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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

 

 

                     Belediyemiz, Kamu İdarelerince hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki 

Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan 2020-2024 yılı Stratejik Planının, 2021 yılına ait 

performansını belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. 

 

                     İlçemize en iyi şekilde hizmet sunmak için halkın isteklerini ön planda tutarak 

şeffaf, etkin ve etkili hizmetleri katılımcı bir anlayışla sunmayı, Kayapınarlıların ekonomik ve 

sosyal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayarak, yıllık faaliyet projelerimizi gerçekleştirdik. Bu 

amacımızı ifa edebilmemizin yolu öncelikle mevcut durumumuzu, var olan fırsat ve 

tehditlarımızı, güçlü ve zayıf yönlerimizi belirleyip, Stratejik planmızda yer alan amaçlarımız ile 

ulaşmak istediğimiz hedefleri 2021 yılı Performans Sonuç Tabloları ile Performans Bilgi 

Değerlendirme analizler tablosundaki yatırımlarımızı gerçekleştirdik.  

 

                     5393 sayılı Belediye Kanunu ve belediyelere yetki veren diğer kanunlar 

çerçevesinde halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli olan tüm çalışmaların 

yapılması ve sonuca ulaşması için belediyemizin tüm imkânları kullanılmaktadır. Ancak 

belediye hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yeterli mali kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapılan tüm hizmetlerimiz Kanunlar çerçevesinde denge unsuru ve tasarrufa önem verilerek, 

hizmetlerin ekonomik ve kalite standartlarına uygun hale getirilerek gerçekleştirdik. 

 

                      Kayapınar ilçemizi birlikte belediyecilik anlayışı ile belediyemizi geleceğe 

taşıyacak faaliyetleri, hayata geçirdiğimiz yoğun geçen hizmetlerimiz ile diğer yandan covid-19 

corona virüs pandemisi nedeniyle mücadelemiz devam ederken, bir yandan da 2021 yılında 

hedeflediğimiz tüm yatırımlarımızı gerçekleştirdik.  

 

                       2021 Yılına ait Faaliyet Raporu ile Kurumumuzun çalışmalarını bilgilerinize ve 

meclisimizin onayına sunarken, bize öneri ve desteği ile katkıda bulunan tüm kayapınar halkına 

ve tüm birim amirleri ve çalışanlarına da başarılar dilerim.  
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I. GENEL BİLGİLER  

 

A-Misyon  
Vatandaş katılımını esas alan, yaşanılabilinir, sağlıklı ve sürdürülebilir model bir Belediye 

olmak.  

Vizyon  
Kayapınar’a özgü yenilikçi İmar ve Yaşam Kültürü ile Modern Yaşam Merkezi hazırlayan ve 

gelecek nesillere aktıralabilir kaliteli hizmetler oluşturarak halkın memnuniyetini sağlamak. 

B-Yetki Görev ve Sorumluluk  

Bu bölümde Stratejik planın ve performans programının hazırlama sorumluluğu ve 
yürütülmesine ilişkin görev ve sorumluluklara değinilecektir. 
Stratejik plan ve performans programına ilişkin bulunan amac ve hedeflerin gerçekleşme 

durumlarının takip edilmesi icin, Başkan Yardımcıları ve sorumlu idari birimler, üç ayda bir 

toplantı yapacaklardır 

Toplantı görüşme tutanakları, rapor halinde Başkanlık Makamına sunulacaktır. Başkan 

Yardımcıları baskanlığındaki toplantılara ayrıca, kurumun stratejik planlamadan sorumlu 

Müdürü de katılacaktır. 

Söz konusu toplantılarda, amaç hedef ve performans programı gerçekleşme durumları, 

gerçekleşmesinde gecikme olanların nedenleri v.b. gibi hususlara yer verilecektir. Öte yandan, 

kurum genelinde altı ayda bir stratejik plan toplantısı yapılarak, idari birimler düzeyinde yapılan 

toplantıların, kurum geneli için uygulanması ve raporlaması gerçekleştirilecektir. 

Yılın ikinci dönem toplantısı netice olarak, yıllık faaliyetin raporlanmasıyla sonuclanır. 

Gerek üç aylık ve gerekse altı aylık dönemsel toplantı ve raporlarda varsa programa uygun 

olmayan gelişmelerin saptanması ve ilave tedbirler geliştirilmesi gerekir. 

İzleme sırasında alınacak raporlara göre işin kullandığı kaynak, ulastığı nokta ve ortaya çıkan 

ürün ve hizmetin değerlendirilmesine de imkan sağlayacaktır. Plan gercekleştirmeleri, 

zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenir. Bu inceleme ve değerlendirme 

sonucunda; Kuruluşun kurum içi kapasitesinde veya faaliyetini gerçekleştirdiği ku- 

rum dışı ortamda temel değişiklikler yoksa; stratejiler, eylem planları ve faaliyetler planlandığı 

şekilde gerçekleşiyorsa; stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilere 

uygunsa; plan teyit edilecek ve uygulamaya devam edilecektir, 

Buna karşılık yukarıdaki hususlarda değişiklikler olduğu tespit edilirse, beklenmeyen veya arzu 

edilmeyen sonuçlar ortaya çıkıyorsa veya mevcut stratejik amaçlar hedeflerve performans 

programı yeterli/gerekli degil ise, plan gözden geçirilir ve ilgili merciler tarafından yeniden 

değerlendirilerek, uygulanmaya devam edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belediyenin Görev ve Sorumlulukları: 

 

5393 sayılı belediye Kanunun 14. Maddesi gereğince  

 

a)  İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, acil yardım, kurtarma ve 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.  

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

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

türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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 nakdî 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 meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.  

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

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır.  

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar 

 

5393 sayılı Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları : 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.  

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.  

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

ruhsatı vermek.  

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

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

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

yaptırmak.  

e) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması 

ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  

f) 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.  

g) Borç almak, bağış kabul etmek.  

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek.  

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

ve denetlemek. 

i) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 

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

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

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

malları yoksullara vermek. 

j) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare 

tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili 

teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş 

muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. 



Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

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

sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 

uygulanır.  

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

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

gelirleri haczedilemez.  

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda 

haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…) (2). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi 

durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) (2) şekilde yapılamaz.  

 

 5393 Belediye Yönetim Organları: 

1) Belediye Meclisi 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 

göre seçilmiş üyelerden oluşur. 

Meclisin Görev ve Yetkileri 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 

personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

c)Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde 

il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il 

sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri 

tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.  

d) Borçlanmaya karar vermek.  

e) 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.  

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 

bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.  

g) Şartlı bağışları kabul etmek.  

h) 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.  

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 

veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına 

karar vermek.  

j) 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.  

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 

seçmek.  

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 

ve değiştirilmesine karar vermek.  

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.  

n) 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.  

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 

ayrılmaya karar vermek.  

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî 

idarebirlikleriyle 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.  

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.  

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.  

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.  

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek 

kabul etmek. 

 

2) Belediye Encümeni 

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin 

her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri 

ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi 

kişiden,  

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 

gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 

arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur. Belediye başkanının 

katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya 

encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili 

olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak 

üzere çağrılabilir. 

  Encümenin Görev ve Yetkileri 

 a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye 

meclisine görüş bildirmek.  

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 

uygulamak.  

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.  

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.  

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.  

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 

anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.  

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 

süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.  

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.  

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. 

 

3) Belediye Başkanı 

Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 

Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.  

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim 

organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde 

bulunamaz. 

 

Belediye Başkanı Görev ve Yetkileri 

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 

belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.  

b) 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.  

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.  

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.  

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.  

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.  

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.  



h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.  

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 

vermek.  

j) Belediye personelini atamak.  

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.  

l) Şartsız bağışları kabul etmek.  

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

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

hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için 

ayrılan ödeneği kullanmak.  

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

 

C-İdareye İlişkin Bilgiler 

1-Fiziksel Yapı 

Belediyemiz Peyas Caddesi 56/1 adresinde bulunan Yeni Hizmet binası Kayapınar caddesi 

üzerinde hizmet vermektedir.2019 yılı itibari ile yeni hizmet binasına taşınma gerçekleşmiş ve 

hizmet sürdürmektedir. Belediye hizmet binasının kapalı alanı 7000 m2 olup, otopark, yeşil 

alanlarıyla 20000 m2 üzerinde inşaa edilmiştir. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi fiziksel 

yapıların dağılımı aşağıda belirtilmiştir; 

Belediye Hizmet Binası: Peyas Caddesi 56/1 adresinde bulunan Yeni Hizmet binası Kayapınar 

caddesi üzerinde kurulmuş ve gelecek 50 yıla aşkın hizmet verebilecek kapasiteli yapıya 

sahiptir. 

Bilgi ve Eğitim Binaları : İlçemiz sınırları dahilinde bulunan; Fırat Mahallesi bilgi evi 2 adet, 

Mezopotamya bilgi evi 1 adet, Barış Mahallesi Bilgi evi 1 ve Peyas Mahallesi Bilgi evi 2 adet 

Diclekent Bilgi Evi 1 adet olmak üzere toplam  7 adet Bilgi evlerinde eğitmenler eşliğinde, 2 

bine yakın öğrencilerimiz farklı branşlarda kurslardan faydalanmaktadır.   

Engelsiz Yaşam Merkezleri: İlçemiz sınırları dahilinde bulunan 1 adet Huzurevleri 

Mahallesinde, 1 adet Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezimiz bulunmaktadır. Engelsiz Yaşam 

merkezlerimizde engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal kültürel ve eğitsel alanlarda 

konusunda eğitimli personeller ile engelli vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir.  

Belediye Şantiyesi: İlçe sınırlarımız dahilinde bulunan yerin Selahattin Eyyubi Bulvarı 

Mezopotamya mahallesinin, 75 mt lik yolun üst kısmında bulunan diski su işletme binasının 

hemen arkasında bulunmaktadır. Geniş kapsamlı olan alanda; araç filo parkımız, araç bakım 

onarımı, demir doğrama atölyeleri ile park bahçelere yönelik yapılan oturma bankların 

yapımına yönelik imalatların yapıldığı ve 600 çalışanın hizmet verdiği belediye şantiyemiz 30 

bin m2 lik alana sahiptir. 

Park ve Bahçelere ait Sera Alanı: İlçe sınırlarımız dahilinde bulunanMezopotamya 

Mahallesinin 75 mt. Yolun üst kısmındaki Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Merkezinin 

arkasında bulunmaktadır. Mülkiyeti belediyemize ait olan 60 bin m2 lik alana sahip olan sera 

alanımızda her biri 15 bin m2 lik 2 adet kapalı alanlarda getirilen ve profesyonel sistemli 

mevsimlik çiçek üretimi yapılmaktadır. 

 



Kayapınar Belediyesi Nikah Salonu: Belediyemizin Dicle kent Bulvarı Medya Mahallesi 

Dicle kent Villaları karşısında ve Rojava Parkı içinde bulunmaktadır. Vatandaşlarımıza en iyi 

şekilde hizmet sunan yerin yaklaşık bin m2 kapalı alanı mevcuttur. 

 

TÜRÜ NİTELİĞİ SAYISI TOPLAM 

 

 

Hizmet 

Binaları 

 

Genel Hizmet Binası  1  

 

 

42 

Nikah salonları 1 

Yas yerleri Binası (Taziye evi)  30 

Kapalı Semt Pazarı 1 

Engelsiz Yaşam Merkezi 2 

Eğitim Birimi-Bilgi evleri 7 

 

Ulaşım 

Araçları 

 Otomobil 47  

      111 

 
Kamyon-Kamyonet-Pikap-Otobüs  44 

İş Makinası 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- TEŞKİLAT YAPISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞKANLIK 

BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

KÜLTÜR VE SOS. İŞ. MÜDÜRLÜĞÜ 

BASIN YAYIN ve HALK. İŞ. MÜDÜRLÜĞÜ 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

RUHSAT ve DEN. MÜDÜRLÜĞÜ 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

DESTEK HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

KADIN ve AİLE HİZ. MÜDÜRLÜĞÜ 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNSAN KAY. ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

MAKİNA İK. BAK. ve ONRM.  MÜDÜRLÜĞÜ 

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ 

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 



3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

 

Bilgi ve İletişim; İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilginin uygun bir şekilde kaydedilmesi, 

tasnif edilmesi ve ilgililerin iç kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir 

şekilde ve sürede iletilmesidir. Sözü edilen bilgiler sadece finansal işlemlere yönelik bilgiler 

olmayıp kurumun tüm faaliyet ve işlemlerini kapsayan bilgilerdir. Bilgi en önemli kaynaklardan 

birisidir. Teknoloji ise baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bilişim Sistemleri ise bilgi dünyası ile 

teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Temel amacı 

topluma hizmet olan yerel yönetimlerde bilişim sistemlerinden yararlanarak, vatandaşa daha 

kaliteli hizmet sunulması yönünde çalışmalarını geliştirmektedirler. 5018 sayılı Kanun ve ikincil 

mevzuatı düzenlemeleri ile bilgi ve iletişime ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Mali 

İstatistikler, muhasebe kayıtları ve faaliyet raporları ve bu düzenlemelerden bir kaçıdır. 

    Kurum Yöneticileri, kurum içinde etkin bir iletişim kurulmuş olup, sözlü ve yazılım 

iletişim kanalları, yatay ve dikey bilgi akışları sağlanmış, kurum dışı paydaşlarla ve yetkili 

mercilerle de etkin bir iletişim kurulmuştur. Bu iç ve diş iletişim sağlayacak bilişim ağları, kayıt 

sistemleri, bilgi işleme yöntemleri ve gerekli insan kaynaklarından yararlanmıştır. Kurum içi ve 

diş iletişimde başarı sağlanabilmesi için tüm çalışanların görev ve sorumlulukları açıkça 

belirtilmiş, organizasyon içi iletişim kanalları açık olup, bu konuda sınırlamalar kaldırılmış ve 

esnek bir iletişim ortamı sağlanmıştır. 

    Kayapınar İlçemize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için 

bilişim alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye 

devam ediyoruz. E-Belediye, Takbis (Tapu Takip Sistemi) gibi mobil uygulamalarımız sadece 

yönetim organlarımızda değil, diğer kurumlarla da entegre çalışabilmektedir. Vatandaşlarımız e-

Belediye, 7/24 belediye Web sayfası üzerinden borç öğrenme ve borç ödeme işlemlerini Arsa 

Metre kare Fiyat Sorgulaması İnşaat maliyetleri, Aşınma Oranları, Çevre Temizlik Vergisi, 

Meclis ve Encümen Gündemi, Nikah Rezervasyon, Doküman Yönetimi, Beyaz Masa, Bilgi 

Edinme, E Ödeme E Makbuz ve Mükellef Üyelik Genel Bilgiler Sms ile Borç Bildirimleri 

Sorgulaması yapılabilmektedir. Düzenli güvenlik denetimleri yapılan, yazılımsal ve donanımsal 

tedbirlerle korunan sistemlerimizde bilişim teknolojileri etkin kullanılmaktadır. 

 

4-İnsan Kaynakları  

12/09/2010 gün ve 27697 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediyeler ve 

Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Ait Yönetmelik 

hükümlerine göre Belediyemizde (426) memur, (110) işçi öngörülmüştür. Mevcut durum olarak 

bakıldığında ise (68) memur, (24) işçi, ve (70) sözleşmeli personel görev yapmaktadır.  

Belediyemizde çalışan tüm memur, sözleşmeli personel ve işçilerin sicil dosyaları yeniden 

gözden geçirilmiş olup, eksiklikler tamamlanmıştır.  01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 

emekli, istifa ve ihraç gibi nedenlerle ayrılan personellerin tüm işlemleri yasa mevzuat 

çerçevesinde yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Belediyemizin personel ve kadro durumu yıllar itibariyle aşagıda gösterilmiştir. 

 

YIL 

 

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ ESKİ 

HÜKÜMLÜ 

TOPLAM 

ÇALIŞAN 

PERSONEL 
Kadro Mevcut Kadro Mevcut Mevcut Mevcut  

2016 

 

646 

 

40 

 

110 

 

72 

 

           22 - 

 

134 

 

 

2017 

430 

 

48 

 

110 

 

32 

 

56 

 

- 

 

136 

 

2018 428 56 111 31 62 - 149 

2019 426 56 112 29 64 - 149 

2020 426 66 110 27 68 - 161 

2021 65 424 117 27 70 - 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2021 Yılı Personel Dağılım Tablosu 

 

  

Memur 

 

Sözleşmeli 

 

İşçi 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4   

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 - 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 - 1 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 18 4 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2            4 - 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 - - 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 1 3 - 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3  1 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 - 

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 4 12 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  3  

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 4 12  

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 4 11  

PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 3 5 4 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2 1  

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2   

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1   

HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN 

MÜDÜRLÜĞÜ 

3 -  

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 4 1  

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 1   

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1   

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1   

KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1   

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 1 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1 1  

 AR-GE 1 1  

MAKİNA İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 1 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

    

                                             MemurSözleşmeli İşçi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2021 Yılı Personelin Eğitim Kategorilerine Göre Dağılımı 

 

 

 

Birimler 
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o
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - - - 1 4 - - 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - - 1 - 5  - 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ - -   3 - - 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - 4 - 4 19 - - 

HAKLA İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 3 - - 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 4 - - 

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - - - 2 13 - - 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ - - 1 1 1 1 - 

KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ - - 1 - 3 - - 

KÜLTÜRVE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - - - 2 2 - - 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - - - 1 4 - - 

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 1 - - 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - - -  3 1 - 

PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 - - 7 - - 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 1 - - 

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ - - - 3 1 - - 

 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 1 - - 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 1 - - 

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ - 5 11 1 4 - - 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ - - - 6 13 - - 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - - 2 2 3 1 - 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - - 2 - 5 - - 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - - - - 1 - - 

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ  - - - - 1 - - 

KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ  - - - - 1 - - 

 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM    

MÜDÜRLÜĞÜ 
- - 1 2 2 - - 

                

 

 



 

2021 Yılı Personelin Cinsiyet Kategorilerine Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

Birimler 

 

Erkek 

 

Kadın 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5 1 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3 - 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       22 5 

HAKLA İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 2 

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9 6 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 3 - 

KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ 1 3 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 1 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 

PARK, BAHÇE VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 7 5 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2 - 

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 15 3 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ           9 7 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 6 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1 - 

AR-GE        1 2 

MAKİNE İKMAL VE BAKIM ONARIM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
     5 1 

KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ      1  



 

2021 Yılı Personelin Eğitim Kategorilerine Göre Dağılımı (%); 

 

 Önlisans ortaöğretim lisans okuryazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Yılı Personelin Cinsiyet Bazında Dağılımı (%); 

 

Erkek  Kadın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



II. AMAÇLAR VE HEDEFLER  

A- Temel Politika ve Öncelikler 

Yerel yönetimler, halka en yakın kamu yönetimi birimleridirBu derin izlerin ortaya 

çıkardığı bilgi toplumların katılımcılık şeffaflık, vatandas odaklılık, hesap verebilirlik 

gibi ilkelerinden olusan "yönetim" anlayışı, diger kamu idarelerinde oldugu gibi yerel 

yönetimlerin yeniden yapılanmasında da önemli bir yer tutmaktadır. Yeni kamu 

yönetimi anlayışı, dünyada yaşanan bu gelismeler ve çeşitli ülkelerde yaşanan tecrübeler 

ışığında ülkemizi 21. yüzyılda çağdaş bir yönetim anlayışına ve yapısına 

kavusturmak amacı taşımaktadır. Çağdaş yönetim anlayışı ve yapısı: 

• Katılımcı ve paylaşımcı bir anlayışa sahiptir, 

• Pro-aktif yönetimi esas alır, 

• Girdi odaklı olmaktan ziyade sonuc ve hedef odaklı olmaya yönelir, 

• Kendine odaklı olmaktan ziyade vatandas odaklı olmayı hedefler. 

Bu yeni anlayış icinde, 21. yüzyılda kamu yönetimi: 

• Seffaf olmak, 

• Katılımcı olmak, 

• Düşük maliyetle çalısmak, 

• Etkili olmak, 

• Öngörebilir olmak. 

Ilkeleri doğrultusunda 2021 mali yılı performans programımız hazırlanmıştır. 

A-Temel Politika ve Öncelikler 

 

STARATEJİK AMAÇ 

 

 

STRATEJİK HEDEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 Yaşam Kalitesini Yüksek Bir Kent 

Oluşturmak. 

 

 

 

 

H1.1 Kentteki potansiyeli değerlendirerek 

kalkınmaya katkı sunmak. 

H1.2 Kentteki potansiyeli değerlendirerek 

kalkınmaya katkı sunmak. 

H1.3 Kentin gelişen ve değişen ihtiyaçları 

doğrultusunda sürdürülebilirlik ilkesi göz 

önüne alınarak planlama ve kentsel dönüşüm 

çalışmalarını gerçekleştirmek.  

 

H1.4 Temiz ve sağlıklı bir yaşam alanı 

oluşturmak için tüm canlıların yaşam 

koşullarını iyileştirmeye yönelik doğayla 

barışık ve çevreye duyarlı çağdaş hizmetler 

sunmak . 

 

H1.5 Yapılaşmaya yönelik alanlarda yol 

yapımı (asfalt-kilitli parke döşeme ve stabilize 



malzemesi) alım çalışmalarını yapmak. 

 

H1.6 Kentteki esenlik ve huzur ortamının 

devamını sağlamak için çalışmalar yapmak, 

denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulama 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Kurumsal Gelişimi Sağlam için 

Kurumun Mali Yapısını Güçlendirme ve 

Gelir Kaynaklarının Kayıtlarını Tutmak. 

H2.1Belediyemizin mali yönetim ve yapısını 

güçlendirmek. 

 

H2.2Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil 

edilmesine yönelik çalışmalar yapmak 

 

H2.3Gelir getirici ticari faaliyetlere ait 

işyerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarını 

başlatmak. 

 

H2.4Kentin geleceğini ilgilendiren önemli 

konularda kararların paydaşlarla alınmasını 

sağlamak 

 

H2.5Kurumsal iletişimde teknoloji 

imkanlarını kullanarak, hızlı ve etkin çalışma 

sistemini oluşturmak, uygulamak ve 

sürdürmek 

H2.6Bilgi teknoloji alanında yeni projeler 

hayata geçirerek, bilgi güvenliğine yönelik 

çalışmaları en üst seviyede gerçekleştirmek 

 

H2.7İnsan kaynakları yönetiminde etkinlik, 

etkililik ve verimliliği artırmak 

 

 

 

 

A3 Kentin Sosyal Çüküntü Alanlarının 

Yapısını Tümden Değişecek Çarpık 

Görünümünde Olan Gece Kondu 

Yapıların Adaletli Bir Şekilde Çözüme 

Kavuşturmak. 

 

 

H3.1İlçemizdeki Peyas ve Huzurevleri 

mahallelerindeki gecekondulara yönelik 

kentsel dönüşüm projelerini uygulatmak 

 

H3.2İlçemiz sınırları dahilinde hazine 

arazileri üzerinde bulunan yapılarla ilgili 

Tapu-Tahsis işlemleri için Defterdarlık ve 

Çevre ve Şehircilik müdürlüğüyle koordineli 

bir çalışmayı başlatmak 

 

 

 

 

A4 Sosyal Hizmet Kapasitesini 

Geliştirmek ve Sosyal Refah Seviyesini 

Yükseltmek. 

H4.1Mevcut durum tespiti yapılarak 

yoksulluk haritasını çıkarmak 

 

H4.2Yoksul ailelerin çocuklarına giyim, 

sağlık ve kırtasiye yardımında bulunmak 

 

 

H4.3Belediyemizbünyesinde  giyime yönelik 

küçük çapta tekstil atölyeleri kurmaya yönelik 

faaliyetlerde bulunarak yoksul ailelerine iş 

istihdamı yaratarak tüketimden çok üretime  



yönelik çalışmalar yapmak 

 

H4.4Sosyo ekonomik açıdan yoksulluk oranı 

fazla olan mahallemizde, belediyemiz 

imkânları doğrultusunda haftanın belirli 

günlerinde sabah sıcak çorba hizmetinde 

bulunmak. 

 

 

 

 

 

A5 İmar Planlarını Tamamlamak ve 

Kentsel Dönüşüm Projeleri İcra Etmek 

Suretiyle Düzenli ve Planlı Kentleşme 

Alanlarını Oluşturmak. 

H5.1Kayapınar sınırları içerisinde yeni 

açılacak yerler için imar ve parselasyon 

planları yapmak, çağın gereklerine uygun 

insani ve doğal çevreyi ön planda tutan bir 

yaklaşımla sosyal kültürel ve inanç 

değerlerinin düzenlemede yer alması için kişi 

başına düşen yeşil alan miktarlarını arttırmak. 

 

H5.2İlçemiz sınırlarında Kamuya ait başta 

Peyas Mahallesi ile Huzurevleri 

mahallelerinde olmak üzere yapılacak kentsel 

dönüşüm alanlarında oluşacak 

kamulaştırmasız el atmalar ile ilgili işlemleri 

gerçekleştirmek 

 

H5.3Kentsel donatı alanlarının; ilçenin 

dokusuna uygun olarak projelendirilmesini 

sağlayarak kentsel tasarım ve rehabilitasyon 

uygulamalarını yürütmek, ihtiyaç duyulan 

yol, tretuvar, bordür ve çevre düzenlemesi 

çalışmaları yapmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A6 Kadın ve Ailenin Korunması, Eğitim 

Sosyal ve Kültürel Etkinliklerine Katılımı 

Sağlamak.  

H6.1Kadınların çalışma yaşamına katılımı; 

kadın emeğinin, istihdam ve girişimciliğinin 

desteklenerek kadın ekonomisinin 

güçlendirilmesi ve kadınların kendi işlerini 

kurmalarını sağlamak 

 

H6.2Kurum ve kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ve alanında uzman 

kişiler ile işbirliği yapılarak, kadın ve ailenin 

güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

 

H6.3Belediyemizde “kadın eylem planı” 

hazırlamaya yönelik çalışmalar başlatarak, 

kadına yönelik eğitim, istihdam, şiddet, 

sağlık, katılım ve kentteki  hizmetler ile ilgili 

taslaklar oluşturmak, gerek ulusal gerekse 

yerel yönetimlerdeki kurumlarla işbirliği 

yapmak ve çeşitli etkinlikler düzenlemek. 

 

H6.4Kadınlara yönelik şiddetin sona 

erdirilmesi, şiddet mağduru kadınlara acil 

yardım, barınma psikolojik destek sunmak 

 



 

B-İdarenin Amaç ve Hedefleri 
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AMAÇ 1: 

YAŞAM KALİTESİ 

YÜKSEK BİR KENT 

OLUŞTURMAK 

X X   X    X X X  X  X   X X X X X X  X 

AMAÇ 2: 

KURUMSAL GELİŞİMİ 

SAĞLAMAK İÇİN 

KURUMUN MALİ 

YAPISININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ VE 

GELİR KAYNAKLARININ 

KAYITLARINI TUTMAK 

X X X X  X X X        X X X        

AMAÇ 3: 

KENTİN SOSYAL 

ÇÖKÜNTÜ 

ALANLARININ YAPISINI 

TÜMDEN DEĞİŞECEK 

ÇARPIK GÖRÜNÜMÜNDE 

OLAN GECEKONDU 

YAPILARIN ADALETLİ 

BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜME 

KAVUŞTURMAK. 

 

                   X X     

AMAÇ 4: 

SOSYAL HİZMET 

KAPASİTESİNİ 

GELİŞİRMEK VE SOSYAL 

REFAH SEVİYESİNİ 

YÜKSELTMEK 

 

           X       X       

AMAÇ 5: 

İMAR PLANLARINI 

TAMAMLAMAK VE 

KENTSEL DÖNÜŞÜM 

PROJELERİ İCRA ETMEK 

SÜRETİYLE DÜZENLİ VE 

PLANLI KENTLEŞME 

ALANLARI 

OLUŞTURMAK 

            X X       X  X   



AMAÇ 6 : 

KADIN VE AİLENİN 

KORUNMASI, EĞİTİM, 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLERİNE 

KATILIMI SAĞLAMAK. 

 

                       X  

 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları (2021 YILI) 

 

 

                                            BELEDİYE GELİR-GİDER BÜTÇESİ TABLOSU 

AÇIKLAMA 2021 YILI 

GİDER 

BÜTÇESİ 

GERÇEKL

EŞEN 

GİDER 

% AÇIKLA

MA 

2021 YILI 

GELİR 

BÜTÇESİ 

GERÇEKL

EŞEN 

BÜTÇE 

GELİRİ 

% 

Personel Giderleri   32.466.000,00 23.318.985,87 72 Vergi 

Gelirleri 

103.450.000,00   75.077.650,21 73 

Sosyal Güv.Pirm.Gid.     5.061.000,00   3.773.660,70 75 Teşb.ve 

Mülk.Gelir. 

    6.580.000,00    3.098.638,67 47 

Mal ve 

Hiz.Al.Giderleri 

 152.855.000,00 174.280.655,20 1.

46 

Alınan 

Bağ.ve Yar. 

    1.400.000,00    7.651.820,00 5.47 

Faiz Giderleri   12.883.000,00  11.906.407,52 92 Diğer 

Gelirler 

145.570.000,00 181.949.684,91 1.25 

Cari Transferler   14.717.000,00    6.335.518,61 43 Sermaye 

Gelirleri 

   56.500.000,00    15.562.448,95 28 

Sermaye Giderleri    80.988.000,00   56.304.454,60 70 Alacaklarda

n Tahsilat 

     1.500.000,00      - - 

Sermaye Transferleri          20.000,00          - -               -  - 

Borç Verme          10.000,00        - - -        -             - - 

Yedek Ödenek    16.000.000,00 - -         -        -             - - 

TOPLAM 315.000.000,00 275.919.684,50 88    315.000.000,00 283.340.242,74 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİRİM BAZINDA BÜTÇE TABLOSU 

BİRİMLERİMİZ BÜTÇE  ÖDENEĞİ KESİNLEŞEN BÜTÇE 

GİDERİ 

% 

Özel Kalem Müdürlüğü 3.205.000,00 TL.   1.298.309,82 TL. 41 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 370.000,00    243.890,92 “ 66 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 6.230.000,00                    3.742.797,97“ 60 

İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

1.800.000,00  1.679.254,27 “ 93 

Muhtarlıklar Müdürlüğü 319.000,00                        19.698,23 “ 06 

Halka İliş.ve Basın Yay.Müdürlüğü 1.540.000,00    553.975,19 “ 34 

Bilgi İşlem Müdürlüğü  2.200.000,00 “ 1.526.611,62“ 70 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1.255.000,00 “    209.732,99 “ 16 

Plan ve Proje Müdürlüğü                          1.630.000,00                   2.857.871,77 “ 1.75 

İşletme Müdürlüğü                          4.685.000,00 “  5.476.594,28 “ 1.17 

Dış İlişkiler Müdürlüğü                             526.000,00 “    159.957,93 “ 30 

Koordinasyon Müdürlüğü 410.000,00 “   145.825,57 “ 35 

Araştırma ve Geliştirme 

Müdürlüğü 

610.000,00 “  319.106,65 “ 53 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.120.000,00 “  992.824,51 “ 89 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 2.848.000,00 “ 1.855.775,07 “ 65 

Mali İşler Müdürlüğü 30.732.000,00 “ 9.063.230,95 “ 09 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 4.840.000,00 “ 7.159.879,69 “ 23 

Zabıta Müdürlüğü 8.880.000,00 “ 9.096.565,95 “ 1.4 

Temizlik ve Çevre Müdürlüğü 25.260.000,00 “                 33.938.626,26 “ 1.34 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 31.650.000,00 “                 29.475.034,30 “ 94 

Yapı Kontrol Müdürlüğü 4.940.000,00 “ 3.965.477,43 “ 81 

İmar Müdürlüğü 5.850.000,00 ” 26.736.840,17 “   

Fen İşleri Müdürlüğü 95.416.000,00 “                 86.145.083,79“ 1.00 

Park ve Bahçe Fidanlıklar 

Müdürlüğü 

44.600.000,00 “                 32.013.334,98 “ 72 

Kadın ve Aile Müdürlüğü 3.969.000,00 “ 4.323.919,11 “ 109 

Makina İkmal bakım ve onarım 

Müd. 

                       30.115.000,00                12.919.465,08 43 

TOPLAM 315.000.000,00 TL 275.919.684,50 TL 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B- Performans Bilgileri 

1- Program,Alt Program,Faaliyet Bilgileri 

 

 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ 

 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 

 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ 

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 PARK BAHÇELER VE FİDANLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 

 KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ 

 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:   

 

Misyon: Kayapınar Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat 

ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Stratejik Plan, Yıllık Performans 

Programı, Yatırım Programı ve bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmektir.        

 

Vizyon: İletişim becerilerini mükemmel seviyeye çıkarmaktır.  

 

Özel Kalem Müdürlüğü, Kayapınar Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve 

ilgili mevzuat ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Stratejik Plan, Yıllık 

Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmekle 

görevli olup, görevleri aşağıda sayılmıştır:  

 

 Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini 

bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vesaire önemli günlerde düzenlenen 

organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve 



yerlerini Belediye Başkanı’na bildirmek, bu gibi törenlere Belediye Başkanı’nın iştirak 

etmesini temin etmek, Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören vs.lerde 

başkan adına protokol gereklerini yerine getirmek.  

 Belediyeyi ve Belediye Başkanı'nı yurt içi veya yurt dışında ziyarete gelen temsilciler 

ve tüzel kişileri ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak, Belediye Başkanı'nın 

günlük, haftalık ve aylık çalışma programının hazırlamak, randevu taleplerini 

değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. 

 Başkan'ın zamanını planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak, 

 Randevu günleri ve/veya diğer günlerde vatandaşları veya kurum içinde görüşmek 

isteyen personel ile Belediye Başkanı'nı ile görüşmelerini sağlamak,  

 Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli 

işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,  

 Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm 

işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

 Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması,   

 Başkanlık tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün 

sağlanması ve Belediye bütçesinden yapılacak Temsil  Ağırlama ve Tören Giderleri 

Yönergesine ve diğer yasal mevzuata uygun olarak giderlerin yapılması;  

 Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı 

seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak,  

 Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şehirlerle olan iletişim ve faaliyetlerinin organize 

edilmesi, Başkanlığa gelen yabancı misafirlere ev sahipliği yapılması ve dış ülkelere 

yapılan gezilerin organize edilmesi işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak,  

 Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli 

not ve tutanakların tutulması ve yayımlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

 

 

FİZİKSEL YAPI: 

 

 Müdürlük Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası, 2. katta hizmet vermektedir. 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU 

Donanım Türü Âdeti Donanım Türü Âdeti 

Masaüstü PC 3 Fotoğraf Makinesi 0 

Yazıcı 2 Sabit Telefon 0 

Kamera 0 Dahili Telefon 3 

TV 2 Tarayıcı 1 

 

 

ÖRGÜT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI: 

 

 Kayapınar Belediye Başkanı 

 Belediye Başkan Yardımcıları 

 Özel Kalem Müdürü 

Müdürlükte 3 Belediye Başkan Yardımcısı, 1 Müdür , 1 memur, olmak üzere toplam 5 kişi 

görev yapmıştır. 

   

 

                                               



FİZİKSEL YAPI: 

 

 Müdürlük Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası, 2. katta hizmet vermektedir. 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU 

Donanım Türü Âdeti Donanım Türü Âdeti 

Masaüstü PC 4 Fotoğraf Makinesi 0 

Yazıcı 2 Sabit Telefon 0 

Kamera 0 Dahili Telefon 3 

TV 2 Tarayıcı 1 

 

ÖRGÜT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI: 

 

 Kayapınar Belediye Başkanı 

 Belediye Başkan Yardımcıları 

 Özel Kalem Müdürü 

Müdürlükte 4 Belediye Başkan Yardımcısı, 1 Müdür , 1 memur, olmak üzere toplam  6 kişi 

görev yapmıştır. 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ  2021 YILI FAALİYET VE PROJELERİ: 

 

             Özel Kalem Müdürlüğü; Başkanlık Makamının günlük, haftalık ve aylık çalışma 

programını hazırlamak, başkanın bütün kurum, kuruluş, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, 

randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, 

belediyemizi ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, Belediye birimleri arasında 

koordinasyonun teminini sağlamak, başkanlık makamının her türlü, yazılı, sözlü emirlerini, 

talimatlarını ve genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlarını takip etmek gibi hizmetleri 

yürütmektedir. 

1-  Başkan Yardımcıları ile haftalık koordinasyon toplantıları yapılmıştır.  

2- Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ağırlıklı olmak kaydıyla yıl içinde toplam 3.100 

kişiye randevu verilerek Başkanlık Makamıyla görüşmeleri sağlanmıştır.  

3- Belediye çalışmalarının değerlendirildiği, plan ve projelerin görüşüldüğü Müdürler 

Toplantısı her ay düzenli olarak alınmıştır.  

4- Her ayın ilk haftası İlçe Belediye Meclisi ve ikinci haftası Büyükşehir Belediye 

Meclisi Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

5- Mahalle sorunların tespiti ve çözümü için belirli periyotlarla Muhtarlarla toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. 

6- Büyükşehir Belediyesi ve altyapı kurumları ile ilçemiz sorunları ve yatırımları ile ilgili 

koordinasyon toplantılarına devam edilmiştir. 

7- İlçemizdeki tüm site yöneticileri ve apartman görevlileri ile Başkanlığımızın da 

katıldığı toplantılar düzenlenmiştir. 

            8- Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Protokolle bir araya gelinerek ilçemiz ile ilgili 

konuların görüşülüp istişare edildiği yemekli toplantılar düzenlenmiştir.  

9- Belediyemizce organize edilen sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım sağlanmıştır. 

          10-Kentimizde bulunan dernekler, sivil toplum kuruluşlarının programlarına katılım 

sağlanmış, dernek ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.  

          11- Çevre Temizliğine dönük ilçemizdeki bina görevlileriyle toplantılar 

gerçekleştirilmiştir.  

          12-Yurtdışından gelen konuklarımız ağırlanıp makamda kabulleri gerçekleştirilmiştir.  

          13-İlçemiz sınırları içinde bulunan parklarda, vatandaşlara belediyemizin faaliyetleri 

hakkında çeşitli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 



          14- İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın Meclis üyeleriyle birlikte düğün, nişan, 

sünnet ve nikâh gibi yerlere katılımı organize edilmiştir. Planlanmış çalışmalar nedeniyle 

gidilemeyen davetlere çiçek ve çelenk ulaştırılmıştır. 

                    

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

Müdürlüğümüzde; 3 Sözleşmeli personel, 4 İşçi, 2 memur olmak üzere toplam 9 personel görev 

yapmaktadır. 

Görev Yetki Ve Sorumluluklar: 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde verilen görevleri 

yerine getirmek. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilmesine karar verilen mal veya hizmetlerin ihale 

dosyaları hazırlanıp, komisyonların kurulmasını ve çalışmasını sağlayarak ihaleleri 

sonuçlandırmak. 

Belediyenin ihtiyaç duyduğu yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri, ilgili 

kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, iş ve hizmetlerin; etkin, verimli, 

ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi ve yapılmasının sağlayacak 

tedbirleri uygulamak. Bu uygulamaların gerçekleşebilmesi için satın alma işlemlerini 

planlamak. 

Belediyemiz harcama birimlerinin, hizmet izin gerekli matbu evrak ve kırtasiye malzemeleri 

gibi ihtiyaçlarını; depo stokları çerçevesinde temin ve teslimini yapmak. Ambar stok 

durumunu kontrol altında tutmak. 

Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan büro malzemelerinin temin ve teslimini yapmak. 

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Devlet Malzeme Ofisi'nden malzeme alım işlemlerini 

gerçekleştirmek ve birimlere teslimini yapmak. 

Asansör, klima, iklimlendirme sistemleri, jeneratör, otomatik kapı gibi tüm makinelerin bakim 

ve onarımlarının yapılmasının sağlanması. 

Belediyemiz tüm hizmet binalarında kullanılan temizlik malzemelerinin temin edilmesi ve 

tesliminin yapılması. 

Belediyemiz personellerinin kanunlarla belirenmiş zamanlarda verilmesi gereken 

kıyafetlerin alınması, dağıtımının yapılması, iş güvenliği açısından kullanılması gereken 

malzemelerin zamanında temin edilip dağıtımının sağlanması. 

Resmi kurumlardan gelen talepler doğrultusunda kurumların mal ve malzeme isteklerinin 

temininin yapılması ve teslim işlemelerinin gerçekleştirilmesi. 

Okullardan gelen boya taleplerinin karşılanması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi. 

Belediyeye satın alınacak araç ve makinelerin satın alma işlemleri yapılarak, alımı yapılan araç 

ve makinelerin ilgili birimlere teslim edilmesi. 

Birimler arası koordinasyonun maksimum düzeyde sağlanması. Optimal ve ortak 

ihtiyaçların belirlendiği mal, yapım ve hizmet alımlarının birleştirilerek yapılması, geniş 

kapsamlı piyasa araştırması yapılarak yapım mal ve hizmetin en uygun bedelle temini ve 

tasarruf  miktarının maksimize edilmesi.   



Taşınır Kayıt Kabul:  

 

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin   

düzenlenerek taşınır yönetim hesap cetvellerinin hazırlanması. 

5018 sayılı kanunun 44.maddesi ile 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 27.ve 28. maddesi gereğince hurdaya ayrılmış 

demirbaş eşya duşum cetvellerinin hazırlanması. Satın alınan malzemelerin demirbaş 

defterine kaydının yapılması. 

Oda demirbaş listesi hazırlayıp, zimmet işlemi yapılarak birimlere asılması. 

Sarf ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın girişi, çeşitli 

sebeplerle çıkışını ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesinin sağlanması. 

Belediye’ nin tüm birimlerine alınan demirbaş ve tüketim maddelerinin taşınır işlem fişi 

düzenlenerek bilgisayar ortamında kaydedip bu malzemeler birimlere dağıtılması 

Yıl sonu sayım işlemlerinin yapılması. 

 

    Ekap İşlemleri: 

 

  4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelerin iş ve işlemlerinin ekap üzerinden yapılması 

 

             Doğrudan temin (22/d) ile yapılan alımların ekap girişlerinin yapılma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞRUDAN TEMİN SAYILARI (2021) 

BİRİMLER 
MA

L 

HİZME

T 

YAPI

M 

DANIŞMANLI

K 

TOPLA

M 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 9 2 0 1 12 

DESTEK HİZMETLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 43 18 0 0 61 

EMLAK VE İSTİMLAK 

MÜDÜRLÜĞÜ 12 0 0 0 12 

HALKLA İLİŞKİLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 4 4 0 0 8 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 0 0 0 3 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

MÜDÜRLÜĞÜ 9 12 0 0 21 

İNSAN KAYNAKLARI 

MÜDÜRLÜĞÜ 4 0 0 0 4 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 6 1 0 0 7 

KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ 112 18 0 0 130 

MALİ HİZMETLER 

MÜDÜRLÜĞÜ 6 0 0 0 6 

RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ 4 1 0 0 5 

STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 0 0 0 1 

YAPI KONTROL 

MÜDÜRLÜĞÜ 6 1 0 0 7 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 12 2 0 0 14 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 15 2 0 0 17 

GENEL TOPLAM 246 61 0 1 308 

 

 



 

 

Sıra 

No 

İhale Kayıt 

No 
İhale Adı 

İhale Tarih 

ve Saati 

İhale 

Türü 

İhale 

Usulü 
Durumu Birimi 

1 2021/574992 

3 ADET KADIN VE 

GENÇLİK 

ÇALIŞMA 

ATÖLYELERİ 

YAPIM İŞİ 

18.10.2021 

16:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

2 2021/309786 

YAŞLI BAKIM 

GÜNDÜZ EVİ 

MERKEZİ VE 

KADINLAR 

KAHVESİ YAPIM 

İŞİ 

7.07.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

3 2021/293104 

MUHTELİF 

YOLLARDA 

BSK(bitümlü sıcak 

karışım )ve 

PMT(plent mix 

temel) YAPIM İŞİ 

1.07.2021 

11:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

4 2021/251326 
KALDIRIM YAPIM 

İŞİ 

25.05.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

5 2021/250329 

STABİLİZE DAĞ 

MALZEME ALIM 

İŞİ 

28.05.2021 

10:30 
Mal 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

6 2021/249875 MICIR ALIM İŞİ 
3.06.2021 

10:30 
Mal 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

7 2021/224784 

KAYAPINAR 

BELEDİYESİ SPOR 

PARKI YAPIM İŞİ 

17.05.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

8 2021/90020 

4 ADET TENİS 

SAHASI VE SPOR 

TESİSİ YAPIM İŞİ 

9.03.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Fen İşleri 

Müdürlüğü 

9 2021/404400 
BİLİM OTOBÜSÜ 

PROJESİ 

6.08.2021 

10:00 
Mal 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Kültür ve 

Sosyal 

İşler 

Müdürlüğü 



10 2021/734160 

2796 ADA 1 NOLU 

PARSEL PARK 

YAPIM İŞİ 

9.12.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

11 2021/538444 

196 ADA 1 VE 2 

NOLU PARSEL 

PARK YAPIM İŞİ 

27.09.2021 

10:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

12 2021/536882 

1050 ADA 1 NOLU 

PARSEL PARK 

YAPIM İŞİ 

28.09.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

13 2021/421830 

SU SONDAJ 

KUYUSU YAPIM 

İŞİ 

16.08.2021 

11:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

14 2021/381674 

OYUN ALETLERİ 

VE KAUÇUK 

YAPIM İŞİ 

16.07.2021 

10:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

15 2021/361295 

1736 ADA 1 NOLU 

PARSEL PARK 

YAPIM İŞİ 

19.07.2021 

12:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

16 2021/353633 
BİLİM VE KÜLTÜR 

PARKI YAPIM İŞİ 

19.07.2021 

10:00 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

17 2021/258915 

MUHTELİF SEMT 

SAHALARI 

ONARIM İŞİ 

20.05.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

18 2021/48847 

1025 ADA 1 NOLU 

PARSEL PARK 

YAPIM İŞİ 

23.02.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

19 2021/45198 

24 AYLIK 10 ADET 

ARAÇ KİRALAMA 

İŞİ 

22.02.2021 

10:30 
Hizmet 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Park ve 

Bahçeler 

Müdürlüğü 

20 2020/669876 
AKARYAKIT 

ÜRÜNLERİ ALIMI 

7.01.2021 

10:30 
Mal 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Makine 

İkmal 

Bakım ve 

Onarım 

Müdürlüğü 

21 2020/748656 

1SINIF ATIK 

GETİRME 

MERKEZİ YAPIM 

İŞİ 

21.01.2021 

10:30 
Yapım 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Temizlik 

İşleri 

Müdürlüğü 



22 2021/76175 
Danışmanlık Hizmeti 

Alım İşi 

19.02.2021 

14:30 
Hizmet 

21 F - 

Pazarlık 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

Mali İşler 

Müdürlüğü 

23 2021/539133 
Cad ve Gısa Yazılımı 

Alım İşi 

21.09.2021 

10:00 
Mal 

Açık (E-

İhale) 

Sonuç İlanı 

Yayımlanmış 

İmar İşleri 

Müdürlüğü 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ   

    1-Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçiler İle İlgili Çalışmalar: 

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçiler olarak toplam 567 kişiye izin 

yazılmıştır.  

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçiler olarak toplam 120 kişi hastalık raporu 

(iş göremez, istirahat raporu, doğum raporu vb)  

 Memur, Sözleşmeli ve Kadrolu İşçi olarak çalışan personelin maaş ücret bordrolarını 

hazırlayarak her ayın en geç 10 una kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne teslim 

edilmiştir. 

 2021 Yılı içerisinde 2 (iki) adet sözleşmeli memurların göreve başlaması yapılmıştır. 

Göreve başlama ve diğer tüm evrakları tamamlanmış HİTAB sistemine eklenmiştir. 

 Sözleşmeli personellerimizden 1 (bir) personelimiz (sözleşme yenilememesine ilişkin 

dilekçesine binaen) sözleşmesi yenilememiş olup sözleşmeli sayımız 70 (yetmiş) 

kişiye düşmüştür. 

 Memurların terfi ve kıdem işlemleri takip edilmekte olup Ocak 9 (dokuz), Şubat 4 

(dört) Mart 1 (bir) Nisan 2(iki) Mayıs 7 (yedi) Haziran 3 (üç) Temmuz 11 (on bir) 

Ağustos 7 (yedi) Eylül 8 (sekiz) Ekim 4 (dört) Kasım 8 (sekiz) 4 (dört) memurun terfi 

işlemi yapılmış ve bunları ilgili sistemlere işlenip özlük dosyasına kaldırılmıştır. 

 2021 Yılı içerisinde Her ayın sonunda Memur, Sözleşmeli ve Başkanlığımıza bağlı 

geçici olarak çalışan görevli personellere ait yemek yardımları almış oldukları rapor ve 

diğer mazeret durumlarına bakılarak yemek listesi hazırlanarak Yemek Yürütme 

Kuruluna teslim edilmiştir.  

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçilere ait tüm yazışmaları EBYS üzerinden 

yapılmıştır. 

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçilere ait Mesai, yemek, ölüm, evlilik ve 

doğum gibi durumları EBYS üzerinden kontrol edilerek teslim alınmış ve de maaşa 

işlenmiştir. 

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçilerin Bireysel Emeklilik işlemleri 

hakkında toplam 4 personelimiz BES ‘e üye olmuş 2 personelimiz BES ‘ten 

ayrılmıştır. 

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçilerin bordroların dökümü kapsamında 

490 ve çalışır belgesi düzenlemek kapsamında 21 kişiye belge düzenlemesi 

yapılmıştır. 

 Memur, Sözleşmeli Personel ve Kadrolu İşçilerden icra ile ilgili kesintileri 

kapsamında 7 (yedi) personel bulunmakta olup, bu personellerin işlemleri takip 

edilerek gerekli kesinti yapılmıştır. Ayrıca konu ile ilgili gerekli İcra Daireleriyle 

yazışmalar yapılmıştır. 

 Tüm evrakların güvenli ve eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesini sağlanmıştır. 

 Planlı Yıllık Eğitim kapsamında 2021 yılı birimlerin ihtiyaç duyduğu eğitim konuları 

istenmiş, birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim planlaması çıkarılmıştır. Her ay 

en az 1 (bir) eğitim olacak şekilde yapılan planlamaya göre; 

 Başkanlığımız Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından 22/09/2021 tarihinde yapılan 

‘’5018 Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimine’’ 21 (yirmi bir) personel katılmıştır. 

Uygulamaya yönelik eğitim verimli geçmiş olup Eğitimde %85 başarı sağlanmıştır. 



  Başkanlığımız AR-GE Müdürlüğü tarafından 07/10/2021tarihinde yapılan ‘’Resmi 

Yazışma Kuralları’’ Eğitimine 20 (yirmi) personel katılmıştır. Eğitimde %88 başarı 

sağlanmıştır. 

 Başkanlığımız Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 14/10/2021 tarihinde yapılan 

‘’EBYS Kullanımı Eğitimi’’ ne 21 (yirmi bir) personel katılmıştır. Uygulanamaya 

yönelik eğitim icra edilmiş olup %90 başarılı olunmuştur. 

 Başkanlığımız Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 11/11/2021 tarihinde yapılan 

Mali Bütçe ve Bütçe Modülü Eğitimi’’ ne 22 (yirmi iki) personel katılmıştır. Eğitimde 

uygulama soru cevap şeklinde katılımcıların eğitime iştirak etmeleri sağlanmış olup 

eğitimde %78 başarı sağlanmıştır. 

 Başkanlığımız Destek Müdürlüğü tarafından 20/12/2021 tarihinde yapılan İhale 

kanunu ve ihalelerde Dikkat Edilecek Hususlar Eğitimi’’ ne 25 (yirmi beş) personel 

katılmıştır. Eğitimi Destek Müdürlüğünce Planlanan Eğitici Görevlendirilmiş olup 

eğitimde %80 başarı sağlanmıştır.  

 Başkanlığımızca çalışan tüm personellere 08/12/2021 tarihinde Psikolog Ercan 

TANRUKULU tarafından ‘’Stres İle Başa Çıkma’’ Eğitim Semineri icra edilmiştir. 

Eğitim Başkanlık Meclis Salonunda icra edilmiş olup 71 (yetmiş bir) personel 

katılmıştır. 

 Başkanlığımız Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personellerine 

İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolü Recep DEMİR tarafından 20/12/2021-21/12/2021 

tarihlerinde ‘’ Zabıta Yönetmeliği ve İş yeri açma ve Ruhsatlandırma Eğitimleri’’ 

verilmiştir. Eğitime 20/12/2021 tarihinde 45 (kırk beş) 21/12/2021 tarihinde 41 (kırk 

bir) personel katılmıştır. Eğitimde %85 başarı sağlanmıştır. 

 Başkanlığımızda AFAD ekibinde görevli personellere Diyarbakır AFAD Personelleri 

tarafından 23/11/2021 -24/11/2021 tarihlerinde AFAD Eğitimi ve aynı tarihlerde İl 

Sağlık Müdürlüğü tarafından İlk Yardım Eğitimleri verilmiştir.  Eğitimlere 18 

personel katılmış ve % 80 başarı sağlanmıştır. 

2-Sivil Savunma Uzmanlığı ve İSG ile İlgili Çalışmalar: 

 Sivil Savunma Planı Hazırlandı 

 Sabotaj Planı Hazırlandı 

 Yangın Yönergesi Hazırlandı 

 Sivil Savunma Yönergesi ve Arama Kurtarma Yönergesi oluşturuldu. 

 Afad’ tan gelen tüm yazışmalara cevap yazıldı ve görevlendirmeler yapıldı 

 Afad yönergesi hazırlık aşamasında 

 Kurumumuza ait tüm yangın tüplerinin dolumu ve eksik olan tümler tamamlanın 

ilgili yerlere bırakıldı 

 Sivil Savunma ve İsg ile ilgili kurumumuzun panoları ikaz işaretleri sığınak 

tabelası, toplanma alanı yerleri, elektrik yalıtım paspaslarının tefariği yapılıp ilgili 

yerlere bırakıldı 

 Afat tarafından kurumumuz personeline eğitim verildi 

 Sivil Savunma Uzmanı Eğitimlerinin Afad tarafından verilmesi sağlandı 

 İsg yönergesi hazırlandı 

 Risk analizleri yapıldı 

 İsg ile ilgili tüm yazışmalar yapıldı 

 Sivil Savunma Uzmanı, İsg Hekimi ve İsg Uzmanı Odası üst katta oluşturuldu 



 Kurum yangın sensörlerinin faaliyete konulması için Fen İşleri Müdürlüğüne 

gereken yazışmalar yapıldı 

                 Afad ve Kaymakamlıktan gelen KBRN, Araç Envanterleri ile ilgili gerekli formlar                     

hazırlandı ve gerekli yazışmalar yapıldı. 

 İsg eğitimleri verildi 

 İlk Yardım Eğitimleri verildi. 

 Arama Kurtarma Ekipleri oluşturuldu. 

 

 İnsan Kaynakları Personel Özlük ve Maaş Tahakkuk Birimi Görevli 

                                                          Personel Listesi 

Sıra No Adı ve Soyadı Çalışma Usulü Göreve Başlama 

Tarihi 

1.  Haci Ahmet SUBAŞI Belediye Başkan Yardımcısı 

İns.Kay.ve Eğt.Müdür Vekili 

(Memur) 

22.10.2019 

2.  Asim TURAN V.H.K.İ(Memur) 10.02.2017 

3.  Mehmet GÜZEL Sivil Savunma Uzmanı(Memur) 9.08.2017 

4.  Tuncay KAHRAMAN V.H.K.İ (Memur) 28.05.2018 

5.  Sait TAŞTEKİN Şirket Personeli 17.06.2020 

 

 

Sivil Savunma Uzmanlığı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığında Görevli 

                                                          Personel Listesi 

Sıra No Adı ve Soyadı Çalışma Usulü Göreve Başlama 

Tarihi 

1.  Mehmet GÜZEL Sivil Savunma Uzmanı 9.08.2017 

2.  Süleyman DEMİR V.H.K.İ (İsg Uzmanı) 01/04/2019 

        

                                   MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

             İçişleri Bakanlığının 2015/8 sayılı genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Muhtarlık 

İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına 

göre çalışmakta olan müdürlüğümüz 400.905 nüfusa sahip ilçemizin 8 Merkez, 26 Kırsal 

mahallesine hizmet veren muhtarlarımızla koordine olarak yapmış olduğumuz faaliyet ve 

hizmetlerimiz aşağıda belirtilmiştir. 

 Muhtarlarımız ile toplu şekilde irtibata geçebilmek üzere haberleşmeyi, bilgilendirmeyi 

sağlayabilmek için oluşturduğumuz iletişim ağlarının etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılması sağlandı. 

 Çevre Temizliğine yönelik ve Mahalle sorunlarının tespiti ile ilgili gerekli görüşmeler 

sağlandı. 

 Devlet Hiyerarşisi, Merkezi yönetim, Muhtarlık müesesesi organları ile yetkileri gibi 

başlıklar altında bilgilendirme slaytı hazırlayarak muhtarlarımıza bilgi desteği verdik. 

 Belediyemiz tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürlerin muhtarlarımıza dağıtımı 

yapılmıştır. 

 Haftalık ve aylık olarak Muhtarlarla ‘istişare toplantıları’ düzenleyerek ve mahalle bazlı 

hizmetlerin değerlendirmesi yapıldı. 



 Park ve Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ile koordineli çalışılarak Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü tarafından çocuk parkı, meyve fidanı, oturma bankı, Temizlik İşleri 

Müdürlüğü tarafından çöp konteyneri gibi ihtiyaçlar büyük oranda karşılandı. 

 2021 Yılı içerisinde Muhtarlarımızın tüm talepleri incelenerek E-bys üzerinden    iç ve dış 

birimlere iletilerek takibi yapılıp, % 95 oranında muhtarlarımıza dönüş sağlandı. 

 Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen şekilde cevap 

verilerek sonuçlandırılması sağlandı. 

 Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak mahallelerdeki eksiklikler %80 oranında 

giderildi.  

 Belirli günlerde ilgili Mahallelerin ve   yapılacak çalışmaların tespiti için Muhtarlık İşleri 

Müdürü ve personelleri mahalleleri ziyaret ederek talep ve sorunları yerinde tespit edildi. 

 Yapılan muhtarlar toplantısında Belediyemizin çalışmaları hakkında görsel slayt ile, 

bitmiş olan çalışmaların son hali Muhtarlarımıza sunularak konu hakkında fikir ve 

görüşleri alınması sağlandı. 

 Fen İşleri Müdürlüğü aracılığı ile onarım, tamirat, bakım, hafriyat, yol açma vb işler 

Mahallelerimizde gerçekleştirilmesi sağlandı. 

 Büyükşehir Belediyesi Alt yapı ve Ulaştırma kurumları ile gerekli görüşmeler yapılarak 

mahallemiz ana arterlerinin eksiklikleri hakkında bilgi verildi ve hizmet talep edildi. 

 İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi 

Sistemi aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikayet, öneri ve isteklerin mevzuatta 

belirtilen sürede karşılaştırılmasını ve sonuçlandırılmasını sağladı. 

 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyon sağlandı. 

 Vatandaşlara yönelik hizmetlerle ilgili  ‘’Hizmet Standartları’’ kullanılarak daha hızlı ve 

etkin hizmet verebilmek için tedbirler alınarak, süreç iyileştirilmesi yapıldı. 

 Mesai Saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını, personellerin uyum içinde çalışmasını 

sağlandı. 

19.11.2021 tarihinde Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Sayın Ünal KOÇ’un 

katılımı ile Muhtarlarla toplantı yapılarak yılsonu değerlendirmesi yapıldı.  

                                            STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  

                Belediyemizin Strateji Geliştirme Müdürlüğünde bir Müdür, 1 şef 2 büro elemanı 
olmak üzere toplam 4 personelle hizmet verilmektedir. Müdürlüğümüz idarenin görüşlerini 
daha verimli ve etkin yapması amacıyla yenilikçi, yaratıcı ve sürdürülebilir politikalar 
geliştirilmesini sağlar.  Belediyenin görev ve faaliyet alanlarına giren konularda, kamu kurum 
ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile stratejik planların 
hazırlanmasında kurum içindeki birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda müşavirlik 
hizmetlerini verir.  

                Birimimiz Stratejik Plana bağlı olarak, yıllık performans programını, birim idare 
faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar. Müdürlüğümüz bünyesinde 2021 Malı Yılında 
yapılan faaliyetlerimiz aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

1 – STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI (2020-2024 DÖNEMİ): 

                 Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan plan ve projeleri vizyon, misyon ve 
ilkeleri doğrultusunda belirlendiği, Başkanlığımızın 06/11/2019 tarih ve 97394911-951.3.5-
E.10089 Sayılı genelge ile yayımlanarak yenileme çalışmalarıyla Stratejik Plan Modelinin 
uygulanması 02/12/2019 tarih ve 228 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilmiştir. 

 

http://www.muhtar.gov.tr/


                 Belediyemizin 2022 yılı bütçe çalışmaları belirtilen yasal süreler içinde üst 
yöneticinin onayıyla tüm birimlere Haziran Ayında bütçe çağrısı yapılmış, Plan ve Bütçe 
Komisyonundan geçirilerek, 2022 Mali Yılı Bütçesi Meclisimizin 08/10/2021 tarih ve 153 
sayılı Belediye Meclisimizin kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

                 Bu planda; Stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yardımcı stratejik 
hedefler ve bu hedefleri belirlemeye yönelik faaliyet/projeler her yıl olduğu gibi 2021 yılında 
da planlanmış ve bütçelenmiştir. 

                 Planımızda toplam 6 stratejik amaç, 26 stratejik hedef ve 45 faaliyet proje hedefi ile 
performans göstergeler yer almaktadır. Bu stratejik planlamayla, yaşam standartlarımızın en 
doruk noktasına ulaştırmak çevremizi ve bizi biz yapan toplumsal değerimizi korumak, 
bölgesinde örnek bir kent modeli bir belediye haline getirmektir. 

2 – PERFORMANS PROGRAMI (2022 MALI YILI DÖNEMİ): 

                   Belediyemizin 2021 Mali Yılı Performans Programı Stratejik Planda yer alan 
amaç ve hedefler doğrultusunda ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilmesi öngörülen 
faaliyetler, bunlara ilişkin kaynak ihtiyaçları ve performans göstergeleri belirlenerek 
hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarih ve 140 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmiş, 08/10/2021 tarih ve 152 sayılı Meclis kararıyla kabul edilmiştir. 

3 – FAALİYET RAPORLARI 

                    Tüm birimlerimizin hazırladığı birim faaliyet raporları doğrultusunda, en son 
2020 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarih ve 58 
sayılı Meclis kararıyla kabul edilerek, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmiştir. 

4 – İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2020-2021 DÖNEMİ) : 

                     5018 Sayılı Kamu Malı Yönetim Kontrol Kanunun 55, 56 ve 57. Maddeleri, İç 
Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Esaslar ve Kamu İç kontrol Standartları Tebliğine 
dayanılarak hazırlanan 2020-2021 yıllarını kapsayan Belediyemizin İç Kontrol Eylem Planı 
hazırlanarak e-SGB sistemi üzerinden Strateji Geliştirme Bakanlığına gönderilmiştir. 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN 2021 MALI YILI BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEK 
TABLOSU 

EKONOMİK 
SINIFLANDIRMA: 

 2021 YILI 
BÜTÇESİ 

 GERÇEKLEŞEN   
GİDER 

 GERÇEKLEŞME 
ORANI 

Personel Giderleri       203.000.00 Tl        204.938,08   % 100 
Sos.Güv.Prim Gid.         31.000,00 Tl          26.575,68   %  86 
Mal ve Hiz.Al.Gid.         90.000,00 Tl               422,00   %  04 
Faiz Giderleri           2.000,00 Tl                  _              _ 
Cari Transferler           4.000,00 Tl   
Sermaye Giderleri         40.000,00 Tl.   
  TOPLAM       370.000,00 Tl         243.890,92 Tl     %66 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Belediyenin çalışmalarını, yasalarla 

belirlenen kamu hizmetlerini vatandaşlarımıza gösterişten ve süsten arınarak samimi bir 

şekilde ulaştırılma sürecinde oluşabilecek aksaklıkları ve sorunları gidererek, belediyenin 

imkânlarını en iyi biçimde kullanmaktadır. Çalışmalarında hedef kitlemizin iyi belirlenerek 

yeterince aydınlatılması, bilgilendirilmesi ve doğru tercihe yönlendirilmesini sağlayarak, 

Belediyenin imajının güçlenmesi ve yükselmesine daha fazla katkı sağlayacak çalışmaları; 

 



 Çağdaş teknolojinin tüm olanaklarını kullanabilen ve gelişmelere açık, 

 Gelişen ve değişen koşullara ayak uydurarak, sürekli kendini yenileyen, 

 Sosyal Belediyecilik anlayışını benimsemiş, 

 Hizmetin merkezine insan sevgisini ve vatandaşa güven duygusunu koyan, 

 Mesleki anlamda her türlü gelişmeyi izleyen ve uygulayan, Halka hizmet konusunda 

kendisini yetiştirmiş personel yapısıyla, 

 Hizmette kaliteyi, verimliliği ve tasarrufu esas alarak yapmaktadır. 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediyenizin Ana Stratejik Planına yön 

verecek olan bu plan ile belediyemizin ilçemize yönelik fiziki ve sosyal çalışmalarında; 

vatandaşımızın yeterince bilgilendirilmesini ve aydınlatılmasını hedefleyen, 

vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetlerin değerlendirilmesini ayrıca, geleceğe de yön 

verecek şekilde yayınların yapılabilmesi için gerekli ilkeler bütününün ortaya konulmasını 

amaçlamıştır. 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün yetki, görev ve sorumluluklarını şu 

başlıklar altında sıralayabiliriz: 

Haber: 

 Belediye faaliyetlerinin, hedef ve projelerinin kitle iletişim araçları ile kamuoyuna 

duyurulması. 

 Belediye Başkanımızın çeşitli konulardaki görüş ve açıklamaları ile belediye 

faaliyetlerinin haber haline getirilerek yazılı ve görsel basına aktarılması. 

 Belediye ve belediye hizmetleriyle ilgili kitle iletişim araçlarında yer alan haber, 

yorum ve bilgilerin derlenerek Başkan ve ilgili birimlere sunulması, arşivlenmesi. 

  Belediye etkinliklerinin ve çalışmalarının fotoğraf ve film olarak kaydedilmesi ve 

arşivlenmesi.  

 Kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla basın toplantısı ve bilgilendirme 

toplantısı düzenlenmesi. 

Grafik Tasarım: 

Belediye etkinliklerine ait her türlü afiş, davetiye, bilboard, pankart, branda, CLP, 

interaktif CD çalışmaları, tanıtım filmi hazırlanması, gazete, dergi, kitap, broşür, bülten gibi 

basılı yayınların hazırlanması. 

Halkla İlişkiler Birimi: 

Halkla ilişkiler birimi Açık Kapı Projesiyle yüz yüze görüşmeler, telefon, mail, 

internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla gelen istek ve şikâyetlere cevap vermektedir. 

Gelen istek ve şikâyetleri ilgili müdürlüklere ulaştıran Açık Kapı, belediye ile vatandaş 

arasında köprü vazifesi üstelenmektedir. 

Bilgi Edinme: 

 CİMER, Açık Kapı Projesi, e-posta, bilgi edinme ALO 153 ve Whatsapp İhbar Hattı 

sorumluları tarafından yürütülecek görevlerin koordinesi ve takibi.  

 Vatandaştan elektronik ve fiziksel yol ile gelen belediye faaliyetleri ile ilgili her türlü 

talep ve şikâyeti kayıta almak ve ilgili birimlere aktarmak.  

 Birimlere aktarılan talep ve şikâyetleri takip etmek, sonuçları hakkında vatandaşı 

bilgilendirmek, bu konuda ilgili birim sorumluları ile koordinasyona girmek. 

 Birimi ile ilgili konularda veri oluşturmak ve oluşturulan verileri değerlendirmek 

üzere ilgili birimlere göndermek. 

 Bilgi Edinme Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Başvuran vatandaşların 

müracaat formlarını kabul edip, talepleri yönünde çalışmalar ve gerekli takipler 

yapmak; sonuçtan vatandaşları bilgilendirmek. 

FİZİKSEL YAPI: 

Müdürlük Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası, 1. katta hizmet vermektedir. 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 



Müdürlüğümüze ait elektronik aletlerin ayrıntılı bilgileri 31.12.2021 tarihi itibariyle 

aşağıya çıkarılmıştır. 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK ALTYAPI DONANIMLARI TABLOSU 

Donanım Türü Âdeti Donanım Türü Âdeti 

Masaüstü PC                 9  Fotoğraf Makinesi 2 

Yazıcı 1 Sabit Telefon 2 

Kamera 1 Dahili Telefon 2 

TV 1 Tarayıcı 1 

 

ÖRGÜT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI: 

 Kayapınar Belediye Başkanı 

 Belediye Başkan Yardımcısı 

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Müdürlükte 1 müdür, 3 memur, 12 Süresiz Sürekli İşçi olmak üzere toplam 16 kişi görev 

yapmıştır. 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET 

VE PROJELERİ: 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, belediyemizin hizmet ve faaliyetlerinin 

bütün ayrıntılarıyla hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza iletilmesi, kamuoyunun her türlü 

tepkisinin basın-yayın kuruluşları aracılığıyla anında belediyemize intikalini gerçekleştirmek 

gayesiyle genel olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütmüştür: 

 Günlük olarak yerel ve ulusal basının takibi; belediyemizle ilgili her türlü gelişmenin 

ilgili birimlere ulaştırılmıştır. 

 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 402 adet giden evrak 750 gelen evrak ile 

kaydı yapılıp cevapları ilgili müdürlüklülere gönderilmiştir.  

 Belediyemizce satın alınmayan bazı ulusal gazeteler de web sitelerinden takip 

edilmektedir. 

 Belediyemizle ve gündemin önemli konularıyla ilgili haberlerin günlük olarak 

arşivlenmiştir. 

 Başta belediyemizin çalışmaları olmak üzere belediyemizi doğrudan veya dolaylı 

olarak ilgilendiren haberler, köşe yazıları, diğer belediyelerle ilgili haberler vs. günlük 

olarak yerel ve ulusal düzeyde medya takibi yapan ajansın sisteminden takip edilerek, 

dijital ortamda arşivlenmektedir. 

 Hazırlanan basın dosyasında oluşturduğumuz raporla belediyemizle ilgili hangi 

gazetede ne kadar yer aldığımız da takip edilmiştir. 

 Belediyemizin hizmetleri ve faaliyetleriyle ilgili her türlü belgenin arşivlenmesi 

yapılmıştır. Oluşturulan arşivde belediyemizin çalışmalarıyla ilgili kamera görüntüleri 

ve fotoğraf dokümanları da yer almaktadır. 

 Belediyemizin faaliyetlerinin fotoğraf ve görüntüleriyle birlikte bütün basın yayın 

kuruluşlarına haber bülteni şeklinde ulaştırılması. 

 Faaliyetlerimizin basında gerekli ilgiyi görmesi için haberlerin kısa süre içinde 

yazılması, internet sitemize yüklenmesi ve basın kuruluşlarına mail atılmasına itina 

gösterilmiştir. 

 Basın müdürlüğümüz, belediye çalışmalarının basında yeterince yer alması için basına 

dağıttığı basın bültenleriyle, konuyla ilgili fotoğraf ve kamera görüntüleriyle bu alanda 

etkin olmaya çalışmıştır. 

 Belediye Başkanımızın konuşma metinlerinin ve basın açıklamalarının hazırlanması, 

önemli gelişmelerle ilgili mesajlarının medya aracılığıyla vatandaşlarımıza ve diğer 

ilgili yerlere ulaştırılmıştır. 

 Kutlama, teşekkür, başsağlığı vb. mesajların muhataplarına iletilmesi sağlanmıştır. 



 Gerek sabit gündem konuları gerekse ani gelişmelerle ilgili olarak basın toplantıları 

veya basın açıklaması kanalıyla belediye başkanımızın mesajlarının kamuoyuna 

iletilmesinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 İnternet ortamında belediyemizle ilgili haberlerin sürekli güncellenmesi, 

vatandaşlardan gelen görüş ve isteklerin ilgili birimlere ulaştırılması ve gelen 

mesajların cevaplandırılmıştır. (Belediyemize ait internet sitesi, belediyemizle ilgili her 

türlü bilginin, çalışmalarla ilgili detayların yer aldığı sanal bir bilgi ortamı olmasının 

yanı sıra, vatandaşların istek ve taleplerini rahat bir şekilde e-mail yoluyla 

ulaştırdıkları bir platform görevi de görmektedir.) 

 Belediyemizin her türlü program ve tanıtımıyla ilgili afiş, davetiye, broşür, gazete 

ilanı, vb. eskiz çalışması ve tasarımı yaptırılmış olup, baskısı dışarıya yaptırılmıştır. 

 Halkı bilgilendirmek gayesiyle önemli çalışmalarımızla ilgili olarak zaman zaman 

basın toplantıları düzenlenmiş bazen de basın mensupları çalışma alanında bizzat 

gezdirilerek bilgilendirici çalışmalar yapılmıştır. 

 Belediyenin tanıtımına yönelik veya kültürel faaliyetler için bülten, dergi, CD, 

vb.lerinin hazırlanması/hazırlattırılması müdürlüğümüzün yetkisi ve görevleri 

içindedir. 

Açık Kapı Masası 

Halktan elektronik ortamdan veya yüz tüze gelen istek ve şikayetlerin kayıt altına 

alınarak ilgili müdürlüklere havale edilip, konuların takibi yapılmıştır. 

CİMER: 

Halktan elektronik ortamdan gelen istek ve şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili 

müdürlüklere havale edilip, konuların takibi yapılmıştır. 

Whatsapp İhbar Hattı: 

Halktan elektronik ortamdan gelen istek ve şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili 

müdürlüklere havale edilip, konuların takibi yapılmıştır. 

Müdürlüğümüzce 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sayıda 

talep ve şikayetlere cevap verilip takibi yapılmıştır. 

CİMER      :1250 

e-posta       : 3856 

Açık Kapı  : 9270 

Whatsapp  : 7540 

                                              

                                                            BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ  

 

*İnternet hizmeti 150Mbit yapıldı. Bu kapsamda mevcut 100 Mbit olan switch 1 Gbit olan 

switch ile değiştirildi. 

*Park75 ücretsiz Wi-fi hizmeti sunulmaya başlandı. 

*Siber saldırı atak önleme sistemi kuruldu. 

*Kamera sisteminde tespit edilen eksiklikler yeni kamera takviyesi yapılarak giderilmiştir. 

*2021 yılında 2860 teknik destek hizmeti(Sistem, Donanım, Güvenlik) verildi. 

*2021 yılında 500 personel kimlik kartı basımı yapıldı. 

*Belediyemiz kurumsal web sitesi İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 

geliştirilmiş olan İSAY altyapısına taşındı. 

*Kurumumuzda yeni kurulan birimlerin haberleşme kodu tanımlanması için Bilgi İşlem Daire 

Başkanlığı, Başbakanlık DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi) ile koordineli bir 

şekilde çalışmakta ve yeni birimlerle ilgili kuruluş bilgileri KAYSİS (Elektronik Kamu 

Yönetim Bilgi Sistemi) üzerinden gönderilmektedir. 



*Ülke çapında kullanılan E-Devlet Uygulaması için Belediyemiz bünyesinde 4 (Beyan Sorgu, 

Sicil sorgu, tahakkuk sorgu, tahsilat sorgu) farklı sorgulama için WEB Servis Alt yapısı 

hazırlanmış ve vatandaşların kullanımına sunulma işlemleri başlatıldı. 

*Vatandaşlar, e-belediye üzerinden tahakkuk sorgulaması yapabilmektedirler. SSL sertifikası 

kurum sayfasına yüklenmiş olup muhasebe program entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte 

güvenli online ödeme yapılabilmektedir. 

*Belediye personeline EBYS kullanımı ile ilgili eğitim verildi. 

*Diyarbakır tapu ve kadastro 7. bölge müdürlüğü bünyesinde vezne kurulumu için gerekli 

olan ağ altyapısı kuruldu. 

*Belediyemize bağlı bütün ek binaların VPN bağlantısı yapımına başlandı. 2021 yılında 4 

lokasyonun vpn bağlantısı bitti.  

                                       PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  

 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Misyon: Kayapınar Belediyesi’ni projelerle kalkındırmaya, güçlendirmeye, vatandaşlarımızın 

isteklerine cevap vermeye ve daha istikrarlı bir belediye bünyesine sahip olmaya yönelik 

amaçlarımızın yolunda ilerleme sağlamaktadır. Bu esaslar çerçevesinde Stratejik Plan, Yıllık 

Performans Programı, Yatırım Programı ve bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmektir.        

Vizyon: İletişim becerilerini mükemmel seviyeye çıkarmaktır. Kayapınar Belediyesi’ni örnek 

belediye çalışmalarına dahil etmektedir. Personeller ile beraber vatandaşlarımıza en üst 

seviyede hizmet edebilme seviyesine ulaşmayı amaçlamaktadır. 

FİZİKSEL YAPI 

 Müdürlük Kayapınar Belediyesi Hizmet Binası, 2. katta hizmet vermektedir. 

 1 Ekolojik Eğitim Bahçesi 1 Çadır-Vet, 1 Oyuncak Atölyesi olarak toplamda 3 

adet dış birim mevcuttur. 

BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 

 Masaüstü PC 3 adet 

 Dizüstü PC 2 adet 

 Yazıcı 4 adet 

ÖRGÜT YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI 

 

 Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı 

 Plan ve Proje Koordinatörü 

 Belediye Personeli 

 Halk Eğitim Personeli 

Müdürlükte 1 Belediye Başkan Yardımcısı, 1 koordinatör, 10 personel, 6 halk eğitim 

personeli olmak üzere toplam 17 kişi görev yapmaktadır. 

 Güneş Enerjisi Sistemi Projesi’nin bağlantıları imzalandı, ihale kısmında 

beklenmektedir. 

 Ekolojik Eğitim Bahçesi aktifleştirildi.  

 Arıcılık kursu eğitimi yürürlüğe girip arı ve kovan hibe dağıtımı Nisan ayında 

gerçekleştirildi. 

 Oyuncak Atölyesi kurularak öğrencilerimize çeşitli eğitimler verildi ve çeşitli 

etkinlikler yapıldı. Bunların içerisinde Motorlu Uçak Yapımı Rüzgar Gülü Yapımı, 

Ahşap Araba Yapımı bulunmaktadır.  



 Türkiye Belediyeler Birliği’nin Açık teklif çağrısına katılarak Kıbrıs Belediyeler 

Birliği ile Kardeş Belediye anlayışına dahil olup Güzelyurt Belediyesi’ne hibe 

alarak proje uygulandı.  

 Kültür Bakanlığı’nın verdiği hibe ile ‘’ Gelecek Gençlerin’’ projesine dahil olup 

geleneksel moda anlayışı ile modern moda anlayışının birleşmesi sonucunda 

projemiz gerçekleştirildi.  

 Geri dönüşüm ile Giysi Kumbarası ihalesi yapılarak Kayapınar ilçemize 

kumbaraları yerleştirerek ihtiyaç doğrultusunda dağıtım yapılacaktır.   

          Daha güzel bir gelecek için Kayapınar Belediyesi’ni hedeflediğimiz projelerle 

güçlendirmeye özen göstererek stratejimizi modernleştirip iletişimimizi sağlamlaştırmak için 

tüm azmimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  

 İşletme Müdürlüğü olarak Kayapınar Belediyesi ve Personel A.Ş arasındaki personelin 

iş ve işlemlerinin akışı ve Güvenlik Faaliyetleri sağlanmaktadır.  

Belediyemizin hizmet satın aldığı belediye şirketimizce iş akdi bulunan iççilerimize; 

1. Yıllık izin formlarının doldurulması imza sürecinin tamamlanması ve özlük 

dosyalarında muhafazası sağlanmıştır. 

2. Belediyemiz bünyesinde çalışan tüm personellerin işe giriş ve çıkışları Perkotek 

Programından çekilerek ilgili Müdürlüklere her Pazartesi bildirimi sağlanmıştır. 

3. 905 Şirket Personelinin geçici devam puantajları, Mesai Çizelgeleri, Aylık çalışma 

puantajları, Ek ödeme ve Kesinti listeleri Müdürlüklerinden toplanarak Kayapınar 

Belediyesi Personel AŞ’ne her ayın (27-30)’ arasında gönderilerek Maaşların 

zamanında ödenmesi sağlanmıştır. 

4. Şirket Personelleri ile işlemler için; yazışmaların İlgili birim Müdürlüğü veya 

Kayapınar Belediyesi Personel AŞ’ne havalesi sağlanarak işlemlerin takibini yapılarak 

yazışmaları özlük dosyasına bırakılmıştır. 

5. İşletme Müdürlüğü olarak 1681 gelen yazı - 880 giden yazı ve 40 onay belgesi EBYS 

sisteminden işlem gerçekleştirilmiştir. 

6. Şirket Personelinin her ay için iş göremezlik raporları kontrolü, sağlık raporlarının 

çalışma puantajlarına işlenerek ilgili kişilerin özlük dosyasında muhafazası 

sağlanmıştır. 

7. Şirket Personelinin Yemek, Ölüm, Evlilik ve Doğum gibi Sosyal yardımlarının 

bordrolarına işlenmesi ve raporlaması yapılmıştır. 

8. Şirket Personelleri olarak çalışan 167 (Yüzaltmışyedi)  personelin Bireysel Emeklilik 

işlemlerini yapılmıştır. 

9. Şirket Personelinin Bordroları Kayapınar Belediyesi Personel AŞ’den alınarak İlgili 

Müdürlüklere havalesi sağlanarak, İşçilerimizin talepleri halinde Bordrolarına 

ulaşmaları kolaylaştırılmıştır. 

10. Şirket Personelinin icra ile ilgili kesinti ve sıralama yapılması için, Müdürlüğümüze 

iletilen İcra Müzakere yazıları Kayapınar Belediyesi Personel A.Ş’ Mali Müşavirliğine 

bildirilerek kayıt altına alınması sağlanmış, Şirketten alınan İcra Sıralama yazıları ve 

diğer yazışmalar İcra Müdürlüklerine tarafımızdan yazılmıştır. 

11. Personellerden disiplin suçu işleyenlerin İlgili Müdürlüklerinden gelen tutanakları 

Disiplin Kuruluna sevk edilerek; Disiplin kurulunca alınan kararlar Müdürlüklerine 

bildirilip, Müdürlüklerince tebliğ ve itirazlarının alınıp müdürlüğümüze iletilmesinden 



sonra gerekli sevk, kayıt, maaş bordrolarına yansıtma ve dosyalanma işlemleri 

yapılmaktadır. 

12. Engeli ve Engelli aile üyesi bireyi bulunan Personellerin Vergi Dairesine iletecekleri 

Vergi İndirim yazıları ve diğer işlemleri yapılmıştır.  

13.  Personellerimizden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile Sosyal 

Politikalar Müdürlüklerince istenen çalıştıklarına dair yazı ve Yıl buyunca alınan 

tediye, ikramiye yazıları Müdürlüğümüz tarafından verilmiştir. 

14. Şirket Personellerimizin Asgari geçim indiriminden faydalanması için aile bildirim 

formlarının toplanıp Kayapınar Belediyesi Personel AŞ bildirimleri yapılmıştır. 

15. Şirket Personellerimizin 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hükümlerince 

160 Personelin yapılması gereken Periyodik Muayeneleri ve sağlık taramalarının iş ve 

işlemlerinin yerine getirilmesi için gerekli yazışmalar ve dosyalama işlemleri 

yapılmıştır.  

16. İş Sağlığı ve Güvenliğince hazırlanan risk raporu ilgili Müdürlüklere duyurusu 

yapılarak gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. 

              İşletme Müdürlüğü Güvenlik Biriminin Faaliyetleri 

1. 66 Güvenlik Personeli ile faaliyet gösterilmektedir 

2. Park 75, Hanımelleri Çarşısı, Belediye Hizmet Binası, Nikâh Dairesi, Makina İkmal 

Şantiyesi, Ali Gaffar OKAN Spor Kompleksinde güvenlik hizmeti sağlanmaktadır. 

3. Emniyet güçleri ile birlikte koordineli bir şekilde kurumun güvenliğini sağlamak üzere 

Güvenlik personellerinin 24 saat esaslı vardiya sistemi ile nöbet tutması 

sağlanmaktadır. 

4. 66 personelin her ay nöbet çizelgeleri hazırlanmış ve Nöbet defterlerine işlenmiştir. 

5. Güvenlik Personellerimizin Özel Güvenlik Şube tarafından yapılacak denetimlere 

uygun eğitim verilmiştir. 

6. Güvenlik Personellerinin Özel Kimlik kartı süreleri takibi yapılmıştır. 

7. Güvenlik Personellerimizin yıllık izin planı yapılmış olup Personellerden yıllık izin 

kullananlara izin verilmiş ve izinli oldukları süreler Emniyet Genel Müdürlüğü özel 

güvenlik Şubesinin sitemine yüklenmiştir.  

8. Güvenlik Personellerimizin istirahat raporları ve iş görmezlik raporları aldıkları zaman 

yerine joker personel görevlendirmesi yapılmış olup Emniyet Genel Müdürlüğü özel 

güvenlik Şubesinin sitemine bilgi girişi yapılmıştır. 

9. Özel Güvenlik Faaliyet izin belgesi alma ve iptal etme iş ve işlemleri yapılmıştır. 

10. Belediyenin hazırladığı konser ve etkinliklerde hazır bulunma güvenliği sağlama 

işlemleri yıl boyunca sağlanmıştır. 

11. Pandamı süresi boyunca ateş ölçer aleti ve HES kodu sorgulama işlemleri ve maske 

kontrolü perszonellerimiz tarafından yerine getirilmiştir. 

12. Emniyet Özel Güvenlik Bilgi Sistemi (OGBS) üzerinden evrak takibi ve personel 

bildirimleri yapılmıştır. 

13. Güvenlik Personelinin Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçelerinin sürelerini ve Personel 

A.Ş tarafından yenileme işlemleri yapılmıştır. 

 

 

 



Görevli Personel Listesi  

Sıra 

No 

Adı ve Soyadı Çalışma Usulü Göreve Başlama Tarihi 

1. Haci Ahmet SUBAŞI İşletme Müdür V. 22.10.2019 

2. İhsan Talip UZEL Muhasebeci (Memur) 11.10.2017 

3. Sibel ÇAKIR Şirket Personeli 07.03.2017 

4. Emre ATAY Şirket Personeli 01.09.2018 

 

                                          RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ  

I. SUNUŞ 

Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği, 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen 

faaliyetler ve belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 

meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayacak şekilde 

hazırlanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanun’un 41.maddesine dayanılarak çıkarılan Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik ile de söz konusu faaliyet 

raporların şekil ve içeriğine ilişkin standartlar belirlenmiştir.  

Müdürlüğümüz, Performans Denetimine uygun faaliyet raporu hazırlanması amacıyla 

kapsamlı hazırlık yapılmıştır.  

Faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri incelenerek ortaya konulan ve 

aşağıda belirtilen kurallara uyulması, standartlaşmanın sağlanması, kamuoyuna doğru ve tam 

bilgi verilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması açısından oldukça önemli olup, Birim 

Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında çok hassas çalışılmıştır. 

1. Müdürlüğümüz tarafından gönderilecek olan birim faaliyet raporlarının bölüm ve alt 

başlıkları, Yönetmeliğin 19.maddesine uygun bir şekilde düzenlenmiştir. 

Müdürlüğümüz “Faaliyet Raporu” bu içerikte hazırlanmış olup, ancak ayrı başlık ve 

bölümlendirme yapılmamıştır. 

2. Yönetmeliğin yer alan bölüm ve alt başlıkları, yapılan açıklamalara uyumlu bir şekilde 

doldurulmuş, verilen bilgilerin doğru ve ölçülebilen bilgilere dayanmasına özen 

gösterilmiştir. Mevzuata ilişkin verilen bilgilerin güncel olduğu da kontrol edilmiştir. 

II. GENEL BİLGİLER 

A.MİSYON VE VİZYON 

 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Kayapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde Başkan 

Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarına toplam 8 personelle Belediye Hizmet Binası Zemin 

katındaki odasında devam etmektedir. Müdürlüğümüz 2021 yılında hazırlanan Çalışma 

Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen görev tanımları içinde 5393 sayılı yasa hükümlerince 

Belediye sınırları ve mücavir alanlarında açılacak 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ile Akaryakıt 

İstasyonları dışındaki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması işlemleri yürütmektedir. 

 

 



 Kayapınar Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda   yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık  

d)Hesap verebilirlik, 

e)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, 

f)Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

g)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas 

alır. 

B)İDARİ YAPI 

1- Teşkilat 
a) Müdür             

b) Ruhsatlandırma ve Büro Hizmetleri 

      C) Denetim Ekibi 

 

                                 

 

 

 

                                              Müdürlük Teşkilat Şeması 
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2-İnsan Kaynakları 

 

Tablo – 1 Personel Durumu    Grafik – 1 Personel Dağılımı 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz 1 Müdür, 1 Memur ve 6 İşçi ile faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

 

 

 

 

 

Tablo – 2  Personel Yaş Aralığı                                                          Grafik – 2  Yaş 

Dağılımı                             

 Tablo ve grafikte müdürlüğümüz personeline ait Yaş Dağılım durumu verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo - 3 Mezuniyet Durumu                      Grafik -3 Mezuniyet Durum 

Dağılımı 

 

Tablo ve grafikte Müdürlüğümüz Personeline ait Mezuniyet Durum ve Dağılımı 

verilmiştir. 

 

Müdür Memur İşçi

1 1
6

Personel Dağılımı

Personel Dağılımı

Personel 

Ünvanı 
Adedi 

Müdür 1 

Memur 1 

İşçi 6 

Yaş 

Aralığı 
Adedi 

25  -  35 2 

36  -  40 3 

41  -  55 3 

Mezuniyet 

Durumu 
Adedi 

Önlisans  3 

Lisans 1 

Lise 4 



 

3-Bilgi ve Teknolojik Araç, Gereç ve Teçhizat Varlığı 

Donanım Türü Adedi 

 

Masa Üstü PC ( Kasa + Monitör + Klavye + Mause)  3 

Masa Üstü PC ( Tümleşik kasa) 3 

Tarayıcı 2 

Ruhsat Yazıcısı ( ProXpress M4025ND) 2 

Tablo - 4 Bilgi ve Teknolojik Araç, Gereç ve Teçhizat Varlığı 

4-İdari ve Büro Araç, Gereç ve Teçhizat Varlığı 

Araç, Gereç ve Teçhizat Türü Adedi 

Çalışma Masası  4 

Çalışma Koltuğu 4 

Büro Sandalyesi 5 

Sabit Dosya Dolabı ( Metal ) 5 

Sabit Dosya Dolabı ( Ahşap) 2 

Tablo - 5 İdari ve Büro Araç, Gereç Teçhizat Varlığı 

C) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Müdürlüğümüzün Yetki, Görev ve Sorumlulukları şunlardır: 

1- Akaryakıt İstasyonları ve 1. Sınıf GSM’ler haricinde Sıhhi İşyerleri ve Umuma Açık 

İşyerleri,  2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese İşyerlerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, 

Mesul Müdürlük ve Canlı Müzik İzinlerini düzenlemek, sorumluluğu altındaki işyerlerinde 

bulunan ve bulunması gereken teknik sistemlerin denetimini yapmak, ruhsat verilen 

işyerlerinde kullanılan cihaz, makine, tesisat, vb. makinelerin ruhsat aşamasında kontrol 

etmek işyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek 

ilgili yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak; gerek görürse ilgili birimlere havale 

etmek, ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek, gerekli görülmesi halinde 

müdürlük çalışmalarını ilgilendiren konular ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeninden kararlar aldırmak. 

2-Müdürlüğün sorumluluğu kapsamındaki gelirle ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek. 

3-İlgili kişi kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaları yapmak, personel özlük işlemleri 

yürütmek. 

4-Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde 

işlemleri yürütmek. 

 

 

 

 

 



A)Ruhsat ve Denetim Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

1- Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi, umuma açık eğlence ve dinlenme amaçlı 

işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine ruhsat vermek,  

 

2- Zabıta, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ile koordineli 

olarak işyerlerini denetlemek, 

3- Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine cezai işlem uygulanmasını 

sağlamak, 

4- Umuma açık işyerleri ile talep edilmesi halinde ilgili işyerlerine “Mesul Müdür 

Belgesi” düzenlemek, 

5- Zabıta Müdürlüğü raporlarına istinaden canlı müzik yapan işyerlerine “Canlı Müzik 

İzin Belgesi” düzenlemek, 

6- Gerek denetimlerdeki tespitlerde, gerekse müdürlüğe gelen şikayetler neticesinde 

insan sağlığına zarar   veren, çevre kirliliğine yol açan, yangın, patlama, genel 

güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve kara yolları, imar, kat mülkiyeti ve 

doğanın korunmasıyla ilgili düzenlemelere aykırı davranan işyerlerini, gerekli ikazlar 

neticesinde olumsuzlukların giderilmemesi durumunda ilgili makamlardan aldığı 

onayla faaliyetten men etmek, 

7- Resmi kurumlardan gelen ve yazışmaları yürütmek, 

8- Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genelgeler ve diğer mevzuata uygun olarak 

verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

9- Birimin Harcama Yetkilisi olarak Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, 

kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin 

etkili, ekonomik ve verimli kullanmasından ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemleri yerine getirmek, 

10- Kendi birimini acil durumlara hazır hale getirmek, 

11- İş kazası ve meslek hastalığı risklerini tanımlamak ve alınması gereken önlemleri 

belirlemek, 

12- Meydana gelen iş kazaları ve mesleki sağlık sorunlarının kaydı ve bildirimi ve 

benzerlerinin önlenmesi amacıyla araştırılması, 

13- Çalışanların iş kazası ve meslek hastalığı riskleri konusunda bilgilendirilmesi, eğitimi 

ve katılımının sağlanması,  

14- Yürütülen iş ve işlemlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmış olduğu ve etkin 

olarak sürdürüldüğünün aralıklı olarak denetlenmesi, 

15-  Birim çalışanlarının faaliyetlerini planlamak, denetlemek, gerekirse bu faaliyetlerle 

ilgili düzeltici işlemlerde bulunmak, 

16- Görevlerini diğer Müdürlüklerle koordineli bir şekilde yürütmek. 

B)Ruhsat ve Denetim Servisinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

1-Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak, 

2-Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence 

yerlerinin tespit ve denetimini yapmak ve bu denetleme sonucunda ruhsat öncesi faaliyete 

uygun hale getirilmesi sağlamak. 

       3-Belediye sınırları dâhilinde ruhsatlı işyerini ruhsat hilafı faaliyetinin olup olmadığının 

tetkikiyle, ruhsatın uygun hale getirilmesini sağlamak, 

4-İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (Sıhhi, Gayrı Sıhhi, Umuma Açık 

İstirahat ve Eğlence Yerleri vs.) iş yerlerine, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya diğer izin 

belgelerini verme işlemlerini yapmak, 

 

 

 

 



      5-Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren Sıhhi, Gayri Sıhhi ve Umuma Açık 

İstirahat ve Eğlence Yerlerinin yürürlükte olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik. 

6-Ruhsat aşamalarında mevzuatın Belediyeye verdiği yükümlülükleri yerine getirmek ve 

başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek. 

7-İşyerine düzenlenecek ruhsat ve izinler için ilgili birim ve kurumlardan görüş sormak, 

yine bu izinler için talep edilen konularda görüş vermek, 

       8- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunan işyerlerinin ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde “Mesafe Ölçümlerini yapmak ve yaptırmak, 

9-İşyerleri için düzenlenen ruhsat, izin ve belgeleri mevzuat hükümleri çerçevesinde ve 

süresi içinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlara bildirmek, 

      10-Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim, ücret ve satış 

bedeli cinsinden Belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak, 

11-Herhangi bir talep halinde ruhsatlı bir işyerinin bulunduğu sınıftan daha üst bir sınıf 

özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitini yapmak, taşıyanların sınıfını yükseltme veya 

gerektiğinde düşürme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

12-Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin 

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

13-İşyerlerine ruhsat verilmesi ve ruhsatın gereğinin yerine getirilememesi halinde 

ruhsatın iptal edilmesi işlemlerini yapmak, 

14-9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı 

Polis ve Salahiyet Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek, 

15- Ruhsat Müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, 

itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi 

yazıların takibini yapmak, 

16-Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ve Denetim birimlerimizce düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden 

gerekli idari işlemleri yapmak. 

17-İşyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek, 

18-Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve amacı dışında faaliyet gösteren Umuma 

Açık işyerleri ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve diğer Denetim 

Birimlerince yapılan denetimler sonucu tanzim edilerek Belediyemize gönderilen evrak 

hakkında işlem yapmak, tesis edilen kararı ilgili kişi ve kurumlara bildirmek, 

19-Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak 

ruhsatlandırılması için onaya hazır hale getirmek, 

20-Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek, 

21-İşlemi devam eden veya devam eden dosyaların takibi ve arşivlemesini yapmak, 

22-Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak, 

 

D. SUNULAN HİZMETLER 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2021 YILI FAALİYETLERİ 

 01.01.2021 ve 31.12.2021 tarihleri arasında Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler 

aşağıda çıkartılmıştır. 

 

   A-GENEL İDARİ FAALİYETLER 

 

 Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm iş ve işlemler titizlikle takip edilmiştir. 

 

a) Gelen-Giden Resmi Evrak: 
1-Müdürlüğümüzün görev kapsamındaki çeşitli konular için Belediye Encümenine ve 

Meclisine konu tevdi edilmiş, yine müdürlüğümüzün görev kapsamında değerlendirilen 



Encümen ve Meclis Kararları tarafımıza gönderilmiş olup söz konusu kararların tamamı 

hakkında gereği yapılmıştır. 

2-01.01.2021 yılı Ocak Ayı itibariyle, Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçilmiş 

olup, tüm iç ve dış yazışmalar bu sistem üzerinden yapılmaktadır. 

 

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları: 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6-Verilen Ruhsat Sayıları ( Sıhhi Müessese, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence 

Yeri,   GSM)           

1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait talep ve değerlendirme çalışmalarına devam 

edilmiş olup, 204’ü Sıhhi, 23’ü Umuma Açık ve 8’i Gayri Sıhhi olmak üzere toplam 235 

işyeri ruhsatlandırılmıştır. 

Ruhsat 

Tipi 
SIHHİ MÜESESE 

Sıra Faaliyet Tipi Sayı 

1 TÜTÜN MAMÜLLERİ SATIŞI 6 

2 TIBBİ MALZEMELER SATIŞI 1 

4 PASTANE  7 

5 ŞARKÜTERİ 1 

6 SÜS EŞYALARI SATIŞI 1 

7 SPOR SALONU 4 

8 TOPTAN MEDİKAL SATIŞI 2 

9 TUAFİYE 1 

10 MÜZİK ALETLERİ SATIŞI 2 

11 MOBİLYA SATIŞI 1 

12 MEDİKAL 8 

13 MARKET 34 

14 LOKANTA 17 

15 KUYUMCU 7 

16 KURUYEMİŞ SATIŞI 7 

17 KUNDURA SATIŞI                   1 

RUHSAT TİPİ ADEDİ 

SIHHİ MÜESSESE 204 

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ        23 

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE 8 

GENEL TOPLAM     235 



18 KOZMETİK SATIŞI 1 

19 KIRTASİYE 4 

20 BAKKAL                   13 

21 BAYAN KUAFÖRÜ 6 

22 BEYAZ EŞYA SATIŞ MAĞZASI 1 

23 BÖREKÇİ 1 

24 CAFE 2 

Sıra Faaliyet Tipi Sayı 

25 ÇİĞKÖFTECİ 1 

26 GÜZELLİK SALONU 8 

27 GELİNLİK SATIŞI 1 

28 FAST FOOD 5 

29 ERKEK KUAFÖRÜ 3 

30 ELEKTRONİK BÜRO MAKİNALARI SATIŞI 1 

31 ELEKTRİK MALZEMELERİ SATIŞI 2 

32 İDDAA BAYİİ 1 

33 İÇ GİYİM TİCARETİ 1 

34 HAZIR GİYİM TİCARETİ 1 

35 EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SATIŞI 1 

36 EMLAK VE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI 2 

37 GIDA ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK 1 

38 HALI SATIŞI 1 

39 HAYAT SİGORTASI FAALİYETLERİ 1 

40 İRTİBAT BÜROSU 41 

41 İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞI SHOWROM 1 

42 KARGO LOJİSTİK 1 

43 DANIŞMANLIK BÜROSU 2 

44 KARGO TAŞIMACILIK 1 

TOPLAM                204 

     Tablo 7  Verilen Sıhhi Nitelikli Ruhsatların Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı 

Tabloda, 2021 yılı içinde düzenlenen “Sıhhi Müessese” nitelikli İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarının Faaliyet Türlerine göre sayısal dağılımı görülmektedir. 

 

 

 

 



Ruhsat 

Tipi 
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ 

Sıra Faaliyet Tipi Sayı 

1 KIRAATHANE 10 

2 İNTERNET SALONU 9 

3 PLAY STATİON SALONU 2 

4 ŞANS OYUNLARI 1 

5 İDDAA BAYİİ 1 

TOPLAM   23 

Tablo 8 Verilen Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Nitelikli Ruhsatların Faaliyet 

Türlerine Göre Dağılımı. 

Tabloda, 2021 yılı içinde düzenlenen “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri” nitelikli İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatlarının Faaliyet Türlerine göre sayısal dağılımı görülmektedir. 

Sıra Faaliyet Tipi Sayı 

1 HAZIR YEMEK İMALATI 1 

2 OTO YIKAMA 2 

3 İKİNCİ EL KARA MOTORLU KARA TAŞITLARI 

TİCARETİ 

2 

4 MEDİKAL TEKNİK SERVİS 1 

5 MOBİLYA ONARIM 1 

TOPLAM 7 

    Tablo 9 Verilen GSM Nitelikli Ruhsatların Faaliyet Türlerine Göre Dağılımı. 

Tabloda, 2021 yılı içinde düzenlenen “Gayri Sıhhi Müessese” nitelikli İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarının Faaliyet Türlerine göre sayısal dağılımı görülmektedir.  

c)Tahsilat 

 Müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetlerden yapılan tahsilat çizelgesi aşağıdaki gibidir. 

Sıra 

No 
Hesap Adı 

Tahsilat  

Tutarı (TL) 

1 
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSAT 

HARCI 
1.076.191,94 TL 

 

 

Ruhsat 

Tipi 

 

GAYRİ SIHHİ MÜESESE 



Tablo – 10 Tahsilat Cetveli 

Tabloda 2021 yılı içinde müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen hizmetler kapsamındaki 

gelirlerin Tahakkuk - Tahsilat ve Gerçekleşme Oranları görülmektedir. 

 

Grafik:- 4  2021 Yılı Tahsilatı Miktar Dağılım Tablosu 

 Grafikte, Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğundaki   faaliyetlerden 01.01.2021 ve 

31.12.2021 tarihleri arasında yapılan tahsilat bilgilerinin miktar dağılımı gösterilmiştir. 

III. AMAÇ VE HEDEFLER 

 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz yaptığı tüm çalışmalarında adillik, şeffaflık ve 

fırsat eşitliği ilkelerine dayanarak ilçe sınırlarımız içindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılması 

ve bu esaslara göre denetlenmesini, Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğunu kapsayan tüm 

konulardaki iş ve işlemleri, ilgili yasa ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmeyi amaçlar. 

 Müdürlüğümüz bu amaçlar doğrultusunda; 

 İlçe sınırlarımız içinde mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılamayan ve yeni açılan 

işyerlerini kontrol altına alarak, ruhsatlandırılmalarını ve etkin denetimini sağlamak. 

 Ruhsatlı olan tüm işyerlerinin denetim ve kontrolünü en etkin bir biçimde yürütmek, 

 Ustalık Belgesi olmadığı için işyeri açamayan esnafı Çıraklık Eğitimine yönlendirerek 

Ustalık Belgelerini almalarını sağlamak 

 Eski dönemlerde   dönemin yetkili makamınca ruhsatlandırılmış olan işletmelerin, 

günümüz şartlarında ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek standartlarda hizmet 

vermesini sağlayacak tedbirleri almayı, bu tedbirler doğrultusunda projeler hazırlayıp 

uygulamaya koymak. 

 Standartlarından ödün vermeden Hizmet Kalitesini daima daha ileriye taşımak, iş 

görme süresini en az seviyede tutarak   vatandaşın memnuniyetini sürekli kılmak  

 Müdürlüğümüzce hazırlanan süreç performans kriterleri doğrultusunda işleri hızlı ve 

doğru bir biçimde yürütmek 

 Müdürlüğümüzün yetki ve sorumluluğuna giren konularda yayınlanan ve yürürlüğe 

giren yeni yasa, yönetmelik ve mevzuat değişikliler hakkında, ilgililerin ve 

vatandaşımızın mağduriyetinin önlenmesi için gerekli uyarı ve duyuruları vakit 

geçirmeden yapmayı hedefler. 

 

İşyeri Açma İzin 
Harcı; 

1.076.191,94TL

; 0,00



 

IV.KABİLİYET  VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ          

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Vatandaşa hizmet etme isteği bizleri, yapılan iş ve işlemlerde yasa ve mevzuat 

hükümleri dışına çıkartmamalıdır.  

 Müdürlüklere yazılan görüş yazılarına verilen cevaplar daha net ve kesin 

ifadeli olarak verilmeli yuvarlak ifadeler kullanılmamalıdır. 

 Direk üst yönetime arz edilen talep ve görüşlerde birim müdürlerinin mevzuata 

ilişkin görüşü alınmadan vatandaşa olumlu ya da olumsuz bir bilgi 

verilmemelidir. 

 İşyerlerinde yapılacak rutin denetimlerde müdürlüğümüz ekiplerine destek 

verilmeli, ruhsatsız faaliyetlerin önlenmesine ilişkin çalışmalara ivme ve 

ivedilik kazandırılmalıdır. Ruhsatsız çalışan her iş yerinin hem fırsat eşitsizliği 

hem ruhsatını almış esnaf nezdinde adaletsizliğe neden olacağı ayrıca belediye 

olarak bizleri de görevini yapmayan bir kurum durumuna sokacağı 

unutulmamalıdır. 

HİZMET 

ALANI 

OLUMLU 

FAKTÖRLER 

ÜSTÜNLÜKLER 

OLUMSUZ FAKTÖRLER 

ZAYIFLIKLAR 

 

-İşyeri 

Açma ve 

Çalışma 

Ruhsatları 

 

-Personelin 

yenilgiye açık 

genç dinamik ve 

eğitimli olması 

-kendi 

imkanlarımız ile 

kolay uygulama 

geliştirme imkanı 

-Mevzuatın tüm 

personelce 

yakından takip 

edilmesi 

-Personellere 

gerekli mevzuat 

eğitimlerinin sık 

sık verilmesi 

-Elektronik belge 

yönetim 

sisteminin olması 

 

-Esnafın Ekonomik sıkıntıyı öne sürerek ruhsat almaktan 

kaçınması. 

-İşyerlerinin kullanımı açısından İmar Mevzuatı yönündeki 

sorunlar. 

-Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 

birçok olumsuz itfaiye raporu gelmesi sonucu vatandaşlar 

ruhsat alamamaktadır. 

-Kovid 19 salgınının neden olduğu olumsuzluklar. 



 Önceki yıllarda açılmış, düzen ve donanım olarak günümüz ihtiyaçlarına 

karşılık veremeyen özellikle Umuma Açık nitelikli işletmelerin ilçemize 

yakışır çağdaş ve nezih mekanlara dönüştürülmesi amacıyla yürütülen 

çalışmalara destek verilmedir.  

 Huzurevleri Mahallesinde özellikle İmar Planlarındaki belirsizliklerden 

kaynaklı ruhsatsızlık sorununun çözümü için, söz konusu planlarda yapılacak 

tadilat ve düzenlemelerde, bölgenin mevcut durumu ve şartlarını göz önünden 

bulundurulmalıdır.  

 İmar Müdürlüğünce “İşyeri”, “Dükkan” olarak iskan ruhsatı verilmiş yerlerin 

özellikle projelerindeki Baca Bağlantı sistemlerinin titizlikle kontrol edilmesi, 

bu tür yerlere Baca tertibatı olmadan Yapı Kullanım İzin Belgesi 

düzenlenmemesi, Yapı Ruhsatına esas projelerde Baca Bağlantısı olmayan 

işyeri nitelikli yerlere Baca Bağlantı Projelerinin ilave ettirilmesinin ardından 

Yapı Ruhsat düzenlenmesinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için talep edilen 

İtfaiye Raporu sürecinde yasal prosedürün çok daha rahat ilerlemesine olanak 

verecektir. 

 İmar yönündeki sakıncalardan dolayı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

verilemeyen işletmelerin ruhsatlandırılabilmeleri için İmar ve Yapı Kontrol 

Müdürlükleri ile işbirliği yapılarak bu işletmelerin ruhsatsızlık sorununa acilen 

bir çözüm üretilmelidir. 

 Denetim faaliyetlerinin hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 

müdürlüğümüze bir aracın tahsisine acilen ihtiyaç vardır. 

 Kurumların en hayati birimlerinden biri olan “Resmi Evrak Arşivi” 

konusundaki sıkıntılı durumun aşılması, mevcut arşiv şartlarının iyileştirilmesi, 

İşbu Faaliyet Raporu 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak    

yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” 

hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

      ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  

                    Belediyemizin Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünde 1 Müdür ve 2 Mühendis 

personel olarak toplamda 3 personel ile hizmet verilmektedir. Müdürlüğümüz belediyemizin 

yürüttüğü faaliyetler ve iş süreçlerinde verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla 01 Ocak - 

31 Aralık 2021 (Yıllık) dönemde yürüttüğü faaliyetler;  

               1 - Kayapınar Belediyesi ana hizmet binamızda COVID-19 salgınının önlenmesine 

yönelik olarak uygulanan faaliyetler, TSE tarafından 9 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan '' 

Hizmet sektörü için COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu (Ref.9)'' 

esas alınarak ; tüm önlem, faaliyet ve kontroller tanımlanarak uygulamaya alınmıştır. 

              TSE' nin yayınladığı bahse konu kılavuz doğrultusunda Başkanlığımızca yapılan 

faaliyetlerin belgelendirilmesi amacıyla TSE' ye başvurulmuş ve kurumumuzda TSE denetimi 

gerçekleştirilmiştir. 

                Yapılan denetim sonucunda; tüm kriterleri sağlayan Belediyemiz 01.02.2021 tarihli 

''TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesini'' almaya hak kazanmıştır. Böylece Kayapınar 

Belediyesi Ana Hizmet Binasında salgının yayılımının önlenmesi ve Belediye personeli ile 

vatandaşların korunması amacıyla alınan tedbirler ve bu kapsamda yapılan çalışmaların 

belgelendirilmesi gerçekleşmiş ve Kayapınar Belediyesi "Güvenlik Hizmet'' sağlayan kamu 

kurumları   arasında yer almıştır.                                                                                                                                                                                                                                                        

              2 - Belediyede etkin bir yönetimi, maliyetin azalmasını, çalışanların tatminini, 

kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi, tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü, vatandaş 

şikayetinin azalması ve memnuniyetinin artmasını sağlamak için Kayapınar Belediyesinde TS 

EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurulumu konusunda danışmanlık hizmeti için 

Belediyemizce hazırlanan başvuru ile 2020 yılı içerisinde Karacadağ Kalkınma Ajansına 

başvurularak teknik destek programından faydalanılmıştır. 



 

               2021 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında yürütülen çalışmalar neticesinde; Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında kurumumuz 

denetlenerek Kalite Yönetim Sistemi konusunda belgelendirilme tetkiki tamamlanmıştır. 

Tetkik olumlu sonuçlanmış olup, kuruluşumuz TS EN ISO 9001:2015 şartlarına uygun bir 

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNE sahip olduğu onaylanarak TSE tarafından 07.09.2021 

tarihli 'KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ'' belgesi almaya hak kazanmıştır. 

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV VE YETKİ ALANLARI 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü; Hukuk Biriminden oluşmakta, 3 Sözleşmeli Avukat (1’i 

Müdür Vekili) ve 4 Hizmet Alımı personeli ile hizmet vermektedir.  

 En temel prensip olarak hukukun üstünlüğü için çalışmakta olan Müdürlüğümüz, 

Belediyeyi tüm birimleri ile birlikte bir kurum olarak algılamaya ve kurumlaşmaya 

özen göstererek, temsilde kurumun tamamını temsil etmektedir. 

 Müdürlüğümüz gerek üst yönetim ve gerekse müdürlükler ile uyumlu ve verimli 

çalışarak yönetimin önündeki engelleri kaldırmakta ve yönetimin önünü açmaktadır.  

 Eşit adalet prensibi ile hareket ederek hukukun üstünlüğünü temin etmeye 

çalışmaktadır.  

 Uygulamada karşılaşılan yanlışlık, eksiklik ve benzeri sorunları yönetime bildirerek 

adaleti sağlamakta ve yönetimin düzenli işleyişini temin etmektedir. 

FAALİYET ALANLARI 

Kayapınar Belediyesi’nin; 

 Tüm hukuksal sorunları ile ilgili işleri yapmak ve yürütmekten sorumludur. 

 Yargı organlarında açılmış veya açılacak her türlü dava, iş ve işlemlerinde Belediye 

Başkanlığı’nı temsil ederek yasa hükümleri, kazai ve ilmi içtihatlara göre Belediye 

hak ve alacaklarının iddia ve savunmasının yürütülmesini sağlamaktadır.  

 Duruşma, keşif ve yüksek yargı organlarında hazır bulunmaktadır.  

 Birimlerin istemiş olduğu hukuki yorumları yazılı veya sözlü olarak vermektedir. 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü faaliyetlerini ifa ederken referans olarak Türkiye 

Cumhuriyeti’ne ait tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeleri kullanmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve genelgeler ile ilgili 

güncellemelerin takibi yapılmaktadır. 

YAPISAL FAALİYETLER 

 Belediyemiz görevlilerinin, görev esnasında uğradıkları saldırılar dolayısı ile davalı 

veya davacı olmaları durumunda kendilerine hukuki yardım verilmeye devam 

edilmektedir. Belediyemizin iş ve işlemleri nedeniyle ceza mahkemelerinde mağdur 

veya sanık durumuna düşen tüm görevlilerimiz, bir Başkanlık oluru ve 



Müdürlüğümüzün takdir edeceği avukata vekalet vermek suretiyle tüm hakları 

savunulacaktır.  

 Hukuki görüş müessesesi aktif hale getirilmiş ve bu husustaki tüm talepler 

karşılanmaya devam edilmektedir. Müdürlüğümüzün genel politikası olan tüm 

kurumun savunulması ilkesi doğrultusunda hukuki görüşler hazırlanarak ilgili 

müdürlüklere gönderilmektedir.  

DANIŞMA FAALİYETLERİ 

 Müdürlüğümüz, Belediyemizin muhtelif birimlerinin talebi olan danışma isteklerini 

karşılamaya sözlü ve yazılı olarak devam etti,  yazılı hukuki görüş düzenlenerek 

ilgili birimlere gönderildi.  

  Kurum içi ve kurum dışından gelen yazılara süresi içerisinde inceleme yapılarak 

cevap verilmiştir.      

  Diğer birimleri ilgilendiren yargı kararları birimlere gönderilerek bilgi sahibi 

olmaları saklanılmıştır. 

  Kesinleşmiş yargı kararlarına ilişkin karşı tarafça yapılan başvurular sonucu Vekalet 

ücreti , yargılama giderlerine ilişkin ödemelerin sağlanması amacıyla ilgili  başvuru 

üst yazı ile ilgili birime gönderilmiştir. 

YARGI FAALİYETLERİ 

 2021 yılında Müdürlüğümüzce 3. Kişilere karşı dava açılmıştır. Yine bu dönemde 

Belediyemiz aleyhine 3. kişiler tarafından dava açılmış açılan davalara tarafımızca 

cevap verilmiştir.  

 Karara çıkmış dosyalarda aleyhimize sonuçlanmış olanlara itiraz edilmiş, istinaf ve 

temyiz incelemesi talebinde bulunulmuştur. 

 Derdest dosyalarımızın duruşma takipleri devam etmektedir Ayrıca bir kısım 

dosyalarımızda mahkeme heyeti ile birlikte keşif işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 Devreden ve yeni açılmış olan dosyalara vekaletname sunularak kurum adına takibi 

yapılmıştır. 

 Mahkemece müzekkere ile tarafımızdan istenilen bilgi ve belgeler kurum içinde 

yapılan yazışmalar ile temin edilerek üst yazı ile mahkemeye gönderilmiştir. 

 Kurum içerisinde tarafımıza bildirilen hukuka aykırılıklarla ilgili Cumhuriyet 

Başsavcılığına Suç Duyurusunda bulunulmuştur.  

 Derdest olan dosyalarımızın duruşma takipleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 

 Kurum içinden ve dışından gelen tüm tebligatlar gelen ve giden evrak defterine 

kaydedilip süresi içerisinde gerekli işlemler yapılarak ilgilisine gönderilmiştir. 

 12 Ocak 2017 tarihi itibari ile hukuk işleri müdürlüğümüzde tarafımızca faaliyette 

bulunulmuştur. Öncelikle birimde bulunan dosyalar bilgi ve belgeler incelenmiş 

Dosyaların mevcut durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Derdest dosyaların takibi 

yapılmış olup dosyalarımızın ayrıntılı bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

 



İdare Mahkemeleri Dosyaları; 

              Konuları İdari işlemin iptali, Tam yargı davaları olan toplamda 488 adet İdari Dava 

dosyası bulunmaktadır. Bunlardan 292 dosyamız yerel mahkemede Derdest, 106 dosyamız 

yerel mahkemede karara çıkmış olup, 94 dosyamız Bölge İdare Mahkemesinde İstinaf 

incelemesinde, 16 dosyamız Danıştay Temyiz incelemesinde, 81’i ise Kesinleşmiştir. 

İş Mahkemeleri Dosyaları; 

              Konuları İşe iade, Hizmet tespiti, İşçilik alacağı İş kazasından kaynaklanan toplamda 

887 adet İş Dava dosyası bulunmaktadır. Bunlardan 518 adet işe iade davası, 369 adet alacak 

davası bulunmaktadır devam eden 318 dosyamızda; 60 adet dosya yerel mahkemede kabul 

edilmiş 380 dosya ise reddedilmiş, 135 adet dosyada ise kısmen kabul kısmen red kararı 

çıkmıştır. 

Asliye Ceza Dosyaları; 

 

            Konuları İmar Kirliliği, Çevrenin kasten kirletilmesi Mühür Bozmadan kaynaklanan 

toplamda 356 adet Asliye Ceza dosyası bulunmaktadır. Bunlardan 143 dosyamız yerel 

mahkemede Derdest 187 dosyamız yerel mahkemede karara çıkmış olup, 18 dosyamız Bölge 

Adliye Mahkemesinde İstinaf incelemesinde, 19’u Kesinleşmiştir. 

Suç Duyuruları; 

            Konuları İmar Kirliliği, Çevrenin kasten kirletilmesi Mühür Bozma suçlarından ötürü 

Cumhuriyet Başsavcılığının suç duyurusunda bulunulmuştur. Toplamda 198 adet Suç 

Duyurusu dosyası bulunmaktadır. Bunlardan 5’ Takipsizlik kararı verilmiş diğer dosyalarımız 

ise bir kısmı iddianame düzenlenerek mahkeme dosyası olarak devam etmekte bir kısmı ise 

soruşturma aşamasındadır. 

Asliye Hukuk Dosyaları; 

             Konuları Kamulaştırmasız El atma,Tapu İptal tescil, Ecrimisil, Tazminat, Sigorta, 

Alacaktan kaynaklanan toplamda 185 adet Asliye Hukuk Dava dosyası bulunmaktadır. 

Bunlardan 108 dosyamız yerel mahkemede Derdest, 50 dosyamız yerel mahkemede karara 

çıkmış olup 27 dosyamız İstinaf ve Temyiz incelemesinde bulunmaktadır. 

 Sulh Hukuk Dosyaları; 

Konuları tespit davası olan 16 adet Derdest Sulh Hukuk dosyası bulunmaktadır.  

 

Vergi Mahkemesi Dosyaları; 

Toplam 12 dosyamız bulunmakta olup 3 adet karara çıkmış ,9 adet devam eden Vergi 

Mahkemesi dosyası bulunmaktadır. 

 Faaliyetlerimiz aşağıda tablo halinde belirtilmiştir: 

MAHKEME  2021 

İdare Mahkemelerindeki Dava Sayısı  488 

Asliye Hukuk Mahkemelerindeki Dava 

Sayısı  
185 



Asliye Ceza Mahkemelerindeki Dava  356 

Hukuksal Görüş  52 

 

MAHKEME 2021 

Vergi Mahkemelerindeki 

Dava Sayısı  
            12     

Suç Duyurusu Dava Sayısı              198 

Danıştay 

Mahkemelerindeki Dava 

Sayısı  

            51 

İş Mahkemelerindeki   

Dava Sayısı  
           826 

          Kurum İçi  

                 ve  

     Dışı Gelen Evrak 

         5430 

          Kurum İçi 

                ve 

      Dışı Giden Evrak 

        4920 

 

                                                  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

Yazı işleri müdürlüğü görevi naklen atanan müdür tarafından sevk ve idare edilmiştir. 

Müdürlüğümüzde, iki veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 tahsildar, 1 sürekli işçi ve 

4 hizmet alımı personeli,   

Evlendirme Memurluğunda; bir ayniyat saymanı, bir şef, bir evlendirme memuru, dört 

hizmet alımı, dört güvenlik,  olmak üzere toplam on dokuz (19) insan kaynağı mevcuttur.  

Birimimiz hizmetlerinin yürütümünde insan kaynağı yeterli olup, personel ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

 Kurum kültürünün iklime dönüştürecek, insan kaynağının moral ve motivasyonunu 

diri tutarak performansını yükseltecek güven duygusunu geliştirmeye kurum hedefleri 

doğrultusunda çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç ve Hedefler 

Kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanmak, paydaşlarımızın belediye 

hizmetlerine kolay erişimini sağlamak, beklentileri hızlı bir şekilde almak, sorunlara 

koordineli bir şekilde etkin çözüm bulmak, potansiyeli performansa dönüştürecek, kapısı açık 

egosu küçük insan kaynağı yaratmak. 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Birimimiz; meclis, encümen, genel evrak kayıt ve transferi ile evlendirme iş ve 

işlemlerini yürütmekle görevlidir. 

 Yetki Alanı 

Birimimiz mer’i mevzuat dâhilinde yetkileri kullanır. 

 Sorumluluğu 

Mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında, görev ve yetki açısından belediye başkanına 

karşı sorumludur. 

 Fiziki Yapı 

 Birimimiz bir müdürlük, iki servis ve bir ek binada hizmet vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

                                       

Sıra No Kullanım Amacı Sayı 

1 Müdür  1 

2 Yazı İşleri Müdürlüğü Servisi 1 

3 Genel Evrak Servisi 1 

4 Evlendirme Memurluğu (Ek Bina) 1 

     

     

GENEL BİLGİLER 



Bilgi ve teknolojik Donanım 

Donanım Adet 

PC 13 

Yazıcı  5 

Tarayıcı 5 

Çok foksiyonlu Yazıcı       1 

Klavye 13 

Mouse 13 

Sabit Telefon  7 

Hesap Makinesi 2 

EBYS 9 

Windows  13 

31.12.2021 Teknolojik bilgi ve donanım 

 

  



 

 

Birim Organizasyon Şeması 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 

Belediye Başkanı

Ünal KOÇ

Belediye Başkan Yardımcısı

Cihad KAYHAN

Yazı İşleri Müdürü

Ayla KEÇECİ



Personel Durumu

 

 

Norm Kadro  

5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve 

Devlet Personel Başkanlığınca müşterek hazırlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 

Mahalli İdare Birlikleri Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik“ hükümlerine göre 

oluşturulan “Norm Kadro” ya göre,  

Birimimiz hizmetleri; 657 sayılı DMK 4/A-D maddesi tabi memur, sürekli işçi ve 

Belediye Personel Anonim Şirketi personeliyle yürütülmektedir.  

 

 

Unvan Adet  

Müdür 1 

Şef 1 

Ayniyat Saymanı 1 

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni  2 

Memur 1 

 

 

Evlendirme Memuru 

1 

Yazı İşleri Servisi

Hüseyin KARAKAŞ (Gerçekleştirme görevlisi

Gülsüm  AYGÜN (Encümen ve  Meclis iş ve işlemlerinden sorumlu)

Hikmet SATAR (Meclis, ihtisas komisyonları iş ve işlemleriinden sorumlu)

Ferhat ACAR (Encümen İş ve İşlemlerinden sorumlu)

Genel Evrak Servisi

Serap KOÇAK (Kayıt ve takip elemanı

Leyla ÇEKİÇ (Dağıtım elemanı)

Şaban MEMİŞ (Dağıtıcı)

Murat  AKTAR (Evrak kayıt )

Evlendirme Memurluğu

Sıtkı ÇAKMAK (Evlendirme Memuru)

İbrahim ACAR (Evlendirme Memuru 

Sinan  ÜLGEN (Evlendirme Memuru)

Emine AYKAL (Kayıt Elemanı)

Gülcan SUBAŞI (Kayıt Elemanı)

Seval ELALTINTERİN (Kayıt Elamanı)

Harun PEKER (Temizlik Elemanı)

Şeyhmus CAN (Güvenlik Personeli)

Cemal AKÇA (Güvenlik Personel)

Bayhan GÜN (Güvenlik Personel)

Emrah DEMİROĞLU (Güvenlik Personel)



Sürekli İşçi 1 

Şirket Personeli (Belediye Personel Anonim 

Şirketi 

12 

Genel Toplam 20 

 

 Yazı İşleri Servisi 

  Yazı İşleri Servisi; birimin çalışma yönetmeliği ile başkanlığımızdan gelen emir ve 

talimatlar doğrultusunda faaliyetlerin sürdürmüştür.  

  Faaliyet dönemi içerisinde elektronik belge yönetim sistemi üzerinden Resmi 

Yazışmalarda Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yazışmalar 

yapılarak ilgililerine KEP veya fiziki ortamda iletilmiştir.  

   

01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 Dönemi Faaliyetleri 

 BELEDİYE MECLİSİ FAALİYETLERİ 

*Belediye Meclisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 

çerçevesinde görevlerini yürütmektedir.         

*Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantı tarihleri de dikkate alınarak,  her ayın ilk haftası 

başlayıp ara vermeden tamamlanması sağlanmıştır. 

*Birimlerden sistem üzerinden gelen, başkanlık havaleli teklif ve dosyalarda bulunan 

eksiklikler giderilerek, meclis gündemleri hazırlanmıştır. 

*Meclis toplantı ve gündemleri yasal süresinde tebligatlar yapılmıştır. 

*Belediye Meclisi yılın 12 ayı toplanmış, her toplantı 5 (gün) birleşim ve her birleşim bir 

oturum sürmüştür. Toplantılarda alınan kararlar yazılı tutanak haline getirilerek sistemde 

depolanmış, fiziki ortamda birim arşivinde muhafaza edilmiştir. 

*Toplantıda alınan kararlar usulüne uygun yazılıp takipleri yapılmış, yürürlüğe girmesi için 

mülki idare amirine ve imar ve bütçe konularını içeren meclis kararları ise; onanmak üzere 

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulmuştur.  

*Ayrıca; meclis kararları kitap haline getirilmiştir. 

*Meclisin, ihtisas komisyona havale etmiş olduğu teklif ve dosyaların takibi yapılarak 

komisyon raporları yazılmıştır. 

*İhtisas Komisyonları huzur hakları puantajları hazırlanarak takipleri yapılmıştır. 

 

MECLİS KARARLARI 

 

BİRİMLERDEN GELEN GÜNDEM 129 

GÜNDEMSİZ 74 

ALINAN MECLİS KARARI 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFİKTE GÖSTER 

 

 
 

 ENCÜMEN FAALİYETLERİ 

 Belediye Encümeni, 5393 sayılı Belediye Kanun kapsamına da görevlerini aralıksız 

yürütebilmesi için gerekli tedbirler alınarak her hangi bir aksaklığa mahal vermeden 

toplantılar yapılmış, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) üzerinden kararların yazılarak 

elektronik ortamda saklanmaktadır. 

 Her toplantı öncesi birimlerden gelen başkanlık ve başkan yardımcısı havaleli konu ve 

dosyalarla encümen gündemi oluşturulmuştur. 

 Encümen, yıl içerisinde her hafta Salı ve Cuma günleri olmak üzere ayda sekiz kere 

toplanarak gündemdeki konular görüşülüp karar verilmiştir. 

 Encümen toplantıları üye tam sayısı ile toplanarak, tüm kararlar oy birliğiyle alınmıştır. 

 Görüşülerek karara bağlanan konu ve dosyalara ait kararlar usulüne uygun yazılarak e-

imza sertifikasıyla imzalanması sağlanmış, elektronik ortamda gereği için ilgili birimlere 

iletilmiştir. 

 Encümen üyeleri ödeneğine ait aylık puantajlar hazırlanmış, takipleri yapılmıştır. 

 Encümen kararları kitap haline getirilerek arşivlenmiştir. 
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ENCÜMEN KARARLARI 

 

BİRİMLERDEN GELEN GÜNDEM 146 

GÜNDEMSİZ 38 

ALINAN ENCÜMEN KARARI 184 

 

GRAFİKTE GÖSTER 

 

 
 

 

İHTİSAS KOMİSYONU FAALİYETLERİ 
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KOMİSYON ADI TOPLANTI SAYISI RAPOR SAYISI 

Denetim Komisyonu 1 1 

Plan ve Bütçe Komisyonu 9 13 

İmar Komisyonu 19 33 

Toplam 29 47 



 
 

 

 

GENEL EVRAK SERVİSİ FAALİYETLERİ 

 

 Genel Evrak Servisi: Kurumun gelen ve giden belge akışını sağlamıştır. 

 Vatandaşlardan veya kamu kurum ve kuruluşlarından elektronik ve fiziki 

ortamda gelen dilekçe ve resmi evraklar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek 

kayıt, tasnif ve tarama işlemleri tamamladıktan sonra gün içinde elektronik belge yönetim 

sistemi (EBYS) ve fiziki ortamda birimlerin erişimine sunulmuştur.   

 Kurye, posta ve KEP hizmetleri kapsamında kurum dışına gidecek evraklar 

usulüne uygun işlenerek ilgili kişi, kamu kurum ve kuruluşlara transferi sağlanmıştır. 

 Bu faaliyet döneminde genel evrak hizmetlerinde herhangi bir problem 

yaşanmamıştır. 

 

Kuruma Gelen Toplam Evrak Sayısı 24913 

Kağıt Ortamından Gelen Evrak Sayısı 20255 

KEP ile Gelen Evrak Sayısı 1202 

Birimlerden Gelen 3456 

Kurumdan Giden Toplam Evrak Sayısı 19030 

Giden Evrak 16404 

KEP ile Giden Evrak Sayısı 2626 
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19

İhtisas Komisyonu Faaliyetleri

Denetim Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu

İmar Komisyonu
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1202
3456

Gelen Evrak

Kağıt Ortamından
Gelen

KEP İle Gelen Evrak
Sayısı

Birimlerden Gelen
Evrak Sayısı

16404

2626

Giden Evrak

Kağıt Ortamından
Giden Evrak Sayısı

KEP İle Giden Evrak
Sayısı



 



 

 

 

 

 

Evlendirme Yönetmeliğin 6. Maddesi hükmünce; “Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme  

yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve 

erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme 

dosyasını hazırlamak, evlenmeyi yapmak, aile cüzdanı düzenleyip vermek, evlenmenin nüfus 

kütüklerine tescilini sağlamak, evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, 

denetim yapmak isteyen yetkililere gerekli kolaylığı göstererek ve bu yetkililerce istenen 

kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmakla görevlidirler.” Görev yetki ve 

sorumluluklar yerine getirilmiştir. 

 

  Evlendirme Memurluğumuz; Türk Medeni Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuatın 

verdiği yetkiye dayanarak, belediye başkanlığımız adına görev ve yetkilendirilen evlendirme 

memurlarımız tarafından evlendirme işlemlerinin yürütüldüğü servistir. 

 Müdürlüğümüze bağlı olarak görev yapan evlendirme memurluğumuzca; çiftlerin 

evlenmeleri randevu oluşturulan gün ve saatte gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.  

  

 Çiftlerin talepleri üzerine izin belgesi düzenlenmiş ve çiftlere verilmiştir. 

 Evlenme İzin Belgesine dayanılarak yapılan evlenmeler, belgeyi veren Evlendirme 

Memurluğuna 15 gün içinde bildirilmiştir. 

 4721 sayılı Türk MedeniKanunun 187’nci maddesine istinaden Kızlık soyadını 

kullanmak isteyen kadının talebi alınarak, kızlık soyadının kullanılması sağlanmıştır. 

 Yabancı uyruklu müracaatlarda mevzuat çerçevesinde gerekli kolaylık sağlanarak 

evlenmeleri yapılmıştır. 

 Çiftlerin evlenme iptal talepleri değerlendirilerek, kurumumuz banka hesabına 

yatırılan ödemeler iade edilmiştir. 

 Çiftlerin medeni hukuk sözleşmelerinin nüfus aile kütüklerine tescili süresi içerisinde 

yapılmıştır. 

  Çiftlerin nüfus aile kütüklerine tescil için evlenme bildirimleri Nüfus Müdürlüğüne 

düzenli olarak gönderilmiştir.  

 Ses sisteminin bakım onarımı yapılarak 500,00-TL ödenmiştir. 

 2 adet İ7 PC alınarak 21.808,22-TL ödenmiştir. 

 Çok fonksiyonlu yazıcı alınarak 7.134,08 TL Ödenmiştir. 

 20 adet bistro masa örtüsü alınarak 2.100,00 TL ödenmiştir. 

 Evlendirme dairesinde kullanmak üzere sanayi tipi elektrik süpürgesi alınarak 3800 

TL ödenmiştir. 

 2 adet misafir koltuğu alınarak 3000 TL ödenmiştir. 

 

Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri 

Evlenme için müracaat eden çiftler  2112 

Evlenmesi gerçekleştirilen çiftler 2090 

Evlenme İzin Belgesi verilen çiftler 3 

EVLENDİRME MEMURLUĞU 



Evlenme İzin Belgesi ibraz ederek evlenmesi yapılan çiftler 3 

Yabancı evlilikler 19 

Evlenmesi iptal edilen çiftler 22 

 

 

 
 

 

BİRİMİN TÜM FAALİYETLERİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü evrak sayısı 924 

Meclis toplantı sayısı 12 

Olağanüstü meclis toplantısı  2 

Meclis karar sayısı 203 

İhtisas Komisyonları toplantı sayısı  

Plan ve Bütçe Komisyonu 9 

İmar Komisyonu 19 

Encümen karar sayısı 184 

Gelen evrak sayısı 924 

Giden evrak sayısı 733 

Medeni hukuk sözleşmeleri yapılan çift sayısı  2090 

 

Birimimiz iş ve işlemlerinde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden maksimum düzeyde 

yürütülmesi için azami gayret gösterilmiştir. 

 

 

 

STRATEJİK AMAÇ I 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. ve 15. maddelerinde belirtilen hizmetlerin 

sağlanmasında üretilen belgelerin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 1. 

maddesindeki amaç doğrultusunda arşiv çalışmalarını yapmayı öngörmüştür. Otuz bir yıllık 

geçmişe sahip birim arşivini korumak belgeleri geleceğe taşıyabilmek için dijital arşive 

geçmektir. Geçmişi koruyup, geleceği ışık tutmak hedeflenmektedir.  

 

 

2090

19 -3

2021 Yılı Evlenme Sayıları

Normal Kıyılan Nikah Sayısı

Yabancı Evlilikler

Evlenme İzin Belgesi Verilen
Çiftler

Evlenme İzin Belgesi İbraz
Ederek Evlenmesi Yapılan Çiftler



STRATEJİK HEDEF 1 

Birim arşivinde iş ve işlemler sonucu oluşan belgelerin; düzenlenmesi, gerekli şartlar altında 

korunmaları, herhangi bir sebepten dolayı kaybının önlenmesini sağlamak. 

FAALİYET  SORUMLU BİRİM 

 Dijital arşiv yazılımı  

 Personel eğitimi 

 Belgelerin dokümantasyonu 

 Kurum arşivinin elektronik ortama taşınması. 

 Dijital ortamda tutulacak belgeleri saklamak, korumak, 

(güvenliği) geleceğe aktarmak. 

 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep edilen 

bilgi/belgeye erişimi kolaylaştırmak. 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

İT 

 

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ 

Arşivin dijitalleşme oranı (İlk altı ayda % 30’unu gerçekleştirmek) 

Arşivde saklanan belge sayısı 

Arşivin ulaşılabilirlik derecesi 

Arşiv ve dokümantasyon işleminin sürekliliği 

Arşive erişimde iç paydaş memnuniyet oranı 

 

 

STRATEJİK AMAÇ II 

Birimde etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları 

gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından 

onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve 

tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak 

suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden 

beklemeye hakkı olduğu davranışları sergilemek. 

 

STRATEJİK HEDEF 2 

Kurumda etik değerlere uygun davranışları içselleştirmek.   

 

FAALİYET  SORUMLU BİRİM  

 Etik İlkeleri belirlemek  

 Etik Kurullarla ilgili yılda bir kez eğitim vermek  

 Hizmet sunumunda etik kurallara uygun davranış 

sergilemek. 

Yazı İşleri Müdürlüğü  

 

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ 

Belediyemiz sitesinde anket düzenlemek 

 



STRATEJİK AMAÇ 3 

 

STRATEJİK HEDEF 3   

Şehrin estetiğine önem vermek evlendirme memurluğu çevresinde peyzaj alanını düzenlemek 

ve sürekliliğini sağlamak 

FAALİYET SORUMLU BİRİM 

 

 Peyzaj çalışmalar yapmak Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

 Görsel zenginliği artırıcı fidan ve mevsimlik çiçek dikmek Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

 

PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ 

Dikilen fidan sayısı   

Çiçeklendirme onarı 

 

SWOT ANALİZİ  

GÜÇLÜ YÖNLER 

 Liyakatli dinamik ve uyum içinde moral ve motivasyonu yüksek çalışan personel  

 İnsan kaynağının görev tanımlarının belirlenmiş olması 

 Personele ulaşılır olması 

 Hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetin önemsenmesi 

 İş ve işlemler EBYS sistemi ve canlı belediye üzerinden yürütülmesi 

 Hizmet sunumu için gerekli teknolojik makinelere ve hizmet gereklerine sahip olması 

 

ZAYIF YÖNLER 

 Internet erişiminden kaynaklanan zamanı etkin kullanamama 

 Kurum kültürünün iklime dönüşmemesi 

 Dijital arşive geçilememiş olması 

 Etik bilincinin yetersizliği 

 Ekip ruhu değil grup ruhunu hakim olması 

 Personel arasında güven duygusunun olmaması 

 

FIRSATLAR  

 İnternetin VPN teknoloji altyapı çalışmalarına başlanması 

 Vatandaşın kolay erişebileceği ek hizmet binasına (evlendirme memurluğu) sahip 

olunması 

 Örnek (marka) bir belediye olunması 

TEHDİTLER 

 İnternet altyapısı ve erişim sorunları nedeniyle vatandaş şikâyetlerine sebep olması 

 

                           

 

 



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

                   Belediye gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, 

hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması, 

işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun 

olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tabloların zamanında, 

doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri 

çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması ve raporlanması faaliyetleridir. 

                  Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarına ilişkin 

giderlerin, personel maaş ve diğer ödemelerin (kira, elektrik, su...) Devlet Harcama Belgeleri 

Yönetmeliğinde belirtilen belgelerle ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine 

uygun olarak muhasebeleştirilmesi ve ödenmesi yapılır. Muhasebeleştirilen her tür kayıt 

dönemler itibarıyla raporlanır. Kayıtların doğru, açık ve en hızlı bir şekilde ulaşılabilir 

olması sağlanır, Yıllık Kesin hesaplar ve Bilanço raporları hazırlanır. 

                  Belediyemizin 01 Ocak-31 Aralık 2021 Dönem içinde Bütçe içi harcamalara ait 

Gelir-Giderler Tablosu aşağıya çıkarılmıştır. 

BÜTÇE GİDER TABLOSU 

 

    EKO SN. HARCAMA KALEMİ 

BÜTÇEYE 

VERİLEN 

ÖDENEK 

BÜTÇEDE 

HARCANAN 

ÖDENEK 

 

1  Personel giderleri      32.466.000,00 23.318.985,87 

 

2 Sosyal Güv. Kur.Dev .Gid. 5.061.000,00 3.773.660,70 

 

3 Mal ve Hiz. Alım Gid. 152.855.000,00 174.280.655,20 

 

4 Faiz giderleri     12.883.000,00          11.906.407,52 

 

5 Cari transferler 

 

     14.717.000,00            6.335.518,61 

 

6 Sermaye giderleri   80.988.000,00          56.304.456,60 

7 
Sermaye transferleri           20.000,00 0,00 

8 

 Borç verme          10.000,00 0,00 



 

TOPLAM 

bütçeye 

oranı 

  

 

315.000.000,00 TL.   Harcanan tutar 

% 88 olarak gerçekleştiği 
görülmüştür. 

  

 

275.919.684,50 TL.  Olup giderlerin 

9 

 Yedek ödenekler           16.000.000,00 0,00 

  315.000.000,00        275.919.684,50      



 

BÜTÇE GELİR TABLOSU 

 GELİR KALEMİ B.ÖDENEK B.GELİR 

 

 

1 Vergi gelirleri        103.450.000,00 75.077.650,21 

 

 

3 Teşebbüs ve mülk. Gel.           6.580.000,00 3.098.638,67 

 

 

4 Alınan Bağış Yrd. 1.400.000,00 7.651.820,00 

 

 

5 Diğer gelirler      145.570.000,00 181.949.684,91 

 

 

6 Sermaye gelirleri 56.500,000,00          15.562.448,95 

 

 

8 Alacaklardan tahsilat 1.500.000,00                     0,00 

 

Toplam  315.000.000,00  283.340.242,74  

 

 Toplam bütçeye konulan Ödenek 315.000.000,00 TL olup, Gerçekleşen Gelir 

283.340.242,74 TL. Olup gelirlerin bütçeye oranı %90 olarak gerçekleştiği görülmüştür. 

 

 



 BİRİM BÜTÇE GİDER TABLOSU 

EKONOMİK BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ 

           BÜTÇEYE 

VERİLEN 

ÖDENEK 

BÜTÇEDEN 

HARCANAN 

ÖDENEK 

46.21.19.02.00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ                 3.205.000,00  

 

1.298.309,82 

46.21.19.03.00 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ                    370.000,00  

 

243.890,92 

46.21.19.04.00 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 6.230.000,00  

 

3.742.797,97 

46.21.19.05.00 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİMİ 

MÜDÜRLÜĞÜ                 1.800.000,00  

 

1.679.254,27 

46.21.19.06.00 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                    319.000,00  

 

19.698,23 

46.21.19.07.00 

HALKLA İLİŞKİLER VE BASIN YAYIN 

MÜDÜRLÜĞÜ                 1.540.000,00  

 

553.975,19 

46.21.19.08.00 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ                 2.200.000,00  

 

1.526.611,62 

46.21.19.09.00 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ                 1.255.000,00  

 

209.732,99 

46.21.19.10.00 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1.630.000,00 

 

2.857.871,77 

46.21.19.11.00 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ                  4. 685.000,00  

 

5.476.594,28 

46.21.19.12.00 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ                    526.000,00  

 

159.957,93 

46.21.19.13.00 KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ                    410.000,00  

 

145.825,57 

46.21.19.14.00 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

MÜDÜRLÜĞÜ                    610.000,00  

 

319.106,65 

46.21.19,15.00 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM               30.115.000,00 

 

12.919.465,08 



YILSONU FAALİYET SONUÇLARI 

1- Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi 315.000.000,00 TL olup, 2021 Mali yılı 

kullanılabilir ödeneğimizin, Kesinleşmiş Gider Bütçemize oranı % 88, Gelir 

Bütçesine oranı da % 90 olarak gerçekleştiği görülerek, bütçenin hazırlanması ve 

uygulanması aşamasında bütçenin temel ilkeleri doğrultusunda gelir ve giderlerin 

gerçeğe en yakın şekilde tahmin edilerek hazırlandığı görülmüştür. 

 

 

46.21.19.24.00 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ                 1.120.000,00  

 

992.824,51 

46.21.19.31.00 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ                 2.848.000,00  

 

1.855.775,07 

46.21.19.32.00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ               30.732.000,00  

 

9.063.230,95 

46.21.19.33.00 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                 4.840.000,00  

 

7.159.879,69 

46.21.19.34.00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                 8.880.000,00  

 

9.096.565,95 

46.21.19.35.00 

TEMİZLİK VE ÇEVRE KORUMA 

MÜDÜRLÜĞÜ               25.260.000,00  

 

33.938.626,26 

46.21.19.36.00 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ               31.650.000,00  

 

29.475.034,30 

46.21.19.37.00 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ                 4.940.000,00  

 

3.965.477,43 

46.21.19.38.00 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                 5.850.000,00  

 

26.736.840,17 

46.21.19.39.00 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ               95.416.000,00  

 

86.145.083,79 

46.21.19.44.00 

PARK BAHÇE VE FİDANLIKLAR 

MÜDÜRLÜĞÜ               44.600.000,00  

 

32.013.334,98 

46.21.19.45.00 KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜ                 3.969.000,00  

 

4.323.919,11 

  TOPLAM BÜTÇE               315.000.000,00  

 

275.919.684,50 



2- Bütçemizin toplam Personel giderleri aşağıda belirtildiği gibi gerçekleşmiştir. 

MEMUR+İŞÇİ+SÖZLEŞMELİ =     23.318.985,87                 

DİĞER PERSONELLER             =     55.000.000,00 

TOPLAM                                     =      78.318.985,87 

 

3- 2021 Mali Yılı Bütçesinde tahmin edilen Personel Giderleri toplamı, 2021 Yılı 

gerçekleşen Gelir Bütçesine Oranı %13 olarak gerçekleştiği ve belirtilen oranın ilgili yasanın 

%30 nu aşmadığı görülmüştür. 

4- Belediyemizin çeşitli birimlerinin bütçe kalemlerinde toplam Hizmet alımlarına 

ait harcamalar 174.280.655,20 TL olup. Tahmin edilen bütçe ödeneğinin %100 

olarak gerçekleştiği görülmüştür. 

                                 

                        2021 YATIRIM İHALELERİ 

 

 

SIRA 

 NO 
İHALE ADI ve ALAN FİRMA  

SÖZLEŞME 

TUTARI  

1 
STABİLİZE DAĞ MALZEMESİ ALIM = ONR MADENCİLİK İNŞ. NAK. HAF. 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

 

1.718.880,00  

2 

 

KAYAPINAR BELEDİYESİ SPOR PARKI YAPIMI = MURAT AKTAR 

 

9.337.000,00  

3 

MUHTELİF YOLLARDA BSK BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM VE PMT PLENT 

MİX TEMEL YAPIM İŞİ =İNTAŞ MERMER MAD. İNŞ. YAPI SAN. VE TİC. 

A.Ş. - ERBA YAPI MADEN ELEKT.  PET. 

18.021.000,00 

 

4 

YAŞLI BAKIM GÜNDÜZ EVİ MERKEZİ VE KADINLAR KAHVESİ YAPIM 

İŞİ TAAHÜTÜ = TUNKA İNŞ. ELEK.  MALZ. TEM. SAN. 

 

4.200.000,00 

 

5 

OYUN ALETLERİ VE KAUÇUK YAPIM İŞ = ALİ YÜKSEL (MİLA YAPI) 

 

387.525,42 

 

6 
MUHTELİF SEMT SAHALARI ONARIM İŞ = SERDAR SELVİ-ENFAL 

İNŞAAT AKARYAKIT MEDİKAL MADENCİLİK GIDA OTOMOTİV  
938.723,96 

 

      7 1736 ADA 1 NOLU PARSEL PARK YAPIM İŞİ = İDRİS BUCAK MİMARLIK 

 

3.847.800,00  

8 

 

BİLİM VE KÜLTÜR PARKI YAPIMI = ENİS OKTAN-AK-AKAR ELEKTRİK 

İNŞ. ORM. NAK.HAYV.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 

 

6.974.000,00 

 

 

9 

1050 ada 1 NOLU PARSEL PARK YAPIM İŞİ = HÜSEYİN TEKİN -ÖZ 

ÖLMEZLER İNŞ. PEY. OTOM. EMLAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ  

 

2.484.000,00 

  



 

 

10 

 

SU SONDAJ KUYUSU YAPIM İŞİ = EMİR SONDAJCILIK İNŞAAT 

MADENCİLİK MÜHENDİSLİK ELEKTRİK VE  

 

1.699.337,20 

 

 

11 

 

LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULMASI PROJESİ HİZMET ALIM 

= ECO PV FACTORY ÜRETİM İÇ VE DIŞ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ 

 

200.000,00 

 

 

12 

 

MICIR ALIM İŞİ = FENİX PETROL HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 

3.636.000,00 

  

                                                                                                       TOPLAM 53.444.266.58 

 

 

 

5- Belediyemizin iller bankası hissesindeki paylarının dışında öz gelirleri olan emlak 

vergileri yeteri kadar tahakkuklarımızın tahsili gerçekleştirilememiştir. Buna yönelik icra 

takibi başlatılmış ve devam etmektedir. 2021 Yılı Emlak Vergisi Tahakkuk Bilgileri aşağıya 

çıkarılmıştır. 

Toplam Tahakkuk :  208.523.062,51 TL. 

Toplam Tahsilat :  75.077.650,21,TL 

2020 yılından devredilen Tahakkuk: 131.172.880,76 TL. dir. 

İller Bankasınca gönderilen Pay: 164.859.514,02 TL olup, 2021 Mali Yılı Kesin Bütçe 

geliri 283.340.242,74 TL olup, toplam Bütçeye oranı % 90 olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                   

 



                               EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ  

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI-GÖREVLERİ-YETKİSİ-SORUMLULUĞU 

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI: 

Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesi hükümlerine 

dayanılarak kurulan bir birimdir. 

1. MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ: 

1.1 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan 

taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 

teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak ve taşınmaz mal yönetimi politikalarını 

oluşturmak. 

1.2 Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin 

sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 

1.3 Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak 

kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

1.4 İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat 

gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak. 

1.5 Belediye tarafından yapılan veya yaptırılan veya satın alınan binaları teslim almak. 

1.6 Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları 

ile yapılacak protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak. 

1.7 Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve 

kuruluşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis /devir 

kararının kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak. 

1.8 Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını 

sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzenlemek. 

1.9 Kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz 

olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda teslim amacıyla gereken idari 

işlemlerin yapılması için gereğini yapmak. 

1.10 Belediye tarafından kamu yararı ilkesine uygun olarak kullanmak üzere, gerekli olan 

taşınmazların kiralama işlemlerini yapmak. 

1.11 Belediyenin özel malları veya üst hakkı belediyeye verilmiş olan donatı alanları 

üzerinde, bu üst hakkına dayanılarak ilgili mevzuat doğrultusunda yapılacak tesisler için 

irtifak hakkı–üst hakkı tesis etmek. Buna yönelik idari sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, 

ihale işlemlerini yapmak üzere yetkili birime göndermek. 

1.12 Müdürlüğün sorumluluğunda ve yargıya intikal edilen konular hakkında Mahkemelerce 

veya Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak 

hazırlayarak iletmek. 



1.13 Belediye mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmaz malların envanterini ve 

kayıtlarını tutmak. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yürütülen tüm iş ve işlemlere ait her 

türlü bilgi belge ve dokümanı arşivlemek. 

1.14 Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan 

taşınmazların, Kamulaştırma Yasasına göre kamulaştırma işlemlerinin yapmak. 

Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak muhafazasını 

sağlamak. 

1.15 Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını, rapor 

yazımı ve parsel sahiplerinin davet edilmesi (tebligat) gibi konularda gereken sekretarya 

görevini yürütmek. 

1.16 Belediyenin satın alacağı, kamulaştıracağı ve irtifak hakkı kuracağı taşınmazların tapu 

sicil-kayıt 

araştırmalarını yapmak. Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa 

hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri edinmek. 

1.17 Belediye Başkanlığınca imzalanan protokol veya idari sözleşmelerde yer alan koşulların 

yerine getirilmesi konusunda ilgili belediye birimleri ile koordinasyonu ve iş takibini 

sağlamak. 

1.18 Belediyeye ait taşınmazların işgalini önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınması için ilgili 

kurum ve birimlerle gerekli çalışmaları yapmak. 

1.19 Belediyeye ait işgal edilmiş taşınmazların işgalcilerinden ecri misil bedellerini tahsil 

etmek ve tahliyelerinin yapılması için gerekli idari işlemleri yapmak. 

2. MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ: 

Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının vereceği emirler 

doğrultusunda, Belediye yasasına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak bu 

yönetmeliğin 7.maddesindeki görevlerini yerine getirmek için yetkilerini kullanır. 

3. MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU: 

Müdürlük, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından ilgili mevzuat 

hükümlerine göre ve Müdürlüğün çalışma disiplini içinde verilecek emirlerin ve bu 

yönetmeliğin ilgili maddesinde tanımlanan görevlerin uygulanmasından ve 

gerçekleştirilmesinden sorumludur. 

4. 2021 YILI FAALİYETLER 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 3 Memur, 1 Kadrolu İşçi ve 15 hizmet alımı 

olmak üzere toplam 19 kişi ile hizmet verilmekte olup, birime intikal eden aşağıdaki 

faaliyetleri yürütülmüştür. 

 Günlük olarak gelen Muafiyet talepleri, Tapu devri için gerekli olan Rayiç Beyan 

Belgesi, Kat İrtifakı, Emlak Beyan bildirimleri için 11 Hizmet alımı Personeli, İlan ve 

Reklam Saha Çalışmasına katılan 3 Hizmet Alımı Personeli ve 1 kadrolu işçi, Emlak 

Vergisi Harçları ve Diğer Harçlar için ise 2 veznedar ile hizmet verilmektedir. 



 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 2504 adet gelen evrakın kaydı yapılıp cevap 

verilmiş veya işlemi yapılmıştır. 

 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 437 adet evrak ilgili yerlere gönderilmiştir. 

 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 36 adet gelen Kat irtifaklarının kaydı 

yapılmıştır. 

2021 Yılında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Yapılan Tahakkuk Raporu 

Tarif

e 

Kısa Kod Tarife Adı Toplam Gecik

me 

Toplam Kişi 

 120.01020951 BINAVERGISI 56.603.803,63  56.603.803,63 75819 

 120.01020952 ARSAVERGISI 12.501.998,77  12.501.998,77 10185 

 120.01020953 ARAZIVERGISI 572.319,47  572.319,47 9315 

 120.01030953 İLANVEREKLAMVERGISI 2.759.304,66  2.759.304,66 4866 

 120.01030958 İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait 

Çevre Temizlik Vergisi 

1.777.614,54  1.777.614,54 7723 

 120.01060953 İŞGALHARCI 1.516.638,80  1.516.638,80 75 

 120.01060954 İŞYERIAÇMAİZNIHARCI 1.082.686,00  1.082.686,00 248 

 120.01060960 Konutlara Ait Yapı Kullanma İzni Harcı 7.066.790,53  7.066.790,53 233 

 120.01060999 DIĞERHARÇLAR 461.444,82  461.444,82 78 

 120.01090999 BAŞKAYERDESINIFLANDIRILMAYANDIĞ

ERVERG ILER 

205.094,26  205.094,26 404 

 120.03010101 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, 

FORMSATIŞGELIRLER 

46.150,00  46.150,00 90 

 120.03010104 DIĞERDEĞERLIKAĞITBEDELLERI 163.656,00  163.656,00 85 

 120.03010202 Muayene Denetim ve Kontrol Hizmetleri 222.678,19  222.678,19 70 

 120.03010210 SPORTIFFAALIYETGELIRLERI 26.810,00  26.810,00 1 

 120.03010211 İLANVEREKLAMGELIRLERI 7.080,00  7.080,00 4 

 120.04040102 KIŞILERDENALINANBAĞIŞVEYARDIMLA

R 

2.698,33  2.698,33 79 

 120.05020451 KANALIZASYONHARCAMALARINAKATIL

MAPAYI 

115.111,20  115.111,20 49 

 120.05020452 SUTESISLERIHARCAMALARINAKATILMA

PAYI 

115.111,20  115.111,20 49 

 120.05020453 YOLHARCAMALARINAKATILMAPAYI 8.139.161,60  8.139.161,60 51 

 120.05030299 DIĞERİDARIPARACEZALARI 115.725,69  115.725,69 73 

 120.05030401 VERGIVEDIĞERAMMEALACAKLARIGECI

KMEZAM LARI 

1.159,79  1.159,79 19 

 120.05030411 6736sayılıKanunKapsamındaGeçÖdemeZammı 160.756,12  160.756,12 709 

 120.05030412 6736sayılıKanunKapsamındaTÜFE/ÜFE Tutarı 316.776,51  316.776,51 6409 

 120.05030499 DIĞERVERGICEZALARI 1.921.556,19  1.921.556,19 6992 

 250.0102 ARSALAR 7.306.581,95  7.306.581,95 30 

 330.0101 GEÇICITEMINATLAR 54.360,00  54.360,00 67 

 360.03 DAMGAVERGISI 20,00  20,00 1 

 362.019907 EĞITIMEKATKIPAYI 0,50  0,50 1 

 362.019910 KÜLTÜRVARLIKLARIKORUMAKATKIPAYI 6.839.052,30  6.839.052,30 88770 

 600.01060953 İŞGALHARCI 111.670,00  111.670,00 2 

 600.03010104 DIĞERDEĞERLIKAĞITBEDELLERI 106.893,29  106.893,29 77 

  Toplam 110.320.704,3  110.320.704,3  

 

 



  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FALİYET RAPORU 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

 Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanunun 3. madde (a) bendi, 51. madde ve 11-

Nisan–2007 tarih ve 26490 sayılı “Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği” ne tabi 

olarak Anayasa, yasa ve yönetmeliklerle verilen görevleri yapmaktadır.  

 

 Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli 

olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından 

yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta 

öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

                                     

  FİZİKSEL YAPI 

Zabıta Müdürlüğümüz; 1 Zabıta Müdürü, 3 Zabıta Memuru, 1 Gıda Mühendisi, 76 

Zabıta Destek personeli ve 10 hizmet aracıyla Kayapınar ilçe sınırlarında motorize 

olarak görev yapmaktadır.  

FAALİYETLER 

1-Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan 8 gündüz ve 4 gece olmak üzere toplam 12 ayrı 

ekiple vatandaşlardan gelen sorun ve şikayetlere anında müdahale edilerek çözüm 

üretilmektedir. Ayrıca ilçemizde haftanın 7 günü kurulan semt pazarlarının kontrol ve 

denetimleri sağlanmaktadır. 

2-Müdürlüğümüz Gece Denetim Ekiplerince 16:00-24:00 saatleri arasında ilçemiz sınırları 

içinde bulunan olumsuzluklar (kaldırım işgalleri, seyyar satıcı, dilencilik faaliyeti, kaçak 

yapılaşma vb.) ile gelen şikayetlere yerinde müdahale etmek için 18 personel ile hizmet 

vermekte olup Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 

ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve 

Eğlence yerleri denetlenmiştir. Alınan tedbirlere aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 

işletmeler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince işlem yapılmıştır. 

3-Müdürlüğümüz 01.01.2021   31.12.2021 tarihleri idari yılı içerisinde Dış kurumlardan 

gelen 360 evrak, Dış kurumlar ile yazışmalarımızda 315 giden evrak, Kurum İçinde 

Müdürlükler arası toplamda 450 gelen ve giden evrak işlem görmüştür. 170 vatandaşımız 

Şikayet dilekçesi ile belediyemize müracaat ederek toplamda 170 Şikâyet dilekçesi 

konularına göre değerlendirilerek çözümler üretilmiş ve dilekçe sahiplerine cevap verilmiştir. 

Yapılan iş ve işlemlerle ilgili Belediyemiz Encümenine sunulan ve 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununda belirtilen farklı kabahat fiili işleyen 78 şahıs/işletmeye idari para cezası 

uygulanmıştır.  

4-Gıda denetim ve kontrol ekibimizce; 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında ilçe 

sınırlarımız dahilinde bulunan 130 adet toplu tüketim işletmesi, 40 adet kafe, 525 adet market 

ve bakkal, 101 adet lokanta, 112 adet fırın, 45 adet kahvaltı, börek salonu ve yufkacı, 78 adet 

pastane ve tatlı imalathanesi, 81 adet baharatçı ve şarküteri, 65 adet okul kantini ve 

yemekhanesi olmak üzere toplam 1177 işletmeye hijyen denetimi ve denetim sonrası kontrol 

uygulaması yapılmıştır. Ayrıca 42 adet şikayet değerlendirilmiş ve 430 adet işletmede 

Koronavirüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında Maske, Mesafe, Hijyen kontrolleri yapılmıştır. 

Bu kuralları ihlal eden ve belediye emir ve yasaklarına aykırı davranış gösteren 6 işletmeye 

2.562 TL idari para cezası uygulanmıştır. Gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçen 

ürünler muhafaza altına alınarak ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri ile birlikte imha edilmiştir. 



5-Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Kaçak Yapılaşma ile ilgili Denetim Ekiplerimiz 

ilçemiz sınırları içerisinde kaçak yapı, ruhsatsız yapı ve ek yapıların önlenmesine yönelik 

çalışmalar yürütülmüş olup sorumluluk alanımızda tespit edilen ruhsatsız ve kaçak durumda 

bulunan yerlere tutanak düzenlenerek Yapı Kontrol Müdürlüğüne bildirilmektedir. Teknik 

personellerce değerlendiren ve İmar ve ruhsat faaliyetine aykırı çalışma yapıldığı tespit edilen 

yerler hakkında Müdürlükler arasında koordineli olarak 36 işletme/kaçak yapı’nın söküm ve 

yıkım işlemleri yapılmıştır. 

6-İlçemiz sınırları içerisinde Zabıta denetim ekiplerimizce yapılan kontrollerde 201 

işletmenin İmar ve Ruhsat konusuna aykırı sabit tente, çıkma ve kaçak yapılaşma çalışması 

yaptığı tespit edildiğinden tutanak tanzim edilerek gerekli izinlerin alınması ve yıkım 

işlemleri için Yapı Kontrol Müdürlüğüne sevki yapılmıştır. 

7-İlçemiz sınırlarında bulunan umuma açık işyerleri, sıhhi müesseseler denetlenerek, 

ruhsatsız işyerleri ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. 

8-Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden gelen 240 CİMER başvurusu 

zabıta denetim ve kontrol ekiplerimizce yerinde bakılmak suretiyle konularına göre işlem 

yapılarak sorun teşkil edilen hususlar giderilmiş olup Basın Yayın ve Halkla ilişkiler 

müdürlüğüne gerekli bilgilendirme yazışmaları yapılmıştır. 

9-Müdürlüğümüz şikayet birimine telefon ile bildirilen 720 şikayet, konusuna göre saha 

denetim motorize ekiplerine bildirilerek konularına göre değerlendirilerek gerekli iş ve 

işlemler yapılmıştır. Şikayette bulunan vatandaşlarımıza dönüş yapılarak memnuniyet 

durumu ile ilgili dönüş alınmıştır. 

10-İlçe sınırlarımız dahilinde kurulmakta olan Semt Pazarlarında 19 pazarcı esnafına 

vatandaşların geçiş güzergahına tezgah açmak suretiyle işgalde bulundukları tespit edilmiş 

olup toplam 3.553 TL İdari Para cezası uygunlaşmıştır. İlçe sınırlarımızda kurulmakta olan 

semt pazarlarında esnaflık yapan pazarcı esnafından 2021 yılı meclis kararında belirlenen 

işgaliye ücreti tahsis edilerek işgaliye ücretleri tahsil edilerek belediyemiz veznesine 

yatırılmıştır (221.030,00) Topraktan toprağa biyobozunur projesi kapsamında projeye destek 

veren 323 esnaftan meclis kararı ile proje kapsamında destek sağladıkları sürece ücret tahsil 

edilmemiştir. 

11-Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki ana yol, cadde, meydan ve bulvarlar, yaya 

trafiğinin yoğun olduğu yerler, ışıklarda bekleyen araç sürücülerinden, cami ve hastane 

önlerinde zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik denetimler yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın 

manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere denetimler yapılmış olup 

dilencilikten elde edilmiş olunan 1.028 TL para belediyemiz veznesine tutanak ile teslim 

edilmiştir. Dilencilik yapan 18 şahsa toplam 3.366 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

Yabancı uyruklu vatandaşlarda İl Göç idaresine teslim edilerek gerekli yaptırım için 

bilgilendirilmiştir. 

12-İlçe Sağlık Müdürlüğünün 4207 sayılı Tütün ürünleri zararlarının önlenmesi ve kontrolü 

hakkında kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin oluşturulan denetim ekiplerinde 1 asıl, 1 

yedek olmak üzere 2 zabıta memuru ile katkıda bulunulmuştur. 

13-5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna göre kolluk kuvvetleri tarafından el konulan 

eşya ve alıkonulan taşıtlara ilişkin uygulama yönetmeliğinin ‘8/3 maddesi gereğince’ 5607 

SKM Gümrük Kaçakçılığı Tütün ve Tütün Mamulleri ile ilgili Müdürlüğümüzce imha 

komisyonuna katılmak üzere 1 (bir) Zabıta Memuru görevlendirilmiş olup ilgili kanun 

kapsamında el konulan ürünler komisyon gözetiminde imha edilmiştir. 



14-Müdürlüğümüz Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Zabıta Koordinasyon 

toplantılarına katılarak kentimizin ortak sorunlarına çözüm üretme konusunda koordinasyon 

ekipleriyle koordineli olarak Belediyemizin ana caddeleri sokak ve meydanlarında kaldırım 

işgalleri, seyyar satıcılık vb. hususlar ile ilgili olarak ortak çalışmalar yapılmıştır. 

15-Müdürlüğümüz ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli olarak düzensiz ve gelişi 

güzel çöp bırakan işyerleri ve sitelere müdahale ederek sorun teşkil eden hususların 

giderilmesi sağlanmıştır. İşyerlerimizin ve sitelerin çöp çıkarma saatlerine uyup 

uymadıklarının kontrolü ve diğer temizlik hizmetlerinin devamıyla ilgili koordineli şekilde 

gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. 

16-İlçe sınırlarımız dahilinde bulunan Umuma Açık İşyerleri, Sıhhi Müessese, Gayrı Sıhhi 

Müessese, Market, A.V.M. ve üretim yapan işyerlerinde Yağ ölçüm ve Ph ölçer cihazlarımız 

ile Gıda Denetim Ekiplerimiz tarafından düzenli olarak periyodik denetim ve kontroller 

yapılmıştır. 

17-Kayapınar Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İnternet Kafeler Denetim 

Komisyonunda 1 zabıta personeli görevlendirilmek suretiyle katkı sağlanmıştır. 

18-Kayıt dışı veya kaydı olduğu halde düşük gramaj ekmek üretimi ve ucuz ekmek satışı 

yapılan yerlerin olduğu ihbarı üzerine ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Fırınlarda 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak 

denetim ve kontroller yapılarak Ekmek Gramaj Ölçümü yapılmıştır. Ayrıca İlçemiz sınırları 

içerisinde faaliyet gösteren Fırın ve unlu mamulleri üretimi yapan işletmelere temizlik ve 

hijyen kontrolleri gıda denetim ekiplerimizce periyodik aralıklarla yapılmaktadır. 

19-3194 sayıl İmar Kanununa göre İmar Müdürlüğü Elemanlarınca tanzim edilen Yapı tatil 

Tutanakları Belediye Encümenince değerlendirildikten sonra Para cezası ve yıkım cezaları 

ilgililerine tebliğ edilmekte olup, yıkım uygulaması yapılacak olan yerlerde çevre emniyeti ve 

gerekli tedbirler alındıktan sonra yıkım ekibine refakat edilerek gerekli güvenlik önlemleri 

alınmıştır.    

20-Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bünyesinde 3 personel görevlendirilerek 

ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler (ilan, reklam, tabela) ile ilgili iş ve 

işlemler yürütülmektedir.  

21-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 18.06.2020 tarihli ve 55 sayılı kararıyla belirtilen 

tarihinden itibaren İlimiz genelinde yaşayan vatandaşların açık alanlarda ve kamuya açık 

toplu alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. 22 Haziran 

2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden 

vatandaşlarımıza Ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282’nci maddesi uyarınca 900 (dokuzyüz) TL idari para cezası ile cezası 

uygulanmasına karar verilmiştir. alınan tedbirler kapsamında denetim ekiplerimizce yapılan 

kontrollerde; maskesiz faaliyet gösteren 20 pazarcı esnafına 18.000 TL idari para cezası 

uygulanmıştır. 

22-Vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve 

hizmetlere erişimin güvence altına alınması, ülkemizin ekonomik düzeyinin kamu 

güvenliğinin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Ticaret İl 

Müdürlüğü koordinasyonu bünyesinde oluşturulan “Fahiş Fiyat” Uygulaması Denetim 

Ekipleri’ne 2 personel görevlendirilerek katkı sunulmuştur. Ayrıca Zabıta ekiplerimiz 

tarafında da fahiş fiyat ile ilgili gerekli denetimler yapılarak gelen ihbarlarda 



değerlendirilmiş, usulsüz şekilde haksız fiyat artışı yapan işletmelere yönelik sık sık 

denetimler yapılmıştır. 

23- İçişleri Bakanlığının (Covid 19) Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınmış olan 

Umuma Açık İstirahat ve eğlence merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulması konulu 

genelgesine istinaden aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 27 işletme zabıta denetim 

ekiplerimizce mühürlenmiştir. Mühür bozma (mühür fekk-i) suçu işlediği tespit edilen 11 

şahıs/işletme ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.  

24-İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde, İçişleri Bakanlığının 14.08.2020 tarih ve 13180 

sayılı genelgesi gereğince, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde 

uygulanmasını sağlamak ve özellikle Covid 19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde 

izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymaları ile 

vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya gelebildikleri düğün, cenaze, sahiller, park, bahçe, 

piknik alanı gibi yerlerde yapılan sosyal faaliyetlerde pandemi kurallarına uyumun teminine 

katkı sunmak amacıyla; Kaymakamlık Makamının 28.08.2020 tarih ve 2613 sayılı onayı ile 

kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birim personelinin yanı sıra okul 

müdürleri, öğretmenler ve din görevlilerinin katılımıyla oluşturulan İzolasyon Mahalle 

Denetim Ekiplerinde Müdürlüğümüz bünyesinde 8 zabıta personeli görevlendirilerek 

çalışmalara katkıda bulunulmuştur. 

25-Belediyemiz Hizmet Binası yerleşkesi içerisinde Zabıta Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası 

oluşturularak faaliyet başlanılmıştır. 

26-Müdürlüğümüz; “Dünyayı İyilik Değiştirecek” sloganıyla gönüllere dokunan proje 

kapsamında ilçemizde haftanın yedi günü kurulan semt pazarlarında iyilik standına, yardıma 

muhtaç vatandaşlarımızın yararlanabilmesi için Belediye Başkanlığımız Kurum 

Müdürlerimiz ve Müdürlüğümüz personellerince projeye destek verilerek katkı sağlanmıştır.  

 

27-(1-7 Eylül) Zabıta Haftası münasebetiyle personellerin moral ve motivasyonunu arttırmak 

için Halkımızın huzur ve esenliğini sağlarken insan merkezli çağdaş yönetim ve görev 

anlayışı ile hareket ederek Zabıta Müdürlüğümüzde görevli personellerimize ajanda takdimi 

yapılmıştır. 

 

28-Türkiye Belediyeler Birliği'ince Müdürlüğümüzde Zabıta Hizmetleri ve İşyeri Açma ve 

Çalıştırma Ruhsatı Mevzuatı ile ilgili eğitim semineri 20.12.202 - 21.12.2021 tarihlerinde 

İçişleri Bakanlığı Kontrolorü Recep DEMİR tarafından Müdürlüğümüzde görevli 82 

Personelimize 2 günlük eğitim programı düzenlemiştir. 

29-İlçemiz sınırları içerisinde haftanın 7 günü muhtelif adreslerde vatandaşlarımızın rahat 

alış-veriş yapmasını sağlamak için kurulmakta olan semt pazarlarımızda hizmet vermekte 

olan pazarcı esnafı için yer tespiti için gerekli yer çizim işlemleri yapılmıştır. 

30-Hizmet kalitemizi artırmak için Toplumsal yaşam içerisinde meydana gelebilecek olaylara 

müdahale esnasında meydana gelebilecek mukavemet olaylarının kayıt altına alınması ile 

şeffaf ve hesap verilebilirlik hizmet odaklı anlayış için Müdürlüğümüz bünyesinde görev 

yapmakta olan personellerimize 10 adet Yaka Kamerası temin edilmiştir. 

31-Belediye Başkanlığımızca ilçemiz Fırat Mahallesi Aşağı Karakuyu Mevkiinde yerinde 

dönüşüm çalışmalarına başlanmış olup personellerimizce yıkım işlemlerinin kontrollü bir 

şekilde gerçekleştirilmesi için güvenlik tedbirleri alınmıştır. 

32-İlçemiz sınırları içerisinde Medya Mahallesi 176. Sokak’ta Yenişehir Belediyesi 

tarafından geçici olarak kurulmakta olan semt pazarı, Müdürlüğümüzün yapmış olduğu 

çalışmalar neticesinde kaldırılmıştır. 



33-20-23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı münasebetiyle Müdürlüğümüz bünyesinde görev 

yapmakta olan personellerce vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu koşullarda dini 

vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli denetimler sağlanmıştır. 

34- 34-Koronavirüs (Covid 19) Tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Salgın İl/İlçe Salgın 

Denetim Merkezine (İSDEM) kayıtlı; 128 adet Fırın/Unlu Mamulleri işletmesi, 1 A.V.M’de 

bulunan 829 adet işletme denetlenmiş, 21513 adet Market, Bakkal vb. işletme, 550 adet 

Berber ve Güzellik Salonu, 18 adet çay bahçesi, 125 adet Dernek Lokali, 27 adet Ganyan 

Bayii, 34 adet Halı Saha, 6 adet Hamam, Sauna 103 adet İnternet Kafe, 1087 adet Kıraathane, 

20 adet Konaklama Tesisi, 40.815 adet Lokanta-Restaurant, 1 adet Lunapark, 103 adet Düğün 

Salonu, 40 adet Otel, 10342 Pazar yeri-pazarcı esnafı, 1 Sinema, 111 adet Spor Tesisi, 4 adet 

Benzin İstasyonu toplamda 78.831 adet denetim yapılmıştır.                                                                                                  

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS TABLOSU 

 

Stratejik Amaç: Yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak. 

 

Stratejik Hedef: kentteki esenlik ve huzur ortamının devamını sağlamak için çalışmalar 

yapmak, denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak. 

 

Faaliyet/Proje   

 

1.6.1: İşyerlerini denetlemek (Market, Bakkal, Fırın, Lokanta, Kafe, Kıraathane vb.) – 

Müdürlüğümüze bağlı denetim ekiplerince rutin olarak denetim ve kontroller yapılmaktadır. 

 

1.6.2 Gıda üreten ve tüketen işyerlerinin denetimini yapmak, aykırılık tespit edilen işletmeler 

ile ilgili yaptırımlar uygulamak. (Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan gıda denetim 

ekiplerimizce gıda üretim ve tüketimi yapan işletmeler rutin olarak yapılmakta olup aykırılık 

tespit edilen işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanmaktadır.) 

 

1.6.3: Açık alanda yapılan satışların düzenleme ve denetimini yapmak, (semt pazarları); Semt 

pazarlarımızda görevlendirilen personellerimiz ile rutin olarak denetimler yapılmaktadır.) 

1.6.4: Geçici işgalleri kaldırmak. (İlçe sınırlarımız içerisinde kamusal alan ile yaya geçiş 

güzergahlarına vatandaşlarımızın geçişini engelleyici işgaliyeler denetim ekiplerimizce rutin 

olarak denetlenmekte olup işgalde bulunduğu tespit edilen olumsuzlara müdahale edilip 

gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.) 

1.6.5 Çalışma alanında daha etkin denetim ve kontrol yapmak için yeterli sayıda personel 

sağlamak. (Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Zabıta Memuru, 1Gıda Mühendisi ve 76 Zabıta 

Destek Personeli ile denetimler 7/24 yapılmaktadır.) 

Performans Göstergesi: 

1.6.1.1: Denetlenmesi hedeflenen işletme sayısı, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin 

denetlenmesi.  

1.6.2.1 Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan 

bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha 

etmek.  

1.6.3.1: Halkın sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için açık alanlarda (semt 

pazarlarında) satışı yapılan ürünlerin denetim ve kontrollerini yapmak. 



1.6.4.1 Kamuya açık alanlarda vatandaşlarımızın geçiş güzergahlarında bulunan huzur ve 

sükunu bozacak işgalleri önlemek tespit edilen işgaller ile ilgili işlemler yapmak 

1.6.5.1 Yeterli sayıda personel temin etmek, personel giderlerinin tespiti ile ilgili çalışmalar yürütmek. 



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

           

         Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde; 38 çöp kamyonu şoförü, 4 

arazöz şoförü, 1 servis şoförü,26 süpürge aracı şoförü, 4 moloz şoförü ve 1 yükleyicisi, 1 

yıkamacı, 1 gece alan şefi,5 gündüz alan şefi, 12 kişilik Pazar ekibi, 127 sokak süpürgecisi 

ve 66 kamyon arkası yükleyicisi, 2 kalem ve 15 kurum içi temizlik personeli, 1 İlaçlama 

personeli,1 Cami yıkama personeli olmak üzere toplam 305 toplam personelle ,13 kadrolu 

işçi 3 sözleşmeli personel (çevre mühendisi) ile toplam 308 kişilik bir ekiple temizlik 

hizmetleri yürütülmektedir.  

          Belediyemiz temizlik hizmetlerinde Belediyemize ait 18 adet, kiralık 6 adet hidrolik 

sıkıştırma   çöp toplama aracı işinde çalışmaktadır. Çöp kamyonlarının 11 tanesi gündüz 

vardiyasında (köy ekipleri dahil) evsel atıkların toplanması ve sokakların temizliğinde 

çalışan işçilerin topladığı poşetleri almaktadırlar.17 tanesi akşam vardiyasında 

çalışmaktadır. Belediyemize ait Vakumlu Yol Süpürge araçlarımız 6 tane, kiralık 3 adet 

toplamda 9 süpürge aracımız sokak süpürme işinde ve Pazar yerlerinin ince temizliğinde 

kullanılmaktadırlar.3 adet Büyük Damperli kamyon 1 adet Traktör ve 1 tane mini damperli 

kamyon gündüz vardiyasında temizlik hizmeti ve moloz toplama işinde kullanılmaktadır. 

Bunların dışında kiralık 2 adet çöp taksi ek hizmet vermektedir. 

        3.Sanayi sitesi, Pirinçlik ve boş alanlardaki moloz ve köylerdeki hayvan gübresi 

damperli kamyon ve kepçe ile moloz ve hayvan gübreleri toplanmaktadır. Ayrıca düzenli 

olarak personelimiz tarafından boş alanlarda ve personelimizin olmadığı alanlarda genel 

temizlik yapılmaktadır. Kontrol ekibimiz rutin olarak gündüz ve gece işçileri denetlemekte 

ve temizlikle ilgili herhangi bir sorun varsa gerekli müdahaleler yapılmaktadır. 

Belediyemiz Halkla İlişkiler birimine ulaşan şikâyetler kontrol ekibimize iletilmekte ve 

şikâyet yerine anında bakılarak gerekli müdahalelerde bulunarak sorunlar çözüme 

kavuşturulmaktadır. Çöp toplama saatlerine uymayan siteler ve esnaflar kontrol 

ekibimiz(çevre mühendislerimiz) tarafından uyarılmaktadır. Düzensiz moloz çıkaran ve 

ağaç budaması yapıp rastgele caddeye atan siteler tespit edilip uyarılmaktadır. Kontrol 

ekibimizin uyarısını ciddiye almayan sitelere, esnaflara Zabıta ekibi yönlendirilmektedir. 

Arazöz ile rutin olarak sokaklarımızın, semt pazar yerlerimizin sulama işi yapılmaktadır. 

Bunlara ek olarak talepte bulunan resmi kurum ve kuruluşlara yönlendirme yapılmaktadır. 

       Kayapınar merkez ilçe sınırları her gün köy ve mezraları her gün olmak üzere ortalama 

günlük 280 ton evsel atık toplanmaktadır  

       Müdürlüğümüz tarafından yapılan araç kiralama ihalesine istinaden bölgemizden en 

çok talep edilen ibadet hane yıkama aracının kiralanmasıyla camiiler, mescitler ve Kur’an 

kursularının temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 

        Birimimize gelen şikayetler; çöp toplanması, sokak süpürgecisi talebi,moloz 

kalıntıların alınması, pazar yerleri temizliği ayrıca CİMER üzerinden iletilen şikayetler 

programlı olarak giderilip sorunlar kısa sürede çözülmüştür. Şikayetlerin kısa sürede 

giderilmesinden ve 5 bölge olarak ayırdığımız Kayapınar bölgesini çevre mühendislerimiz 

ve alan çavuşlarımızla beraber incelendiğinden şikayet sayıları gün geçtikçe düşmüş ve 

vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alınmıştır. 



         Temizlik işleri Müdürlüğü olarak şikayet gelmeden alanlarda sürekli kontrol 

edildiğinden şikayet iletilmeden sorunlar çözümlen dirilmiştir. Bölgede sürekli olarak çıkan 

zamansız çöpleri çöp taksi olarak adlandırdığımız   küçük kamyonetlerle sürekli alanda 

gezilip çıkarılan çöpler sorunsuz alınmaktadır. 

       Kurumumuz Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 

geri dönüşüm firmasıyla anlaşılıp bölgedeki faaliyetlerini başlatmış bulunmaktadır. Yeni 

firmamız tarafından geri dönüşüm atık kutuları kurumlara, esnaflara dağıtılmıştır. Sıfır   

Atık Getirme merkezinin yeri belirlenmiş olup, yıl içerisinde ihalesi yapılmıştır. Atık 

Getirme merkezi yapımı yıl içerisinde tamamlanıp faaliyete geçmiştir. Vatandaşlar geri 

dönüşebilir ampullerinin onarımlarını yapmaları için gelmeye başlamıştır. 

       İlçemiz sınırlarında bulunan ana arterler yıl içerisinde temizliği Kurumumuza 

devredildiğinden düzenli olarak yapılmıştır. 

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ VE HİZMET ALIMI ARAÇLARI 

SIRA 

NO 

CİNSİ RESMİ HİZMET 

ALIMI 

TOPLAM 

1 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP 

KAMYONU 

18 ADET 6 ADET 24 ADET 

2 4-5 M³ YOL SÜPÜRME ARACI 6 ADET 3 ADET 9 ADET 

3 8-10 M³ ARAZÖZ 1 ADET 2 ADET 3 ADET 

4 TRAKTÖR 1 ADET  1 ADET 

5 PİKAP 1 ADET  1 ADET 

6 2-3 M³ DAMPERLİ ÇÖP 

KAMYONU(ÇÖP TAKSİ) 

 2 ADET 2 ADET 

7 KAZICI-YÜKLEYİCİ (İŞ MAKİNESİ)  2 ADET 2 ADET 

8 İBADETHANE MOBİL TEMİZLİK 

ARACI 

 1 ADET 1 ADET 

9 8-10 TON DAMPERLİ KAMYON  2 ADET 2 ADET 

10 6-8 TON DAMPERLİ KAMYON  1 ADET 1 ADET 

11 ÇİFT KABİNLİ KONTROL ARACI  8 ADET 8 ADET 

TOPLAM 27 ADET 32 ADET 59 ADET 

 
 



                                KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ  

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, 6 adet Bilgi 

Evi,1 adet Kayapınar Eğitim Akademi Merkezi, 2 adet Açık Havuz, 2 adet Kapalı Havuz, 1 

adet Buz Pisti, 1 adet Kitap Kafe, 1 adet Spor Kompleksi, 2 adet Engelli Merkezi, Evde 

Bakım Hizmeti Merkezi ile Çocuk Kreşi (Zarokistan)  

Zarokistan Kreş ve Gündüz Bakımevi  

Zarokistan Kreş Ve Gündüz Bakım Evi 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına, 

 5 Öğretmen 

 5 Sınıf Ablası 

 2 Yardımcı Öğretmen  

 3 Branş Eğitim Öğretmeni  

İle öğrenci kabulüne başlamıştır. Kurumumuzda eğitim faaliyetlerini gerçekleştirilen, 

 5 adet sınıf 

 Çocukların dinlenmesine olanak sağlayan 3 adet uyku odası 

 Temel becerilerini geliştirmeye ve eğlenceli vakit geçirmelerine olanak sağlayan 1 

adet kış bahçesi (oyun odası) 

 Çocukların sosyo-kültürel yönlerini geliştirmeye ve temel yeteneklerini ortaya 

çıkarmaya yardımcı olup daha zengin bir beceri dünyasına kavuşmalarını sağlayan 1 

adet Drama-Müzik odamız bulunmaktadır. 

Kurumumuzdaki sınıf kontenjanları Pandemi koşulları göz önünde bulundurularak 

belirlenmiş olup daha sağlıklı bir ortam için hijyen anlamında bütün koşullar eksiksiz yerine 

getirilip önlemler alınmıştır. 

 Kurumda sınıflarımızın yanı sıra, Uzman aşçı ve diyetisyenlerimiz tarafından 

hazırlanan yemeklerin hazırlandığı 1 adet mutfak ve yemeklerin yenildiği bir adet 

yemekhane bulunmaktadır. Aynı şekilde yemekhanemizde de pandemi koşulları göz 

önünde bulundurulup gerekli çalışma ve hijyen ortamı sağlanmıştır. 

 Dış alanda çocukların rahat bir şekilde oynayıp enerjilerini boşaltabilecekleri, doğayı 

tanıyabilecekleri bir park-oyun alanı bulunmaktadır. 

 Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan Okul öncesi programına 

uygun müfredat uygulanmaktadır. 

Huzur Evleri Engelsiz Yaşam Merkezi  

Birimimiz 2021 yılında tandemi koşulları göz önünde bulundurularak aktif olarak hizmet 

vermektedir. Yapılan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 

 Deri Seracıya Engelsiz: 20 kişi 

 El sanatları Engelli: 20 kişi 

 Halk Oyunları Engelsiz: 18 kişi 

 Müzik Engelli: 12 

 Spor Engelli: 20 kişi 

 Okuma Yazma: 8 kişi 

 



2021 yılında 70 kişilik günlük öğlen yemeği verildi 

70 kişilik engelli öğrencilerimizle doğa yürüyüşü yapıldı. 

70 kişilik engelli öğrencilerimizle çiçek dikimi yapıldı. 

Engelli Öğrencilerimizin velileri ile beraber el- sanatları kursu faaliyetlerinde bulunuldu. 

2021 yılında pandemi koşulları kapsamında Resim, El sanatları, Müzik, Halk eğitim hocaları 

ile beraber dersler verdik. 2021 yılında engelli öğrencilerimizin doğum günlerinde evlerine 

sürpriz olarak pasta götürüldü. 

2022 Ocak ayında Covid-19 Kuralları şartlarına uyarak birimimiz aktif olarak 70 engelli 25 

engelsiz öğrencimiz ile Müzik, El Sanatları, Resim, Dart ve Spor dersleri eğitimlerine aktif 

olarak devam etmekteyiz. 

Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi 

Amaç: Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel çocukların zihinsel, bedensel, dil-

konuşma, davranış bozukluğu gibi engelleri nedeniyle sosyal yaşamın gereklerini yerine 

getirememe durumundan dolayı davranışsal fonksiyonlarını işlevsel kılmak ve toplum içinde 

kendi ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler olmalarını sağlayacak beceriler kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda alanında yetkin meslek elemanlarının işbirliği ile bu 

koordineli çalışılmaktadır. 

Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi;  

Kayapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak 

çalışmalarını yürütmektedir. 2 adet eğitim sınıfı, 1 adet spor salonu, 1 adet idare odası ve 1 

adet bekleme salonu olmak üzere, hizmet vermeye uygun, fiziki koşullara sahiptir. 

Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi 2021 – 2022 eğitim yılı içerisinde, toplamda 

40 özel öğrenciye eğitim verilmektedir. Aktif öğrenci sayısı 40 olup, pandemiden dolayı grup 

öğrenci alımı durdurulmuştur. 40 öğrenciye; Spor Eğitmenleri ve Özel eğitim Öğretmeni 

tarafından denge koordinasyonu, kardiyo, kaba ve ince motor becerileri kazandırılması, 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitim 

verilmektedir. 20 öğrenci servis hizmetinden faydalanmaktadır. 

Yapılan/yapılacak Etkinlikler 

 Dünya Engelliler Günü; 03/12/2021 

 Cumhuriyet Bayramı; 29.10.2021 

 Zafer Bayramı; 30.08.2021 

Evde Bakım Hizmetleri Birimi 

Kendi ihtiyacını gideremeyen bakıma muhtaç, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlarımızın yaşam 

kalitesini arttırmak için kendi ev ortamlarında verilen hizmetlerdir 

 Psikolojik danışmanlık hizmeti; hasta ve hasta yakınlarının sorun ve taleplerine 

yönelik kurum içi veya hasta evinde terapi uygulanmaktadır. 

 Pansuman hizmeti.  Bölgede yaşayıp pansuman ihtiyacı olan hastalara evde bakım 

birimi tarafından temin edilen malzemelerle sağlık personelleri tarafından kişinin 

yarası iyileşene kadar her gün düzenli bir şekilde pansuman hizmeti verilmektedir. 

 Sonda hizmeti: bölgede yaşayan yaşlı engelli ve yatağa bağımlı hastaların 30-40 gün 

ara ile hazırlanan periyodik çizelgeye göre birim tarafından temin edilen malzemelerle 

sağlık personelleri tarafından hastanın kendi evinde idrar sondası değişmektedir. 



 Kuaför hizmeti: bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza düzenli periyotlarla 

evlerine gidilerek kişisel bakımları (saç kesimi boya ağda, cilt bakımı) yapılmaktadır. 

 Ev temizliği hizmeti: yaşlı engelli ve hasta bireylerin yaşam kalitesini arttırarak 

aileye ve başkalarına bağımlılığını azaltmak, kendi evlerinde daha temiz ve sağlıklı 

yaşamalarını sağlamak amacıyla birim tarafından temin edilen temizlik 

malzemeleriyle hasta evlerinin belirli aralıklarla günlük temizlikleri yapılmaktadır. 

 Öz bakım hizmeti: engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların birim tarafından 

karşılanan malzemelerle hastanın kendi evinde öz bakımı (saç sakal tıraşı, tırnak 

bakımı, yatak banyosu, ağız bakımı ve perine bakımı) yapılmaktadır. 

 Çamaşır yıkama-kurutma hizmeti: kendi ihtiyacını maddi manevi karşılayamayan 

yaşlı, engelli ve evinde çamaşır makinası olmayan vatandaşlarımızın kendi istekleri 

doğrultusunda kirli çamaşırları alınır, kuruma getirilip yıkanıp kurutulduktan sonra 

hastaya teslim edilir. 

 Ant takip hizmeti: yaşlı ve engelli hastalarımızın periyodik çizelge takibinde kan 

basıncı(tansiyon), nabız satürasyon(spo2) ve şeker ölçümü yapılmaktadır. 

 Sıcak yemek hizmeti:  pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü ve 

kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza üç öğün olmak üzere sıcak yemek dağıtımı 

yapıldı. 

 Medical malzeme temini: bölgede yaşayan yaşlı ve engelli hastaların yaşam 

fonksiyonlarını sağlamaları için medical malzeme dağıtımı yapıldı. 

Bu hizmetler haftalık periyodik şekilde verilmektedir. 

BİLGİ EVLERİ 

Peyas Mahallesi Bilgi Evi 2 Faaliyet Alanları  

 İlköğretim 3.,4.,5.,6.,7. Sınıflara yönelik yardımcı dersler  

 LGS ye hazırlık kursu 

 İngilizce kursu 

 Satranç kursu 

 Resim kursu(Yaz Kursu) 

 Kara kalem(Yaz Kursu) 

 Sulu boya(Yaz Kursu) 

 Baskı çalışmaları 

 Öğrencilerimize soru çözümü ve ders çalışma imkanı sağlamak kapsamında 

KÜTÜPHANE hizmetinden kesintisiz faydalandılar. Aktif kurs ve kütüphane hizmetinden 

faydalanan 145 öğrencimiz bulunmaktadır.  

Peyas Mahallesi Bilgi Evi 1 Faaliyet Alanları 

      DİL BİLİMLERİ  

-İngilizce (8.sınıf ve üniversite sınavına hazırlık öğrencilerine yönelik İngilizce kursu 

verildi.) 

   

 

 

          



  RESİM  

-Hobi Amaçlı Resim Teknikleri  

-Kara Kalem Çalışması  

-Yağlı Boya Çalışması  

- Fakültelere Hazırlık  

           ETÜT ÇALIŞMALARI  

-Soru Çözümü  

-Konu Anlatımı  

-Sınavlara Hazırlık  

 KÜTÜPHANE HİZMETİ  

         -25 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekteyiz. 

 

  SATRANÇ KURSU 

        -Yazın 25 öğrenciye satranç kursu hizmeti verildi. 

        

 Üniversiteye hazırlık öğrencilerine;  

- TYT AYT Sınavına Hazırlık (2021-2022 yılında 120 öğrenci) 

- 4 derslik ile hizmet verildi. 

- Soru Çözümü  

- Etüt Çalışması  

- Danışmanlık Hizmeti  

     

 Ortaokul Öğrencilerine; 

            -LGS Sınavına Hazırlık (2021-2022 yılında 140 öğrenci) 

            -4 derslik ile hizmet verildi. 

            -Soru Çözümü  

            -Etüt Çalışması  

            -Danışmanlık Hizmeti  

         

 Kpss Hazırlık Kursları 

- 4 derslik ile hizmet verildi 

- Soru Çözümü 

- Etüt Çalışması 

Fırat 1 Bilgi Evi Faaliyet Alanları 

  

   DİL BİLİMLERİ  

-İngilizce (8.sınıf ve üniversite sınavına hazırlık öğrencilerine yönelik İngilizce kursu 

verildi.) 

 KPSS Kurs Hizmeti  

  - 2 Derslik ile hizmet verildi toplam 20 öğrenciye  

    



 

 ETÜT ÇALIŞMALARI  

-Soru Çözümü  

-Konu Anlatımı  

-Sınavlara Hazırlık 

KÜTÜPHANE HİZMETİ  

         -20 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermekteyiz. 

 Toplam kullanan aktif öğrenci sayımız 150 

 

        

 

 Üniversiteye hazırlık öğrencilerine;  

- TYT, AYT Sınavına Hazırlık (2021-2022 yılında 170 öğrenci) 

- 4 derslik ile hizmet verildi. 

- Soru Çözümü  

- Etüt Çalışması  

         

 Ortaokul Öğrencilerine; 

            -LGS Sınavına Hazırlık (2021-2022 yılında 70 öğrenci) 

            -4 derslik ile hizmet verildi. 

            -Soru Çözümü  

            -Etüt Çalışması  

Aynı zamanda kütüphane hizmeti verilmektedir. 

             

 Fırat 2 Bilgi Evi Faaliyet Alanları 

 

Birimimiz kadınlara yönelik açılan kurslarla hizmet vermektedir. Birimde belediye 

personelleri dışında açılan halk eğitim usta öğreticileri de görev almaktadır.  

Birimimizde dikiş-nakış kursu ve el sanatları kursu, okuma yazma kursu, Kur’an-ı 

Kerim kursu, filografi kursu, amigurumi kursu, deri çanta yapımı (saraciye) kursu, pilates 

kursu ve halk oyunları kursu gibi birçok alanda eğitim verildi ve verilmeye devam 

etmektedir. 

Pandemi döneminde Covid-19 önlemlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak 

birimimizde bez maske üretimi yapılmıştır. 

Kursların tekrar açılmaya başlandığı dönemde İş-kur destekli dikiş ve saraciye kursu 

açılarak gelen kursiyerlerin aile bütçelerine destek olmaları sağlanmıştır. 

Ali Emiri Bilgi Evi Faaliyet Alanları 

- Ortaokul Öğrencilerine : 

-Lgs kursuna hazırlık dersleri verilmektedir. 

-Türkçe-Matematik -Tarih-Din Kültürü ve Fen Bilgisi Kursu hizmeti verilmektedir. 

-Kur’an-ı Kerim Kursu 

-Kütüphane Hizmeti verilmektedir. 



-Toplamda 180 öğrenciye kurs ve kütüphane hizmeti vermektedir. 

Kayapınar Eğitim Akademi Merkezi 

Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisi adı altında 15 branş ile 8. sınıfları liseye, 12. 

sınıfları üniversiteye ve küçük yaş gruplarını ise robotik kodlamaya hazırlanan 500 öğrenci 

22 öğretmen ile eğitime başladık. Robotik Kodlama eğitmleri ile çocuklarımıza hizmet 

veriyoruz. 

-TYT- AYT Sınavlarına Hazırlık Grubu  

Türkçe – Matematik- Geometri- Edebiyet- Tarih- Coğrafya – Felsefe Kurs Hizmeti 

verilmektedir. 

    - Ortaokul Öğrencilerine ve LGS Grubu 

Türkçe – Matematik- Inkılap Tarihi – Din Kültürü- Fen Bilgisi Kurs hizmeti 

verilmektedir. 

-Robotik Kodlama  

-İngilizce  

Kurs Hizmetleri verilmektedir. 

Dicle Kent Bilgi Evi Faaliyet Alanları  

1) Kadınlarımıza geri dönüşümle ev dekorasyonunda kullanabilecekleri onlarca ürün 

hazırlatıldı. Doğa’dan nasıl faydalanabileceğimiz öğretildi. Evde sabun yapımı ve jel 

mum yapımı öğretildi. 

2) Filoğrafi sanatı eğitimi verilmeye başlandı. 

3) Okuma Yazma kursuyla okuma yazma bilmeyen kadınlarımıza okuma-yazma imkanı 

sunduk. 

4) Kur’anı kerim kursumuzda kadınlarımıza Kur’anı kusursuz okumaları için tecvit, 

mahreç dersleri vermeye devam edilmektedir. Kur’an’a başlayan ve Kur’an-ı bitiren 

öğrencilerimize hediyeler verildi. 

5) Resim kursumuz resim öğrenmek isteyen kadınlarımızın hizmetinde Pandemi 

dönemimde onlıne öğrencilere resim yaptırıldı. 

6) Takı tasarım kursunu İş kur işbirliğiyle açtık. Kursiyerlerimiz takı yapmayı 

öğrenirken bir yandan da meslek edinmeleri karşılında ücretlerini aldılar. 

7) Ev tekstili kursumuzda öğrencilerimize, ( dekoratif) nevresim, kılıf, yatak örtüleri 

(v.s) ürünler hazırlatıldı. 

Barış Bilgi Evi Faaliyet Alanları  

-OKUMA-YAZMA 

-DİKİŞ-NAKIŞ 

-KURAN-I KERİM  

-EL SANATLARI 

-TABLO YAPIMI  

Kurslarına katılım sağlayan120 kadın vatandaşımıza kurs hizmeti verilmektedir. 

 



ANZELE-KÜPELİ KAPALI YÜZME HAVUZU 

- 7-17 YAŞ ERKEK-KIZ YÜZME  

- ENGELSİZ YÜZÜYORUM PROJESİ   

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yapılan faaliyetler; 

- İlçemizdeki yardıma muhtaç vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Ekibi tarafından proje 

kapsamında 70.000 haneye gıda kolisi yardımı yapıldı. 

- Halil İbrahim Oruç Parkı içinde bulunan metruk yapıyı Ali Emri Bilgi Evi olarak yeniden 

onardık ve LGS’ye hazırlık dersleri, soru çözüm saatleri ve 70 kişilik kütüphanemizi 

çocuklarımızın hizmetine açtık. 

- Kayapınar Belediyesi olarak ‘Diyarbakır Temmuz’da bir Başka Güzel’ sloganı ile “1. 

Kayapınar Film Günleri” düzenledik. Etkinliklerimize yaklaşık 13.500 vatandaşımız 

katılmıştır. 

- Binlerce gencimizin doyasıya eğlendiği; Öykü Gürman, Resul Aydemir, Nahide Babashlı ve 

Mustafa Ceceli’nin katıldığı ‘’ Kayapınar Gençlik Festivali ’’ düzenledik. Etkinliklerimize 

yaklaşık 70.000 vatandaşımız katılmıştır.  

- Kayapınar Kaymakamlığı, Kayapınar Belediyesi, Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve 

Tübitak İşbirliği ile gerçekleştirilen Bilim Şenliğinde 35.000 genç kaşiflerimizi ağırladık. 

- Çocuklar Üşümesin Projesi kapsamında okullarımızdaki çocuklarımızı ziyaret ederek kış 

boyunca; elleri , ayakları üşümesin diye kışlık kıyafet hediye ettik. Şu ana kadar 13.482 

öğrencimize bot ve mont yardımında bulunduk.  

- Kayapınar Belediyesi olarak Kadim Akademi Ve İlim Yayma Cemiyeti ile birlikte 

Diyarbakır’ın tarihine, kültürüne katkı sağlayacak 4 adet sempozyum düzenledik. 

- Kayapınar Belediyesi olarak yapımını tamamladığımız Prof. Dr. Fuat Sezgin Halk 

Kütüphanesinde gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yazarlarımızı 

okurları ile buluşturuyoruz. 

- Kayapınar Belediyesi olarak 2 adet kapalı, 2 adet açık yüzme havuzumuzda yüzme eğitimi 

veriyoruz. Bu kapsamda 2.800 çocuğumuza hizmet verip, yüzme seti hediye ettik.  

 

- Kayapınar Belediyesi olarak Engelsiz Yüzüyorum Projesi ile özel öğrencilerimize 

profesyonel hocalarımızla eğitim veriyoruz.  

- Müdürlüğümüz tarafından ilçe sınırları içerisinde bulunan 8 anaokulumuza oyuncak 

kütüphanesi yapıldı.  

- Kayapınarlı çocuklarımız bilim ve teknoloji ile buluşsun diye, kendilerini 

geliştirebilecekleri ‘Bilim Otobüsü’ hizmete girdi. 

- Kayapınar Belediyesi olarak, kendine hedef koymuş çocuklarımıza dair her şeyin   

bir arada bulunduğu Kayapınar Belediyesi Eğitim Akademisinde ücretsiz “LGS, TYT/AYT, 

Dil Eğimi, Robotik Kodlama” eğitimleriyle gençlerimize hizmet vermeye başladık. 



-Kayapınar Belediyesi olarak, Eğitim Dostu Belediye olarak, İlçemizdeki tüm okullarımıza 

35.000 adet kitap dağıttık. 

- İçerisinde 2 adet kapalı futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 adet kapalı tenis kortu, koşu 

parkuru, soyunma odaları bulunan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar OKKAN Spor 

Yerleşkesi 1.500.000,00 TL maliyetle yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır.  

- Belediye Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar 

kapsamında açılışını yaptığımız “Hayır Çarşısı” vatandaşlarımıza hizmet etmeye başladı. 

- Kayapınar Belediyesi olarak “Dünyayı İyilik Değiştirecek” sloganıyla İlçemizdeki semt 

pazarımızda “İyilik Standı” kurduk. Hayırseverlerimiz ve Belediyemizin desteği ile ihtiyaç 

sahiplerine ulaşıyoruz. 

- Kayapınar Vefa olarak sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evlerinden çıkamayan 15.258 

vatandaşımıza hizmet ettik. 

-65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza 122.432 öğün yemek ulaştırdık. 

Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 9.357 adet gıda kolisi ve 22.950 adet hijyen paketi 

yardımında bulunduk. 

- Kayapınar Hızır Projesi kapsamında okullarımızdaki çocuklarımızı ziyaret ederek kış 

boyunca; elleri, ayakları üşümesin diye kışlık kıyafet hediye ettik. Şu ana kadar 11.482 

öğrencimize kışlık kıyafet yardımında bulunduk. 

- İlçemizdeki okullarda hijyen açısından güvenli bir ortam sağlamak amacıyla dezenfektan 

standı ve dezenfektan desteğinde bulunduk. Ayrıca öğrencilerimize 20.000 adet (100 ml borel 

dezenfektan, ıslak mendil, maske) hijyen paketi temin ettik. 

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Musa Anter Engelsiz Yaşam Merkezi 

öğrencilerimizi ve personellerimizi ziyaret ederek Engelsiz Yaşam Parkımızın açılışını yapıp, 

öğrencilerimize hediye verdik. Ayrıca engeli olan vatandaşlarımızı anlamak amacıyla 

oluşturduğumuz “Empati Parkuru”ndan geçerek yaşadıkları zorlukları deneyimledik. 

- Kayapınar Belediyesine bağlı Bilgi Evlerinde ve Kayapınar Kaymakamlığımıza bağlı Aile 

Destek Merkezlerinde kadınlarımızın sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmelerini destekleyen 

kurslarla hizmete devam ediyoruz. 690 kursla 10.670 kursiyere hizmet ettik. 

-Kurslarımızda 218 kursiyerimize İş-kur destekli kurslarla eğitim veriyor ve gelir elde 

etmelerini sağlıyoruz. 

- Kayapınar Okuyor projesi kapsamında ilçemizdeki tüm okullarda toplam 79.000 öğrenci ile 

kitap okuma etkinlikleri düzenlenmekte ve etkinlik kapsamında en fazla kitap okuyan 

öğrenciler tespit edilip ödüllendirilmektedir. 

- Kadim Şehrimiz Diyarbakır’da iz bırakmış şahsiyetlerin çocuklarımıza örnek olmaları için 

DİYARBAKIRIN ENLERİ projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda 70.000 çocuğumuzu 

kitapla buluşturduk. 

- Koronavirüs tedbirleri kapsamında ve ilçemizde okuma alışkanlığının geliştirilmesi 

amacıyla “Kayapınar Evde Okuyor Projesi” başlattık. Bu kapsamda yarışmaya katılan 9.800 

vatandaşımızı kitap, en fazla kitap okuyan 225 vatandaşımızı ” altın” ile ödüllendirdik. 



-“Küçük Fırçalarla ile Büyük Dokunuşlar” kapsamında atıl durumda bulunan 70 adet duvarı 

sanatla buluşturduk. 

- Kayapınar Belediyesi olarak Kırsal Mahallelerimizdeki 5.000 öğrencimizi geleneksel Gölge 

Oyunu kahramanlarımız Hacivat - Karagöz ve Kukla Gösterisi ile buluşturduk. 

- Kayapınar Belediyesi olarak 2 adet kapalı yüzme havuzumuzun tadilat işlemlerini 

tamamladık. Açılışa hazır hale getirdiğimiz havuzlarımız öğrenci kayıtlarının 

tamamlanmasıyla çocuklarımıza hizmet vermeye başlandı. 

- Kayapınar Belediyesi olarak deneyimli hocalarımızla Park 75’teki Buz Pateni Pistimizde 

çocuklarımızı ağırlıyoruz. 

- Dini Gün ve Gecelerde Kayapınar İlçesindeki 120 noktada vatandaşlarımızla bir araya 

geldik. Bu kapsamda 40.000 vatandaşımızın Mevlidi kutlanarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu. 

- Kayapınar Belediyesi olarak sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan 

vatandaşlarımıza balkonlarından katıldıkları konserler düzenledik. 

- Özel Günlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü, 

Polis Haftası, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümü, Cami ve Din Adamları Haftası vb. 

günlerde kendilerine hediyelerini takdim ediyoruz. 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ  

        Yapı Kontrol Müdürlüğü, 15 Ekim 2014 yılında kurulmuş olup genel olarak imalata 

başlamış ve başlayacak olan yapıların kontrolünü esas almaktadır. 

İlgili kanunlar çerçevesinde yapı kontrol müdürlüğünün her türlü evrak işlerinin yürütülerek 

arşivlenmesi sağlanmıştır. 

Arşiv ve kayıt bilgileri düzenli tutulmuştur. 

Kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü bilgi ve belge talepleri incelenip gerekli yazışmalar 

yapılmıştır. Yapı kontrol planı şartlarında yapı kontrol uygulama bölümünce yapı kullanma 

izin belgeleri Maks sisteminde hazırlanarak yapı kullanma izni talep edilen parselin 

bulunduğu adres Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenerek 

ilgili belgenin onayı merkezi sistemden onay kodu alınarak başvuru sahiplerine verilmektedir. 

Ayrıca yapım aşamasındaki yapıların seviye, hakkediş incelemelerinin yanında iş bitirme ve 

iş deneyim belgesi de birimimiz tarafından düzenlenmektedir. Yapı kontrol birimimiz 

vatandaşlarımız talepleri doğrultusunda iş yeri açma ve çalıştırma belgesi için gerekli olan 

proje ve yer incelemesi gibi gerekli kontrollerin yapılmasına dair çalışmaları yürütmektedir. 

Vatandaşlarımızın dilekçe, telefon ve whatsapp şikayet hattından söz konusu şikayetler ile 

ilgili müdürlüğümüz titizlik ile çalışmaktadır. 

Yapı Kullanım İzin Belgesi  

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde toplam 45 adet yapının yapı kullanma 

izin belgesinin defter ve sistem kaydı yapılarak onay verilmiştir. 

 

 



Kat İrtifak Projesi  

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde toplam 71 adet inşaat kat irtifak projesi 

incelenerek onay verilmiştir. 

Yıkım İşlemleri 

2021 yılı içerisinde bölgemizde bulunan ve imar kanununa aykırı sabit çıkma, gölgelik, blok 

arası, yapılmış tente vb. yapıların yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Metruk Yapı Yıkım İşlemleri 

2021 yılı içerisinde bölgemizde bulunan ve imar kanununa aykırı metruk yapıların yıkım 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Teknik İnceleme ve Genel Hususlar 

İlgili kanunlar çerçevesinde birim bünyesinde çalışan teknik personeller tarafından bölgede 

bulunan yapıların temel imalatından bitimine kadar yerinde her aşamasının ruhsat ve proje 

eklerine uygunluğu denetlenmiştir. Temel su yalıtımı, temel su drenaj sistemi, dış çevre perde 

ısı ve su yalıtımı, beton kalitesi, kalıp ölçüleri ve kullanılan donatılar projeye ve ilgili 

yönetmeliğe uygun olarak teknik ekibimizce incelenmektedir.  

Genel olarak 2020-2021 yılları arasında birimize 2643 dilekçe ile başvuru ve talepler 

iletilmiştir; bu dilekçelere en hızlı ve en kesin sonuçlar çerçevesinde diğer müdürlüklerimiz 

ile koordineli çalışma neticesinde çözüme kavuşturulmuştur. 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  

Müdürlüğümüz görevlerini 5 Birimde 20 personel ile yerine getirmekte olup birimlerimiz; 

                      İMAR KALEMİ 2021 YILLIK FAALİYET RAPORU 

01.01.2021 – 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

İmar ve Şehircilik müdürlüğü kalemi olarak müdürlüğe gelen giden evrakların giriş ve 

çıkışları yapılıp arşivlerine kaldırıldı. Birimin tüm kırtasiye ve araç gerek ihtiyaçları giderildi. 

1-1250 Adet dilekçe girişi yapılmıştır. 

2- 1239 Adet Evrakın çıkışı yapılmıştır. 

3- 220 Adet birim içi yazışmalar yapılmıştır. 

4- Gelen vatandaşlara konularına göre sözlü veya yazılı cevap verilmiştir. 

5.Tüm giriş ve çıkış olan evrakların excelle kaydı yapılmıştır. 

6-Resmi kurum, mahkeme tarafından bizden istenilen evrakların, projelerin ozalit çekimleri             

tarafımızca temin edildi. 

7.Tüm birimin arşiv kayıtları tutuldu. 

8.Müdürlüğünün tüm kırtasiye ihtiyaçları temin edildi. 

9.Birimler arası koordinasyon sağlandı.  

 

HARİTA BİRİMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 

01.01.2021 – 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 Yıl içerisinde inşaat ruhsatı alan 35 yapıya ait plankote dosyası incelenerek onaylanmıştır. 

 İfraz, tevhit, yola terk ve yoldan ihdas dosyaları incelenerek encümen kararı alındıktan 

sonra tescil işlemleri için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. 



 İl Tarım ve Orman ile Mera Komisyonunda koordineli çalışmalar yürütüldü. 

 Kurum içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile hem projede 

hem de sahada kolektif çalışmalar yürütülmüştür. 

 Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçe sınırları yeniden düzenlenmesi için çalışmalar 

yapılmıştır. 

 Belediyemiz idari sınırları içinde yer alan 4 kırsal mahallenin sınır uyuşmazlığı için 

Kadastro Müdürlüğünden alınan veriler üzerinden çalışmalar yapılmıştır. 

 Sınır ihtilafı bulunan:Sultantepe ,Yeniözerli, Güleçoba ve Kırkpınar mahallelerinin sınır 

değişikliği ile ilgili çalışmalara başlanıldı. LİHKAB tarafından onaylanmak üzere 

kurumumuza gelen Cins Değişikliği dosyaları onaylanmıştır. 

 Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır İl Nüfus ve Vatandaşlık 

Müdürlüğü, Kayıt Sistemi) ilgili çalışma yapıldı. 

 Maks sisteminde Kayapınar İlçesine bağlı olan bütün adreslerin entegrasyon işlemi 

yapıldı. 

 Dış kurumlardan gelen güncel adres bilgisi yazılarına cevaplandı. 

 Gelen vatandaşların güncel adresleri tespit edildi. 

 Vatandaşlara ve eksperlere imar planı hakkında bilgiler verilmiştir. 

•     5 Adet 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması yapıldı. 

•     İl Tarım ve Orman ile Mera Komisyonunda koordineli çalışmalar yürütüldü. 

•   Kurum içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile hem projede hem de sahada kolektif 

çalışmalar yürütülmüştür. 

•    Yıl içerisinde ruhsat alan yapılara ait plankoteler incelenerek kübaj hesabı yapılmıştır. 

•   Vatandaşlara ve eksperlere imar planı hakkında bilgiler verilmiştir. 

PLANLAMA BİRİMİ FAALİYET RAPORU 

01.01.2021 – 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Planlama birimi olarak gerek kurum yazıları olsun gerek vatandaş dilekçeleri için günlük 

yazışmalar yapılmaktadır.  

Vatandaşların ya da kurumların imar durum talepleri, tadilat talepleri ve planlarla ilgili 

sorularına gerek sözlü gerekse yazılı cevap verilmektedir.   

Planlama birimi tarafından yapılan çalışmalar şunlardır: 

1- Belirtilen tarihler arasında toplamda 42 adet Revizyon Uygulama İmar Planı ve 

Uygulama imar plan tadilat dosyası meclis gündemine alınmıştır. Ve gerekli işlemler 

yapılmıştır. 

2- Belirtilen tarihler arasında toplamda 166 adet imar durum belgesi verilmiştir.  

Diyarbakır İli, Kayapınar İlçe sınırları içerisinde bulunan ve proble olarak belirlenen bu 

bölgelere yönelik çalışmalar yapıldı; 



 Peyas Mahallesi: Bölgeye ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan 

çalışması yapıldı ve sonuçlandı. 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 

yapıldı.  

 Yukarı Karakuyu’nun Kentsel Dönüşüm ve Riskli Alan ilan edilmesi için 

gerekli çalışmalar yapılmış olup Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına 

incelenmek üzere gönderildi.  

 Talaytepe Mahalle sınırları içerisinde bulunan muhtelif parseller için “Kentsel 

Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan Sınırı” belirlenmesi hakkında Bakanlığa 

sunuldu ve söz konusu parseller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan 

edildi. 

3- Mahkeme Kararı ile iptal edilen 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının yeniden 

hazırlanmasına esas olacak gerekli çalışmalar yapıldı ve Diyarbakır Büyükşehir 

Belediyesine teslim edilmiştir.  

C.İMAR VE ŞEHİRCİLİK RUHSAT BİRİMİ FAALİYET RAPORU 

01.01.2021– 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Ruhsat birimi olarak gerek kurum yazıları olsun gerek vatandaş dilekçeleri için günlük 

yazışmalar yapılmaktadır.  

1 -Yeni Yapı Ruhsatı     80 Adet   

2-Tadilat Ruhsatı    50 Adet   

3- İsim Değişikliği 

Ruhsatı 
   21 Adet   

4- Ruhsatı İptali      1 Adet   

Toplam 152 Adet 

ARŞİV BİRİMİ FAALİYET RAPORU 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce onaylanan projeler ve ruhsatlar arşivlendi 

 Arşivde Bilgisayar ve Dosya düzenlemeleri düzenli bir şekilde yapıldı. 

 2000 yılından bu yana iskan almamış yapılar belirlenip Excelle doküman 

oluştuyruldu. 

 Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü, Eksper, EKP Firmalarına ve vatandaşlara gerekli bilgi ve belgeler verildi. 

 

            Ruhsatlı, sağlam, estetik ve çağdaş binaların yapılmasını sağlamak, aktif, verimli ve 

teknolojiyi kullanarak, hizmet kalitesini artırarak, modern ve çağdaş Kayapınarı oluşturmak 

…                              

 Kayapınar İlçe Nüfus Müdürlüğü ile ortak çalışma yapılarak MAKS ‘la ( Mekansal Adres                     

 

 



 

  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

A-)İlkeler  

B-)Tanımlar 

C-)Faaliyetler  

A-) Temel İlkelerimiz; 

Kayapınar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; Karar alma, 

uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca 

uygunluk, hesap verebilirlik, kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda 

katılımcılık, uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Belediye kaynaklarının kullanımında 

etkinlik ve verimlilik, hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik 

temel ilkeleri esas alır. 

B-) Tanımlar;  

Fen İşleri Müdürlüğü olarak: 

 1) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her 

türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak. 

2) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak, 

3) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek 

bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak, 

4) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, 

5) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü 

yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek, 

6) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve 

ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak. 

7) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, 

bakım ve onarımlarını sağlamak. 

8) Gerekli yerlere istinat duvarları ve yol kenarlarına ve merdivenlere korkuluklar 

yapmak, 

9) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuvar çalışmalarını 

yapmak veya yaptırmak, 

        10) Alt ve üst geçitleri yapmak veya yaptırmak 

11) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine 

danışmanlık yapmak 

12) Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen 

ihtiyaçlarının giderilmesinde müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek, 



13) Altyapı çalışmalarını (yağmursuyu kanallarını) projelendirip yapmak, 

14) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

Bu bağlamda; 

Müdürlüğümüz bünyesinde 2021 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili 

maddeleri uyarınca yapılan İhale ve Doğrudan Temin alımları ile Belediyemizin ve İlçemizin 

yol, kaldırım, yapı ve sosyal donatı alanı ihtiyaçları giderilmeye çalışılmıştır.  

C-) Faaliyetler; 

     Kaldırım ve Kilitli Parke Taşı Çalışmaları 

“Kaldırım Yapım İşi”; 

İlçe sınırlarımız içinde yer alan Fırat Mahallesi, Huzurevleri Mahallesi, Peyas Mahallesi, 

Mezopotamya mahallesi, Diclekent Mahallesi ve Medya Mahallelerine çalışmalarımız 

kapsamında 180.000m2 kilitli parke taşı döşeme işi gerçekleştirildi. 

Yol Yapım ve Onarım Çalışmaları 

“Stabilize Dağ Malzemesi ve Mıcır Alım İşi”; 

İlçemiz sınırlarında yer alan kırsal mahalle, köy ve mezralar ile ilçe merkezindeki mevcut 

yollar ve imara yeni açılan yollar olmak üzere stabilize ve mıcır serimi yapılmış ve 

sıkıştırılmıştır. Serim ve sıkıştırma işlemlerinde toplam 150.000 ton mıcır ve 150.000 ton 

stabilize dağ malzemesi ile çalışmalarımız 2021 yılı için tamamlanmış kalan malzeme ile 

2022 yılında yapılacak yol çalışmalarında kullanılacaktır. 

                                                              Asfalt ve Yama Çalışmaları 

“Muhtelif Yollarda BSK(Bitümlü sıcak karışım) ve PMT(Plent Mix Temel) Yapım İşi”; 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü olarak 2021 yılı içerisinde ilçe sınırlarımız içinde 50.000 

ton PMT, 18.000 ton Aşınma Tabakası, 48.000 ton Binder Tabakası ve 2.000 ton Bakım 

Binderi  ile 20 Km yol yapım çalışmalarını tamamladık.  

   Sosyal Donatı Çalışmaları 

 “Taziye Evleri İçin Sedir Alım İşi”; 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesi (e) bendine göre 6 Mahallede bulunan taziye 

evleri için 150 adet ahşap sedir, 300 adet ahşap sehpa ve 5 adet ahşap masa alımı yapılmıştır. 

    Yapım Çalışmaları 

“Halil İbrahim Oruç Parkı Bilgi Evi Yapım İşi”; 

300m2 alan sahip olan bilgi evinde 2 derslik 1 müdür odası ve 95m2’lik 1 adet kütüphane 

bulunmaktadır. Dersliklerden günlük 60 öğrenci faydalanırken kütüphaneden ise 100 öğrenci 

faydalanabilmektedir. 

 

 



“4-6 Yaş Kuran Kursu Yapım İşi”; 

1.000m2 alana sahip olan Kurs 7 derslik ve 1 mescit ten oluşmakta olup her derslik 50m2’lik 

net kullanım alanıyla toplamda günlük 300 öğrenci faydalanabilmektedir. 

“Çocuk Oyun Sokağı Yapım İşi”; 

1.500m2 alana sahip olan çocuk oyun sokağı; oyun ve eğlence parklarıyla aynı anda 150-200 

çocuğumuzun faydalanacağı şekilde dizayn edilmiştir. 

“500 Evler Spor Kompleksi ve Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi Onarım İşi”; 

1.600m2 alan sahip olan spor komplekslerinde 2 adet futbol sahası, 2 adet basketbol sahası, 2 

adet tenis sahası ve 4 adet soyunma odası mevcut olup aynı anda 60 spor sever vatandaşımız 

faydalanabilmektedir. 

“Çocuk Atölyesi ve Kadın Meslek Edindirme Yapım İşi(Hanım Eller Çarşısı)”; 

42 adet büfe, 1 adet kafeterya, 1 adet çocuk oyun evi ve 330m2’lik meslek edindirme atölyesi 

ile birlikte toplam 7.300m2 kare alana sahiptir. 

“4 Adet Tenis Sahası ve Spor Tesisi Yapım İşi”; 

10.000m2 alan üzerine kurulu tesiste 4 adet tenis sahası, 1 er adet bay ve bayan soyunma 

odası, 3 er adet bay ve bayan duşakabin ve 1 adet büfe den oluşmaktadır. 

“Kayapınar Belediyesi Spor Parkı Yapım İşi”; 

28.000m2 alan üzerine kurulacak olan tesisimizde 1 adet halı saha, 2 adet basketbol sahası ve 

voleybol sahası(birleşik sahalar), 1 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 1 adet kafe, 1 

adet survivor parkuru, 1 adet kay kay pisti, 1 adet anfi alanı ve çocuk oyun alanından 

oluşmaktadır. 

“Yaşlı Bakım Gündür Evi ve Kadınlar Kahvesi Yapım İşi”; 

İlçe sınırlarımız içinde yer alan Yaşlı Bakım Evi içinde 1 adet doktor odası, 1 adet özel bakım 

odası, 3 adet terapi odası, 4 adet etkinlik salonu, 1 er adet bay ve bayan olmak üzere kuaför, 1 

er adet bay ve bayan mescit ve çamaşırhane, Kadınlar Kahvesi içinde ise 1 adet gün odası, 1 

adet diyetisyen odası, 1 adet çocuk emzirme odası ve 1 adet çocuk oyun alanı olacak şekilde 

Yaşlı Bakım Gündüz Evi 829m2 ve Kadınlar Kahvesi 483m2 olup toplamda 1.312m2 dir.  

“Okullara Z Kütüphane Yapımı Malzeme Alım İşi”; 

4734 Sayılı Kamuİhale Kanununun 3. Maddesi (e) bendine göre Mezopotamya İlkokulu, 

Şehit Şeyhmus Karakut Ortaokulu, Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu, Pirinçlik Anadolu Lisesi, 

Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Gaziler Anadolu 

Lisesi ve Talaytepe Anadolu Lisesi için Z kütüphane yapımı için malzeme alımı devam 

etmektedir. 

Doğrudan Temin (22/d) Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Doğrudan temin kapsamında ön görülemeyen tüm ihtiyaçlar bu kapsam içinde 

değerlendirilmiş olup hem Belediye hizmet binamızın ihtiyaçları hemde vatandaşlarımızın 

talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 



                      

Yapımı Devam Eden ve Tamamlanan Çalışmalar 

Tamamlanan Çalışmalar; 

 “Halil İbrahim Oruç Parkı Bilgi Evi Yapım İşi” 

 

 “4-6 Yaş Kuran Kursu Yapım İşi” 

 

 “Çocuk Oyun Sokağı Yapım İşi” 

 

 “500 Evler Spor Kompleksi ve Şehit Polis Halit Gürsel Spor Kompleksi Onarım İşi” 

 

 “Çocuk Atölyesi ve Kadın Meslek Edindirme Yapım İşi(Hanım Eller Çarşısı)” 

 

 “Kaldırım Yapım İşi” 

 

 “Muhtelif Yollarda BSK(Bitümlü sıcak karışım) ve PMT(Plent Mix Temel) Yapım 

İşi” 

 

 “Taziye Evleri İçin Sedir Alım İşi” 

 

 “Stabilize Dağ Malzemesi ve Mıcır Alım İşi”(2021 yılı çalışma programı kapsamında 

tamamlanmış, 2022 yılı çalışma programına göre ise hizmetimiz devam etmektedir) 

 

Devam Eden Çalışmalar; 

 “4 Adet Tenis Sahası ve Spor Tesisi Yapım İşi”; 

 

10.000m2 alan üzerine kurulu tesiste 4 adet tenis sahası, 1 er adet bay ve bayan 

soyunma odası, 3 er adet bay ve bayan duşakabin ve 1 adet büfe den oluşmaktadır. 

 

 “Kayapınar Belediyesi Spor Parkı Yapım İşi”; 

 

28.000m2 alan üzerine kurulacak olan tesisimizde 1 adet halı saha, 2 adet basketbol 

sahası ve voleybol sahası(birleşik sahalar), 1 adet tenis kortu, 1 adet basketbol sahası, 

1 adet kafe, 1 adet survivor parkuru, 1 adet kay kay pisti, 1 adet anfi alanı ve çocuk 

oyun alanından oluşmaktadır. 

 

 “Yaşlı Bakım Gündüz Evi ve Kadınlar Kahvesi Yapım İşi”; 

 

İlçe sınırlarımız içinde yer alan Yaşlı Bakım Evi içinde 1 adet doktor odası, 1 adet 

özel bakım odası, 3 adet terapi odası, 4 adet etkinlik salonu, 1 er adet bay ve bayan 

olmak üzere kuaför, 1 er adet bay ve bayan mescit ve çamaşırhane, Kadınlar Kahvesi 

içinde ise 1 adet gün odası, 1 adet diyetisyen odası, 1 adet çocuk emzirme odası ve 1 

adet çocuk oyun alanı olacak şekilde Yaşlı Bakım Gündüz Evi 829m2 ve Kadınlar 

Kahvesi 483m2 olup toplamda 1.312m2 dir.  

 



 “Okullara Z Kütüphane Yapımı Malzeme Alım İşi”; 

 

4734 Sayılı Kamu hale Kanununun 3. Maddesi (e) bendine göre Mezopotamya 

İlkokulu, Şehit Şeyhmus Karakut Ortaokulu, Prof. Dr. Fuat Sezgin İlkokulu, Pirinçlik 

Anadolu Lisesi, Şehit Ömer Halis Demir Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu 

Lisesi, Gaziler Anadolu Lisesi ve Talaytepe Anadolu Lisesi için Z kütüphane yapımı 

için malzeme alımı devam etmektedir. 

                                                    PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ  

Park bahçeler ve fidanlık birimi kendi içerisinde ayrıca 5 birimden oluşmaktadır bunlar 

 ATÖLYE 

 ELEKTRİK 

 TESİSAT 

 BOBİNAJ 

 SERA 

Bu birimlerimiz ayrıca İlçemizde bulunan 81 parkımızın tüm eksikliklerine ve belediyemize 

bağlı diğer birimlerin (bilgi evi,kreş,spor kompleksi gibi diğer birimlerde dahil) tüm 

eksikliklerine ve ihtiyaçlarına cevap olmaktadır. 

Atölye birimi; bu birimde 6 personel çalışmaktadır belediyemiz bünyesinde kendine 

ait üretimi olan nadir belediyelerden biridir. Burada alınan malzemeler ile tamamen kendi iş 

gücümüz ve ustalarımızla ürettiğimiz banklarımız pergulelerimiz piknik masalarımızın 

üretimi bakımı onarımı eksik ve uygun görülen parklara kurulumu yapılmaktadır, çöp 

kovalarının onarımı kurulumu,ahşap grubu ,metal grubu ve beton grubu boyamaları,bunların 

dışında kapı kilidinden pencere koluna kadar en ufak işçilik istiyen detaylar bu birimin 

personelleri ve ustaları ile yapılmaktadır. 

Elektrik birimi; bu birimde 7 personelimiz bulunmaktadır ilçemizin belediyemize 

bağlı tüm elektrik işlerine yetmeye çalışmaktadır gerekli malzeme ve ekipmanlar 

sağlandığında yapamayacağı iş yoktur kurumun prizlerinden tutunda parkların panolarına 

sondajların elektrik aksanına kadar ustalar ve personellerimiz ile sorunlara cevap olmaya 

çalışmaktadır 

Tesisat birimi; bu birimde 7 personelimiz çalışmaktadır parklarımız tüm sulama alt 

yapısı fıskiyeleri kurulumu kontrolü bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir vana 

kapağından altyapıyı oluşturan borulara bağlı olduğu su depolarına kadar tecrübeli 

ustalarımız tarafından tüm ilçenin sorunlarına cevap olmaya çalışmaktadır 

Bobinaj birimi;bu birimde 2 personelimiz çalışmaktadır parkların tüm su motorlarına 

bu personellerimiz bakmaktadır şamandırası ,bilyesi,sargı bantları bir motoru oluşturan tüm 

aksanların bakımı, onarımı, kurulumu yapılmaktadır 

Sera birimi;bu birimde 30 personellerimiz çalışmaktadır  ilçemizin yeşil alan 

ihtiyacının büyük kısmına yetmekte, şaşırtma ,mevsimlik çiçek yetiştirme fidanlarımız ve 

ağaçlarımız bulunmaktadır, uygun mevsimlere göre çiçek ve ağaçların büyütülmesi kışın 

soğuğundan yazın sıcağından korunarak alanda dikime uygun hale getirilmektedir. 

Bu birimlerimizin yanı sıra özet olarak birimimizin iş ve işleyişi; 



Parklarımız aktif yaşam alanları olduğu için sürekli kontrol edilmektedir ,çünkü aktifi 

yaşam alanlarında her türlü problem karşımıza çıkmaktadır dolayısıyla oluşan problemlere 

anında çözüm bulunmalıdır bunlara örnek olarak oyun grubundan oluşan sorunlar çocukların 

hayatını tehtid etmektedir, elektrik panolarının kapakları ,sulama sistemi bankların yakılması 

veya kırılmasından kaynaklı doğa bilecek sorunlar ve buna benzer problemlerden kaynaklı 

sorunların önüne geçmek için sürekli gözetim altında tutulmalıdır. 

Bunların yanı sıra ilaçlama, budama, sulama, çapalama, tahrip edilen çim alanlarının 

ve ihtiyaç duyulan çim alanların tohumu atılmakta ve bu işlemler uygun mevsim ve zamanda 

yapılmalı ve kontrol edilmektedir 

Bu çalışmalarımızın yanı sıra özet olarak yapılan çalışmalarımız şu şekildedir; 

  1 ADET PARKIN (Dorşin Parkı) KAUÇUK VE FİTNESS ALETLERİ YENİLEME 

İHALESİ YAPILDI.(Proje Bedeli: 387.500,00 TL) 

Zaman içinde aşınan kauçuk ve tamiri mümkün olmayan fitness gruplarının yenileri 

ile değişimi yapılarak  

 1 ADET PARK YAPILDI.(1025 ada 1 no lu parsel park yapım işi) (Proje Bedeli 394.000 

TL) 

 SEMT SAHALARI YENİLENMESİ(Proje Bedeli: 938.723,96) 

11 adet saha onarımı yapıldı (basketbol, voleybol, halı saha)  

500 BİN KIŞLIK VE YAZLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK ÜRETİMİ VE 300 BİN ÇALI 

GRUBU ÜRETİMİ VE MUHTARLARA MEYVE FİDANI DAĞITIMI YAPILDI. 

 Kayapınarın sokaklarını, parklarını, bahçelerini süslemek ve yeşillendirmek 

için 500 bin mevsimlik çiçek (lale, sümbül, kadife, petunya, zinya ,mine, leylak) yetiştirildi 

Mahalle Muhtarlarına meyve fidanı(badem ,fıstık ,kayısı, şeftali, ceviz) dağıtımı yapıldı. 300 

bin süs bitkisi (mavi selvi, iran çamı, iğde vb.)üretilmiştir. Üretilen çiçekler ve çalı grupları 

orta refüj çalışmalarında kullanıldı. Parkların çiçeklendirilmesi yapıldı. Kamu kurum ve 

kuruşlarına, camilere, okullara; bank, mevsimlik çiçek, ağaç verildi. 

 6 ADET SU VE SONDAJ KUYUSU YAPILDI.(Proje bedeli: 1.699.337,20 TL) 

2 ADET ORMAN ÇALIŞMASI YAPILDI. 

Yaklaşık 75 dönüm alanda 16.000 adet fidan dikilerek yeni orman oluşturuldu.  

MARANGOZ ATOLYESİNDE ÜRETİLEN 250 ADET BANK ,120 ADET KEDİ EVİ 

DAĞITIMI YAPILDI. 

İlçemize bağlı bilgi evlerine, camiilere ve okullara 250 adet bank dağıtımı yapıldı. 

İlçemizde bulunan sitelere kedilerin soğuk ve sıcak havada barınabilecekleri 120 adet kedi evi 

dağıtımı yapıldı. 

1,5 DÖNÜMLÜK ALANDA ÇOCUK OYUN SOKAĞI YAPILDI. 

İlçemizde bulunan çocuklara yönelik yapılan bu alanda basketbol sahası mini futbol 

sahası çocuk oyun grubu bulunmaktadır. 

 



5 ADET PARKIN İHALESİ YAPILMIŞ OLUP YAPIMI DEVAM ETMEKTEDİR. 

1)Evrensel Park: Proje Bedeli 3.847.800,00 TL 

2)Bilim ve Kültür Parkı: Proje Bedeli 6.974.000,00 TL 

3)2796 Ada 1 Nolu Parsel Park: Proje Bedeli: 1.249,000,00 TL 

4)1050 Ada 1 Nolu Parsel:Proje Bedeli:2.484,000,00 TL 

5)196 Ada 1 ve 2 Nolu Parsel Proje Bedeli:1.968,000,00 TL 

Tüm parklarda genel olarak park temizliği, ağaç budaması, çim biçilmesi, ilaçlama ve 

gübreleme, oyun grubu ve bankların bakım onarımları, park lambalarının kontrolü, parkların 

çiçeklendirilmesi yapılmaktadır. 

Marangoz Atölyemize alınan malzemeler ilebank, kamelya, pergule üretimi yapılıp, 

parklarımızda kullanılmaktadır. 

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

Müdürlüğümüz bağlı Kadın Konukevi sözleşme süresi sona ermiş olup uygun 

koşulları sağlayan yer bulunmadığı için konukevi 2021 aralık ayında kapatılmıştır. Aile 

Eğitim Ve Sosyal Hizmet Merkezi, Hanımeller Çarşısı aktif bir şekilde faaliyetlerini devam 

etmektedir.  

 1)-Aile Eğitim Ve Sosyal Hizmet Merkezi 

 2)-Kadın Konukevi (Kadın Sığınma) 

3)-Hanımeller Çarşısı 

a)- Büfeler 

b)- Kadın Meslek Atölyesi 

c)-Çocuk Atölyesi 

 4)-Projeler ve Faaliyetler 

a)- Hoş gelin Kayapınarın Bebeği 

b)-Güçlükle Güçlenen Kadınlar Projesi 

c)-Şehit Ve Gazi Aile Ziyaretleri 

ç)- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

d)-  Gezi Programı 

e)- Çölyak Ve Pku Projesi 

f)- Kadınlar Kahvesi 

1)- AİLE EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET MERKEZİ 

Kayapınar ilçe sınırları içerisinde ki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını daha da 

yükseltmek amacıyla Belediyemiz tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 

bünyesinde kurulmuştur. Kurumumuza başvuran ve online ulaşan vatandaşlarımızın 

(psikolojik destek, sosyal hizmetler, bağımlılık, engelli, yaşlı, çocuk,) dezavantajlı durumunu 

değerlendirerek gerekli hizmet modelini oluşturup tarafımızca ücretsiz sunulmaktadır. 

Gerekli durumlarda vatandaşlarımızın diğer kamu kurumları ile iletişime geçmelerini 



sağlayarak (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü, Hastane, Çocuk İzlem Merkezi, Çocuk Ergen Madde Tedavi ve Rehabilitasyon 

Merkezi) daha verimli bir hizmet almalarını sağlamaktayız. 

Kurumumuzda psikolog, sosyolog, diyetisyen, çocuk gelişimci ve sosyal hizmet 

uzmanı çalışmaktadır. Çocuk gelişimcimiz tarafından bilinçli gebelik ve bebek bakımı 

kursları, psikoloğumuz tarafından bireysel terapi, oyun terapisi ve danışmanlık hizmeti, 

sosyoloğumuz tarafından aile içi iletişim sorunlarına yönelik bireysel ve grup görüşmeleri 

yaparak, film, belgesel, analiz atölyesi ve drama atölyeleri oluşturulma ve Sosyal Hizmet 

Uzmanımız dezavantajlı bireylere yönelik psiko-sosyal destek vererek aile ve bireylerin daha 

iyi yaşam sürmeleri için gerekli desteği sağlamayı amaçlamıştır. Aynı zamanda 

Diyetisyenimiz aracılığı ile yetişkin ve çocuklara yönelik sağlıklı beslenme alışkanlıkları 

kazandırarak danışmanlık hizmeti verilmektedir. Tüm bu hizmetlerdeki ana amacımız birey 

ve ailelerin güçlendirilmesini sağlamaktadır. 2021 yılında 75 kişiye Aile Danışmanlık 

Hizmeti, 160 kişiye Psikolojik Danışmanlık olup toplam 235 kişiye hizmet verilmiştir. 2021 

yılında Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi yer değişikliği olup ilgili hizmeti belediyenin 

ana binasında vermekteyiz. 

2)- KAYAPINAR BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ 

12 Şubat 2018 tarihinde 12 yatak kapasiteli kadın sığınma evimiz açılmıştır. 2021 yılında 

108 kadın 51 çocuğa hizmet vermiştir. 12 Şubat 2018 tarihten bugüne kadar 409 kadın 285 

çocuğa hizmet verilmiştir. Kadın sığınma evimiz kadınlara ve çocuklara psikolojik destek 

vererek kadınları ve çocukları gördükleri şiddetten arındırıp topluma kazandırmayı 

amaçlamaktadır. Kadınların ve çocukların giyecek, yiyecek ve barınma ihtiyaçlarını eksiksiz 

bir şekilde temin edilmektedir. 

Kadınlara belirli kurslarla iş olanağı sağlayıp İŞKUR iş birliği ile istihdam sağlayarak, 

kreş çağında ki çocukların eğitimlerine kurum içerisinde devam edip, okul çağında ki 

çocukların eğitimini aksatmadan belirlenen okullarda eğitim almalarına yardımcı 

olunmaktadır.  

2021 aralık ayında sözleşme akdinin sona ermesi nedeniyle kadın konukevi koşullarını 

sağlayan yer bulunmadığı için kadın konukevimiz kapatılmıştır.   

3)-KAYAPINAR HANIMELLER ÇARŞISI 

a)- Büfeler 

2021 yılında faaliyete geçmiş olan Kadınlarımıza istihdam sağlamak ve sosyo-kültürel 

gelişimlerini arttırmak amacı ile 42 adet büfe açılmıştır. 42 kadınımıza istihdam alanı 

yaratılmıştır. 

b)- Kadın Meslek Atölyesi 

2021 yılında faaliyete başlamış olan kadın meslek atölyesinde Dikiş, Nakış, Takı 

Tasarım, El Sanatları, Aşçılık, pastacılık, spor- plates bölümlerinde toplam 828 kayıt alınmış 

olup 291 kişi mezun verilmiştir. 7 kadın istihdamı sağlanmıştır. 

 

 



c)- Çocuk Atölyesi 

2021 yılında faaliyete başlamış olan Çocuk atölyesi Müzik, Dans, Jimnastik, 

Duyugusal Oyun, Duyusal Oyun2, Bilim Sanat, İngilizce 1.426 çocuğa hizmet verilmiş olup 

10 kadına istihdam sağlanmıştır. 

4)- PROJELER VE FAALİYETLER 

a)- Hoşgelin Kayapınarın Bebeği 

Müdürlüğümüz tarafında yeni doğan bebeklere ve ebeveynlerine yönelik ‘’Hoş Geldin 

Kayapınar’ın Bebeği’’ projesi kapsamında; Müdürlümüzce kurulan tarafından 

gerçekleştirilen ev ziyaretinde bebek ihtiyaçlarının bulunduğu setin hediye edilmesinin yanı 

sıra ailelere bebek bakımı konusunda da bilgi verilmiştir. 

Ebeveynlere bebek bakımı, anne sütünün önemi, sağlık durumları, karşılaşabilecek 

sorunlara ilişkin ebeler tarafından genel bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Vatandaşlarımızın önemli günlerinde Belediyemiz olarak yanlarında olduğumuzu 

hissettirmek bebeğimiz için bebek çantası ve bebek bakım seti hediye ediyoruz. Bugüne 

kadar 1500 ailemiz proje kapsamında hanelerinde ziyaret edilmiştir. Projemiz 2022 yılında 

devam edecektir. 

b)-Güçlükle Güçlenen Kadınlar Projesi 

Kayapınar’da iş yeri bulunan kadın girişimcilerimiz ziyaret edilip Kadın ve Aile 

Hizmetleri Müdürlüğü olarak yaptığımız faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir. Kadın 

girişimcilerimizin varlığı ve Belediye olarak yapacağımız projelerde iş birliği yaparak bağ 

kurmak ve yanlarında olduğumuz mesajını vermek en önemli hedeflerden biridir. 

Kadınlarımızın kendi imkanları ile işyeri açmalarını, üretim yapmalarını ve ülke 

ekonomisine katkıda bulunmalarını takdire şayan buluyoruz.  Kayapınar Belediyesi olarak; 

çalışmanın ve üretimin olduğu her yerde varız. Bu amaçla ‘’Güçlükle Güçlenen Kadınlar’’ 

programıyla esnaf ve girişimci kadınlarımızın ziyaretlerinde bulunup paket ve çeşitli 

hediyeler takdim ederek, desteğimizi her zaman göstereceğiz.  

Bugüne kadar 250 Girişimci kadınımız iş yerlerinde ziyaret edilmiştir. 

c)-Şehit Ve Gazi Aile Ziyaretleri 

Kayapınar’da ikamet eden Şehit ve Gazi yakınlarını, bayramlarda, şehit ve gazi 

haftalarında, anneler ve babalar gününde ziyaret edip hediyelerini takdim ederek her daim 

yanlarında olduğumuzu göstermekteyiz. Bugüne kadar 240 hane ziyaret edilmiştir. 

ç)- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

Her yıl düzenlemiş olduğumuz 8 Mart dünya kadınlar günü etkinlikleri kapsamında 

300 adet kahve fincan seti belediye bünyesinde çalışan kadınlara takdim edilmiştir.  

d)- Gezi Programı 

Hanımeller Çarşısı bünyesinde Kadın Meslek edindirme kursuna gelen 30 kadın 

Kursiyerlerimize gezi programı düzenledik. Gezi programımız 2022 yılında devam edecektir. 

 



e)- Çölyak Ve PKU Projesi 

İlçe sınırlarımız içinde yaşayan Çölyak ve PKU hastalarının yeterli ve dengeli 

beslenmesine yardımcı olmak amacıyla toplam 180 adet PKU paketi, 1560 adet 

Çölyak paketi Toplam 1740 adet gıda alımı ve gıda yardım kolisi dağıtılmış olup 

2022 yılında 3600 Çölyak paketi dağıtımı yapılacaktır.  

f)- Kadınlar Kahvesi 

 Kadınlar Kahvesi projemiz ile Kadınlarımızın kendilerini özel hissetmelerini 

birincil amaç görerek daha rahat bir ortamda sosyalleşmelerini sağlamayı 

hedeflemekteyiz. Kadınlar Kahvesi 2022 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 

                                    MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ  

A-)Temel İlkeler 

B-)Tanımlar 

C-)Faaliyetler 

A-) Temel İlkelerimiz: 

    Kayapınar Belediye Başkanlığı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tüm 

çalışmalarında; Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, hizmetlerin temin ve 

sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, hesap verebilirlik, kurum içi yönetimde ve ilçeyi 

ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik, Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve 

verimlilik hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik temel ilkeleri 

esas alır. 

B-) Tanımlar;  

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü olarak: 

1) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü 

işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak. 

2) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla 

ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak, 

3) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak, bunlarla ilgili bütün işlemleri 

yerine getirmek, 

4) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale 

dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak. 

5) Belediyenin envanterinde kullanılmakta olan bütün resmi araçların ve kullanım gerektiren 

araç gereçlerin bakım ve onarımlarını sağlamak. 

6) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danışmanlık 

yapmak 

7) Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların idaremizce uygun görülen 



İhtiyaçlarının giderilmesinde müdürlüğün görev alanları ile ilgili kısımlarını yerine getirmek, 

8) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

Bu bağlamda; 

Müdürlüğümüz bünyesinde 2021 yılı içinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili 

Maddeleri uyarınca yapılan İhale ve Doğrudan Teminlerle Belediyemizin akaryakıt ihtiyacı, 

envanterinde kullanılan araç ve gereçlerin periyodik bakım ve onarım, ihtiyaçları giderilmeye 

çalışılmıştır. 

C-) Faaliyetler; 

1-) Çalışan Personel İçin Sosyal Tesis Alanı; 

Spor yapılabilecek alan ve aletler, Voleybol ve Basketbol Sahası, Oturma Alanları 

Kamelyalar, Zeminin asfalt yapımı ve yeşil alan çalışması 

2-) Atölye içi tadilat çalışmaları; 

Atölye içinde bulunan araçların bakım ve onarımı için kullanılan kanalın yetersiz olduğundan 

ötürü daha önce yapılıp kullanıma kapatılan kanalın aktif hale getirilerek ışıklandırılması, 

periyodik bakım yapılırken atık yağların personel tarafından boşaltımının önüne geçmek için 

pompa sistemi kullanılarak raylı yağ tahliye sistemi, atölyelerin birleştirilerek kullanım 

alanının genişletilmesi, atölye içinin standartlara uygun bir şekilde boyanması işlemi. 

3-) Deponun Yenilenmesi İşlemleri; 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı Atölyede bulunan ve araçların bakım 

onarımında kullanılan malzeme yedek parçaların daha düzenli barındırılarak stoklanması için 

uygun görülen yerlere raf yapılarak ışıklandırma ve kamera sisteminin yapılması ve depoda 

muhafaza edilecek malzemelerin giriş çıkış işlemlerin daha sağlıklı takip edilebilmesi için 

barkod okuyucu sisteminin kurulması işlemi 

 

4-) Depo Stok Yedek Parça işlemleri; 

Doğrudan Temin (22/d) Kapsamında alınan “Stok Malzeme Alım İşi”; 

Belediyemiz bünyesinde kullanılan araçların bakım ve onarım gerektiren durumlarda dışarıya 

yani sanayi ve yetkili servis kuruluşlarına bağlı kalmamak adına işlerin daha hızlı yapılması, 

yapılan işçiliklerin müdürlüğümüze bağlı personeller tarafından karşılanarak yapılıp kurum 

menfaatlerinin göz önünde bulundurulması için binek, Ticari, İş makinesi ve ağır vasıta 

guruplarını kapsayan malzeme yedek parçaların müdürlüğümüzde bulunan depoda 

stoklanması 

5-) Akaryakıt Alım İşi ve Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Bütün Araçların Yakıt 

İkmalinin Müdürlüğümüze Bağlı Şantiye Alanında Yapılması  

Belediyemiz Envanterine kayıtlı ve kiralık olan tüm araçların motorin ve benzin olmak üzere 

akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak için benzin istasyonu kurulma işlemi ve arşiv odasını hazır 

hale getirilme işinin yapılması 



6-) Yapılan Çalışmalar ve İşlerin Arşivlenmesi; 

Daha önce Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde yapılan çalışmaların sadece İdari 

yani Hizmet binasında arşivlenmesi müdürlüğümüzce yetersiz görünerek yapılan bütün 

çalışmaların ve bakım onarımların her bir aracın dosyası ve işlemleri ayrı olmak üzere 

arşivlenmesi 

7-) Atölye ve İdari çalışma Alanlarının Ayrılması İşi; 

Müdürlüğümüz tarafından yapılan resmi evrak idari işlemler daha önce atölye içinde bulunan 

odalarda yapılıyorken bu durum içinde bulunan karışıklık ve işlerin daha düzenli tertipli hale 

getirilmesi için idari anlamda yapılan her evrak işlem için personel görevlendirilerek bunlara 

yeni bir çalışma ortamı hazırlanması idari bina kurulması işlemi ve gerekli araç ve gereçlerin 

temini 

8-) Çöp Kamyonlarının Yenilenmesi İşlemi; 

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılan Çöp Kamyonlarının uzun süre kullanımına 

bağlı eskidiği ve görünüş olarak göze hoş gelmeyen durumlarına istinaden tamamen boyanıp 

temizlendiği bütün mekanik ve hidrolik sistemlerinin baştan sona yenilenerek kontrollerinin 

sağlanarak kullanılabilir hale getirilme işlemleri 

 9-) Araç Park Alanı ve Müdürlüğe Bağlı Şantiye Alanı Düzenleme İşi; 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne Bağlı Şantiye Alanı içinde daha önce 

Temizlik, Fen ve Park Bahçe Müdürlüklerine bağlı kullanılmakta olan araçların düzensiz 

karışık bir halde park edildiği bu durumdan dolayı oluşan olumsuzlukların ve düzensizliğin 

ortadan kaldırılması için bütün müdürlüklerin araç park alanlarının ayrılma işlemleri 

10-) Atık ve Yağmur Suyu Giderleri Kanalların Tadilat ve Yapım İşleri; 

 Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü içinde bulunan atölyelerin ve sahadaki 

kanalların uzun süredir kontrol edilmediği yapılan kontroller neticesinde hepsinin tıkalı olup 

açılmadığından ötürü yeni kanalların yapılarak onarım gerektirenlerinde tekrar tamir edilerek 

atık ve yağmur suyu tahliye işlemlerinin yapılması. 

11-) Adblue Tankı ve İkmal İşi; 

Belediyemiz tarafından kullanılan resmi plakalı araçların Adblue ihtiyaçlarının karşılanması 

için 4 Tonluk Tankın Atölye içinde uygun bir yere bırakılarak dolum işlemi yapılması 

12-) Araç Karışılama ve Ekspertiz İşlemleri; 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde daha önce ihtiyaca binaen yapılan bakım 

onarımların dışında şoförler tarafından beyan edilen arızalar atölyeye bağlı araç karşılama 

bölümünde görevli personel tarafından resmi evrak işlemleri tamamlandıktan sonra 

yönlendirilen ilgili usta tarafından yapılan kontrollerle  aracın bütün sorunlarının tespit 

edilerek giderildiği daha önce gece vardiyasında çalışan şoförlerin beyan edemediği 

durumların önüne geçmek için araç anahtar gömme yeri yapılarak araçların teslim edilme 

işleminde kolaylık sağlanmıştır. 

13-) Işıklandırma işlemi 

Bütün atölyelerin ve deponun ışıklandırılma işlemi yapılmıştır. 



14-) Atık Yağ Deposu Yapım İşi; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kullanımını zorunlu kıldığı Atık Yağ Deposunun belirlenen 

standart ve düzeyde yapılarak tahliye edilen atık yağların depoya pompa sistemi aktarılması 

işlemi 

15-) Yeni Personel Alım işi; 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde yürütülen işlerin daha hızlı ve 

sağlıklı yürütülebilmesi için personele ihtiyaç duyulmuştur. Mekanik Hidrolik Binek ve Ağır 

vasıta alanlarında işe hakim verim sağlanabilecek 2 adet personel alımı müdürlüğümüz 

tarafından belirlenen kriterlerle ilana çıkarılarak uygulamalı mülakatla alınmıştır. 

16-) Motor Revizyon İşlemleri; cetveli sayfa  

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde daha önce motora bağlı oluşan arızaların 

dışarıya yönlendirilerek yapıldığı kurum menfaatleri göz önünde bulundurularak 

müdürlüğümüz tarafından yapılan personel alımı ve çalışmalar neticesinde bu durumu arz 

eden arızaların atölyemizde yapımına başlandığı işlemlerinin devam edilmesi 

17-) Mobiliz Araç Takip Sistemi; 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından belediyemize bağlı tüm araçların 

kurulan Araç Takip Sistemiyle kontrollerinin sağlanıp araçların kullanma talimatları ve yer 

tespitinin kolaylıkla yapılabildi işlemleri 

18-) Hurdalık Alanda Bulunan Araçların Kullanılabilir Hale Getirilmesi; 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünde bulunan hurdaya ayrılmış araçlar içinde 

uygun bir bütçeyle bazı araçların bakım onarım ve boyama işlemi yapılarak kullanılabilir hale 

getirilmiştir. 

19-) Kurumumuzun envanterine bağlı tüm araçların “Araç Fenni Muayene “tarihleri takip 

edilerek, muayene zamanı gelen araçları Araç Fenni Muayeneye hazırlık iş ve işlemlerin 

yapılması. 

20-) Kurumumuzun envanterine kayıtlı tüm araçların araç değer tespitinin yapılması için 

“Araç Değer Tespit Komisyonu” kurulması ve değer tespitinin yapılması, 

 

                                



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

       2. Performnas Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

      A1. Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak 

FAALİYETLER PERFORM

ANS 

GÖSTERGE

Sİ 

2021 

HEDEF 

DEĞERİ 

GERÇEKL

EŞME 

DURUMU 
Sayı/Mik./ölçü 

PERFORMANS 

SONUÇ 

DEĞERLENDİRME

Sİ 

UYGULAYICI 

MÜDÜRLÜK 

H1.1Kentteki 

potansiyeli 

değerlendirerek 

kalkınmaya katkı 

sunmak 

P.G1.1.1İletişi

m Tekniklerini 

kullanarak üst 

yönetim, iç ve 

dış paydaşları 

ile 

vatandaşların 

iletişimini 

güçlendirerek 

beklentilerini 

değerlendirmek 

Sürekli 1-Başkan ile 

iç-dış 

paydaşlar 

arasındaki 

iletişimde 

köprü vazifesi 

ve 

2-Gerekli 

iletişimi, 

kurarak 

vatandaşın 

beklentilerini 

karşılamak  

vatandaş ile 

belediyemiz 

arasındaki 

iletişimini 

etkin ve 

sürekli 

kılmak. 

3-Paydaşlar 

ile digger 

kurum ve 

kuruluşlarla 

iletişimi 

sağlak. 

      %80 

 

 

 

 

 

 

       %100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     %80 

Özel Kalem Müdürlüğü 

H1.1Kentteki 

potansiyeli 

değerlendirerek 

kalkınmaya katkı 

sunmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.G1.1.1İletişi

m Tekniklerini 

kullanarak üst 

yönetim, iç ve 

dış paydaşları 

ile 

vatandaşların 

iletişimini 

güçlendirerek 

beklentilerini 

değerlendirmek 

 

 

Sürekli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Yıl içinde 

34 mahalle 

muhtarlarımız

la 12 toplantı 

gerçekleştiril

miş. 

 

2-Bireysel 

görüşmelerle 

yapılan 

taleplerin 

karşılanması. 

      %80 

 

 

 

 

 

 

       %90 

 

 

 

 

 

 

Muhtarlıklar Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.1.2 Kentimizin 

ekonomik sosyal ve 

kültürel donatım ve 

etkinliklerini artırarak 

ilçemizde demografik 

çerçeve içinde “Göç 

uygulama planlarını” 

gerçekleştirmek 

P.G1.2.1 

Birimlere 

ihtiyaç 

duydukları 

konularda 

müşavirlik 

hizmeti vermek 

AR-GE 

planlarını 

desteklemek 

İhtiyaca Göre 1-Oyuncak 

Atölyesi 

2-Cadır Vet 

Proj. 

3-Ges Projesi. 

4-Enerji 

Verimliliği(Y

evdesi) 

5-Ekolojik 

Okur yazarlık 

6-İklim Krizi 

Farkındalık 

7-Eğitim 

        %60 

 

          %60 

 

          %70 

          %60 

 

 

          %70 

 

          %30 

 

          %95 

Plan Proje Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

Doğada 

8-Avrupa 

Hareketlilik 

Haftası-

Bisiklet 

Farkındalık 

Faaliyetleri 

9-Temiz 

Sokaklar 

Projesi 

 

          %100 

 

 

 

 

 

         %80 

 

 

H.1.2 Kentimizin 

ekonomik sosyal ve 

kültürel donatım ve 

etkinliklerini artırarak 

ilçemizde demografik 

çerçeve içinde “Göç 

uygulama planlarını” 

gerçekleştirmek 

P.G1.2.1 Göç 

uygulama 

planları için 

uygun alanlar 

belirlenip 

çalışmalara 

başlama  

İhtiyaca Göre Belirlenen 

alanlarda 

yapılan imar 

plan revizyon 

adedi. 

       %40- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

H1.3Kentin Gelişen ve 

değişen ihtiyaçları 

doğrultusunda 

sürdürülebilirlik ilkesi 

gözönüne alınarak 

planlama ve kentsel 

dönüşüm çalışmalarını 

gerçekleştirmek 

P.G1.3.1İmar 

ve Şehircilik 

Müdürlüğü ile 

koordineli bir 

şekilde 

çalışarak 

kentsel 

dönüşüm 

yapılarının 

güvenli bir 

şekilde 

yıkımını 

sağlam ve yeni 

yapılacak 

yapıların 

takibini 

yapmak 

Sürekli      %100     Yapı Kontrol Müdürlüğü 

H1.3Kentin Gelişen ve 

değişen ihtiyaçları 

doğrultusunda 

sürdürülebirlik ilkesi 

gözönüne alınarak 

planlama ve kentsel 

dönüşüm çalışmalarını 

gerçekleştirmek 

P.G1.3.1İmar 

ve Şehircilik 

Müdürlüğü ile 

koordineli bir 

şekilde 

çalışarak 

kentsel 

dönüşüm 

yapılarının 

güvenli bir 

şekilde 

yıkımını 

sağlam ve yeni 

yapılacak 

yapıların 

takibini 

yapmak 

Belirli 

sürelerde 

Sınırlarımız 

dahilinde 2 

adet Kentsel 

Dönüşüm 

alanine 

dönüştürme 

talep dosyası 

hazırlandı. 

            %20 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

H1.4 Temiz ve Sağlıklı 

bir yaşam alanı 

oluşturmak için tüm 

canlıların yaşam 

koşullarını 

iyileştirmeye yönelik 

doğayla barışık ve 

çevreye duyarlı çağdaş 

hizmetler sunmak 

 

P.G1.4.1 
Bitkisel atık 

yağlar için 

biogas tesisi ile 

görüşülüp 

Ambalaj atığı 

bilgilendirmesi 

için bröşür 

bilbord 

çalışmaları, 

Sürekli 

Yapılan İş 

       %100 

     

 

 
        %30 

 

 

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sıfır atık, 

çöplerin 

kaynağının 

ayrışması, 

çöplerin 

düzenli ve 

saatinde  

çıkarılması ve 

halkın 

bilinçlendirilme

sini sağlamak 

Kompost Proje 

oluşumu 

Gübre Sağlandı 

Led Ampül  

 

 

 

 

 

 

 
        %100 

 

        %100 

 

H1.5Yapılaşmaya 

Yönelik Alanlarda Yol 

Yapımı(asphalt- kilitli 

parke döşeme ve 

stabilize malzeme) alım 

çalışmaları yapmak 

P.G1.5.1Beledi

yemiz sınırları 

içerisinde  

bulunan ve yeni 

açılan imar 

yollarının 

yapımı  

malzeme 

alımları 

 

Asfalt 

 

Kilitli Parke 

taşı 

Stabilize+Mıcır  

İhtiyaca Göre   

 

 

 

 

 

 

 

     %100 

 

     %100 

 

      %80 

Fen İşleri Müdürlüğü 

 

H1.6Kentteki Esenlik 

ve Huzur Ortamının 

Devamını Sağlamak 

İçinÇalışmalar 

Yapmak,Denetlemek 

ve Gerekli Yaptırımları 

Uygulamak 

 

P.G1.6.1Işyerle

rini  

denetleme(Um

uma açık 

istirhat eğlence 

yerlerinin 

denetlenmesi 

ve 

ruhsatlandırılm

ası 

İlçemizde 

bulunan 

işletmelere 

yönelik 

denetimler 

yapmak. 

 

 

 

 

 

  
Ruhsatsız faaliyet 

gösterdiği tespit edilen 40 

işyeri ruhsatlandırılmıştır. 

   

 

 

 

 

 

 

Zabıta Müdürlüğü 

 

  



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

H1.6Kentteki Esenlik 

ve Huzur Ortamının 

Devamını Sağlamak 

İçin Çalışmalar 

Yapmak,Denetlemek 

ve Gerekli 

Yaptırımları 

Uygulamak 

P.G1.6.2 Gida 

üreten ve tüket 

işyerlerinin 

denetlemek 

İlçemizde gıda 

üretimi ve 

tüketimi yapan 

işletmenin hijyen 

ve temizlik 

kontrolünü 

sağlamak. 

Gıda üretimi ve 

tüketimi yapan 

2000 işletmeyi 

denetlemek 

2500 adet gıda 

üretimi ve 

denetimi yapan 

firmalara hijyen 

ve temizlik 

edenetimini yapan 

firmalara idari 

para cezası 

keasilmiştir. 

Zabıta Müdürlüğü 

H1.6Kentteki Esenlik 

ve Huzur Ortamının 

Devamını Sağlamak 

İçinÇalışmalar 

Yapmak,Denetlemek 

ve Gerekli 

Yaptırımları 

Uygulamak 

P.G1.6.3 Açik 

alanda yapılan 

satışların 

düzenleme ve 

denetimini 

yapmak 

Sorumluluk 

alanımızda 

haftanın 7 günü 

kurulan semt 

pazarlarında 

denetimler 

yapmak. 

Vatandaşların 

rahatlıkla alış 

veriş yapmalarını 

sağlamak 

amacıyla 

denetimleri 

sıklaştırmak. 

Semt pazarlarının 

haftanın 7 

gününde personel 

sayısını artırmak 

denetlemek. 

Zabıta Müdürlüğü 

H1.6Kentteki Esenlik 

ve Huzur Ortamının 

Devamını Sağlamak 

İçinÇalışmalar 

Yapmak,Denetlemek 

ve Gerekli 

Yaptırımları 

Uygulamak 

P.G1.6.4 Geçici 

işgalleri 

kaldırmak 

İlçe sınırlarımız 

içersinde yaya 

geçişi kamusal 

alanvb. Işgallere 

yönelik 

denetimler 

yapmak 

İlçemizde bulunan 

cadde ve bulvarlar 

ve sokaklarda 

vatandaşların 

esinliğini ve huzur 

ortamını 

sağlamak. 

Mütdürlüğümüz 

hizmetlerinde 

oluşturulan 

ekipler vasıtasıyla 

sorumluluk 

alanımızda 

kaldırımlarda 

gerekli 

denetimleri 

sağlamak. 

Zabıta Müdürlüğü 

H1.6Kentteki Esenlik 

ve Huzur Ortamının 

Devamını Sağlamak 

İçinÇalışmalar 

Yapmak,Denetlemek 

ve Gerekli 

Yaptırımları 

Uygulamak 

P.G1.6.5 Çalışma 

alanlarında daha 

etkin denetim ve 

kontrol yapmak 

için yeterli sayıda 

personel sağlamak 

Müdürlüğümüzde 

1 Zabıta Müd. 

3 Zabıta Mem. 

1Gıda Müh. 

2memur 

77 şirket personeli 

ile görev 

yapmaktadır. 

Sorumluluk 

alanımızda yeteri 

kadar personel 

artırımına 

gidilmiştir. 

Pearsonel sayısı 

artırılarak 

ilçemizdeki 

çalışma 

alanlarında 

gerekli denetim ve 

controller 

sağlanmıştır. 

Zabıta Müdürlüğü 

 

A2 Kurumsal Gelişimi Sağlamak İçin Kurumun Mali Yapısını Güçlendirmek ve Gelir 

Kaynaklarının Kayıtlarını Tutmak 

 

 
H2.1 Belediyemizin 

Mali Yönetim ve 

Yapısını 

Güçlendirmek 

P.G2.1.1Vergi Tahsilatını 

kolaylaştırabilmek 

amacıyla Emlak 

Müdürlüğü ile iş birliği 

içinde Tahakkukların 

tahsilatına gitmek 

Tahmini 

103.450.000 

00 tl. 

Gerçekleşen 

75.077.650,21tl 
         
       %72 

Mali Hizmetler 

Müdürlüğü 

H2.1 Belediyemizin 

Mali Yönetim ve 

Yapısını 

Güçlendirmek 

P.G2.1.2Müdürlükler 

tarafından gönderilen 

talepler doğrultusunda  

yapılacak mal ve hizmet 

alımları için uygun 

bütçeye gore gider 

oluşturmak ve gereksiz 

harcamaların önüne 

geçmek 

Sürekli Belediyemizin yılı 

içinde doğrudan 

temin işlemleri için 

bütçenin ödenekleri 

etkin ve verimli bir 

şekilde kullanımını 

sağlamıştır. 

      %80 Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

H2.2Tahakkuk 

Edilmiş Alacakların 

Tahsil Edilmesine 

Yönelik Çalışmalar 

Yapmak  

P.G2.2.1Tahakkuk 

Edilmiş alacakların 

tahsiline ilişkin gerekli 

icra takibini başlatmak 

Kesin Hesap 

Cetvellerinden 

belirtilmiştir. 

      %75     Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

H2.2Tahakkuk Edilmiş 

Alacakların Tahsil 

Edilmesine Yönelik 

Çalışmalar Yapmak 

P.G2.2.2Tahakkuk 

edilmiş alacaklarla ilgili 

ödeme emir çıkarmak 

Sürekli  8 bin mükellefe 

ödeme emir 

gönderilmiştir. 

       %80 Emlak ve İstmlak 

Müdürlüğü 

H2.3 Gelir Getirici 

Ticari Faaliyetlere 

aitİşyerlerinin 

Ruhsatlandırma 

Çalışmalarını 

başlatmak 

P.G2.3.1Ruhsat ve Zabıta 

ile işbirliği içinde Reklam 

Tabella vergi tahsilatını 

artırmak, kacak yapılarla 

ilgili cezai işlem 

başlatılarak sahsilatları 

sağlamak 

Sürekli 775 sayılı 

gecekondu kanuna 

gore çeşitli 

işletmelerin imara 

aykırı görülen 

yerlerin yıkımı 

gerçekleştirilmiştir. 

       %80   Zabıta Müdürlüğü 

H2.3 Gelir Getirici 

Ticari Faaliyetlere 

aitİşyerlerinin 

Ruhsatlandırma 

Çalışmalarını 

başlatmak 

P.G2.3.2 Kayapınar 

sınırları içinde Ruhsatsız 

faaliyet gösteren 

işyerlerinin2005/9207 

yönetmelik kapsamında 

ruhsatlandırmak 

Ruhsatsız faaliyet 

gösteren 

işyerlerini 

ruhsatlandırmak 

İlçemiz sınırları 

içerisinde  250 adet 

işletme 2005/9207 

yönetmeliğe gore 

ruhsatlandırılmıştır. 

         %60 Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü 

H2.3 Gelir Getirici 

Ticari Faaliyetlere 

aitİşyerlerinin 

Ruhsatlandırma 

Çalışmalarını 

başlatmak 

P.G2.3.3Ruhsatlandırılmış 

işyerlerinin ilan ve reklam 

vergisi çalışmasını 

yürütmek 

Sürekli Mevcut 

kayıtlarımızın 

dışında tespitler 

yapılarak, kayıt dışı 

ilan ve reklam 

mükelleflerimizin 

tespitine yönelik 

çalışmalara 

başyanılmıştır. 

      %80    Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü 

H2.4Kentin 

Geleceğini 

ilgilendiren Önemli 

Konularda 

Kararların 

Paydaşlarla 

alınmasını sağlamak 

P.G2.4.1Stratejik Planın 

temel unsurlarından 

katılımcılığın artırılarak 

paydaşlarla iletişimi 

sağlamak, vatandaş 

memnuniyeti yerine 

getirmek,Kurumsal 

faaliyet ve projeler, bütçe 

ve stratejik plan bilgileri 

ile performans ve 

faaliyetleri internet 

ortamında sunmak. 

Belirli sürelerde -2020-2024 

Dönemi Stratejik 

Planı 

 

-2020 Yılı Faaliyet 

Raporları (SP ve 

Web sayfamızda 

yayımlandı) 

         
%100Gerçekleşti. 

Strateji Geliştirme 

Müdürlüğü 

H2.5Kurumsal 

iletişimde teknoloji 

imkanlarını 

kullanarak hızlı ve 

etkin çalışma 

sistemini oluşturmak 

ve sürndürmek. 

P.G2.5.1Belediyenin 

mevcut ağ altyapısı ve 

veri depolama 

sistemlerinin 

güncellenmesi ve  ek 

yapılması.(Belediyenin 

elektronik ortamda 

yapılanbütün iş ve 

işlemlerinin kesintisiz, 

sürekli etkin ve hızlı 

olacak şekilde  hizmet 

sağlayabilmesi için gerekli 

olan çalışmaları 

kapsamaktadır.) 

İhtiyaca Göre Kesintisiz işlem 

için ağ alt yapısı 

güçlendirilerek 

yedekleme ünitesi 

hazır hale getirildi. 

 Ağ altyapısı 

tamamlandı veri 

depolama 

sistemleri 

yenilendi.  

Bilgi İşlem Müdürlüğü 

H2.5 

5Kurumsal 

iletişimde teknoloji 

imkanlarını 

kullanarak hızlı ve 

etkin çalışma 

sistemini oluşturmak 

ve sürndürmek. 

P.G2.5.2Sosyal Medyayı 

takip ederek, Belediye 

hizmetlerini ilgilendiren 

konularda haberlerin 

takibi ve tespitini yaparak 

ilgilibirimlere 

yönlendirmek”Web 

Sitesi,Twitter,Facebook ve 

İnstagram”aracılığıyla 

Belediye çalışmalarını 

vatandaşlara aktarmak. 

Sürekli           %100 

  

 

 

 

 

 

            %100 

Özel Kalem Müdürlüğü 

 

 

 

 

Basın Yayın ve Halkla 

ilişkiler Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H2.6Bilgi Teknoloji 

Alanında Yeni 

Projeler Hayata 

Geçirerek, Bilgi 

Güvenliğine yönelik 

çalışmaları en üst 

seviyede 

gerçekleştirmek 

P.G2.6.1Siber Güvenlik 

Ekibi (Gelişen teknolojiye 

parelel olarak bütün iş ve 

işlemlerin dijital ortamda 

yapılmasından dolayı 

ekibin kurulması  ve dijital 

ortamdaki iş ve işlemlere 

gerekli olan durumlarda  

önlem siber alması için 

yetkilendirilmesi 

amaçlandırılmaktadır.Ekip 

için gerekli olan Siber 

Güvenlik eğitimleri 

sağlanmalıdır.Gerekli olan 

donatım ve yazılımlar 

temin edilmelidir.) 

Güvenlik eğitimleri 

sağlanmalıdır. 

Kalıcı olarak  Tüm İşler 

tamamlandı  

Bilgi İşlem Müdürlüğü 

H2.7İnsan Kaynakları 

Yönetiminde etkinlik, 

etkililik ve verimliliği 

artırmak 

P.G2.7.1Başkanlığımız 

bünyesinde görevli 

personelin bilgi ve 

becerisini artırmaya 

yönelik her mali yılda 

ayda bir olmak üzere 6 

aylık hizmet içi eğitim 

programları 

düzenlemek.Başkanlığımız 

bünyesinde görevli 

personelin performans ve 

verimini artırmak 

amacıyla Kurum amirleri 

ve personeller olmak üzere 

yılda iki defa farklı 

tarihlerde eğitim 

seminerlerini düzenlemek 

Belirli Sürelerde 

 

 

          5 

Ilk yardım 

eğitimi     

 

Taşınır Mal 

Yönetmeliği  

  

EBYS Eğitimi 

 

Bütçe Modülü  

 

Afat Eğitimi 

 

Afat Eğitimi  

  

Seminer 

       %80 

 

 

       %85 

 

 

       %80 

 

       %90 

 

       %85 

 

       %90 

 

       %85  

İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

 

A3 Kentin Sosyal Çöküntü Alanlarının Yapısını Tümden Değişecek Çarpık 

Görünümünde Olan Gece Kondu Yapıların Adaletli Bir Şekilde Çözüme Kavuşturmak 

 

 
H3.1 İlçemizoeki Peyas 

ve Huzurevleri 

Mahallelerindeki 

Gecekondulara 

Yönelik Kentsel 

Dönüşüm Projelerini 

uygulatmak 

P.G3.1.1Peyas ve 

Huzurevleri 

mahallelerindeki 

gecekondulara 

yönelik”kaçak 

ekibi” tarafından 

gerekli 

müdahaleleri 

yapmak 

Sürekli Müdürlüğümüz 

ileZabıta 

Müdürlüğüyle 

eşgüdümlü ekip 

çalışması devam 

etmektedir. 

           %90 Yapı Kontrol Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

H3.1 İlçemizoeki Peyas 

ve Huzurevleri 

Mahallelerindeki 

Gecekondulara 

Yönelik Kentsel 

Dönüşüm Projelerini 

uygulatmak 

P.G3.1.2 Kentsel 

Dönüşüm ve 

Gelişim Projeleri 

Yapmak 

Talep Üzerine Peyas 

mahallesinde imar 

plan ve revizyon 

çalışmaları devam 

etmektedir. 

        %80 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

H3.2İlçemiz sınırları 

dahilinde hazine 

arazileri üzerinde 

bulunan yapılarla ilgili 

Tapu-Tahsis işlemleri 

için Defterdarlık ve 

Çevre ve Şehircilik 

müdürlüğüyle 

koordineli bir 

çalışmayı başlatmak 

P.G3.2.1Zabita 

Müdürlüğü ile 

ortaklaşa 

yürütülen kaçak 

ekibiyle,kaçak 

yapıların tespit 

edilip, yapı kayıt 

belgesi alıp 

almadıklarırır 

kontrölünü 

sağlamak  

Belirli Sürelerde Çalışmalar devam 

etmektedir. 

        %75 Yapı Kontrol Müdürlüğü 

 

A4 SOSYAL HİZMET KAPASİTESİNİ GELİŞTİRMEK VE SOSYAL REFAH 

SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK 

 

 
H4.1Mevcut Durum 

Tespiti Yapılarak 

Yoksulluk Haritasını 

Çıkarmak 

P.G4.1.1Peyas ve 

Huzurevleri 

Mahallesindeki 

Vatandaşlarımızın 

geçimlerini yaşam 

standartları 

altında yaşayan 

aileler tespit 

edilerek gerekli 

projeler çıkarmak 

Belirli Sürelerde  Sosyal Yrd. Ve 

Day.Müdürlüğünce 

Vefa Sosyal 

Destek Gurubu ile 

ortaklaşa yapılan 

çalışmalarda, yaşlı, 

engelli ve muhtaç 

vatandaşlarımızın 

covid-19 nedeniyle 

kısıtlı kapsamında 

olduklarından 

maaş ücretlerini 

elden teslimleri 

gerçekleştirilmiştir.  

               

 
         %80 

 

Koordinasyon Müdürlüğü 

H4.1Mevcut Durum 

Tespiti Yapılarak 

Yoksulluk Haritasını 

Çıkarmak 

P.G4.1.2Sosyal 

Market Gıda 

Bankacılığı 

 

Festivaller 

Engelli Bireylerin 

Refahı 

 

Yardım Politikası 

 

 

 

Kültürel Faaliyet. 

 

 

Yades Programı 

Belirli Sürelerde 

 

 

 

Belirli Sürelerde 

 

 

 

Belirli Sürelerde 

 

 

 

Belirli Sürelerde 

 

 

Belirli Sürelerde 

10 bin kişiye gıda 

kolisi 

 

 

150 bin kişiye 

festival ve etkinlik 

 

 

35 bin kişiye gıda-

giysi-kırtasiye yrd. 

 

150bin kişiye 

kültürel faaliyetler 

sunuldu. 

7 bin yaşlılarımıza 

hizmet verildi. 

 

          %60 

 

 

 

             %45 

 

 

 

            %10 

 

              

 

             %40 

 

              

            %100 

Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü 

H4.2Yoksul Ailelerin 

çocuklarına giyim, 

sağlık ve kırtasiye 

yardımından 

bulunmak 

P.G4.2.1Yeni 

Doğan Bebek 

 

Çölyak 

 

 

Sürekli 

 

 

Belirli Sürelerde 

 

 

150 bebeğe yeni 

doğan çanta 

 

Pandemi sebebiyle 

yapılamadı. 

         “ 

              %5 

 

 

             - 

             - 

 

Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

Konteyner Belirli Sürelerde               

H4.3Belediyemiz 

bünyesinde giyime 

yönelik küçük çapta 

tekstil atölyeleri 

kurmaya yönelik 

faaliyetlerde 

bulunarak yoksul 

ailelerine iş istihdamı 

yaratarak tüketimden 

çok, üretime yönelik 

çalışmalar yapmak 

P.G4.3.1Kosgeb 

Girişimcilik 

Kursları 

 

 

 

 

 

Obeziteye Son 

 

 

 

 

Kütüphane 

 

 

 

 

Robotik Kodlama 

Merkezi 

Kurulumu 

Belirli sürelerde 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi 

sebebiyle 

yapılamadı. 

 

 

Sürekli 

 

 

 

 

Belirli sürelerde 

 

Pandemi sebebiyle 

yapılmadı.Ancak 

İşkur ile yapılan 

protokol 

kapsamındaçeşitli 

alanda kurslar 

açıldı. 

 

Günlük yaklaşık 

350 öğrenciye 

hizmet 

vermekteyiz. 

 

500kişi 

faydalandıCovid-

19sebebi ile 

eğitime ara verildi 

 

 

 
 

 

 

 

 

     %60 

 

 

 

 

     %10 

Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü 

H4.4Sosyo Ekenomik 

açıdan yoksulluk oranı 

fazla olan 

mahallemizde, 

imkanlarımız 

doğrultusunda 

haftanın belirli 

günlerinde sıcak çorba 

hizmetinde bulunmak 

P.G4.4.1Özel 

günlerde toplu 

ikramlar,günün 

anlam ve önemini 

desteklemek ve 

vatandaşlarımızla 

bir araya gelmek 

içinaşure, 

pilav,helva ve 

vb.dağıtımları 

yapmak 

 

Belirli sürelerde 

 

32 bin adetlokum 

ve kandil simidi 

dağıtıldı. 

  
     %20 

Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü 

 

 

A5 İMAR PLANLARINI TAMAMLAMAK VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ 

İCRA ETMEK SURETİYLE DÜZENLİ VE PLANLI KENTLEŞME ALANLARI 

OLUŞTURMAK 

 
H5.1Kayapinar 

sınırları içinde yeni 

açılacak alanlarda 

imar ve parselasyon 

planlarını 

yapmakDoğal çevreyi 

ön planda tutarak 

sosyal kültürel ve 

inanç değerlerinin 

düzenlemede yer 

alması için kişi başına 

düşen yeşil alan 

miktarlarını artırmak 

P.G5.1.1 Kentin 

içinde bulunan ve 

imaruygulaması 

görmemiş alanlarda 

imar uygulaması 

yapmak 

Talep Üzerine. 1-Yolboyu 

mahallesinde 90 

hektar alan 

üzerinde 18. 

Madde 

uygulaması 

yapıldı. 

 

2-Fırat Mahallesi 

96 dönüme ait 

Yüzevler alanının 

18. Madde 

uygulaması 

yapıldı. 

 

3-Fırat Mahallesi 

Radisson Otel 

civarında bulunan 

45 dönümlük 

yerin 18. Madde 

kapsamına 

        %90 

 

 

 

 

 

 

 

         %100 

 

 

 

 

 

 

          %80 

İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

alınmıştır. 

H5.1Kayapinar 

sınırları içinde yeni 

açılacak alanlarda 

imar ve parselasyon 

planlarını 

yapmakDoğal çevreyi 

ön planda tutarak 

sosyal kültürel ve 

inanç değerlerinin 

düzenlemede yer 

alması için kişi başına 

düşen yeşil alan 

miktarlarını artırmak 

P.G5.1.2Kişi başına 

düşen yeşil alan 

miktarını artırmak, 

mevcut yeşil alan 

fonksiyonlarını 

çeşitlendirmek 

Belirli arlıklarla  -500 bin çiçek 

ekildi 

 

-10 bin ağaç 

dikildi. 

 

-81 parka 18 

ağaçlık alan 

yeşillendi. 

 

-3 ağaçlık alan 

oluşturuldu. 

 

Kayapınar şehir 

orman-2 proje 

kaopsamında 

40.000 m2 alana 

10.000 fidan 

ekildi.  

 

         %100 

 

 

           %100 

 

 

           %100 

 

 

 

          %100 

                   

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

 

 

 

H5.2İlçemiz 

sınırlarında kmuya ait 

başta peyas ve 

Huzurevleri 

mahallerinde 

kentseldönüşüm 

alanlarını oluşturarak 

kamulaştırmasız el 

atmalarla ilgili 

işlemleri 

gerçekleştirmek 

P.G5.2.1Peyas ve 

Huzurevleri 

Mahallerinde 

Kensel Dönüşüm 

alanlarını 

belirlemek 

Belirli aralıklarla Çalışmalar devam 

edilmektidir. 

         %75                       İmar ve Şehirclik 

Müdürlüğü 

H5.2İlçemiz 

sınırlarında kmuya ait 

başta peyas ve 

Huzurevleri 

mahallerinde 

kentseldönüşüm 

alanlarını oluşturarak 

kamulaştırmasız el 

atmalarla ilgili 

işlemleri 

gerçekleştirmek 

P.G.2.2Belediyemiz 

sınırları dahilinde 

devam eden 

kamulaştırmasız el 

atmalarla ilgili 

konuları 

Belediyemiz lehine 

çevirmek 

Dava 

Aşamalarında 

Belediyemizin 

katılmış olduğu 

tüm davalarda 

belediye lehine 

sonuçlandırma 

durumu 

Davalar 

derdesttir. 
Hukuk İşleri Müdürlüğü 

H5.3Kentsel donatı 

alanlarının;İlçenin  

dokusuna uygun 

olarak 

projelendirilmesini 

sağlayarak kensel 

tasarım ve 

rehabilitasyon 

uygulamalarını 

yürütmek, ihtiyaç 

duyulan yol 

tretuvar,bordür ve 

çevre düzenlenmesi 

çalışmaları yapmak 

P.G5.3.1İlçede 

sorunlu bölgeler 

belirlenip imar plan 

revizyonu yapmak 

Belirli sürelerde Kayapınar 

İlçesindeki Tüm 

planlar revizeden 

geçildi. 

         % 70     İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü 

H5.3Kentsel donatı 

alanlarının;İlçenin  

dokusuna uygun 

olarak 

projelendirilmesini 

P.G5.3.2Kayapınar 

Belediyesinin 

gelişimi için 

yürütülecek her 

türlü ortak projelere 

Belirli Sürelerde Belediyeye bağlı 

15 adet dış 

birimlerin peyzaj 

çalışmaları 

yapıldı. 

         %100 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

sağlayarak kensel 

tasarım ve 

rehabilitasyon 

uygulamalarını 

yürütmek, ihtiyaç 

duyulan yol 

tretuvar,bordür ve 

çevre düzenlenmesi 

çalışmaları yapmak 

destek vermek ve 

çevre 

düzenlenmesine ait 

şehir planlama 

ilkelerine uygun 

çevre 

düzenlenmeleri için 

plan faaliyetlerini 

sürdürmek 

 

 

18 farklı alanda 

peyzaj çalışmaları 

yapıldı. 

 

 

A6 KADIN VE AİLENİN KORUNMASI, EĞİTİM SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLERİNE KATILIMI SAĞLAMAK 

 
6.1 Kadınların çalışma 

yaşamına katılımı;kadın 

emeğinin, istihdam ve 

girişimciliğinin 

desteklenerek kadın 

ekonomisinn 

güçlendirilmesi ve 

kadınların kemdi işlerini 

kurmalarını sağlamak 

P.G6.1.1 
Kadın Pazar Yeri; 

 

 

6.2.1Kadın 

İstihdamını 

artırma projesi  

 

6.1.1.1 dar gelirli 

Ailere Yönelik 

istihdam alanı 

geliştirmek  

 

6.2.1.1 kadın 

Girişşmci 

veüreticilere 

yönelik alanların 

oluşrurulması  

 

 

 
 

 
 %100 

 

 

%100 

Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

 
 

6.3.1 yeni Doğan 

bebek projesi  

 

 

6.3.1.1 Yeni 

Doğum yapan 

annelerin ziyaret 

edilmesi  

 %97   

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Kurum ve 

Kuruluşlar, sivil toplum 

kuruluşları,Üniversiteler 

ve alanında uzman 

kişiler ile işbirliği 

yapılarak, kadın ve 

ailenen 

güçlendirilmesine 

yönelik çalışmalar 

yapmak  

6.4.1 Sosyal 

Hizmet Projei 

 

 

 

 

 

 

6.5.1Aşçılık 

okulu 

6.6.1 Hobi 

atölyesi 

6.7.1 Çocuk 

atölyesi 

6.8.1 Kadınlar 

kahvesi 

6.9.1 Çölyak ve 

PKU yardım 

projesi  

6.3.1.1 Yeni 

Doğum Yapan 

annelerin ziyaret 

edilmesi  

1500 aile ye 

bebek çantası 

verilmesi 

 

6.4.1.1 Piskolojik 

Danışmanlık 

Aile içi iletişim 

sorunlaı 

Aile Okulu 

Evlilik Okulu 

Diyetisyen  

Yaratıcı Drama 

Filim Belgesel 

Analiz Atölyesi 

Bilinçli Gebelik 

ve Bebek bakım 

Okulu 

Devam eden 

proje 

 

 

 

 

 

 

 

.  

%97 

 

 

 

 

 

 

         %40 

Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü  

 

 
 

 

 

6.3Belediyemizde 

kadın eylem planı 

hazırlamaya yönelik 

çalışmalar 

başlatılarak, kadına 

  

6.5.1.1 Kadınları 

Sosyal yaşama 

aktif bir şekilde 

katılımını 

sağlkamak  

 

6.6.1.1 

 

Hanımeller 

çarşında hanım 

meslek 

atölyesinde aşçılık 

kursu 

verilmektedir. 300 

kursiyere aşçılık 

 

 

      %100 

 

 

 

 

 

Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

yönelik eğitim, 

istihdam, şiddet, 

sağlık, katılım ve 

kentteki  hizmetler ile 

ilgili taslaklar 

oluşturmak, gerek 

ulusal, gerekse yerel 

yönetimlerdeki 

kurumlarla işbirliği 

yapmak ve çeşitli 

etkinlikler 

düzenlemek. 

Vadandaşlarımızın 

kaliteli zaman 

geçirmek ve stress 

atmasını sağlamak  

 

6.7.1.1 Çocukların 

kaliteli vakit 

geçirmeleri ve 

sosyal ortama 

alışrırılması için 

oluuşturulacak 

alandır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eğitimi verildi  

 

 

 

 

Hanımeller 

çarşısında 

çocuklara yönelik 

hobiatölyesi 

oluşturuldu  

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

      %100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

          

 

 

 
6.4 Kadınlara yönelik 

şiddetin sona erdirilmesi, 

şiddet mağduru kadınlara 

acil yardım, barınma ve 

psikolojik destek sunmak 

 

 

 

6.5.Aşçılık Okulu 

kadınları sosyal yaşama 

katmak  

kadın istihdamını 

arttırmak  

kadınlara hobi alanları 

yaratmak 

Nitelikli eleman 

yetiştirmek  

 

 

6.6.Hobi atölyesi; 

 Günlük hayatta stress 

atmak  

farkli hobiler kazanmak  

maliyeti düşük gelir 

getirici eğitimler almak  

 

 

 

 

  

6.8.1.1 Kadınların 

kendini Rahat 

hissedeceği alan 

oluşturulması  

 

 

 

 

 

 

6.9.1.1 Çöilayk 

PKU hastalarının 

yeterli ve dengeli 

beslenmesine 

yardımcı olmak  

Kadınlar kahvesi 

projesi kadın spor 

merkezine 

dönüştürülmüştür 

 

 

.  

 

 

 

 

Devam ediyor  

      %45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     %100  

Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğü  



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

 

6.7.Çocuk Atölyesi 

Çocuklarımızın kaliteli 

vakit geçirmesi, 

Sosyal ortama 

alıştırılması, 

Motor gücünün 

arttırılması, 

Okul öncesi eğitim 

destekli faaliyetlerde 

bulunmak  

 

 

6.8.Kadınalr kahvesi 

kadınalrın kendsini Rahat 

hissedeceği bir alan 

oluşturmak.  

 

6.9Çölyak ve PKU 

yardım projesi ;Çölyak ve 

PKU hastalarına yeterli ve 

dengeli beslenmesine 

yardımcı olmak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
     AR-GE Müdürlüğü 

H.1.1 Kentteki 

pontasiyeli 

değerlendirererk 

kalkınmaya katkı sunma 

P.G.1.1.1 Türk 

Standartları 

Enstitü 

Kurumundan 

kalite Yönetim 

Sistemi Belgenin 

ve TSE Covid-19 

Güvenlik tehdit 

.belgesini 

alınması   

3 Yılda bir  2021 YILI           %100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

 3 – Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi. 

                

                Belediyemizin 2020-2024 yıllarını kapsayan plan ve projeleri vizyon misyon ve 

ilkeleri doğrultusunda belirlendiği, Başkanlığımızın 06/11/2019 tarih ve 97394911-951-3.5-

E.10089 sayılı genelge ile yayımlanarak yenileme çalışmalarıyla Stratejik Plan Modelinin 

uygulanması 02/12/2019 tarih ve 228 sayılı meclis kararı, yine kurumumuzun 2020Mali Yılı 

Performans Programı 02/12/2019 tarih ve 229 sayılı meclis kararıyla kabul edilerek yürürlüğe 

girmiştir. 

                    Bu planda; Stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yardımcı stratejik 

hedefleri belirlemeye yönelik faaliyet/projeler planlanmış ve bütçelenmiştir. 

 

                    Planımızda toplam 6 stratejik amaç, 26 stratejik hedef ve 45 faaliyet proje hedefi 

ile performans göstergeler yer almaktadır.Bu stratejik planlamayla, yaşam standartlarımızın en 

doruk noktasına ulaştırmak çevremizi ve bizi biz yapan toplumsal değerimizi korumak, 

bölgesinde örnek bir şehir, hizmetlerimizle de model bir belediye haline dönüştürmektir. 

Belediyemizin 2021 yılından itibaren performans programının hazırlanarak değerlendirilmeye 

tutulduğu, faaliyetlere genel olarak baktığımızda  kayapınar’ın  temizlik, park ve bahçe 

hizmetleri , hijyen ve halk sağlığı çalışmaları ile yol ve bakım yapımı ve onarımları, çocuk ve 

gençlerimize yönelik eğitim çalışmalarımız, kadın ve ailenin korunmasına yönelik eğitim 

sosyal ve kültürel çalışmalarımıza ait atılımlarımız gerçekleştirilmiştir. 

 

                     Belediyemizin 2021 Mali Yılındaki bütçesinin gider kalemlerinde toplam 25 

Müdürlük oluşturulmuş ve yeteri Kadar ödenek verilmesi sağlanmıştır. Müdürlüklerimizin 

faaliyetlerindeki bir kısmında Stratejik Hedef ve performans göstergeleri listesinde yer 

almasada bir çok hedefin performans sonuç değerlendirilmesi başarıyla sonuçlanmıştır. 

 

4 - Diğer Hususlar 

 

                  Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik planlama, performans 

programı hazırlama, izleme-değerlendirme süreçleri Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. Belediyemizde Strateji Plan ve Performans Programlarında ortaya konulan 

kurumsal hedefler ile bunların gerçekleşme durumunun tespiti için izleme ve değerlendirme 

sistemi oluşturulup uygulamaya alınmıştır. Kurumumuzun fiziki ve mali yapısı ile performans 

göstergelerine yönelik veriler tüm birimlerden alınıp sağlıklı bir şekilde değerlendirilmiştir. 

 

                    Stratejik planda amaç ve hedefler ile performans programında yer alan hedefler ve 

sorumlu harcama birimleri arasında bağlantı sağlanmıştır. Performans hedefleri ile bu 

hedeflerin izlenmesi için belirlenen performans göstergeleri ise izleme ve değerlendirme 

sürecinin temelini oluşturmaktadır. 

 

                    İzleme ve değerlendirme sürecinin en önemli unsuru; planlanan hedefler ile 

gerçekleşme değerleri arasındaki tutarlılığın takibi ve aralarında oluşanfarklılara karşı alınacak 

düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulmasıdır. Bu amaçla kurulan sistem üzerinden sağlıklı 

veri analizinin gerçekleştirilmesi büyük önem teşkil etmektedir. Performans bilgi sistemi 

oluşturma çalışmaları, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında 

Yönetmelik ile Hazine ve Mali Bakanlığı tarafından yayımlanan “Performans Programı  

 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

Hazırlama Rehberi” esas alınarak ve birimlerle birebir görüşmeler ve toplantılar alarak 

yürütülmüştür. 

 

Bu raporda ve Performans Tablolarında adı geçen; 

Kayapınar Belediyesi Performans Programı Kurumun Stratejik planı doğrultusunda 

yürütülmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 

göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden 

program. 

 

İdare Performans Bilgi Tablosu Kurumun 2021 Mali Yılı Performans Programında 

gerçekleştirmeyi planladığı amaç ve hedeflere ilişkinkurum faaliyetlerini temsil eden 

göstergelere ulaşma oranı. 

 

Performans Göstergesi: Kurumumuzun hedeflerine ulaşma amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin 

sonuçlarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullandığı araçlar. 

 

Stratejik Amaç: (A1-6) Aralığında kodlanan Stratejik Planda yer alan ve idarenin ulaşmayı 

hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi. 

 

Stratejik Hedef :(H1-6) Aralığında kodlanan Stratejik Planda yer alan amaçların 

gerçekleştirilmesine yönelik belirlenmiş spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- ÜSTÜNLÜK 

 GÜÇLÜ YÖNLER 

 Genç ve dinamik personel kaynağına sahip olması. 

 Çoğunluk olarak yaşayan vatandaşların gelir düzeyinin iyi olması. 

 İmar sorununun büyük ölçüde çözülmüş olması. 

 Yeterli bina ve fiziksel koşullara sahip olması. 

 

B- ZAYIFLIKLAR  

            ZAYIF YÖNLER 

 Bütçe imkanlarının kısıtlı olması. 

 Birimler arası koordinasyon/eşgüdüm eksikliği 

 Personelin mesleki bilgi ve becerisini geliştirecek hizmet içi eğitim eksikliği. 

 Dijital ve yazılı arşiv sisteminin eksik olması. 

 Sorumluluk ve yetki dengesinin yetirince gelişmemiş olması. 

 Teknik ve kalifiye personel sayısının azlığı. 

C- DEĞERLENDİRME  

              FIRSATLAR 

 İmarlı yapılaşmaya talebin yüksek olması. 

 Kayıt altına alınamayan gelirlerin kayıt altına alınması durumunda ciddi gelir kaynağına 

sahip olma fırsatının açığa çıkması. 

                      

 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

                  TEHDİTLER 

 Göç değişken nüfus ve değişken sosyal yapıya bağlı olarak, kentlilik bilincinin oluşmamış 

olması. 

 Belediye sınırları dahilinde iç göç yaşanması. 

 Çevre bilncinin yetersiz olması. 

 İşsizlik oranları nedeni ile kurumun istihdam alanı olarak görülmesi. 

 Kültürel problemlerin çözülmesinde çaba sarf edilmesi 

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

      EKLER 

                   Belediyemizin 2020 mali yılı gelir ve giderleri ile, 2021 mali yılı gelir ve 

giderlerinin analizi sonucunda 2020 mali yılına göre 2021 mali yılı  gelirlerinin, vergi gelirleri 

ve merkezi idareden alınan vergi gelirlerinden alınan paylarda, arsa ve bina satışı gibi gelirlerde 

(sermaye gelirleri) artış kaydedilmiştir. Mali tablolarda yapılan inceleme de 2020 mali yılı  

giderlerine  göre, 2021 mali yılı  giderlerinde meydana gelen artışların gelirlerle paralel olarak 

arttığı gözlemlenmiştir. 2020 mali yılı gelir toplamı 186.877.151,55 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu gelir toplamına karşılık 2020 mali yılı gider tutarı 176.871.495,33 TL olup gider gelirlerden 

fazla harcandığı görülmüştür. 2021 mali yılı gelir toplamı ise, 283.340.242,74 TL olup Bütçeye 

oranı %89 olarak gerçekleşmiştir. Bu gelir toplamına karşılık 2021 mali yılı gider tutarı ise 

275.919.684,50 TL olup, Bütçeye oranı %88 olarakgerçekleşmiştir. Mali tablolarda da 

görüleceği üzere 2021 mali yılı dönem içerisinde gerçekleşen gelirlerin ve giderlerin 

mukayesesinde 2021 yılı gelirlerin 2020 mali yılı gelirlerine göre gözle görünür bir artış 

sağlandığı ve aynı dönemin harcama tutarından fazla verdiği görülmektedir. Belediyemizin 

2020-2021 yılları gelir ve giderlerinin mukayese edilmesi neticesinde gelir arttırıcı faaliyetlerin 

hızlandırılması ile muhtelif kanunlar neticesinde tarh, tahakkuk ve tahsilatı yapılan vergi, resim 

ve harç gelirlerinin tahsilinde gereken titizliğin gösterilmesi ile gider kalemlerinde de tasarrufa 

riayet edilmesi durumunda, kurumumuzun dengeli bir mali yapısının olacağı ve denk bir bütçe 

sonucuna ulaşacağı Belediyemizin en önemli hedefi ve beklentisidir. Kayapınar Belediyesi 

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda Belediyemizin idari yapısına, 

amaç ve hedeflerine, mali yapısı ile 2021 yılı  bütçe uygulama sonuçları ve faaliyetlerine ilişkin 

tablolar ve göstergeler yer almaktadır.İdarenin doğru kararlar alabilmesi amacıyla hazırlanan 

bu rapor, Belediyemizin gelecekteki diğer yıllar için yapacağı gider harcamaları ve gelir 

gerçekleşmelerinde rehber olacağı görüşündeyiz. 06/04/2022 

 

                      Bilgilerinize arz olunur.   

 

          

                                                         Ünal KOÇ 

                                                         Kaymakam 

                               Belediye Başkanı 
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       Strateji Geliştirme Müdürü 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

   
   
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


