanslı KOLZA Geri Kazanım Firması arasında imzalanan protokol doğrultusunda 

hastanelere, yemek imalathanelerine, lokanta, kafe ve bazı resmi kurum/ kuruluş yemekhanelerine 

ücretsiz bitkisel atık yağ toplama varili dağıtılarak bitkisel atık yağ toplama işlemi 

gerçekleştirilmektedir. Aylık ortalama 200 litre bitkisel atık yağ toplanmaktadır. 2018 yılı içerisinde 

2.405 litre bitkisel atık yağ toplanmıştır. 
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18. Bayat Ekmeklerin Toplanması ile İlgili Çalışmaların Yapılması: 2017 yılında bölgede bir ilk 

olarak ilçemizin belirli yerlerine paslanmaz, dış mekâna uygun bayat ekmek toplama kutusu 

konuşlandırılmıştır. İç mekân kutuları ile de ilçemizde bulunan okul, lokanta, kantin vb. kapalı 

mekânlara dağıtılarak bayat ekmeklerin çöpe gitmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmıştır. 

2018 yılında bu faaliyetlerin işleyişi denetlenerek buralarda toplanan bayat ekmeklerin hayvan besiciliği 

yapan kişilere ulaştırılması sağlanmaktadır. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Temizlik Çalışmalarının Kontrol Edilmesi: Müdür,  Çevre Mühendisi, 5 Bölge Sorumlusu 

(formen) ve 7 adet kontrol aracı ile Dulkadiroğlu Bölgesindeki temizlik çalışmaları gece ve gündüz 

olmak üzere sürekli kontrol edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

130 

 

 

 



 

 

131 

 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri,  sıhhi işyerleri ile  2. ve 3. sınıf gayri sıhhi 

müessese  işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, 

2) Sıhhi ve gayrisıhhi müesseselerin ruhsat verildikten sonra bir ay içerisinde, umuma açık 

işyerlerinin ruhsat verilmeden önce ve gerekli görüldüğünde sorumluluğu altındaki  işyerlerinin 

yönetmeliğe uygunluğu ve şahsın beyanı açısından denetimini yapmak. 

3) İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek, ilgili yasa ve 

yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görürse ilgili birimlere havale etmek, 

4) Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek, 

5) Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeninden kararlar aldırmak, 

6) Yapılan çalışmalarla ilgili  rapor hazırlayarak başkanlığa sunmak, işlemleri yapmak. 

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. İdari İşler Birimi: 

 İşyerleri ile ilgili ruhsatları hazırlayıp, imzaya sunmak, 

 İşyerleri ile ilgili kurum görüşlerini yazarak sonuçları ruhsat dosyasında arşivlemek, 

 Gelen ve giden evrakları kaydetmek,  kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yaparak, imzaya 

sunmak ve takibini yapmak, 

 Müdürlüğü ilgilendiren konularda vatandaşlardan gelecek sorular karşısında vatandaşı 

bilgilendirmek,  mevzuatla ilgili olarak kapsamlı bilgi istenmesi halinde gerek görürse ilgili kişiyi 

müdüre yönlendirmek, 

 Çözüm masası ve e-belediye kanalıyla gelen dilekçe ve şikâyetlerin takiplerini yapıp 

sonuçlandırmak, 

  İşleyişle ilgili karşılaşılan sorunları, gerek görülürse müdüre iletmek, 

  Müdürlük faaliyet raporlarını hazırlamak, 

  Müdürlük harcama kalemlerine göre bütçe hazırlayarak müdüre sunmak, 

  Müdürlük arşivi ile ilgili işlemleri yürütmek, 

  9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği, aylık olarak Sosyal 

Güvenlik Kurumuna, Esnaf ve Sanatkârlar Odasına ve Ticaret Siciline bildirme,  

  Faaliyetine son verdiğini bildiren işyeri sahiplerinin ruhsat iptallerini yapmak 

  Mesul müdür belgesi ve hafta tatil ruhsatı müracaatlarını kabul ederek sonuçlandırmak. 

B. Ruhsat ve Denetim Servisi Sorumlu Memur Görevleri 

 Müdürlüğe gelen ruhsat müracaatlarını kaydetmek, dosyalamak işyeri ruhsat denetim ekibine 

veya ilgili personele vermek, 

 Ruhsatlandırma aşamasında gerektiğinde kurum görüşlerine başvurmak, 

 Dosyadaki eksik evrakların tamamlanmasından sonra, gayrisıhhi müesseseleri 5 gün içerisinde, 

sıhhi müesseseleri aynı gün içerisinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 1 ay içerisinde 

ruhsatlandırmak, 

 Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin kontrollerini ruhsat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yapmak, 

 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin kontrolünü ruhsatlandırmadan önce yapmak, 



 

 

132 

C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 

Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 34 
RUHSAT VE DENETİM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 424.330,82 411.911,86 12.418,96 

  1 1 MEMURLAR 306.218,83 302.921,48 3.297,35 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 27.827,41 27.827,41 0,00 

  1 3 İŞÇİLER 90.284,58 81.162,97 9.121,61 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

71.489,45 62.898,94 8.590,51 

  2 1 MEMURLAR 44.400,00 41.393,78 3.006,22 

  2 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.989,45 3.989,45 0,00 

  2 3 İŞÇİLER 23.100,00 17.515,71 5.584,29 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
30.000,00 17.346,00 12.654,00 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
3.000,00 0,00 3.000,00 

  3 3 YOLLUKLAR 3.000,00 0,00 3.000,00 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 24.000,00 17.346,00 6.654,00 

GENEL TOPLAM 525.820,27 492.156,80 33.663,47 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 11  
Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın 

Gelişmesini Sağlamak 

HEDEF 11.1  Ruhsatsız İş Yeri Sayısının Minimum Seviyelere İndirilmesi 

Sıra 

No 
Faaliyetin Adı 

Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

11.1.1 
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

verilmesi 
01.01.2018 31.12.2018 %100 

11.1.2 Araç Kiralama Hizmet Alımı 01.01.2018 31.12.2018 1 Adet 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

SIRA 

NO 
FAALİYETİN ADI 

BAŞLAMA 

TARİHİ 

BİTİŞ 

TARİHİ 

GERÇEKLEŞME 

ORANI/ADEDİ 

1 Sıhhi Ruhsatlar 01.01.2018 31.12.2018 140 Adet 

2 G. S. M. Ruhsatlar 01.01.2018 31.12.2018 29 Adet 

3 
Umuma Açık İst.ve Eğlence 

Yerleri Ruhsatları 
01.01.2018 31.12.2018 20 Adet 

4 Mesul Müdür Belgesi Tanzimi 01.01.2018 31.12.2018 3 Adet 

5 Canlı Müzik İzni 01.01.2018 31.12.2018 - 

6 Ruhsat Güncelleme 01.01.2018 31.12.2018 17 Adet 

7 Kontrol Edilen İşyeri Sayısı 01.01.2018 31.12.2018 1.200 Adet 

8 
Mesafe Ölçme ve Evrak 

Tasdik 
01.01.2018 31.12.2018 19 Adet 
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1. Sıhhi Ruhsatlar: Sıhhi ruhsatlar, 10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte; “Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü 

işyerini'' ifade eder. Sıhhi müessese ruhsatı verilecek bazı işyerleri lokanta, bakkal, market, pastane, 

manav, büfe, tuhafiye, berber vb. yerlerdir. En geniş işyeri sınıfı bu sınıftır. Ruhsatlandırılması için en 

az prosedür gereken işyeri türüdür. İlgili yönetmelikte adı geçen evraklar tanzim edilerek müracaat 

yapılır ve kısa sürede ruhsat müracaatı sonuçlandırılır. 

YIL ADET TUTAR 

2016 187 91.143,00 ₺ 

2017 385 172.649,00 ₺ 

2018 140 73.189,50 ₺ 

2. Gayrisıhhi Müessese Ruhsatları: 10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte: “Faaliyeti sırasında 

çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren 

veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.” 

Şeklinde tarif edilen işyerleridir. 

YIL ADET TUTAR 

2016 38 33.015,00 ₺ 

2017 36 68.679,00 ₺ 

2018 29 43.156,00 ₺ 

 Müdürlüğümüzce, İşyerlerinin ruhsatlandırılma aşamasında titizlikle incelenmesi ve kontrollerinin 

yapılmasıyla çevre ve halk sağlığı açısından güvenirliği artmakta, ayrıca işyerlerinin şehrimize yakışır 

standartlarda faaliyet gösterilmesinin sağlandığı görülmektedir. 

3. Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Ruhsatları: 10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren ve çeşitli tarihlerde değişiklik yapılan yönetmeliğin 4. Maddesinde yer 

alan tanıma göre: Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri “Kişilerin tek tek veya toplu olarak 

eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri 

konaklama yerleri, gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili 

yerler, sinema, kahvehane ve kıraathaneler, kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun 

bilgi ve maharet arttırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve 

televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, 

sirkler vb. yerlerdir.” 

YIL ADET TUTAR 

2016 13 23.390,00 ₺ 

2017 12 24.154,00 ₺ 

2018 20 132.146,00 ₺ 
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4. Mesul Müdür Belgesi Tanzimi: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 

“Mesul Müdür” başlıklı 35 inci maddesinde: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin sahibinin tüzel 

kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir mesul müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de 

işyerine mesul müdür görevlendirebilir. Görevlendirilen mesul müdür yetkili idareye bildirilir.” Hükmü 

doğrultusunda umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalışan kişilere tanzim edilen belgedir. 

YIL ADET TUTAR 

2016 4 1.000,00 ₺ 

2017 2 500,00 ₺ 

2018 20 132.146,00 ₺ 

5. Canlı Müzik İzni: Sıhhi ruhsatlar, 10 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte; “Lokantalara, içkili yerlere ve meskûn mahal 

dışında bulunan çay bahçelerine, halkın huzur ve sükûnu ile kamu istirahati açısından sakınca 

bulunmaması kaydıyla yapılacak ölçüm ve kontrolü müteakip, yetkili idarelerin en üst amiri veya 

görevlendireceği kişinin kararıyla canlı müzik izni verilir. Canlı müzik izni ruhsata işlenmez. Ancak 

görevliler sorduğu zaman gösterilebilecek şekilde işyerinde bulundurulur. Canlı müzik izni verilen 

yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur 

ve sükûnunu bozacak şekilde yayın yapılması durumunda izin iptal edilir. Bu hususlar, canlı müzik izni 

verilirken işletme sorumlusuna tebliğ edilir. İşletme sorumluları, canlı olarak veya elektronik cihazlarla 

yapılan müzik yayınının tespit edilen saatleri aşmamasını ve gerekli ikaz levhalarının asılmasını sağlar. 

İlgili yönetmelikte adı geçen evraklar tanzim edilerek müracaat yapılır ve kısa sürede müracaat 

sonuçlandırılır. 

YIL ADET TUTAR 

2016 0 0,00 ₺ 

2017 0 0,00 ₺ 

2018 3 900,00 ₺ 

6. İşyeri Kontrolü: Müdürlüğümüz kontrol ekibince Kahramanmaraş Belediyesinden devredilen 

arşivde bulunan ruhsatların aktif olup olmadığının tespiti, vatandaş ve kurumlardan gelen ruhsatlı 

işyerleri ile ilgili şikâyetlerin tespiti ile ilgili kontroller, ruhsat verilmeden önce ve verildikten sonra 

yapılan kontroller yaklaşık 1.200 adettir. 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136 

 

 

 



 

 

137 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçenin halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak 

amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri 

yapmak ve yetkileri kullanmak, 

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 

birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri 

yapmak, 

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını 

izlemek, 

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 

hizmetleri görmek, 

5) Cumhuriyet Bayramı’nda iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri 

almak, bayrak asılmasını sağlamak, 

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine 

getirmek, 

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Encümeni’nin koymuş 

olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak. Belediyeden izin almadan 

çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak, 

8) 02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyeden izin almadan çalışan 

işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak, 

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve Belediye idaresinin bu konudaki karar ve 

işlemlerine göre korumak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek, sahipleri çıkmayan eşya ve 

malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana 

verilmesini sağlamak, 

10) 28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, 

bozulmasını önlemek, kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun 

karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını 

kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak, 

11) 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 

31.07.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin 

Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların 

sökülmesine, bozulmasına mani olmak, 

12) 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri 

çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve 

denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi 

yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya 

satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak, 

14) 30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 

Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde 

hükümlü olarak bulunanlar ve 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 

Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında 

muhtaçlık durumu araştırması yapmak, 

15) 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin 

işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak, 
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16) 31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak 

orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 

17) 15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak 

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde 

görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, 

18) 14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun ile 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen 

işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak, 

19) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra 

ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, 

pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen 

materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek, 

20) 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre 

belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda yardımcı olmak, 

21) 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, 

22) Korunması Belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, 

çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan 

vermemek, 

23) Mülki idare amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini 

yerine getirmek, 

24) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek, 

25) 03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar Yönetmeliklerine göre Belediye ve 

mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini 

sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, 

kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının 

müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım 

kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal 

inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve 

haklarında kanuni işlem yapmak, 

26) 20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan 

vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak 

ve gerekli diğer tedbirleri almak, 

27) 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve 

koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili 

mercilere bildirmek, 

28) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak, 

29) 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uygulanmasında ve alınması 

gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak, 

30) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve 

atıklarının eşelenmesini önlemek, 

31) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan 

seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi 

istenen hizmetleri yapmak, 



 

 

139 

32) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, 

soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, 

karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili 

teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen 

kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit 

edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek, 

33) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek, 

34) 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan 

sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan 

fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek 

ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

35) 08.05.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe 

göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili 

mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı 

yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek 

şekilde imhasını yaptırmak, 

36) 24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere verilen 

yetkilerden zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak, 

37) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim 

yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, 

ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak, 

38) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, 

39) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek, 

40) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit 

halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. Merkez Büro Amirliği: 

Merkez Büro- Merkez Büro bünyesinde Evrak Kayıt, Personel, Ayniyat, İşlemler ve Ceza 

Masalarından oluşturulur, büroların görevleri aşağıda gösterilmiştir. 

1. Evrak Kayıt Masası: 

 Gelen evrakların ilgili birime havale ve teslimini sağlamak. 

 Gerekli işlem sonrası havale ve kayıt çıkışı yapılacak evrakın ilgili birim ve müdürlüklere 

teslimini sağlamak, 

 Sonuçlanan evrakların dosya ve arşivlenmesini yapmak, 

 Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla 

kayda giren tüm evrakların takibini yapmak, 

 Tamimler ve çoklu olarak birden fazla birime gönderilen evrakların takibini yapmak, yasal süre 

içerisinde cevaplanmasını sağlamak, 
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2. İnsan Kaynakları Masası: 

 Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin işlemlerini takip 

etmek ve yürütmek, 

 Personelle ilgili evraklarda evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek 

 Personele ilgili tüm yazışmaları yapmak, 

 İdari İşler Birimi ile iş ve işlemleri ortaklaşa yürütmek, 

 Yasalar doğrultusunda yapılacak iş ve işlemlerle ilgili Yazı İşleri Biriminden destek almak, 

 Bütçe ve performans programlarını oluşturmak, Faaliyet programını Ceza ve Takip Birimi ile 

birlikte hazırlamak, 

 Personelin eğitim ve geliştirilmesi ile iş ve işlemleri yürütmek, 

 Zabıta destek personelinin izin, rapor vb. iş ve işlemlerini takip etmek, 

3. Ayniyat Masası: 

 Müdürlük demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak, 

 Temini sağlanan mal ve malzemelerin Taşınır İşlem Fişleri ile kayıt altında tutmak, 

 Ayniyat ile ilgili evraklarda evrak kayıt birimindeki tüm görevleri yürütmek, 

 Müdürlüğe ait genel arşivi düzenleme ve takibini yapmak, 

 Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak, 

 Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak, 

 Belediye zabıtasının memur giyim kuşam teminini ile ilgili malzemelerin talebini yapıp hak 

Sahiplerine Melbusat defteriyle imza karşılığı dağıtımını sağlamak, 

 5393 sayılı belediye kanunu kapsamında, Zabıta Destek Personeli istihdam etmek için ihale 

işlemleri konusunda çalışma yapmak, 

 Merkez Büro Personeli İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin 

yerine getirilmesinden Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur. 

4. Ceza Masası: 

 1608 ve 5326 Sayılı Kanunlar ile Belediyemiz emir ve yasaklarına aykırı davrananlar hakkında 

düzenlenen tutanakların kaydedilmesi, alınacak kararlar için gerekli yazışmaların ilgili birimlere 

yapılması, maktu ceza işlemlerinin takibinin yapılmasını ve sicillerinin tutulmasını sağlamak, 

 Alınan kararların ilgililerine tebliği konusunda gerekli işlem ve yazışmaların yapılarak, takibi 

için ilgili Müdürlüğe bildirilmesi, 

 Ceza Birimi ile ilgili evraklarda; evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek, 

 Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak, 

 Müdürlüğün faaliyet raporu (günlük, haftalık, aylık, yıllık) ve Stratejik Planını hazırlamak, 

5. Yazı İşleri Masası: 

 Bağlı bulunduğu Zabıta Amirince havale edilen, Zabıta Müdürlüğünün diğer birimlere, 

kurumlara veya alt birimlere yapılması gereken yazışmalarını, kanun, tüzük ve yönetmelikler 

çerçevesinde yazışma kurallarına uygun olarak hazırlayarak bağlı bulunduğu Zabıta Amirine sunmak, 
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 Yeni çıkan ve mevcut Kanun, Genelge ve Yönetmeliklerindeki değişiklikleri takip etmek ve 

ilgili birimlere tamim ile yazışmaları yapmak, 

B. Zabıta Denetim Ekipler Amirlikleri: 

Zabıta Denetim Ekipler Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir; 

 Belediye zabıta yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

 Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa 

zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 

 Yapılan işlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini 

sağlamak, 

 Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak 

neticelendirilmesini sağlamak, 

 Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat hilafı oluşturacak şekilde 

dükkânının dışına (yol-meydan- yaya kaldırımı vb.) noktalara teşhir ve satış amaçlı bırakılan işgallerin 

kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapmak, 

 Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda 

faaliyetler hakkında rapor vermek, 

 İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı 

olmayan esnaflara yasal işlem yapmak veya yaptırmak,  

 Sıhhi ve gayri sıhhi (2. ve 3.sınıf) işyerlerini hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğu açısından 

ilgili kanun çerçevesinde yetkili birimlerle ortaklaşa denetlemek,  yapılan denetlemelerde sağlık 

şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak, 

 İş yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat 

hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek, 

 Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek, 

 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek, 

 Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eşyadan tahliye ederek mühür 

altına almak, 

 Her türlü gayri yasal inşaat faaliyetlere engel olmak, 

 Mühürlenerek faaliyetten men edilen işyerlerinin kontrolünü yapmak, mührü fekki yapan 

ilgililer hakkında gerekli yasal işlem yapmak veya yaptırmak 

 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamış durumda başlayan 

tadilatların faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek, 

 Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren inşaatların yasal saatler dışında çalışmasına 

müsaade etmemek, yasal saatler dışında çalışanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak, 

 Belediye sınırları dahilinde yol-meydan-yaya kaldırımına bırakılan molozları,  inşaat artıklarını 

ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak, 

 Hafriyat ve diğer malzeme taşıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani 

olmak, yasal işlem yapmak, 

 İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği,  kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden 

Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur. 
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 Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak veya yaptırmak, 

 Her türlü gıda imalatı yapan iş yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak 

veya yaptırmak, uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak, gerekli görülen hallerde 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek, 

 İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi 

Koruma Kanununa göre denetim çalışması yapmak veya yaptırmak 

 Umuma açık işyerleri ile ilgili denetim çalışması yapmak ve takip etmek, 

 Pazarlar ilgili denetimi yapmak, nizam ve intizamı sağlamak, 

 Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak, 

 İşgalci olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak veya 

yaptırmak 

 Yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına aldırarak 

depolama yapmak, 5393 sayılı kanunun15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan 

malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek, 

 İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal işlem yapmak veya 

yaptırmak 

 Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını işgal edecek şekilde 

kağıt toplayanların faaliyetine engel olmak, 

 Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını işgal edecek ve halkın geliş ve geçişini engelleyecek şekilde 

üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını 

toplayıp depolarda muhafaza altına almak veya aldırmak, 

 Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu konser, açılış tiyatro sinema ve çeşitli kültürel 

nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak şekilde görev yapmak veya yaptırmak, 

 Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak, 

 İş yerleri denetiminde iş yeri sahibi ve çalışanlarla ilgili bilgilerin 5510 Sayılı Kanun 

kapsamında değerlendirilmesi ve bildirilmesini yaptırmak. 

C. Zabıta Küçük Sanayi Sitesi Ekipler Amirliği: 

Zabıta Küçük Sanayi Sitesi Ekipler Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir; 

 Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, 

düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 

 Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda 

faaliyetler hakkında rapor vermek, 

 Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak oldurmak, 

 Bölge amirlikleri ve diğer ekip amirliklerinin yapmış olduğu (işgal, yıkım, tahliye vb.) 

çalışmalara yardımcı olmak, 

 İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal işlem yapmak veya 

yaptırmak, 

 İşgalci olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak veya 

yaptırmak 
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 Yasaların vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama 

yapmak, 5393 sayılı kanunun15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan malzemeleri 

okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek, 

 Bölge dâhilinde halkın huzur ve sükûnunu bozacak, yaya kaldırımlarını işgal edecek şekilde 

kâğıt toplayanların faaliyetine engel olmak, 

 Bölge dâhilinde yaya kaldırımlarını işgal edecek ve halkın geliş ve geçişini engelleyecek şekilde 

üç tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını 

toplayıp depolarda muhafaza altına almak veya aldırmak, 

 Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu konser, açılış tiyatro sinema ve çeşitli kültürel 

nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak şekilde görev yapmak veya yaptırmak 

 Bölge dâhilinde bulunan kaldırım üzerine park eden her türlü araçların kaldırılması yönünde 

gerekli yasal işlemlerin yapılması, 

 İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği,  kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden 

Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur, 

 Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak veya 

yapılasını sağlamak. 

D. Gece Zabıta Ekipler Amirliği: 

Gece Zabıta Ekibinin görevleri aşağıda gösterilmiştir; 

 Gece yapılan şikâyet ve müracaatları değerlendirir, 

 Kanun,  tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda Belediye 

suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak, 

 Gündüz Ekiplerinden kalan ve gece de takibi gereken işleri yapmak, 

 Başkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,  

 Resmi dış kurumlar ile Belediye’nin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde ihtiyaç 

duyulduğunda yardımcı olmak, 

 Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak, 

 Mühürlü işyerlerini gece kontrol etmek, 

 Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerinin faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal işlem yapmak, 

 Zabıta Bölge Amirlikleri görev kapsamındaki maddelerin tamamından sorumludur, 

 İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği,  kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden 

Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur. 

E. Zabıta Pazar Ekipler Amirliği: 

Pazar Ekip Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir; 

 Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, 

düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 

 Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda 

faaliyetler hakkında rapor vermek, 

 Pazar kurulan yerlerin çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak veya oldurmak, 
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 Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı Esnaflarına tahsis edilen 

tezgâhları kontrol etmek veya ettirmek, 

 Pazar yeri içinde yüksek sesle satış yapan esnaflar ile pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve 

pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak veya oldurmak, 

 Pazar tezgâhında satışı yasak olan (cd, kitap, canlı hayvan vs.) ürünlerin satışına engel olmak 

ve yasal işlem yapmak veya yaptırmak 

 Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek 

faaliyetlerine mani olmak veya oldurmak, 

 Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli 

önlemleri almak veya aldırmak 

 Vatandaşların yapmış olduğu alışverişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını 

denetlemek veya denetlenmesini sağlamak, 

 Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak  

 Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak veya sağlattırmak 

 İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden 

Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürü’ne karşı sorumludur. 

F. Dış Müdürlüklerde Görevli Personel: 

Dış Müdürlüklerde Görevli personelin görevleri aşağıda gösterilmiştir; 

 Kanun,  tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye 

suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak, 

 Başkanlık Makamının verdiği emirleri yerine getirmek, 

 Görevli olduğu Müdürlüğün teknik elemanları ile müşterek olarak çalışmalar yapmak, belediye 

suçu işleyenler hakkında kanuni işlem yapmak, 

Dış Müdürlüklerde çalışan zabıta memurları görevle ilgili iş ve işlemleri çalıştığı müdürün kendi 

sorumluluğunda olup, disiplin ve özlük işlemleri Zabıta Müdürlüğü’nün denetimine tabidir. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 

Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 35 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ       

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 1.298.000,00 1.230.378,22 67.621,78 

  1 1 MEMURLAR 1.298.000,00 1.230.378,22 67.621,78 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

196.000,00 179.195,06 16.804,94 

  2 1 MEMURLAR 196.000,00 179.195,06 16.804,94 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
51.000,00 15.399,96 35.600,04 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
29.000,00 14.664,96 14.335,04 

  3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 0,00 2.000,00 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 2.500,00 0,00 2.500,00 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 10.000,00 0,00 10.000,00 

  3 7 
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

7.500,00 735,00 6.765,00 

GENEL TOPLAM 1.545.000,00 1.424.973,24 120.026,76 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 11  
Kayıt Dışı Ticari Faaliyetleri Önlemek ve Ekonomik Hayatın 

Gelişmesini Sağlamak 

HEDEF 11.2 
Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için denetimleri zamanında 

yapmak 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

11.2.1 
Zabıta Personellerine Kışlık ve 

Yazlık Resmi Kıyafetlerinin Alımı. 
01.01.2018 31.12.2018 %100 

11.2.2 
Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri 

Alımı  
01.01.2018 31.12.2018 - 

11.2.3 Taşıt Bakım Onarım İşi 01.01.2018 31.12.2018 %100 

11.2.4 Kurslara Katılma ve Eğitim 01.01.2018 31.12.2018 - 

11.2.5 Bilgisayar Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 - 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

11.2.1 Zabıta Personellerine Kışlık ve Yazlık Resmi Kıyafetlerinin Alımı: Müdürlüğümüz 

emrinde görev yapan zabıta personelleri ve yıl içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta 

personellerine Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 32. maddesinde gereğince yönetmeliğin diğer 

maddelerinde belirtilen miktarlarda kışlık ve yazlık resmi kıyafetlerinin (Ayakkabı, Mont, Parke, Armalı 

Zabıta Kemeri, Gömlek, Pantolon, Kep, Arma, Rütbe, Tanıtım İşareti, Kokart, Kravat) alımı planlanmış 

olup personellerimize kıyafet alım işi gerçekleştirilmiştir. 

11.2.2 Spor Kıyafetleri ve Malzemeleri Alımı: 2018 yılı içerisinde müdürlüğümüz emrinde görev 

yapan zabıta personeli ve yılı içinde müdürlüğümüzde yeni göreve atanacak zabıta personellerine 

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 29. maddesi gereğince spor kıyafetleri ve malzemeleri ülke gündemi 

nedeniyle yapılmamıştır. 

11.2.3 Taşıt Bakım Onarımı: Müdürlüğümüz hizmetinde kullanılan 3 adet hizmet araçlarının 

periyodik bakımları, zorunlu mali trafik sigortaları ve muayene işlemleri eksiksiz olarak 

gerçekleştirilmiştir.  

DİĞER HUSUSLAR 

Diğer Kamu Kurumlarıyla Ortak Denetimler Yapılması: Müdürlüğümüz çalışanların 

performanslarını artırmak, denetimleri etkinleştirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek, takım çalışması 

ruhunu yükseltmek ve personelin işe motivasyonu ve yatkınlığını artırarak etkili sonuçlara 

ulaşabilmek için diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak denetimler yapmayı hedeflemiştir. 

Valilik ve Kaymakamlık Makamları bünyesinde 5651 sayılı Kanun gereği oluşturulan İnternet 

Salonu Denetim Kuruluna 1 Asil 1 Yedek olarak personeller verilerek yasakların uyulması konusunda 

bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Ayrıca Valilik bünyesinde oluşturulan Mobil Park ekibine 2 Asil 2 Yedek personel görevlendirilmiştir. 
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İşyerlerinin Denetiminin Yapılması: Yıl içerisinde İlçemiz sınırlarında programlı olarak 713 

işyeri denetlenmiş olup şikâyetleri değerlendiren personellerimizce 113 Adet işyeri de program 

dışında denetlemeye tabii tutulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Semt Pazarlarında Günlük Olarak Denetimlerin Yapılması: İlçemizde faaliyet gösteren 

haftanın 6 günü ilçenin farklı noktalarında kurulan gezici semt pazarlarının düzeni ve temizliği, satılan 

ürünlerin etiketleri, tezgâhlarda bozuk veya çürük mal satılıp satılmadığı, çalışanların kılık ve 

kıyafetleri, pazarcı kimlik kartlarının kontrolleri, çığırtkanlık ve diğer mevzuatlar çerçevesinde 

denetimleri zabıta ekiplerimiz tarafından günlük olarak yapılmıştır. 
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Dilencilik, Seyyar Satıcılık ve Kaldırım İşgallerini Önleme Çalışmaları Yapılması: İlçemizin 

tamamı ile İlçemizin genelindeki ve halkın yoğun olarak bulunduğu yer ve merkezlerde kesinlikle 

seyyar satıcılık yapanlara müsaade edilmemiştir.  Yine ilçemizin öncelikle merkezinden başlayarak 

tüm mücavir alan sınırları içerisinde duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade edilmemiştir. 

İlçemizde özellikle merkezi yerler ile halkın yoğun olarak gelip geçtiği, alanlarda kaldırım işgalinin 

önlenmesi için etkin çalışmalar yapılmıştır. İlçe merkezinde işgaliyeler öncelikli olmak üzere tüm ilçe 

genelindeki işgallere yönelik uygulamalar yapılmış, hedeflenen sonuçlara ulaşılma konusunda 

aşamalar kaydedilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Sanayi Sitesi İçerisindeki Hurda Araçları 

Kaldırma Çalışması Yapılması: Yeni Sanayi Sitesi 

içerisinde oluşturulan Sanayi Sitesi Zabıta Ekipleri 

tarafından yıl boyunca hurda araç kaldırma faaliyeti 

gerçekleştirilmiştir. Hurda araçlarını Sanayi Sitesi 

içerisinde gelişigüzel yerlere bırakarak çevre 

kirliliğine neden olan ve uyarılara rağmen araçlarını 

kaldırmayan şahısların hurda araçları ekiplerimizce 

kaldırılmıştır. 

Yine Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yol ve 

kaldırımları işgal eden özellikle hurdacılara yönelik 

olarak sürekli denetimler yapılmış, işgaller 

ekiplerimiz tarafından kaldırılmış, kabahat işlemekte 

ısrar eden işyerleri hakkında idari para cezaları 

uygulanmıştır. 

 

  

 



 

 

149 

Şikâyet ve İhbarların Zamanında Değerlendirilmesi: Belediyemize Alo Zabıta Hattı, sabit 

telefonlar, Yazılı Başvurular, Çözüm Masası, Kent Bilgi Merkezi, BİMER, CİMER aracılığıyla gelen 

şikâyet ve ihbarlar ile dilekçeler zamanında değerlendirilerek neticelendirilmiş ve ilgili kişi ve 

birimlere neticeleri hakkında bilgi akışı sağlanmıştır. 2018 yılı içerisinde toplamda 917 Adet şikâyet 

ile ihbar kayıt altına alınarak ekiplerimizce değerlendirilmiştir. 

ŞİKÂYET TAKİP İŞLEMLERİMİZ 2016 2017 2018 

Dilekçeler 60 74 67 

Diğer Kurumlar ve STK 65 75 68 

Alo Zabıta Hattı Şikâyeti 1.060 484 514 

Bimer 122 142 60 

Cimer 6 17 85 

Zabıta Mail 2 13 24 

Çözüm Masası 11 12 1 

Ombudsman - 1 - 

Şahsen - 84 98 

TOPLAM 1.326 902 917 

Kabahatlerinde İşleyenler Hakkında Tespit ve İdari Yaptırım Tutanakları Düzenlenmesi: 

a) Genel İşlemler Tablosu 

YAPILAN İŞLEM KONUSU 2017 2018 

Tanzim Edilen Ceza Tutanakları Sayısı 159 47 

Verilen Yazılı İhtar Sayısı 449 280 

Verilen Sözlü İhtar Sayısı 1.552 1.412 

TOPLAM 2.160 1.739 
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b) Tanzim Edilen Tespit Tutanaklarının Suç/Kabahat Konularına Göre Dağılımı 

S.N. Denetime Konu Olan Fiiller 

2018 Tespit 

Tutanağı 

Sayıları 

2018 Yılı 

Toplam Ceza 

Tahakkuk 

Tutarı 

1 
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Almadan 

Faaliyet Göstermek ve Hayvan Besiciliği Yapmak 
35 9.065,00 ₺ 

2 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Faaliyet Göstermek 7 10.139,00 ₺ 

c) 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Göre Tanzim Edilen İdari Yaptırım Karar 

Tutanaklarının Suç Türlerine Göre Dağılım Tablosu 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Gereği Tanzim 

Edilen İdari Yaptırım Karar Tutanakları 
2018 İdari 

Yaptırım Karar 

Tutanağı Sayıları 

2018 Toplam 

Ceza 

Tahakkuk 

Tutarı S.N. 

Kanun 

Mad. 

No 

Adı 

1 32 Emre Aykırı Davranış 2 518.00 ₺ 

2 33 Dilencilik 1 124.00 ₺ 

3 37 Çevreyi Rahatsız Etme 1 124.00 ₺ 

4 38/1 Kaldırım İşgali 15 1.860,00 ₺ 

5 41/4 Çevreye Kirletme (İnşaat Atıkları) 15 1.860,00 ₺ 

TOPLAM 36 4.734,00 ₺ 

d) Tahakkuk Edilen Para Cezaları ile Harç ve Ücretler: 2017 yılında cezası indirimli (peşin) 

ödenen para cezaları ile müdürlüğümüzce tahakkuk edilen işgal harçlarını gösterir tablo aşağıdaki 

gibidir.  

CEZA VE HARÇLAR 

2017 YILI 2018 YILI 

Sayısı Tahakkuk (₺) Sayısı Tahakkuk (₺) 

İşgaliye Ücretleri 7 12.620,00 ₺ 6 12.600,00 ₺ 

Pazar Tahsis Ücretleri 5 12.000,00 ₺ 11 18.000,00 ₺ 

Araç Çekme Ücreti 30 1.100,00 ₺ 10 850,00 ₺ 

TOPLAM 42 25.750,00 ₺ 27 31.450,00 ₺ 
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 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu ve ilgili mevzuatların verdiği görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve 

verimli bir biçimde yürütmek. 

2) Başkanlık tarafından yapılan görev ve yetki dağılımına uygun olarak; birimlerden gelen taşınır 

mal ve tüketim malzemelerine ilişkin talepleri değerlendirmek, Başkanlık tarafından uygun görülenlerin 

alımını gerçekleştirmek ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 

3) Müdürlüklerden gelen ihtiyaçları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22-d maddesine uygun 

olarak Doğrudan Temin yöntemiyle gerçekleştirmek. 

4) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili mal ve malzemenin usulüne göre ambarda muhafaza edilmesini 

sağlamak, Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol İşlemlerini yapmak. 

5) Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyacı olan lojistik desteği sağlamak. 

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. İç Hizmetler, İhale Takip Birimi ve Satın Alma Birimi: 

Bu birim yukarıda zikredilen ilgili Kanunlar nezdinde Müdürlüğümüzün idari ve ihale işlerini 

yürütmektedir. 

 Müdürlüğümüze gelen giden evraklar takip edilerek dosyalama işlemleri yapılmaktadır. 

 Müdürlüğümüz hizmetlerinin ve belediyemize ait tüm araçların yıl içerisinde Periyodik bakım-

onarım ve çalışmaktan mütevellit meydana gelen arızalarının yapılması için gerekli satın alma ve ihale 

işlemleri yapılmaktadır. 

 Müdürlüklerin günlük ofis malzemesi ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

B. Araç Tahsis ve Malzeme Ambarı Birimi 

Bu birim Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yapabilmesi için ihtiyaç duyulan yedek parça ve diğer 

malzemelerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi sağlamak; Belediyemiz müdürlüklerinin 

ihtiyaç duyduğu her türlü araç ihtiyaçlarının karşılanması ve Lojistik desteği sağlamaktır.  

 Müdürlüğümüz Ambar Şefliğine giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak, bunlara ilişkin belgeleri 

düzenlemek. 

 İlgili ambarların sayım ve stok kontrolünü yaparak harcama yetkilisine sunulmaktadır. 

 Belediyemiz Müdürlüklerinin arazi işlemlerini kontrol edebilmeleri için gerekli araç ihtiyacını 

sağlayıp kullanımlarına sunmak. 

C. Hizmet Binası İdare Birimi 

Bu birim Belediye hizmet binaları ile uhdesinde yapılan tesislerin ihtiyaçlarının karşılanması işlerini 

yürütmektedir. 

 Belediyemiz kullanımında bulunan Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon, İnternet ve Data Hatlarına 

ait işlemleri yapmak ve kullanım miktarlarını incelemek. 

 Belediyemiz hizmet binalarının ihtiyaç duyduğu elektrik tesisatı, doğalgaz tesisatı vb. altyapıları 

kurdurup çalışabilirliğini kontrol etmek. 

 Belediyemiz hizmet binalarında bulunan sıhhi alanların ihtiyacı olan malzemeleri temin edip 

oluşan arızaları gidermek. 

 Resmi bayramlarda, anma ve sosyal etkinliklerde organizeyi üstlenen ilgili birime yardımcı 

olmak. 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR       

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 36 
DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 464.500,00 411.441,49 53.058,51 

  1 1 MEMURLAR 251.451,26 198.801,56 52.649,70 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 213.048,74 212.639,93 408,81 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

65.500,00 58.688,08 6.811,92 

  2 1 MEMURLAR 31.500,00 27.327,00 4.173,00 

  2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONELLER 34.000,00 31.361,08 2.638,92 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
19.000.000,00 17.280.338,62 1.719.661,38 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
2.015.000,00 1.870.815,46 144.184,54 

  3 3 YOLLUKLAR 10.000,00 3.795,86 6.204,14 

  3 4 GÖREV GİDERLERİ 10.000,00 2.643,10 7.356,90 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 8.945.000,00 8.400.173,83 544.826,17 

  3 7 

MENKUL MAL, GAYRİMADDİ 

HAK ALIM, BAKIM VE 

ONARIM GİDERLERİ 

6.810.000,00 6.494.696,08 315.303,92 

  3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM 1.210.000,00 508.214,29 701.785,71 

5     CARİ TRANSFERLER 50.000,00 8.496,00 41.504,00 

  5 4 
HANE HALKINA YAPILAN 

TRANSFERLER  
50.000,00 8.496,00 41.504,00 

6     SERMAYE GİDERLERİ 1.040.000,00 179.472,07 860.527,93 

  6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİMİ 555.000,00 0,00 555.000,00 

  6 3 
GAYRİ MADDI HAK 

ALIMLARI 
0,00 0,00 0,00 

  6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE 435.000,00 179.472,07 255.527,93 

  6 7 
GAYRİMENKUL BÜYÜK 

ONARIM GİDERLERİ 
50.000,00 0,00 50.000,00 

GENEL TOPLAM 20.620.000,00 17.938.436,26 2.681.563,74 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 12  
Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde 

Almak, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Geliştirmek 

HEDEF 12.1 
İhtiyaç Duyulan Malzemeleri Hızlı ve Ekonomik Bir Şekilde 

Temin Etmek 

Sıra 
No 

Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

12.1.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.2 Araç Kiralama 01.01.2018 31.12.2018 2 Adet 

12.1.3 Hizmet Alımı 01.01.2018 31.12.2018 120 Kişi 

12.1.4 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.6 Temizlik Malzemesi Alımı 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.7 Büro Malzemesi Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 100% 

HEDEF 12.2 
E-belediye uygulamalarını geliştirmek ve Enteraktif belediyecilik 

hizmetleri sunmak 

12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 100% 

 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

12.1.1 Kırtasiye Malzemesi Alım İşi: 2018 Yılı içerisinde müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri 

doğrultusunda muhtelif tür ve miktarda kırtasiye malzemesi alım işi ihale edilmiş olup; bu kapsamda 

ihtiyaç duyulan malzemeler alınmış ve depomuzda muhafaza edilerek, müdürlüklerin talepleri 

doğrultusunda müdürlüklere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

12.1.2 Araç Kiralama: Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılmaya 

başlanmıştır. 

12.1.3 Hizmet Alımı: 2018 Yılı içerisinde belediyemiz personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

işçilik hizmeti alımı işi ihale edilmiş olup; Bu kapsamda çalıştırılan işçiler müdürlüklerin ihtiyaçları 

doğrultusunda görevlendirilmiştir. 

12.1.4 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımı: 2018 yılı içerisinde belediyemiz 

müdürlüklerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımı işi İhale 

edilmiş; İhtiyaç durumları dikkate alınarak müdürlüklerin kullanımına verilmiştir. 
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12.1.5 Bakım Onarım Hizmeti: 2018 yılı içerisinde hizmet binalarımızda ihtiyaç duyulan bakım 

ve onarım işlerinin yapılması için, bakım ve onarım işi ihale edilmiştir. 

12.1.6 Temizlik Malzemesi Alımı: 2018 yılı içerisinde belediyemiz hizmet binalarında ve görev 

sınırları içerisinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan cins ve miktarda temizlik malzemesi alımı işi ihale 

edilmiş olup; alımı yapılan malzemeler depomuzda muhafaza edilmiş, ihtiyaç duyuldukça 

kullanılmıştır. 

12.1.7 Büro Malzemesi Alım İşi: 2018 yılı içerisinde belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaç 

duyulmadığından alım yapılmamıştır. 

12.1.8 İnşaat Malzemesi Alım İşi: 2018 yılı içerisinde ihtiyaç sahiplerine yaptırılmak üzere inşaat 

malzemesi alımı işi ihale edilmiştir. 

12.2.1 Programsal Yazılım Hizmeti Alım İşi: Kurumumuzun e-belediyecilik uygulamalarını 

geliştirmek, işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı şekilde yürüyebilmesini sağlamak için, 1 adet yazılım 

hizmeti (Belediye yönetim sistemi) alımı, Kurum E-posta adreslerinin güvenli ortamda takip 

edilebilmesi için sunucularımıza 1 Adet Web Mail ve Spam Titan Programı alımı, Virüslerden 

korunmak için 1 yıllık lisanslı 150 adet anti virüs programı alımı ve kurum içi ve kurum dışı 

yazışmalarda yardımcı olması maksatlıyla Lisanslı Ofis programları alımı ihale edilmiş olup; alınan 

yazılımlar müdürlüklerin kullanımına sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhale Yapım İşi: 2018 yılı içerisinde müdürlüklerin yapmış olduğu ihalelerin takibi, koordinasyonu 

ve yasal işlem süreçleri müdürlüğümüz tarafından takip edilmiş, 1 Başkan, 2 Uzman üye, 1 üye ve 1 

Mali üyeden oluşturulan komisyon tarafından 51 adet ihale karara bağlanmış ve neticelendirilmiştir. 
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 MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ  

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

1) Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün Görevleri: 

2) Müdürlüğüne bağlı birimlerin görevlerini kanun, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda en iyi 

şekilde yürütülmesini sağlar. 

3) Belediyemize ait taşıt ve iş makinelerin takip, kontrolünü yapmak,  

4) Yedek parça ve yakıt deposundaki ihtiyaçları stok durumlarına göre takip ettirterek satın alma 

kanalı ile alımını gerçekleştirir. 

5) Ekonomik ömürlerini tamamlamış olan motorlu taşıtların atölye alet ve avadanlıklarının 237 

sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili mevzuat gereği servis dışı kalması, heke ve benzeri ayrılması için ilgili 

birime teklifte bulunmak, 

6) Servis dışı kalan, heke ve benzeri ayrılan motorlu taşıtların ve iş makinelerinin kullanılabilecek 

olan parçalarını heke veya hurda ambarında stoklanmasını sağlamak, kullanılmayacak durumda olan 

malzemenin, yedek parçanın, lastiklerin satışlarının yapılabilmesi için teknik şartnamelerini hazırlamak, 

7) Araç ve iş makinelerinde oluşan hasarların tespitleri sonucu kusuru olan operatör veya sürücüye 

rücu ettirmek. 

B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

SUNULAN HİZMETLER 

A. İdari İşler Şefliği: 

 Müdürlüğümüze ait doğrudan temin yolu ile yapılan alımların alınmasından fatura ödenmesine 

kadar olan tüm işlemlerin takibini yapmak. 

 Servislerin talebine göre mutemet avansı ile yapılacak alımlarla ilgili faturanın ödenmesine 

kadar olan işlerin takibini yapmak. 

 Müdürlüğümüzün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili ihale dosyalarını hazırlamak. 

 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yolu ile yapılan müdürlüğümüze ait ihalelerin istihkak ödeme 

evraklarının kontrolünü yaparak ödenmesi için üst yazısını yazarak Muhasebe Gider Şefliği ’ne sevkini 

sağlamak. 

 Müdürlüğümüz bünyesinde gelen ve giden (evrak kaydını e-belediye evrak kayıt programı)  ve 

sevklerini yapmak/yaptırmak. 

B. Araç Bakım Şefliğinin Görevleri: 

Araç Bakım Şefliği tarafından yürütülecek görevler şunlardır; 

 Her nevi iş makinesi ile araçların yağ, antifriz, akaryakıt gibi periyodik olarak bakımlarının 

yapılmasını sağlamak,  

 Satın alınacak her türlü motorlu taşıt ve iş makinelerinin alet, avadanlık, yedek parça, yağ, 

benzin ve motorin ile lastik için teknik şartname hazırlamak, 

 Bilumum araçların ve iş makinelerinin arıza vuku bulmasında atölye imkânları ile 

yapılabilecekleri tamir etmek, yapılamayanları ise serbest piyasada faal hale getirilmesini sağlamak. 

C. Demir Atölyesi Şefliği Görevleri: 

 Araç ve iş makinelerinin bakım onarımında araç bakım şefliğiyle koordineli çalışmak, 

 Belediyemizin diğer birimlerinden gelen talepleri  (Kaynak vb.) karşılamak, 
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C. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. MALİ BİLGİLER 

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE HARCAMALAR 

(İKİNCİ DÜZEY) 

K
U

R
U

M
S

A
L

 K
O

D
 Düzeyi Kodu AÇIKLAMA       

I 46 BELEDİYELER       

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ       

III 14 
DULKADİROĞLU 

BELEDİYESİ 
      

IV 37 
MAKİNA İKMAL BAKIM 

VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 
      

KODU     AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA KALAN 

1     PERSONEL GİDERLERİ 561.000,00 398.219,67 162.780,33 

  1 1 MEMURLAR 178.000,00 123.811,31 54.188,69 

  1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 68.000,00 60.205,23 7.794,77 

  1 3 İŞÇİLER 315.000,00 214.203,13 100.796,87 

2     

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 

104.000,00 75.324,52 28.675,48 

  2 1 MEMURLAR 29.000,00 19.794,66 9.205,34 

  2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.250,00 8.013,20 1.236,80 

  2 3 İŞÇİLER 65.750,00 47.516,66 18.233,34 

3     
MAL VE HİZMET ALIM 

GİDERLERİ 
8.245.000,00 7.893.075,64 351.924,36 

  3 1 
ÜRETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
111.000,00 110.211,58 788,42 

  3 2 
TÜKETİME YÖNELİK MAL 

VE MALZEME ALIMLARI 
6.559.000,00 6.230.278,39 328.721,61 

  3 3 YOLLUKLAR 1.000,00 77,50 922,50 

  3 5 HİZMET ALIMLARI 349.000,00 337.450,36 11.549,64 

  3 7 

MENKUL MAL, 

GAYRİMADDİ HAK ALIM, 

BAKIM VE ONARIM 

GİDERLERİ 

1.225.000,00 1.215.057,81 9.942,19 

6     SERMAYE GİDERLERİ 85.000,00 75.523,26 9.476,74 

  6 1 MAMÜL MAL ALIMLARI 85.000,00 75.523,26 9.476,74 

GENEL TOPLAM 8.995.000,00 8.442.143,09 552.856,91 
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2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

2018 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

STRATEJİK AMAÇ 12  
Belediyemizin İhtiyaçlarını Ekonomik ve Kaliteli Bir Şekilde 

Almak 

HEDEF 12.1 
İhtiyaç Duyulan Malzemeleri Hızlı ve Ekonomik Bir Şekilde Temin 

Etmek 

Sıra No Faaliyetin Adı 
Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Gerçekleşme 

Oranı/Adedi 

12.1.9 Akaryakıt ve Yağ Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.10 Bakım Onarım İşi 01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.11 
Yedek Parça ve Avadanlık Alım 

İşi 
01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.12 
Üretime Yönelik Malzeme Alım 

İşi 
01.01.2018 31.12.2018 100% 

12.1.13 Araç Kiralama İşi 01.01.2018 31.12.2018 1 Adet 

12.1.14 Araç Alım İşi 01.01.2018 31.12.2018 1 Adet 

 

3. PERFORMANS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ 

ARAÇ BAKIM ŞEFLİĞİ: 

 Belediye araç parkında bulunan araçların yıl içindeki tamir ve bakım yapıldı. 

 Araçların Fenni Muayeneleri takip edilerek tarihinde muayene işlemleri yapıldı. 

 Muayeneye gidecek araçların muayene ile ilgili bakım, onarımları atölyemiz imkânları 

nispetinde yapıldı. 

 Yapılan akaryakıt ihalesi kapsamında 3.877 Litre Benzin, 1.116.841,58 Litre Motorin alımı 

yapıldı. 

 Belediyemiz 64 hizmet aracının yapılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortaların 

yapılması.  

 Belediyemiz taşıtlarının çevre kirliliğini önlemek için egzoz emisyon ölçümleri 

müdürlüğümüzce yaptırılmaktadır. 

 Belediyemiz birimlerine koordineli bir şekilde yardımcı olmak üzere hizmet verdiğimiz 

atölyemizde; muhtelif iş makineleri, damperli kamyonlar, iş makineleri taşıyıcıları, yol süpürme 

makineleri, Arozöz, minibüs, hava kompresörleri, asfalt kesme tamir ve bakımları sağlanmıştır. 

 Belediye araç parkında bulunan araçların yıl içindeki tamir ve bakımları yapıldı. 

 Belediyemiz bünyesinde bulunan muhtelif İş Makinesi ve Araçlarının, periyodik bakımlarında 

kullanılmak üzere Muhtelif madeni yağ, antifiriz, Filitre alımı işinin doğrudan temin yöntemiyle 

yapılması. 
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 Belediyemiz bünyesinde bulunan muhtelif İş Makinesi ve Araçlarında Kullanılmak üzere 312 

Adet Açık ihale yöntemiyle Muhtelif Lastik Alım İhalesi işinin yapılması. 

 Belediyemiz bünyesinde bulunan muhtelif iş makinesi ve araçlarında kullanılmak üzere 64 

adet soğuk kaplama lastik işinin doğrudan temin yöntemiyle yaptırılması. 

 Belediyemiz bünyesinde çalışan BMC Marka 46 FZ 496 2001 model Kamyonun diferansiyel 

revizyonu ve yenilenmem işinin yapılması. 

 Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde 7000 öğrenci okullarından alınarak, tarihi 

bölge gezisi sonrası okullarına belediyemizin öz malı olan otobüsle bırakıldı. Ayrıca sivil toplum 

kuruluşları ve okulların faaliyetlerine otobüs tahsisi yapıldı. 

 Belediyemize ait olan iş makineleri ve diğer araçlarla ilgili piyasa araştırmaları sonucu bazı 

parçaların tasarım ve uygulamalar yapılarak maliyetler oldukça düşürüldü. 

 

 Belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan 

461414006 Plakalı Volvo G940 Model greyderin 

Motor revizyon ve şanzıman yenileme işlemlerinin 

yapılması. 

 

 

 Belediyemiz bünyesinde çalışmakta olan 

G940 Volvo greyderin Fren balataları değişim 

işlemlerinin yapılması. 

 

 

 Belediyemiz bünyesindeki hizmet 

otobüsümüzün iç döşeme iyileştirme işlemlerinin 

yapılması 

 

 

 Belediyemize ait araçların kaporta ve 

boya işleri yapıldı. 
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DEMİR ATÖLYESİ:  

 Çevre Koruma Temizlik işleri müdürlüğü uhdesinde 

kullanılmak üzere 30 adet Galvanizli Sac çöp kovası 

imalatı. 

 Tevekkeli sosyal tesis ilave mutfak çatısı, sürgülü ve 

kanatlı bahçe kapıları yapılması. 

 Kapıçam Mahallesi sosyal tesis dış mekân sundurma, 

raylı ve açılır kapı yapılması. 

 Sarıkaya Mahallesi sosyal tesis, Muhtarlık çatı ve 

korkuluk işlerinin yapılması 

 Beşenli Mahallesi Sosyal tesis Çatı işinin yapılması. 

 Beşenli Mahallesi Sosyal tesis Çatı işinin yapılması. 

 Sosyal Tesislerin Klima muhafazası ve Bayrak 

direkleri yapımı. 

 Kılağlı sosyal tesis korkuluk yapımı ve montajı 

 Yahya Kemal Mahallesi muhtarlık binası sundurma 

yapımı. 

 Yeşiltepe Mahallesi parkı bayrak direği yenilemesi 

mekanizma montajı. 

 Hacı Eyüplü Mahallesi sosyal tesis korkuluk montajı 

 Yenipınar Mahallesi sosyal tesis korkuluk montajı. 

 Çevre Koruma ve Kontrol müdürlüğü yer altı çöp konteynerlerinin yenilenmesi. 

 Billboard çalışmaları yapıldı. 

 Belediyemiz Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü şantiyesine 200 m² SODES kurs binası 

yapılması. 

 Okul, Cami,  kamu kuruluşlarını ve sosyal yardım kapsamında çeşitli çalışmalar yapıldı. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

 

 

 

Z
A

Y
IF

 Y
Ö

N
L

E
R

İM
İZ

 

ARAÇ PARKIMIZDA EKSİKLİKLERİN BULUNMASI 

BELEDİYE HİZMET BİNAMIZ OLMAMASI 

ESKİ YERLEŞİM YERLERİNİN ÇOKLUĞU 

YETİŞMİŞ PERSONEL EKSİKLİĞİ 

ÖZ GELİRLERİN AZLIĞI 

ALT YAPI YETERSİZLİĞİ 

KAÇAK YAPILARIN ÇOKLUĞU 

 

  

G
Ü

Ç
L

Ü
 Y

Ö
N

L
E

R
İM

İZ
 

BORÇ YÜKÜMÜZÜN OLMAMASI 

SU KAYNAKLARININ ÇOKLUĞU 

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN ORANININ YÜKSEK OLMASI 

BELEDİYE BAŞKANI VE ÜST YÖNETİCİLERİN UYUMLU ÇALIŞMASI 

TÜM PERSONELİMİZİN BAŞARIYA ODAKLANMIŞ OLMASI 

KURUM İÇİ İLETİŞİMİN GÜÇLÜ OLMASI 

GENÇ KADROYA SAHİP OLUNMASI 

SANAYİMİZİN GELİŞMİŞ OLMASI 

TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİN VARLIĞI 
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T
E

H
D

İT
L

E
R

 

YENİ MAHALLELERİN MERKEZE UZAK OLMASI 

ESKİ BİNALARIN ÇOKLUĞU 

DEPREM BÖLGESİNDE BULUNMAK 

SANAYİ ATIKLARININ ÇOKLUĞU 

YENİ MAHALLELERDE BESİCİLİĞİN YOĞUN ŞEKİLDE YAPILMASI 

İLÇEMİZİN GÖÇ ALIYOR OLMASI 

ARAÇ SAYISININ HIZLI ARTIŞI 

 

 

 

F
IR

S
A

T
L

A
R

 

YENİ KURULMUŞ BİR BELEDİYE OLMAK 

İLİMİZİN TEŞVİK KAPSAMINDA OLMASI  

HAVA LİMANIMIZIN BULUNMASI 

VERİMLİ TOPRAKLARA SAHİP OLMAMIZ 

İMARA AÇILACAK YENİ YERLERİN OLMASI 

İLÇEMİZDE ŞEHİR HASTANESİ BULUNMASI 

TİCARET BÖLGESİNDE OLMAK 

DAHA İYİ HİZMET İÇİN BORÇLANMA İMKÂNI 

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 
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