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Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını alışkanlık haline 

getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini 

kaybetmeye mahkûmdurlar.  

                                                                                                            Mustafa Kemal Atatürk 
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Değerli Meclis üyeleri, 

Hizmet standartları ve yönetim mükemmelliğinde sürdürülebilir, yenilikçi yaklaşımlarıyla, 

Hatay ilinde lider ve örnek bir ilçe olmaya adım atan Reyhanlı Belediyesi olarak, 2014-2019 

Stratejik Plan döneminin beşinci yılını da geride bıraktık. 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 41. maddesi ve 5393 sayılı Belediye 

Kanunu 56. maddesi gereği, kamu kurumları yılsonunda faaliyet sonuçlarını gösteren “İdare 

Faaliyet Raporları”nı hazırlarlar. Yılın başında belirlenen hedeflere ne kadar ulaştığımızı bu 

raporlar sayesinde anlarız.  

Reyhanlı Belediyesi olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek ve yeni hizmetler 

geliştirmek amacıyla sürekli değerlendirmeler ve toplantılar yaparak yeni teknolojilerin ve yeni 

kavramların yerel yönetimlere entegre edilmesi için çalışıyoruz. Amacımız, coğrafi konumu 

itibarıyla aldığı aşırı Suriyeli göçmenlerden dolayı çok büyük sorumluluklar altına giren 

Reyhanlı’nın Vizyonuna ve Stratejik Plan hedeflerine ulaşmaktır.  

2018 yılı sonu itibarıyla nüfusu 98.500 olan ilçemizin yaklaşık 121.000 Suriyeli sığınmacı 

barındırmasından dolayı, aşırı nüfus artışına bağlı olarak artan altyapı çalışmaları, temizlik 

çalışmaları, yol yapımı ve iyileştirmeleri, park ve yeşil alanların sürekli olarak bakımı ve kontrol 

altında tutulması çalışmalarımız arasındandır. Tabii şunu da belirtmekte fayda buluyorum; tüm bu 

çalışmalar, ilçe merkezi ile birlikte artık birer mahallemiz olan eski köylerimiz ve Sınır ötesinde 

gerçekleştirilen askeri operasyon ve askeri üs bölgelerinde de devam etmektedir. 

Her mahallemizin sosyal, kültürel ve fiziki yapısının neye ihtiyacı varsa bunları tespit 

ederek ihtiyaç ve sıkıntıların giderilmesi amacı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Tüm bu 

çalışmalar, Belediyemizin asli sorumluluk alanlarının yanı sıra, hemşerilerimizin yararlandığı 

ortak kullanım alanları olan okullar, camiler, devlet kurumları gibi alanlarda da 

gerçekleştirilmektedir. 

Elinizde incelediğiniz bu raporda Stratejik plan ve vizyonumuza ulaşmak için 

kullandığımız araçlardan biridir. Bizler biliyoruz ki ölçme-değerlendirme yapmadan bir 

işin/hizmetin doğruluğunu, vatandaşın o hizmetten memnun olup olmadığını öğrenmek mümkün 

değildir. 

Proaktif yönetim anlayışı gereği kurumsal kapasiteyi artırma ve sürdürülebilir kalite 

anlayışı ile hizmetlerimizi yürütürken her geçen yıl hizmet çeşitliliğini ve katılımcılığı artırarak 

ilerliyoruz. Sosyal belediyecilik ve insan odaklılık anlayışımızla vatandaşa en doğru ve güvenilir 

hizmeti vermek ve her alanda öncü olmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Belediye Başkanımız Hüseyin ŞANVERDİ’nin Milletvekilliği Aday Adaylığı sebebiyle 

görevinden istifa etmesinden sonra, 03.05.2018 tarihinde Belediye Meclis seçimi ile Belediye 

Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Hizmetlerin devamlılığı ve sorumluluğu gereği 

“2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”muzu takdim ediyorum. Faaliyet Raporumuzu hazırlamakta 

emeği geçen başta Strateji Geliştirme Müdürlüğü olmak üzere, emeği geçen tüm çalışma 

arkadaşlarıma teşekkürlerimi ileterek kamuoyuna sunuyorum. 

Saygılarımla, 

           Mimar Mehmet ÇÜTER 

                                                           Belediye Başkan 



2018 YILI           [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü ] 5 

 

 

 

 

I- GENEL BİLGİLER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-   MİSYON, VİZYON  

 

B-   YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

 

C-   İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 1)  Fiziksel Yapı 

 2) Örgüt Yapısı 

 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 4) İnsan Kaynakları 

 5) Sunulan Hizmetler 

 6) Yönetim ve İç Kontrol 

 

D- DİĞER HUSUSLAR 

 

 

 

 



2018 YILI           [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü ] 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misyonumuz; 

Reyhanlı Belediyesi, bir 

kamu kurumu olarak, ilçe 

sakinlerinin yerel ve ortak 

gereksinimlerini, bilgi 

teknolojilerine dayalı, 

yenilikçi, katılımcı ve çağdaş 

bir anlayış ile karşılamak, 

İlçenin tarihi ve kültürel 

mirasını korumak ve 

geliştirmek. 

 

              Vizyonumuz; 

Reyhanlı’nın tarihi ve 

kültürel dokusunu 

koruyarak, çağdaş, 

yaşanabilir özgün bir kent 

haline getiren, saygın ve 

örnek bir belediye olmak. 

Temel Değerler ve İlkelerimiz;  

Dürüst, şeffaf ve adil olmak, İnsan odaklı olmak, Çözüm 

odaklı olmak, Doğaya ve çevreye saygılı olmak, Tarihi ve 

kültürel mirası korumak, Vatandaş memnuniyetini esas 

almak, Kaynakları etkili ve verimli kullanmak, Güler yüzlü ve 

hızlı hizmet sunmak. 
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B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

Bu kanunun amacı, Büyükşehir Belediyesi yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, 

hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır. 

Bu kanunun kapsamı, büyükşehir belediyesiyle, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki 

belediyeleri kapsar. 

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 

Madde 7. 

-  Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar 

dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

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

istasyonuna taşımak. 

-  Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence 

yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

-  Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen 

yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, 

engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki 

eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, 

bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. 

-  Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

-  Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek 

ve yıkmak. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize 

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

havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve 

hizmette bulunabilirler. 
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5393 sayılı Belediye Kanunu 

Bu kanunun amacı; belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Bu kanun kapsamı; Bu kanun belediyeleri kapsar. 

Belediyemizin görev alanıyla ilgili hükümleri: 

Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak 

şartıyla; 

-  İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve 

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

trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 

tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 

ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 

100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konuk evleri açmak zorundadır. 

-   (...)(1) 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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından 

önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor 

kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor 

karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece 

alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclis kararı ile ödül 

verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan görev yetki ve sorumluluklar 

 -   Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmak. 

-  Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları 

koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
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-  Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 

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

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

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

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

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

işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

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

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

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

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

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

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

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

-  Borç almak, bağış kabul etmek. 

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

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

kişilerce açılmasına izin vermek. 

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

vermek. 

-  Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

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

seyyar satıcıları faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 

alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri 

alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

-  Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
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-  Gayrisıhhî iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini 

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

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama 

alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması 

için gereken tedbirleri almak. 

-  Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araç- ları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile 

karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve 

işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin 

gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

-  (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 

ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme 

istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak 

ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, 

-  (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni 

hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asan- sörlerin tescilini 

yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da 

yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet 

dışı bırakmak. 

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü 

yapacak belediyeler ile yetkilen- dirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, 

yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer 

alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları 

doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında 

alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına 

rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları 

içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 
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*(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve 

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

yapılır. 

Belediye karar organlarının görevleri Meclisin görev ve yetkileri 

Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

-  Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

-  Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel 

sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

-  Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre 

düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 mdi Belediye sınırları il sınırı olan 

Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır 

veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

-  Borçlanmaya karar vermek. 

-  Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya 

tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç 

yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 

tesisine karar vermek. 

-  Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı 

hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

-  Şartlı bağışları kabul etmek. 

-  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan 

belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

-  Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 

vermek. 
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-  Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret 

modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar 

vermek. 

-  Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. 

- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve 

değiştirilmesine karar vermek. 

-  Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

-  Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, 

birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı 

amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

-  Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar 

vermek. 

- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı’nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 

birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve 

sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya 

tahsis etmeye karar vermek. 

-  Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

-  Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

-  Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

-  İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. 

Belediye Encümeninin görev ve yetkileri 

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

-  Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip beledi- ye meclisine 

görüş bildirmek. 

-  Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. 

-  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 
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-  Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

-  Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

-  Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile 

tasfiyesine karar vermek. 

-  Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç 

yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

-  Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

-  Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

-  Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin 

hak ve menfaatlerini korumak. 

-  Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini 

oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 

performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili 

raporları meclise sunmak. 

- Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 

temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

-  Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

-  Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

-  Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

-  Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

-  Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

-  Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. 

-  Belediye personelini atamak. 

-  Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 



2018 YILI           [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü ] 14 

 

-  Şartsız bağışları kabul etmek. 

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

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

yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

-  Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler; 

1-Fiziksel Yapı 

Hizmet binalarımız ile ilgili yatırımımız, yıllar itibariyle yasalar ve vizyonumuz çerçevesinde 

hizmetlerimizde nitelik ve nicelik olarak gelişme sağlamış, faaliyet sayılarımızla birlikte iş 

miktarımız da paralel olarak artmıştır. 2018 yılı itibari ile tesis ve araç listemiz belirtmiş 

olduğumuz tabloda sunulmuş ve tablo üzerinde belediyemiz tesislerinin mevcut durumları ortaya 

konulmuştur. Binalarımız fiziksel şartları itibarıyla genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. 

Kullanım amaçlarına uygun olarak betonarme, prefabrik, ahşap, çelik yapı özelliklerindedir. 

Hizmetlerimizin gerektirdiği bina ihtiyaçlarını karşılarken inşa etme yöntemi kullanılmaktadır. 

 

REYHANLI BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI 

BİNA ADI TELEFON YERİ DURUMU 

Reyhanlı Belediyesi Ana 

Hizmet Binası 
0326 413 1010 Yeni Mahallesi  HİZMETTE 

Sağlık İşleri Hizmet Binası 0326 413 1230 Cumhuriyet Mahallesi HİZMETTE 

Temizlik İşleri Hizmet Binası 0326 413 3517 Fidanlık Mahallesi HİZMETTE 

Destek Hizmetleri Binası 0326 512 1818 Yeni Mahallesi HİZMETTE 

Makina İkmal Hizmet Binası 0326 413 3074 Gültepe Mahallesi HİZMETTE 

Sosyal Tesis Binası 0326 413 1011 Yeni Mahallesi HİZMETTE 

Asfalt Şantiyesi 0326 413 1331 Cüdeyde Mahallesi HİZMETTE 
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REYHANLI BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI 

ARAÇ CİNSİ PLAKA BİRİMİ KULLANIŞ 

AMACI 

AUDİ 31 RY 001 Başkanlık Makam Aracı 

PASSAT 31 R 0001 Başkanlık Makam Aracı 

Tornue Custom 31 RB 924 Başkanlık Hiz.Aracı 8+1 

Ford Cargo 31 RS 344 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Sulama Aracı 

Atlas 31 RAP 67 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Çadır aracı 

Fiat Doblo 31 RZ 432 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Ford Transit 31 R 2566 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Otokar  31 R 8785 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Midibüs 

Mercedes  31 RJ 964 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Otobüs 

50 NC 31 FU 581 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Çadır Aracı 

Ford Transit 31 RAR 61 Destek Hizmetleri  Müdürlüğü Minibüs 

Ford Cargo 31 R 7231  Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Ford Cargo 31 RAY 94 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Ford Cargo 31 RAY 95 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Hino Kamyon 31 RN 374 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Fatih Kamyon 31 RP 450 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Fatih Kamyon 31 RP 449 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Dodge Kamyon 31 RY 473 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Dodge Kamyon 31 RS 371 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Dodge Kamyon 31 RA 498 Fen İşleri Müdürlüğü Sulama Aracı 

Atlas  31 RAP 68 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Atlas 31 RAP 69 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Kamyon 

Bomag Silindir Silindir Fen İşleri Müdürlüğü Silindir 

Bomag Silindir Yeni Fen İşleri Müdürlüğü Silindir 
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Komatsu Greyder Fen İşleri Müdürlüğü Greyder 

Hidromek 4CX Fen İşleri Müdürlüğü Kepçe 

Hidromek 4CX Fen İşleri Müdürlüğü Kepçe 

Hidromek Eskavatör Fen İşleri Müdürlüğü Kepçe 

Hidromek 3CX Fen İşleri Müdürlüğü Kepçe 

Başak Traktör 31 RA 079 Fen İşleri Müdürlüğü Damperli Traktör 

Fiat Doblo 31 RP 510 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Fiat Doblo 31 R 1237 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Fiat Doblo 31 RY 975 Zabıta Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Ford Transit 31 R 8050 Zabıta  Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Ford Transit 31 R 8049 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Ford Connect 31 R 8031 İmar İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Ford Connect 31 R 8343 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Hundai 31 RU 300 Fen İşleri Müdürlüğü Servis Aracı 

Kartal 31 RP 689 Fen İşleri Müdürlüğü HURDA 

Fiat Doblo 31 RU 177 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Fiat Doblo 31 RBA 56 Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Ford Cargo 31 R 1233 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Mercedes Atego 31 RM 680  Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Otokar Atlas 31 RG 343 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Otokar Atlas 31 RJ 813 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Otokar Atlas  31 RJ 814 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Otokar Atlas 31 RJ 815 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Hundai 31 R 0086 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Isuzu 31 RJ 127 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Fatih Kamyon 31 RR 593 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Fatih Kamyon 31 RP 447 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Fatih Kamyon 31 RR 592 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 
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Fatih Kamyon 31 RP 448 Temizlik İşleri Müdürlüğü Damperli Çöp 

Ford Cargo 31 RAZ 76 Temizlik İşleri Müdürlüğü Süpürge Aracı 

Otokar Atlas 31 RAP 70 Temizlik İşleri Müdürlüğü Damperli Çöp 

Otokar Atlas 31 RAP 71 Temizlik İşleri Müdürlüğü Damperli Çöp 

İveco Kamyonet 31 R 0292 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

İveco Kamyonet 31 R 0293 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

İveco Kamyonet 31 RE 802 Temizlik İşleri Müdürlüğü Süpürge Aracı 

Başak Traktör 31 RL 356 Temizlik İşleri Müdürlüğü Damperli çöp 

Fiat 7056 31 RE 341 Temizlik İşleri Müdürlüğü Konteynır Çöp 

Ford  3000 31 DL 164 Temizlik İşleri Müdürlüğü Süpürge Aracı 

Hidromek Kepçe 3CX(31.01.12.006) Temizlik İşleri Müdürlüğü Kepçe 

Fiat pratico 31 RAR 52 Temizlik İşleri Müdürlüğü Zehir Aracı 

Fiat pratico 31 RAR 53 Temizlik İşleri Müdürlüğü Zehir Aracı 

Fiat Doblo 31 RBE 78 Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Aracı 

Honda Titan 31 RN 866 Temizlik İşleri Müdürlüğü Motosiklet 

Honda Titan 31 RN 903 Temizlik İşleri Müdürlüğü Motosiklet 

Honda Titan 31 RN 904 Temizlik İşleri Müdürlüğü Motosiklet 

Honda Titan 31 RN  864 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Motosiklet 

Honda Titan 31 RN  867 Fen İşleri Müdürlüğü Motosiklet 

Honda Titan 31 RP 387 Fen İşleri Müdürlüğü Motosiklet 

Honda Titan 31 RP 388 Park Bahçeler Müdürlüğü Motosiklet 
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2-Örgüt Yapısı 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. maddesine göre Belediye teşkilatımız kurulmuş 

olup, başta Yazı İşleri, Malî Hizmetler, Fen İşleri ve Zabıta birimi olmak üzere, söz konusu 

Kanunun 49. maddesine dayanılarak çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile belirlenen düzenlemeler 

çerçevesinde, Belediyemiz Meclis kararı ile diğer müdürlükler de kurulmuştur. 

 

 

Belediyemiz,  

1 Belediye Başkanı,  

25 Üyeli Belediye Meclis Üyesi,  

5 Üyeli Belediye Encümeni  

5 Belediye Başkan Yardımcısı (2 Memur, 2 Meclis Üyesi) 

5 Üyeli İmar ve Bayındırlık Komisyonu,  

5 Üyeli Plan ve Bütçe Komisyonu,  

3 Üyeli Çevre ve Sağlık Komisyonu,  

3 Üyeli Gençlik ve Spor Komisyonu,  

3 Üyeli Eğitim, Kültür ve Sanat komisyonu,  

3 Üyeli Kadın-Erkek Eşitliği komisyonu  

3 Üyeli Denetim Komisyonundan oluşmaktadır. 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

 

BELEDİYE 
MECLİSİ

BELEDİYE 
BAŞKAN 

YARDIMCISI-1

İNSAN 
KAYNAKLARI 
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

MAKİNA İKMAL  
MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE 
BAŞKAN 

YARDIMCISI-2

BASIN YAYIN 
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK 
İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ

PARK BAHÇE 
MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE 
BAŞKAN 

YARDIMCISI-3

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE 
BAŞKAN 

YARDIMCISI-4

RUHSAT VE 
DENETİM 

MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ

EVLENDİRME 
MEMURLUĞU

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ 
HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ 
GELİŞTİRME 
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR 
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK 
HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE 
ENCÜMENİ
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

- Belediyemiz Web sitesi ve e-posta hesapları özel kiralık hat üzerinde ve mülkiyeti 

Belediyemize ait sunucular tarafından sağlanmaktadır. 

- Aktiflik kazandırdığımız El Terminali sayesinde sahada on-line tahsilat işlemleri 

gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle pazar yerlerinde kullanılan bu cihaz ile Belediye sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren pazarlara giden ekipler, burada yerinde tahsilat işlemi 

yapabilmektedir. Bunun dışında tahakkuk oluşturma işlemi de bu cihaz ile sağlanmaktadır. 

- Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır 

Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. 

- Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları Tabloda listelenmiştir. 

Belediyemizin  hizmet binasında fiber optik metro ethernet kapalı devre ağ mevcuttur. Bu ağ 

bağlantısı noktalarda bulunan 6 adet Hp Switch, 1 adet yönlendirici cihaz ve 1 adet Labris 

güvenlik duvarı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile 

internete bağlanmaktadır.  

- Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 2 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların 

günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.  

- Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (Labris) kullanılmaktadır. Tüm internet 

çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine 

girmeleri engellenmektedir. 

 

 

TÜRÜ 
2018 

SAYI 

Masaüstü Bilgisayar 68 

Dizüstü Bilgisayar 3 

Yazıcı 58 

Fotokopi Makinası 5 

Ağ Güvenlik Cihazları 1 

Projeksiyon Cihazı 1 

Güvenlik Kamerası Sistemi 1 

Santral Sistemi 

 

 

1 
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BELEDİYEDE KULLANILAN YAZILIMLAR 

MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU 

Maaş Modülü BELSOFT AKTİF 

Personel Modülü BELSOFT AKTİF 

Analitik Bütçe Modülü BELSOFT AKTİF 

Muhasebe Modülü BELSOFT AKTİF 

Gelir Uygulamaları Modülü BELSOFT AKTİF 

E-Belediye Modülü BELSOFT AKTİF 

Ruhsat Modülü BELSOFT AKTİF 

Encümen/Meclis Kararları Modülü BELSOFT  AKTİF 

Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü BELSOFT AKTİF 

Demirbaş Takip Modülü BELSOFT AKTİF 

Mernis / Nikah Modülü BELSOFT AKTİF 

Netcad NETCAD AKTİF 

İcra Programı İCRA AKTİF 

Takbis Sistemi TKBS AKTİF 

Elektronik İmza Programı E-İMZA AKTİF 

 

 

4-İnsan Kaynakları 

02 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre belediyemize ait 

Norm Kadro grubu C-9 olup; Yönetmeliğe göre grubumuza aşağıdaki kadro yapısı Belediyemize 

tanınmıştır. 

 

 

a)  Mevcut Kadro Durumu 

REYHANLI BELEDİYESİ PERSONEL DURUMU 

Yılı Memur Sözleşmeli İşçi Şirket 

Personeli 

Toplam 

2016 78 4 35 -- 117 

2017 71 4 33 -- 108 

2018 71 5 32 147 255 
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    Norm Kadro Durumu 

C-9 GRUBU BELEDİYELERDE NORM KADRO DURUMU 

150 000-199 999 KADRO MEVCUT DOLU BOŞ 

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 3 2 2 1 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ 1 0 0 1 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

ZABITA MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 1 1 0 

DİĞER MÜDÜRLER(*) 12 12 12 0 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 0 0 1 

UZMAN 4 1 1 3 

ŞEF 17 6 6 11 

AVUKAT 2 1 1 1 

MÜFETTİŞ 6 0 0 6 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI 2 0 0 2 

MALİ HİZMETLER UZMANI 4 0 0 4 

MALİ HİZMETLER UZMAN YARD. 2 0 0 2 

İDARİ PERSONEL(**) 58 54 54 4 

TEKNİK PERSONEL(**) 37 6 6 31 

SAĞLIK PERSONELİ(**) 12 1 1 11 

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 15 0 0 15 

ZABITA AMİRİ 3 0 0 3 

ZABITA KOMİSERİ 10 6 6 4 

ZABITA MEMURU 60 20 20 40 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI 256 71 71 185 

SÜREKLİ İŞÇİ KADRO TOPLAMILARI 127 33 33 94 

 

 

 



2018 YILI           [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü ] 23 

 

 

Cinsiyete Göre Personel Durumu 

REYHANLI BELEDİYESİ PERSONEL CİNSİYET DURUMU 

 

 

Yıl 

Memur İşçi Sözleşmeli Şirket 

Personeli 
Toplam 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

2018 68 3 29 3 5 -- 147 -- 249 6 

Toplam 71 32 5 147 255 

 

 

Personel Eğitim Durumu 

REYHANLI BELEDİYESİ PERSONEL EĞİTİM DURUMU 

Eğitim Memur Sözleşmeli İşçi Şirket 

Personeli 

Toplam 

Okur Yazar -- -- -- 31 31 

İlköğretim 3 -- 18 88 109 

Lise 44 -- 8 23 75 

Yüksekokul 9 1 4 3 17 

Üniversite 14 4 2 2 22 

Yüksek lisans 1 -- -- -- 1 

TOPLAM 71 5 32 147 255 
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5-Sunulan Hizmetler 

Reyhanlı Belediyesi harcama birimleri çalışma yönetmelikleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.  

 

Özel Kalem Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Belediye Başkanlığı makamının iletişim faaliyeti 

- Belediye Başkanının programının yapılması ve takibi faaliyeti 

- Belediye Başkanlığı makamına gelen günlük ziyaretçi akışının düzenlenmesi faaliyeti 

- Protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi faaliyeti 

- Belediye Başkanlığı makamına gelen-giden evrakların takibi faaliyeti 

- Uluslararası kuruluşlarla ile ilgili işlemlerin yapılması faaliyeti 

- Personele yönelik yurt içi ve yurt dışı kursların düzenlenmesi faaliyeti 

- Uluslararası kuruluşlar, kardeş kentler vb. yabancı misafirlerin ağırlanması faaliyeti 

 

Yazı İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Kuruma gelen ve kurumdan giden evrakların kaydedilmesi faaliyeti 

- Belediye encümeni faaliyeti 

- Belediye meclisi faaliyeti 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Belediye bütçesinin hazırlanması ve takip edilmesi faaliyeti 

- Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının hazırlanması faaliyeti 

- Gelirlerin tarh, tahakkuk ve tahsilâtı faaliyeti 

- Muhasebe faaliyeti 

- Kurum gelirleri ile ilgili icra takibini gerektiren işlemlerin faaliyeti 

- Kuruma ait taşınır ve taşınmaz varlıkların kaydedilmesi ve takip edilmesi faaliyeti 
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- Tebligat faaliyeti 

- Ön mali kontrol faaliyeti 

- Kurum için ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredi başvuruları faaliyeti 

- Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması faaliyeti 

 

Strateji Geliştirme Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine 

getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Kurumun stratejik planının hazırlanmasını koordine ve konsolide etme faaliyeti 

- İdare performans programının hazırlanması sürecinin koordinasyonunu sağlama faaliyeti 

- İdare yatırım programının hazırlanması sürecinin koordinasyonunu sağlama faaliyeti 

- İdare faaliyet raporunun hazırlanması sürecinin koordinasyonunu sağlama faaliyeti 

- İç kontrol standartlarına uyum eylem planını hazırlama ve izleme faaliyeti 

- Bütçe Eşitlik ve Bütçe Uygulama raporlarının hazırlanması faaliyeti 

- İdare performans programının izleme ve değerlendirilmesi faaliyeti 

- Hizmet sunumu ve memnuniyet araştırmaları faaliyeti 

- Diğer birimlerce üretilen projelerde bütünlük ve koordinasyonun sağlanması faaliyeti 

- Sosyolojik çalışmalar ve anket yapılması veya yaptırılması faaliyeti 

- İnceleme, araştırma ve soruşturma faaliyeti 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine 

getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Harita işlemleri faaliyeti 

- İmar durumu işlemleri faaliyeti 

- Şehir planlama faaliyeti 

- İnşaat kontrol faaliyeti 

- Yapı denetim faaliyeti 

- Proje kontrol faaliyeti 
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinde yer alan görevleri ile 

yerine getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi statüsünde çalışanların bordo işlemleri faaliyeti 

- Memur statülü personelin özlük dosyası ve bilgi sistemi işlemleri faaliyeti 

- Kurum geneli hizmet içi eğitim faaliyeti 

- Etik komisyonu ve eğitim faaliyeti 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine 

getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Kültür etkinliği düzenleme faaliyeti 

- Sosyal yardım faaliyeti 

- Kütüphane faaliyeti 

- Ödünç kitap ve oyuncak verilmesi faaliyeti 

- Gençlik Merkezi faaliyeti 

- Halk Merkezi faaliyeti 

- Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin sergilenmesi faaliyeti 

- Tiyatro kursları düzenleme faaliyeti 

- İdare bünyesinde kurulan işletme ve iştiraklerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi faaliyeti 

- İdareye ait tesislerin kurulması ve işletilmesi faaliyeti 

- İdareye ait işletme ve iştiraklerde uygulanacak fiyat tarifesinin belirlenmesi faaliyeti 

 

Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Ham yol açma faaliyeti 

- Yol  kaplama ile tamir faaliyeti 

- Kuruma ait hizmet binalarının tamiri faaliyeti 

- Proje keşif, uygulama ve kontrollük faaliyeti 

- Cadde düzenleme faaliyeti 
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- Su baskını önleme faaliyeti 

- Yıkım faaliyeti 

- Kırım ruhsat faaliyeti 

 

Zabıta Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler 

şu şekildedir: 

- İşyeri denetim faaliyeti 

- Şikâyet takip faaliyeti 

- Pazar yeri denetim ve kontrol faaliyeti 

- Geri dönüşüm atıkları takip faaliyeti 

- Çevre zabıta ekibi işlemleri faaliyeti 

- Zabıta koordinasyon faaliyeti 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine 

getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Kurum hizmet noktalarının aydınlatma ve ısıtma faaliyeti 

- Kurum hizmet noktalarının su abonelik faaliyeti 

- Kurum hizmet noktalarının bakımlarının yapılması faaliyeti 

- Spor organizasyonu ve turnuva düzenlenmesi faaliyeti 

- Spor tesisi yapımı ve mevcut tesislerin bakımı faaliyeti 

- Aşevi faaliyeti 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- İlçe genelinde çöp toplama faaliyeti 

- İlçe genelinde yer alan cadde ve sokakların süpürülmesi faaliyeti 

- İlçe genelinde yer alan pazar yerlerinin süpürülmesi ve yıkanması faaliyeti 

- İlçe genelinde yer alan cadde ve meydanların yıkanması faaliyeti 

- İlçe genelinde yer alan çöp evlerin temizlenmesi faaliyeti 
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- İlçe genelindeki mahallelerde yer alan yol ve boş arsaların temizlenmesi faaliyeti 

- Konteynır ve çöp kutusu temin edilmesi faaliyeti 

- Konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi faaliyeti 

- Çevre bilinçlendirme faaliyeti 

- Ambalaj atıklarının toplanması faaliyeti 

- Atık pil ve batarya, bitkisel yağ ve elektronik elektrikli eşyaların toplanması faaliyeti 

- Geri dönüşüm eğitim ve bilgilendirme faaliyeti 

- Çevre denetimi faaliyeti 

- İlçe genelinde ilaçlama faaliyeti 

- Sokak hayvanlarının toplanması ve veterinerlik faaliyeti 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, 

raporlamak ve başkanlığa sunma faaliyeti 

- Yılın belirli zamanlarında ve gerekli görülen hallerde muhtarlarla "istişare toplantıları" 

düzenlemek ve mahaller bazında hizmetlerin değerlendirilmesini yapma faaliyetleri, 

- Müdürlükçe yapılan hizmetlerin mahalleler bazında raporlamasını yaparak Başkanlık 

Makamına sunma faaliyeti 

- Muhtarlıkların ve mahalle sakinlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda sosyal projeler 

tasarlamak ve belediye destekli uygulamalarını önerme faaliyeti. 

 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine 

getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Emlak işlemleri faaliyeti 

- Kamulaştırma işlemleri faaliyeti 

- İmar affı işlemleri faaliyeti 

- Kiralama işlemleri faaliyeti 

 



2018 YILI           [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü ] 29 

 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine 

getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı faaliyeti 

- Hafta tatili ruhsatı faaliyeti 

-Yapı ruhsat faaliyeti 

- Denetleme faaliyeti 

- İskân faaliyeti 

 

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Kuruma ait olan atölye ve seraların iyileştirilmesi faaliyeti 

- İlçe genelindeki sokaklarda yer alan ağaçların bakım ve budama faaliyeti 

- Yeni park ve yeşil alan oluşturma ve ıslah etme faaliyeti 

- Kırsal mahallelere park ve spor alanları yapım faaliyeti 

- İlçe genelindeki sokaklarda yer alan ağaçların bakım ve budama faaliyeti 

 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile 

yerine getirdiği hizmetler şu şekildedir: 

- Kurum ile ilgili haberlerin hazırlanması ve dağıtılması faaliyeti 

- Grafik tasarımı ve kurumsal internet sitesinin düzenlenmesi faaliyeti 

- Kurum sosyal medya iş ve işlemlerinin takip edilmesi faaliyeti 

- Halkla ilişkiler faaliyeti 

 

Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Kurum genelinde kullanılan teknolojik kaynakların bakım ve onarımı faaliyeti 

- Kurumsal bilgi yönetimini ilgilendiren sözel ve sayısal yazılımların sağlanması faaliyeti 

- Kurumsal e-belediye hizmetlerinin koordinasyonu faaliyeti 

- Reyhanlı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları faaliyeti 
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Hukuk İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Kurum adına dava dilekçesi hazırlanması ve dava açılması faaliyeti 

- Kurum adına açılan davaların takibi faaliyeti 

- Kurum aleyhine açılan davaların takibi faaliyeti 

- İhtarname düzenlenmesi ve ilgiliye gönderilmesi faaliyeti 

- Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu faaliyeti 

- Belediye leh ve aleyhine yapılan icra dosyalarının takibi faaliyeti 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçilerin hasta muayenesi faaliyeti 

- Gıda, işyeri ve su sızıntılarının kontrol edilmesi faaliyeti 

- Evde bakım hizmeti ile ilgili birimlere danışmanlık faaliyeti 

- İlçe genelinde yer alan kırsal mahallelere veteriner hekim desteği faaliyeti  

 

Makine İkmal Müdürlüğünün çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği 

hizmetler şu şekildedir: 

- Bakım-onarım ve ikmal faaliyeti 

- Kuruma ait araçların yakıtlarının takibi faaliyeti 

- Araç tahsisi ve donanım temin edilmesi faaliyeti 

- Kuruma ait araçların kayıtlarının tutulması faaliyeti 

- Kuruma ait araçların takip sistemi faaliyeti 

- Kuruma ait taşıtların kontrol raporları faaliyeti 

Nikah Memurluğunun çalışma yönetmeliğinde yer alan görevleri ile yerine getirdiği hizmetler 

şu şekildedir: 

- Nikâh işlemleri faaliyeti 
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, “idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara 

ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, 

varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî 

bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare 

tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer 

kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır. 

Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; 

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesini,  

- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 

- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, 

- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 

- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak 

olarak belirlenmiştir. 

Kanunun 57’nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin 

harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu 

belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; 

 

- Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, 

- Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, 

- Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, 

- Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, 

Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, 

bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve 

sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması öngörülmüştür. 

Belediyemizde Yönetim sistemi; üst yönetim ve kurum içi yönetim olmak üzere iki kısma 

ayrılmaktadır. 

Üst yönetim yapısı, Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nden 

oluşur. Bu birimlere ait görev, yetki ve sorumluluklar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 

belirtilmiştir. Kurum içi yönetim yapısı ise, Belediye Başkanına bağlı 5 birim ve Belediye 
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Başkanı tarafından yetki devri yapılan Başkan Yardımcılarına bağlı olarak görev yapan 20 Birim 

Müdürü ve Birim Müdürü’ne bağlı çalışanlardan oluşmaktadır. 

Belediyemizde İç Kontrol Sistemi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun 55.maddesi ve 31.12.2005 tarih ve 26040 3. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” gereğince uygulanmaktadır. 

İç Kontrol Sistemi kapsamında kurum genelinde ön mali kontrol, süreç çalışmaları, kurum içi 

yazılı dokümantasyon, hizmetiçi eğitimler, yönerge, organizasyon şeması ve görev tanımı 

güncellemeleri, dijital arşiv çalışmaları, kurumsal bilgi paylaşım ağı, standart dosya planı, etik 

çalışmaları, gibi birçok çalışma ile devam etmektedir. İç kontrol faaliyetlerinin sürdürülebilirliği 

açısından İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı her yıl revize edilmektedir. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-   BELEDİYENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

 

B-   TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER  

 

C-   DİĞER HUSUSLAR 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER  

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 

2014 yılı yerel seçimlerinden sonra Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planı 5393 

Sayılı Belediye Kanunu’nun 41. Maddesi gereği hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Belediyemizin Stratejik Planına göre belirlenen Amaç ve Hedeflerimiz aşağıda belirtildiği gibi 

tespit edilmiştir. 

  

 

 

 

 

1 

 

REYHANLI’YI PLANLI BİR KENT HALİNE GETİRMEK 

1-1 Kent planlama çalışmalarının Türkiye Standartlarına uygun bir kent altyapısına 

hizmet eder şekilde yürütülmesi. 

1-2 Düzenli ve planlı bir kent oluşturmak için planlar yapmak. 

1-3 Kent estetiğine yönelik uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeşil alanların etkin 

yöneltilmesi. 

1-4 Yaşam kalitesini arttırmak için alt ve üst yapı bakım ve onarım çalışmalarının 

yürütülmesi. 

1-5 Kentsel dönüşüm projelerinin desteklenmesi, özendirilmesi ve yapılması. 

 

 

 

 

2 

REYHANLI’YI ÇAĞDAŞ BİR KENT HALİNE GETİRMEK 

2-1 Aynı doğayı paylaştığımız hayvanların çağdaş belediyecilik anlayışıyla 

haklarına sahip çıkılması ve hayvanlardan kaynaklı sorunların giderilmesi.  

2-2 Çevre bilincinin arttırılması ve çevre denetiminin etkin şekilde yürütülmesi. 

2-3 Modern Pazar yerlerinin yapılması. 

 

 

 

 

3 

REYHANLI’YI KÜLTÜR, SANAT, SPOR VE TURİZM KENTİ HALİNE 

GETİRMEK 

3-1 Kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri yaygınlaştırarak farklılığı algılanan bir ilçe 

seviyesine getirilmesi. 

3-2 Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik eğitim 

ve etkinliklerin yaygınlaştırılması. 

3-3 Reyhanlı Belediye spor ve gençlerin spor faaliyetlerinin desteklenmesi. 
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4 

KURUMSAL YAPININ VE KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

4-1 Kurumsallaşmayı sağlayacak elektronik belge ve arşiv yönetim sisteminin 

kurulması. Evrak kayıt ve arşiv sisteminin korunması. 

4-2 Belediye hizmetlerinin kalitesinin arttırılması 

4-3 Şeffaf belediyecilikle ilgili örnek oluşturan uygulamaların gerçekleştirilmesi 

4-4 İç kontrol ve Stratejik yönetimin kurumlaşmasının sağlanması. 

4-5 İdari ve yargısal organlar nezdinde idarenin etkin olarak temsilinin sağlanması. 

4-6 Her statüdeki personelin niteliklerine ait tüm bilgilerin yönetsel açıdan takip 

edilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmaların, kurumsal ve stratejik yönetim 

prensipleri çerçevesinde yürütülmesi. 

4-7 Eğitim çalışmalarının kurumsallaşma gereğine hizmet edecek şekilde 

gerçekleştirilmesi. 

 

 

 

5 

MALİ YÖNETİMİ ETKİNLEŞTİRMEK VE MALİ YAPIYI GÜÇLENDİRMEK 

5-1 Mali tabloların güvenirliği ve hesap verebilirliğin sürdürülmesi ve mali 

yönetimin etkinleştirilmesi 

5-2 Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını yükseltmek ve gelir arttırıcı 

çalışmalarla etkin bir gelir yöntemi siteminin geliştirilmesi.  

5-3 Taşınır ve taşınmaz yönetiminde mevzuat ile öngörülen hususların 

sürdürülebilir şekilde hayata hayata geçirilmesi suretiyle kaynakların etkin ve 

verimli kullanılması. 

  

 

 

 

 

6 

GÖÇMEN/MÜLTECİ OLAYLARINA KARŞI HAZIR BİR REYHANLI YARATMAK 

6-1 Göçmen/Mülteci olaylarına karşı Göçmaster Planının oluşturulması. 

6-2 Vatandaşlarımıza ve Göçmen vatandaşlara yönelik önleyici ve tedavi edici 

sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi suretiyle Reyhanlı’da erişilebilir, uygun ve 

etkili sağlık hizmeti sunulması.   

6-3 Geri dönüşümü  esas alan bir anlayışla çevrenin ve halk sağlığının korunmasını 

sağlayacak atık yönetiminin geliştirilmesi. 

6-4 İhtiyaç sahibi vatandaş ve göçmen/mültecilerin ekonomik ve sosyal yönden 

yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi. 
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B-Temel Politikalar ve Öncelikler 

Reyhanlı Belediyesi hizmetlerini sosyal belediyecilik ve insan odaklılık anlayışıyla vatandaşa en 

doğru ve güvenilir hizmeti vermek ve her alanda öncü olmak adına çalışmalarını sunmaktadır. 

Sosyal Belediyecilik 

Reyhanlı Belediyesi, geleneksel belediyecilik anlayışının dışına çıkarak, Reyhanlı halkı ve 

sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaçla Hatay’ın yükseleni olmanın bilincine ve Sosyal Belediyecilik 

Politikasına uygun insan odaklı, sürdürülebilir ve kalite odaklı bir hizmet sunumu için projelerini 

her geçen gün arttırmaktadır. 

Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşamın Güçlendirilmesi 

Reyhanlı ilçesini Hatay’ın önemli bir kültür ve sanat merkezi haline getirmek ve bu konumu 

sürdürebilmek kapsamında; sergiler, sinema gösterimleri, konferans-söyleşi- konserler, paneller, 

sempozyumlar, dinleti vb. alanlarda kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmekte olup 

etkinlikleri çeşitlendirilerek ve arttırarak her geçen gün daha fazla kişiye ulaşılmaya 

çalışılmaktadır. 

Kalite Yönetimi 

Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, beklentilerin tam 

anlamıyla karşılanması, performans hedefinin en üst düzeye çıkarılması ve bu durumu 

sürdürebilmek adına, misyon ve vizyon odaklı olarak kurumun iyileştirme yapılacak alanlarını 

belirlemek ve Reyhanlı ilçesini Hatay’ın örnek ilçesi yapma hedefine ulaşmak üzere insan odaklı, 

kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilir bir kalite yönetimi anlayışını benimsiyoruz. 

Çevre Yönetimi ve Enerji Verimliği 

Reyhanlı Belediyesi Çevre Yönetimini yasal mevzuat yerine getirmekte olup, paydaşlarımız 

arasında çevre bilincinin arttırılmasına yönelik bilgi ve tecrübelerin paylaşımı ile sürdürülebilir 

bir çevre yönetim sistemine ulaşmayı, doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlamayı, atık yönetimi ile atık oluşumunu kaynağında azaltmayı ve geri 

dönüşümünü sağlamayı amaç edinmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

İş güvenliği ve sağlığı çok yönlü ve kapsamlı çalışmalar gerektirmekte, uzmanlık ve tecrübe 

büyük önem kazanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenerek sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamı oluşturulması, böylece kaliteli ve verimli bir hizmet sunumun 

gerçekleştirilebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Reyhanlı Belediyesi olarak 
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tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı; İş sağlığı 

ve güvenliğinde eğitim ve bilinçlendirmeye önem vererek riskleri en aza indirgemeyi ve iş 

kazalarına karşı gerekli tedbirlerin alınması hususunda büyük çaba harcamaktayız. 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Reyhanlı Belediyesi çalışanlarına değer veren bireysel ve kurumsal amaçların karşılıklı yarar 

sağladığı bir kültür yaratmak bilinciyle; 

Çalışanlarımızın iş tatminini yüksek düzeyde tutarak, bilgi birikimlerini ve yeteneklerini 

geliştirmeyi, çalışanların yön birliğinin ve katılımının sağlandığı, çalışanları gözeten, onlarla 

iletişim kuran, yetenek ve bilgi birikimlerini belediyemize yarar sağlayacak yönde kullanılmasına 

olanak sağlamayı, çalışanlarımızın yetkinliklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlayarak kuruma 

olan aidiyet duygularını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici kurum kültürü oluşturma yolunda 

emin adımlarla ilerliyoruz. 

Engelli ve Dezavantajlı Grup Farkındalığı 

Reyhanlı Belediyesi engelli ve dezavantajlı vatandaşların yaşam kalitesi, bireysel ve mesleki 

gelişimlerine katkı sağlayacak hizmetleri yaygınlaştırmak ve fırsat eşitliği sağlamak adına; 

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Engelli ve Dezavantajlı vatandaşlara rehberlik, danışmanlık, sağlık, 

psiko-sosyal destek, istihdama destek olma, ulaşım gibi konularda gerekli desteğin verilmesi, 

toplumda farkındalık yaratılması ve bilinçlenmeyi artıracak projeler üretilmesi ile ilgili çalışmalar 

artarak devam edecektir. 
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 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- MALİ BİLGİLER 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

3- Mali denetim Sonuçları 

4- Diğer Hususlar 

 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2- Performans Sonuçları Tablosu 

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

5- Diğer Hususlar 
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A-MALİ BİLGİLER 

 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

Tablo 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

2018 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

SIRA HARCAMALAR 43.219.745,60 %100,00 

01 Personel Giderleri 9.472.260,87 21,92 

02 Sosyal Güvenlik Devlet Primleri 1.508.892,52 3,49 

03 Mal ve Hizmet Alımları 18.287.124,43 42,31 

04 Faiz Giderleri 1.155.062,02 2,67 

05 Cari Transferler 1.059.447,49 2,45 

06 Sermaye Giderleri 11.736.958,27 27,16 

07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 

08 Borç Verme 0,00 0,00 

09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 

GELİRLER 36.055.381,82 %100,00  

01 Vergi Gelirleri 4.674.838,88 12,97 

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 490.259,46 1,36 

04 
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 

Gelirler 
6.289.539,39 17,44 

05 Diğer Gelirler 24.076.544,09 66,78 

06 Sermaye Gelirleri 524.200,00 1,45 

GELİR - GİDER FARKI -7.164.363,78   
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Tablo 2. 2018 Yılı Bütçe Gelirinin Personel Giderlerine Oranı Hesaplaması. 

 

 

Uygulama 

Yılı 

 

Bütçe Geliri 

Toplamı 

213 sayılı 

VUK’na 

göre 

belirlenen 

yeniden 

değerleme 

katsayısı 

 

 

Değerlendirilmiş 

En Son 

Yıl Bütçe Geliri 

 

Uygulama 

Yılı 

Bütçesindeki 

Personel 

Giderleri 

(01) Toplamı 

 

 

Personel 

Giderlerinin 

Bütçe Gelirine 

Oranı 

( A ) ( B ) ( (A x B ) + A ) 

= C 

( D ) ( D *100/ ( C ) 

= % ) 

2018 36.055.381,82 %23,73 44.611.323,93 9.472.260,87 21,23 

 

 

Tablo 3: Yıllar İtibari İle Bütçe Gerçekleşmeleri  : 

YILLAR BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE DENGESİ 

2016 41.915.896.79 37.812.463,01 ( - )  4.103.433,78. 

2017 41.208.136.21 34.499.684,29 ( - )  6.708.451,92. 

2018 43.219.745,60 36.055.381,82 ( - ) 7.164.363,78 

 

 

Grafik 1: Yıllara Göre Bütçe Dengesi  
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Tablo 4: Yıllar İtibariyle Toplam Harcamalar. 

 

 

2016 Yılında cari harcamaların toplam harcamalar içerisindeki payı % 41,71 olmuş,  

2017 Yılında  % 51,48, 

2018 Yılında ise bu oran % 58,83olarak gerçekleşmiştir. 

 Bu oranların, 

2016 Yılındaki Belediye harcamalarının yaklaşık olarak  4/2,19’unu,  

2017 Yılında 4/2,39’unu,  

2018 Yılında ise yine 4/2’sinden fazlasının cari harcamalardan oluştuğunu göstermesi 

açısından son derece önemlidir.  

Son iki yılın Cari Harcamalarının ortak özelliği, personel harcamalarının cari harcamalar 

içerisindeki ağırlığıdır.  

2018 Yılında ise cari harcamalar içerisinde Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları ile Cari 

Transfer harcamalarının ağırlıktadır. 

 

 

 

 

 

 

YILI TOPLAM HARCAMALARI 

 2016 2017 2018 

A- CARİ HARCAMALAR 13.947.455,11 16.516.584,93 18.287.124,43 

B- YATIRIM HARCAMALARI 7.799.658,40 14.818.174,72 11.736.958,27 

C-TRANSFER HARCAMALARI 11.692.672,39 751.048,19 1.059.447,49 

 

TOPLAM HARCAMALAR 33.439.785,90 32.085.807,84 31.083.530,19 
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Grafik 2: Cari Harcamaların Toplam Harcamaya Oranı (%) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısaca Reyhanlı Belediyesi Toplam Harcamalarının dikkati çeken özelliği, Son iki yılın 

Cari Harcamalarının ortak özelliği, personel harcamalarının cari harcamalar içerisindeki 

ağırlığıdır.  

2018 Yılında ise cari harcamalar içerisinde Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları ile Cari 

Transfer harcamaları ağırlıktadır. Ancak cari harcamaların bu yüksek oranlarda seyretmesi esnek 

olmayan katı yapısı özelliği nedeniyle belediye harcama bütçesi üzerinde dengeyi bozucu 

nitelikte bir risk kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Grafik 3: 2018 Yılı Yatırım Harcamalarının Toplam Harcamalar İçindeki Payı (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reyhanlı Belediyesi yatırım harcamalarına ayırdığı mali kaynakların bütçe içerisindeki payı 

özellikle   

2016 Yılında Bütçe içerisindeki gerçekleşme payı % 28,49, 

2017 Yılında Bütçe içerisindeki gerçekleşme payı % 46,18 

2018 Yılında Bütçe içerisindeki gerçekleşme payı % 37,76 olarak gerçekleşmiştir.  

Her ne kadar yatırım harcamaların bütçeden aldığı payın oransal olarak büyümesine 

rağmen, toplam bütçe içerisindeki payı küçük artışlar biçiminde gerçekleşmiştir. 

Belediyenin, nüfus artışı ile İmara açılmış olan yeni yerlerde yapılan inşaatların kamçıladığı 

altyapı yatırımlarını gerçekleştirmesinde finansman kaynağı bulunmasında yaşanan sıkıntılar 

altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde mali konuları ön plana çıkarmıştır.  

Bu durum, Yatırım harcamalarının mali nedenlerden dolayı borçlanma yolu ile finansmanı 

gereğini ortaya çıkarmıştır.  
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Grafik 4 : 2018  Yılı Bütçe Gelir Ve Gider Gerçekleşmesi  ( Aylık ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4’te görüleceği üzere gelir ve gider arasındaki en büyük denge farkı yılın ortasında 

ve yılsonunda olduğu görülmektedir.  
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Bunun başlıca nedenlerinden en önemlisi, 

İlçemiz resmi nüfusunun 95.000. olmakla birlikte, Sınır Komşumuz Suriye Arap 

Cumhuriyetinde yaşanmakta olan İç savaş nedeni ile  İlçemize sığınmış olan 120.000’e yakın 

misafir Suriye vatandaşları ile birlikte İlçemiz nüfusu şu anda 215.000.'dir.  

Ayrıca 20 OCAK 2018 tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizce (TSK), "Afrin bölgesinde, 

PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve 

kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak Türkiye'nin sınırlarında ve 

bu bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması" amacıyla İlçemize çok yakın bir konumdaki 

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlamış olup, Şu an 

İlçemizde bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait toplam 14 adet,Afrin Merkezi, Cinderes 

Merkezi, 7 hudut karakolu, 1 Bölük Merkezi, 6 adet dış birlik üs bölgesi ile 3 adet toplama kampı 

Birimlerine ait işlerde tüm imkanlarımız seferber edilmiş olup, diğer acil ihtiyaç duyulan lojistik 

destek verilmiş ve verilmeye de devam edilmektedir.  

İlçemiz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinin yapması gereken hizmetlerin 

hiçbirinden yeterince hatta hemen hemen yok denilecek derecede faydalanmaktadır. 

Ayrıca Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden aldığımız pay 95.000 kişi üzerinden olup 215.000 

kişinin yaşadığı şehirde, Belediye hizmetlerini yapmak için yoğun çaba gösterilmektedir. 

Bu durum, borç ve maddi imkânsızlıklar içerisinde olan Belediyemize üç kat fazla ve  daha 

da ağır bir yük getirmiştir. 

Haziran, Temmuz, Ağustos Aylarında Merkezi Yönetim  (İLLER BANKASI) Bütçesinden 

Alınan Pay oranlarının yüksek ve Kesintisiz olarak gönderilmesi ile Kasım ayının vergi ödeme 

ayrı olması, yapılan gayrimenkul satışları nedeniyle gelir ve gider arasındaki farkların en az ve en 

fazla olduğu görülmektedir.  
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

Tablo1’de görüleceği üzere, 2018 Yılı Gelirleri, 36.055.381,82.-TL. olarak gerçekleşmiştir. 

Bu miktarın % 66,78’si “Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay” lardan oluşmaktadır.  

2018 Yılı gelir toplamında, Genel Bütçe Vergi Payının yüksekliği, merkezi idare, Reyhanlı 

Belediyesi için önemli bir kaynak olma niteliğindedir.  

Belediyenin 2018 Yılı gelirinin hemen hemen 4/3’üne yakın miktarı, Genel Bütçe Vergi 

Gelirlerinden alınan (İLLER BANKASI) Paydan oluşması, uzun dönemli yatırım kararlarının 

planlaması ve uygulanması açısından sağlıklı bir finansman kaynağı olup, orta ve uzun vadeli 

yatırımların gerçekleştirilmesinde finansman kolaylığı yaratmaktadır. 

2018 Yılı gelirlerine bakıldığında, 2017 Yılına göre, Belediye Vergi gelirleri ile Belediye 

Vergi Dışı Gelirlerinde düşüş olduğu görülmüştür. 

2017 Yılında Belediye Vergi gelirleri ile Vergi Dışı Gelirlerinin toplam gelirlere oranı % 

39,37 olarak gerçekleşmesine rağmen 2018’de,  bu oran  % 33,25 olarak gerçekleşmiştir. 

Bütçe Harcamalarının 2018 Yılında cari harcamalarda yoğunlaştığı, cari harcamalar 

içerisinde ise Mal ve Hizmet Alımları Harcamaları ile Cari Transfer harcamalarının ağırlıkta 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum cari harcamalarının esnek olmayan katı yapısı nedeniyle, 

Belediye bütçesi üzerinde dengeyi bozucu bir risk kaynağı olarak kendisini göstermiştir. 

2018 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarını Gösterir Tablo1’de Harcamalar kısmının 01 

personel giderlerinin tahmini bütçe giderleri içerisindeki oranı % 21,92 olarak gözükmekte ise de 

bu rakam Bütçe Gelirlerinin 2018 Yılı yeniden değerlendirme oranına göre 2018 Yılı İçin 

Personel Giderlerinin Gelirlere Oranı ( % ) 21,23 olarak gerçekleşmiştir.  

2017 Yılı bütçe geliri ile 2018 Yılı bütçe geliri arasında artış görülmekle birlikte bütçe 

dengesi açısından gelir eksikliğinin görüldüğü açıktır. 

Bunun nedeni ise Belediye Vergi gelirleri ile Belediye Vergi Dışı Gelirlerinde 2018 mali 

yılında yılındaki gelir eksilişinin nedeni,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa bağlı olarak 

Reyhanlı Belediyesinin Emlak Tahakkuklu gelir alacaklarının düzenli bir şekilde tahsil 

edilmediği ve 31.12.2018 tarihi itibarıyla belediyenin tahakkuklu gelirleri olan Emlak Vergisi 

gelirinden 6.395.755,81.-TL.,Tahakkuk’suz gelirlerden ise 359.396,87.-TL. Olmak üzere, 

Toplam 6.755.152,68.-TL.’sı Alacağının bulunduğu ve Reyhanlı Belediyesinde Özellikle Emlak, 

Çevre Temizlik Vergisi Tahakkuklarının tahsil edilmesinde gerekli çabanın sarf edilmediği, 

büyük oranda devir yapıldığı görülmüştür.  
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Tahakkuk eden Emlak ve diğer gelirlerin tahsili için gereken çabanın gösterilmesi ile 

Belediyemize gelir getirici yatırımların bir an önce yapılarak hayata geçirilmesi gerekir. 

 

3- Mali Denetim Sonuçları 

Belediyenin 2018 yılı gelir ve giderleri ile  hesap kayıt ve İşlemlerinin denetimi amacıyla  

oluşturulan Denetim Komisyonumuz 15 OCAK 2019 Tarihinden MART 2019 tarihleri 

arasındaki sürede toplam 45 günlük süre ile Belediyenin 2018 yılı hesaplarının denetim ve 

inceleme çalışmalarını tamamlayarak Denetim Sonucuna ilişkin rapor aşağıya çıkarılmıştır.  

Reyhanlı Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Bütçesi 

GİDER GELİR 

Personel Giderleri 9.636.000,00 Vergi Gelirleri 8.056.000,00 

Sosyal Güvenlik Devlet Primi 1.450.000,00 
Teşebbüs Ve Mülk. 

Gelirleri 
1.592.000,00 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 17.719.000,00 Alınan Bağış Ve Yardımlar 2.096.500,00 

Faiz Giderleri 500.000,00 Diğer Gelirler 38.235.500,00 

Cari Transferler 1.060.000,00 Sermaye Gelirleri 5.020.000,00 

Sermaye Giderleri 19.635.000,00 Ret Ve İadeler --- 

Sermaye Transferleri ---    

Yedek Ödenekler 5.000.000,00    

TOPLAM 55.000.000,00 TOPLAM 55.000.000,00 

 

Reyhanlı Belediye Başkanlığının 2018 yılı bütçesi 04/10/2017 tarih ve 47 sayılı karar 

numarası ile Reyhanlı Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Gelir-Gider Bütçesi 23/11/2017 

tarih ve 340 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediyesi meclisinden geçmiştir. 

 

Gelir ve Gider Gerçekleşme Oranı  

2018 Yılı Gelir-Gider Bütçesi 55.000.000,00 TL, olarak tahmin edilmiştir. 

  2018 Yılı Bütçesi Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 

Gelir       55.000.000,00 36.055.381,82 % 66,00 

Gider    55.000.000,00 43.219.745.60 % 78,60 
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Gelir Üzerinden Yapılan Denetim 

Gelir Bütçesi Dağılımı ve Gerçekleşme Oranı 

 

 

Gider Bütçesi Üzerinden Yapılan Denetim 

Giderlerin Ekonomik 

Sınıflandırılması 
2018 Yılı Bütçesi 2018 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 

Personel Giderleri 9.636.000,00 9.472.260,87 %98,30 

Sosyal Güvenlik Kurumu 

Devlet Prim Giderleri 
1.450.000,00 1.508.892,52 %104,10 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.719.000,00 18.287.124,43 %103,20 

Faiz Giderleri 500.000,00 1.155.062,02 %231,10 

Cari Transferler 1.060.000,00 1.059.447,49 %99,95 

Sermaye Giderleri 19.635.000,00 11.736.958,27 %59,78 

Sermaye Transferleri --- --- --- 

Yedek Ödenekler 5.000.000,00 --- -- 

GENEL TOPLAM 55.000.000,00 43.219.745,60 %78,60 

 

2018 Yılı Gider Bütçesi toplamda 55.000.000,00 TL olup; 2018 yılı bütçesinde 

43.219.745,60.-TL. gerçekleştirilmiş, 11.780.254,40 TL imha edilmiştir. 

 

Açıklama 
2018 Yılı 
Bütçesi 

2018 Yılı 
Gerçekleşme 

Red ve 
İade 

Net 
Gerçekleşme 

Gerçekleşme 
Oranı 

Vergi Gelirleri 8.056.000,00 11.074.781,64 8.530,65 4.674.838,88 %42,20 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.592.000,00 768.941,38 --- 490.259,46 %63,80 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile 

Özel Gelirler 
2.096.500,00 6.289.539,39 --- 6.289.539,39 %100,00 

Diğer Gelirler  38.235.500,00 24.153.072,09 --- 24.076.544,09 %99,50 

Sermaye Gelirleri 5.020.000,00 524.200,00 --- 524.200,00 %100,00 

Red ve İadeler --- --- --- --- --- 

 TOPLAM 55.000.000,00 42.810.534,50 8.530,65 36.055.381,82 %66,00 
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

a)  Özel Kalem Müdürlüğü 

Nakit Yardımı: 01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında farklı zamanlarda toplamda 312 

kişiye Toplam 133.400,00 TL. Nakdi Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır. Aylara göre Sosyal Yardım 

alan kişi; 

 

Amatör Spor kulüplerine nakdi ve ayni yardım 

5393 sayılı yasanın 14.maddesi gereğince; Reyhanlı İlçesi 

Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren amatör spor 

kulüplerine, amatör spor kulüplerinin faaliyette 

bulundukları spor dallarında başarı sağlayan takım ve 

bireysel sporcularına, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 

üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara ve bu 

sporcuların antrenörlerine ayni veya nakdi yardım 

yapılması, ödül verilerek spora teşvik ve başarının 

arttırılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Buna göre 

Reyhanlı Belediye Spor ve Üstün başarı sağlayan bireysel 

sporculara nakdi ve ayni yardım yapılmıştır. 

 

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Hizmet Kalitesi % 100 - 87 100 - 90 

 2 Nakdi ve Sosyal Yardım Kişi 100 - 87 100 312 90 

 3 Spora Teşvik ve Yardımı Kişi 100 - 100 100 12 100 

 

 

 

 



2018 YILI           [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü ] 50 

 

b) Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

-   İlgili Kanun, Yönetmelik, Tüzük hükümlerine uygun şekilde Belediyenin evrak kayıt 

sisteminin tutulması 

-   Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde 

yürütülmesinin sağlanması ile Belediye Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

-   Müdürlüğümüz, 3 personel (1 Müdür, 1 Memur ve 1 işçi ) ile hizmet vermektedir. 

a) Belediye Meclisi ile ilgili hizmetler  

b) Belediye Encümeni ile ilgili hizmetler  

c) Genel evrak kayıt ile ilgili hizmetler  

d) Diğer hizmetler,  

 

-   Aynı tarihler arasında gelen evrak adedi 2936, giden evrak adeti 4172’dir. 

-  Aynı tarihler arasında yapılan encümen toplantı adedi 40 oturum olup toplam alınan karar 

sayısı 245 karardır. 

-  Aynı tarihler arasında yapılan Belediye Meclisi toplantı sayısı 14 Oturum olup, Meclis 

üyelerine 350 Adet davetiye yazılmıştır. Bu toplantılarda alınan meclis karar sayısı 77’dır. 

 -   Reyhanlı Belediye Başkanlığı adına tüm resmi kurum, kuruluş ve vatandaş taleplerini içeren 

1650 adet posta evrakı alınarak ilgili birimlere tevziatı sağlanmıştır. 

-   Meclis çalışmalarının sekreterliği müdürlüğümüz tarafından yapılarak meclis çalışma evrakları 

tanzim edilip, meclis üyelerine tevziatı yapılmakta, alınan kararlar ilgili makam ve kuruluşlara 

iletilmekte ve arşivlenmesi yapılmaktadır. 

-   Belediye encümen çalışmaları organize edilmekte, alınan kararların ilgili birimlere tevzii 

yapılarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. 

-   Belediyemiz dahilinde işyerlerinin talebine binaen yönetmelik dahilinde evrakları temin 

edilerek yasal borçları ödettirilip sicil ticaret evrakları verilmektedir. 

-   Belediyemiz birimlerinin kamu, kurum ve kuruluşlarına cevabi yazılarını giden evrak kaydı 

yapılarak postaya verilmesi sağlanmaktadır. 

-   Belediyemiz birimlerinin cevabi yazıları toplam 1202 adet kargo ve postaya verilmiştir. 

-   Mevcut kullandığımız programlara ek yapıldı. 
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-   Eksik büro malzemeleri bu yıl için tamamlandı. 

-   Mevcut personele en iyi hizmeti vermeye çalıştık. 

-   Eğitim seminerlerini hizmet içi eğitim yaparak personelin eğitim eksikliklerini gidermeye 

çalıştık. 

-   Performans ve iş yoğunluğumuz 2017 yılına göre 2018 yılında %1500 artmıştır dolayısıyla en 

az 2 bilgisayar ve 2 personele ihtiyaç duyulmaktadır. 

-   Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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c) Mali Hizmetler Müdürlüğü 

Sunulan Hizmetler 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Mali Hizmetler Birimi başlığın 

altında 60. maddesinde yetki, görev ve sorumluluğu açıklamıştır. Buna göre, “Kamu idarelerinde 

aşağıda sayılan görevler, mali hizmetler birimi tarafından yürütülür: 

- Bütçeyi hazırlamak, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini yapmak, bütçe kayıtlarını tutmak.  

- Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı ve hizmet gereksinimleri dikkate 

alınarak, ödenek gönderme belgelerini düzenlemek.  

- Harcama yapılması ve gelir elde edilmesine ilişkin mali işlemleri yürütmek. 

- Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bunların 

raporlanmasını sağlamak. 

- İdarenin bütçe kesin hesabını hazırlamak. 

- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtları 

tutmak.  

- Mali kanunlar ile ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli 

bilgileri sağlamak. 

- Muhasebe sistemi çerçevesinde belediyenin tüm ayni ve nakdi varlığına ait işlemleri kayıt altına 

almak, 

- Personelin özlük haklarına ilişkin olarak maaş ve ücret ödemelerini ödemek, 

- Belediye gelirleri ile ilgili olarak mükellefleri tespit etmek, tarh, tahakkuk ve tebliğ işlemlerini 

yürütmek, ödenmeyen alacakları takip etmek, 

- Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler 

ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali 

işlemlerin kayıtların yapılması ve raporlanması işlemlerini gerçekleştirmek. 

Mali hizmetler birimlerinin çalışma usul ve esasları, “ idarelerin teşkilat yapısı dikkate 

alınarak Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenir” hükmü getirilmiştir. 

Belediyenin temel hizmet birimlerinden birisi olan İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, 

yerine getirmek zorunda olduğu görevler açısından son derece özel bir konuma ve öneme sahip 
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bulunmaktadır. Gerek gelir bütçesi gerek gider bütçesinin ulaşmış olduğu sayısal büyüklük, İdari 

ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün önem derecesini açıklıkla göstermektedir.  

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyenin tüm gelirlerinin tespit, tarh, tahakkuk ve 

tahsil edildiği birimdir. Yine ayrıca belediye hizmetlerine ilişkin giderler ilgili birim tarafından 

gerekli yasal süreci tamamladıktan sonra ödemesi yapılmak üzere İdari ve Mali Hizmetler 

Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. 

 Hak edişler genelde dört temel konuda ( Akaryakıt alımı, Temizlik Hizmeti alımı, Parke 

Taşı yapımı ve alımı, Araç alımları ) yapılmaktadır;  

Emekli sandıkları ile ilişkiler de dahil olmak üzere personel aylık ve sosyal yardımlarına 

ilişkin ödemeler ile mal ve hizmet satın almalarına yönelik işlemleri de yerine getirmektedir. 

Ayrıca Mali Hizmetler ile ilgili Tablo ve çizelgeler Faaliyet Raporumuzun  Mali Bilgiler 

bölümünde sunulmuştur. 

 

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü,  gelir ve gider muhasebe birimlerinden teşekkül ettiği, 

iki şeflikten oluşmaktadır. İç kontrol sistemi ise her yılın ilk haftasında 5393 sayılı Belediye 

Kanununun ikinci kısım birinci bölüm 25 inci maddesine istinaden 03.01.2019 gün ve 2019/1 

Birleşim ve 1 oturum sayılı Meclis Kararı ile kurulmuş olan Denetim Komisyonu üyeleri ve ilgili 

birimin harcama yetkilileri tarafından OCAK, ŞUBAT ve MART ayında gerçekleştirilmiş olup, 

Belediyemizin 2018 yılına ait gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin 

denetimi, Komisyon tarafından tamamlanarak buna ilişkin raporu hazırlamıştır. 

 

Amaç Ve Hedefler 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Amaç ve Hedefleri 

- Hizmetin niteliğinde ve arzında etkinliğin ve verimliliğin tesis edilmesi 

- Belediye mali yapısının etkililiği ve verimliliği için etkin kaynak tasarrufunu sağlamak 

- Belediye varlıkları (menkul, gayrimenkul)’ın istatistiklerini oluşturmak 

- Bütçe denkliğinin sağlanması amacıyla etkin bütçe denetimi yapısını oluşturmak, 

- Belediye gelirlerinin artmasına yönelik yönetim ve denetim çalışmalarında uygunluğu 

gerçekleştirmek. 
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Mali Hizmetler Müdürlüğü Olarak Hedefimiz Aşağıya Belirtilmiştir. 

- Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile kalıcılığını gerçekleştirecek güçlü mali yapıya sahip olmak, 

- Bütçe performansını yükseltmek, 

- Belediyenin mevcut gayrimenkullerinin tespiti ile bu malların gelir getirici potansiyellerini 

tespit edilerek gelirlerini artırmak, 

- Güvenilir sağlam kolay ulaşılabilir mali bilgiler ve düzenli bir arşiv oluşturmak. 

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 

S
tr

a
te

ji
k

 S
ır

a
 N

o
 

P
e
r
fo

r
m

a
n

s 
H

ed
ef

 N
o
 

Performans Göstergesi 
Ö

lç
ü

 B
ir

im
i 

2017 YILI 2018 YILI 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k

le
şm

e 

G
er

çe
k

le
şm

e
 

O
ra

n
ı 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k

le
şm

e 

G
er

çe
k

le
şm

e
 

O
ra

n
ı 

 1 Gelir/ Gider Bütçesi % 100 - 87 100 - 100 

 2 Bilanço % 100 - 87 100 - 100 

 3 Kesin Hesap % 100 - 100 100 - 100 

 4 Denetim % 100 - 100 100 - 100 
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d) Strateji Geliştirme Müdürlüğü 

Kurumsal kapasiteyi artırmak stratejik amacımıza hizmet etme bilinci ile “Kurumsal 

Gelişimin Yönetimi” sürecine uygun olarak Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yürütülen 

faaliyetler, kurum yapısının sürekliliği ve gelişiminin sağlanması ve kalite yönetim sisteminin 

gereklerinin yerine getirilmesi amaçlanarak aşağıdaki gibi sürdürülmektedir; 

A-Mevzuat Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince katılımcı yöntemlerle 

Belediyenin Stratejik Planı hazırlanmaktadır. 

-   5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ile kamu idarelerine 

yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 

performans programı hazırlama yükümlülüğü gereği Yıllık Performans Programı 

hazırlanmaktadır. 

- Stratejik plan ve performans programlarının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının 

konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

-   5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu (41.madde) ve 5393 Belediyeler Kanunu (56.madde) 

gereği “Kamu İdarelerinde Faaliyet Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik”te belirtilen formata göre bir yılda yapılan faaliyet sonuçları ve kullanılan 

kaynaklara ilişkin bilgileri içeren İdare Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. 

-   Bu bağlamda 2018 yılında “2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlandı. 

 

B-Kalite Yönetimi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 

-  Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları yürütülmekte ve koordine edilmektedir. 

- Birimlerde Süreç Yönetimi Çalışmaları ile Risk Yönetiminin kurulması ve sonuçların izlenmesi 

çalışmaları yürütülmektedir. 

- Daha güçlü bir kurum oluşturmak için, Belediyecilik ile ilgili iyi uygulama örnekleri 

araştırılarak raporlanmakta ve yeni politikalar ve sistemler geliştirmek üzere üst yönetime 

sunulmaktadır. 

- Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak 2017 yılında başlattığımız kalite çalışmaları, hizmet 

sunumunda verimliliğin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi adına 2018 yılında da 

yeni görev alanlarını kapsayacak olan Toplam Kalite anlayışını benimsetme ve geliştirme 

çalışmaları ile kurumsal mükemmellik, süreç ve risklerin yönetimi alanlarında çalışmalar yapıldı 

ve yapılmaya devem edilmektedir. 
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- Kalite Yönetimi Süreç Çalışmaları kapsamında tüm müdürlüklerle bire bir yapılan görüşmeler 

sonucu ana süreç ve alt süreç tanımlamaları yapılmış, müdürlük süreç performans göstergeleri 

oluşturularak Süreç Tanım Formları oluşturuldu. 

- Belirlenen süreçler doğrultusunda yine tüm müdürlüklerle bire bir görüşme yapılarak Kurumsal 

Risk Yönetimi çalışmaları yapıldı, Kurumsal Risk Envanteri ve Risk Matrisi oluşturuldu. 

- 2019 Stratejik Plan çalışmalarına esas olması amacıyla Paydaş listesi oluşturuldu. 

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Hizmet Kalitesi % 100 - 85 100 - 90 

 2 Stratejik Plan ve Yönetim % 100 - 85 100 - 90 

 3 İç Kontrol Sistemi % 100 - 85 100 - 90 

 5 İdarenin Etkin Temsili % 100 - 85 100 - 90 
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e) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Başlıca Görevlerimiz; 

-  İmar planı olmayan alanların 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planlarını yapmak. 

- Tamamen veya kısmen hisseli parseller üzerinde yapılaşmış alanlarda imar planlarına uygun 

olarak imar ıslah ve imar uygulama çalışmalarını yürütmek. Bu çalışmalar ile hisseli parselleri 

müstakil ve imarlı parsellere dönüştürmek. 

- Uygulama alanı içindeki yol, yeşil alan, otopark ve çocuk oyun alanlarının bedelsiz olarak 

belediye mülkiyetine geçirilmesini sağlamak. 

- İmar planı olan alanlarda imar plan revizyonları ve imar planı değişikliği işlemlerini yürütmek. 

- Konut ve işyerlerinin adreslerin tespitleri için numarataj çalışmalarını yapmak. 

- İnşaat yapılacak parsellerin, yapılaşmaya uygunluğunun kontrolünü yapmak ve mevzuata 

uygun olan projelere inşaat ruhsatlarını vermek. Bitirildiği tarafımızca tespit edilen yapılara yapı 

kullanma izin belgelerini vermek. 

- Açılması düşünülen yolların, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve parkların zemindeki sınırlarının 

tespit işlemlerini yürütmek. 

- 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler 

Kanunu ve ilgili Yönetmelikler başta olmak üzere ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde 

aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür. 

- Reyhanlı Belediye Başkanlığı hudutları dâhilinde, 3194 sayılı İmar Kanununa göre Büyükşehir 

Belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler 

doğrultusunda, Belediye Başkanlığına bırakılmış görevleri, Belediye Başkanı adına yürütür. 

- Binaların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlettirmek.  

- Gerekli görülen hallerde binalara tamir ve tadilat izni vermek. 

- 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince Kaçak yapılaşmayı önlemek ve kaçak 

olarak yapılan yapıları Kaçak Yapı Denetim Birimi ve Zabıta görevlileri tarafından tespit edilen 

ve tutanağa bağlanan yapı ile ilgili yıkımı gerçekleştirmek üzere başkanlık makamı oluru ile 

Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüklerine gönderir. 

- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe Belediyelerine verilen görev ve yetkilerden 

müdürlüğü ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak. 

- Belediye Meclis ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanununun belediyeye verdiği 

yetki dâhilinde Müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak. 
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- Belediye Meclis ve Encümenine çalışmaları ile ilgili teklif hazırlamak ve onaya sunmak. 

Sunulan Hizmetler 

- Reyhanlı Belediye teşkilatında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak yürütülmektedir.  

- Reyhanlı İlçemiz imar açısından bir dağınıklık göstermekte, Yeni Mahallelerden kent merkezine 

yapılan düzensiz göç ile altyapı çalışmalarında aksaklık oluşmuştur. Tüm bunlara rağmen ilçe 

merkezinde büyük bölümlerin imar çalışmaları yapılmıştır. 

- Reyhanlı ilçesi olarak gerek sınır kenti oluşumuz gerek tarımsal ticaretin büyük boyutta oluşu 

ve gerekse hizmet edilen nüfusun (99.000'i Türk vatandaş, 121.000'i Suriye Uyruklu) toplam 

220.000'i aşıyor olması hizmetlerin yeni projelerle desteklenmesi açısından zaruridir.  

Yatırım İhtiyacı ve Gerekçesi 

Öncelikle Reyhanlı İlçesi nüfus artışının göçlerle hızlanması M.K.Ü bünyesinde bulunan 

bir meslek yüksek okulunun bulunması nedeniyle artan öğrenci sayısı var olan kamu hizmet 

binalarının eskimiş olması, şehir içi trafik karmaşası vs. sebeplerden dolayı mevcut personel ve 

araç yetersiz kaldığından,  personel ve araca yatırım yapılması için önemli gerekçelerdir. 

Bu nedenle Reyhanlı ilçesi mevcut kamu hizmet binalarının yenilenmesi için çalışma 

yapılmaktadır. Yeni İmar planı yapılmış ve kente modern bir görüntü kazandırılarak, çarpık 

kentleşmenin önlenmesi sağlanacaktır. Toplu konut alanları oluşmuş ve kentin ferah bir nefes 

alanı, modern yapılardan oluşan bir kent olması için çalışmalar devam etmektedir.                                             

            Stratejik Amaçlar, Hedefler Ve Faaliyetler 

Stratejik Amaç: Reyhanlı halkının daha modern bir kentte yaşaması ve teknolojinin 

imkânlarından en üst seviyede yararlanmasına ilişkin değişiklikler yapılması.  

 

Hedef: Kentin modernize edilebilmesi amacıyla yetkili organlar tarafından düzenlenen yasal 

mevzuatın getirdiği yeniliklerin uygulamasını sağlamaktır.              

 

-  Kentin modernizasyonu için gerekli kamulaştırmaların yapılmasına devam edilecektir. 

- İlçemizin İhtiyacı olan Organize Sanayi Bölgesi kurulması hususunda gerekli çalışmalar 

başlatılmıştır.  

- İlçemizin sit alanlarında Koruma amaçlı imar palanına ihtiyaç duyulduğundan, Koruma amaçlı 

imar planı yapılmış, kalan yerler için yapılacaktır. 
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- Evleri ve bahçe duvarları imar yoluna giden vatandaşlara bedelsiz terklerine karşılık briketle 

duvarların örülme işi yapılmıştır  

 - İlçemizin çevre düzeninin Avrupa standartlarına getirilmesi için çalışmalarımız devam 

etmektedir.                                                                                        

- 01.01.2018 Tarihinden 31.12.2018tarihleri arasında İmar ve Şehircilik işleri Müdürlüğümüzde 

131 Adet inşaat Yapı ruhsatı kesilmiş olup 1.240,000 TL bedel karşılığında vatandaşlara 

verilmiştir, 

- Yine aynı tarihler arasında 110 Adet Yapı kullanma izin belgesi kesilmiş olup, 110.000,00 TL 

bedel karşılığında ilgili vatandaşlara verilmiştir. 

- Yine aynı tarihler arasında 98 Adet imar çapı çizilmiş ve 19.600,00 TL karşılığında imar çapları 

ilgili vatandaşlara verilmiştir. 

- İmar ve Şehircilik işleri Müdürlüğüne 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında Gelen Kayıt 

defterine Toplam 1026 Adet yazı gelmiş ve kayıt işlemleri yapılmıştır 

- Yine aynı tarihler arasında İmar İşleri Müdürlüğümüzden Giden kayıt defterlerinden Toplam 

1442 adet yazı yazılmış olup, ilgili yerlere gönderilmiştir 

- Kat irtifakı 67 Adet yapılmış olup 27.470,00 TL tahsil edilmiş ve işlemleri yapılmıştır. 

- Kaçak İnşaatlar yıl içinde 17 adet Kaçak inşaat tutanağı tutulmuş olup, 556.535,00 TL ceza 

kesilmiştir. 

- Belediyemiz bünyesinde bulunan işgali durumda olan parseller satış, ihdas ve takas işlemleri 

devam etmektedir. 

- Parsel satışlarımız hariç yıl içinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak belediyemize Toplam 

1.953,605 TL gelir getirilmiştir        

- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 1 Müdür, 2 harita teknikeri, 2 İnşaat teknikeri 1 kâtip ve 2 

numarataj memuru olmak üzere Toplam 8 personel çalışmaktadır.    

           Stratejik Amaç: Reyhanlı kent içi yerleşim rahatlığının sağlanması ve daha modern 

binaları Reyhanlı halkına kavuşturma ile şehir içi ulaşım rahatlığına ilişkin fiziki koşulların 

uygun hale getirilmesi. 
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Hedef: Toplu konut hizmetlerini başlatarak hem modern hem ucuz konut inşa ederek Reyhanlı 

halkının kullanımına sunulması. 

 

 

- Büyükşehir yasası ile doğan 31 adet yeni mahallenin 

imar planlarının yaptırılması,  

- Hazineye ait yerlerin işgal edilmiş alanların tapularının 

halka kazandırılması sağlanacaktır.   

- Şehir içi yol genişletilmesi çalışmaları ile ihtiyaç 

duyulan yerlerde yeni ana yol ve tali yol açma 

çalışmaları yapılmış ve devam edilecektir. 

- Şehir içi trafik işaret ve levhaları ile yeni oluşacak imar 

düzenine göre trafik düzenlemesi yapılmakta olup 

yapılmaya devam edilecektir. 

-   Cüdeyde gölünü güzel hale getirmek için çevre düzenlemesine başlanacaktır. 

- Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 

 

  BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Modern Kent % 100 - 88 100 - 90 

 2 Mahalle İmar Planları % 100 - 90 100 - 95 

 3 Toplu Konut % 100 - 75 100 - 90 
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f) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

 

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün 01.01.2018 tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar ki 

faaliyetlerimiz aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır. 

- Belediye personelinin yasal düzenlemelerden kaynaklanan tüm özlük işlemleri yanında 

çalışanların hak ve menfaatlerinin temini ve disiplin işleri de müdürlüğümüzce yürütülmüştür. 

- 2018 Yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ile Belediye ve bağlı 

kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro yönetmeliğine istinaden kurumumuzun 

ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kadro düzenlemeleri yapılmıştır. 

- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının c 

bendi kapsamında sigortalı sayılanların (memur personelin) hizmet bilgilerinin elektronik ortama 

aktarılması hakkındaki tebliğ gereğince 2012 yılı içerisinde tüm memur personelin detaylı özlük 

dosya bilgileri elektronik ortamda HİTAP veri tabanı veri girişleri yapılmış olup, 2018 yılı 

içerisinde de tamamlanması gereken ve yeni veri girişlerinin yapılmasına devam edilmiştir. 

- Belediye bünyesinde iş talepleri ve Staj taleplerinin değerlendirilerek işlemlerinin 

gerçekleştirilmesi, müracaat eden stajyerlerin eğitim durumlarına göre tasnifinin yapılarak ilgili 

birimlere yönlendirilmesi sağlanmıştır. 

- 2018 yılı içerisinde ve daha önceki yıllarda göreve başlayan 5 sözleşmeli personelin sözleşmesi 

yenilenmiş ve ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. 

- Toplam personel sayısı 4 tür. ( 3 Memur, 1 İşçi) 

- 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arasında İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 458 evrak 

gelmiştir, aynı yıl içerisinde Kurum içi ve Kurum dışı olmak üzere 349 Evrak çıkışı yapılmıştır. 

- 70 Memur personelin terfi ve özlük işleri yapılmıştır.   

- 32 İşçi personelin özlük işleri yapılmıştır. 

- Anılan tarihler arası belediyemize herhangi bir Memur personel alınmamıştır,  

- 2018 Yılı içerisinde 3 memur, 3 işçi emekliye ayrılmıştır. 

- Başkanlığımıza bağlı bazı birimlerde çalışan personellere yeni çıkarılan ve yürürlüğe giren yasa, 

yönetmenlikler hakkında eğitim seminerlerine katılımları sağlanmıştır. 

- Belediyemizde anılan tarihler arsında 1 Sözleşmeli Doktor, 1 Sözleşmeli Avukat, 1 Sözleşmeli 

Kimyager ve 1 Sözleşmeli İnşaat Teknikeri çalıştırılmıştır.   
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Reyhanlı Belediye Başkanlığımızda çalışan Personellerin yaşını, öğrenim durumunu, 

kıdem yıllarını ve personel sayısını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

PERSONEL SAYILARI 

 DOLU BOŞ TOPLAM 

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 68 121 189 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 11 12 

Teknik Hizmetleri Sınıfı 6 31 37 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 2 

Dini Hizmetler Sınıfı - 1 1 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı - 15 15 

Toplam 76 180 256 

İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE) 

 Kadro Dolu Boş Toplam 

Sürekli İşçiler 127 32 95 % 25 

Toplam 127 32 95 % 25 

PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI 

 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 

Memur Sayısı - - 10 12 12 37 

Yüzde - - % 14 % 16,9 % 16,9  %5 2,2 

İşçi Sayısı - - - 6 8 18 

Yüzde - - - % 18,8 % 25 % 56,3 

Şirket Personeli - 11 38 22 53 23 

Yüzde - % 7,5 % 25,9 % 15 % 36,10 % 15,7 
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 1 Personel Sayısı % 100 - 100 100 - 100 

 2 Personel Özlük Hakları % 100 - 100 100 - 100 

 3 Personel Eğitim Seminerleri % 100 - 100 100 - 100 

 4 Personel İstihdamı % 100  100 100 - 100 

PERSONELİN HİZMET SÜRESİ 

 1–3 Yıl 4–6 Yıl 7–10 Yıl 11–15 Yıl 16–20 Yıl 21-Üzeri 

Memur Sayısı 1 2 12 4 6 51 

Yüzde % 1,4 % 2,7 % 15,8 % 5,3 % 7,9  % 67,1 

İşçi Sayısı - - - 9 7 16 

Yüzde - - - % 28,2  % 21,9  % 50 

Şirket Personeli 147 - - - - - 

Yüzde % 100 - - - - - 

Personelin Eğitim Durumu 

 Okur Yazar İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans  

Memur Sayısı - 3 44 9 14 1 

Yüzde - %4,3 %62 %12,7 %19,7 %1,4 

İşçi Sayısı - 18 8 4 2 - 

Yüzde - %56,3 %25 %12,5 %6,25 - 

Şirket Personeli 31 88 23 3 2 - 

Yüzde %21,1 %59,9 %15,7 %2,1 %1,4 - 
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g) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

Halkımızın ve kentimizin sosyal altyapısını güçlendirecek, kültür, sanat ve sportif 

etkinlikleri artıracak faaliyetler ve projeler yaparak kentlilik kimliğini geliştirmek, dezavantajlı 

grupları sosyal yaşama kazandırmak için sosyal projelerle desteklenen hizmetler üretmek, gerekli 

yardımları yapmakla yükümlüdür. 

Sunulan Hizmetler 

2018 yılı içerisinde; İlgili projelere Koordinatörlük düzeyinden destek verilmiş ve 

yürütülmesi sağlanmıştır. Proje Koordinasyon birimi kurularak, projelerin bu birimden takibi 

sağlanmıştır. 

2018 yılı içerisinde bünyemizde hazırlanan ve yürütülen, “7’DEN 70’E HEP BİRLİKTE 

REYHANLIYIZ” projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında ilçemizde; Futbol, Basketbol, 

Voleybol, Masa Tenisi, El Sanatları, Bağlama, Gitar, ve Satranç kursları düzenlenmiştir. Ayrıca 

Reyhanlı Gençlik Merkezine Müzik atölyesi, Kapalı Spor Salonunda çok amaçlı saha 

kazandırılarak, projenin sürdürülebilirliği sağlanmıştır.  

Mesleki Eğitimde Girişimcilik – ERASMUS + Leonardo Da Vıncı Projesi ile Milli Eğitim 

Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler Avrupada eğitim fırsatı bulmuşlardır. 

Kültürel Etkinlikler 

 Ramazan Ayı içerisinde, her hafta orta oyunu sergilenmiş olup, Okullarda gerçekleştirilen 

resim, müzik ve kompozisyon yarışmalarına destek verilmiştir.  
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Hatay Günleri 

2018 yılı içerisinde; Reyhanlı Belediyesi’nin katıldığı Hatay günleri etkinlikleri çalışmaları 

titizlikle yürütülmüş, elimizdeki tüm tanıtım verilerinin dağıtımı ve yenilenmesi sağlanmıştır.  
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 1 Kültür Sanat Etkinlikleri % 100 - 100 100 10 100 

 2 Proje Takibi % 100 - 100 100 2 100 

 3 Tanıtım Çalışmaları % 100 - 100 100 8 100 

 4 Mesleki Eğitim % 100 - 100 100 2 100 

 

Amaç ve Hedefler 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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h) Fen İşleri Müdürlüğü 

- Müdürlüğümüz çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma 

programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak. 

-  Müdürlüğümüz her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini hazırlamak, 

tahsis ve harcamaların bütçe ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak.  

- Başkanlıkça onaylanmış çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzeme, gereç, 

yedek parça ve diğer bütün ihtiyaçları temin etmek, zamanında ve istenilen yerde 

bulundurulmasını sağlayacak tedbirleri almak. 

-  Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak. 

- Belediye Encümen kararlarının uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve 

sorumluluklar çerçevesinde) sağlamak. 

- Belediyemiz sınırları içerinde bulunan mahalle muhtarları ile belediyemiz arasında hizmet 

açısından köprü vazifesi yapmak. 

- Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt, kaldırım) 

yapımını gerçekleştirilerek tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.  

İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt 

aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak. 

- Sınırlarımız içerisindeki metruk, terk edilmiş, görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar 

çerçevesinde yıkmak ve molozlarını moloz alanına taşımak. 

- Müdürlüğün tahmini gelir, gider bütçesini hazırlayarak tüm belediye birimlerinin inşaat, bakım, 

onarım, imalat giderleri tahmini bütçelerini hazırlamak. 

- Belediyemiz personel, makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.  

Belediyemize ait hizmet binalarının yapımı ve onarımlarını bizzat yapmak veya yasaların tayin 

ettiği usullere uygun olarak yaptırmak. 

- Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat, bakım, tamirat işlerini yerine getirmek.  

- Belediyemiz sınırları içerisinde 5216 sayılı yasa gereği tüm alt yapı çalışmalarının kazı 

ruhsatlarının AYKOME ile koordineli olarak yürütmek. 

- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde TEDAŞ, TELEKOM vb. Devlet kuruluşları ile koordineli 

iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 

- Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde bölgemizdeki okulların inşaat, yapım, düzenleme gibi 
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işlemlerinde yardımcı olmak. 

- Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde cami, sağlık ocağı, okul vb. devlet 

kurumlarının yapım, inşaat, imalat konularında katkıda bulunmak. 

- Selleşme ve diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikâyetlerine en kısa 

zamanda ulaşarak çözüm üretmek. 

- Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli İşlerle ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.  

- Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek 

yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak. 

- Valilik ve Büyükşehir Belediyesinden gelen direktif ve emirlerin zamanında yerine 

getirilmesini sağlamak. 

- Toplu, düzenli ve temiz Pazar yerleri inşa etmek. 

- Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ana yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm 

üretmek. 

- Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın 

kullanımına sunmak. 

- Sosyal ve kültürel etkinlikler organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyeti yürütmek. 

- Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan memur veya işçi statüsündeki tüm personelin özlük 

işlemlerini yasalara ve toplu sözleşme hükümlerine göre düzenli olarak yürütmek.  

- Müdürlüğümüze ait bütün kısımların çalışmalarını denetlemek, direktif vermek. 

Sunulan Hizmetler 

 

İHALELER 

- Asfalt İhalesi 

İhalemizde sıcak karışım asfalt temini, sıcak karışım 

asfalt serilmesi ve sıkıştırılması, sathi kaplama yapılması 

işlerin yaptırılması.  
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- Kaldırım İhalemiz 

2018 yılı Reyhanlı Belediyesi sınırları içerisindeki 

muhtelif yollarda Kaldırım yapılması işi kapsamında 

kaldırım yapılması işi yaptırılması.  

 

 

      

- Temel Malzemesi Ve Dolgu Malzemesi Alımı 

Muhtelif imarlı yollarda kullanılmak üzere; temel malzeme, 

sıcak ve soğuk asfalt kaplama yapılacak yollarda ve 

kaldırımlarda kullanılmış ve kullanılmaya devam 

edilmektedir. 

 

 

      

 

- Parke Bordür vb. İnşaat Malzemesi Alımı 

2018 Yılı içerisinde Reyhanlı belediyesi sınırları 

içerisinde yeni açılacak imarlı yollarda veya onarım 

yapılacak imarlı yolları ile kaldırım düzenlemesinde 

kullanılacak Reyhanlı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan inşaat malzemesi temini işi ile sözleşme 

yapılmış olup alınan malzemeler muhtelif sokaklarımızda 

Belediyemiz yapım elemanları ile ilgili yolların 

kaldırımlarda ve yol kaplamalarında kullanılmıştır. 
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Asfalt Üretimi 

Asfalt tesisimizde kalite kontrolleri eksiksiz yapılarak 

üretilen asfalt, Fen İşleri Müdürlüğü eliyle asfalt serim ve 

kaplama programında kullanılmaktadır.  

 

Sınır Ötesi Faaliyetlerimiz; 

2018 Yılında Suriye’nin Afrin kentine TSK tarafından 

yapılan Zeytindalı Askeri Operasyonu ile Afrin ve 

civarındaki ilçelerde Askeri birliklere yol çalışması 

yapılmıştır. Askeri operasyon sonunda Suriyeli 

vatandaşların rahat ve güvenli bir ortamda yaşamaları için 

Altyapı, Dolgu ve Asfalt yol Fen İşleri Müdürlüğü desteği 

ile yapılmıştır.  

                                                                                                                                              

İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı Çalışmaları 

Belediyemiz bünyesinde arazide ve atölyelerde çalışan işçi personelimizin, 4857 sayılı İş Kanunu 

ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun olarak, işyeri ve iş 

ortamındaki kazalar ve meslek hastalıklarına karşı korunması için gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulunda görevli işçi temsilcilerinin de katkılarıyla işçilerin 

eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, kişisel koruyucuların temini, güvenli ve sağlıklı çalışma 

ortamlarının oluşturulması hususundaki önlemleri hassasiyetle devam edilmiştir. Ayrıca hizmet 

ihaleleri kapsamında çalışan personelin de işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma 

ortamları oluşturulması konusunda gerekli kontrol ve denetim sistemi oluşturulmuş ve 

geliştirilmiştir. 
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REYHANLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET LİSTESİ 

Mahalle 
Çakıl-Afrin 

Kumu 
Elekaltı 

Nahit-Parke taşı 

M2 

Asfalt 

KM 

Adabucak Mahallesi 25  12.000  

Ahmetbeyli  Mahallesi 27 11 6.000  

Akyayla Gupset  Mahallesi 47 10 3.000  

Alakuzu  Mahallesi 10 52 0  

Bağlar  Mahallesi 250 60 10.000 4 

Bahçelievler  Mahallesi 165 70 10.000 3 

Bayır  Mahallesi 43 10 4.000 5 

Beşaslan  Mahallesi 50 10 3.000  

Bükülmez  Mahallesi 32 8 1.00  

Cilvegözü  Mahallesi 45 2 1.500  

Cumhuriyet Merkez  Mahallesi 20  2.500 2 

Cumhuriyet (Nergizli)  

Mahallesi 
80 10 2.000 5 

Cüdeyde  Mahallesi 200 100 2.500 3 

ÇakırYiğit  Mahallesi 500  10.000  

Davutpaşa-Bellene  Mahallesi 35 10 2.500  

Değirmen Karşı  Mahallesi 20 5 3.000  

Esentepe  Mahallesi 45 12 12.000  

Fevzipaşa  Mahallesi 50 30 3.000 2 

Fidanlık  Mahallesi 18 8 3.000 2 

GaziMürseltepesi  Mahallesi 25 12 5.000 2 

Gültepe  Mahallesi 5 10 18.000  

Karacanlık  Mahallesi 25  5.000  

Karahöyük  Mahallesi 20  5.000  

Karasüleymanlı  Mahallesi 20  3.000  

Kavalcık  Mahallesi 250  1.000 3 

Kamu Kurumu  Mahallesi 70 50 20.000 5 

Konuk  Mahallesi 60 35 5.000 5 

Kuletepe  Mahallesi 10 20 2.000  

Kumtepe  Mahallesi 30 10 2.000 2 
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Sonuç Olarak; 

- Kazısı yapılan yollarda bypass dolgu, temel ve alt temel dolguları yapılıp temel malzemesi ve 

kaba dolgu malzemesi serilerek sıkıştırılmış, reglajı yapılarak yol üst kaplama yapılacak hale 

getirilmiştir. 

- Sıcak karışım asfalt ile ilçemiz muhtelif yollarında ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve 

bozulmuş imarlı yollarda asfalt yama yapılmıştır. 

Büro Takip İşlerimiz 

01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında; 

- Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan olmak üzere talep ve şikâyet yazıları gelmiş olup buna 

karşılık olarak cevap verilmiştir. 

- Belediyemiz sınırları içerisinde muhtelif vatandaşlarımızdan şikâyet ve talep olarak dilekçe 

gelmiş ve bunlara cevap verilmiştir. 

- Belediyemiz hizmet içi ve birimlerden gelen yazılara yazılı cevap verildi. 

Kurtuluş  Mahallesi 100 5 20.000 3 

Öz Kurtuluş  Mahallesi 35  3.500  

Kuşaklı  Mahallesi 20 10 3.000 2 

Mehmetbeyli  Mahallesi 0 0 0 0 

M.Kemal  Mahallesi 150 40 3.500 8 

Oğulpınar  Mahallesi 15  2.500  

Paşahöyük  Mahallesi 40 15 3.000  

Paşaköy  Mahallesi 35  2.500  

Pınarbaşı  Mahallesi 65 20 3.000  

Suluköy  Mahallesi 55 12 3.000  

Tayfursökmen  Mahallesi 75  3.000  

Terzihöyük   Mahallesi 45 10 1.000 1 

Uzunkavak  Mahallesi 150  5.500  

Üçtepe  Mahallesi 200 5 2.000  

Varışlı  Mahallesi 25  2.000  

Yeni  Mahallesi 550 425 50.000 20 

Yenişehir  Mahallesi 35 25 10.000 5 

Yeşilova  Mahallesi 45 10 20.000 2 
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 1 Altyapı Çalışmaları % 100 - 100 100 Tam 100 

 2 Asfaltlama Çalışmaları M² 100 80 100 100 85 100 

 3 Kum ve Dolgu Çalışmaları M² 100 - 100 100 4940 100 

 4 Parke ve Bordur Taşı Adet 100 - 100 100 293500 100 

 5 Kaldırım Çalışmaları M² 100 - 100 100 2500 100 

 6 Doğal Afetlerde İlk Yardım % 100 - 100 100 - 100 

 

Amaç Ve Hedefler 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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ı)  Zabıta Müdürlüğü 

Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi kapsamında 5393 sayılı Belediye kanunun 51. maddesinde 

belirtilen ‘beldede sağlık ve düzenin sağlanması’ ile görevli olan Zabıta Müdürlüğü, Belediye 

Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve 

yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları 

uygular. Verilen hizmetlere ilişkin bilgi ve açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

- Yayaların kaldırımda daha rahat yürümeleri için, esnafın eşya koymaları engellenmiştir.  

- At arabaları ilçemizde Kaymakamlık, Belediye ve Jandarma beraberce almış oldukları kararla at 

arabalar yasak edilmeğe çalışılmaktadır. 

- Evlerinde hayvan besleyen vatandaşların hayvan pisliklerini umumi yerlere atmamaları ve 

bahçelerde hayvan pisliklerini biriktirmemeleri için gerekli uyarılar yapılmış, yasaklara 

uymayanlara zabıt varakası düzenlenmiştir. 

- Kaçak tüp dolum yapan Lpg istasyonları zabıta memurları tarafından denetlenmiş ve mutfak 

tüpü dolumu yapmamaları yasak edilmiştir.  

- Zabıta Müdürlüğünde Trafik ekibi oluşturulmuş ve İlçemizdeki tüm güzergahlara uyarıcı trafik 

levhaları taktırılmış, Reyhanlı’daki semt pazarı düzenlenmiş ve çizimi yapılmıştır.  

- Zabıta personeli vatandaştan gelen her türlü şikayetler anında mahallinde değerlendirmektedir. 

Her mahalleye yeteri kadar hoparlör taktırılarak yayının daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. 

- Bayram kutlamalarında zabıta personeli kendilerine düşen görevleri yerine getirmekte, tören 

yerlerinin süslenmesi, bayrak asılması ve ses düzeni sağlamaktadır. 

- Zabıta personeli bugüne kadar sağlıklı, disiplinli olarak sürdürdüğü faaliyetlerini bundan sonra 

aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir. 

Zabıta Müdürlüğümüz 

İlçemiz genelinde hizmet veren 3 Zabıta Ekibimizce yapılan denetimler neticesinde, 135 adet 

izinsiz kanunlara aykırı işgal kaldırıldı. Belediyemize gelen şikayetlere bakılarak 185 adet 

dilekçe gereği yerine getirildi. Ruhsatsız faaliyette bulunan 45 adet işyerine işlem yapıldı. 21 

İşyeri mühürlenerek kapatılmıştır.  

5326 sayılı Kabahatler Kanuna istinaden 66 adet cezai işlem uygulandı. 

İlçemiz genelinde Seyyar Ekiplerimizce yapılan kontrollerde 910 adet ilçe esnafı 

denetlenmiştir.  
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Çevre Faaliyetlerimiz 

İlçemiz genelinde Çevre Ekibimizce yapılan çalışmalar 

neticesinde, kurallara uymayan işletmelere yasal işlem 

uygulandı. 

      

 

 

 

 

 

İmar Faaliyetlerimiz 

İlçemiz genelinde İmar Ekibimizce yapılan çalışmalar 

neticesinde gürültü ve çevre kirliliği yaratan inşaatlara 

gerekli yasal işlem uygulandı. 

      

 

 

Gece Nöbet Faaliyetimiz 

İlçemiz genelinde Gece Ekiplerimizce yapılan 

kontrollerde kanunlara aykırı her türlü seyyar faaliyete 

mani olundu, halkın huzurunu bozan, yüksek sesle veya 

izinsiz canlı müzik yayını yapan 15 adet işyeri müzik 

tesisatından mühürlendi, mühürlü olmasına rağmen 

mührü fek ederek faaliyet gösteren 53 adet işyerine 

mühür fekki işlemi yapılarak mühür altına alındı ve 

Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. 
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Pazar Yeri Faaliyetlerimiz 

İlçemiz genelinde kurulan 4 adet semt pazarında, nizam 

ve intizam sağlanmış olup, satışa sunulan malzemelerin 

etiketlenmesi, pazar tanıtım tabelaların asılması ve 

çöplerin toplanması sağlandı. Pazar içerisi ve 

çevresinde seyyar çalışması yapılarak seyyar faaliyetine 

mani olundu. Yapılan denetimler sonucunda kurallara 

uymayan esnaflara gerekli cezai işlem uygulandı. 

 

 

 

Denetim Faaliyetlerimiz 

İlçemiz genelinde belediyemiz sorumluluk alanında 

bulunan bütün market işyerleri vb. işletmelere yasal 

işlemler (ruhsat ve çalışma belgeleri) sağlanmış olup, 

Yapılan denetimler sonucunda fiyat, kullanma tarihi vb. 

kurallara uymayan esnaflara gerekli cezai işlem 

uygulandı. 

 

 

 

 

 

Ekmek Fabrikası ve Fırın Denetimlerimiz 

İlçemiz genelinde belediyemiz sorumluluk alanında 

bulunan bütün Ekmek Fabrikaları ve fırınlarda yasal 

işlemler sağlanmış olup, yapılan denetimler sonucunda 

kurallara uymayan (sağlık, temizlik, gramaj vb.) 

esnaflara gerekli cezai işlem ve kapatma işlemi 

uygulanmıştır. 
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Gıda Denetim Faaliyetlerimiz 

İlçemiz genelinde belediyemiz sorumluluk alanında 

bulunan ve gıda satışı yapan işyerleri (Et, Tavuk, süt 

ürünleri vb.) işletmelere yasal işlemler (ruhsat ve 

çalışma belgeleri) sağlanmış olup, yapılan denetimler 

sonucunda sağlıklı olmayan, son kullanma tarihi geçen 

gıda maddelerine el konulmuş ve imha işlemi 

yapılmıştır. Kurallara uymayan işyeri ve esnaflara 

gerekli cezai işlem uygulanmıştır. 

 

 

     BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Sıhhi Müessese Sayı 100 - 100 100 1360 100 

 2 Gayrisıhhi Müessese Sayı 100 - 100 100 140 100 

 3 Umuma Açık Yer Sayı 100 - 100 100 410 100 

 4 Semt Pazarı Sayı 100 - 100 100 910 100 

 5 Denetlenen  Sayı 100 - 100 100 135 100 

 6 Kapatılan Mekan Sayı 100 - 100 100 21 100 

 7 Ruhsatsız Çalıştırma İşlemi Sayı 100 - 100 100 377 100 

 8 Encümen Kararı Tebliğ Sayı 100 - 100 100 22 100 

 9 775 Saylı Yasa Uygulaması Sayı 100 - 100 100 12 100 

 10 3194 Saylı Yasa Uygulaması Sayı 100 - 100 100 7 100 
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i) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Reyhanlı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak yaptığımız yardımlar şöyledir;  

 Ekonomik ve Sosyal Destek Faaliyetleri: İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden, ekonomik ve 

sosyal anlamda güçlükler yaşayan vatandaşlarımıza ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapılmaktadır. 

Ekonomik ve sosyal destek faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine sağlanan yardımlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

Anaokulları, İlkokullar ve Orta Dereceli Okullara 

Genel Temizlik Hizmeti 

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçemizde bulunan 

ilk ve orta dereceli okullara temizlik hizmeti verebilmek 

amacıyla “Temizlik Ekibi” kurulmuştur. Temizlik ekibi 

belirlenen program dâhilinde ilçemizdeki okullara ayda 

1-3 kez temizlik hizmeti vermektedir. Temizlik İşleri 

Müdürlüğünün iş akış planı ve faaliyet kapsamında yer 

almamasına rağmen, ilçemiz genelindeki okullarımıza 

gelen talepler doğrultusunda yardımcı olunmakta ve 

imkânlar ölçüsünde iş gücü desteği de verilmektedir. 

2018 Yılı içerisinde 420 adet okul temizliği yapılmıştır. 

 

       

İbadethanelere Yapılan Temizlik Çalışması 

Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçemizde bulunan Cami 

ve ibadethanelere yönelik temizlik hizmeti veren 

Temizlik ekibi oluşturulmuştur. Ekibimiz ilçemiz 

genelindeki tüm Cami ve İbadethanelere belirli bir 

program dâhilinde ve yeterli sıklıkta temizlik hizmeti 

sunmaktadır. Ayrıca mahalle bazında yapılan grup 

temizlik çalışmaları ile ilçemize hizmet verilmektedir. 

2018 Yılı içerisinde 230 adet Cami temizliği yapılmıştır. 

 

 

 

 

 



2018 YILI          [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü 79 

 
 

    

- Belediye sınırları içinde oturup, kamuya ait ilkokul, 

ortaokul ve lise ile özel okulların öğrencileri ve benzeri 

eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan 

yardıma muhtaç öğrencilere eğitim desteği 

yapılmaktadır.  

- Yıl içerisinde 500 adet erzak alımı (Erzak Paketi-

Alışveriş Kartı) yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara 

dağıtılmıştır. 

 

 

 

 

Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri; 

- Bu kapsamda “Evde Kuaför Hizmeti” ve “Evde Temizlik 

” Reyhanlı Belediyesi’nin uzman personeli tarafından 

vatandaşa ücretsiz olarak sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

Evde Sağlık Destek Hizmeti 

Reyhanlı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde 

engelli, yaşlı, kronik hastalığı olan vatandaşların sosyal yaşama ayak uydurabilmeleri sağlanıyor, 

bakıma gereksinim duyan bireyin, aile bireyleri üzerindeki yükü hafifletilmeye çalışılıyor.  

Sağlıkla ilgili doğru yanlış her türlü bilginin sürekli olarak çeşitli kaynaklardan verilmesinden 

oluşan bilgi kirliliğinin olduğu günümüzde, vatandaşlarımız bir sağlık problemleri olmasa da 

sağlıkla ilgili her türlü konuyu Sağlık Merkezimizdeki hekimimize danışmakta ve doğru bilgiyi 

almaktadırlar. 
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Evde sağlık destek hizmetimiz ile vatandaşlarımıza 

doktor muayenesi, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ve 

kan şekeri ölçümü gibi hizmetleri evlerinde sunmaktayız.  

Aynı zamanda yataktan kalkmaması gereken 

hastalarımızın öz bakım ihtiyaçları (banyo, saç bakımı 

gibi) Doktor hemşire ve hastabakıcılarımız tarafından 

giderilmektedir. 

 

 

 

Sağlık İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Acil 

Ambulans, Nakil Ambulansı veya Evde Sağlık Destek 

Ekibi yönlendirilmektedir. Kentlilerimiz sağlık problemi 

oluştuğunda, öncelikle kurum doktorumuzu arayarak 

evde uygulayabilecekleri bir çözüm olup olmadığını 

veya hangi sağlık kuruluşuna, hangi bölüme gitmeleri 

gerektiğini öğrenmektedirler. 

 

 

 

 

Ramazan Ayı Boyunca İftar Çadırı 

Reyhanlı Belediyesi’nin hazırladığı iftar çadırında 

Ramazan ayı boyunca kurulan masalarda iftar verildi. 

Belediye Ana Hizmet Binası yanında kurulan masalarda 

hem Reyhanlı vatandaşlarına hem de Suriyeli 

vatandaşlara iftar yemeği verildi. İftar sonrasında ise 

Belediye meydanında kurulan sahnede çeşitli Ramazan 

eğlenceleri, tasavvuf müzik dinletileri ve sema 

gösterileri düzenlendi. Ramazan boyunca her gün 

Belediye Meydanı’nda yaklaşık 500 kişi ağırlandı. 
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2018 Yılında kişilerin ihtiyaçları doğrultusundaki Sel, Yangın ve Kanalizasyon 2201, Servis 

ihtiyacı 373, Ambulans Aracı ihtiyacı 427 talebe hizmet verilmiştir. 

2018 yılı süresince 1108 evde Bakım ve Temizlik, 3464 kuaför (erkek-kadın) 5 hanede ev 

düzenlemesi (oturma grubu, perde takılması, lamba değiştirilmesi mutfak ve çatı onarımı vb.) 

olmak üzere toplam 9406 adet hizmet verilmiştir. 

 Sınır ve Sınır Ötesi Görevli Askerlere Ötesi Çamaşır 

Yıkama Faaliyeti 

2018 Yılında Suriye’nin Afrin kentine TSK tarafından 

yapılan Zeytindalı Askeri Operasyonu ile Afrin, sınır ve 

sınır ötesinde bulunan karargâh ve askeri üs 

bölgelerinde bulunan askerin çamaşır örtü ve 

çarşaflarının yıkama ve ütüleme işlemleri Destek 

Hizmetleri Müdürlüğünün oluşturmuş olduğu ekipler 

tarafından yapılmaktadır.  

     

 

Cenazelerde Çadır Faaliyeti 

İlçe merkezinde ve bağlı mahallelerde vatandaşların 

cenazelerinde yüklerini hafifletmek ve taziye olaylarını 

rahat bir yerde gerçekleştirmeleri için Destek Hizmetleri 

Müdürlüğümüz tarafından cenaze sahiplerinin istekleri 

doğrultusunda uygun yerlerine çadır kurulmaktadır. 

 

 

 

Resmi Törenlerde Çadır Faaliyeti 

İlçemizde Resmi ve Dini Bayramlarda Tören Alanlarına 

protokol ve vatandaşların mevsim şartlarına göre 

etkilenmemeleri için  Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz 

tarafından tören alanlarına çadır kurulmaktadır. 
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Sosyal Tesis, Spor Tesisi, Hamam vb. İşletme Faaliyeti 

2018 Yılında faaliyete geçen Sosyal Tesisler, Sinema, Hamam, Sauna, Kütüphane ve Spor Tesisi 

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün oluşturmuş olduğu ekipler tarafından işletilmektedir. 
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 1 Kanalizasyon Aracı Sayı 100 - 100 100 2201 100 

 2 Otobüs Sayı 100 - 100 100 373 100 

 3 Ambulans Aracı Sayı 100 - 100 100 761 100 

 4 Çadır Aracı Sayı 100 - 100 100 427 100 

 5 Evde Bakım ve Temizlik Sayı 100 - 100 100 1108 100 

 6 Evde Tıraş Sayı 100 - 100 100 3464 100 

 7 Cami Temizliği Sayı 100 - 100 100 230 100 

 8 Okul Temizliği Sayı 100 - 100 100 245 100 

 9 Sulama Aracı Sayı 100 - 100 100 842 100 

 10 Askeri Yardım (Çarşaf Nevresin) Sayı 100 - 100 100 8200 100 
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j) Temizlik İşleri Müdürlüğü 

- 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Reyhanlı Belediyesi sınırları içindeki tüm cadde, 

sokak, kaldırım, semt pazarları, spor kompleksleri ile Belediyemizin gerekli görmesi halinde okul 

ve cami bahçelerinin süpürülerek çöplerinin toplanması ve çöp konteynerlerine depolanması, 

konteynerdeki çöplerin çöp arabaları ile düzenli depolama alanına taşınarak boşaltılması, pazar 

yerlerinin temizlenmesi ve yıkanması ile çöp konteynerlerinin yıkanması ve ilaçlanması işi 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

- Bu kapsamda İlçemiz sınırları içinde yer alan 47 Mahalle ve bu mahallelerdeki bulvarlar, 

caddeler, sokaklar ve pazar yerlerine süpürge ile temizleme hizmeti götürülmüş, ayrıca yol 

süpürme aracı ile bulvar ve caddeler temizlenmiştir. 

- Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 13 çöp kamyonu 2 adet damperli traktör 2 adet süpürge 

makinası 1 adet kepçe açık kasa kamyon 2 adet ilaçlama aracı 1 adet kamyonet oto ve iki adet 

motosiklet hizmet vermektedir. 

- 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 2018 yılı içerisinde 

Reyhanlı’nın tüm mahallelerinin çöpleri günlük olarak toplatılarak çöp transfer istasyonuna 

taşınmaktadır.  

- Taşınan çöp miktarı günlük 230 Ton çöp transfer edilmektedir. Ayrıca çarşı merkezi ve çarşıya 

bağlı tüm ana caddeler tarafımızca süpürülmesi temiz tutulması için gereken her türlü özen ve 

itina gösterilmektedir.  

- 2018 yılı içerisinde larva ve uçkan ilaçlama aralıksız yapılmıştır.  

- Halkımızdan gelen istek ve şikayetler anında değerlendirilerek hızlı bir şekilde 

sonuçlandırılmıştır. 

- Tüm resmi kamu kurum ve kuruluşları etrafı, çevresi ve bahçelerin temizliğine önem 

verilmiştir. 

- Temizlik İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre gece ve gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin 

vatandaşların hizmetindedir. 

- Fabrika atıkları ve hayvansal atıklar düzenli bir şekilde transferi tarafımızca 

gerçekleştirilmektedir.  

- Bilindiği gibi şehrimizin nüfusu 99.000 Türk 120.000 Suriye uyruklu yaklaşık toplam 220.000 

kişi olması sebebiyle şehrimizin daha temiz ve daha iyi yaşanır bir şehir haline gelmesi için 2018 
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yılı içerisinde çevre bilinci ve farkındalık projesi kapsamında Reyhanlı Kaymakamlığı, İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve  Mahalle Muhtarlıklarıyla birlikte koordineli  bir şekilde 

çalışılmaktadır. 

- Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak ilçemizde konuşlu askeri üs bölgelerine azami hizmet 

(İlaçlama ve Çöp transferi) sunulmuştur.  

 

Çöp Toplama Programı 

Müdürlüğümüz tarafından belirlenen saatler 

arasında haftanın 7 günü, temizlik araçları ile İlçemizin 

tamamında evsel atıklar program dahilinde 

toplanmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde 2018 

yılında ortalama 85.000 Ton çöp toplanarak, Katı Atık 

Düzenli Depolama Alanına nakledilmiştir.      

 

Konteyner Dağıtım Çalışmaları 

2018 yılında 190 adet 400-800 m3 hacmindeki çöp konteynerlerinin dağıtımı; Reyhanlı 

İlçe sınırları içindeki 47 mahallede yapılırken, apartmanlardaki daire sayısı, toplama sıklıkları 

gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Böylece daha düzenli ve sağlıklı bir çöp toplama sistemi 

oluşturarak, mahalle sakinleri arasında konteynerlerle ilgili anlaşmazlıkların minimum seviyeye 

çekilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yapılan dağıtım çalışmaları kayıt altına alınmakta, böylece 

gelecekte uygulanması veya geliştirilmesi öngörülen projeler için de veri tabanı oluşturmaktadır. 

Ayrıca konteyner dağıtımı yapılan mahallelerden toplanan arızalı veya bakım yapılması 

gereken konteynerler iç atölyemizde temizlenmekte, arızaları giderilmekte ve boyanarak tekrar 

kullanımları sağlanmaktadır.  
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Araç Yıkama Hizmeti 

Müdürlüğümüzde çalıştırılan başta çöp toplama işinde görevli araçlarımız olmak üzere 

bütün araçlarımız, her gün İç Atölye Birimimizde bulunan yıkama servisinde düzenli olarak 

yıkanmıştır. Böylece araçlarımızın her zaman daha temiz ve bakımlı olması sağlanmış ayrıca 

kötü koku oluşumu ortadan kaldırılmıştır. 

 

 

Okul ve İbadet Yerlerine Yapılan Hizmetler 

Belediyemiz sınırları içerisindeki ilköğretim ve 

ortaöğretim kurumlarına eğitim ve öğretim yılı 

başlamadan önce genel temizlik ve ilaçlama hizmeti 

götürülmüştür. Bu çalışma her yıl rutin olarak 

tekrarlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek 

için talepler doğrultusunda okullarımızda ve ibadet 

yerlerimizde dezenfeksiyon işlemi de 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Belediyemiz sınırları içerisindeki camilerde de 

Ramazan ayı başlamadan önce yine genel temizlik ve 

ilaçlama hizmeti yapılmıştır. Bu çalışmalarımız da her 

yıl rutin olarak tekrarlanmaktadır. 
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Moloz ve Dal Atıkları Toplama İşi 

Belediyemiz sınırları içindeki mahallelerde oluşan 

dal ve moloz atıkları traktör ve kamyon yardımıyla 

toplatılmış, bulundukları ortamdan uzaklaştırılmıştır. 

 

      

 

Atıkların Toplanması 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 2018 yılı 

içerisinde Reyhanlı ilçesinin bütün mahallelerinin 

günlük çöpleri toplatılarak Çöp Transfer İstasyonuna 

taşıma işlemleri yapmaktadır. Reyhanlı ilçe merkezi 

ve mahallelerden günlük 230 ton, 2018 yılında 

ortalama 85.000 ton civarında çöp toplanarak Çöp 

Transfer Merkezine taşınması yapılmıştır.    

Vatandaşlar tarafından cadde ve sokaklarda 

bulunan çöp konteynerlerine veya önceden 

belirlenmiş atık noktalarına çıkartılan evsel nitelikli 

çöplerin toplanması ve bertaraf istasyonuna nakli 

faaliyetlerini kapsar. 

 

Yıkama Çalışmaları 

İlçemiz genelinde kritik önem arz eden 

meydan, cadde, sokak ve pazar yerleri günlük olarak 

yıkanmakta ve vatandaşlardan gelen yıkama talepleri 

de karşılanmaktadır. Ayrıca Temizlik İleri 

Müdürlüğümüzce yapılan sokak ve cadde 

yıkamalarına ilaveten, periyodik olarak veya hizmetin 

gerekliliği ortaya çıktığı zamanlarda yer çöpü ve 

konteyner zeminleri, okul bahçeleri, cami avlularının 

temizlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
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Süpürtme Çalışmaları 

 Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçemiz gündüz, 

akşam ve gece çalışma ekipleriyle 24 saat süpürme ve 

temizlik hizmeti verilmektedir. İşçi gruplarının her 

birinde 1 adet bölge Sorumlusu (Kadrolu İşçi) ve 

yeter sayıda süpürgeci işçi bulunmaktadır. Ayrıca 

hizmet alım kapsamında bulunan 1 adet vakumlu 

süpürge aracı ile cadde ve sokaklar her gün 

süpürülmekte ve temizlenmektedir. 

 

 

 

 

Bölge Genelinde Boş Alan,  Arazi ve Yamaçlarda 

Yapılan Çalışmaları Organize Etmek 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 

kontrol görevlilerinin veya bölge sorumlularının denetim 

çalışmaları sırasında belirledikleri ya da vatandaşlar 

tarafından şikâyet konusu olan, halk sağlığı açısından 

olumsuzluk yaratacak derecede kirli boş alan, arsa, dere 

vb. alanlarda yapılan çalışmalardır. 

Bu çalışmalar ile çevre sakinlerimizin çevre 

temizliği konusundaki hassasiyetleri göz önünde 

bulundurularak, sağlıklı ve kentimize yakışan yaşama 

alanlarının oluşturulması ve göz kirliliği yaratan 

olumsuzlukların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
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Kamuoyunu Bilinçlendirme Çalışmaları Yapmak ve 

Çevre Bilincini Geliştirmek 

Tarihi eskilere dayanan bir yerleşim merkezi olan 

Reyhanlı’nın yaklaşık 220.000’e yakın nüfusa ev sahipliği 

yapmaktadır. Bu kadar yoğun bir nüfus nedeniyle 

çevrenin kirlenme hızı yüksek olmaktadır. 

Sağlıklı ve temiz bir çevre yaratmak ve devamını 

sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz temizlik   

hizmetlerinin yanı sıra, çevre bilincini geliştirmek için 

çalışmalar yapmak oldukça önem arz etmektedir. Bu 

amaçla bölge genelinde görsel veya belge niteliği taşıyan 

‘Çevre Bilinci ve Farkındalık Projesi’ ile bilgilendirmeler 

yapılmaktadır. 

 

     

HAŞARE VE SİVRİSİNEK MÜCADELESİ 

Havaya atılan insektisit ilaçla zararlının teması sağlanarak, 

öldürülmesi amaçlanır. Temel etki zararlı yoğunluğunda 

hızlı bir azalma   sağlamaktır. 

Bu nedenlere bağlı olarak uygulama alanında mutlaka 

zararlının bulunması gereklidir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından uçkun mücadele 

programı yapılır. Mücadele iklim koşullarına göre Haziran-

Eylül ayları arasında yürütülür. İlçe, ulaşım ve bağlantıları 

dikkate alınarak bölgelere ayrılır. 

Bölgeye göre personel ve ekipman planlaması yapılır. 

Personele mücadele konusunda eğitim verilir. 

Zararlının, havada en fazla olduğu gün batımı saatlerinde 

uygulama başlatılır. Aynı bölgenin, haftada en az iki defa 

ilaçlanması sağlanır. 
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Uçkun mücadelesi uygulama alanları 

İlçedeki, programda belirtilen bölgelerin sokak ve 

caddeleri ile Müdürlüğümüze iletilen şikayet alanları. 

Kullanılan ilaçlar 

T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın konuyla ilgili ruhsat verdiği 

insektisitler.  

Uçkun Mücadelesinde Uygulama Yöntemleri 

1-Soğuk sisleme ile açık alan mücadelesi, 

Uçkun mücadelesinde termal sisleme cihazları kullanılır. 

İlaç seyreltici olarak, su kullanılır. Böylelikle ilaç, haşere 

ile karşılaşacak kadar süre, havada asılı kalır. 

  

Atık Pillerin Toplanması 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü İle Temizlik İşleri 

Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü İlçe sakinlerimizin 

bildirimleri neticesinde Müdürlüğümüzce toplanan atık 

piller, lisanslı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 

yetkilendirilmiş kuruluşa teslim edilerek bertarafları/geri 

dönüşümleri sağlanmaktadır. 2018 yılı boyunca 

Müdürlüğümüz tarafından 85 kg atık pil teslim edilmiştir. 

 

 

Mahalleler Bazında Muhtarlıklar ve Mahalle 

Temsilcileri İle Koordineli Hareket Ederek Talepleri 

Karşılamak 

Hizmet gereği her ay mahalle bazında yapılan 

hizmetlerle ilgili hem muhtarlıklar hem de mahalle 

temsilcileri zaman zaman yerinde ziyaret edilmekte 

ayrıca telefon ile irtibat kurulmaktadır. Mahalle 

sakinlerinin ve esnafların beklentileri doğrultusunda 

Temizlik hizmeti çalışmalarının daha etkin 

yürütülebilmesi için görüş alış verişinde 

bulunulmaktadır. 
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Sınır Ötesi ve Askeri Üs Bölgeleri Temizlik Faaliyetimiz 

İlçemizin coğrafi konumu itibariyle sınır bölgesinde 

bulunmasından dolayı Suriye’ye yapılan askeri operasyon 

ve sevkiyatların geçiş kapısı konumundadır. Operasyon 

ve sınır birliklerinin    konuşlu olduğu alanlar ile Suriyeli 

mültecilerin konuşlu olduğu kamp, çadır kent, Güvenlik 

bölgesi vb. alanların temizlik ve atık taşıma işlemleri 

temizlik işleri müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.  

 

2018 Yılı içerisinde 190 adet 400-800 Litrelik yeni Çöp Konteyneri satın alınarak kullanılamaz 

durumu gelen Konteynerlerin yerine ve ihtiyaç duyulan yeni yerlere dağıtım yapılmıştır. 

Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlik öncesi ve sonrası etkinlik alanlarının temizliğini yapmak 

ve ilgili müdürlüklere eleman desteği verilmektedir. 

2018 Yılı Şikâyet ve Talepler 

Müdürlüğümüzün tüm faaliyetleri ile ilgili yazılı, telefon veya e-mail yolu ile gelen şikâyet ve 

talepler kayıt altına alınarak izlenmekte, talepler değerlendirilerek şikayet ve sorunlar 

giderilmektedir. 

Müdürlüğümüze genel temizlik hususundaki talep ve şikâyetlerin tamamı da süresi içinde 

sonuçlandırılmış, halkın memnuniyeti sağlanmıştır. 

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Katı Atık Ton 100 - 100 100 85000 100 

 2 Konteyner Adet 100 - 100 100 190 100 

 3 İlaçlama Litre 100 - 100 100 450 100 

 4 Atık Pil Sayı 100 - 100 100 85 100 

 5 Moloz Sayı 100 - 100 100 45000 100 
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k) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 

-  Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün gelen evrak sayısı (75), giden evrak sayısı (28)’ dir. 

-  Muhtar Bilgi Sisteminden Mahalle Muhtarlıklarından gelen (19 Adet) talep, istek ve şikayetler 

ile ilgili müracaatlar değerlendirilmiştir. 

-  Mahalle Muhtarımızın tamamı (47 Mahalle Muhtarı) kendi Mahallelerinde yerinde ziyaret 

edilerek Mahalleleri ile ilgili istişareler, talep, istek ve şikayetleri dinlenerek talepleri kayıt altına 

alınmaktadır. Talep, istek ve şikayetler İlgili birimlere yazılı veya sözlü olarak bildirilmektedir. 

-  Mahalle Muhtarlıklarından sözlü olarak (195) talebi alındı. Bunlardan (150) adedi olumlu 

olarak yerine getirilmiş, bunlardan (45) adedi ise belediyemizin görev alanı dışında olduğundan 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiştir.  

 

 

-  Mahalle Muhtarları ile Reyhanlı Belediye Meclis 

toplantı salonunda Belediyenin faaliyetleri ile ilgili 

talepleri, bilgilendirilmeleri ve istişareler için (4) defa 

Reyhanlı Belediyesi Meclis Salonunda toplantı icra 

edilmiştir. 

 

 

- ’Hoş geldin Bebek’ projesi kapsamında 350 yeni doğan 

bebeği olan aile evinde ziyaret edilerek, 1 Adet Battaniye, 

1 Adet Çanta, 1 Adet Biberon, 1 Adet Emzik, 1 Adet 

Bebek Elbisesi, 3 Adet Bebe Çorapları, 1 Adet Ateş Ölçer, 

1Adet Şampuan, 1 Adet Pudra, 1 Adet Islak mendil, 1 

Adet Termometre hediye edilmiştir.  
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- Reyhanlı Belediye Başkanlığı ile hayırsever 

vatandaşlarımızın katkıları ile temin edilen kışlık 

kıyafetler İlçemiz sorumluluk alanında bulunan, 

Adabucak, Bayır, Karacanlık, Pınarbaşı, Paşahöyük, 

Fidanlık, Bükülmez, Mahallelerindeki 500 dar gelirli ve 

fakir ailelere kıyafet yardımları Mahalle Muhtarları ile 

birlikte teslim edilmiştir. 

 

 

      

 

- ‘Temiz Okullar, Sağlıklı Nesiller’ projesi kapsamında, 

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri 

Müdürlüğü işbirliği ile İlçemizde bulunan tüm okullarda 

(Meslek Yüksek Okulu, Lise, Ortaokul, İlkokul, 

Anasınıfı) dezenfeksiyon (ilaçlama) çalışması yapıldı. 

 

    

  

- ‘Çevre Bilinci ve Toplumsal Farkındalık’ projesi 

kapsamında, Reyhanlı Kaymakamlığı ve Temizlik İşleri 

Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü işbirliği ile 

İlçemiz genelinde temizlik kampanyası devam ettirilerek 

toplumun her kesiminde vatandaşlarımıza ‘’temizlik 

bilinci’’ aşılamak için çeşitli etkinliklere devam 

edilmektedir. 

  

- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TAP (Taşınabilir Atık Pil) 

Derneğinin işbirliği ile yürütülen ve 02 Ekim 2017-30 Nisan 2018 tarihleri arasında icra edildi. 

Projede, 50 Adet Kutu Ortaokul, Lise, İlçe Emniyet, ilçe Jandarma ile hudut Birliklerine dağıtılan 

atık pil kutuları TAP (Taşınabilir Atık Pil) Derneğine teslim edilmiştir. Projenin amacı; 

Çevremize ve doğaya zarar veren atık pillerin toplatılarak çevreye verdiği zararın önüne 

geçmektir. 
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- Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organize ettiği 2. Halk 

Gününü 10 Ekim 2018 Salı günü Belediye Başkanımızın 

Makam odasında icra edildi. Düzenlenen Halk Gününe, 

Belediye Başkanımız, Belediye Başkan Yardımcısı 

Hüseyin YUMUŞAK, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası 

Başkanı, Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı, Tornacılar ve 

Demirciler Odası Başkanı ve Esnaflarımız katıldı. 

Projenin amacı; esnaflarımızın dilek, istek ve şikayetleri 

ile taleplerinin alınarak çözümler üretildi. 

- Reyhanlı Belediyesi tarafından Üçtepe Mahallemize 1 Adet Mahalle Muhtarlık binası ve çok 

amaçlı betonarme bina yapılarak, Mahalle Muhtarına teslim edilmiştir. 

- Önümüzdeki yılda Mahalle Muhtarları ile belirli dönemler de ve ihtiyaç olduğunda toplantılar 

yapılmaya devam edilecektir. 

- Önümüzdeki yılda Mahalle Muhtarlarının, Mahallelerinde yerinde ziyaret ederek kısa, orta ve 

uzun vadeli talepleri alınmaya devam edilecektir. 

- Önümüzdeki yılda da sosyal sorumluluk proje çalışmaları yapılmaya devam edilecektir.  

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Muhtarlık Talep Sayı 100 - 100 100 195 100 

 2 Yardım Paketi Sayı 100 - 100 100 500 100 

 3 Hoş Geldin Bebek Sayı 100 - 100 100 350 100 
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l) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü; Belediye Başkanlığımıza ait taşınmazların envanterlerini tutmak, 

tapu ve beyan işlemlerinin yapılması ile Başkanlık Makamınca uygun görülenlerin 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda kiraya verilmesi, kira tahakkuk işlemlerinin 

yapılması, yine Başkanlık Makamınca değerlendirilen tahsis taleplerini 5393 Sayılı Yasa 

Kapsamında mahalli müşterek hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla tahsis, ecrimisil, tahakkuk 

ve tahsilât işlemlerinin takiplerinin yapılması ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu uygulamaları ile 

2981-3290-3366 sayılı Yasalar Çerçevesinde hak sahibi vatandaşlara tapu verilmesi işlemleri, 

4706 sayılı yasa çerçevesinde işgalci konumundaki vatandaşlara tapu verilmesi işlemleri ve 2942 

sayılı kamulaştırma kanunun 5999 sayılı yasa ile değişik geçici 6. madde hükümleri 

doğrultusunda kamulaştırmasız el atma davalarının sonuçlarına göre işlemleri gerçekleştirir. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

Kamulaştırma ile ilgili işlemler. 

Kiralama ile ilgili işlemler. 

Satış ile ilgili işlemler. 

Kamulaştırma ile ilgili işlemler. 

- Belediye hizmetlerinin yürütülmesi için yollar, çocuk bahçesi vb. yerlerin kamulaştırma yasası 

uyarınca kamu yararına kamulaştırma işlemi yapmak yürütmek.  

- Mülkiyeti hazineye ait kamu hizmetlerine ayrılmış yerlerin belediyeye devir işlemlerini 

yapmak.  

- Kamulaştırılması yapılacak yerlerin kamulaştırma dosyasını hazırlayarak encümen tarafından 

incelenmek üzere sunmak.  

Kiralama ile ilgili işlemler. 

Belediyenin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul kiralanması, trampa 

yapılması, intifa e irtifak tesisi yapılması. 

- Belediye tasarrufunda olan kamuya ait gayrimenkullerde bulunan işgalleri tespit ederek fuzuli 

işgalciden kira (ecrimisil) tahakkuk ettirmek.  

- Belediyemize ait gayrimenkullerinin tespit edilerek özel ve tüzel kişiler tarafından işgalini 

önlemek.  

- Belediyeye ait gayrimenkullerin özel ve tüzel kişilere 2886 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri 

gereğince kiraya vermek.  
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c) Satış ile ilgili işlemler.  

Belediyemize ait gayrimenkullerin tespit ve tesciline ait işlemleri yürütmek.  

Belediyemize ait taşınmazların Tapu sicil müdürlüğünden kayıtlarını çıkarmak listelerini 

düzenlemek, işgallerini tespit etmek.  

Belediyeye ait gayrimenkullerin ihtiyaç durumunda kanunlar çerçevesinde satılması. (2886 

sayılı yasanın 45. maddesi, 3194 sayılı yasanın 15,16 ve 17. mad. göre satışı)  

Belediyemizin ihtiyacı durumunda özel ve tüzel kişilerden gayrimenkul satın alınması.  

Sunulan Hizmetler 

5393 sayılı yasanın 56,maddesi gereğince Belediye Başkanlığının 1 Yıllık çalışmaları 

mecliste değerlendirilecek olduğu için Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait 01/01/2018-31/12/2018 

tarihleri arasındaki yapılan tüm işlere ait Faaliyet Raporu Aşağıya çıkarılmıştır. 

-  Emlak İstimlak Müdürlüğünün kuruluş amacı İlçemizin mücavir alanları içerisinde bulunan 

Mesken, İşyeri, Arsa ve Arazi olarak kullanılan Gayrimenkullerin kayıt altına alarak Emlak 

Vergisi tahsil etmektir.  

-  Emlak vergilerini ödeme tarihlerinde devamlı Belediye hopörlerinden anons ettirdiğimiz halde 

mükelleflerin bir kısmının ödeme yapmadığından, ödeme yapmayan mükelleflere memur eliyle 

ödeme emri gönderilmiştir. 

-  Hedefimiz ilçemiz sınırları içerisinde kalan kayıt dışı olan yerleri kayıt altına alabilmek için 16 

Mahallemizde tespit yapılmış kayıt dışı olan yerler kayıt altına altına alınarak Tahakkukumuz 

yükseltilmiştir. 

-  01/01/2018-31/12/2018 Tarihleri arasında 466 Adet gelen yazı kayda alınmış, Aynı tarihler 

arasında 393 Adet yazı ilgili yerlere yazılarak zimmetli teslim edilmiştir 

-  Belirtilen tarihler arasında mükellef sayımız 22262’den 23374 Sicil sayısına ulaşılmıştır. 
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- Yapılan Mahalle tespitlerinde kaydı olmayan 

mükelleflere Beyana çağrı gönderilmiş gelmeyen 

mükelleflere Resen tarhiyat yapılarak kayıt altına  

alınmıştır. 

- 01/01/2018-31/12/2018 Tarihleri arasındaki Tahakkuk ve 

Tahsilatımız Aşağıya çıkarılmıştır. 

- Tahakuk : 3.495.437,33 TL  olup, Tahsilat : 2.131.839,26 

TL olarak gerçekleştirilmiştir.   

 

Amaç ve Hedefler 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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 1 Mükellef  Sayı 100 22262 100 100 23374 100 

 2 Tahakkuk TL 100 3.041.351,54 100 100 3.495.437,33 100 

 3 Tahsilat TL 100 2.008.712,63 100 100 2.131.839,26 100 
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m) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

- Müdürlüğümüzce sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

verilirken aynı zamanda işyerini tatil günlerinde açmak isteyen mükelleflerimize hafta tatili 

ruhsatı verilmektedir. Ayrıca işyerlerinin denetimlerini yaparak faaliyette olan işyerlerinin çevre 

ve insan sağlığı açısından uygunluğunu sağlamaktadır. 

- İşyerlerinin genel durumları hakkındaki e-posta, dilekçe, kurum bildirimleri ve iç denetim 

raporları Başkanlığımızca değerlendirilmekte, gerekli görüldüğünde bildirimler oluşturulan İşyeri 

Denetim Komisyonuna havale edilerek yerinde tespit çalışması yaptırılmaktadır. 

- Yapılan tespit çalışması sonucu eksiklik var ise eksikliklerin tamamlanması için işyeri ilgilisine 

belirli bir süre verilmekte, süre sonucunda eksiklik tamamlanmış ise faaliyetine izin verilmekte, 

eksiklik tamamlanmamış ise ruhsat iptali yapılarak yine ilgili kurum veya kuruluşlara bilgi 

verilmektedir. 

- Hizmetlerin sunulması aşamasında gerek mekan gerekse makine ve teçhizat açısından hiçbir 

eksikliğimiz bulunmamaktadır. 

- Amirlerin kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuata uygun olarak 

vereceği her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,  

- Birim yazışmalarını yapmak.  

- Faaliyet alanlarına göre işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlamak.  

- G. Sıhhi Müesseselere (2. ve 3. Sınıf) ruhsat vermek ve denetlemek,  

- Hafta Tatili Kanununa  (394 sayılı) göre Belediye Meclisinin uygun gördüğü işyerlerine Hafta 

Tatili Ruhsatı düzenlemek, 

- İçkili Yer Bölge Tespitini yapmak,  

- İlçedeki ruhsatsız işyerlerinin tespitine müteakip, mevzuata uygun işyerlerine ruhsat 

verilmesini, ruhsat vasıflarına uygun olmayan veya vasıflarının kaybedilmesi halinde ruhsatın 

iptal edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

- İlgili mer’i mevzuat gereğince "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" almak için yapılan 

müracaatların süresi içerisinde tamamlanmasını, ruhsatların teslim edilmesi işlemlerinin 

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için başvuruda bulunan işletmecilerin işyerlerinin 

komisyonca incelenerek uygunluğunu kontrol etmek,  
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- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı iptali için başvuruda bulunan işletmecilerin gerekli 

denetimleri ve işlemlerinin yapılarak/yaptırılarak iptal işlemlerini sonuçlandırmak,  

- İşyerlerinin Açılış- Kapanış Saatlerini Belirleme: Müdürlüğümüzce uygulamada birlikteliğin 

sağlanması açısından Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin açılış-kapanış saatleri 

incelenerek halkın huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu esas alınarak hazırlamak, hazırlanmasına 

müteakip Belediye Encümenine sunmak, onaylanmasına müteakip uygulamaya koymak, ayrıca 

kolluğa bildirmek.  

- İşyerlerinin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını denetlemek.  

- İşyeri Denetim komisyon raporlarının gereğini yapmak.  

- İşyerlerinin sınıf tespitini yapmak. 

- Müdürlüğe havale edilen evrakları konularına göre düzenleyerek cevap verilmesi gereken 

evrakları gününde cevaplamak,  

- Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda diğer müdürlüklerden  

üye isteyerek komisyonlar oluşturmak, 

- Müdürlük faaliyetlerini yürütmek için programlar hazırlamak 

- Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapmak.  

- Projeye dayalı oluşturulan halk pazarlarının kurulması, belgelendirilmesi, denetlenmesi ve 

uygun olmayan pazarcı esnafına ait belgelerin iptal işlemlerinin yapılması,  

- Ruhsat alma zorunluluğu olan fakat ruhsat müracaatında bulunmayan işyerlerinin, resen tespit 

edilmesini ve tespit edilen bu ruhsatsız işyerlerine ruhsat almaları konusunda tebligatta 

bulunulması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

- Ruhsat harçlarının alt ve üst limitine göre (işyeri açma ve ruhsat harcı, muayene ve rapor harcı 

ve hafta tatili ruhsat harcı) Belediye Meclisince belirlenen ruhsat harçlarının ve ücret tarifelerinin 

tahakkuklarını düzenlemek, 

- Ruhsat İptalini Yapmak: Ruhsat vasıflarını kaybetmiş işyerlerinin tespiti halinde ruhsat iptali 

işlemlerini yapmak, 

- Ruhsat verme, ruhsat iptali ve kapama kararlarının ilgililere tebliğ edilmesini ve ruhsat 

sahibinin alınan kararlara itirazı halinde işlemlerin ne şekilde yürütüldüğünün kontrol ve takip 

edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  
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- Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerini zabıta müdürlüğünce müşterek çalışma yaparak 

yönetmeliğin 6.maddesine istinaden faaliyetten men edilmesini sağlamak,  

- Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermek, denetim ve kontrollerini yaparak 

işlem dosyalarını takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

- Umuma Açık Müesseselere ruhsat vermek ve denetlemek,  

- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat verilmesi aşamasında İlçe Emniyet 

Müdürlüğünden görüş istenmesine müteakip, olumlu olan yerlerin kontrol ve takip edilerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak,  

- Umuma açık işyeri işletmecilerinden 2559 sayılı PVSK’ nun 6. maddesinde belirtilen 

hususlara riayet etmeyenlerin Encümene sunulması,  

- 1608 sayılı Kanunun belediyelere vermiş olduğu görev ve sorumluluklara aykırı hareket eden 

işyeri işletmelerinin dosyalarının hazırlanarak Belediye Encümenine sunulması,  

- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen 

görevleri hukuka uygun, gereken özen ve dikkati göstererek yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Sunulan Hizmetler 

5393 sayılı Belediye kanununun 56.maddesine göre Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 01.01.2018 

ile 31/12/2018 tarihleri arasında yaptığı faaliyetler 74 Adet İşyeri açma ruhsatı verilmiştir. 

Mülkiyeti Belediyemize ait kiralık İşyerlerinin 2018 yılında kira tahakkuk bedeli 457.100,00-TL 

olup,  221.425,00-TL’si tahsil edilmiştir. İlçemizdeki ilan reklam bedeli olarak 13.712,00-TL 

tahakkuk edilip 1.000,00 TL tahsil edilmiştir. Giden yazı 352 adettir. Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğümüze 2018 yılı içerisinde 119 evrak gelmiş, Kurum içi ve Kurum dışına 352 evrak 

gönderilmiştir. 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında yapılan diğer tahsilatlar ekte 

sunulmuştur. 
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 1 İmarla İlgili Harçlar TL. 100 21.502,00 100 100 34.680,00 100 

 2 İşyeri Açma Harcı TL. 100 39.435,00 100 100 57.120,50 100 

 3 Rapor Ruhsat Harcı TL. 100 2.780,00 100 100 7.772,00 100 

 4 İşgaliye Harcı TL. 100 1.797,00 100 100 13.130,00 100 

 5 İhdas Harcı TL. 100 60.300,00 100 100 51.855,60 100 

 6 Tellallık Harcı TL. 100 5.320,00 100 100 6.362,00 100 

 7 İhale Doküman TL. 100 3.450,00 100 100 2.005,00 100 

 8 Kira Geliri TL. 100 264.564,00 100 100 221.425,00 100 

 9 Kayıt Harcı/Nikah TL. 100 3.351,00 100 100 79.115,00 100 

 10 Çeşitli Gelirler TL. 100 208.221,50 100 100 141.449,00 100 

 11 Para cezaları TL. 100 131.252,00 100 100 198.811,00 100 

 12 İlan Reklam TL. 100 1.775,00 100 100 1.000,00 100 

 13 İnşaat Harcı TL. 100 1.297.152,00 100 100 681.785,00 100 

 14 Yapı Kullanım  TL. 100 106.905,00 100 100 174.984,40 100 

 15 İfraz Harcı TL. 100 16.170,00 100 100 97.869,00 100 

 16 Tevdih Harcı TL. 100 20.772,00 100 100 7.730,00 100 

 17 Kat İrtifakı TL. 100 19.745,00 100 100 33.200,00 100 

 18 Oto Park Harcı TL. 100 315.845,00 100 100 237.827,00 100 

 19 Emlak Rapor Harcı TL. 100 400,00 100 100 97.395,00 100 

 20 Numataj TL. 100 --- 100 100 1.680,00 100 

 21 Kayıt Harcı TL. 100 --- 100 100 2.567,00 100 

  Toplam   2.520.736,50   2.149.762,50  

 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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n) Park Bahçeler Müdürlüğü 

- Park ve Bahçeler müdürlüğünce, İlçemizdeki park ve yeşil alanların yapım, bakım ve 

onarımları yapılmıştır. Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı olarak da yapı yoğunluğunun doyma 

noktasında bulunduğu ilçemizde yeşil alan yapmak üzere boş ve alanı geniş parseller 

bulunamamasından dolayı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Buna rağmen yeşil alanlar araştırılıp 

uygun yerler yeşil alan olarak tanzim edilmek suretiyle buralardaki görsel kirlilik ortadan 

kaldırıldı ve ilçe genelinde yeşil alan miktarı da arttırılmaya çalışılmıştır. 

- Halkımız için temiz, sağlıklı ve daha yeşil bir çevre, çocuklarımız için daha güvenli bir ortam 

sağlamak amacı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hafta içi ve hafta sonu 

aralıksız devam etmektedir. Güvenli olmayan eski çocuk oyun gurupları ve fitness aletleri 

sökülerek kaldırılmakta ve yerine daha güvenli guruplar takılmaktadır.  

- Yapımı tamamlanan park alanları, yeşil alanlar, orta refüj ve projeli yolların toprakları taşınarak 

tesviye ve yeşillendirme işlemleri yapılmaktadır. 

-Yapımı tamamlanan kaldırımların üzerine, eksik ve uygun alanların ağaç dikim işlemleri 

tamamlanmıştır. 

-Park ve yeşil alan sulama çalışmaları Bölgemizde park ve yeşil alanlarla, ağaçlandırma yapılan 

alanlara cadde ve sokakların sulama çalışmaları şebeke suyu olan yerlerde hortumla, diğer 

alanlarda ise sulama araçları ile mevsimlere uygun olarak yapılmıştır. Sulama sorunu bulunan 

park alanına su sondaj kuyusu açılarak sorun giderilmiştir. 

-Aydınlatma çalışmaları;  yeni aydınlatma direği takılarak karanlık park ve yeşil alan ve projeli 

yolların aydınlatılması sağlanmıştır. Ayrıca mevcut aydınlatması yetersiz olan parklara 

aydınlatma armatürü montajı yapılarak daha aydınlık alanlar oluşturulmuştur. 

-Çim biçme ve ağaç budama çalışmaları; Sınırlarımız içerisinde tüm ağaç, ağaççık ve çalıların 

budamaları ile çimlerin biçimi periyodik olarak yapıldı; ayrıca bitkilerin form budamaları 

gerçekleştirildi.  

-Park, yeşil alanların temizlik ve bakım çalışmaları; Tüm park ve yeşil alanların temizliği, 

temizlik işleri ekibi tarafından günlük olarak yapılmıştır. Mevcut ağaç ve çalıların dipleri 

çapalanarak kurumuş bitkiler ve yabani otlar alanlardan uzaklaştırılmıştır. 

-Çöp toplama ekibi poşetlerle çöpleri, atık toplama ekibi (dal, çim v.b) ise çim ve budama ekibi 

arkası olarak tüm atıkları toplamıştır. Tüm refüjlerin temizliği rutin bir şekilde yapılmıştır.  

-Bitki koruma çalışmaları; Hastalık ve zararlılara karşı her türlü zirai mücadele periyodik olarak 

yapılmaktadır. Tüm park ve yeşil alanlarda bulanan bitkilere gerekli olan gübreler verilerek 



2018 YILI          [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü 102 

 
 

    

bitkilerin bakımı yapılmıştır. Yabani otlarla mücadele ile ilgili gerekli ilaçlamalar yapılmıştır. 

 

-Tamir ve montaj çalışmaları; Parklarda bulunan tüm çocuk oyun grubu ve fitness aletleri ile 

bank ve çöp kovalarının tamir ve bakımları yapılmış, eskiyen parçalar yenileri ile değiştirilmiştir. 

Parklara çöp kovaları ile bank monte edilmiştir. 

-Diğer kurumlara yapılan çalışmalar; Çeşitli istek ve talepler neticesinde kamu kurum ve 

kuruluşları ile okul, ve cami bahçelerinde bakım onarım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

Ayrıca; 

Reyhanlı’nın değişen vizyonunun 7’den 70’e gözlenebildiği yer olan rekreasyonel ve yeşil alanlar 

üzerindeki çalışmalarımız, hızla devam etmekte; gelişen ilçemizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak amaçlanmaktadır. 

- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Çalışma Prensipleri ve Sunulan Hizmetleri: Yeşil Alan 

Yapımı, Yeşil Alan Bakımı ve Onarımını kapsamaktadır. 

  A) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil Alan Yapımı 

Kapsamında; 

- Arazi tesviyesi 

- Sulama tesisatı 

- Elektrik tesisatı 

- Bitki dikimi 

- Çim ekimi 

- Donatı elemanları montajı gibi faaliyetler yer 

almaktadır. 

 

B) Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeşil Alan Bakımı ve 

Onarımı Kapsamında;  

- Çim biçimi 

- Temizlik 

- Çapalama 

- Gübreleme 

- Sulama 

- Budama 
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- Zararlılarla Mücadele 

- Donatı elemanlarının onarımı gibi faaliyetler yer 

almaktadır. 

- Şehir içi ve Mahalleler orta refüj; 

- Sulama 

- Bakım-onarım 

- Boyama-ilaçlama 

- Proje kapsamında 4 adet Halı Saha yapımı ve bakımı 

- Voleybol sahası 

 

 

 

- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çocuk Parkı yapımı; 

 Park Bahçeler Müdürlüğü 2018 Yılı içerinde 2 Adet 

Yeni Mahallede, 1 Adet Bağlar mahallesinde, 1 adet 

Kurtuluş Mahallesinde olmak üzere Toplam  4 adet yeni 

Çocuk Parkı yapmıştır. 

 

 

 

 

- Tabela Uygulaması 

Reyhanlı İlçesinde Büyükşehir kapsamında köyden 

mahalleye dönüştürülen bütün mahallelere yeni İsim 

Tabelası montajı yapılmıştır. Mahallelerde bulanan 

parklara uyarı tabelası ve park tabelası montajı 

yapılmıştır. Ayrıca yıkılan veya hasar gören mahalle 

ve park tabelalarım onarımı yapılmıştır. 
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 1 Yeni Mahalle M² 100 4215 100 100 3250 100 

 2 Kurtuluş Mahallesi M² 100 1703 100 100 1310 100 

 3 Oğulpınar Mahallesi M² 100 1150 100 100 765 100 

 4 Çakıryiğit Mahallesi M² 100 1800 100 100 1200 100 

 5 Esentepe Mahallesi M² 100 750 100 100 530 100 

 6 Yenişehir Mahallesi M² 100 2986 100 100 2420 100 

 7 Bahçelievler Mahallesi  M² 100 1852 100 100 854 100 

 8 Yenişehir Mahallesi Küme Evler M² 100 1116 100 100 785 100 

 9 Mustafa Kemal Mahallesi M² 100 893 100 100 852 100 

 10 Bağlar Mahallesi M² 100 3277 100 100 250 100 

 11 Yeşilova Mahallesi M² 100 4114 100 100 3520 100 

 12 Bayır Mahallesi M² 100 3334 100 100 2540 100 

 13 Davutpaşa Mahallesi M² 100 1110 100 100 850 100 

 14 Harran Mahallesi M² 100 2920 100 100 1260 100 

 15 Gültepe Mahallesi M² 100 1900 100 100 1200 100 

 16 Paşahöyük Mahallesi M² 100 3115 100 100 1800 100 
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o) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. 

maddesine ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak belediyemiz Meclis kararıyla 

ihdas edilmiş; 02.07.2015 tarih ve 46 sayılı Belediye Meclis Kararı, 06.07.2015 tarih ve 47 sayılı 

Kaymakamlık onayı ile yürürlüğe giren Görev ve Çalışma yönetmeliği doğrultusunda 

faaliyetlerini icra etmektedir. 

Reyhanlı Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili 

mer’i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının 

emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediye sınırları içinde kent halkının yönetime katılımını 

sağlamak, halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum 

imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler 

yürütmekten, Belediye yönetiminin izlediği politikaların halka benimsetilmesi, yapılan 

çalışmaların halka duyurulması, halkın yönetime karşı olumlu hisler beslemesinin 

sağlanmasından, halkın da yönetim hakkındaki düşüncelerinin, yönetimden beklentilerinin 

alınması amaçlı çalışmaları yürütmekten, kurumun faaliyet alanına giren gelişmeleri takip 

etmekten, tanıtım ve halkla ilişkiler konularında, kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle 

ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlarda, Belediye'nin imajını istenilen şekilde 

güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetme yönündeki görüşlerini belirtmekten, 

halkı bilinçlendirici broşür, bülten, Belediye web sayfası vb. çalışmalarını içerik açısından 

yürütmekten, vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif vb. konuları en kısa zamanda Belediye'nin diğer 

birimleri ile çözüme kavuşturup ilgililerine bilgi verilmesini sağlamaktan, birimler tarafından 

yapılan çalışmaların tanıtımını yapmaktan, Belediye'nin tüm tanıtım çalışmalarını yürütmekten, 

ilçenin kültürel zenginliklerini arttırıcı çalışmalar ve konferans, panel, sempozyum, belgesel, film 

vb. etkinlikleri hazırlamak ve izlemekten sorumludur. 

          Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün görevi, Reyhanlı Belediyesi'nin amaçları 

prensip ve politikaları ile projelerinin, Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, 

gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla 

ilişkiler ortamı oluşturmak üzere faaliyetler yürütür. Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak 

toplum ile yönetim arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü 

belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak halka bilgiler aktarmak, halkın belediye çalışmalarına 

ilişkin düşüncelerini almak ve taleplerine yanıt vermektir. 
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Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 

1-  Basın Yayın Alt Birimi   

2-  Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme (Beyaz Masa) Alt Biriminden oluşur. 

Amaç: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna 

duyurulması ve tanıtılması, belediye hizmetlerinin daha geniş kitleler tarafından takip 

edilmesi amacıyla; hedef kitlelerle etkin ve sağlıklı iletişimi sağlamak için, görsel, işitsel ve yazılı 

kitle iletişim araçlarından yararlanarak, kamuoyunda Reyhanlı Belediyesi hakkında doğru 

bilgilendirmeyi sağlamak amacı ile tanıtım ve hizmete yönelik materyaller sunmaktadır. 

Basın Yayın Alt Birimiyle ilgili yürütülen faaliyetler; 

- Reyhanlı Belediyesi resmi internet (Web) sayfası ve sosyal medya (Facebook, Twitter) 

hesaplarına Belediyemiz haberlerini ve projelerini aktararak sayfa işleyişi ve takibi 

sağlanmaktadır, 2018 yılında Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

haberler, yazılı, görsel ve işitsel medya kuruluşlarına iletilmiştir. Hazırlanan haberlerimizin 

toplam 234 belediye haberi, 140 yerel haber ajanslarına iletilmiştir. İletilen haberlerimizin %80'i 

medya organlarında yer almıştır. 

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye bünyesinde bulunan diğer müdürlükler ile 

koordineli çalışarak faaliyette bulunan tüm projelerin haberini ve tanıtımını yaparak, yerel ve 

ulusal haber ajanslarına iletilmesini, sosyal medya yoluyla halka duyurulmasını sağlamaktadır. 

- Kitle iletişim araçlarında yer alan, Belediyemiz hizmet faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki 

haberlerin takip ve tespiti yapılmaktadır, 

- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan 

şikayet ve önerilerin tespit, takip ve değerlendirmeleri çalışmaları yapılmaktadır, 

- Başkanlığımızın faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlanmakta, konuyla ilgili 

fotoğraf ve görüntüler medya organlarına dağıtılmaktadır, 

- Basın-Yayın mensuplarının kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların Belediyemizle iyi 

ilişkilerinin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapılmakta, karşılıklı 

ziyaretlerde ve görüş alış verişinde bulunulmaktadır, 

- Muhtarlıklar ziyaret edilmekte, bölge sakinlerinin dilek ve istekleri yerinde tespit edilmekte, bir 

değerlendirmeye tabi tutularak ilgili birimlere ulaştırılmaktadır, 

- Vatandaşların basın yayın organlarında yer alan şikayet, görüş ve öneriler ilgili birimlere 

iletilmekte ve hassasiyetle takip edilmektedir, 
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- Başkanlık Makamı'nın verdiği diğer emirler yerine getirilmektedir. 

 Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme Alt Birimiyle İlgili Faaliyetler; 

-  Mahalle muhtarları ile kentin sorunlarını tespit etmek için kurumsal yapılar oluşturulmakta ve 

periyodik toplantılar düzenlenmektedir, 

- Vatandaşlardan şahsen veya e-posta, telefon, faks yoluyla gelen şikayet, öneri ve talepleri, ilgili 

müdürlüklerle temasa geçerek değerlendirilmekte; en hızlı biçimde çözmek için takip edilmekte, 

sonuçları izlenerek ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirilmektedir, 

- Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde yapılan başvuruların ilgili müdürlüklerle koordineli şekilde 

yasanın öngördüğü süre ve şekil şartları içinde yanıtlanması sağlanmaktadır, 

- Muhtarlıklarca iletilen sorun ve önerilerin takip ve değerlendirilmesine yönelik gerekli 

düzenlemeler yapılmaktadır, 

- Müdürlük tarafından verilen benzer görevler yapılmaktadır. 

İlanlara İlişkin Faaliyetler; 

- Belediyemizin yapmış olduğu faaliyetlerin ve kutlamaların ( bayram kutlama, özel gün, açılış 

vb.) bilboard, pankart, afiş vb. hazırlamak. 

- Hazırlanmış olan bilboard, pankart, afiş vb. ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan ilan panolarına 

asmak, kontrol etmek ve halkın bilgilenmesini sağlamak. 

 İdari İşlerle İlgili Faaliyetler; 

- Müdürlük yazışmaları ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütülmektedir, 

- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında 227 

evrak girişi yapılmıştır, Kurum içi ve Kurum dışına 156 evrak gönderilmiştir.  

- Müdürlük alt birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel 

arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulması sağlanmakta, çalışmalar izlenmekte ve 

denetlenmektedir, 

- Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler alınmaktadır. 

 Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi: 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye hizmetlerinde memnuniyeti arttırmak, 

gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı ve kurumsal temelde sağlıklı bir halkla 

ilişkiler ortamı oluşturmak, İlçe halkı üzerinde güvenilir, beklentilerin karşılandığı güçlü bir 

belediye olgusunu oluşturmak, yönetime katılımı sağlamak, yerel yönetimleri ve yerel 

demokrasiyi güçlendirmek adına çözümler üretmekte olup, Belediyemizin başarılarına hız ve 

değer kazandırmaktadır. 
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 Öneri ve Tedbirler: 

 Yönetici, personel, araç-gereç vb. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam olarak 

yararlanma doğrultusunda teknolojik donanım, ulaşım ve yeterli kapasiteye sahip personele 

devamlılık esasıyla ihtiyaç duyulacaktır.  

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 
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 1 Reyhanlı Belediyesi  

Facebook Sayfası 
Sayı 100 780560 100 100 591664 100 

 2 Reyhanlı Belediyesi  

twıtter Sayfası 
Sayı 100 85325 100 100 79315 100 

 3 Reyhanlı Belediyesi  

web sitesi  

(www.reyhanli.bel.tr/) 

Sayı 100 35313 100 100 30212 100 

 4 Reyhanlı Kaymakamlığı Sayı 100 44 100 100 49 100 

 5 İcra Müdürlüğü  Sayı 100 62 100 100 53 100 

 6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı 100 15 100 100 113 100 

 7 Meclis Toplantı Kararları Sayı 100 12 100 100 12 100 

 8 Kimlik ve Benzeri Kayıp İlanları Sayı 100 677 100 100 1080 100 

 9 Vefat ve Taziye Mektubu  Sayı 100 950 100 100 890 100 

 

Amaç ve Hedefler 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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ö) Bilgi İşlem Müdürlüğü 

Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri 

aşağıda sunulmuştur. 

Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz, hizmetlerini Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından 

tahsis edilen 1 araçla sürdürmektedir. 

Tablo-1: Hizmet Birimleri 

Hizmet Birimleri 

Kullanım Amacı 
 

Alanı (m²) Alanı (m²) 

Müdür Odası 35 5 7 

Sistem Odası 20 4 5 

Teknik Oda 20 4 5 

 

 

Tablo-2 : Kullanılan Yazılım Modüller Tablosu 

BELEDİYEDE KULLANILAN YAZILIMLAR 

MODÜL YAZILIM ADI KULLANIM DURUMU 

Maaş Modülü BELSOFT AKTİF 

Personel Modülü BELSOFT AKTİF 

Analitik Bütçe Modülü BELSOFT AKTİF 

Muhasebe Modülü BELSOFT AKTİF 

Gelir Uygulamaları Modülü BELSOFT AKTİF 

E-Belediye Modülü BELSOFT AKTİF 

Ruhsat Modülü BELSOFT AKTİF 

Encümen/Meclis Kararları Modülü BELSOFT  AKTİF 

Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü BELSOFT AKTİF 

Demirbaş Takip Modülü BELSOFT AKTİF 

Mernis / Nikah Modülü BELSOFT AKTİF 

Netcad NETCAD AKTİF 

İcra Proğramı İCRA AKTİF 

Takbis Sistemi TKBS AKTİF 

Elektronik İmza Proğramı E-İMZA AKTİF 
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Teknolojik Kaynaklar: 

Yazılım Alt Yapısı 

Belediyemizdeki Müdürlüklerimizde kullanılan yazılımlar Tabloda listelenmiştir. 

Ayrıca bazı Müdürlüklerde CAD/GIS, Şehir Bölge Planlama, İmar Kadastro, Hali Hazır 

Harita/Arazi Modelleme uygulamalarını içeren NETCAD yazılımı kullanılmaktadır. 

Teknolojik Altyapı  

- Belediyemizin teknolojik alt yapısı ve mevcut donanımları Tabloda listelenmiştir. 

Belediyemizin  hizmet binasında fiber optik metro ethernet kapalı devre ağ mevcuttur. Bu ağ 

bağlantısı noktalarda bulunan 6 adet Hp Switch, 1 adet yönlendirici cihaz ve 1 adet Labris 

güvenlik duvarı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca diğer hizmet binalarımız ve tesislerimiz ADSL ile 

internete bağlanmaktadır.  

- Belediyemizde çeşitli amaçlarla kullanılan 2 adet fiziksel sunucu mevcuttur. Bu sunucuların 

günlük yedekleri alınmakta ve saklanmaktadır.  

- Sistem güvenliği için 1 adet güvenlik duvarı cihazı (Labris) kullanılmaktadır. Tüm internet 

çıkışlarının kontrolü sağlanarak, personelin işlerini aksatacak ve sakıncalı web sitelerine 

girmeleri engellenmektedir.  

 

Tablo-4 : Teknolojik Altyapı 

                                   

TÜRÜ 
2018 

SAYI 

Masaüstü Bilgisayar 68 

Dizüstü Bilgisayar 2 

Yazıcı 58 

Fotokopi Makinası 5 

Ağ Güvenlik Cihazları 1 

Projeksiyon Cihazı 1 

Güvenlik Kamerası Sistemi 1 

Santral Sistemi 

 

 

1 
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Ağ ve Sistem :  

Ağ altyapısı : Belediyemizin  Hizmet Binasında 50 Mbps Metro Ethernet İnternet bağlantısı ile 

hizmet binalarımızda hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanmaktadır.  

Güvenlik sistemi : Belediyemizin ağ ve sistem güvenliğinin sağlanması için internete bir adet 

güvenlik duvarı Cyberoam (firewall) cihazı üzerinden çıkılmaktadır. Güvenlik duvarı içerisindeki 

güvenlik yazılımını sürekli otomatik olarak güncellemektedir. Bu cihaz sayesinde ağdaki 

kullanıcıların internet erişimleri kısıtlanabilmekte, yasak ve tehlikeli web sitelerine girişleri ve 

internet üzerinden gelen saldırılar engellenmektedir. Ayrıca internet, e-posta trafiğini ve internet 

üzerinden gelen saldırıları ve zararlı içerikleri analiz edip log dosyalarını tutan 1 adet Analyzer 

cihazı bulunmaktadır. Bunların yanında tüm bilgisayarlarda ve sunucularda antivirüs yazılımı 

mevcuttur ve her gün güncellenmektedir.  

Sunucular : Belediyemizde Belediye Otomasyonu Sunucusu, Veritabanı sunucusu, E-Belediye 

sunucusu, Domain Sunucusu, Terminal Sunucusu, CBS ve Haritacılık Yazılımı Sunucusu, Web 

Servisi Sunucuları ve mevcuttur. Belediyemizde 1 adet sanal 2 adet fiziksel sunucu 

kullanılmaktadır.  

Web Sitesi:  

Belediyemizin resmi web sitesinin içeriği her gün güncellenmektedir. Web sitemizden 

Belediyemizle alakalı haberler, duyurular, ihaleler, projeler, faaliyetler, etkinlikler, verilen 

hizmetler, meclis kararları, yazılı ve görsel basın haberleri ve fotoğraflar takip edilebilmekte, e-

belediye sayfasından istek, şikayet ve öneriler bildirilip durumu görüntülenebilmekte,  

Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı 

  

 Tablo-5 : Mevcut Kadro Durumu 

 

Statü 

2018 Yılı 

Sayı Yüzde 

(%) 

Memur - - 

Kadrolu İşçi 1 %3,2 

Şirket Personeli 1 %0,7 

Sözleşmeli İşçi - - 

Toplam 2 %0,8 
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Sunulan Hizmetler:  

Teknik Destek Hizmetleri : 

Belediyemizin birimlerinde ve tesislerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen 

arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için 

destek verilmektedir.  

Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri :  

Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar kısa zamanda giderilmekte, 

kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde 

destek verilmektedir.  

Web Sitesi İçerik Yönetimi :  

Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer müdürlüklerle koordineli 

olarak Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir.  

E-posta Sistemi Yönetimi :  

Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması, bakımı ve yönetimi 

gerçekleştirilmektedir.  

E-Belediye Sistemi Yönetimi :  

İnternetten vatandaşlarımızın tahakkuk ve tahsilat bilgilerini görebilmeleri için yaptıkları üyelik 

başvuruları kontrol edilip uygun görülenler onaylanmakta, sistemle ilgili aksaklıklar 

giderilmekte, kullanıcılara telefonla ve e-mail yoluyla destek verilmektedir.  

Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi : 

Personellerin ve ziyaretçilerin giriş-çıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin yönetimi ve faal halde 

kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin kimlik kartları çıkarılarak sisteme tanıtımı 

yapılmaktadır.  

Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi :  

Sunucularımızda bulunan veri tabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak 

yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve 

programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için 

tedbirler alınmaktadır.  

Yazılım Alım, Bakım ve Güncelleme Hizmetleri :  

Belediyemizde kullanılan tüm yazılımların alımı, kurulumu, yıllık bakım ve güncelleme 

anlaşmalarının yapılması, kullanılan diğer yazılımlarla entegrasyonu, diğer birimlerden gelen 
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yazılımlardaki değişiklik ve yenilik taleplerinin değerlendirilip yazılım firmalarına yaptırılması 

hizmetleri verilmektedir. 

Donanım Alım ve Bakım Hizmetleri : 

Belediyemizde ihtiyaç duyulan sunucu, ağ cihazları, bilgisayar, bilgisayar parçaları, çevre 

birimleri, ses ve görüntüleme sistemleri, elektronik cihazlar vb. donanımlar satın alınarak 

kurulumları ve bakımları yapılmaktadır.  

Güvenlik Kamera Sistemleri Kurulumu ve Bakımı :  

Belediyemizin yeni açılan binalarının güvenliğini sağlamak üzere Güvenlik Kamera 

Sistemlerinin satın alınıp kurdurulması ve mevcut sistemlerinin bakım anlaşmalarının yapılarak, 

arızalarının kısa sürede tespit edilip giderilmesi sağlanmaktadır.  

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

Reyhanlı Belediyesi ve KOSGEB arasında imzalanan 

protokole istinaden 2018 yılı boyunca 2 kere Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitim sonunda 

girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını 

hazırlayabilecekleri bilgi ve deneyimi kazanmalarını 

sağlanmıştır. 2018 yılı boyunca 80 kursiyerimiz sertifika 

almaya hak kazanmıştır. 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı 

olarak yapılan 2018 Yılı İdari Performans Programında 

müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 

S
tr

a
te

ji
k

 S
ır

a
 N

o
 

P
e
r
fo

r
m

a
n

s 
H

ed
ef

 

N
o
 

Performans Göstergesi 

Ö
lç

ü
 B

ir
im

i 

2017 YILI 2018 YILI 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k

le
şm

e 

G
er

çe
k

le
şm

e
 

O
ra

n
ı 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k

le
şm

e 

G
er

çe
k

le
şm

e
 

O
ra

n
ı 

 1 Teknolojik Altyapı Sayı 100 117 100 100 117 100 

 2 Yazılım Sayı 100 15 100 100 15 100 

 3 Donanım Sayı 100 215 100 100 215 100 

 



2018 YILI          [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü 114 

 
 

    

p) Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Görev Kapsamı 

Adli ve idari yargı önünde Belediyeyi temsil etmek, Belediyede gereksinim duyulan her 

konuda hukuksal görüşünü saptamak ve belediye birimlerinin hukuksal görüş istemlerine yanıt 

vermek, yönetmelik ve yönerge taslakları hazırlamak ya da diğer birimlerce hazırlananları 

hukuksal açıdan gözden geçirmek ve kesinleştirmek, Belediye şirketlerinin ve ortaklarının 

hukuksal çerçevesini oluşturmak. Bu yönetmelik Reyhanlı Belediyesi Hukuk İşleri 

Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını, çalışma yöntem ve ilkelerini 

düzenler. 

Görev, Yetki ve Sorumluluk Alanları 

- Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Belediye Başkan Yardımcıları ile Daire Müdürleri 

tarafından istenen konularda Hukuki görüş bildirir. 

- Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak olan davalar ile icra takip 

işlerini izleme, sonuçlandırma, İcra Hâkimliklerinde görülen işleri takip eder, davaya esas olacak 

ön işlemleri (ihtarname keşide etmek, delil tespiti yaptırmak vs.) izleyerek sonuçlandırmak 

görevini yürütür. 

- Temyizden ve karar düzeltmeden vazgeçilmesi, feragat, sulh ve kabul yolu ile davaların 

sonuçlandırılması, davadan vazgeçilmesi, takip edilen bir alacak ile ilgili olarak borçluların 

taksitle ödeme isteminin kabul edilmesi işlerini Belediye Başkanının yazılı talimatı olması koşulu 

ile yürütür. 

- Hukuk İşleri Müdürü bir davanın veya icra takibinin açılmasını veya Belediye Başkanı 

tarafından açılmış bir davanın veya icra takibinin devam ettirilmesini yararsız gördüğü takdirde 

durumu Başkanlığa sunarak alacağı talimata göre hareket eder ve Belediye Başkanınca onay 

verilmesi koşuluyla açılmış bir davayı veya icra takibini müracaata bırakabilir. 

- Dava ve icra işlerinin yürütülmesi sırasında Avukatlar dava dilekçesi ile varsa eklerini inceleyip 

yapılacak savunmaya dayanak olacak bilgi ve belgeleri ilgili daireden isteyebilecekleri gibi 

gerektiğinde ilgili daire görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri almakta yetkili ve 

görevlidirler. 

- Sav ve savunmalar, ilgili üniteler tarafından verilen bilgi ve belgelere dayandırılır. İlgili 

ünitelerin yanlış veya eksik bilgi vermesi ile geçerli delil gösterilmemesi durumlarında Avukatlar 

sorumlu tutulamaz. 



2018 YILI          [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü 115 

 
 

    

- Avukatlar; Hukuk İşleri Müdürü tarafından kendilerine verilen Adli ve İdari davalar ile işleri 

sonuna kadar izlemek, Müdürlüğün görev alanına giren tüm işlemlerde Belediyenin hak, yetki ve 

çıkarlarının korunmasına özen göstermek, meslek kurallarının gösterdiği özen ve sadakat 

yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

- Herhangi bir dava ya da izleme işinde yasal gereklere veya sürelere uyulmaması ya da ilgili 

birimlerce gönderilen belgelerin incelenmemesi gibi nedenlerle Belediyenin zarara 

uğratılmasından doğrudan doğruya o işi izleyen Avukat ve Hukuk İşleri Müdürü müteselsilen ve 

müştereken sorumludur. 

- Delil tespitleri ivedi konulardır. Üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından 

Reyhanlı Belediyesi aleyhine veya Reyhanlı Belediyesi tarafından bunlar aleyhine delil tespiti 

yaptırıldığı ve tebliğ ettirildiği hallerde buna ait belge ve rapor, Hukuk İşleri Müdürlüğü 

tarafından bekletilmeden ilgili birimlere gönderilir. 

- İlgili birim tespite itiraz edilmesini istediği takdirde itiraz nedenlerini ilgili belge ve bilgi ile 

birlikte açık ve eksiksiz olarak Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderir. Bu raporlarda genellikle 7 

gün itiraz süresi bulunduğundan ilgili ünite en kısa zamanda incelenmesini bitirerek savunmanın 

yapılabilmesi için sürenin bitimine en az 3 gün kala görüşünü Hukuk İşleri Müdürlüğüne vermek 

zorundadır. 

- Reyhanlı Belediyesi tüzel kişiliği adına gönderilen ihtarnameler ilgili birime havale edilir. İlgili 

birim ihtarnameye yanıtını kendisi verir, ancak gerek görüldüğü takdirde Hukuk İşleri 

Müdürlüğü’nün görüşünü alabilir. 

- Dava ve takiplere, bir işin yerine getirilmesine veya getirilmemesine ilişkin işlemlere esas 

olmak üzere Reyhanlı Belediyesince keşide edilecek ihtarnameler Hukuk İşleri Müdürü 

tarafından yerine getirilir. 

- Belediye Birimleri tarafından Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden görüş istenebilir. Görüş istenirken 

istenen konunun ve yapılacak işlemlerin tanımı yapılır. Tereddüt edilen nokta açıklanır. Görüş 

isteyen birimin konuya ilişkin düşüncesi ile konu ile ilgili bilgi ve belgeler yazıya eklenir. Görüş 

isteyen birim görevleri ile ilgili yasal düzenlemeleri bilmek zorunda olduklarından bu 

düzenlemelerde açıkça belirtilen konularda görüş istenemez. Hukuki görüş ancak yasa, tüzük, 

yönetmelik ve sözleşmelerde boşlukların olması ya da düzenlemelerdeki hükümlerin kolay 

anlaşılamaz olması durumlarında istenebilir. Görüş, Hukuk İşleri Müdürü veya görevlendirileceği 

Avukatlar tarafından havale edilen konu hakkındaki yürürlükteki yasal düzenlemelere göre 

incelenir ve ilgili birime gönderilir. İş sahipleri tarafından hukuki görüş istenemeyeceği gibi 
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verilen görüşler hakkında da iş sahiplerine bilgi verilemez. Hukuk İşleri Müdürlüğünce bildirilen 

görüşler bağlayıcı değildir. Görüş isteyen birimin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yapılan 

hizmet açıklama ve yorumlama hizmetidir. Yargılama sonucunda mahkeme, parasal ödemeye 

ilişkin karar verdiği takdirde, müdürlük, gerekli ödemenin yapılması için ilgili Belediye birimine 

bildirir. İlgili birim tahakkuku düzenleyerek ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

gönderir. 

Sunulan Hizmetler 

Müdürlüğümüzce 2018 yılı içinde Hukuk İşleri Müdürlüğüne 151 adet evrak gelmiş, 

Kurum içi ve kurum dışına 46 adet evrak gönderilmiştir. 21 adet Suç duyurusu, 3 adet 

İhtarname, 13 adet uzlaşma taahhütnamesi düzenlenmiştir. 

Amaç ve Hedefler 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 
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r) Sağlık İşleri Müdürlüğü 

Poliklinik Faaliyetleri 

Belediyemizin Eski Belediye Hizmet Binasında, hekim tarafından Belediyemiz memurları ve 

ailelerine, bölgemizde ikamet eden vatandaşlarımıza, çalışan ve emekli hastalara muayene, ilaç 

yazımı, enjeksiyon ve pansuman gibi konularda yardımcı olunmaktadır. 

 

Koruyucu ve Önleyici Hizmetlerimiz Şöyledir: 

- Belediye Tabipliği görevini mevzuata uygun hale 

getirmek, 

- Poliklinik Tedavi hizmeti vermek, 

- Hasta nakil hizmeti vermek, 

- 7/24 Telefonla Tıbbi Danışma, 

- Evde Sağlık Destek Hizmeti, 

- Aile Danışmanlığı, 

- Defin İçin Ölüm Raporu Verilmesi Hizmeti, 

- İlaçlama çalışmalarını yapmak/yaptırmak. 

Toplum Sağlığıyla İlgili Eğitim, Bilinçlendirme ve Denetim Çalışmaları 

- halk sağlığı ve ilk yardım ile ilgili konularda tabipliğimize müracaat eden vatandaşlarımıza 

eğitim vermek. 

- 24 saat hizmet veren görevli hekim tarafından Reyhanlı halkının sağlık şikâyetlerine 

yardımcı olunmaktadır. 

- Sağlık işleri Müdürlüğü, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Devlet Memurları 

Kanunu ve görevi gereği ilgili diğer mevzuat çerçevesinde vazifesini yapmaktadır.  

- Halk Sağlığı konusunda bilinçlendirici broşür hazırlamak. 

- İş yerlerini sağlıkla ilgili denetlemek ve gerekli bilgiler vermek. 

- Müdürlüğümüz, Belediyemizin insan ve hayvan sağlığıyla ilgili bütün iş ve işlemlerinin ifasında 

mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir.  
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- Sağlık işleri müdürlüğü, kanun yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumluluklarının 

yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve başkan yardımcılarına karşı da 

sorumludur. 

- Bunun yanında müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekanlar ve hizmet birimleri de 

mevcuttur. 

Sunulan Hizmetler 

- Belediye bünyesinde Doktor Mustafa KARAKURUMER başkanlığında insan ve çevre sağlığı 

komitesi çalışmalarına devam edilmiştir. 

- İnsan ve çevre sağlığı kampanyaları ile halkın bilgilendirilmesi için basın ve el ilanları ile ilgili 

çalışmalar yapılmaktadır. 

- Bütün iş yerleri ve esnafların hıfzıssıhha şartlarına göre işyerlerinde olması gereken zaruri 

şartları bildiren ilanların hazırlanması ve dağıtımı yapılarak zabıta ekiplerince denetimlerinin 

yapılması sağlanmaktadır. 

- Sivri sinek ve diğer zararlılar için larva ve uçuculara karşı zamanında çalışmalar yapılmaktadır. 

- İlçe hıfzıssıhha toplantıları ile ilçe sorunları çözülmektedir. 

- Kuduza karşı önlemler alınmaktadır. 

- Bozuk gıdaların takibi ve satışlarının önlenmesi ve imhası sağlanmaktadır. 

- Gölde canlılık için balık çeşitleri ile takviye edilmesi faaliyetleri sağlanmaktadır. 

- Ceza ve tutuk evinin gıda alımında sağlık şartlarının uygunluğunun tetkiki yapılmaktadır. 

- Fakir olup sağlık yardımı isteyenlerin ücretsiz muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. 

- SGK, Bağ Kur ve Emekli Sandığına bağlı olup ta Belediye polikliniğine müracaat edenlerin 

muayene ve tedavileri sağlanmaktadır. 

- Belediye tabipliğine gelen hasta kabulü yapılmış olup, bunların içerisinden gerek görülen 

kişinin ilgili kurumlara sevki yapılmıştır. 

- Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden kişilerin işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
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- Reyhanlı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak engelli, yaşlı, 

kronik hastalığı olan vatandaşların sosyal yaşama ayak 

uydurabilmeleri sağlanıyor, bakıma gereksinim duyan 

bireyin, aile bireyleri üzerindeki yükü hafifletilmeye 

çalışılıyor. Evde sağlık destek hizmetimiz ile 

vatandaşlarımıza doktor muayenesi, enjeksiyon, 

pansuman, tansiyon ve kan şekeri ölçümü gibi hizmetleri 

evlerinde sunmaktayız. Aynı zamanda yataktan 

kalkmaması gereken hastalarımızın öz bakım ihtiyaçları 

(banyo, saç bakımı gibi) Doktor hemşire ve 

hastabakıcılarımız tarafından giderilmektedir. 

Belediyemizin 2015-2019 dönemi Stratejik Planına bağlı olarak yapılan 2018 Yılı İdari 

Performans Programında müdürlüğümüzün faaliyetleri devam ettirilecektir. 

 

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI 

S
tr

a
te

ji
k

 S
ır

a
 N

o
 

P
e
r
fo

r
m

a
n

s 
H

ed
ef

 

N
o
 

Performans Göstergesi 

Ö
lç

ü
 B

ir
im

i 

2017 YILI 2018 YILI 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k

le
şm

e 

G
er

çe
k

le
şm

e
 

O
ra

n
ı 

H
ed

ef
 

G
er

çe
k

le
şm

e 

G
er

çe
k

le
şm

e
 

O
ra

n
ı 

 1 Defin Belgesi Sayı 100 49 100 100 41 100 
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s) Makina İkmal Müdürlüğü 

 

Belediyemiz Uhdesindeki Tüm Araçların Sevk ve İdaresi 

Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm araç ve iş makineleri, ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak 

diğer birimlerimizin hizmetine sunulmaktadır. 

Belediyemizin yapmış olduğu kültürel, sosyal aktiviteler ile altyapı, asfalt, hafriyat, afiş asma, 

yıkım ve kazı gibi teknik çalışmaların tamamında iş makinelerimiz başta olmak üzere tüm diğer 

araçlarımız ile 7 gün 24 saat kesintisiz lojistik destek sağlanmaktadır. 

Akaryakıt İkmali 

Tüm birimlerimizde kullanılmakta olan hizmet araçlarımız ile kiralık araç ve iş makineleri ve 

ekipmanlarımızın yakıtı 7 gün 24 saat Müdürlüğümüzce karşılanmaktadır. 

Araç Sicil Dosyaları ve Trafik Mevzuatı İşlemleri 

Belediyemize ait tüm araç ve iş makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni 

muayeneleri, egzoz muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi 

prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında eksiksiz olarak 

tamamlanmaktadır. 

Personel Servis Hizmeti 

Çalışan memnuniyeti ve gecikmelerden kaynaklanabilecek her türlü iş aksamalarının önüne 

geçmek amacıyla 14 ayrı güzergâhta sunulan servis hizmeti Müdürlüğümüz tarafından 

yürütülmektedir. 

 

Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlere Destek 

Belediyemizin kültürel, sosyal, sağlık ve eğitim amaçlı 

tüm faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın ve diğer 

resmi kurumların araç ihtiyaçlarının da yasal çerçevede 

karşılanmasında Müdürlüğümüz önemli hizmetler 

sunmaktadır.  
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Okullara Destek 

İdaremizin eğitim odaklı çalışmalara verdiği önemin 

göstergesi olarak; ilçemizdeki ilköğretim okulları 

liselerin talebi doğrultusunda eğitim ve kültürel amaçlı 

faaliyetlerinde otobüs desteği verilmektedir. 

 

 

Resmi Kurumlara Destek 

İlçemizde hizmet üreten resmi kurumların araç-gereç 

imkân ve kabiliyetinin ilçemiz halkının aldığı hizmet 

kalitesini doğrudan etkileyeceği düşüncesiyle; Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Devlet 

Hastanesi, Adliye, Halk Eğitim Müdürlüğü gibi tüm resmi 

kurumlarımızdan gelen araç talepleri Müdürlüğümüzce 

karşılanmaktadır.        

 

Dernek ve Vakıflara Destek 

Çeşitli hemşeri dernekleri ve vakıflarımızın kâr amacı 

gütmeyen eğitim, kültür ve sosyal içerikli faaliyetleri 

için araç görevlendirilmektedir. 
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Amatör Spor Kulüplerine Destek 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin “b” 

bendinde belirtilen “amatör spor kulüplerine ayni ve 

nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar.” Hükmü 

uyarınca; ilçemizde faaliyet gösteren amatör 

kulüplerimizin il içi ve il dışı idman ve müsabakalarına 

ulaşımlarının sağlanması için araç desteği 

sağlanmaktadır. 

      

Araç Yıkama Ünitesi 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan binek araçlarımız için Merkez Garaj Birimimiz bünyesinde 

yer alan otomatik araç yıkama ünitemiz kesintisiz hizmet vermektedir. 

Kademe Bakım-Onarım Faaliyetleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunup sevk ve idaresi tarafımızdan yapılan tüm araç ve iş 

makinelerimizin bakım, onarım, periyodik kontrol ve yedek parça temini belli bir sistem 

çerçevesinde, 

Küçüksu ve Hekimbaşında bulunan iki Kademe Birimimiz tarafından yapılmaktadır. Söz konusu 

koruyucu ve önleyici bakım çalışmalarımızın etkinliği sayesinde, tüm birimlerimize kesintisiz 

lojistik destek verilmektedir. 

Yıllık Periyodik Bakım Planı 

GPS tabanlı Araç Takip sistemi ve Garaj Takip Programı ile tüm araç ve iş makinelerimizin 

görev, arıza kayıtları ve yedek parça sarfiyatları dijital ortamda kayıt altına alınıp aylık maliyet 

analizlerine dayanılarak bakım ve onarım faaliyetleri yürütülmektedir. 

Kış Çalışmalarına Destek 

Vatandaşlarımızın kış şartlarında, yoğun kar yağışı, aşırı yağmur ve sel gibi doğal afetlerden 

olumsuz etkilenmemesi; can ve mal güvenliğinin sağlanması için bünyemizde bulunan araç, iş 

makinesi, ekipman ve donanımlı ekiplerimiz verileri dikkate alınarak her an göreve hazır 

tutulmaktadır.  
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 1 Personel Servisi Sayı 100 585 100 100 625 100 

 2 Spor Kulübü Sayı 100 34 100 100 45 100 

 3 Dernek ve Vakıflar Sayı 100 14 100 100 18 100 

 4 Okul Servis  Sayı 100 38 100 100 41 100 
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ş) Nikâh Memurluğu 

2018 Yılında Reyhanlı Belediyesi Evlendirme 

memurluğunca Türk vatandaşları ve son yıllarda 

Suriye’de meydana gelen iç savaştan kaçan 

mültecilerinde bulunduğu toplam 1042 çiftin nikâh akdi 

gerçekleştirilmiştir. Bu nikâhların 21 tanesi Belediye 

Başkanımız tarafından kıyılmıştır. 
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 1 Toplam Başvuru Sayı 100 958 100 100 1042 100 

 2 İki Türk Nikâh Sayı 100 606 100 100 577 100 

 3 İki Yabancı Sayı 100 76 100 100 164 100 

 4 Yabancı Kadın Sayı 100 103 100 100 103 100 

 5 Yabancı Erkek Sayı 100 10 100 100 18 100 

 6 Anne Baba İzni Sayı 100 113 100 100 98 100 

 7 Mahkeme İzni Sayı 100 10 100 100 10 100 

 8 İzin Belgesi Sayı 100 7 100 100 9 100 

 9 Kıyılmayan Nikâh Sayı 100 33 100 100 63 100 

  Toplam Nikâh Sayı 100 925 100 100 979 100 
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2-Performans Sonuçları Tablosu 
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Kamu İdarelerince Hazırlanacak Olan Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca, 

idarenin yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve 

göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, diğer performans 

bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir.  

2018 Yılı Reyhanlı Belediyesi Performans Programı ile belirlenmiş olan hedef ve göstergelerin 

program yılı içerisinde uygulanmasına ilişkin gerçekleşmelerin, performans sonuçları tablosu 

aracılığıyla gösterilmesi gerekmektedir. Performans sonuçları tablosu ile yapılan hedef ve 

gerçekleşmelerin; istenen düzeyde gerçekleştiği veya gerçekleşmediği hususunda tespitler 

yapılmaktadır. Çıktılar göz önünde bulundurularak oluşan sapmaların tespiti ve yapılan tespitin 

giderilmesine yönelik teşhislerin bulunup bir sonraki uygulama yılı içerisinde çözüme 

kavuşturulabilmesi, orta vadede yapılan eksiklerin giderilebilmesi imkânını doğuracaktır. Bu 

husuta Birimlerin performans sonuçları tablosu faaliyet ve proje bölümlerinde yer almaktadır. 

 

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile başlatılan mali yönetim uygulamaları 

çerçevesinde; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, yönetimin mali 

saydamlık ve hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmiştir. Stratejik 

plan, performans program ve faaliyet raporları ise bu amaçlara ulaşmak için kullanılan uygulama 

araçlarından bazılarıdır. Kurumun Stratejik Planı ve Performans Programı aracılığıyla 

Belediyenin temel amaç, hedef ve politikaları, bunlara ilişkin faaliyetler ve kaynak ihtiyacı 

belirlenmektedir. Söz konusu çalışmalarda öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise 

performans değerlendirme raporu kapsamında ele alınmakta ve faaliyet raporunda kamuoyu ile 

paylaşılmaktadır.  

Performans Değerlendirme Raporu ile performans hedeflerinin uygulama süreç ve sonuçları, yıl 

içinde belirli dönemlerde takip edilmekte, belirlenen dönemlerde gösterge gerçekleşme değerleri 

alınmakta, analiz edilmekte, değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır. Bu kapsamda 

gerçekleşmelerin hedef ve planlara uyum derecesi, sapmalar ve sapma nedenleri araştırılmakta, 

negatif sapmaları önlemeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Reyhanlı Belediyesi 2015-

2019 Stratejik Planında yer alan 6 adet stratejik amaç ve 25 adet hedef doğrultusunda belirlenmiş 

olup, 2018 yılı Performans Programında performans göstergesi ve bu göstergelerin hedef 

değerleri yer almaktadır. 
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4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Fiziki ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Stratejik Planda ortaya konulan 

hedefler ile bunların gerçekleşme durumu kıyaslanmaktadır. Hedefler ve gerçekleşme arasında 

fark oluşması durumunda sapmanın nedenleri değerlendirilmekte ve düzeltici önlemlere ilişkin 

öneriler sunulacaktır.  

Mali ilerlemeye ilişkin veri/bilgi toplanması ve analizi: Performans Programında (PP) yıllık 

olarak hedefler için ayrılan bütçe ile nakdi gerçekleşme kıyaslanmaktadır.  

Stratejik Plan uygulama süreç ve sonuçlarının kalite unsurlarının izlenmesi: Stratejik Plan 

uygulama ve sonuçları, kalite unsurları açısından (katılımcılık, kurum içi/kurumlar arası iş birliği 

ve koordinasyon, iç/dış paydaşlarda sahiplenme, elde edilen sonuçların sürdürülebilirliği ve temel 

politika belgeleri ile uyumu, vb.) değerlendirilmektedir. 

 Çevresel faktörlerin izlenmesi: Çevresel faktörler (gelişen fırsat ve tehditler, paydaş 

beklentilerindeki değişim, kamu yönetimindeki olası yeni yapılanma ve dönüşümler, mevzuat 

değişiklikleri, vb.) izlenerek Stratejik Planın güncelliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Risk yönetimi: Stratejik Plan uygulama sürecini etkileyebilecek riskler, “risk yönetimi” 

yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır.  

Değerlendirme Raporu: 2018 Yılında belediyemiz faaliyetleri 2015-2019 yıllarını kapsayan 

stratejik plana dayalı olarak yürütülmüştür. Müdürlüklerimizin stratejik plandaki faaliyetleri yıllık 

olarak performans programında tanımlanmaktadır. Performans programındaki faaliyetlerin 

değerlendirilmesi ve izlemesi yıllık dönemler halinde yapılmaktadır. 2018 yılı faaliyet raporunda 

2018 yılı için hazırlanan performans programında belirlenen performans hedeflerine göre birimler 

faaliyetlerini yürütmüş olup, performans göstergelerindeki sapmaların nedenleri ilgili birimler 

tarafından birim faaliyet raporlarında belirtilmiştir. Bu nedenler doğrultusunda gerekli kaynak 

planlaması ve iyileştirme süreçleri faaliyete geçirilecektir. Ayrıca bu sapmalar sonraki 

dönemlerde hazırlanacak olan plan ve programların hazırlık süreçlerine olumlu katkılar 

sağlayacaktır.  
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   IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

  

 

 

 

 

 

 

 

A- A- ÜSTÜNLÜKLER 

 

B- B- ZAYIFLIKLAR 

 

C- C- DEĞERLENDİRME 
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A – Üstünlükler 

- İlçemiz genelinde eğitimli nüfus sayısının  yüksek olması, 

- İlçemiz sakinlerinin yenilikçi, değişime açık, kentsel ve toplumsal gelişimi destekleyici olması, 

- Belediye faaliyetlerinin kalite ve vatandaş memnuniyet odaklı olması, 

- Ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyon ve faaliyetlere ev sahipliği yapılması, 

- Paydaş ve tedarikçilerle işbirliği içinde çalışılması, 

- İletişim merkezi ile vatandaş talep-şikâyetlerinin hızlı bir şekilde karşılanıyor olması, 

- E-belediye uygulamalarının hızlı ve aktif olarak kullanımının sağlanması, 

- Coğrafi Bilgi Sistemleri Ulusal Adres Veri tabanı eşleştirmeleri gerçekleştirildi, 

- İş sağlığı, iş güvenliği mevzuatı gerekliliklerinin sağlanmış olması, 

- Belediyeye ait öncü Sağlık Destek Hizmetlerinin olması, 

- Şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi, 

- Mahalle muhtarlıkları ile iletişim ve koordineli çalışmalar sayesinde halka hızlı ve birebir 

hizmet sunulması, 

B – Zayıflıklar 

-Çalışan performans değerlendirme sisteminin etkinliğinin yetersiz düzeyde olması, 

- Tanıma, takdir ve ödüllendirme sisteminin etkin olarak yürütülememesi, 

- Kurumsal insan kaynakları yönetimi ve kariyer planlamasının olmaması, 

- Organizasyonel düzenlemelerde sürekliliğinin sağlanamaması, 

- Yeni uygulanan bazı sistemlerin yayılımı ve kurum entegrasyonunda yaşanan zorluklar, 

- Kurum içi iletişimde etkililiğin tam olarak sağlanamaması, 

- Performans yönetim sisteminin ve Kurumsal risk çalışmaları yayılımının ve etkililiğinin yeterli 

olmaması, 

- İç kontrol sisteminin kurumsal olarak içselleştirilememesi, 

- Hedef belirleme yaklaşımının yayılımında eksiklik, 

- Performans kriteri, kıyaslama yaklaşımları ve performans değerlendirme sistemlerinin 

yayılımındaki eksiklik 
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C – Değerlendirme 

Hatay’ın örnek İlçe Belediyesi  olma hedefiyle yola çıkan Reyhanlı Belediyesi; kanunlar 

ve diğer mevzuatlar çerçevesinde, “Misyon,Vizyon ve hedeflerine ulaşırken ilçe sakinlerine 

katkı sağlayacak faaliyet ve projeler üreterek, ekonomik, çevresel ve sosyal standartların 

geliştirilmesine destek olmuştur. 

Verimlilik, etkililik ve şeffaf yönetim anlayışı çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı faaliyet 

raporu ile; Reyhanlı Belediyesi Yönetsel, Operasyonel ve Destek SüreçYönetimleri altında 

kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar ile 2018 yılını tamamlamıştır. 

2019 yılında da dürüst, şeffaf, adaletli olarak, vatandaş ve kalite odaklı, güler yüzlü hizmet 

sunmaya kaldığı yerden devam edecektir. 

 Belediye Mali Hizmetler Birimi sınırlı kaynakların etkin yönetimi için gerekli olan uzman 

kadrolara ihtiyaç duymaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün etkililiği gerek personelin niteliği 

açısından gerekse donanım açısından etkinliği sınırlı haldedir. Bu etkililiği sınırlandıran bazı 

temel nedenler aşağıda belirtilmiş bulunulmaktadır:  

 Belediyemizin uzman personel eksikliği nedeniyle Belediye sınırları içerisinde 

vergilendirilebilir kapasitenin tespit edilmesinde başta Emlak vergisi olmak üzere ilan ve reklâm 

vergisi mükelleflerinin faaliyetlerinin yakından takip edilmesinde sıkıntılar bulunmaktadır. 

Özellikle denetim fonksiyonunu icra eden personel sayısın azlığı ve bu personelin tamamının 

hizmet içi eğitim durumlarının yetersizliği bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca personel yaşı 

genel itibariyle 45 ve üstünde olması nedeniyle emeklilik sınırına yaklaşılması gerek memur 

performansı Belediyemizin performansını olumsuz etkilemektedir. Bu personelin emeklilik 

durumlarında yerlerine gelecek personelin yetişmiş olmaması uygulamada büyük sıkıntılara yol 

açacaktır.  

 Belediyenin mali yapıdaki birimlerinin yetki ve sorumluluk alanı yeteri kadar açık değildir. 

Bu durumun varlığı, Belediye hizmetlerinin etkinliğinin azalmasında önemli bir neden 

oluşturmaktadır.  

Tüm bunlar Belediyemizin etkinliğini ve verimliliğini kısıtlamakta belediye yönetiminin 

etkinliğini sınırlandıran etmenler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, güçlü bir yönetim bütün 

birimlere gereken önem verilmeli, iş yükünü hafifletecek tarzda, daha fonksiyonel ve işlevsel hale 

getirilerek yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  

 



2018 YILI          [REYHANLI BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU] 

 

           [Strateji Geliştirme Müdürlüğü 132 

 
 

    

 

 

 

 

 

                                    V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

  

 

 

 

 

 

      

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

    EKLER 

Ek-1: 2018 Yılı Kesin Mizanı  

Ek-2: 2018 Yılı Bilançosu 

Ek-3: 2018 Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli  

Ek-4: 2018 Yılı Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli 

Ek-5: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

Ek-6: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Güvence Beyan 
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Belediyemiz ilçe halkının gereksinim ve beklentileri ile ilgili ihtiyaç analizi yapmakta, elde 

ettiği bilgiler ışığında strateji ve hizmet politikasını oluşturmakta, değişikliklere karşı sürekli 

hazır bulunmaktadır. Bu sayede hizmet sonuçlarını değerlendirmekte ve tüm paydaşlarına 

sürdürülebilir yarar sağlamaktadır.  

Bu bağlamda misyon, vizyon ve stratejik planımızdaki hedeflere ulaşmak için planlanan proje ve 

faaliyetlerin yapılması, takibi ve daha etkin yürütülmesi sağlanacaktır. Stratejik plan ve performans 

programının daha etkili takip edilebilmesi için 2018 yılında müdürlüklerin performans kriterleri 

revize edilmiştir. Performans kriterlerinin etkin takibi için yayılımı ve etkililiği artırılacaktır. 

Hizmette kalitenin artırılması adına, hizmet içi eğitim ve Ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmeye 

devam edilecektir. Hatay’ ın örnek Belediyesi olmak hedefiyle tüm birimlerimizde iyileştirme, 

toplam kalite ve kurumsal kapasiteyi geliştirme çalışmalarımız devam edecektir. 

 

Ayrıca; 

- Reyhanlı belediyesinin mali yönetimi güçlendirilmelidir. Bu amaçla, uzun vadeli yatırım ve 

finansman planlarının yapılması zorunludur. Bunların, belediyenin mali yapısında istikrarın 

sağlanmasına ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkıda bulunacağı tahmin 

edilmektedir. 

- Reyhanlı belediyesinin kaynak artışı, yerel mali kaynaklar eliyle gerçekleştirilmelidir. Merkezi 

idare kaynaklarına olan bağımlılık, belediye bütçesinde öngörülemeyen dalgalanmaları artıracağı 

düşünülmektedir. Belediye bütçesinde, yerel kaynaklar payının mutlaka artırılması 

gerekmektedir. Bu amaçla, emlak vergisi, kaynak artışı bağlamında, hızlı şehirleşme ve buna 

bağlı olarak mekânsal büyümenin yaşandığı Reyhanlı’da, temel gelir kalemi olarak 

düşünülmektedir. 

- Reyhanlı Belediyesi’nde hizmetlerde; maliyetlendirme, uygulama, izleme ve değerlendirme 

süreçlerinin kalitesi, mutlaka artırılmalıdır.  

- Belediye hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilmesinde, özellikle bilgi ve iletişim 

teknolojilerine gereken önemin verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle etkin ve güvenli bir e-

belediye ve tahsilat yapısının oluşturulması gerekmektedir.  

- Yatırım harcamalarının; fayda-maliyet ve fayda-etkinlik analizleri çerçevesinde planlanması, 

harcamaların uygun dağılımın sağlanmasında önemli bir fonksiyonu icra edeceği gibi gerçek ve 
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ölçülebilir hedeflerin belirlenmesine de katkıda bulunacaktır. Hizmetin verileceği nüfusun 

büyüklüğü dikkate alınarak, fayda-etkinlik ve fayda-maliyet analizleri çerçevesinde, projelerin 

değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. 

- Gelir toplama etkinliğinin artırılmasında, kent bilgi sistemine geçilmesi, daha güncel ve sağlam 

bilgilere ulaşılmasını sağlayarak gelir kaçağının azaltılmasında önemli bir işlev görecektir. 

- Kısa vadede belediyenin kıt kaynaklarının artırılmasının mümkün olmaması nedeniyle hedefin, 

etkin bir mali yönetim yapısının oluşturulmasına yönelik çabaları içermesi gerekmektedir. 

- Mali planlama çalışmaları esnasında, geçmiş yıllar baz alınarak geleceğe ait tahminlerin 

gerçekçi olarak saptanmalı ve bu amaçla gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması yönünde 

bir birim  ( ARGE –araştırma Geliştirme ) teşekkül ettirilmelidir. 

- Vergi gelirleri kayıplarını en aza indirebilmek için mali hizmetler biriminin modern yönetim 

tekniklerine göre aksayan yönlerinin yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmeli, personelin hizmet 

içi eğitimle niteliğinin artırılması ve mali hizmetlerde yeterli sayıda personel görevlendirilerek, 

denetim faaliyetlerinin süreklilik kazandırılması sağlanmalıdır. 

- Kaynak yetersizliğinin gidermede, mevcut kaynakların iyi belirlenmesi ve değerlendirilmesi, 

belirlenen amaçlar doğrultusunda kaynak tahsisinin uzun dönemli planlamasının yapılması, 

yatırımların tespitinde önceliklerin iyi belirlenmesi ve yatırımların verimliliği ile etkinliğine 

gereken önemin verilmesi gerekmektedir.  
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EK-1 
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                                                ÜST YÖNETİCİ 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi maki yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 

sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim.  

            

 

Mimar Mehmet ÇÜTER 

                          Belediye Başkanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiği ve gerekli tedbirlerin alınması 

için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını boyan ederim. 

İdaremizin 2018 yılı faaliyet raporunun “MALİ BİLGİLER” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir tam ve doğru olduğunu teyit ederim.  

            

 

         Muzaffer ŞAHSUVAR 

          Mali Hizmetler Müdürü 


