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İSTİKLÂL MARŞI 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül… Ne bu şiddet bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, 
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar; 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar, 
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar? 

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın… 
Kim bilir, belki yarın… Belki yarından da yakın. 
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı! 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı; 
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı. 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! 
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli 

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım; 
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl; 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; 
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 
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Değerli hemşerilerim; 

Elbistan Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince hazırlanacak 
Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 
hazırladığımız, 2019 - 2024 dönemi stratejik planımızın 2020 
yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporunu ilginize 
sunuyoruz.  

Tarih, kültür, insan ve mekân boyutunda sürekli yaşanabilir 
bir Elbistan oluşturmak vizyonuyla oluşturduğumuz bu 
stratejik planın ikinci adımını oluşturan 2020 yılında da 
ilçemiz Elbistan’a hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmenin 
haklı gururunu yaşıyoruz.  Bize göre, geçmişi ile insanlık 
tarihine damga vuran, kadim şehirler içerisinde en 

önemlilerden biri olan Kahramanmaraş’ımızın bir parçasını oluşturan güzel ilçemiz Elbistan’a 
hizmet etmek, insanlığa hizmet etmek ve ayrıca dün, bugün ve yarın arasında köprü kurmak 
demektir. Aslında bizi diğer kadim şehirlerden ayıran da budur. Çünkü Elbistan’da zaman 
yoktur. Her şehrin sahip olmak isteyeceği bir özellik olan ve köklü geçmişimizin eseri olan bu 
kadim şehrin adıdır. Elbistan hassasiyetle taşınması gereken ağır bir yüktür. İşte Elbistan 
Belediyesi olarak bizim de göreve geldiğimiz 2019 yılından beri yapmaya çalıştığımız 
Elbistan’ın bu hassas yükünü, dikkat ve özenle yarınlara taşımaktır.  

Elbistan Belediyesi olarak, Stratejik Planımızda dantel gibi nakış nakış işlediğimiz, 
milim milim, adım adım yükseldiğini gördüğümüz işler; aslında bu hassas ve kırılgan yapıyı, 
incitmeden hizmet etmenin metne dökülmüş halleridir. Geçmiş, bugün ve yarın arasındaki 
dengeyi bozmadan şehri oluşturan kent ve insan unsurlarını birbirinden ayırmadan hayata 
geçirdiğimiz bu plan; esas itibariyle insanımızın mutluluğunu ve kentimizin sürekliliğini 
hedeflemiştir.  Sizler de takdir edersiniz ki, geçtiğimiz iki yılda, insanı ve çevresi ile topyekûn 
olarak değişmiş, sürekli ve istikrarlı bir şekilde gelişerek; çağdaş bir şehir ve müreffeh bir 
halk idealine yaklaşmıştır. Elbistan Belediyesi olarak önümüze çıkan tüm engelleri aşarak, 
kentin dinamiklerini en iyi şekilde kullanmayı öngören plan ve projelerimizi hayata geçirdik. 
Yaptığımız yatırımlarla ve çalışmalarla ilgili tüm paydaşların görüş ve düşüncelerini 
önemsedik. Çünkü bizim için açıklık, şeffaflık, hesap verebilebilirlik ve vatandaş 
memnuniyeti çok önemlidir.  Yapacağımız çalışmalar öncesinde ve sonrasında halkımızın 
memnuniyetini ölçen ve anketler doğrultusunda hizmetlerini şekillendiren bir belediye olduk. 
Bürokratik işlemleri azaltarak, akademik çevrelerle ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli 
istişare halinde olan bir belediye olduk.  Şüphesiz ki, bu yönetim yaklaşımının yanı sıra, 
vatandaşlarımızın ilgi ve desteği de bizim başarımızı artıran en önemli motivasyon 
unsurlarından biri olmuştur. Üstelik bu ilgi sadece Elbistanlılarla sınırlı değildir. Yaptığımız 
yatırımlar ve çalışmalar tüm bölge tarafından izlenmekte, bilinmekte ve diğer yerel 
yönetimler tarafından örnek alınmaktadır. 

  Değerli Elbistanlılar; 2020 yılında çok sayıda büyük projeyi hayata geçirdik ve 
Elbistan’ın sosyal, kültürel ve ekonomik alanına dinamizm kazandırdık. Elbistan’ın sosyal 
hayatını tümden değiştirecek ilk ve örnek projelere imza attık, şehrimizi ve içimizi ferahlattık. 
Kültürel ve sportif tesisler kazandırarak ilçemizin sosyo-kültürel yapısını arttırmayı 
hedefledik. Kaynarca Rekreasyon Projemiz kapsamında bölgemizde 8,5 hektara yakın bir 
alanı ıslah ederek Dünyanın en büyük biyolojik havuzunu yaptık, yaklaşık olarak 2,5 hektarlık 
alanda ise peyzaj çalışmamız ile yeşil alan miktarımızı arttırdık. Suya dokunan şehir olmakla 

 2



kalmayıp yeşil alanları da arttırarak çevreye duyarlı projeler yapmayı kendimize bir görev 
edinmiş bulunmaktayız. Elbistan’ımızı “lavanta kokulu ilçe” haline getirmek için 1milyon 
metrekarelik projemizde 120 bin metrekare peyzaj alanına lavanta dikimi ve ardından tıbbi 
aromatik bahçeler, yürüyüş yolları ve dinlenme alanları yapılması amaçlanmış olup bu yönde 
çalışmalarımız başlamış ve hız kesmeden de devam etmektedir. Türkiye’nin en büyük lavanta 
vadisi olma yolunda ilerleyerek doğa turizmi için vazgeçilmez ilçelerden biri olmayı 
hedefledik.  

Ceyhan Nehri rekreasyon projesi kapsamında eski gazinolar bölgesinde 35 hektarlık 
alanın üzerine yapay ada yapılarak,  açık hava sineması gösterimleri, kitap okuma günleri gibi 
birçok kültürel aktivitelerimiz de halkımızın yoğun katılımları ile gerçekleşmiştir.  

Çevre düzenlemeleri ve yeşil alan rekreasyon projeleri ile ön planda tutularak 
kaynaklarımızı etkili bir şekilde gerek mali destek ve gerekse hibe programları ile eksiklikleri 
gidermek üzerine çalışmalarımız yapılmaktadır. Sadece bulunduğumuz döneme değil gelecek 
nesillere iyi bir gelecek, yaşanılabilir bir Elbistan bırakmak adına çabalamaktayız. Şehiriçi 
trafiğini rahatlatmak adına yapmış olduğumuz 80 adet otopark, 45 kilometrelik bisiklet yolu, 
kaldırım düzenlemeleri ve Elektronik Denetleme Sistemi getirme çabamız da bundan 
kaynaklanmaktadır. 

  İlçemizin refah seviyesini yükseltmek ve pandemi döneminde esnaflarımıza destek 
olmayı da kendimize bir borç bilinilmiş ve bu konuda da faaliyetlerde bulunulmuştur. 
Halkımız için oluşturduğu dezavantajı avantaja çevirebilmek adına okullarımızın çevre 
düzenlemeleri, ibadethanelerimizin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Düzenlediğimiz 
kültürel, sanatsal, sportif organizasyonlarla hayatın her anını özel kılmaya; halkımızı özel 
günlerinde mesajlarımızla da olsa yalnız bırakmamaya gayret ettik ve etmeye devam 
ediyoruz.  

Özetle Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye Şeyh Edebali’nin verdiği 
“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” nasihatini unutmadık.  

Değerli Hemşehrilerim; 

2020 yılına ait bu Faaliyet Raporu ile Kurumumuzun çalışmalarını bilgilerinize ve 
meclisimizin onayına sunarken; bize öneri ve desteği ile katkıda bulunan meclis üyesi 
arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç biliyor ve katkılarının devamını diliyorum.  

                                                                                                            Saygılarımla 

                                                                                                                  Mehmet GÜRBÜZ 
Elbistan Belediye Başkanı 

 3



 

 

 4



 

 

 5



 

 

 6



 

 

 7



 

 

 8



 

 

 9



MECLİS ÜYELERİMİZ 
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MECLİS KOMİSYON VE ÜYELERİ 

 

• Nuri KILINÇ 
• Seçkin DOĞAN 
• Sadık KILIÇ 
• Zeynel ER 

KIRSAL ALAN ve TARIM HAYVANCILIK 
KOMİSYONU

• Cevdet PIÇAK 
• Bekir YILMAZ 
• Akif PAK 
• Bedri CENGİZLER 

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

• Ali DOĞAN 
• Alper AKBAŞ 
• Mehmet ÖZYURT 
• Onur GÜRBÜZ 

İMAR KOMİSYONU

• Fevzi ERGİN 
• Ali DEMİR 
• Fidan AKSU 
• Bedri CENGİZLER 

DENETİM KOMİSYONU

• Alper AKBAŞ  
• Cevdet PIÇAK 
• Bekir YILMAZ  
• Akif PAK  
• Bedri CENGİZLER  
• Zeynel ER 
• Ali DOĞAN  
• Alper AKBAŞ  
• Mehmet ÖZYURT  
• Onur GÜRBÜZ 
• Taylan Özgür ÇETİN 

KARMA KOMİSYON 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 

I. GENELBİLGİLER  

a) MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ 
MİSYON (Varlık sebebimiz) 
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BELEDİYE BAŞKANI  
MEHMET GÜRBÜZ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR 
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜRLÜĞÜ

MALÎ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK ve BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE MECLİSİ

BELEDİYE ENCÜMENİ 



Elbistan halkına, Elbistan’da yer alan kurumlara belediye hizmetlerini; çağdaş, 
katılımcı, saydam, değişim ve gelişime açık, insana odaklı çalışma anlayışı ile hareket ederek, 
halkın yerel ihtiyaçlarını hızlı, etkin, verimli ve ulaşabilir bir şekilde karşılayıp, sosyal 
projelerle zenginleştirerek kent halkının benimsediği haklılık platformunda, bu hizmetleri 
sürekli ve adil bir şekilde sunarak; tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizi koruyan, yönetim 
anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmektir. 

VİZYON (Ana Hedefimiz) 

“Yaşam standardı yüksek ekosistemi koruyan teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, alt 
yapı sorunlarını çözmüş, kış turizmi ve doğa turizminde örnek yerel yönetim modeli 
oluşturarak, marka olarak gösterilebilen, ölçülebilir ve rasyonel hedefleri olan, huzurlu, 
güvenli, çağdaş kentleşme normlarına uygun, geçmişinden kopmadan kent halkının 
değerlerine saygılı, sağlıklı kent gelişimini sağlayarak hizmette lider bir belediye olmaktır.” 

İLKELERİMİZ 

• Dürüst olmak  

• Adil olmak 

• Kaynakları etkin ve verimli kullanmak 

• Vatandaş memnuniyetini sağlamak  

• Tarihi ve milli değerlere sahip çıkmak. 

• Değişime ve yeniliklere açık olmak 

• Uyum dayanışma ve şeffaflık içinde çözüm üreterek özveriyle çalışmak 

• Doğaya ve insana saygı duymak 

• Uzmanlaşmak  

• Katılımcı yönetim sürdürmek 

b) YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 

MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 
ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, 
nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini 
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler, 
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açar.  

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla 
ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 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 
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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 sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

c) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 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. Belediye meclisinin kararı ile 
mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

a) İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel 
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; 
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek 
veya işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde 
sınırlı aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek 
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek. 
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l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz 
satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde 
geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün 
içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n) Reklâm panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan 
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için 
gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma 
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri 
yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya 
kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği 
bütün işleri yürütmek 

q) “l” bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri 
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. 
maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve 
ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve 
aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 
eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı 
ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, ilçe 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. 
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. 

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 
Büyükşehir, İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: 
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a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 
sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma 
istasyonuna taşımak. 

c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve 
eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere 
verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları 
yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel 
hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; madetler ile sağlık, 
eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat 
varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların 
ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak; bölge otoparkı, kapalı ve açık 
otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. 

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 
tahliye etmek ve yıkmak. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize 
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. 

MADDE 17. Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas 
ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

b) Bütçe ve kesin hesabı 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. 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 beşbin TL’den fazla dava konusu olan 
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek 
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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; ilçeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 
ayrılmaya karar vermek. 

p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve 
mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri 
kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve 
benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. 

q) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 

r) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

s) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek 

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

BELEDİYE ENCÜMENİ 

MADDE 33. Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında; 

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 

c) Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği 
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. 

d) Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, 
belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ 

 17



MADDE 34. Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 
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. 

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ 

MADDE 38. Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır:  

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) İlçe 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. 
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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 İLİŞKİN BİLGİLER 
1. Belediyemizin Tarihçesi (1871-2020) 

Elbistan, 16. yüzyılın başlarına kadar yağmalanmış bir bölge olarak Osmanlılarca 
1515 yılına kadar çeşitli şekillerde kuşatılmış, fakat I. Selim Dönemi’nde Turnadağ 
Muharebesi (1515) ile Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. 1522 yılında Maraş Bölgesi, 
özel yönetiminden ayrılarak, sancak haline gelmiş ve Elbistan da Maraş'ın kazası olmuştur. 
1864 yılında (Abdülaziz döneminde) Halep Vilayeti kurulunca, Maraş kazaya dönüşürken, 
Elbistan ve köy çevresi eski önemini kaybetmiştir. 1871 yılında da Elbistan'da ilk kez 
belediye teşkilatı kurulmuştur. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Elbistan’da belediye işleri 
Kaymakam başkanlığındaki İdare Meclisleri tarafından yürütülmüştür. İlk defa 1870-1871 
tarihinde Belediye Meclisi kurulmuş, ilk meclisin başkanı Kaymakam Reşit Paşa (veya o 
yokken vekili Naib Mahmut Efendi) olmuştur. 1871-1872 tarihinde ise ilk defa Elbistan 
Belediye Teşkilatı tamamlanmış ve devlet tarafından açılan kadrolara göre, ilçe yönetimi ile 
halkın önerdiği “Mahmut Ağa” başkanlık yönetiminde görevlendirilmiştir (Bilgin, 2010). 
1871 yılından bu güne kadar Elbistan’da 33 Belediye Başkanı görev yapmıştır. 2019 yılı 
itibari ile bu görevi Mehmet GÜRBÜZ devralmıştır. 

2. Fiziksel Yapı  
Belediyemiz 1000 m2 kapalı alana sahip olmakla birlikte; içerisinde Başkanlık makamı, 

Belediye Meclisi, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje 
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, 
Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü ve bu 
müdürlüklere ait birimler olmak üzere binamız 1 zemin kat, 2 normal kat olmak üzere toplam 
3 kattan oluşmaktadır. Ayrıca 8000 m2 açık alana sahip bir araç park alanımız da mevcuttur. 
Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ise Candargazi İşhanı, Örnek İşhanı, hizmet alanı ve Recep Tayyip 
ERDOĞAN Millet Bahçesinde hizmet vermektedir. Belediye sınırları içinde mülkiyeti 
belediyemize ait tapuda kayıtlı 1356 adet taşınmaz (arsa ve arazi) mevcuttur. Belediyemiz 
bünyesinde bulunan 103 adet araç ve iş makinalarımız görevlendirmesinin yapıldığı 
müdürlüklerimize göre listelenmiştir. 

SIRA 
NO

ARAÇ/İŞ 
MAKİNASI MARKA/MODEL GÖREVLENDİRİLDİĞİ 

MÜDÜRLÜK DURUMU

1 Fork Lift Doosan Forklift Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

2 Kazıcı Yükleyici Jcb Loder Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

3 Minibüs Renault Trafik Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

4 Otomobil Wv Passat Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

5 Otobüs Iveco Otobüs M50 Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

6 Minibüs Ford Transit Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

7 Minibüs Ford Transit Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

8 Minibüs Ww Kapalı Kamyonet Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

9 Otomobil Toyota Arazi Aracı Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor
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10 Pikap Binek Nissan Navara Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

11 Vinç Fatih Vinç Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

12 Otomobil Hyundayı Accent Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

13 Traktör- Ekspers Steyr Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

14 Otomobil Opel Vectra Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

15 Traktör Fıat 55-56 Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

16 Pikap Binek Nissan Navara Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

17 Otomobil Renault Europa Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

18 Panelvan Hyundaı Panelvan Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

19 Vinç Isuzu Sepetli Vinç Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

20 Açık Kasa Kam Iveco Kamyon Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

21 Açık Kasa Kam Fatih Kamyonet Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

22 Açık Kasa Kam Dfm Kamyonet Destek Hizmetleri Aktif-Çalışıyor

23 Greyder Volvo Greyder Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

24 Kazıcı Yükleyici Hidromek Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

25 Tit. Silindir Hamm Silindir Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

26 Finişer Wögele Finişer Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

27 Kazıcı Yükleyici Mst 544 Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

28 Kazıcı Yükleyici Mst 544 Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

29 Toprak Silindir Hamm Silindir Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

30 Greyder Cat Greyder Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

31 Loder Cat Loder Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

32 Eskavatör Cat Eskavatör Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

33 Damperli Kam Ford Cargo Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

34 Damperli Kam Ford Cargo Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

35 Pikap Ford Ranger Pikap Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

36 Otobüs Iveco Otobüs M24 Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

37 Otomobil Renault Megane 2 Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

38 Otomobil Renault Megane 2 Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

39 Damperli Kam Ford Cargo Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

40 Otomobil Renault Toros Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

41 Su Tankeri Fatih Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

42 Sağuk Asfalt 
Serpme Fatih Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

43 Otomobil Opel Vectra Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

44 Otomobil Renault Toros Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

45 Damperli Kam Bmc Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor
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46 Damperli Kam Bmc Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

47 Damperli Kam Bmc Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

48 Damperli Kam Ford Cargo Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

49 Damperli Kam Ford Cargo Damperli Fen İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

50 Açık Kasa Kam Ford Transit Mali Hizmetler Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

51 Otomobil Tofaş Kartal Mali Hizmetler Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

52 Panelvan Renault Kango Mali Hizmetler Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

53 Otomobil Renault Megane 1 Özel Kalem Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

54 Otomobil Mercedes E 200 Özel Kalem Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

55 Otomobil Renault Laguna Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

56 Pikap Ford Ranger Pikap Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

57 Traktör Fiat Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

58 Traktör Mf Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

59 Ağaç Sök. Mak. Fatih Ağaç Sökme Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

60 Açık Kasa Ford Transit Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

61 Su Tankeri Fatih Su Tankeri Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

62 Traktör Mf Traktör Park Bahçe Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

63 Kazıcı Yükleyici Cat 428 D Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

64 Kazıcı Yükleyici Mst 542 Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

65 Küç. Süpürge Erdemli Süpürge Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

66 Pikap Mitsubishi Pikap Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

67 Pikap Mitsubishi Pikap Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

68 Çöp Kamyonu Isuzu Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

69 Çöp Kamyonu Isuzu Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

70 Çöp Kamyonu Isuzu Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

71 Çöp Kamyonu Isuzu Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

72 Çöp Kamyonu Ford Cargo Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

73 Çöp Kamyonu Ford Cargo Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

74 Çöp Kamyonu Ford Cargo Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

75 Çöp Kamyonu Ford Cargo Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

76 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

77 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

78 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

79 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

80 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

81 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

82 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor
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3. İdari Yapı ve İnsan Kaynakları  
Kadro Durumu 

Elbistan Belediyesi bünyesinde toplam 746 personel görev yapmaktadır. Belediyemizde 
görev yapan personellerimizden; 79’u memur statüsünde, 16’sı sözleşmeli personel 
statüsünde, 48’i kadrolu işçi statüsünde ve 550 personel belediye şirket işçisi statüsünde görev 
yapmaktadır. Ayrıca Elbistan Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında 
yapılan protokol kapsamında 31 adet Büyükşehir Belediye şirketi (AKBEL A.Ş.) çalışanı da 
Elbistan Belediyesi emrinde görev yapmaktadır. 

Elbistan Belediyesi’ne bağlı 13 müdürlüğümüzde görev yapan memur, sözleşmeli 
personel, kadrolu işçi, Belediye şirket işçisi ve AKBEL A.Ş. personelleri aşağıda tablo ve 
grafik olarak sunulmuştur: 

83 Süpürge Aracı Isuzu Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

84 Çöp Kamyonu Mitsubishi Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

85 Süpürge Aracı Ford Cargo Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

86 Süpürge Aracı Isuzu Süpürge Kam Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

87 Süpürge Aracı İveco Süpürge Kam Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

88 Çöp Kamyonu Ford Cargo Kamyon Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

89 Damperli 
Kamyon Ford Cargo Damperli Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

90 Minibüs Ford Transit Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

91 Damperli 
Kamyon Bmc Damperli Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

92 Açık Kasa Kam Dfm Kamyonet Temizlik İşleri Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

93 Pikap Mitsubishi Pikap Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

94 Panelvan Ford Torneo Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

95 Hasta Nakil Ford Transit Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

96 Otomobil Hyundayı Accent Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

97 Motorsiklet Honda Motorsiklet Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

98 Panelvan Ford Torneo Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

99 Motorsiklet Honda Motorsiklet Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

100 Panelvan Ford Torneo Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

101 Otomobil Fiat Linea Zabıta Müdürlüğü Aktif-Çalışıyor

102 Traktör MF Traktör Büyük Yapalak Sulama 
Birliği Görevli

103 Ambulans Mercedes Sprinter Devlet Hastanesi Görevli

Müdürlükler Memur Sözleşmeli 
Personel

Kadrolu 
işçi

Personel 
A.Ş.

Akbel 
A.Ş.

Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 - - 5 -

Çevre Koruma ve Kontrol Md 13 1 1 5 9
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➢ 2020 yılı içerisinde Elbistan Belediyesinde görev yapan toplam 63 kadrolu işçiden, 
31.12.2020 tarihine kadar 15’i emeklilik süreleri dolarak emeklilik işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. 

➢ 2020 yılı içerisinde Elbistan Belediyesi’nde toplam 16 sözleşmeli personel görev 
yaparken 31.12.2020 tarihinde 7 tane sözleşmeli personelimizin sözleşme süreleri 
sona ermiştir. 

 

Eğitim Durumu 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5 1 8 106 -

Etüt Proje Müdürlüğü 1 2 - 12 -

Fen İşleri Müdürlüğü 2 3 19 46 -

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 1 - - 2 -

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9 1 1 10 -

Mali Hizmetler Müdürlüğü 12 - 6 70 -

Özel Kalem Müdürlüğü 3 1 1 5 -

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 1 - 1 49 -

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 - 5 171 18

Yazı İşleri Müdürlüğü 5 - 2 8 -

Zabıta Müdürlüğü 22 7 4 61 4

Toplam 79 16 48 550 31
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Müdürlüklerimizin Personel Dağılımı 
Zabıta Müdürlüğü 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

Etüt Proje Müdürlüğü 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

0 45 90 135 180

Ak Bel A.Ş. Personel A.Ş. Kadrolu işçi Sözleşmeli Personel Memur



Elbistan Belediyesi bünyesinde görev yapan 724 personelin mevcut eğitim durumları; 11 
personel okuryazar olmayan, 26 personel okuryazar, 221 personel ilköğretim, 167 personel 
ortaöğretim, 173 personel lise, 52 personel ön lisans,  67 personel lisans ve 7 personel yüksek 
lisans mezunu olarak, görevlerini yerine getirmektedir. 

 Elbistan Belediyesi’nde görev yapan personellerin eğitim durumları, kadro 
pozisyonlarına göre aşağı da tablo ve grafik olarak sunulmuştur. 

Cinsiyet Dağılımı 

Elbistan Belediyesi bünyesinde görev yapan personellerin; 686 adedi erkek, 38 adedi 
kadın personelden oluşmaktadır.  

Elbistan Belediyesinde görev yapan erkek ve kadın personellerin kadro durumuna göre 
dağılımı aşağıda tablo ve grafik olarak sunulmuştur. 

Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli 
Personel

Kadrolu 
İşçi

Personel 
A.Ş.

Akbel A.Ş.

Okur Yazar Olmayan - - 1 10 -

Okur Yazar Olan - - 23 3

İlköğretim - - 21 189 11

Ortaöğretim 4 - 15 138 10

Lise 19 3 9 136 6

Ön lisans 25 1 1 25 -

Lisans 26 12 1 27 1

Yüksek Lisans 5 - - 2 -

Toplam 79 16 48 550 31

EğiPm Durumu
Yüksek Lisans

Lisans

Ön lisans

Lise

OrtaöğrePm

İlköğrePm

Okur Yazar Olan

Okur Yazar Olmayan

0 50 100 150 200

Ak Bel A.Ş. Personel A.Ş. Daimi işçi Sözleşmeli Personel Memur

Kadrolara Göre Cinsiyet Dağılımı
Toplam 
Personel 

Sayısı

Erkek Personel 
Sayısı

Kadın 
Personel 

Sayısı

Memur 79 74 5

Sözleşmeli Personel 16 14 2
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Yaş Dağılımı 

Elbistan Belediyesi bünyesinde görev yapan personellerden; 13 kişi 18-25 yaş aralığında, 
164 kişi 26-35 yaş aralığında, 247 kişi 36-45 yaş aralığında ve 300 kişi ise 46-üstü yaş 
aralığında olmak üzere dağılım göstermektedir. 

Elbistan Belediyesinde görev yapan personellerin yaş aralıkları, kadro durumuna göre 
aşağıda tablo ve grafik olarak sunulmuştur. 

Kadrolu İşçi 48 45 3

Personel A.Ş. 550 522 28

Akbel A.Ş. 31 31 -

Toplam 724 686 38

Kadrolara göre cinsiyet dağılımı
Toplam

Akbel

Personel A.Ş.

Daimi İşçi

Sözleşmeli Personel

Memur

0 200 400 600 800

Kadın Personel Sayısı Erkek PersonelSayısı Toplam Personel Sayısı

Kadro Durumu 18-25 
Yaş Arası

26-35 
Yaş Arası

36-45 
Yaş Arası

46 ve Üstü

Memur - 14 27 45

Sözleşmeli Personel 4 5 - -

Kadrolu İşçi - - 10 53

Personel A.Ş. 9 142 199 200

Ak Bel A.Ş. - 3 11 8

Toplam 13 164 247 300
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4.  Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
Elbistan Belediyesi olarak, mevcut internet sistemimizde 5651 Sayılı Bilişim Suçları 

Kanununa uygun hale getirilmiş ve yükümlülükler yerine getirilmektedir. Bunun yanı sıra tüm 
bilgisayarlarda kurulumu gerçekleştirilen ve merkezi yönetimi olan virüs programları 
bulunmaktadır. 

Belediyemiz ağ yapısında mevcut vlan sisteminde yetkilendirme sistemi 
güncellemelere ve yapılandırılmasına devam edilmektedir. Mevcut sistem de her duruma karşı 
yedek olarak hazır halde tutulmaktadır. 

Ayrıca 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında gerekli işlemler 
yapılarak hem Elbistan Belediyesinde görevli personellerin hem de Elbistan halkının kişisel 
verileri korunarak, özel hayatın gizliliğine, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine ve kişisel 
verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasına ayrıca bilgilerin yurt dışı kaynaklı sunucular 
aracılığıyla paylaşılmamasına özen gösterilmektedir. 

Elbistan Belediyesi envanterinde kayıtlı bulunan bilgisayar, yazıcı-tarayıcı, telefon ve 
basın ekipmanları müdürlükler bazında dağılımı aşağıda tablo olarak sunulmuştur. 

Kadro Durumu

Toplam

Ak Bel A.Ş.

Personel A.Ş.

Kadrolu İşçi

Sözleşmeli Personel

Memur

0 100 200 300 400

46 VE ÜSTÜ 36-45 YAŞ ARASI 26-35 YAŞ ARASI 18-25 Yaş Arası

Müdürlükler Bilgisayar
Yazıcı 

Tarayıcı Telefon
Basın 

Ekipmanı 
(kamera vs.)

Bilgi İşlem Müdürlüğü 9 2 7 -

Çevre Koruma ve Kontrol Müd. 10 4 3 -

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 11 4 15 -

Etüt Proje Müdürlüğü 11 2 2 -

Fen İşleri Müdürlüğü 8 5 19 -

Gençlik ve Spor Müdürlüğü 3 1 1 -

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 22 12 12 -

Mali Hizmetler Müdürlüğü 24 9 16 -

Özel Kalem Müdürlüğü 10 3 4 7

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 2 3 -

 26



d) SUNULAN HİZMETLER 
Elbistan Belediyesi teşkilat şemasında yer alan İmar ve Şehircilik, Fen İşleri, Destek 

Hizmetleri, Temizlik İşleri,  Çevre Koruma ve Kontrol, Park ve Bahçeler, Zabıta, Yazı İşleri, 
Mali Hizmetler Müdürlükleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde hizmet sunmaya devam etmiştir. 
Belli başlı sunulan hizmetler ve yapılan faaliyetler: 

➢ Katı atık toplama faaliyeti 

➢ Cadde ve sokak temizleme faaliyeti 

➢ Umumi WC bakım ve temizlik faaliyeti 

➢ Vidanjör ve motopomp faaliyeti 

➢ Yağmur suyu ızgaralarının temizlik faaliyeti 

➢ Pazaryerleri ve kurban kesim alanlarının temizlik faaliyeti 

➢ Cami temizleme faaliyeti 

➢ Ambalaj atıkları dönüşüm hizmetleri 

➢ Atık yağlar geri dönüşüm hizmetleri 

➢ Atık pil geri dönüşüm ve elektronik atık toplama hizmeti 

➢ İlaçlama faaliyeti 

➢ Başıboş hayvanların toplanması faaliyeti 

➢ Salgın hastalıklarla mücadele ve denetim faaliyeti 

➢ Projelendirme faaliyeti 

➢ Park bakım ve onarım faaliyeti 

➢ Park yapım ve donatım faaliyeti 

➢ Ağaçlandırma faaliyeti 

➢ Fidancılık ve seracılık faaliyeti 

➢ Bina yapım ve onarım faaliyeti 

➢ Denetim faaliyeti 

➢ Uygulama imar planının (1/1000 ölçekli) hazırlanması 

➢ İfraz ve tevhid haritasının hazırlanması 

➢ İmar durum belgesinin verilmesi 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 4 4 2 -

Yazı İşleri Müdürlüğü 8 5 6 -

Zabıta Müdürlüğü 8 4 8 5

Toplam 132 57 96 12
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➢ Ruhsatlandırma faaliyeti 

➢ Kamulaştırma faaliyeti 

➢ Arsa satış ve tahsis faaliyeti 

➢ Yapı denetim faaliyetleri 

➢ Kentsel dönüşüm alanlarının tespiti 

➢ Kentsel dönüşüm alanlarının planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması 

➢ Yatırım programı ve projelendirme faaliyetleri 

➢ Müteahhitlik faaliyetleri 

➢ Yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım faaliyetleri 

➢ Kırsal Mahallelere yönelik hizmetler 

➢ Kültürel ve sosyal faaliyetler 

➢ Eğitim faaliyetleri 

➢ Spor faaliyetleri 

e) YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye 

başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre belediye sınırları içindeki seçmenler 
tarafından beş yılda bir yapılan seçimlerle doğrudan seçilir. Belediye başkanı; Belediye 
teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve 
menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin 
kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 
değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, belediyeyi Devlet dairelerinde ve 
törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek, 
Meclise ve encümene başkanlık etmek, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek, 
belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, yetkili organların kararını almak 
şartıyla sözleşme yapmak, Meclis ve encümen kararlarını uygulamak, bütçeyi uygulamak, 
bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek, belediye personelini 
atamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek, şartsız bağışları kabul 
etmek, belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak, 
bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak, temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği 
kullanmak, kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni 
kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakla görevlidir. Belediye 
meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre beş yıl 
için seçilen üyelerden oluşur. Meclis Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, 
belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek, 
bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak, belediyenin imar 
plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını 
kabul etmek, borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, 
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tahsis seklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 
duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı 
konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 
belirlemek, şartlı bağışları kabul etmek, vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş 
bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve 
feragate karar vermek, bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar 
kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artısına ve gayrimenkul yatırım 
ortaklığı kurulmasına karar vermek, belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye 
yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, 
işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek, Meclis başkanlık divanını ve encümen 
üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek, norm kadro çerçevesinde belediyenin ve 
bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek, belediye 
tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek, meydan, cadde, sokak, park, tesis ve 
benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının 
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul 
etmek, diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 
ayrılmaya karar vermek, yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt 
dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent 
ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor 
gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri 
tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek, fahrî hemşerilik payesi 
ve beratı vermek, belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak, 
mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek, imar planlarına uygun 
şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmekle görevlidir. Belediye 
teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak başkan ve müdürlüklerden oluşur. Birimlerin 
kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararı ile olur. Belediye 
personeli belediye başkanı tarafından atanır. Belediye Başkanlığına ait bir denetim birimi 
norm kadro esasları çerçevesinde oluşturulmuş olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve 
soruşturmaları yapılmaktadır. İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş 
yürütümünü mahalli idareler kontrolörleri ve mülkiye müfettişleri marifetiyle teftiş 
etmektedir. Sayıştay Başkanlığı tarafından da dış denetimi yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci 
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde öngörülen Belediyeler dâhil kamu 
kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı strateji geliştirme birimleri tarafından stratejik yönetim 
ve performans yönetimi ile iç kontrol sistemi çalışmaları yürütülür. İlgili yönetmeliğin 28. 
maddesinde Strateji geliştirme birimleri, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının 
uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve çalışma sonuçlarını üst 
yöneticiye sunar. Kanuna ve Bakanlıkça belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, 
idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar strateji 
geliştirme birimleri tarafından hazırlanır ve üst yöneticinin onayına sunulur denilmektedir. 
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II. AMAÇ ve HEDEFLER  

a) İdarenin Amaç ve Hedefleri  
Amaç 1. Sürdürülebilir Kentsel Gelişimin Sağlanması 

Hedef 1.1. Kent dinamikleriyle uyumlu, planlı ve güvenli kentsel/kırsal gelişim ile 
yaşanılabilir bir kent planlaması. 

Hedef 1.2. İlçedeki yerleşmelerin daha modern bir görünüme sahip olması için 
gereken kentsel dönüşüm ve gelişim uygulamalarının yaygınlaştırılması. 

Hedef 1.3. İlçe genelinde ulaşımın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlanması için yeni 
yollar açılması, mevcut yol ve kaldırımların iyileştirilmesi, ulaşım alt yapısının 
güçlendirilmesi. 

Hedef 1.4. İmar Planına göre altyapı hizmetleri sunarak, kentsel yaşam kalitesinin 
arttırılması. 

Amaç 2. Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Hedef 2.1. Katılım yöneti(şi)m modelinin hayata geçirilerek halkın yönetime etkin 
katılımının sağlanması. 

Hedef 2.2. Vizyona ulaşmak için gerekli olan kaynak ihtiyacının karşılanması, 
finansal yönetiminin yapılması ve planlama, programlama ve bütçeleme ile raporlama 
kapasitesinin geliştirilmesi için belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi ve kaynakların 
etkin ve etken kullanılması. 

Hedef 2.3. İnsan kaynakları yönetiminin kurumsal yönetim ve verimlilik esaslarına 
yönelik geliştirilmesi, çalışanların kapasite, verimlilik ve motivasyonlarının arttırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılması. 

Hedef 2.4. Belediyenin araç ve fiziki mekânlarının sayısının arttırılması ve kalitesinin 
iyileştirilmesi, hizmetin devamlılığı maksadıyla kurum teknolojik donanım ve yazılım 
yapısının güncellenmesi. 

Amaç 3. Etkin Bir Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Modeli Olunması 

Hedef 3.1. Kültür, sanat ve spor etkinliklerini arttırarak toplumun bedensel ve zihinsel 
gelişimine katkı sağlanması, Sosyal belediyecilik kapsamında yapılacak etkinlikler ve 
organizasyonlar ile toplumda dayanışmanın artmasının sağlanması. 

Hedef 3.2. Engellilerin ve sosyal desteğe muhtaç vatandaşların hayatını 
kolaylaştırmak için uygun şartların ve diğer olanakların sağlanarak ‘Dost Bir Elbistan’ 
yaratılması. 

Hedef 3.3. İlçede eğitim kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve meslek 
edindirme faaliyetleri ile işsizliğin azaltılmasına yönelik çalışmalar yaparak, rekabet açısından 
güçlü bir Elbistan yaratılması. 

Hedef 3.4. Belediye gelirlerini arttırmak, kaynakların etkin ve verimli kullanımını 
sağlamak için şeffaf yönetim politikalarının uygulanması ve kalıcı, ileriye dönük hizmetler 
üretilmesi. 

Amaç 4. Sağlıklı, Huzurlu, Sürdürülebilir ve Yeşil Bir Kent Meydana Getirilmesi 
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Hedef 4.1 İlçe halkının sağlık, esenlik ve huzurunu korumak, yaşanılabilir temiz bir 
çevre oluşturarak, bunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar ve denetimler 
yapılması. 

Hedef 4.2. Doğal afet, acil durum ve risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması. 

Hedef 4.3. Atık yönetiminin etkinleştirilmesi ve çevrenin, sağlığın korunması 
sağlanarak geri dönüşümün arttırılması. 

Hedef 4.4. Kent içi yeşil alanların arttırılması, park, gezi alanı ve mesire yerleri vb. 
kullanımların sosyal ve kültürel ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde yapılması ve 
düzenlenmesi. 

b) Temel Politika ve Öncelikler  
06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planınında 
yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. 

Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum: Nitelikli birey ve güçlü toplum için daha etkin bir kamu 
yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği 
fırsatları azami ölçüde kullanan; karar alma ve uygulama süreçlerinde esnek, katılımcı, şeffaf 
ve yeterli kurumsal kapasiteye sahip bir kamu yönetimi ve güçlü bir sivil toplumun varlığı 
önceliklidir. 

Kamuda Stratejik Yönetim: Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması 
ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim 
döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır. Bu amaç doğrultusunda 
kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş 
memnuniyetinin sağlanması temel ilkelerdir. 

Kamuda İnsan Kaynakları: Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün 
süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. Hizmet içi 
eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin bilgi ve beceri 
düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatın temel alınması, uygun 
müdürlüklerden başlanarak işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları: Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir 
kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dâhil kullanıcı ihtiyaçlarına 
göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli 
platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-
devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır. 

Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Büyüme: 

Maliye Politikası: Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel 
rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri 
artırılacaktır. 

Kamu Yatırımları: Kamu yatırımlarının büyümeye, özel kesim yatırımlarını 
desteklemeye, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaya, istihdamı ve ülke refahını 
artırmaya katkısının azami seviyeye çıkarılması temel amaçtır. 
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Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak 
üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye 
dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili 
bir araç olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması 
temel amaçtır. Yayıncılık sektörünün, altyapı ve hizmetlerini çeşitlendirecek, sayısal 
dönüşümünü tamamlayacak şekilde geliştirilmesi ve kamu hizmeti yayınlarının toplumun 
farklı kesimlerinin beklentilerine uygun içeriklerle sunulması amaçlanmaktadır. Akıllı 
uygulamaların sağlık, ulaştırma, bina, enerji ile afet ve su yönetimi gibi alanlar başta olmak 
üzere kullanımı yaygınlaştırılacaktır. Şehirlerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki 
altyapı, kapasite ve beceri düzeyleri artırılarak akıllı kentlere dönüşmesi desteklenecektir. 

Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre: 

Mekânsal Gelişme ve Planlama: Ülkemizin coğrafi koşullarına, kent-kır ayrımına, 
tarihi, kültürel ve çevresel değerlerine uygun; insan ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, daha 
geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir mekânlara kavuşturulması 
temel amaçtır. Mekânsal planlama sistemi merkezin düzenleyici ve denetleyici rol 
üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar alma 
süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecektir. Yaşlılar, engelliler ve çocuklar öncelikli 
olmak üzere toplumun farklı kesimleri için yaşanılabilirliği artırmayı hedefleyen; fırsat 
eşitliğini ve hakkaniyeti gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarım uygulamaları hayata 
geçirilecektir. 
Şehirlerin gelişiminin altyapı ve ulaşım maliyetlerini azaltacak şekilde gerçekleşmesi 
sağlanacak ve yapılaşmanın kademeli gerçekleştirilmesi için gerekli sistem oluşturulacaktır. 
Detaylı arazi kullanımlarına, mülkiyet düzenlemesine ve uygulamaya ilişkin kararların alt 
ölçekli planlarla belirlenmesi, bunları yönlendiren üst ölçekli mekânsal planların ise stratejik 
nitelikte olması sağlanacak; planların amacı, niteliği, kapsamı ve arazi kullanım kararlarındaki 
belirleyicilik düzeyleri netleştirilecektir. Ortak kullanım alanlarının genişletilmesi ve imar 
uygulamalarındaki finansal yüklerin azaltılması amacıyla, özellikle yapılaşmamış alanlarda 
imar haklarının transferi gibi yenilikçi araçların belediyeler tarafından kullanımı 
yaygınlaştırılacaktır. İmar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan değer artışlarının nesnel 
değerleme esaslarına göre belirlenmesi ve kamunun bu artıştan öncelikle temel sosyal altyapı 
ve ortak kullanım alanları oluşturması amacıyla daha çok yararlanması sağlanacaktır. 

Kentsel Dönüşüm ve Konut: Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, 
eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel 
ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini 
yükseltmek temel amaçtır. 

Afet riski taşıyan alanlar başta olmak üzere üretim ve ortak kullanım alanlarında yüksek fayda 
ve değer üreten, büyüme ve kalkınmaya katkı sağlayan, mekân ve yaşam kalitesini yaygın 
şekilde artıran dönüşüm projelerine öncelik verilecektir. 

Kentsel dönüşüm projeleri, farklı gelir gruplarının yaşam alanlarını kaynaştıran, işyeri-konut 
mesafelerini azaltan, şehrin tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu, sosyal bütünleşmeyi 
destekleyen bir yaklaşımla gerçekleştirilecektir. 

Kentsel dönüşümde ideal alan büyüklüğü ve bütünlüğü gözetilecek, planlama araçlarından en 
üst düzeyde yararlanılması sağlanacak, plan ve projelerin niteliklerini, önceliklendirme, 
hazırlama, uygulama, izleme, değerlendirme, denetim ve yönetişim süreçlerini tanımlayan 
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usul ve esaslar geliştirilecektir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının finansmanında kamu 
harcamalarını asgariye indiren model ve yöntemler kullanılacaktır. Kentsel dönüşüm 
projelerinde yenilikçi ve katma değer yaratan sektörleri, yaratıcı endüstriler ile yüksek 
teknolojili ve çevreye duyarlı üretimi destekleyen uygulamalara öncelik verilecektir. Dar 
gelirliler başta olmak üzere, halkın temel konut ihtiyacının daha yüksek oranda karşılanması 
için gerekli önlemler alınacak; barınma sorununa sağlıklı ve alternatif çözümler 
geliştirilecektir. 

Kentsel Altyapı: Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin 
sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin atık 
yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar 
yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, 
güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması 
temel amaçtır.  Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin 
planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu 
güçlendirilecektir. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve 
uygulamalar özendirilecektir. Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin 
sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir. 

Kırsal Kalkınma: Kırsal kesimdeki asgari refah düzeyinin ülke ortalamasına 
yaklaştırılması temel amaçtır. Hizmet sunumunda kırsalın yeni demografik yapısını ve coğrafi 
dezavantajlarını gözeten yenilikçi yöntemler geliştirilecek; arz yönlü bir hizmet sunumu için 
ihtiyaç duyulan kurumsallaşma, merkezi ve yerel idarelerin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. 

Kırsal kalkınma politikasının temel hedefi, kırsal toplumun iş ve yaşam koşullarının 
bulunduğu yörede iyileştirilmesidir. Kırsal politikanın genel çerçevesini ise; kırsal 
ekonominin ve istihdamın güçlendirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve sosyal ve 
fiziki altyapının iyileştirilmesi ile çevre ve doğal kaynakların korunması oluşturacaktır. Kırsal 
ekonominin üretim ve istihdam yapısı turizm, ticaret, gıda sanayi, küçük ölçekli üretim gibi 
tarım dışı ekonomik faaliyetlerle çeşitlendirilecektir. Kırsal kalkınma destekleri tarımda 
rekabet gücünü iyileştirecek şekilde kullandırılacaktır. Bu alanda AB kaynakları ve ulusal 
kaynaklar arasında hedef birliği güçlendirilecek, potansiyel yararlanıcılar ve coğrafi kapsam 
bakımından uyum ve tamamlayıcılık ilişkisi geliştirilecektir. Sosyal hizmet ve yardımlar 
köylere arz yönlü sunulacak ve yoksulluk sınırı altındaki haneler ile uzak kırsal yerleşimler 
öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Köylerdeki nüfus yoğunluğunun düşmesi nedeniyle yaşlı 
ve engelli bireylerin, ekonomik ve sosyal hayata katılımı ile bakım ve diğer sosyal hizmetlere 
erişimini kolaylaştırmak amacıyla yerel düzeyde kamunun hizmet sunum kapasitesi 
güçlendirilecek ve yenilikçi modeller geliştirilecektir. 

Çevrenin Korunması: Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre 
duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan 
faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi 
temel amaçtır. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda 
çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve 
teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması 
hedeflenmektedir. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve 
yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel 
yönetimlerin ve STK’ların rolü artırılacaktır. Sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak 
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şehirlerde atık ve emisyon azaltma, enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve 
görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre 
duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır. Üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-
verimlilik, temiz üretim teknolojileri gibi çevre dostu uygulamalar desteklenecek, çevre dostu 
yeni ürünlerin geliştirilmesi ve markalaşması teşvik edilecektir. Sürdürülebilir üretim ve 
tüketimi desteklemek üzere kamu alımlarında çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi 
özendirilecektir. 

Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri ölçülerek politika oluşturma ve 
uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır. Tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin 
desteklenmesi ve doğa koruma başta olmak üzere çevre bilincinin artırılmasına yönelik 
uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. İklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları ülke 
gerçekleri gözetilerek “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar” ile “göreceli kabiliyetler” 
ilkeleri doğrultusunda sürdürülecektir. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve 
şehirleşme gibi alanlarda yeşil büyüme fırsatları değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik 
büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenecektir. 

Afet Yönetimi: Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk 
ve zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin 
artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması temel amaçtır. Afet 
risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimi ile afet esnasında ve sonrasında 
yapılan müdahale çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumluluklar 
yeniden düzenlenecektir. 
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III. FAALİYETLERE İLŞKİN DEĞERLENDİRMELER  

MALİ BİLGİLER 

 

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINILANDIRMA DÜZEYİNDE HARCAMA RAPORU

AÇIKLAMA
Personel 
Giderleri

Sos. Güv. 
Kur. 

Devlet 
Primi 
Gid.

Mal ve 
Hizmet 
Alım 

Giderleri

Faiz 
Giderle

ri

Cari 
Transfer

ler

Sermaye 
Giderler

i

Yedek 
Öden
ekler

TOPLAM

Genel Kamu 
Hizmetleri

17.200.32
8,13

2.090.154
,00

50.163.19
7,14

36.630,
76

1.622.05
5,05

294.759,
66

71.407.124
,74

Kamu Düzeni ve 
Güvenlik 
Hizmetleri

197.333,4
3 197.333,43

Çevre Koruma 
Hizmetleri

2.242.317
,69

2.242.317,
69

İskân ve Toplum 
Refahı 
Hizmetleri

24.927.90
8,45

302.485
,84

1.540.30
9,55

26.770.703
,84

Dinlenme, 
Kültür ve Din 
Hizmetleri

2.273.353
,67

69.195,2
0

2.342.548,
87

TOPLAM 17.200.32
8,13

2.090.154
,00

79.804.11
0,38

339.116
,60

1.622.05
5,05

1.904.26
4,41

102.960.02
8,57
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➢ Elbistan Belediyesi olarak 2020 yılı mali takviminde Genel Kamu Hizmetlerine 
71.407.124,74 TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerine 197.333,43 TL, Çevre 
Koruma Hizmetlerine 2.242.317,69 TL, İskân ve Toplum Refahı Hizmetlerine 
26.770.703,84 TL, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerine 2.342.548,87 TL harcama 
gerçekleştirilmiştir.  

➢ 2020 yılı mali takviminde Personel giderlerine 17.200.328,13 TL, Sosyal güvenlik 
kurumu devlet primi giderlerine 2.090.154,00 TL, Mal ve hizmet alım giderlerine 
79.798.110,38 TL, Faiz giderlerine 339.116,60 TL, Cari transferlere 1.622.055,05 TL, 
Sermaye giderlerine 1.904.264,41 TL harcama gerçekleşmiştir. 
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Temel Mali Tablolar 

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP 
RAPORU

K
U
R
U
M 
K
O
D
U

AÇIKLAM
A

BÜ
TÇ
E 
İLE 
VE
RİL
EN 
ÖD
EN
EK

EK 
ÖDE
NEK

AKTARMA 
SURETİYLE

NET 
ÖDE
NEK 

TOPL
AMI

ÖDE
NEN 
BÜT
ÇE 

GİDE
Rİ

EKL
ENE
N (+)

DÜŞ
ÜLE
N (-)

46 BELEDİYE

90.0
00.0
00,0

0

13.17
7.200

,00

27.65
6.116,

11

27.65
6.116,

11

103.1
77.20
0,00

102.96
0.028,

57

46.
46

KAHRAM
ANMARAŞ 
İLİ

90.0
00.0
00,0

0

13.17
7.200

,00

27.65
6.116,

11

27.65
6.116,

11

103.1
77.20
0,00

102.96
0.028,

57

46.
46.
09

ELBİSTAN 
BELEDİYE
Sİ

90.0
00.0
00,0

0

13.17
7.200

,00

27.65
6.116,

11

27.65
6.116,

11

103.1
77.20
0,00

102.96
0.028,

57

46.
46.
09.
02

ÖZEL 
KALEM 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

7.81
4.18
0,00

616.0
32,64

4.839
.961,

74

3.590.
250,9

0

3.564.
828,32

46.
46.
09.
04

MALİ 
HİZMETL
ER 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

2.95
2.60
0,00

774.7
94,84

2.932
.493,

84

794.9
01,00

794.63
5,82

46.
46.
09.
10

BİLGİ 
İŞLEM 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

684.
925,

00

145.9
95,77

253.9
74,79

576.9
45,98

576.94
5,98

46.
46.
09.
18

YAZI 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

18.0
47.7
52,0

0

4.843
.117,1

9

3.734
.371,

44

19.15
6.497,

75

19.005
.231,8

5

46.
46.
09.
30

ZABITA 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

684.
937,

00

121.0
48,63

585.1
96,95

220.7
88,68

197.33
3,43

46.
46.
09.
32

TEMİZLİK 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

1.46
0.39
3,00

1.873
.760,

07

1.261
.464,

75

2.072.
688,3

2

2.072.
688,32

46.
46.
09.
35

FEN 
İŞLERİ 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

15.2
4737
8,00

4.950
.000,

00

10.62
5.335

,17

5.759
.417,

03

25.06
3.296,

14

25.063
.266,1

4

46.
46.
09.
36

PARK VE 
BAHÇELE
R 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

1.77
6.37
3,00

95.00
0,00

1.416
.555,

35

945.3
79,48

2.342.
548,8

7

2.342.
548,87

46.
46.
09.
41

GENÇLİK 
VE SPOR 
HİZMETL
ERİ MÜD.

46.
46.
09.
48

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİ
K 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

2.94
4.13
2,00

654.0
61,05

1.890
.755,

35

1.707.
437,7

0

1.707.
437,70

46.
46.
09.
49

DESTEK 
HİZMETL
ERİ 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

37.7
82.5
76,0

0

8.132
.200,

00

6.576
.004,

24

5.008
.564,

95

47.48
2.215,

29

47.465
.482,7

3

46.
46.
09.
55

ETÜT VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

46.
46.
09.
56

ÇEVRE 
KORUMA 
VE KONT. 
MÜDÜRLÜ
ĞÜ

604.
754,

00

9.411,
16

444.5
35,79

169.6
29,37

169.62
9,37
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➢ 2020 mali yılı için Elbistan Belediye bütçesi 90.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, 
mevcut bütçenin giderleri karşılamadığından dolayı 13.177.200,00 TL ek bütçe 
verilmiş ve 2020 yılı bütçesi 103.177.200,00 TL olarak kabul edilmiştir. 2020 yılında 
102.960.028,57 TL harcama gerçekleştirilmiştir. 217.171,43 TL ödenek ise iptal 
edilmiştir. 

➢ 2020 mali yılında; Özel Kalem Müdürlüğü 3.564.828,32 TL, Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 794.635,82 TL Bilgi İşlem Müdürlüğü 576.945,98 TL, Yazı İşleri 
Müdürlüğü 19.005.231,85 TL, Zabıta Müdürlüğü 197.333,43 TL, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 2.072.688,32 TL Fen İşleri Müdürlüğü 25.063.266,14 TL, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 2.342.548,87 TL İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (kapatılan Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğü dâhil) 1.707.437,70 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
169.629,37 TL ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 33.475.204,44 TL’si Elbistan 
Belediyesi Personel A.Ş. olmak üzere toplam 47.465.482,73 TL harcama 
gerçekleştirmiştir.  

➢ Elbistan Belediyesi 2020 yılı gider bütçesi gerçekleşme oranı ise %99,78’dir. 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜD.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ETÜT VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ ELBİSTAN BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş.

KURUMSAL 
KODU DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOM
İK KODU AÇIKLAMA

Meclisçe 
verilen 
ödenek

Aktarmayla
Net 

bütçe
Harcana

n İptalEklene
n

Düşülen

01 Personel Giderleri 113.135,00 186.57
7,64

299.712,
64

299.712,6
4

04 Geçici Personel 5.974,2
9 5.974,29 5.974,29
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05 Diğer Personel 113.135,00 180.60
3,35

293.738,
35

293.738,3
5

03 Mal Ve Hizmet Alımları 3.598.063,
33

418.65
6,52

2.410.289,
60

1.606.42
9,92

1.606.429
,87 0,05

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme Giderleri 90.937,00 87.736,84 3.200,16 3.200,16

03 Yolluklar 42.331,00 40.940,09 1.390,91 1.390,91

04 Görev Giderleri 2.428.135,
00

14.084,
10

1.570.564,
33

871.654,
77

871.654,7
7

05 Hizmet Alımları 49.760,00 404.57
2,42 36.065,86 418.266,

56
418.266,5

1 0,05

06 Temsil Ve Tanıtma 
Giderleri

986.900,0
0

674.982,4
8

311.917,
52

311.917,5
2

04 Faiz Giderleri 26.430,00 10.200,
76

36.630,7
6 36.630,76

02 Diğer İç Borç Faiz 
Giderleri 26.430,00 10.200,

76
36.630,7

6 36.630,76

05 Cari Transferler 3.592.350,
00 597,72 1.945.470,

14
1.647.47

7,58
1.622.055

,05
25.42
2,53

01 Görev Zararları 207.678,0
0

207.678,0
0

02 Hazine Yardımları 135.696,0
0

135.696,0
0

03 Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlar

956.697,0
0 597,72 691.280,0

0
266.014,

72
266.014,7

2

04 Hane Halkına Yapılan 
Harcamalar

786.669,0
0

510.816,2
4

275.852,
86

269.746,8
0

6.106,
06

08 Gelirlerden Ayrılan Paylar 1.505.610 400.000,0
0

1.105.61
0,00

1.086.293
,53

19.31
6,47

09 Yedek Ödenek 484.202,0
0

484.202,0
0

05 Doğal Afetleri Karşılama 
Ödeneği 21.542,00 21.542,00

06 Yedek Ödenek 462.600,0
0

462.660,0
0

GENEL TOPLAM 7.814.180,
00

616.03
2,64

4.839.961,
74

3.590.25
0,90

3.564.828
,32

25.42
2,58

KURUMSAL 
KODU DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 04 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOM
İK KODU AÇIKLAMA

Meclisçe 
verilen 
ödenek

Aktarmayla
Net 

bütçe
Harcana

n İptalEklene
n

Düşülen

03 Mal ve hizmet alımları 2.035.093,
00

774.79
4,84

2.014.986,
84

794.901,
00

794.635,8
2

265,1
8
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01 Üretime Yönelik Mal ve 
malzeme 25.358,00 551.97

0,09 12.680,00 564.648,
09

564.648,0
9

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme giderleri

1.798.561,
00

1.789.561,
00

03 Yolluklar 17.475,00 17.475,00

04 Görev Giderleri 6.288,00 2.943,2
3 1.582,00 7.649,23 7.594,52 54,71

05 Hizmet Alımları 182.429,0
0

217.80
0,00

179.706,8
4

220.522,
16

220.311,6
9

210.4
7

06 Temsil ve tanıtma Giderleri 1.331,00 1.331,00

07 Menkul Mal, Gayrimaddi 
Hak Alımları 12.651,00 2.081,5

2 12.651,00 2.081,52

05 Cari transferler 239.907,0
0

239.907,0
0

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar

226.597,0
0

226.597,0
0

04 Hane Halkına Yapılan 
Transferler 13.310,00 13.310,00

06 Sermaye Giderleri 121.000,0
0

121.000,0
0

01 Mamul Mal Alımları 121.000,0
0

121.000,0
0

09 Yedek ödenekler 556.600,0
0

556.600,0
0

06 Yedek ödenek 556.600,0
0

556.600,0
0

GENEL TOPLAM 2.952.600,
00

774.79
4,84

2.932.493,
84

794.901,
00

794.635,8
2

265,1
8

KURUMSAL 
KODU DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOM
İK KODU AÇIKLAMA

Meclisçe 
Verilen 
Ödenek

Aktarmayla
Net 

bütçe
Harcana

n

İptal 
Edile

n
Eklene

n
Düşülen

03 Mal ve Hizmet Alımları 192.788,0
0

145.95
5,77 56.597,45 282.186,

32
282.186,3

2

04 Görev Giderleri 1.331,00 1.331,00

05 Hizmet Alımları 146.276,0
0

48.678,
77 17.343,48 177.611,

29
177.611,2

9
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07 Menkul Mal, Gayrimaddi 
Hak Alımları 45.181,00 97.317,

00 37.922,97 104.575,
03

104.575,0
3

05 Cari Transferler 19.965,00 19.965,00

03 Kar Amacı Gütmeyen 
Kuruluşlara 19.965,00 19.965,00

06 Sermaye Giderleri 331.100,0
0 36.340,34 294.759,

66
294.759,6

6

01 Mamul Mal Alımları 331.100,0
0 36.340,34 294.759,

66
294.759,6

6

09 Yedek ödenekler 141.072,0
0

141.072,0
0

03 Yatırımları Hızlandırma 
Ödeneği 2.352,00 2.352,00

06 Yedek ödenek 138.720,0
0

138.720,0
0

GENEL TOPLAM 684.925,0
0

145.99
5,77

253.974,7
9

576.945,
98

576.945,9
8

KURUMSAL 
KODU DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE 

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ 

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİK 
KODU

AÇIKLAM
A Meclis

Ek 
öden

ek

Aktarmayla
Net bütçe Harcana

n İptal
Eklenen Düşülen

01 Personel Giderleri 14.849.1
19,00

4.322.32
4,80

2.119.56
2,45

17.501.88
1,35

16.900.6
15,49

151.265
,86

01 Memurlar 7.435.74
5,00

164.239,
18

1.340.12
1,97

6.259.862
,21

6.108.59
6,35

151.265
,86

02 Sözleşmeli Personel 701.512,
00

452.434,
81

425.681,
00

728.265,2
1

728.265,
21

03 İşçiler 6.486.46
8,00

3.705.65
0,81

323.582,
02

9.868.536
,79

9.868.53
6,79

04 Geçici İşçiler 17.706,0
0

17.706,0
0

05 Diğer Personel 208.318,
00

13.100,8
6

195.217,1
4

195.217,
14
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02 Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına

2.259.19
8,00

512.085,
05

681.129,
05

2.090.154
,00

2.090.15
4,00

01 Memurlar 1.203.83
1,00

507.667,
05

696.163,9
5

696.163,
95

02 Sözleşmeli Personel 904.955,
00

512.085,
05

23.050,0
0

1.393.990
,05

1.393.99
0,05

03 İşçiler 108.851,
00

108.851,
00

04 Geçici İşçiler 41.561,0
0

41.561,0
0

03 Mal ve hizmet alımları 44.218,0
0 8.707,34 38.462,9

4 14.462,40 14.462,4
0

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme gid. 8.621,00 7.116,76 1.504,24 1.504,24

03 Yolluklar 11.763,0
0

11.763,0
0

04 Görev Giderleri 4.706,00 4.706,00

05 Hizmet Alımları 19.128,0
0 8.707,34 14.877,1

8 12.958,16 12.958,1
6

05 Cari transferler 55.330,0
0

55.330,0
0

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar

55.330,0
0

55.330,0
0

09 Yedek ödenekler 839.887,
00

839.887,
00

01 Personel Giderlerini 
Karşılama Öd.

675.766,
00

675.756,
00

06 Yedek ödenek 164.131,
00

164.131,
00

GENEL TOPLAM 18.047.7
52,00

4.843.11
7,19

3.734.37
1,44

19.156.49
7,75

19.005.2
31,89

151.265
,86

Kurumsal 
Kodu

DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 30 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik 
Kodu AÇIKLAMA Meclis

Ek 
öden

ek

Aktarmayla Net 
bütçe

Harcan
an İptal

Eklenen Düşülen

03 Mal ve hizmet alımları 125.255
,00

121.048,
63

47.106,0
0

199.197,
43

197.333,
43 1.864,00

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme Gid.

62.073,
00

55.191,6
3

117.264,
63

117.264,
63

 42



2020 YILI FAALİYET RAPORU

03 Yolluklar 18.819,
00

18.819,0
0

04 Görev Giderleri 4.705,0
0 4.705,00

05 Hizmet Alımları 19.081,
00

48.000,0
0

14.766,2
0

52.314,8
0

50.450,8
0 1.864,00

07 Menkul Mal, 
Gayrimaddi Hak Al.

14.113,0
0

17.857,0
0 2.352,00 29.618,0

0
29.618,0

0

09 Tedavi ve Cenaze 
Giderleri

6.464,0
0 6.464,00

05 Cari transferler 251.559
,00

229.967,
75

21.591,2
5

21.591,2
5

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlara 

251.559
,00

229.967,
75

21.591,2
5

21.591,2
5

06 Sermaye Giderleri 150.000
,00

150.000,
00

01 Mamul Mal Alımları 150.000
,00

150.000,
00

09 Yedek ödenekler 158.123
,00

158.123,
00

06 Yedek ödenek 158.123
,00

158.123,
00

GENEL TOPLAM 684.937
,00

121.048,
63

585.196,
95

220.788,
68

197.333,
43

23.455,2
5

Kurumsal Kodu DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 32 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodu AÇIKLAMA Meclis
Ek 

öden
ek

Aktarmayla Net 
bütçe

Harcan
an İptal

Eklenen Düşülen

03 Mal ve hizmet alımları 395.176
,00

1.873.76
0,07

196.247,
75

2.072.68
8,32

2.072.6
88,32

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme giderleri

94.870,
00

288.402,
41

68.546,0
0

314.726,
41

314.726
,41

03 Yolluklar 47.055,
00

47.055,0
0

04 Görev Giderleri 23.526,
00

23.526,0
0
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05 Hizmet Alımları 183.884
,00

1.585.12
0,86

23.041,7
5

1.745.96
3,11

1.745.9
63,11

07 Menkul Mal, Gayrimaddi 
Hak Al.

14.114,
00 236,80 2.352,00 11.998,8

0
11.998,

80

08 Gayrimenkul Mal Bakım 
ve On. Gid.

31.727,
00

31.727,0
0

05 Cari transferler 11.952,
00

11.952,0
0

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar

11.952,
00

11.952,0
0

06 Sermaye Giderleri 169.965
,00

169.950,
00

01 Mamul Mal Alımları 114.965
,00

114.965,
00

05 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid.

55.000,
00

55.000,0
0

09 Yedek ödenekler 883.300
,00

883.300,
00

06 Yedek ödenek 883.300
,00

883.300,
00

GENEL TOPLAM 1.460.3
93,00

1.873.76
0,07

1.261.46
4,75

2.072.68
8,32

2.072.6
88,32

KURUMSAL 
KODU

DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 35 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonom
ik Kod AÇIKLAMA Meclis Ek 

ödenek
Aktarmayla Net 

bütçe
Harcana

n İptal
Eklenen Düşülen

03 Mal ve hizmet alımları 9.618.42
4,00

4.950.0
00,00

10.536.6
00,22

1.348.49
3,87

23.756.5
00,35

23.756.5
00,35

01 Üretime Yönelik Mal 
ve Malz. Gid.

45.000,0
0

240.014,
38

285.014,
38

285.014,
38

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme Gid.

6.503.72
0,00

1.600.0
00,00

596.435,
91

337.736,
24

8.362.41
9,67

8.362.41
9,67

03 Yolluklar 122.066,
00

119.829,
90 2.236,10 2.236,10

04 Görev Giderleri 82.340,0
0

63.125,0
0

19.215,0
0

19.215,0
0

05 Hizmet Alımları 1.016.40
2,00

1.100.0
00,00

3.299.32
8,06

456.800,
81

4.958.89
9,25

4.958.89
9,25

07 Menkul Mal, 
Gayrimaddi Hak Al.

489.114,
00

1.841.88
5,72

181.926,
60

2.149.07
3,12

2.149.07
3,12
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08 Gayrimenkul Mal 
Bakım ve On. Gid

1.359.78
2,00

2.250.0
00,00

4.558.93
6,15

189.075,
32

7.979.64
2,83

7.979.64
2,83

04 Faiz Giderleri 922.020,
00

619.534,
16

302.485,
84

302.485,
84

02 Diğer İç Borç Faiz 
Giderleri

922.020,
00

619.534,
16

302.485,
84

302.485,
84

05 Cari transferler 121.00,0
0

121.000,
00

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar

12.000,0
0

121.000,
00

06 Sermaye Giderleri 3.135.95
5,00

88.734,9
5

2.220.41
0,00

1.004.27
9,95

1.004.27
9,95

01 Mamul Mal Alımları 604.753,
00

300.227,
54

304.525,
46

304.525,
46

05 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid.

1.665.38
1,00

88.734,9
5

1.239.45
8,95

514.657,
00

514.657,
00

06 Menkul Malların 
Büyük Onarım Gid

261.961,
00

255.870,
75 6.090,25 6.090,25

07 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Gid.

603.860,
00

424.852,
76

179.007,
24

179.007,
24

09 Yedek ödenekler 1.449.97
9,00

1.449.97
9,00

06 Yedek ödenek 1.449.97
9,00

1.449.97
9,00

GENEL TOPLAM 15.247.3
78,00

4.950.0
00,00

10.625.3
35,17

5.759.41
7,03

25.063.2
96,14

25.063.2
96,14

Kurumsal Kodu DÜZEYİ KODU AÇIKLAMA

I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 36 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodu Açıklama Meclis
Ek 

ödene
k

Aktarmayla
Net 

bütçe Harcanan İptalEklene
n

Düşüle
n

03 Mal ve hizmet alımları 827.151,
00

95.000
,00

1.416.5
55,35

65.352,
68

2.273.35
3,67

2.273.353,
67

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme Giderleri

564.411,
00

95.000
,00

1.094.6
38,15 165,00 1.1753.8

84,15
1.1753.88

4,15

03 Yolluklar 12.612,0
0

12.612,
00

05 Hizmet Alımları 233.662,
00

311.644
,80

52.575,
68

492.731,
12

492.731,1
2

07 Menkul Mal, Gayrimaddi 
Hak Al.

16.466,0
0

10.272,
00

26.738,4
0 26.738,40

05 Cari transferler 13.661,0
0

13.661,
00
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03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar

13.661,0
0

13.661,
00

06 Sermaye Giderleri 864.982,
00

795.786
,80

69.195,2
0 69.195,20

01 Mamul Mal Alımları 165.000,
00

165.000
,00

05 Gayrimenkul Sermaye 
Üretim Gid.

557.289,
00

511.693
,80

45.595,2
0 45.595,20

07 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Giderleri

142.693,
00

119.093
,00

23.600,0
0 23.600,00

09 Yedek ödenekler 70.579,0
0

70.579,
00

06 Yedek ödenek 70.579,0
0

70.579,
00

GENEL TOPLAM 1.776.37
3,00

95.000
,00

1.416.5
55,35

945.379
,48

2.342.54
8,87

2.342.548,
87

Kurumsal Kod I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 48 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kodu Açıklama Meclis
Ek 

öden
ek

Aktarmayla
Net 

bütçe
Harcan

an İptalEklene
n

Düşülen

03 Mal ve Hizmet Alımları 870.860
,00

654.061
,05

353.512,
95

1.171.408
,10

1.171.4
08,10

02 Tüketime Yönelik Mal ve 
Malz. Al. Gid.

5.534,0
0

6.750,0
0 4.496,00 7.788,00 7.788,0

0

03 Yolluklar 9.846,0
0 9.803,85 42,15 42,15

04 Görev Giderleri 9.324,0
0

16.497,
83 7.253,00 18.568,83 18.568,

83

05 Hizmet Alımları 826.814
,00

586.397
,00

322.374,
10

1.090.837
,68

1.090.8
37,68

07 Menkul Mal, Gayrimaddi 
Hak Alımları

19.342,
00

44.415,
44 9.586,00 54.171,44 54.171,

44

05 Cari Transferler 26.588,
00

26.588,0
0

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlara

26.588,
00

26.588,0
0

06 Sermaye Giderleri 1.695.9
17,00

1.159.88
7,40

536.029,6
0

536.029
,60

01 Mamul Mal Alımları 43.503,
00

43.503,0
0

02 Menkul Sermaye Üretim 
Giderleri

91.342,
00

91.432,0
0
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04 Gayrimenkul Alımları ve 
Kam. Gid.

1.560.9
82,00

1.024.95
2,40

536.029,6
0

536.029
,60

09 Yedek Ödenekler 350.767
,00

350.767,
00

06 Yedek Ödenek 350.767
,00

350,767,
00

GENEL TOPLAM 2.944.1
32,00

654.061
,05

1.890.75
5,35

1.707.437
,70

1.707.4
37,70

Kurumsal Kod I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 49 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod AÇIKLAMA Meclis Ek 
ödenek

Aktarmayla
Net 

bütçe
Harcana

n İptalEklene
n

Düşülen

03 Mal ve Hizmet 
Alımları

37.431.8
09,00

8.132,2
00,00

6.576.0
04,24

4.657.79
7,95

47.482.2
15,29

47.465.4
82,73

16.73
2,56

01 Üretime Yönelik Mal 
ve Malz. Gid.

1.300.00
0,00

2.089.4
56,78

205.963,
58

3.183.49
3,20

3.183.49
3,20

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme Gid.

3.574.43
5,00

1.650.0
00,00

1.949.5
19,53

1.387.02
9,45

5.786.92
5,08

5.786.92
5,08

03 Yolluklar 2.000,00 2.000,00

04 Görev Giderleri 2.390,00 1.302,0
0 1.407,61 2.284,39 2.284,39

05 Hizmet Alımları 30.197.9
17,00

5.882.2
00,00

395.903
,53

2.984.25
4,37

33.491.7
66,16

33.475.2
04,44

16.56
1,72

07 Menkul Mal, 
Gayrimaddi Hak Al.

2.295.17
2,00

600.000
,00

2.139.8
22,40

24.089,0
4

5.010.90
5,36

5.010.73
4,52

170,8
4

08 Gayrimenkul Mal Bak. 
ve On. Gid.

59.895,0
0

53.053,9
0 6.841,10 6.841,10

05 Cari transferler 12.912,0
0

12.912,0
0

03 Kar amacı gütmeyen 
kuruluşlara

12.912,0
0

12.912,0
0

06 Sermaye Giderleri 20.055,0
0

20.055,0
0

07 Gayrimenkul Büyük 
Onarım Gid.

20.055,0
0

20.055,0
0
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09 Yedek Ödenekler 317.800,
00

317.800,
00

06 Yedek Ödenek 317.800,
00

317.800,
00

GENEL TOPLAM 37.782.5
76,00

8.132.2
00,00

6.576.0
04,24

5.008.56
4,95

47.482.2
15,29

47.465.4
82,73

16.73
2,56

Kurumsal Kod I 46 BELEDİYE

II 46 KAHRAMANMARAŞ İLİ

III 09 ELBİSTAN BELEDİYESİ

IV 56 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ

Ekonomik Kod Açıklama Meclis
Ek 

ödene
k

Aktarmayla Net 
bütçe

Harcan
an İptal

Eklenen Düşülen

03 Mal ve Hizmet Alımları 404.754,
00 9.411,16 244.535,

79
169.629,

37
169.629

,37

02 Tüketime Yönelik 
Malzeme Giderleri

404.754,
00 9.411,16 244.535,

79
169.629,

37
169.629

,37

09 Yedek Ödenekler 200.000,
00

200.000,
00

06 Yedek Ödenek 200.000,
00

200.000,
00

GENEL TOPLAM 604.754,
00 9.411,16 444.535,

79
169.629,

37
169.629

,37
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Gelirlere İlişkin Tablolar  

2020 YILI GELİR KESİN HESABI 

Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma Cetveli 

 

Meclis 
Bütçesi

Devre
den 

Tahak
kuk

2020 
Yılı 

Tahakk
uku

Topla
m 

Tahak
kuk

2020 
Yılı 

Tahsil
atı

Ret 
ve 
İade
ler

Net 
Tahsil

at

Gelecek 
Yıla  

Devir 
Tahakk

uku

Red 
ve 
İade

İpt
al 
63
02
0

O
ra
n

Vergi Gelirleri 22.500.0
00,00

10.725.
143,26

20.858.4
52,29

31.583.5
95,55

18.751.
728,28

15.94
6,42

18.735.
781,86

12.831.8
67,27

2.353,
90 0 59,

32

Teşebbüs ve 
Mülkiyet 
Gelirleri

10.000.0
00,00

2.670.4
59,60

21.435.1
22,66

24.105.5
82,26

4.506.4
67,87

728,1
6

4.505.7
39,71

19.599.1
14,39

16.20
0,00 0 18,

69

Alınan Bağış 
ve Yard. ile 
Özel Gelirler

5.000.00
0,00 0 1.552.58

0,72
1.552.58

0,72
1.549.5

76,65 0 1.549.5
76,65 3.004,07 0 0 99,

81

Diğer Gelirler 58.000.0
00,00

484.300
,41

73.685.4
68,26

74.169.4
07,53

51.564.
341,07

1.163
,00

51.563.
178,07

22.605.0
66,46

3.200,
00

36
1,1

4

69,
52

Sermaye 
Gelirleri

5.000.00
0,00 0 1.281.25

8,81
1.281.25

8,81
1.281.2

58,81
12.89
2,00

1.268.3
66,81 0 0 0 98,

99

GENEL 
TOPLAM

100.500.
000,00

13.879.
903,27

118.812.
882,74

132.692.
424,87

77.653.
372,68

30.72
9,58

77.622.
643,10

55.039.0
52,19

21.75
3,90

36
1,1

4

69,
27

01 İç Borçlanma 2.677.200,00 TL

01.09 Diğer Yükümlülükler 2.677.200,00 TL

01.09.51 İller Bankasından 2.677.200,00 TL

01.09.51.01 Borçlanma 2.677.200,00 TL

Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler
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➢ 2020 mali yılında 22.500.000,00 TL Vergi Geliri tahmin edilmiş, 20.858.452,29 TL 
tahakkuk yapılmıştır. Devreden tahakkuk ile toplam tahakkuk 31.583.595,55 TL 
olmuş ve 18.751.728,28 TL tahsilat gerçekleşmiştir. 

➢ 2020 mali yılında 10.000.000,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri tahmin edilmiş, 
21.435.122,66 TL tahakkuk yapılmıştır. Devreden tahakkuk ile toplam tahakkuk 
24.105.582,26 TL olmuş ve 4.506.467,87 TL tahsilat gerçekleşmiştir. 

➢ 2020 mali yılında 5.000.000,00 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tahmin 
edilmiş, 1.552.580,72 TL tahakkuk yapılmış ve bu tahakkukun 1.549.576,65 TL’si 
tahsil edilmiştir. 

➢ 2020 mali yılında 58.000.000,00 TL Diğer Gelirler tahmin edilmiş, 73.685.468,26 TL 
tahakkuk yapılmıştır. Devreden tahakkuk ile toplam tahakkuk 74.169.407,53 TL 
olmuş ve 51.564.341,07 TL tahsilat gerçekleşmiştir. 

➢ 2020 mali yılında 5.000.000,00 TL Sermaye Geliri tahmin edilmiş, 1.281.258,81 TL 
tahakkuk yapılmış ve bu tahakkukun 1.281.258,61 TL’si tahsil edilmiştir. 

Bütçe Adı Meclis 
Bütçesi

Devred
en 

Tahak
kuk

Yılı 
Tahakk

uku

Topla
m 

Tahak
kuk

Yılı 
Tahsila

tı 

Ret 
ve 
İade
ler

Net 
Tahsila

t

Gelece
k Yıla  
Devir 
Tahak
kuku

Red 
İade 
Eski 
Yıl

İpt
al 

630
20

Ora
n

Vergi Gelirleri 22.500.00
0,00

10.725.
143,26

20.858.
452,29

31.583.
595,55

18.751.
728,28

15.9
46,4

2

18.735.
781,86

12.831.
867,27

2.35
3,90

59,3
2

Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 17.000.00
0,00

8.780.0
92,41

16.012.
819,06

24.792.
911,47

14.004.
711,07

5.36
8,08

13.999.
342,99

10.788.
200,40

1.94
0,81

56,4
7

Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 17.000.00
0,00

8.780.0
92,41

16.012.
819,06

24.792.
911,47

14.004.
711,07

5.36
8,08

13.999.
342,99

10.788.
200,40

1.94
0,81

56,4
7

Bina Vergisi 9.200.000,
00

3.365.9
38,13

11.393.
566,13

14.759.
504,26

10.181.
274,65

5.36
8,08

10.175.
906,57

4.578.2
29,61

1.94
0,81

68,9
4

Arsa Vergisi 5.300.000,
00

2.075.5
30,55

3.116.5
19,10

5.192.0
49,65

2.638.9
70,30

2.638.9
70,30

2.553.0
79,35

50,8
3

Arazi Vergisi 1.000.000,
00

514.76
8,67

981.262
,30

1.496.0
30,97

845.15
8,83

845.15
8,83

650.87
2,14

56,4
9

Çevre Temizlik Vergisi 1.500.000,
00

2.823.8
55,06

521.471
,53

3.345.3
26,59

339.30
7,29

339.30
7,29

3.006.0
19,30

10,1
4

Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 3.000.000,
00

1.361.2
12,72

3.253.5
49,25

4.614.7
61,97

3.174.3
39,74

10.0
00,0

0

3.164.3
39,74

1.440.4
22,23

413,
09

68,5
7

Özel Tüketim Vergisi 2.497.512,
00

37.282,
10

2.849.6
52,46

2.886.9
34,56

2.849.6
52,46

10.0
00,0

0

2.839.6
52,46

37.282,
10

98,3
6

Haberleşme Vergisi 160.000,0
0

4.247,4
7

66.133,
34

70.380,
81

66.133,
34

10.0
00,0

0

56.133,
34

4.247,4
7

79,7
6

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 2.337.512,
00

33.034,
63

2.783.5
19,12

2.816.5
53,75

2.783.5
19,12

2.783.5
19,12

33.034,
63

98,8
3

Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet 
Vergileri

502.488,0
0

1.323.9
30,62

403.896
,79

1.727.8
27,41

324.68
7,28

324.68
7,28

1.403.1
40,13

413,
09

18,7
9

Eğlence Vergisi 175.000,0
0

561.07
6,00

1.847,9
0

562.92
3,90 744 744 562.17

9,90 0,13

Yangın Sigortası Vergisi 13,79 13,79 13,79

İlan ve Reklam Vergisi 327.488,0
0

762.84
0,83

402.048
,89

1.164.8
89,72

323.94
3,28

323.94
3,28

840.94
6,44

413,
09

27,8
1

Harçlar 2.500.000,
00

583.83
8,13

1.592.0
83,98

2.175.9
22,11

1.572.6
77,47

578,
34

1.572.0
99,13

603.24
4,64

72,2
5
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Diğer Harçlar 2.500.000,
00

583.83
8,13

1.592.0
83,98

2.175.9
22,11

1.572.6
77,47

578,
34

1.572.0
99,13

603.24
4,64

72,2
5

Bina İnşaat Harcı 1.150.000,
00 0 116.413

,45
116.41

3,45
116.41

3,45
116.41

3,45 100

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme 
Harcı

6.059,5
0 242 6.301,5

0 242 242 6.059,5
0 3,84

İşgal Harcı 200.000,0
0

576.51
9,09

485.966
,15

1.062.4
85,24

465.49
9,10

465.49
9,10

596.98
6,14

43,8
1

İşyeri Açma İzni Harcı 150.000,0
0

66.643,
90

66.643,
90

66.643,
90

66.643,
90 100

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 10.890,00

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 65.948,00

Tellallık Harcı 337.421,0
0 46 188.543

,43
188.58

9,43
188.39

0,43
578,

34
187.81

2,09 199 99,5
9

Toptancı Hali Resmi 68.569,00

Yapı Kullanma İzni Harcı 181.842,0
0

31.170,
22

31.170,
22

31.170,
22

31.170,
22 100

Diğer Harçlar 335.330,0
0

1.213,5
4

703.104
,83

704.31
8,37

704.31
8,37

704.31
8,37 100

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.000.00
0,00

2.670.4
59,60

21.435.
122,66

24.105.
582,26

4.506.4
67,87

728,
16

4.505.7
39,71

19.599.
114,39

16.2
00,0

0

18,6
9

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 5.000.000,
00

617.24
3,11

20.076.
967,72

20.694.
210,83

3.325.0
63,20 450 3.324.6

13,20
17.369.
147,63

16,0
7

Mal Satış Gelirleri 793.426,0
0 142,25 153.665

,38
153.80

7,63
153.80

7,63
153.80

7,63 100

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış 
Gelirleri

154.460,0
0 142,25 92.069,

58
92.211,

83
92.211,

83
92.211,

83 100

Diğer Değerli Kağıt Bedelleri 49.653,00

Sağlık Karnesi Satışı 2.178,00

Diğer Mal Satış Gelirleri 587.135,0
0

61.595,
80

61.595,
80

61.595,
80

61.595,
80 100

Hizmet Gelirleri 4.206.574,
00

617.10
0,86

19.923.
302,34

20.540.
403,20

3.171.2
55,57 450 3.170.8

05,57
17.369.
147,63

15,4
4

İlan ve Reklam Gelirleri 100.890,0
0

13.764,
60

49.883,
00

63.647,
60

41.688,
00

41.688,
00

21.959,
60 65,5

Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 1.167.799,
00 708 2.049.8

03,44
2.050.5

11,44
2.049.9

05,44 250 2.049.6
55,44 606 99,9

6

Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 926.756,0
0

Diğer hizmet gelirleri 2.011.129,
00

602.62
8,26

17.823.
615,90

18.426.
244,16

1.079.6
62,13 200 1.079.4

62,13
17.346.
582,03 5,86

Kira Gelirleri 5.000.000,
00

2.053.2
16,49

1.358.1
54,94

3.411.3
71,43

1.181.4
04,67

278,
16

1.181.1
26,51

2.229.9
66,76

16.2
00,0

0

34,6
2

Taşınmaz Kiraları 4.582.161,
00

2.053.2
16,49

1.358.1
54,94

3.411.3
71,43

1.181.4
04,67

278,
16

1.181.1
26,51

2.229.9
66,76

16.2
00,0

0

34,6
2

Lojman Kira Gelirleri 6.534,00

Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 4.575.627,
00

2.053.2
16,49

1.358.1
54,94

3.411.3
71,43

1.181.4
04,67

278,
16

1.181.1
26,51

2.229.9
66,76

16.2
00,0

0

34,6
2

Taşınır Kiraları 417.839,0
0

Taşınır Kira Gelirleri 417.839,0
0

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 
Gelirler

5.000.000,
00

1.552.5
80,72

1.552.5
80,72

1.549.5
76,65

1.549.5
76,65

3.004,0
7

99,8
1

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan 
Yardım ve Bağışlar

5.000.000,
00

1.552.5
80,72

1.552.5
80,72

1.549.5
76,65

1.549.5
76,65

3.004,0
7

99,8
1
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Bütçe Adı Meclis 
Bütçesi

Devred
en 

Tahak
kuk

Yılı 
Tahakk

uku

Topla
m 

Tahak
kuk

Yılı 
Tahsila

tı 

Ret 
ve 
İade
ler

Net 
Tahsila

t

Gelece
k Yıla  
Devir 
Tahak
kuku

Red 
İade 
Eski 
Yıl

İpt
al 

630
20

Ora
n

Cari 3.427.261,
00

1.250.2
98,09

1.250.2
98,09

1.250.2
98,09

1.250.2
98,09 100

Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 3.427.261,
00

1.250.2
98,09

1.250.2
98,09

1.250.2
98,09

1.250.2
98,09 100

Sermaye 1.572.739,
00

302.282
,63

302.28
2,63

299.27
8,56

299.27
8,56

3.004,0
7

99,0
1

Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 1.572.739,
00

302.282
,63

302.28
2,63

299.27
8,56

299.27
8,56

3.004,0
7

99,0
1

Diğer Gelirler 58.000.00
0,00

484.30
0,41

73.685.
468,26

74.169.
407,53

51.564.
341,07

1.16
3,00

51.563.
178,07

22.605.
066,46

3.20
0,00

361
,14

69,5
2

Faiz Gelirleri 1.000.000,
00

18.183,
97

466.060
,11

483.88
2,94

382.38
0,74

382.38
0,74

101.50
2,20

361
,14

79,0
2

Diğer Faizler 1.000.000,
00

18.183,
97

466.060
,11

483.88
2,94

382.38
0,74

382.38
0,74

101.50
2,20

361
,14

79,0
2

Kişilerden Alacaklar Faizleri 100.000,0
0

14.778,
57

93.597,
98

108.37
6,55

9.622,0
0

9.622,0
0

98.754,
55 8,88

Mevduat Faizleri 750.000,0
0

106.172
,00

106.17
2,00

106.17
2,00

106.17
2,00 100

Diğer Faizler 150.000,0
0

3.405,4
0

266.290
,13

269.33
4,39

266.58
6,74

266.58
6,74

2.747,6
5

361
,14

98,9
8

Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 54.500.00
0,00

49.153.
337,28

49.153.
337,28

49.153.
337,28

49.153.
337,28 100

Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 54.385.37
7,00

49.153.
337,28

49.153.
337,28

49.153.
337,28

49.153.
337,28 100

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan 
Paylar

54.385.37
7,00

49.153.
337,28

49.153.
337,28

49.153.
337,28

49.153.
337,28 100

Kamu Harcamalarına Katılma Payları 114.623,0
0

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma 
Payı

114.623,0
0

Para Cezaları 2.000.000,
00

154.47
6,83

23.594.
999,30

23.749.
476,13

1.569.7
92,27 632 1.569.1

60,27
22.179.
683,86

3.20
0,00 6,61

İdari Para Cezaları 632 -632 3.20
0,00

Diğer İdari Para Cezaları 632 -632 3.20
0,00

Vergi Cezaları 865.352,0
0

95.232,
52

1.401.0
59,06

1.496.2
91,58

1.128.2
50,98

1.128.2
50,98

368.04
0,60 75,4

Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme 
Zamları

421.783,0
0

33.979,
79

1.211.3
22,87

1.245.3
02,66

1.001.9
21,76

1.001.9
21,76

243.38
0,90

80,4
6

Diğer Vergi Cezaları 443.569,0
0

61.252,
73

189.736
,19

250.98
8,92

126.32
9,22

126.32
9,22

124.65
9,70

50,3
3

Diğer Para Cezaları 1.134.648,
00

59.244,
31

22.193.
940,24

22.253.
184,55

441.54
1,29

441.54
1,29

21.811.
643,26 1,98

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para 
Cezaları

1.134.648,
00

59.244,
31

22.193.
940,24

22.253.
184,55

441.54
1,29

441.54
1,29

21.811.
643,26 1,98

Diğer Çeşitli Gelirler 500.000,0
0

311.63
9,61

471.071
,57

782.71
1,18

458.83
0,78 531 458.29

9,78
323.88

0,40
58,5

5

Diğer Çeşitli Gelirler 500.000,0
0

311.63
9,61

471.071
,57

782.71
1,18

458.83
0,78 531 458.29

9,78
323.88

0,40
58,5

5

İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 43.569,00 10.750,
00

10.750,
00

10.750,
00

10.750,
00 0 100

İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 21.783,00 45.800,
00

45.800,
00

45.800,
00

45.800,
00 0 100

Kişilerden Alacaklar 0 62.344,
08

151.208
,76

213.55
2,84

136.03
6,08

136.03
6,08

77.516,
76 63,7

Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli 
Gelirler

434.648,0
0

249.29
5,53

263.312
,81

512.60
8,34

266.24
4,70 531 265.71

3,70
246.36

3,64
51,8

4
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Sermaye Gelirleri 5.000.000,
00

1.281.2
58,81

1.281.2
58,81

1.281.2
58,81

12.8
92,0

0

1.268.3
66,81

98,9
9

Taşınmaz Satış Gelirleri 3.264.194,
00

1.279.9
58,81

1.279.9
58,81

1.279.9
58,81

12.8
92,0

0

1.267.0
66,81

98,9
9

Diğer Bina Satış Gelirleri 144.344,0
0

Diğer Bina Satış Gelirleri 144.344,0
0

Arsa Satışı 2.906.140,
00

1.279.9
58,81

1.279.9
58,81

1.279.9
58,81

12.8
92,0

0

1.267.0
66,81

98,9
9

Arsa Satışı 2.906.140,
00

1.279.9
58,81

1.279.9
58,81

1.279.9
58,81

12.8
92,0

0

1.267.0
66,81

98,9
9

Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 213.710,0
0

Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 213.710,0
0

Taşınır Satış Gelirleri 1.735.806,
00

1.300,0
0

1.300,0
0

1.300,0
0

1.300,0
0 100

Taşınır Satış Gelirleri 1.089.184,
00

1.300,0
0

1.300,0
0

1.300,0
0

1.300,0
0 100

Taşınır Satış Gelirleri 1.089.184,
00

1.300,0
0

1.300,0
0

1.300,0
0

1.300,0
0 100

Taşıt Satış Gelirleri 170.784,0
0

Taşıt Satış Gelirleri 170.784,0
0

Diğer Taşınır Satış Gelirleri 475.838,0
0

Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 475.838,0
0

AKTİF/
AÇIKLAMA

2018 2019 2020
PASİF/
AÇIKLAMA

2018 2019 2020

TUTA
R

TUT
AR

TUTA
R

TUTAR TUTAR TUTAR

1==DÖNEN 
VARLIKLAR

26.972.299
,80

29.497.28
5,91

69.148.481
,21

3==KISA VADELİ 
YABANCI KAYNAKLAR

35.744.086,20 54.661.114,17 85.373.745,68

 10==HAZIR 
DEĞERLER

501.089,35 4.781.183
,27

4.904.805,
33

30==KISA VADELİ İÇ MALİ 
BORÇLAR

7.325.143,76 3.859.933,04 5.393.848,78

 11==MENKUL 
KIYMETLER VE 
VARLIKLAR

31==KISA VADELİ DIŞ 
MALİ BORÇLAR

 12==FAALİYET 
ALACAKLAR

14.999.379
,43

13.194.85
8,51

52.540.749
,08

32==FAALİYET BORÇLARI 9.412.720,34 24.483.767,85 47.442.619,65

 13==KURUM 
ALACAKLARI

33==EMANET YABANCI 
KAYNAKLAR

2.129.014,75 3.591.296,35 3.557.864,24

 14==DİĞER 
ALACAKLAR

11.635,43 77.273,80 176.422,46 34==ALINAN AVANSLAR

 15==STOKLAR 2.657,80 36==ÖDENECEK DİĞER 
YÜKÜMLÜLÜKLER

16.877.207,35 22.726.116,93 28.979.413,01

 16==ÖN 
ÖDEMELER

115.686,39 58.266,00 191.671,86 37==BORÇ VE GİDER 
KARŞILIKLARI

 18 ==GELECEK 
AYLARA AİT 
GİDERLER

38==GELECEK AYLARA 
AİT GELİRLER VE GİDER 
TAHAKKUKLARI

 19==DİĞER DÖNEN 
VARLIKLAR

11.344.509
,20

11.385.70
4,33

11.332.174
,68

39==DİĞER KISA VADELİ 
YABANCI KAYNAKLAR

2==DURAN 
VARLIKLAR

26.248.370
,87

28.475.79
3,14

35.510.522
,02

4==UZUN VADELİ 
YABANCI KAYNAKLAR

30.334.311,05 22.726.116,93 15.397.738,00
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2020 BİLANÇOSU 

 21==MENKUL 
KIYMETLER VE 
VARLIKLAR

40==UZUN VADELİ İÇ 
MALİ BORÇLAR

1.192.327,69

 22==FAALİYET 
ALACAKLARI

405.975,93 607.922,1
1

2.322.031,
80

41==UZUN VADELİ DIŞ 
MALİ BORÇLAR

 23==KURUM 
ALACAKLARI

43==DİĞER BORÇLAR 29.334.311,05 25.514.613,07 13.205.410,31

 24==MALİ DURAN 
VARLIKLAR

5.115.739,
11

5.997.525
,80

10.578.137
,33

44==ALINAN AVANSLAR

 25==MADDİ DURAN 
VARLIKLAR

15.746.035
,84

16.889.72
5,24

17.629.732
,90

47==BORÇ VE GİDER 
KARŞILKLARI

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

 26==MADDİ 
OLMAYAN DURAN 
VARLIKLAR

48==GELECEK YILLARA 
AİT GELİRLER VE GİDER 
TAHAKKUKLARI

 28==GELECEK 
YILLARA AİT 
GİDERLER

49==DİĞER UZUN VADELİ 
YABANCI KAYNAKLAR

 29==DİĞER DURAN 
VARLIKLAR

4.980.619,
99

4980.619,
99

4980.619,9
9

5==ÖZ KAYNAKLAR -12.857.726,5
8

-22.202.356,3
1

3.887.519,55

50==NET DEĞER 176.761,65 -9.847.316,86 -1.280.792,73

51==DEĞER 
HAREKETLERİ

52==YENİDEN 
DEĞERLEME FARKLARI

57==GEÇMİŞ YILLAR 
OLUMLU FAALİYET 
SONUÇLARI

6.553.997,81 6.870.014,09 2.690.580,59

58=GEÇMİŞ YILLAR 
OLUMSUZ FAALİYET 
SONUÇLARI

-19,904.502,2
8

-9.880.423,73 -19.225.053,5
4

59=DÖNEM FAALİYET 
SONUÇLARI

316.016,28 -9.334.629,73 21.702.785,23

AKTİF TOPLAM 53.220.670
,67

57.973.07
9,05

104.659.00
3,23

PASİF TOPLAM 53.220.670,05 57.973.079,05 104.659.003,2
3
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b) PERFORMANS BİLGİLERİ  

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÖNETİCİ SUNUŞU 

17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca 
hazırlanan 01.01.2020 ve 31.12.2020 tarihleri arası faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. 
Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda, misyon ve vizyonumuz, yetki görev 
ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak 
sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. 

Bilgilerinize arz ederim. 

           Faruk DÖNMEZ 

                   Bilgi İşlem Müdür V. 
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MİSYON ve VİZYON  

Misyon 

   Elbistan Belediyesi bilgi işlem politika ve stratejinin yapılandırılmasında etkin rol 
oynayarak var olan bilgi işlem, ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısını en 
verimli şekilde çalışır halde tutmak, teknolojiyi yakından izleyerek belediyenin idari ve teknik 
birimler ile faaliyetleri kapsamında hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara hizmet verirken; 
teknolojik gelişmeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve bilgi güvenliğini, hizmetlerde 
verimlilik, etkinlik, sürekliliği, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, bilişim 
alanındaki yeniliklere katkı vermek, yönlendirici olmak, tüm birimlerimizi iyi bir bilişim 
altyapısına kavuşturarak, birimlerin ihtiyaç duyacağı temel yazılım ihtiyaçlarına destek 
vermek. 

Vizyon 

   Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan 
yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, 
bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek 
faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar 
teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler 
ışığında belediyedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima 
güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve bu 
konuda tercih edilen bir belediye olmak için projeler üretmek. 

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Yetki  

   Bilgi İşlem Müdürlüğü, görevleriyle ilgili konularda yapacağı hizmet ve işlerde yürürlükteki 
mevzuat dâhilinde yetkilidir. 

Görev  

   Belediye’nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye 
Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri 
doğrultusunda; Elbistan Belediye Başkanlığı’nın bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum 
bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri marifetiyle sağlanabilecek her konuda gerekli 
bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin 
verimli bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.  

Sorumluluklar 

   Bilgi İşlem Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 
sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına karşı 
sorumludur. 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Bilgi İşlem Servisi (Teknik) 

Belediyemiz birimleri arasında iletişim ve yazışmalarını yapmak, kurum dışı 
yazışmalar yapmak müdürlüğümüzde görevli tüm personel ile ilgili işlemleri takip etmek, 
belediyemiz birimlerine teknik anlamda hizmet vererek kesintisiz bir şekilde hizmet vere 
bilmeleri için İnternet, bilgisayar, programlar, yazıcılar, personel takip cihazları, güvenlik 
kameraları.  

SOME Birimi 

Siber Olaylara Müdahale Ekibi birimi (SOME) Elbistan Belediyesine doğrudan ya da 
dolaylı olarak yapılan veya yapılması muhtemel siber saldırılara karşı gerekli önlemleri alma 
veya aldırma, bu tür olaylara karşı müdahale edebilecek mekanizmayı ve olay kayıt 
sistemlerini kurma veya kurdurma ve belediyenin bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik 
çalışmaları yapmak veya yaptırmakla ilgili birimdir. 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüz güncel teknolojileri yakından takip etmekte, mevcut alt yapısını 
geliştirmeye ve yenilemeye açık bir şekilde tasarlamaya özen göstermektedir. Birçok 
entegrasyonun paydaşı olan belediyemizde uygulamalar arası entegrasyonları güvenli ve hızlı 
yapabilmek, mükerrer verilerin önüne geçmek iş akışlarını hızlandırarak verimliliği artırmak 
amacıyla çalışmaktadır. 

Veri tabanı sunucuları üretici firmasına göre değişmekle birlikte yüksek erişilebilirlik 
kurallarına göre özelleştirilmekte ve 7/24 hizmet verilecek şekilde yapılandırılmaktadır. 

Elektronik hizmetlerin sunulmakta olduğu veri merkezinde, sistemlerin kesintisiz ve 
performanslı bir şekilde çalıştırılabilmesini sağlayacak şekilde, günün koşullarına uygun 
donanım ve yazılım ürünleri kullanılmakta ve gerekli yedeklemeler yapılmaktadır. 

Belediye Başkanı 
Mehmet GÜRBÜZ

Bilgi İşlem 
Müdür V. 

Faruk DÖNMEZ

Bilgi İşlem 
Servisi

SOME (Siber 
Olaylara 

Müdahale 
Merkezi)
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Elektrik alt yapısı hem veri merkezi içerisinde hem de ana besleme düzeyinde 
yedeklenmiş durumdadır. Sistemin kesintisiz hizmet verebilmesi için iş sürekliliği 
bulunmaktadır. Problem anında devreye girecek kesintisiz güç kaynakları ve jeneratör 
sistemiyle desteklenmiştir. 

Müdürlüğümüze ait teknoloji ve kaynakların ayrıntılı bilgileri 31.12.2019 tarihi 
itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

2020 Yılı Donanım Envanteri 

İNSAN KAYNAKLARI 

Müdürlüğümüz 7 personel ile hizmet vermektedir. 

SUNULAN HİZMETLER 

Müdürlüğümüz ve birimlerinin birim yönergesinde yer alan görevlerine ilişkin sunulan 
hizmetler şunlardır. 

İdari ve Mali İşler Birimi 

Müdürlüğümüzün sekretaryasını yürütür, birim faaliyet raporunu hazırlar, iç kontrol, stratejik 
planları hazırlar, personel ihtiyaçlarını belirleyerek temini için gerekli hizmetleri yürütür; 
özlük, evrak arşiv işlemlerini yapar, müdürlüğün bütçesini oluşturur, harcamaların takibini, 
ödenek işlemleri, her türlü satın alma ve ihale işlemlerini yürütür, diğer müdürlükler ile olan 
koordinasyonu sağlar. 

Teknik Servis Birimi 

1.   İhtiyaçlar doğrultusunda yapılan analiz çalışmaları sonrası belediye bünyesindeki 
bütün birimlerin ortak kullanımına, belediyemize bağlı kuruluşlara özel olarak 
tasarlanacak ve kullanımına sunulacak modüllerin kurulacağı alt yapıyı hazırlama, 

2. Elektronik hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli ağ altyapısının planlanmasını, 
uygulamasını, yönetimini ve bakımını yapar. Ayrıca yerel ağlara ve geniş alan ağlarına 
yönelik cihazların kurulum ve konfigürasyonları yapılmakta olup, internet 
bağlantılarının tesisini, optimizasyonlarını ve yedeklerini sağlama, 

3. Belediyemiz müdürlükleri ve bağlı birimlerin işlerinin elektronik ortamda 

Donanım Araçları Araç Sayısı
Bilgisayar Kişisel Bilgisayar 6

Dizüstü Bilgisayar 3

Diğer donanım

Yazıcı 2
PKDS cihazı 1
Yansı Cihazı (Projeksiyon) 2
Tablet 1
Klima 2
Dahili Telefon 7

Sistem Odası 
Sunucular 2
Klima 1
Kesintisiz Güç Kaynağı 2
Güvenlik Duvarı 1
Ağ Anahtarları 3
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yürütülmesine yönelik veri tabanları, active directory, sanallaştırma, İnternet 
Information Services (IIS), veri depolama yönetimi, yedeklemelerin yapılmasını ve bu 
projelere yönelik donanımların temini ve idamesini gerçekleştirme, 

4. Belediyemiz müdürlükleri ve bağlı birimlerinin İçişleri bakanlığı e- belediye projesi 
kapsamındaki modüllerin eğitimlerinin verilmesi, uygulanması ve oluşacak sorunlarda 
teknik desteğinin verilmesi, ilgili konularda bakanlıkla diyaloğu sağlayarak sorunların 
çözülmesi, yetkilendirmelerinin yapılması, 

5. Personel Devam Kontrol Sistemin (PDKS) çalışması, cihazlarının bakımı işlemlerini 
yapma, 

6. Bilgi sistemlerinin kullanımına ait kullanıcı açma, yetkilendirme, kısıtlama gibi 
işlemlerini yürütme, 

7. Belediyemiz web sitesinde yer alan e-belediye sayfasının hazırlanması, 
vatandaşlarımızdan gelen sorunların çözümü, son kullanımı desteğinin sağlanması, 

8. Belediye birimlerinin kullanmakta olduğu bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı, para sayma 
makinesi, Güvenlik kamera sistemleri, gibi bilişim teknolojileri ürünlerinin 
şartnamelerini hazırlar ve data (veri) hatlarının arızalarına müdahale ederek sistemin 
kesintisiz çalışmasını sağlama hizmetlerini yürütür. 

SOME Birimi 

1. Belediye bünyesinde, kurumun bilgi varlıklarına içeriden veya dışarıdan 
gelebilecek, kaza ile veya kasten oluşabilecek bütün tehditlere karşı korumak 
maksadıyla Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmak ve çalıştırmak, 

2. Projelerde oluşturulacak güvenlik politikalarını oluşturmak, güvenlik standartlarını 
belirlemek, 

3. Bilişim Sistemlerinin her türlü iç ve dış tehdide, yetkisiz erişime ve zararlı kod ve 
yazılımlara karşı korunmasına yönelik sızma testlerini yaptırmak ve gerekli 
önlemleri uygulamak, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 
yayınlanan duyuruları takip etme ve koordinasyonu sağlar. 

AMAÇ VE HEDEFLER 

İdarenin Amaç ve Hedefleri  

   Bilgi İşlem Müdürlüğünün amacı yapacağı işlerin kanun, yönetmelik ve tüzüklere uygun bir 
şekilde, gerekli kuruluş ve müdürlüklerle koordineli bir şekilde yazışmaların aksatılmadan ve 
zamanında doğru yapılmasıdır. Stratejik hedef ise başkanlık ve tüm birimlerdeki her türlü 
işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun şeffaf bir yerel yönetim oluşturmak; bilgi 
teknolojilerinin etkin ve verimli kullanılması ile kamu hizmetlerinin hızlı ve erişilebilir 
olmasını sağlamaktır. 

Temel Politikalar ve Öncelikler  

➢ Dünyada yenilenen ve sürekli gelişim gösteren bilişim teknolojileri takip edilerek 
belediyemizin bilişim faaliyetlerinin geliştirilmesi sürecine katkı sağlayacak 
konularda standartlaşmış, yönetilebilir ve maliyeti azaltan  alternatif ve akılcı 
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çözümlerin üretilmesi, 
➢ Geliştirilmiş ve geliştirilecek olan yazılımların platform bağımsız hale getirilerek, 

başta PARDUS olmak üzere kullanılan bütün işletim sistemlerine çalışabilecek hale 
getirilmesi, 

➢ Belediye hizmetlerinin elektronik ortamda merkezi bir yapıda sunulmasına, hızlı ve 
etkili şekilde vatandaşa ulaştırılmasına imkân sağlayan e-Belediye Bilgi Sisteminin 
bütün birimlerde ve modüllerde uygulamaya alınması, 

➢ E-devlet üzerinden tahsilat ve diğer verilen hizmetlerin artırılması, 
➢ Müdürlüğümüz faaliyetlerini sürdürürken, artan siber tehditlere karşı TS ISO/IEC 

27001 Bilgi Güvenliği Sertifıkasının sağlanması amaçlanmaktadır. 
➢ Belediyemizde kişisel verilerin korunmasını sağlamak ve buna yönelik farkındalık 

oluşturarak bilinç düzeyini geliştirmek. 

PERFORMANS BİLGİLERİ 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 

Bilgi İşlem Müdürlüğü gelen giden evrak durumu 

Güvenlik Kamera projeleri: 

   Belediyemiz hizmet binası, tesislerin güvenliği, gezi ve çocuk parklarının güvenliğinin 
sağlanması, suçu önlemede caydırıcılığın artırılması, güven ve huzurun artırılması amacıyla 
daha önceden kurulmuş ve amacına hizmet edemeyen sistemlerin yenilenmesi, ihtiyaç olan 
yerlere yeni kurulum yapılması. 

*Abdülhamit Han parkı (Pınarbaşı Mesire Alanı) malzeme alımı gerçekleşmiş, kurulum 
hizmeti 2021 yılı Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır. 

Kablosuz İnternet Hizmeti Projesi 

Belediyemiz sorumluluğunda olan 3 adet tesis ve işletmede vatandaşlarımıza yasaya 
uygun kablosuz internet erişimi hizmeti vermektir. 

Birime gelen evrak sayısı                             198 adet

Birimden giden evrak sayısı                             139 adet

Birimin toplam evrak sayısı                             337 adet

Güvenlik Kamera Kurulum Yeri Kurulum Tipi

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Yeni Kurulum

Abdülhamit Han Parkı Yeni Kurulum

Saray Bosna Parkı Yeni Kurulum

Mükrime hatun Kültür Evi Yeni Kurulum

Belediye Binası Yenileme

Halk Ekmek Fabrikası Yenileme

Fen İşleri Müdürlüğü Hammadde Üretim Şefliği Yenileme
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Anti virüs Kurulumu 

Bu projede amaç kurumsal bilgisayarlara virüs, trojan gibi zararlı yazılımların 
bilgisayar ve verilerde oluşacak kayıp ve sızıntıları engellemek amacıyla 3 yıl süreli anti virüs 
alımı ve kurulumun yapılmasıdır. Proje belediye kaynakları ile yürütülmüştür. Lisans Süresi 
biten anti virüs yazılımının tekrar lisanslanarak, yeni versiyonlarının kurulması, veri 
tabanlarının yenilenmesi, merkezi olarak yönetilmesi ve lisans miktarı kadar kurulum 
hedeflenmektedir. 

E-Belediye Uygulaması ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Uygulamaya Geçiş 

İçişleri Bakanlığı E-devlet (akıllı devlet) e-belediye vizyonu kapsamında, belediyenin 
yazılım ve lisans yatırımında tasarruf sağlanması amacıyla e-belediye projesine dâhil olunarak 
1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 14 Müdürlük Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
kullanmaya başladı. E-belediye uygulaması üzerinden ayrıca aşağıdaki modüllerin 
yetkilendirme ve entegrasyonu yapılarak aşağıda belirtilen modüller kullanıma açıldı. 
Bakanlık tarafından analizi yapılan ve kullanıma açılan diğer modüllerinde uygulamaya 
alınması beklenmektedir. 

➢ İstek Şikâyet Modülü 
➢ Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) 
➢ Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS) 
➢ Araç Hak Mahrumiyet Modülü 

Temel Faaliyetler 

1. Personel devam kontrol sisteminin müdürlük bazında kontrolü ve işlem yapılması için 
gerekli yeni kullanıcı tanıtımı, yetkilendirme ve eğitimi verildi. 

2. Hayvan Pazarı, Kapalı Sebze Pazarı, Hizmet alanı, Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
Belediye Binası, Şehirler Arası Otobüs Terminali, Toptancı Sebze Hali, Mükrime 
Hatun Kültür evi, Halk Ekmek Fabrikası, Saraybosna Parkı, Fen İşleri Hammadde 
Üretim Şefliği, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kütüphanesi, Kent Konseyi, 
Çınar altı Sosyal Tesisi, Mehmet İnan Parkı’nda yer alan güvenlik kamera sistemi ve 
kesintisiz güç kaynaklarının bakımları yapılarak yıl boyu aktif olarak çalışması 
sağlandı.  

Kablosuz İnternet Kurulum yeri Kapasite Tamamlanma 
Oranı

Mehmet Akif Ersoy 
 Kahvaltı Salonu

60 Kullanıcı 100%

Mükrime Hatun Kültür Evi 60 Kullanıcı 100%

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 
Kütüphanesi 60 Kullanıcı 100%
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1. Belediyemiz idari bina ve dış birimlerde yer alan internet aboneliklerinin tarife ve 
paket yenileme işlemleri yapılarak, oluşan arızaların ile çözümü sağlandı. 

2. Belediyemize ait yeni açılan birimlerin (Etüt ve Proje Müdürlüğü- Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü) bilgisayar, yazıcı, internet kurulumu ve birimler arası personel ile oda 
değişliklerinde, entegrasyon yetkilendirme ve eğitim hizmeti yapıldı. 

3. Kısa SMS: Emlak ve Çevre temizlik vergilerinde iletişim bilgileri güncel bulunan 
mükelleflere SMS ile borç bilgilendirilmesi yapılarak ödemeleri hakkında bilgi verildi. 

4. Belediyemiz bünyesinde bulunan sunucuların yedekleme bakımları yapılarak 
kesintisiz hizmet vermesi sağlandı. 

5. Belediye otomasyonu için 2020-2021 yılı, yıllık bakım ve güncelleme anlaşması 
imzalanmıştır. Yıl içerisinde emlak, ilan ve reklam, kira, tahsilat, işyeri ruhsat, 
evlendirme, çevre temizlik, genel tahakkuk, birey kurum, tebligat, tahakkuk tecil 
modüllerinin gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarları yapıldı. 2020 yılı emlak, çevre 
temizlik, ilan ve reklam, modüllerinde 2020 yılı tahakkuklarının yapılması 
sağlanmıştır. 

6. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında, 
düzernleme yapılarak, vatandaşlara bilgilendirme için kısa mesaj gönderilmiştir. 

7. Belediyemiz işlemlerinde kullanılan sunucu ve terminal bilgisayarlarına bulaşan 
virüslü dosya temizliği, dosya onarımı yapılmış, işletim sistemi hasar gören 
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bilgisayarlara sistem yüklemesi yeniden yapılmış, Anti virüs yönetim paneli, yükleme 
aracı, ve terminal anti virüs programları en son versiyona yükseltilmiştir. 

8. İnternet kullanan kullanıcıların 5651 Sayılı Yasa gereği loğları tutulmuştur. 

9. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından gönderilen zafiyet 
bildirimleri işleme alınarak güvenlik duvarından ilgili erişimler kapatılmış ve gerekli 
versiyon yükseltmeleri yapılmış, işletim sistemleri güncellenmiş, güvenlik duvarında 
kurallarda sıkılaştırma yapılmıştır. 

10. İmar ve harita uygulama programında ek lisans alınarak kullanıcı sayısı 4 ten 9 
çıkarıldı. 

11. Web sayfamız üzerinden hizmet veren vatandaşlarımızın çevrimiçi borç sorgulama ve 
ödeme yaptıkları e-belediye hizmetinin güncelleme bakım çalışmaları yapılarak, üye 
olan kullanıcılarımızın aktivasyon işlemleri onaylanmış, sorun yaşayan üyelerimize 
telefon desteği verilmiştir.  

   
   

12. Etkinlik, program, sunum vs. çalışmalarında gerekli bilgisayar projeksiyon ve yazılım 
desteğinin verilmesi, teknolojik danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri verilmiştir. 

13. Belediyemize bağlı müdürlükler ve alt birimlerinin ortak çalışma alanı içerisinde ortak 
dosya kullanımı ve paylaşımına yönelik kullanıcı açma, yetkilendirme işlemleri 
yapıldı. 

14. 2 Adet çok fonksiyonlu yazıcı, 2 adet mürekkep renkli yazıcı, 1 adet renkli yazıcı, 6 
adet masaüstü, 10 adet dizüstü bilgisayar, 135 adet toner 1 adet sunum cihazı, 101 adet 
güvenlik kamerası, 5 adet kamera kayıt cihazı alımı ile gerekli birimlere kurulumları 
ve tanıtımları yapıldı. Elimizdeki tüm yazıcı, para sayma makinelerinin sarf malzeme 
alımları ve bakımları yapıldı.         
        

E-Belediye Yıllara Göre Yeni Kayıtlı Üye Sayısı
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Performans Sonuçları Tablosu 

2020 Yılı Performans Programında; stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak hedefe ulaşılıp 
ulaşılmadığını izlemek üzere gerekli bilgi veri, mevcut kayıtlar ile bilgi ve teknolojik 
kaynaklardan yararlanarak elde edilmiştir. Performans göstergelerine ve değerlendirmelere 
aşağıda yer verilmiştir. 

Bilgi İşlem Müdürlüğü Performans göstergelerine ilişkin gerçekleşme tablosuna ve 
değerlendirmeleri aşağıda verilmiştir. 

Birim adı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Stratejik Amaç Belediye tesisleri ve şehir merkezindeki parklara güvenlik 
kamerası sistemi kurlumu.

Stratejik Hedef Belediyeye ait 4 tesise ve 3 adet parka güvenlik kamerası 
sistemi kurlumu ve devreye alınması 

Performans Hedefi %100

Stratejik Amaç Halka açık belediye tesislerinde yasal kablosuz internet 
paylaşımı

Stratejik Hedef Belediyeye tarafından işletilmekte olan 3 tesiste internet 
kablosuz hizmeti verilmesi

Performans Hedefi %100

Hedeflenen Gerçekleşen
Gerçekleşme 
Oranı (%)

S a p m a 
O r a n ı 
(%)

Kurulum ve devreye alma 3 3 %100  %100

Stratejik Amaç Tüm birimlerde Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(EBYS) Kullanımına geçilmesi
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

 

  

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Stratejik Hedef Belediyemize bağlı 14 müdürlük ve alt birimlerinde 
EBYS kullanımı

Performans Hedefi %100

P e r f o r m a n s 
Göstergeleri

Hedeflenen Gerçekleşen
Gerçekleşme 

Oranı (%) 

Sapma 
Oranı 
(%) 

Kurulum ve devreye 
alma

14 Müdürlük 14 Müdürlük %100  %100
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Belediye tesisleri ve şehir 
merkezindeki parklara güvenlik 
kamerası sistemi kurlumu Projesi 
Tamamlanma oranı %85 

Proje kapsamında Belediyemiz 
hizmet binası, tesislerin 
güvenliği, gezi ve çocuk 
parklarının güvenliğinin 
sağlanması, suçu önlemede 
caydırıcılığın, güven ve huzurun 
artırılması amacıyla güvenlik 
kamera sistemleri kurulması 
amaçlanmış; kurulumu 
tamamlan noktalarda kayıt ve 
uzaktan mobil izleme 
çalışmaları tamamlanmıştır. 

Belediyemiz sorumluluğunda 
olan 3 adet tesis ve işletmede 
Recep Tayyip Erdoğan Millet 
Bahçesi, Mehmet Akif Ersoy 
Sosyal Tesisi ve Mükrime 
Hatun Kültür Evinde 
vatandaşlarımıza yasaya uygun 
kablosuz internet erişimi 
hizmeti vermek amaçlanmıştır. 
Her 3 tesiste kurlum 
tamamlanarak hizmet 
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Üstünlükler 

1. Bilişim alanında gelişen teknolojileri takip eden genç ve çalışma uyumu olarak üstün 
insan kaynağımızın olması, 

2. Gelişen teknolojik altyapı ve yazılım kurulumlarına hızlı bir şekilde uyum 
sağlanabilmesi, 

3. E-belediye projesine ilgili tüm kurum personelimizin gerekli önemi göstermesi, 

4. Sistemin kesintisiz hizmet verebilmesi için iş sürekliliği ve felaket kurtarma merkezi 
çalışmasının yapılmış olması, 

5. Yeniliklere ve gelişmelere açık bir yönetim anlayışına sahip olunması, 

6. Bilişim teknolojileri kapsamında bakım onarım çalışmalarının müdürlüğümüz 
personelin tarafından yapılması, 

7. Müdürlüğümüze bağlı çalışan teknik personelin kurum içi personel hareketlerine 
maruz kalmaması güçlü yönlerimizdir. 

Zayıflıklar 

1. Dünyada siber tehditlerin artması, 

2. Yeni İş süreçleri ve teknoloji kullanımına karşı olan direnç, 

3. Yeterli sayıda kalifiye bilgi işlem personelinin bulunmaması 

4. Birimler tarafından tasarruf tedbirleri ve mali durumu gözetmeksizin, ihtiyaç 
olmamasına veya güncelleme (upgrade) ile çözülebilecek donanım ihtiyaçlarında yeni 
ürün isteği, 

5. Teknolojinin evrensel olarak hızla gelişmesi, insan kaynaklarının teknoloji 
kullanımına aynı hızda tepki verememesi zayıf yönlerimizdir. 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  

Faruk DÖNMEZ 
Bilgi İşlem Müdür V. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÖNETİCİ SUNUŞU 

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine 
dayanarak birim faaliyet raporumuz hazırlanmıştır. Faaliyet raporu kamu idarelerinin stratejik 
plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini belirlenmiş performans 
göstergelerine göre hedef ve geçekleştirme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini 
açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur. Maliye Bakanlığı'nın 
17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince 
Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak birim faaliyet 
raporumuz oluşmuştur. Elbistan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İlçemizin 
temel ve çağdaş ihtiyacı olan kentsel yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. 

Kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması ve korunması, sağlıklı kentsel yaşam 
seviyesinin artırılması ile evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmak amacıyla, çevreye 
karşı sorumlu, planlı, etkin ve verimli olma prensibiyle çalışmaktayız. 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler, kentlinin yaşam kalitesini üst seviyede 
tutmak ve kent kullanıcılarının talep, istek ve beklentilerini göz önünde bulunduracak şekilde 
sürdürülmektedir. 

                                                                                                                   Akif DAL 
                                                                                  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
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MİSYON VE VİZYON  

Misyon 

Elbistan halkının memnuniyetini sağlayarak sağlıklı kentsel yaşam seviyesinin artırılması ile 
evrensel kalite ve standartlarda hizmet sunmayı amaçlar. 

Vizyon 

Vatandaş memnuniyeti odaklı, kent kullanıcılarının beklentilerini karşılayan, nitelikli, hızlı ve 
kararlı hizmet veren örnek bir müdürlük olmaktır. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLUKLAR 

1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ile Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmelikleri, 

2. 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren 5957 Sayılı Hal Kanunu ile Sebze ve Meyve 
Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik, 

3. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliği, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 
Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği, 

4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve  ilgili diğer 
Bakanlıklar, Valilik talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 
kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapar. 

Çevre Denetim ve Atık Yönetimi Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

1. Elbistan sınırları içerisinde oluşan her türlü çevre kirliliğini önlemek için 2872 sayılı 
Çevre Kanunu (değişiklik 5491 sayılı Kanun), 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ve diğer ilgili kanun ve yönetmeliklere göre denetim ve 
uygulamaları yapmak. 

Çevre Denetim ve Atık Yönetim Birimi, Müdürlük Makamına bağlı olarak; 

2. Hava Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı 
üzerindeki zararlı etkilerini önlemek veya azaltmak için, tanımlanmış metotları ve 
kriterleri esas alarak hava kalitesini değerlendirmek, hava kalitesinin iyi olduğu 
yerlerde mevcut durumu korumak ve iyileştirmek. 

3. Görüntü Kirliğinin Kontrolü: Her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ile 
benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliğini ortadan kaldırmak, kent estetiğine 
katkıda bulunmak, reklam gereci kullanan gerçek ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve 
kuruluşlarının uyması gereken esasları belirlemek. 

4. Çevresel Gürültünün Kontrolü: Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin 
huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin 
alınmasını sağlamak, işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence 
yerlerini denetlemek, yapılan denetim ve idari yaptırımları belirli periyotlarla Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirmek. 

5. Su Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: İlçe genelinde sanayi kaynaklı atık suların 
KASKİ atık su deşarj kriterlerine uygunluğunu kontrol etmek. 

6. Çevre Kalitesinin Korunması ve Kontrolü: Çevre kalitesinin korunması için sıhhi ve 
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gayrisıhhî işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetlemek, 
eksiklikleri tespit etmek ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak; çevre kirliliği ile 
ilgili her türlü şikâyet ve talebi değerlendirmek. 

7. Ambalaj atıklarının, Elbistan Belediye Ambalaj Atıkları Yönetim Planı doğrultusunda 
belirlenen programa uygun olarak, kaynağında ayrı toplanması çalışmalarını takip 
etmek ve denetlemek. 

8. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak için eğitimler ve yarışmalar 
düzenlemek, halkın kolayca ulaşabileceği noktalara pil kutusu yerleştirmek ve doluluk 
oranını takip etmek. 

9. Ömrünü tamamlamış lastiklerin gelişigüzel doğaya bırakılmaması ve yakılmaması 
yönünde önlemler almak ve geri dönüşümlerini sağlamak. 

10. Her türlü atık ve artığın lisanslı ve yetkili kuruluşlarca alınıp bertaraf edilmesini 
sağlamak ve sürecin takibini yapmak. 

Hal Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
1. Toptancı halini işletmek, halin çalışma dönemi veya günleri ile açılış ve kapanış 

saatlerini belirlemek, 
2. Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamını 

oluşturmak, alt yapı ve çevre düzenlemelerini yapmak veya yaptırmak, 
3. Malların ticaretinin serbest rekabet şartları içinde yapılmasını sağlamak, serbest 

rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri 
önlemek için gereken tedbirleri almak, 

4. Toptancı halinde can ve mal güvenliğini koruyucu tedbirleri almak, gerektiğinde 
itfaiye ve kolluk kuvvetlerinden yardım istemek, 

5. Haldeki hizmet tesislerinin amaçlarına uygun olarak kullanılmasına yönelik her türlü 
iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, 

6. Teminat işlemlerini yürütmek, teminatlara ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek ve 
güncellemek, teminattan kesme ve ödemeye ilişkin bildirilen hal hakem heyeti veya 
mahkeme kararlarını yerine getirmek ya da getirilmesini sağlamak, 

7. İşyerleri ile burada faaliyet gösteren üretici, üretici örgütü, komisyoncu ve tüccarlara 
ilişkin bilgileri sisteme kaydetmek, kayıtlı bilgileri güncellemek, sisteme 
kaydedilenlerin her biri için dosya açmak ve ilgili evrakı bu dosyada muhafaza etmek, 

8. Haldeki diğer yerlerin ve buralarda faaliyet gösterenlerin kayıtlarını tutmak ve 
güncellemek, 

9. Toptancı haline gelen araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kontrol 
ve kayıt işlemleri ile bu bilgiler doğrultusunda stok kontrolünü yapmak, 

10. Sebze ve meyvenin cins, miktar ve fiyatları ile Bakanlıkça uygun görülen diğer 
bilgileri elektronik ortamda tutmak, bu bilgilerden istatistikler oluşturarak uygun 
görülenleri yayımlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarca istenilenleri vermek, 

11. Bildirim işlemleri ile hal rüsumuna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, bildirimciler 
tarafından iletilen analiz sonuçlarını aynı gün içinde sisteme işlemek, 

12. Toptancı hal faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin her türlü mal ve hizmet, satın alım 
işlemlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek veya yürütülmesini 
sağlamak, 

13. İşyerleri ve haldeki diğer yerlerde faaliyet gösterenler ile bunların çalıştırdıkları 
kişilerle ilgili, 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak, 

14. Hal içindeki trafik düzeni ve güvenliğini sağlayıcı tedbirleri almak ve gerekli 
düzenlemeleri yapmaktır. 

Hayvan Borsası Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
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1. Hayvan Pazarının yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermesini 
sağlamak, Hayvan Pazarı personelinin hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek, 

2. Veteriner Hekim kontrolü, kulak küpesiz, pasaport ve küçükbaş hayvanlar için nakil 
belgesi, il dışından gelenlerin Veteriner Sağlık Raporu olmadan pazar yerine girişini 
ve çıkışını engellemek, 

3. Pazar yerindeki kontrollerde hastalıklı görülenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerini 
uygulamak ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü sözlü ve yazılı olarak 
bilgilendirmek, 

4. Salgın hastalıkların önlenmesi noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü 
ile koordineli çalışmak, karantinalı işletmelerden gelen hayvanları Hayvan Pazarına 
almamak, 

5. Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, ilgili diğer 
teşkilatlarla işbirliği yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve 
dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak, 

6. Hayvan pazarının şartlarını iyileştirmek, daha iyi şartlarda alışveriş hizmetinin 
gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuatları takip etmek, gelişen teknolojik yenilikleri 
takip ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel tutmak, 

7. Kurban bayramında halkımızın kurban alım satım ihtiyacını karşılamak için gerekli 
çalışmaları yapmak, 

8. Hayvan Pazarında haşerelerle ve kemirgenlerle mücadele programını uygulatmak, 
Hayvan Pazarı kotralarının dağılmasına müteakip temizlik ve nakliye işlemlerinin 
hijyenik şartlarda yapılması ve dezenkefsiyon gibi işlerin yapılması ile Hayvan 
Pazarının atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini 
sağlamaktır. 

Sokak Hayvanları Toplama Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Geçici hayvan bakımevine getirilen sokak hayvanlarının bakım işlemleri 
tamamlandıktan sonra sahiplendirme çalışmaları yapmak, sahiplendirilemeyenlerin 
alındıkları ortama bırakılmasını sağlamak, 

2. Sokak hayvanları dışındaki sahipli hayvanlarla ilgili (kanatlı hayvanlar, büyükbaş 
küçükbaş hayvanlar, arı, sahipli ev hayvanları vb.) ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek 
ve denetimlerini yapmak, 

3. Kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını önlemek, başıboş 
hayvanların üremelerini kontrol altına almak için gerekli işlemleri yapmak, 

4. Isırma ve tırmalama vakalarında gerekli müşahede ve tecrit hizmetlerini yürütmek,  

5. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak, 

6. Yerel hayvan koruma gönüllülerinin çalışmalarını koordine ederek ve destekleyerek 
sokağa bırakılan hayvanların beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak, 

7. Hayvan ve hayvansal ürünlere menşe şahadetnamesi vermek, 

8. Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 
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İNSAN KAYNAKLARI 

Müdürlüğümüz bünyesinde toplam 32 personel görev yapmaktadır. 

SUNULAN HİZMETLER 

Çevre Yönetim Birimi 

1.5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin 
verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, 
Belediye Meclis ve Encümen kararları doğrultusunda görev yapmak. 
2.Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler 
konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri 
kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 
3.İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında kirliliğe neden olanlar hakkında yasal işlemleri 
yürütmek. 
4.Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları 
incelemek ve arşivlemek. 
5.Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri 
yürütmek. 
6.Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak. 
7.Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 
8.Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak. 
9.Gelişen ve hızla daha çok kirlenen dünyamızda çevrenin korunmasının önemi her geçen gün 
artmaktadır. Bu amaçla dünyamızın geleceğe daha umutla bakabilmesi için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından sürekli güncellenen kanun ve yönetmelikleri takip edip 
tarafımıza görev olarak atfedilenler hayata geçirilmektedir. 

Hal Birimi 

BELEDİYE BAŞKANI 
MEHMET GÜRBÜZ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL 
MÜDÜRÜ  
Akif DAL

HAYVAN BORSASI HAL BİRİMİ
ÇEVRE DENETİMİ 

VE ATIK 
YÖNETİM BİRİMİ

SOKAK 
HAYVANLARI 

TOPLAMA BİRİMİ
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1.Yaş Sebze ve Meyve toptan ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak 
serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak, 
2.Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerin çıkarlarını dengeli 
ve eşit şekilde korumak, 
3.Sorumluluğunda bulunan Elbistan Yaş Sebze ve Meyve Halinin modern, çağdaş bir alt ve 
üst yapı sistemine kavuşturmak, 
4.Kayıt dışı yollarla şehre mal girişini önleyici tedbirleri almak, gayri yasal mal girişleri ile 
ilgili caydırıcı kanuni müeyyideleri uygulamak, 
5.Yaş sebze ve meyvelerin hale giriş ve çıkışı ile muhafaza, depolama ve satışının kanun ve 
yönetmeliklerde düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda her türlü 
önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
6.Yasalarla belirlenmiş çerçeve içerisinde diğer yükümlülüklerini yerine getirmektir. 

Hayvan Borsası Birimi 

1.Hayvan pazarına satış amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, hareketlerinde hayvan 
pasaportu, koyun ve keçi türü hayvanların hareketlerinde nakil belgesi, söz konusu 
hayvanların ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları istenerek 
hayvanlara ait kulak küpeleri kontrol etmek, 
2.Pazara getirilen hayvanların sağlık muayene ve kontrolleri yapılarak, sadece belgeleri tam 
olan ve sağlıklı hayvanların pazar yerinde satışına müsaade etmek, 
3.Sağlıksız ve uygun olmayan hayvanlar pazarımıza kabul edilmeyerek bütün salgın ve 
paraziter hayvan hastalıkların yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, 
kontrol ve eradikasyon çalışmalarını titizlikle yapmak, 
4.Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek ve pazar yerindeki 
atıklarının çevreye ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemeye çalışmak ve düzenli olarak 
temizlik ve dezenfekte işlemleri yapmaktır. 

Sokak Hayvanları Toplama Birimi 

1.Elbistan sınırları içerisinde başıboş hayvanlar tespit ederek, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemler yapmak, 
2.Hayvan toplama alanına alınan köpeklerin beslenme ve bakımlarını düzenli bir şekilde 
yapmak, 
3.Sokakta yaşama şansı bulunmayan, güçten düşmüş ve engelli hayvanları, toplama alanında 
barındırmak, tedavi ve bakımlarını sağlamak, 
4.Başta kuduz olmak üzere zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli hastalıklar) ve 
salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak, 
5.Ölen hayvan bertarafı konusunda kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak, 
6.Tesis genelinde düzen ve temizliğin kontrolünü yapmak, klinik ve tedavi ünitelerinin 
temizlik ve dezenfeksiyonunun takibini yapmaktır. 

İdarenin Amaç ve Hedefleri 
Belediye denetiminde hizmet veren toptancı halinde yaş sebze ve meyve ticaretinin 

kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde 
yapılmasını sağlamak. Üretici ve tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek 
edinenlerin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde korumak. Hal birimi ile ilgili faaliyet 
raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını sağlamak. Belediye meclisi ve encümeninin 
almış olduğu kararları uygulamak ve uygulatmak. Hizmet anlayışı başta olmak üzere 
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verimliliğin artırılması, sebze ve meyve halinin kapasitesinin güçlendirilmesi çalışmalarına 
ağırlık vermek. İlçemizde sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimlerini ve satışlarını kontrol 
altında tutmaya yönelik çalışmalar yapmak. İlçemizde sinekle mücadele konusunda gerekli 
önlemleri almak ve uygulamak. İlçemizde başıboş hayvanlar ile mücadele etmek. Veteriner 
birim personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik hizmet içi eğitim verilmesini 
sağlamak. Küpesi olmayan ve/veya vatandaş tarafından getirilen sokak hayvanlarına kuduz 
aşısı yapmak. Sokak Hayvanları Toplama Birimi personelinin mesleki ve kişisel gelişimine 
yönelik hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak. 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

Çevre Birimi Çalışmaları  

23.04.2006 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan, “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı 
Toplanması ve Geri Kazanımı” ile ilgili olarak Belediyemizde 23/10/2019 tarihinde ihale 
yapılarak atıkların toplanması ve geri kazanım işlemlerine başlanmıştır.  

 

Ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik, kâğıt-karton) geri kazanılabilmesi için 
Elbistan ilçe merkezindeki 12 mahalleye toplam 150 adet konteyner, 160 adet ambalaj atığı 
iç mekân kutusu bırakıldı. 

2020 Yılında Elbistan Genelinde Toplanan Atık Miktarı (kg) 

Elbistan Geneli 
Atık Miktarı 

(Cam, Kâğıt, 
Plastik, Metal)

Atık Plastik Atık Pil Tekstil Atık
Atık Motor 

Yağı Toplam

489.488 kg 10.920 370 8.648 1.100 510.526 
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2020 yılında atık pil toplanması ile ilgili TAP lisanslı firması ile gerekli çalışmalar 
yapıldı. 

İlçemiz genelindeki tüm okullara atık pil kutuları yerleştirildi. Ayrıca, birçok okul ve resmi 
kuruma geri dönüşüm kutusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde toprak için yüksek 
derecede kirletici olan atık piller toplanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmektedir. 
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Eğitim Çalışmaları 

2020 yılında 5 okulda, çevre bilincini geliştirmeye yönelik atıkların geri kazanımı, su 
tasarrufu ve enerji verimliliği ile ilgili eğitim verildi. Dünyanın etkisinde olduğu Covit-19 
pandemisi nedeniyle de eğitim seminerlerimize ara verilmiştir. 

     

2019 ve 2020 yılı içerisindeki Toplam Atıklar ve Kazanımla 
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         İLÇE GENELİ                      BELEDİYE BİNA İÇİ 

OCAK 143 kg

 ŞUBAT 128 kg

MART 65 kg

NİSAN 44 kg

MAYIS 52 kg

HAZİRAN 48 kg

TEMMUZ 68 kg

AĞUSTOS 47 kg

EYLÜL 38 kg

EKİM 35 kg

KASIM 42 kg

ARALIK 32 kg

TOPLAM 742 kg

OCAK 42.471 kg

ŞUBAT 36.875 kg

MART 50.460 kg

NİSAN 41.858 kg

MAYIS 45.579 kg

HAZİRAN 42.765 kg

TEMMUZ 49.450 kg

AĞUSTOS 46.960 kg

EYLÜL 46.455 kg

EKİM 48.710 kg

KASIM 37.195 kg

ARALIK 36.150 kg

TOPLAM 524.928 kg
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BELEDİYEMİZİN ALDIĞI SERTİFİKALAR 

SIFIR ATIK SERTİFİKASI 

Elbistan Belediyesi olarak sıfır atık projesi kapsamında yapmış olduğu başarılı çalışmalar 
sayesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden SIFIR ATIK BELGESİ almıştır. 

 

 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ 
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Belediyemiz bünyesinde hizmet veren araçlarımızın kullanmış olduğu atık motor yağlarının, 
çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi ayrıca ekonomiye geri kazandırılması 
kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği standartlarda Geçici Atık Yağ Deposu 
yapıldı. Gerekli izin belgesi alınarak faaliyete geçildi. Bu kapsamda toplam 1.100 litre atık 
motor yağı elde edilmiştir.  

 

 

ÇEVRE DENETİMLERİ 

Alo Çözüm Masası hattı, e-posta, Whatsapp ve doğrudan dilekçe yoluyla gelen talep 
ve şikâyetler kayıt altına alınarak, ilgili teknik personel tarafından gerekli inceleme ve 
denetimler yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde 37 adet konutta ve 105 adet işyerinde denetim 
yapılmıştır. 

Elbistan Yaş Sebze ve Meyve Hali  
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Elbistan Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Halinde toplam 41 komisyoncu faaliyet 
göstermektedir. Elbistan Belediyesi yaş sebze ve meyve halinde yapılan yaş sebze ve meyve 
ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak, serbest rekabet sistemi içinde 
yapılması sağlanmış olup, sebze ve meyve halinde, işyerlerinin çatı tamiratı, hal içerisindeki 
yolların asfalt ve yama çalışması, trafik düzenlemesi, aydınlatma vb. çalışmalar da 
yapılmıştır. Sevkiyatı yapılan sebze ve meyvelerin hal giriş, çıkış noktalarında kurulan 60 
tonluk kantar ile plaka tanıma sistemi, bilgisayar ağı sayesinde tonajları ve bildirim 
beyanlarının doğruluğu sorgulanmaktadır. 2020 yılı içerisinde toplam 20.550 ton sebze ve 
meyve girişi yapılmıştır.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bilgisayar ağı sistemi, plaka 
görüntüleme sistemi ile hizmet verilmektedir. Araçların giriş ve çıkışları düzenli ve kontrollü 
bir şekilde otomasyon sistemi ile yapılmaktadır. Yaş sebze ve meyve halinde yapılan toptan 
satışlardan alınan hal rüsumu, gelir miktarı 2020 yılı için 80.000,00 TL’dir. 

 

 

Elbistan Canlı Hayvan Pazarı  

Hayvan pazarına satış amacıyla getirilen sığır cinsi hayvanların, hareketlerinde hayvan 
pasaportu, koyun ve keçi türü hayvanların hareketlerinde nakil belgesi, söz konusu 
hayvanların ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları istenerek 
hayvanlara ait kulak küpeleri kontrol edilmektedir. Pazara getirilen hayvanların sağlık 
muayene ve kontrolleri yapılarak, sadece belgeleri tam olan ve sağlıklı hayvanların 
pazaryerinde satışına müsaade edilmektedir. Sağlığa uygun olmayan hayvanlar pazarımıza 
kabul edilmeyerek hayvanlardan kaynaklı sağlın hastalıkların önüne geçilmeye 
çalışılmaktadır. Bunun için de koruma, kontrol ve eradikasyon çalışmaları titizlikle 
yürütülmektedir. Hayvanların sağlıklı ortamlardan alınıp satılmaları için pazaryerindeki çöp 
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ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesi önlenmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla 
düzenli olarak temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmaktadır. 

 

 

Elbistan Sokak Hayvanları Birimi Çalışmaları 

Elbistan sınırları içerisinde başıboş hayvanlar tespit edilerek, 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu hükümlerine göre iş ve işlemler yapılmaktadır.  Hayvan toplama alanına 
alınan köpeklerin beslenme ve bakımları düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 

 

Belediyemizce Sokak Hayvanları Toplama Merkezinde Geçici Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi ruhsatı alabilmek için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda 
2020 yılı içerisinde 150.000 TL yatırım yapılmıştır. 
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Belediyemizce sokak hayvanları toplama merkezinde kedi barınağı yapım çalışmaları 
devam etmektedir. 

 

Belediyemizce Sokak Hayvanları Toplama Merkezinde hayvanlar için yemlik ve 
kulübeler yapılmıştır. 

  

 

Belediyemiz sokak hayvanlarının beslenmesi kapsamında şehrin belirli noktalarına 
yemleme odakları bırakmıştır. Ayrıca bayat ekmekler toplanarak sokak hayvanlarının mama 
ihtiyacına katkı sağlaması için bayat ekmek kutuları yerleştirilmiştir. 
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Belediyemiz sokak hayvanlarının barınmaları için şehrimiz genelinde 3 adet mini kedi 
evi bırakmıştır. 

 

Belediyemiz sokak hayvanlarının barınmasının yanında evcil hayvanlar için Püsük 
Park’ı yapmıştır. 

 

Alo Çözüm Masası hattı, e-posta, whatsapp, telefon ve doğrudan gelen talep ve 
şikâyetler kayıt altına alınarak, ilgili teknik personel tarafından gerekli inceleme ve denetimler 
yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde müdürlüğümüze gelen ihbarlar doğrultusunda haftada 50 
adet sokak hayvanına gerekli işlemler yapılmıştır. 
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Belediyemiz, sokak hayvanları toplama ekiplerince mahallelerimizde düzenli olarak, 
saldırgan olabilecek nitelikteki köpekler, bakıma muhtaç köpekler, yavru köpekler, sakat veya 
yaralı köpekler toplanarak hayvan toplama alanına götürülmekte olup bakım ve beslenmeleri 
burada sağlanmaktadır. 
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Müdürlüğümüz tarafından müdahale yapılamayan sokak hayvanları ile kısırlaştırma 
işlemleri için 584 adet köpek Kahramanmaraş Büyükşehir barınağına nakilleri yapılmıştır. 
Kısırlaştırma ve tedavileri sonrası sokak hayvanları alınarak tekrar yaşam ortamına 
salıverilmiştir. 

 

       

Belediye başkanımızın özverili destekleriyle sokak hayvanları toplama merkezinde 
yapımı devam eden, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi inşası ve ruhsat işlemleri 
halen sürmektedir. 
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Sokak Hayvanları Birimince sahipsiz hayvanlar yakalanıp gerekli müdahaleler 
yapılmıştır. İlçemizde ölen köpek, inek ve diğer hayvanlar alınıp gömülerek, gömülen yerler 
ilaçlanıp dezenfekte edilmiştir. 
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Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerimiz Covid-19 salgın önleme ve mücadelede 
aktif görev alarak çalışmalar yapmaktadır.  

 Bakanlıklardan gelen genelgeler, Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan 
komisyonlarda görev alarak kolluk güçleri ile çalışmalar yapmaktadır.  

 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Üstünlükler  
1. Üst yönetimin vatandaş ziyaretleri yaparak, halkın kentsel karar alma süreçlerine 

katılımını sağlayarak; güvenilir, katılımcı, şeffaf bir belediyecilik anlayışının ilke 
edinmesi, 

2. Ülke genelindeki çevre koruma projeleri ile koruma kavramını bütüncül bir yaklaşım 
sağlanması ve farkındalığın artırılması, 

3. Konusunda deneyimli ve uzman personel bulunması, 

4. Belediyemize yapılan şikâyetlerin değerlendirilerek olay ve durumlara zamanında 
müdahale edilmesi, 

UYGULAMALAR ADET

Afiş Dağıtma 1.000

Gelen Evrak (Kurum İçi Kurum Dışı) 269

Giden Evrak (Kurum İçi Kurum Dışı) 112

Telefonla Gelen Şikâyet 2.650

CİMER Gelen Şikâyet 11

CİMER Cevaplanan 11

Whatshap Gelen Şikâyet 763

Whatshap Cevaplanan Şikâyet 763
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5. Çevre sağlığı alanında düzenli ve zamanında denetimler yapmak,  

Zayıflıklar 

1. Tabiat şartlarının olumsuz olduğu durumlarda işleyişimizin yavaşlaması.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  

   Akif DAL 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu 

Müdürlüğümüz, 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve 
Bağlı Kuruşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmenlik gereğince Elbistan Belediye Meclisi’nin kararıyla kurulmuştur.  

Müdürlüğümüzde, makine ikmal şefliği, kaynak atölyesi, marangoz atölyesi, elektrik bakım 
onarım şefliği, boya atölyesi, inşaat bakım onarım şefliği, merkez bina (temizlik işleri), 
şoförler odası,  ayniyat saymanlığı, ihale bürosu, Cimer ve şikâyet birimi olmak üzere 11 
birim Destek Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyetlerini yürütmektedir.   

                                                                                      Orhan ORÇAN 
                                                                                        Destek Hizmetleri Müdürü 
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MİSYON VE VİZYON 

Misyon 
İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla, halkın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan yaşanılabilir 
bir kent oluşturmak. 

Vizyon 
İnsan odaklı anlayış doğrultusunda halkın yaşam kalitesini arttırıp, daha iyi 

nesiller yetişmesine imkân sağlayarak, geleceğe umutla bakan mutlu birey, güçlü toplum, 
sağlıklı çevre, nitelikli kültürel kimlik oluşturmak ve yaşatmak. 

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

➢ Belediye başkanının gözetimi ve denetimi altında, mer’i mevzuat gereği müdürlüğün; 
sevk ve idaresini, organize edilmesini, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve 
işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dâhili düzenlemeleri yapar. 

➢ Müdürlüğü için, başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler, 
planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa görevleri yapar ve verilen 
görevler ile ilgili personele izahat ederek, süreci ve sonucunu takip eder. 

➢ Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlar. 
Planların uygunluk ve yeterliliğini devamlı olarak izler, gerekiyorsa, düzeltmeye 
yönelik tedbirleri alır. 

➢ Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde 
sonuçlandırmak üzere planlar, gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde 
mevcut kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar, haberleşme ve evrak 
akışını, üst kademelere istenen bilgileri zamanında ulaştırabilecek ve alt kademelere 
ulaştırılmasını sağlar. 

➢ Müdürlüğün yıllık faaliyet planını başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, 
faaliyet planına göre yıllık bütçesini Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak 
hazırlar, başkanlıkça belirlenmiş zamanda amirine verir,  tüm işlerini en etkin şekilde 
yapmak üzere, başkanlığın mevcut organizasyon şeması, iş tarifleri ve pozisyonların 
ihtiyaç gösterdiği vasıflara uygun kadrosunu organize eder, mevcut faaliyet planına 
göre müdürlük faaliyetlerini kısa periyotlarla kontrol eder, personelin görev 
tariflerindeki belirtilen işleri yerine getirip getirmediğini kontrol eder, faaliyeti için 
amirince talep edilen veya faydalı gördüğü bütün raporları sunar. Raporları vermeden 
önce gerekli tetkikleri yapar ve tasdik eder, gereksiz bilgileri ayıklayarak raporların 
kısa ve öz olmasını sağlar, planlardan sapmalar gösteren fiili durumlarda sapmaların 
sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır, 
faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 
tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini ve takibini, önemli olan evrakın 
muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini 
temin eder. Önemini kaybeden evrakı kabul edilmiş usullere göre imha eder, bu 
yönetmelikte müdürlüğün görev alanına ilişkin olarak belirtilen tüm görevlerin, etkin 
biçimde ve bütünlük içerisinde geciktirilmeden, ilgili mer’i mevzuata uygun icra 
edilmesini, denetlenmesini ve raporlanmasını sağlar, belediyenin amaçları, prensip ve 
politikaları doğrultusunda, müdürlüğün kalite politikası, hedefleri ve stratejilerini 
belirleme çalışmalarını sonuçlandırır, ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik ve 
performans artırıcı etki oluşturmak amacıyla mer’i mevzuat ve stratejik hedefler 
çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman özel 
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ve/veya tüzel kişilere usulüne uygun yaptırılmasını sağlar, stratejik planın hazırlık 
çalışmalarında verilen görevleri etkin biçimde sonuçlandırır, planlamaya uygun bütçe 
hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar. 

➢ Başkanlığın kabul ettiği yönetim ve organizasyon prensiplerini astlarına izah eder, 
organizasyon içindeki konumlarının ast-üst ve yatay organizasyonel konumlarla 
ilişkileri hakkında gerekli bilgiyi vererek ahenkle çalışmalarını temin eder, kendisinin 
ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim 
planlamasını yapar, terfi etmesi veya iş başında olmaması halinde, yerine görevini ifa 
edebilecek bir yardımcıyı yetiştirir. 

➢ Müdürlük elemanlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetki 
delegasyonunu yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder, 
ayrılacak personel ile personelindeki statü değişikliklerini, başkanlığın personel 
politika ve usulleri çerçevesinde kontrol eder. 

➢ Yokluğunda görevlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak personele 
vekâlet verir ve görevlerini taksim eder, kendine bağlı olan personelin aralarında 
koordinasyon kurmalarını ve onların da başkanlığın hedeflerine uygun olarak birlikte 
çalışmalarını temin eder, personelinin moralini en yüksek seviyede tutarak, daha 
azimli çalışmaya, daha başarılı olmaya teşvik eder, personelin çalışma şevkini kıran ve 
verimini düşüren faktörleri tespit ederek, kendi imkânları ile bertaraf edilebilecek veya 
düzeltilebilecek olanları halleder, üst kademelerce alınması gereken tedbirler için 
verim düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan amirine müracaat eder, müdürlük 
personelinin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek, kendi kararlarını en 
isabetli şekilde verebilmek ve kendisine bağlı personelinde katkı sağlaması amacıyla 
devamlı surette fikir ve görüş alışverişinde bulunur, emrinde çalışan elemanlara örnek 
olur, bunu sağlayacak şekilde, neticelerini önceden düşünerek daha sonra geri almak 
zorunda kalmayacağı, kolaylıkla anlaşılabilir, kısa ve kesin emirler verir. 

➢ Gerekli gördüğü hususlarda emirlerini yazılı olarak verir, personelin moral 
motivasyonunu arttırmaya dönük tedbirler alarak, prodüktivite artışını sağlar, sicil 
amiri sıfatı ile personelin performans değerlendirmelerini yapar ve müdürlüğün 
çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlar; personelin mesai ve çalışmasını denetler, 
çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirler alır. Çalışanlarının tabi 
oldukları mevzuata uygun tezkiye, izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam 
durumunu takip eder ve denetler, ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar, 
işgücünün en faydalı şekilde kullanılması ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi için, 
emrindeki personelin görev ve sorumluluklarını açık, seçik ve anlayabilecekleri 
sadelikte belirtir, iş ve işlemlerin buna uygunluğunu denetler, müdürlüğün tüm 
faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer 
ilgili mer’i mevzuata riayeti sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; 
düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, Başkanın görüşüne 
sunar. Müdürlüğün verimliliğinin arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve 
süratli şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için 
astlarına mesleki yardımda bulunur, genel ahlaka ve adaba uygun hareket etmeleri için 
disiplini temin eder. 

➢ Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasını 
sağlar. 

➢ Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, mer’i ihale mevzuatı 
çerçevesinde yapılmasını sağlar, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, 
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başkana, encümene, meclise teklifler sunar, verilen kararların uygulanmasını sağlar, 
mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile başkanlıkça verilen görevlerin icra 
edilmesini sağlar, alt kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa 
eksikliklerin giderilmesini sağlar, herhangi bir amaçla yurtiçi veya yurtdışı görev 
seyahatine gönderildiğinde, gittiği yerde yaptığı temasları, çalışmaları ve aldığı 
sonuçları belirten özet, fakat kolayca anlaşılabilir bir üslup ve düzende rapor hazırlar, 
amirine verir, başkanlığa ilişkin bilgilerin dışarı sızmaması hususunda azami itinayı ve 
dikkati gösterir. 

➢ Müdürlüğümüz, belediyemize ait yukarıda sayılan iş ve işlemlerinin yerine 
getirilmesinde mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir. 

➢ Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 
sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, belediye başkanına karşı 
sorumludur. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Birimlerimiz  
Müdürlüğümüz, makine ikmal şefliği, kaynak atölyesi, marangoz atölyesi, elektrik 

bakım onarım şefliği, boya atölyesi, inşaat bakım onarım şefliği, şoförler odası, ayniyat 
saymanlığı, ihale bürosu, Cimer ve şikâyet birimi olmak üzere 11 birim olarak Destek 
Hizmetleri Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmektedir. 

BELEDİYE BAŞKANI 
  

Mehmet GÜRBÜZ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 
Orhan ORÇAN 

HİZMET ALANI 
SORUMLUSU  

FERHAT BALTA

MAKİNE İKMAL 
ŞEFLİĞİ

KAYNAK 

MARANGOZ 

ELEKTRİK BAKIM 
ONARIM ŞEFLİĞİ

İNŞAAT BAKIM-
ONARIM ATÖLYESİ

BOYA ATÖLYESİ

ŞOFÖRLER ODASI

CİMER VE 
ŞİKAYET 
BİRİMİ

AYNİYAT 
SAYMANLIĞIİHALE BİRİMİ
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HİZMET ALANI  

 
Hizmet Alanı Sorumlusu Ferhat BALTA 

Makine İkmal Şefliği 
       Belediye hizmetleri için araç ve iş makinelerin bakım onarımları ve kent 

mobilyalarının üretim ve imalatı makine ikmal şefliği tarafından yapılmaktadır. 

Sunulan hizmetler 
➢ Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin 

(motorlu, motorsuz, elektrikli, hidrolik, pnömatik vb.) periyodik servis bakımı, küçük 
ve büyük onarımlarının yapılması 

➢ Elbistan Belediyesi’nin faaliyetlerine uygun olarak planlanan ve tasarlanan üretim ve 
imalatlarının gerçekleştirilmesi, 

➢ Belediyeye ait tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin bakım 
ve onarımları için ihtiyaç duyulan mallar ile yedek parça, yağ, akaryakıt vb. 
malzemeyi ilgili müdürlüklerden talep edilen malzemelerin kaydı yapılmış, 
depolanmış ve dağıtımı yapılması, 

➢ Ekonomik ömrünü tamamlamış veya hurdaya ayrılması talep edilen araçlar için 
gereken belgeleri düzenleyerek, ilgili müdürlüğe bildirilmesi, 

➢ Belediyeye ait kaza yapan araç ve iş makinelerinin, hasar gören diğer araç, gereç ve 
makinelerin hasar tespitini yapmak, yasal işlemler için rapor hazırlamak, bu araçların 
küçük ve büyük onarımlarının yapılmasını sağlamak, raporu ve sonucu (işçilik, fatura 
vb.) kullanıcının bağlı bulunduğu müdürlüğe gönderilmesi, 

➢ Belediyenin tüm motorlu araç, iş makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerinin bakım 
ve onarımlarına ilişkin esas ve usullerin standardizasyonu için motorlu araç, iş 
makinesi, diğer araç, gereç ve makinelerin bakım onarım yönergesinin hazırlanması ve 
gerektiğinde güncellenmesi, 

➢ Birim çalışmalarında kullanılan sarf malzeme ve demirbaşın amacına uygun olarak 
kullanılmasının sağlanması, 
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➢ Makine parkında bulunan tüm makine ve araçların, madeni yağ, filtre, lastik, akü ve 
kayış ihtiyaçlarını yıllık olarak tespit ederek 4734 sayılı yasaya uygun olarak temin 
edilmesi, 

➢ Araçlarımızın madeni yağları, motor yağları, şanzıman yağları, diferansiyel yağları, 
hidrolik yağları, cer yağları ve tandem yağları yağ bakım ünitesi tarafından iş 
makinelerinin yağ bakımları periyodik olarak yapılması, 

➢ Araçlarımızın ve iş makinelerimizin bakımı kapsamında ihtiyaç duyulan yedek parça, 
lastik ve madeni yağların depolanması; ikmal ve montajları atölyemizde çalışan 
personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Araçlarımızın lastik tamiri kapsamında 
sökülmesi, takılması, yıpranmış ve kaplama yapılabilecek seviyeye gelmiş olanların 
yenisiyle değişim işlemleri yapılmaktadır. İş makinesi ve özel ekipmanların elektrik 
tesisat işleri, kalorifer sistemleri, marş ve şarj sistemleri, aydınlatma ve ikaz sistemleri, 
akümülatör bakımı, şarj yapma ve değiştirme işleri imkânlar içerisinde atölyemizde 
yapılmaktadır. Gerek araçlarımızın bakım onarımları, gerek müdürlüklerimizin iş ve 
işlemlerinde ihtiyaç duyulan çalışmalarda bazı durumlarda atölyemizin kapasitesi 
taleplere cevap verememektedir. Bu durumlarda anlaşmalı olduğumuz firmalar 
üzerinden taleplerin karşılanmasını sağlanması, 

➢ Belediyemizin hizmet alanları içerisinde imalatı talep edilen kent mobilyalarını (çöp 
kutusu, şezlong oturak vb.) özel imalatları makine ikmal şefliği metal üretim 
bölümünde yapılması, 

➢ Ekonomik ömrünü tamamlamış olan araç, makine, donanım, teçhizat, atölye tezgâhları 
ve bunlara ait malzemeleri taşınır mal yönetmeliği hükümlerine göre kullanım dışına 
çıkartmak, hurda ayırma işlemlerini yapmak. Araçlardan çıkan lastik hurdaları da 
Makine Kimya Endüstri Kurumuna verilmesi, 

➢ Araç sicil dosyaları ve trafik mevzuatı işlemleri: belediyemize ait tüm araç ve iş 
makinelerimizin yıllık zorunlu trafik sigortaları, fenni muayeneleri, egzoz 
muayeneleri, ruhsatlarının yenilenmesi, kaza evraklarının takibi gibi resmi 
prosedürlerin izlenmesi ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında eksiksiz olarak 
tamamlanmıştır. Sigorta süresi 2020 yılı içinde dolan 103 adet aracın sigorta 
yenilemesi yapılmıştır. 90 adet aracın fenni muayenesi de 2020 yılı içinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Makine İkmal Şefliğinin 2020 Yılı Faaliyetleri 

➢ Türkiye Belediyeleri Birliği tarafından belediyemize hibe edilen tam donanımlı hasta 
nakil aracı, trafik tescil işlemleri yapılarak covid-19 döneminde Elbistan Devlet 
Hastanesine tahsis edilerek halkımızın hizmetine sunuldu. 
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➢ Makine Kimya Endüstri Kurumu’na 10.920 kg hurda lastik verilmiştir. 
➢ 25 adet araç hurda ayırma işlemeleri bitmiş olup Makine Kimya Endüstri Kurumu’na 

teslim edilmiştir. 

 

➢ Belediyemiz Sanayi Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen yatırım teşvik belgesini 
almıştır. 2023 yılına kadar satın alınacak donanım ve araçlar için KDV muafiyeti 
sağlanmıştır.  
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➢ Alımı gerçekleşen 3 adet kar küreme makinesi, 3 metre uzunluğunda 4 adet kar 
küreme bıçağı ve 2 adet 7 m3 Tuz Serici alımında 65.600,00 TL tutarında KDV 
muafiyeti sağlanmıştır. 

 

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından motor yağları değişim noktası izin belgesi alındı. 
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Lastik Atölyesi 

➢ Elbistan Belediyesi tarihinde ilk olarak lastik atölyesini 25.08.2020 tarihinde faaliyete 
geçirerek belediyenin tüm lastik işlerinin atölyemizde yapılmasına başlanmıştır. 
Atölyemizde 1 adet oto lastikçi çalışmaktadır. Atölyemizde yaptığımız işler; dış lastik 
tamiri, iç lastik tamiri, lastik değişimi, mantar yama, fitil atma, iç lastik sibobu takma 
yazlık-kışlık lastik değişimleri, balans ayarı ve jant değişimi gibi işlemler lastik 
atölyemiz tarafından yapılmaktadır.  

➢ 2020 yılında 250 adet lastik tamiri ve lastik değişim işleri lastik atölyesinde 
yapılmıştır. 

➢ 95 adet kullanılmış lastik soğuk kaplama yapılarak araçlarımızda tekrar kullanıma 
uygun hale getirtmiştir.  
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➢ 2020 yılında tamir atölyelerimizde iş makineleri, çöp araçları, binek araçlar, damperli 
kamyonlar ve traktörler gibi muhtelif 1200 adet aracın bakım onarım işi yapılmıştır. 

➢ Arıza yapan araçlara, 7/24 sahada ve kademede tamir işleri yapılmaktadır.  
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Kent Mobilyaları  
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Makine ikmal şefliğimiz bünyesinde faaliyet gösteren metal üretim atölyemizde kent 
estetiğini öne çıkaran her türlü imalat ve üretim yapmaktayız. 

Metal üretim atölyemizde yapılan işler; 
➢ Adalar Bölgesi Rekreasyon Alanına 2 adet büyük gölgelik, 
➢ 125 adet oturak, 
➢ 30 adet şezlong oturak, 
➢ 150 adet çöp kovası, 
➢ 1 adet şemsiye modeli bank, 
➢ 2 adet oyuncak ve kitap kumbara, 
➢ 750 adet bisiklet yolu için demir duba, 
➢ 6 adet çöp konteyner giydirme, 
➢ 1 adet 6 kişilik salıncaklı masa, 
➢ Rahmi Koldan Meydanı için Elbistan yazısı ve kalp imalat - üretimi yapıldı. 
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KAMELYA DAĞITIMI YAPILAN YERLER 

S.NO GİDEN MAHALLE ADET
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1 Alembey Sağlık Ocağı 1

2 Esentepe Ortaokulu 2

3 Esentepe Durmuş Polat Sağlık Ocağı 1

4 Okul 1

5 Meteoroloji Müdürlüğü 1

6 Akbayır Mahalle Muhtarlığı 2

7 T.K.İ.Memur Site Sağlık Ocağı 1

8 Çatova Sağlık Ocağı 1

9 Belediye Şoförler Odası 1

10 Fatih Bey Su Deposu 1

11 Büyük Yapalak Mahallesi 1

12 Karayolları Müdürlüğü 1

13 Yaşar Kent Sitesi Yanı Oyun Parkı 1

14 Şehitlik 1

16 Karaelbistan Sağlık Ocağı 1

17 Park Bahçe 8

18 Toprakhisar Mahallesi 1

19 Şehirlerarası Otobüs Terminali 2

20 Nurhak Yolu Polis Noktası 1

21 Kantarma Mahallesi 3

22 Köşk Mahallesi 2

23 Kümbet Sağlık Ocağı 1

24 Bahçelievler Taziye Evi 3

25 Esentepe Taziye Evi 3

26 Yeşilyurt Sağlık Ocağı 1

27 Atmalı Kaşanlı Mahallesi 1

28 İğde Mahallesi 2

29 Battalgazi Mahallesi 2

30 Sarıyatak Mahallesi 2

31 Topallı Mahallesi 2

32 Eldelek Mahallesi 2

33 Çıtlık Mahallesi 2

34 Hasanalili Mahallesi 2
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BANK DAĞTIMI YAPILAN YERLER 

35 Tapkırankale Mahallesi 2

36 Kangal Mahallesi 2

37 Türkören Mahallesi 2

38 Özbek Mahallesi 2

39 Söğütlü Mahallesi 2

40 Çiçek Mahallesi 2

41 Güvercinlik Mahallesi 2

42 Çalış Mahallesi 2

43 Tapkıran Mahallesi 2

44 Yoğunsöğüt Mahallesi 2

45 Karamağara Mahallesi 2

46 Akören Mahallesi 2

47 Büyük Yapalak Mahallesi 1

48 Yeşilyurt Mahallesi 2

49 Demircilik Mahallesi 3

S.NO GÖNDERİLEN MAHALLE ADET CİNSİ

1 Akbayır Mahallesi 2 4’lü oturaklı masa

2 Tüv Türk Muayene İstasyonu 3 Bank

3 Kantarma Mahallesi 5 Bank

4 Köşk Mahallesi 5 Bank

5 Tapkıran Mahallesi 7 Bank

6 Bahçelievler Taziye Evi 4 Bank

7 Esentepe Taziye Evi 4 Bank

8 Gücük (Tepebaşı) Mahallesi 4 Bank

10 Sarıyatak Mahallesi 3 Bank

11 Topallı Mahallesi 3 Bank

12 Eldelek Mahallesi 3 Bank

13 Çıtlık Mahallesi 3 Bank

14 Hasanalili Mahallesi 3 Bank

15 Tapkırankale Mahallesi 3 Bank
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ÇÖP KOVASI DAĞITLAN YERLER 

16 Kangal Mahallesi 3 Bank

17 Türkören Mahallesi 3 Bank

18 Özbek Mahallesi 3 Bank

19 Söğütlü Mahallesi 3 Bank

20 Çiçek Mahallesi 3 Bank

21 Güvercinlik Mahallesi 3 Bank

22 Çalış Mahallesi 4 Bank

23 Yoğunsöğüt Mahallesi 3 Bank

24 Akören Mahallesi 3 Bank

25 Yeşilyurt Mahallesi 3 Bank

26 Demircilik Mahallesi 3 Bank

27 Beyyurdu Mahallesi 3 Bank

28 Horhor Mahallesi 3 Bank

29 Kayageçit Mahallesi 3 Bank

30 Dervişcimli Mahallesi 3 Bank

S.NO GÖNDERİLEN MAHALLE ADET CİNSİ

1 Adalar Bölgesi 40 Çöp kovası

2 Gençlik Parkı 4 Çöp kovası

3 Bahçelievler Taziye Evi 4 Çöp kovası

4 Esentepe Taziye Evi 4 Çöp kovası

5 Battalgazi Mahallesi 3 Çöp kovası

6 Sarıyatak Mahallesi 3 Çöp kovası

7 Topallı Mahallesi 3 Çöp kovası

8 Eldelek Mahallesi 3 Çöp kovası

9 Çıtlık Mahallesi 3 Çöp kovası

10 Hasanalili Mahallesi 3 Çöp kovası

11 Tapkırankale Mahallesi 3 Çöp kovası

12 Kangal Mahallesi 3 Çöp kovası

13 Türkören Mahallesi 3 Çöp kovası

14 Kantarma Mahallesi 3 Çöp kovası
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DAĞITIM YAPILAN MALZEMLERİN GÖRSELLERİ

15 Özbek Mahallesi 3 Çöp kovası

16 Söğütlü Mahallesi 3 Çöp kovası

17 Çiçek Mahallesi 3 Çöp kovası

18 Güvercinlik Mahallesi 3 Çöp kovası

19 Çalış Mahallesi 4 Çöp kovası

20 Tapkıran Mahallesi 3 Çöp kovası
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Kaynak atölyesi 
Kaynak atölyesi olarak çalışmalarımız genellikle demir doğrama üzerine 

şekillenmektedir. Buna paralel olarak belediyemizin faaliyetleri için ihtiyaç duyulan bakım 
onarımlar da yine atölyemizce yürütülmektedir. Bu kapsamda belediye hizmetlerimizde 
ihtiyaç duyulan çelik çatı, kapı ve pencereleri ile belediyeye ait araçların her türlü kaynak 
işleri ve belediye sınırları içerisinde bulunan parkların, çocuk oyun gruplarının, oturma 
grupları, çöp kovalarının, yağmur suyu mazgallarının bakım, tamir ve kaynak işleri 
yapılmaktadır. Bakım onarım çalışmaları dışında hammadde olarak aldığımız çelik 
konstrüksiyon gibi malzemeler atölyemizde işlenerek belediyemiz çalışmalarında 
kullanılmaktadır. 

2020. yılında yapılan işlerimiz; 

➢ Hizmet alanı marangoz hane önü 90m² yağmurluk çatı, 
➢ 70 adet su mazgalı, 
➢ Hayvan Barınağı için 800 m² kapalı alan, 
➢ Hayvan Barınağı için 22 adet demir kapı, 
➢ Hayvan Barınağı için 25 adet tel çit kapı ve 600 m² tel çit montajı, 
➢ Beton santrali ve parke tesisinin 350 m² ızgara çatı montajı, 
➢ 150 adet kamelya imalatı, 
➢ Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesine 100 m² kedi evi, 
➢ Adalar Bölgesi su üzerine 60 m² sinevizyon platformu, 
➢ Adalar Bölgesi baraj için bent kapağı ve 30 metre korkuluk imalatı ve montajı, 
➢ Taşburun Mahallesi su pınarı üzerine 120 m² çatı saç kaplama montajı ve 20 metre 

korkuluk imalatı ve montajı, 
➢ Pınarbaşı Caddesi Kaynarca Göleti kenarına 6 metre uzunluğunda 50 adet korkuluk 

imalatı ve montajı, 
➢ 10 adet büyük totem tabela imal edilerek ilçemizin giriş çıkışlarına montajı, 
➢ Çorba ikram çeşmesi imalatı, 
➢ Şehrin giriş çıkışlarında bulunan ve çevre kirliliği oluşturan özel firmalara ait 50 adet 

totem tabelanın söküm işi, 
➢ Mükrime Hatun Kültür Evi su kenarına 40 metre korkuluk imalatı ve montajı, 
➢ Kamu kurumlarına ve mahalle muhtarlıklarına 30 adet bayrak direği imalatı, 
➢ Aydınlatma direkleri için 350 adet ankraj imalatı, 
➢ Parklarda bulunan 25 adet elektrik panosuna muhafaza kabini, 
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➢ Belediyemizin birimleri aracılığıyla cami ve okul bakım işleri için 350 adet demir 
doğrama ile kaynak işleri yapıldı.  

➢ Kurban Bayramında kurban kesim alanı etrafına 25 adet branda çekilmesi. 
➢ Şehir merkezine 25 adet dezenfektan ünitesi imalatı ve montajı, 
➢ Muhtelif yerler için 30 adet tabela yapılmıştır. 
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Marangoz Atölyesi 
Marangozhane atölyemizde bakım, onarım ve belediyemizin ihtiyacı olan çeşitli ürünler 

üretilmiştir. Atölyemizde bu kapsamda alınan hammadde ile masa, dolap, komedin, kapı, 
piknik masası, banklar gibi yardımcı ürünler üretilmiştir. Tüm bu üretim çalışmaları dışında 
belediyemizin çalışmaları çerçevesinde ihtiyaç duyulan bakım onarım desteği verilmiştir. Bu 
kapsamda özellikle çocuk oyun gruplarının bakım onarımları ile birlikte mahalle konaklarının 
bakım onarımları özellikle ön plana çıkmıştır. Bunların dışında sosyal belediyecilik 
kapsamında belediyemizce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerindeki tadilatlara da 
malzeme üretilmiştir. 

Marangoz Atölyesi Yapılan İşleri; 
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➢ Pınarbaşı mesire alanına nikah törenleri için 200 m2 teras alanı, 
➢ Kaynarca Göleti beton üstü 200 metre uzunluğunda tahta oturak, 
➢ Adalar Bölgesi beton üstü 85 metre uzunluğunda tahta oturak, 
➢ 50 adet köpek kulübesi, 
➢ Belediye hizmet yerlerine 100 m2 laminet parke, 
➢ Belediye hizmet yerlerine 40 adet ofis masası, 
➢ Belediye binasına 50 adet klasör dolabı, 
➢ 30 adet oturak şezong tahtası, 
➢ 150 adet kamelyanın çatı ve oturakları, 
➢ 150 adet çöp kovasına ahşap giydirme, 
➢ 125 adet ahşap bank boyanması ve montajı, 
➢ Mükrime Hatun Kültür Evi 600 m2 mebran döşemesi, 
➢ Belediyenin muhtelif yerlerine 20 adet kapı ve 10 adet ahşap pencere, 
➢ 200 adet kapı ve mobilya tamiratı 
➢ Parklar için 60 adet çiçek dikimi için saksı, 
➢ Hayvan barınağı ve parklara 30 adet kedi yuvası yapılmıştır. 
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Elektrik Bakım Onarım Şefliği 

➢ Belediyemize ait tesis ve yerlerin elektrik bakım onarım işlerini yapmak  
➢ İhtiyaç halinde belediyemizin diğer birimlerine teknik destek vermek,  
➢ Belediyemize ait olan park, yeşil alan, meydan aydınlatmaları ile trafo ve tesislerin 

elektrik işleri bakım onarımını yapmak.  
➢ Yeni yapılan park ve binaların elektrik abonelik işlerini yürütmek ve abone 

başvurularını yapmak  
➢ Belediyemize ait tüm bina ve tesislerinde küçük onarım faaliyetlerini yapmak, küçük 

çaplı onarım projeleri hazırlayarak ihaleye hazır hale getirmek,  
➢ Özel günlerde bayramlarda törenler için ses sistemi hazırlamak  
➢ Gerektiğinde mabetlerde ve okullarda küçük onarım faaliyetlerini yapmak. 
➢ Gerektiğinde sosyal hizmetler kapsamında ortak kullanım alanlarında küçük çaplı 

bakım onarım faaliyetlerini yapmak. 
2020. Yılında Yapılan Elektrik İşleri  

➢ Açık pazar genel elektrik işleri, 
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➢ Asfalt plenti elektrik genel işleri, 

➢ Belediye halk ekmek fırını elektrik işleri, 

➢ Yıl içinde belediye içi birimlerinden gelen 500 adet elektrik arıza işleri, 

➢ Belediye ödeme noktasının genel tesisat elektrik işleri, 

➢ Belediye tanzim satış noktası elektrik işleri, 

➢ Belediyemize ait çay evlerinin elektrik işleri, 

➢ Belediyemize ait pano ve sayaçların kontrol ve bakım onarım işleri, 

➢ Yeni açılan park ve devri yapılan yerlere 30 adet elektrik aboneliği 

➢ Candargazi İş Hanında bulunan belediyemize ait iş yerlerin bütün elektrik işleri, 

➢ Ceyhan Parkı dâhil olmak üzere belediyemize ait parkların genel elektrik işleri 
yapılarak 700 adet 10 W ampul değiştirilmesi, 

➢ Hulusi Efendi Caddesinden başlanarak Malatya caddesine kadar orta kaldırım çim 
armatörü, 

➢ Cumhuriyet Meydanı sağ taraf ağaç altı çim armatörleri, 

➢ Elbistanspor tesislerinin genel elektrik işleri, 

➢ Esentepe Mahallesi taziye evi ve park aydınlatma işleri, 

➢ İhtiyaç sahibi 10 ailenin elektrik işleri, 

➢ Günaltı Mahallesi park aydınlatma direkleri, 

➢ Meyve sebze halinin genel elektrik işleri, 

➢ Hayvan barınağı elektrik işleri, 

➢ Adalar Bölgesi 90 adet aydınlatma direği montajı, 

➢ Adalar Bölgesine 50 adet dekoratif ışıklı küre ve projektör, 

➢ Köprü aydınlatmaları için 250 metre neon led ve 1.175 metre hortum led döşenerek 
aydınlatma işleri, 

➢ Otogar lavabolar dâhil genel elektrik işleri, 

➢ Çınaraltı Sosyal Tesisi çay bahçesi ve lokantanın elektrik işleri, 

➢ Covid-19 sürecinde jandarma ve polis kontrol noktalarının elektrik işleri, 

➢ Pınarbaşı itfaiye önü ledaydınlatma armatür montajı ve elektrik işleri, 

➢ Pınarbaşı mesire alanı genel elektrik bakım onarımı ve arızaları, 

➢ Pınarbaşı mesire alanı kamelyaların elektrikli aydınlatma işleri, 

➢ Pınarbaşı göl alanında bulunan fıskiyelerin bakım onarım işleri, 

➢ Şehitler ve gaziler derneği elektrik işleri, 
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➢ Belediye Taş Ocağının genel arızaların bakım ve onarımları, 

➢ Elbistanspor Store mağazası elektrik işleri, 

➢ Elbistan Belediyesi Personel A.Ş. binası elektrik işleri, 

➢ Mükrime Hatun Kültür Evi elektrik işleri, 

➢ Kaynarca Göleti ve Pınarbaşı bentlerine Rgb LED montajı, 

➢ Kaynarca Göleti yürüyüş yolu, merdiven aydınlatma ve elektrik işleri, 

➢ Adalar Bölgesi aydınlatma işleri, 

➢ Gülbahar Hatun Kültür Evi tüm elektrik işleri ve bahçe için çim armatürlerin 
süslenmesi, 

➢ Parke tesisinin kablo çekimi ve genel elektrik işleri, 

➢ Muhtelif park ve mahallere 64 adet eğri aydınlatma direği, 

➢ Rahmi Koldan Meydanına ışıklı ay yıldız montajı, 

➢ Adalar Bölgesine 3 adet fıskiye, 

➢ Kaynarca Göleti sahil kısmına 150 adet led ışıklı korkuluk montajı, 

➢ Pınarbaşı Caddesi Kaynarca Gölet kenarı 50 adet aydınlatma armatörü, 

➢ Ulu Cami önü park alanına 30 adet aydınlatma direği, 

➢ Ulu Cami çevre aydınlatması, minare, kubbe aydınlatmaları, 

➢ Çarşı Atik Cami çevre aydınlatması, minare, kubbe abdesthane aydınlatmaları, 

➢ Yunus Emre, Yeşilyurt ve Kümbet Mahallelerindeki parklara güneş enerjili 
aydınlatmalar, 

➢ Hayvan Borsası çevre aydınlatma ve genel elektrik işleri yapılmıştır. 

Recep Tayyip ERDOĞAN Millet Bahçesi ve Adalar Bölgesi 
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Kaynarca Göleti Aydınlatma Çalışmaları 
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Hayvan Barınağı  Aydınlatma ve Elektrik Çalışmaları 

 119



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

 

Boya atölyesi 
Boya atölyemiz tarafından belediyemizin sorumlu olduğu alanlarda kaldırımlar, yol 

çizgilerinin çekilmesi, biskilet yolların boyanması ve biskilet yollarına duba takılması, 
belediyemize ait kapalı açık alanların boya işleri, alçı işleri, ilçemizdeki okulların talepleri 
doğrultusunda bahçelerinde çizgi çalışması yapılması, yaya geçitlerin boyanması v.b işler 
boya atölyemiz tarafından yapılmaktadır.  

2020. Yılında Yapılan İşler 

➢ Kışla Caddesi biskilet yollarının boyanması, 
➢ Gariplik Caddesi biskilet yollarının boyanması, 
➢ Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yürüyüş yollarının boyanması, 
➢ Kaynarca Göleti bisiklet ve yüryüş yollarının boyanması, 
➢ Adalar Bölgesi ve Sahil Yolu bisiklet ve yürüyüş yollarının boyanması, 
➢ İlçe genellinde 10 adet cami ve kuran kursların boya işleri, 
➢ Hayvan pazarı iç ve dış kısımlarının komple boya işleri, 
➢ Belediye hizmet binası odalarının boyanması, 
➢ Elbistanspor misafirhane ve store satış mağazasının alçı işleri ve boyası, 
➢ Ekmek fabrikasının tüm boya işleri, 
➢ İhtiyaç sahibi 20 ailenin boya işleri, 
➢ Gariplik Mezarlğının duvar ve korkuluklarının boyası, 
➢ Kent Konseyi binasının iç boya işleri, 
➢ Görme Engelliler Derneği’nin boya işleri, 
➢ Gaziler ve Şehitler Derneği’nin boya işleri, 
➢ İlçe genelinde 20 adet  ilkokul, ortaokul ve liselerin bahçe içerisinde çizgi çalışması, 
➢ İlçe genelinde 120 adet yaya geçidinin boya işleri, 
➢ Özel kalem Müdürlüğü’nün alçı, sıva ve boya işleri, 
➢ Boya atölyesinde 1500 adet direk, demir duba vb.malzemelerin boyama işleri, 
➢ Asfaltı yenilenilen cadde  ve sokakların yol çizgileri, 
➢ Şar Dağı’nda bulunan “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” yazısının yenileme 

çalışmaları, 
➢ Belediyeye ait hayvan barınağının boya işleri yapılmıştır. 

 120



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  
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İnşaat Bakım Onarım Şefliği 

İnşaat Bakım Onarım Şefliği; bordür taşı, parke taşı, çim taşı, beton sıva, beton örme, 
tüm inşaat ve bakım onarım işlerini yürütmektedir.  

Başlıca görevleri; 

➢ Bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik 
olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek. 

➢ İnşaat Bakım Onarım Şefliği görev ve yetki alanında bulunan keşif, imalat, tadilat 
bakım ve onarım işlerini uhdesi altındaki bakım onarım atölyeleri marifetiyle 
gerçekleştirmek, 

➢ İlgili birimlerin talepleri ve mevzuata uygunluğu halinde, belediyeye ait bina ve 
tesisler ile bunların yapısal parçası olan tesisat ve teknik donanımın bakımı, küçük ve 
büyük onarımlarını yapmak, 

➢ Bina bakım ve onarım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etmek, yapı 
bakım ve onarım malzemeleri için ambar işletmek, ambar kayıtlarını tutmak, 

➢ Görevlerini yerine getirirken mevcut atölyeler ve teknik personeli koordine etmek, iş 
yapma yeteneğini artırmak ve küçük çaplı imalat iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için 
gerekli donanım ve organizasyonu sağlamak, 

➢ İş sağlığı ve iş güvenliği için her türlü tedbirin mevzuatına uygun olarak alınmasını ve 
kontrolünü sağlamak, 

➢ Şefliğine bağlı personellerin disiplin ve iş birliği içinde çalışmalarını sağlayarak, 
aralarında görev dağılımı yapmak ve çalışmalarını izleyip denetlemek, 

➢ Yürütülen projelerde çalışma anında ortaya çıkan fiili duruma göre, gerekli 
revizyonların yapılmasını sağlamak, 
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➢ Şefliğinde ihtiyaç duyulan tüketim malzemeleri için taşınır istek belgesi düzenlemek 
ve her türlü malzemenin düzenli kullanılıp kullanılmadığını takip etmek, 

➢ Şefliğe gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine 
iletilmesini ve takibini sağlamak, 

➢ Personelin izin ve mesailerini takip etmek ve buna bağlı olarak iş teslim sürelerini 
denetlemek, 

➢ Hiyerarşik üstlerinin verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirmek, 

2020. Yılında yapılan faaliyetler;                     
➢ Şehit ve Gaziler Derneği’ne şehitler müzesi yapımında (demir, mobilya, fayans, duvar, 

sıva boya) işçilik hizmeti 
➢ Kışla Caddesi kaldırımların tamiratları, 
➢ Elbistanspor store mağazasının inşaat işleri, 
➢ 2020 yılı ocak, şubat, mart aylarında karla ile mücadelede tuzlama işleri  
➢ Köprübaşı Caddesi ağaç dipleri açılıp armatörlerin konulması için zemin hazırlığı, 
➢ Şehit mezarlığına peyzaj düzenlenmesi, 
➢  Mükrime Hatun Kültür Evi 150 m2 fayans yenileme, 
➢ Muhtelif parklarda aydınlatma direkleri için 400 adet ankraj beton işi, 
➢ Pınarbaşı mesire alanı içerisinde bulunan tuvaletlerin 60 m2 fayans tamiratı, 
➢ Muhtelif yerlerde 12 durağın yerleri hazırlanıp, ankraj betonlarının dökülmesi, 
➢ Esentepe Mahalle Muhtarlığı taziye evine 430 m2 parketaşı ve parkın içerisine 250 

adet bordör döşenmesi. 
➢ Şehirlerarası Terminal binasınınlavabo ve muhtelif yerlerinde 30 m2 fayans yenilme ve 

sıva işleri, 
➢ Belediyemizin hizmet alanında depo ve atölyeler için 1000 adet bims kullanarak duvar 

bölme ve sıva işleri, 
➢ Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kül molozları toplarken muhtelif yerlerde yıkılan 

duvarların tamirati için 350 adet bims ve sıva işleri, 
➢ Rahmi Koldan Meydanı yenileme çalışmaları kapsamında söküm işi ve peyzaj 

düzenlemesinde, ateş tuğlası, bordür düzenlemleri ve inşaat işleri, 
➢ Hacı Esat Efendi Caddesi, cadde boyu ağaç dipleri açılarak ağaçların taşınmasının 

sağlanması, 
➢ Hacı Esat Efendi Caddesi  genişletme çalışmaları kapsamında bordür örme işleri, 
➢ Battalgazi Mahallesi metruk binaların yıkımı sırasında yıkılan avlu duvarların tamirati 

için 450 adet bims ve sıva işleri, 
➢ Malatya Caddesi şehir girişinden itibaren çarşı merkeze kadar çift taraflı andezit ve 

bordür tamiratları, 
➢ Meyve sebze hali içerisindeki yağmur oluklarının sökülmesi ve yerine beton 

dökülmesi, 
➢ Çınaraltı Sosyal Tesisinin genel bakım inşaat işleri, 
➢ Adalar Bölgesi park içerisindeki yürüyüş yollarına 2500 m2  çim taşı döşeme işçiliği, 
➢ Adalar Bölgesine 3500 adet bordür döşenmesi yapılarak asfalt dökümüne zemin 

hazırlandı, 
➢ Kaynarca Göleti  yürüyüş yoluna 4900 adet bordür döşeme işleri, 
➢ Cumhuriyet Meydanı belediye önü  orta refüjlerin sökülerek yeniden bordür  

döşemesi, 
➢ Belediye binası ile Gariplik Mezarlığı arası  bordür sökümü yapılarak bordür 

yenilenmesi, 
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➢ Belediyemiz tarafından  yapılan hayvan barınağına zemin çalışması yapılıp 100 m3 
beton dökümü, 

➢ Belediyemiz tarafından  yapılan hayvan barınağında 4750 adet bims kullanılarak  
duvar örme ( 1000 m2 sıva)  işleri, 

➢ Hayvan barınağına 1600 adet bordür, 150 adet yağmur oluğu ve 1400 m2 parketaşı 
döşemesi, 

➢ İlçe giriş çıkışlarına 10 adet büyük totem tabelaların ankraj ve beton işleri, 
➢ İhtiyaç sahibi 10 ailenin fayans, duvar, sıva, şap vb. işleri, 
➢ İlçe genelinde 10  adet cami ve kuran kursların fayans, duvar, sıva, şap,  parke taşı, 

bordür vb. işleri, 
➢ Çalış Mahallesi ve Malatça Mezrasının mahalle içi, ana sokak ve ara sokaklar , 

Malatça İlkokulu bahçesi parke taşı döşeme ve harç beton işleri, (mahalleye döşenen 
parkı taşının 8250 m2 Büyükşehir Belediyesi tarafından, 1750 m2 belediyemiz 
tarafından karşılandı.) Beton harçlama için 150 torba çimento ve füller 0,5 malzemleri 
belediyemiz tarafından  verilmiştir. 

➢ Belediye hizmet binası içerisinde duvar örme, sıva, fayans ve tamir işleri, 
➢ Şehir merkezinde muhtelif cadde ve sokalarda  bozulan alanlarda tamir işleri, ( bordür, 

parke, andezit, dekortif parke tamiratları). 
➢ Cimer ve WhatsApp hattı üzerinden gelen muhtelif 500 adet inşaat işleri, 
➢ Adliye binası içinde ve dışında çeşitli tamir ve tadilat işleri, 
➢ Açık Pazar alanında belediyemize ait olan iş yerlerinde duvar, sıva, bordür tamirat 

işleri, 
➢ Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Müdürlüğü’nün duvar bölme ve genel inşaat işleri, 
➢ Engelli şarj yerleri için ankraj yeri hazırlanıp andezit ve ateş tuğlası tamirat işleri, 
➢ Abdulhamithan Parkı ve Millet Bahçesi  güvenlik kameraları için 12 adet ankraj yeri 

hazırlanıp beton dökülmesi, 
➢ Belediyemiz tarafından getirilen süt emzirme kabinleri için zemin hazırlığı ve beton 

dökme işleri, 
➢ Çatova Mahalle Muhtarlığı kooperatif  binası ve avlusunda 300 m2 parketaşı döşenip 

ve beton harçlama işleri yapılmıştır. 
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Merkez Bina 

Belediye hizmet binamızın temizlik işleri ve kalorifer dairesinin yakılması temizlik işleri 
birimi tarafından yapılmaktadır. 

 

Covid-19 Dönemi  Alınan Önlemler 

Maske  Üretimi ve Dağtımı 

Koronavirüsle mücadelede halkımızın sağlığını birinci öncelik olarak görüyoruz. Bu 
kapsamda belediyenin tüm imkânlarını seferber etmekteyiz. Küresel bir salgın haline dönüşen 
koronavirüsün, ilçemizdeki olası yayılmasını azaltmak ve hemşerilerimizin sağlığını korumak 
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için teyakkuza geçerek vatandaşlarımıza destek olma adına Müdürlüğümüz bünyesinde gecici 
olarak kurulan atölyede 450.000 adet maske üretimi yapılarak kamu kurumlarına ve ilçe 
genellinde belirlenen noktalarda maske dağıtımı yapıldı. 

 

 

 Dezenfekte Çalışmaları  

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınına karşı mücadele ederken bir 
yandan da yayılımını engellemek adına çalışmalarımız devam etmekdetir. Bu kapsamda 
belediye binamıza gelen vatandaşlarımızın sağlığı için dezenfeksiyon tüneli kurulmuştur. 
Tünelin içerisine girmek isteyen kişi ilk olarak girişte bulunan dezenfektan ile ellerini, 
ardından da dezenfekte edilmiş  paspastan geçiyor. Daha sonra sensör algılamasıyla otomatik 
olarak sisleme mekanizması devreye giriyor. Sisleme yöntemiyle dezenfeksiyonda 
nozullardan gelen dezenfektanlı sıvı, sis bulutu haline dönüştüğünden, kişi üzerinde ıslaklık 
yapmadan sisin değdiği tüm alanlardaki mikroorganizmalara ulaşarak, virüs ve bakterileri 
dezenfekte yöntemi ile yok etmektedir. 
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➢ Koronavirüs ile mücadele kapsamında 3000 litre dezenfektan kullanıldı. 

➢ Müdürlüğümüzce oluşturulan koronavirüs ile mücadele ekipleri ilçe genelinde 
bulunan tüm camilerde bulunan halı, kolon, giriş, kapı kolu gibi temasın olabileceği 
yerler dezenfekte edildi. 

➢ Pazar yerleri ve çarşı merkezde 25 noktaya dezenfektan kutuları yerleştirildi. 

➢ İlçe genelinde bulunan tüm kamu kurumları ve oyun parkları, otobüs durakları 
koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenli olarak dezenfekte çalışmaları yapıldı. 

➢ Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kuaför salonları salgın sürecinde kapatılmıştır. 
Salgının yayılma hızının azalmasıyla birlikte kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu 
kapsamda kuaför salonlarının da yeniden çalışmaya başlamasına izin verilmesi ile 
ilçemizdeki 102 adet erkek kuaför ve 60 adet bayan kuaför salonu açılış öncesinde 
dezenfekte işlemi yapılmıştır. 
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Şoförler odası 

Belediyemizin birimlerinden gelen talepler doğrultusnda  şehiriçi ve şehir dışı olmak 
üzere 5 araç ile belediyemizin ulaşım hizmetlerini yapmaktadır. 

2020 yılı içerisinde 10.000 (on bin) adet ilçe sınırları ve 120 adet şehirdışı ulaşım hizmeti 
sağlanmıştır. 
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Ayniyat Saymanlığı 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle 
müdürlüklerin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmet alım işleri müdürlüğümüz 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müdürlüğümüz bünyesinde bulunan resmi ya da 
ihale yoluyla temin edilen araç ve iş makineleri, ihtiyaç ve öncelikler dikkate alınarak 
belli bir program dâhilinde tüm birimlerimizin hizmetine sunulmaktadır.  

Tüm birimlerin hizmetlerinin zamanında ve istenen düzeyde gerçekleşmesi için ihtiyaç 
duydukları bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon 
programı, medya takip sistemi, mobilyalar, kokteyl ve yemek organizasyonları, sunucular, 
sunucu yazılımları, kırtasiye malzemeleri, nalburiye, hırdavat ve temizlik malzemeleri, 
elektrik malzemeleri, inşaat işleri, matbu evraklar, ozalit ve fotokopi çekimleri, kargo 
hizmetleri, ilaç ve medikal malzeme alımları, çiçek alımları, yazlık ve kışlık resmi 
personel üniformaları, içme suyu, sıhhi tesisat malzemeleri, çöp konteynerları ve geri 
dönüşüm kutuları, belediye hizmet binalarının bakım, elektrik ve su tesisatı ısınma ve 
ısıtma sistemleri, araçlar ve iş makinelerinin tamiri ve yedek parçaları, boya ve sarf 
malzemeleri 2020 yılı içerisinde zamanında ve eksiksiz olarak temin edilmiştir. Kamu 
kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak adına müdürlüğümüzün satın alımlarında 
uyguladığı objektif, şeffaf ve uygun fiyat politikası 2020 yılında da devam etmiş ve 
toplam 974 adet doğrudan temin dosyası yapılarak tüm talepler karşılanmıştır. 
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İhale Birimi 
Belediyemiz müdürlüklerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı veya yapım 

işlerinde  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre alımı ihale birimimizde 
gerçekleştirilmektedir. Mal alımı , hizmet alımı ve yapım işleri ihaleleri bu kanun 
hükümlerine göre yürütülmektedir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre yapılan ihaleler canlı olarak 
yayınlanmaktadır. 

Müdürlüğümüzce belediyemizin tüm harcama birimleri adına mal/hizmet/yapım ihalesi 
olarak toplam 40 ihale yapılmış olup, pandemi sebebiyle 9 ihale iptal edilmiştir.  

2020. yılında yapılan ihalelerimiz 

➢ 21 adet açık ihale yapılmıştır. 
➢ 10 adet pazarlık usulü ihale yapılmıştır. 
➢ 9 adet ihale iptal edilmiştir. 
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Cimer ve Şikayet (whatsapp)birimi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze gelen cimer ve whatsap hattı üzerinden gelen şikayet 
ve talepler ilgili birimlere iletilerek çözüme kavuşturulmaktadır. 

➢ Cimer hattı üzerinden gelen  500 adet şikayet ve talebe dönüş yapılmıştır. 
➢ Whatsapp ihbar hattı üzerinden  gelen 365 adet şikayet ve talebe dönüş yapılmıştır. 

 

İç Kontrol Güvence Beyanı 
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, 
tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki 
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara ve 
benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgilere dayanmaktadır.  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

                                                                                                          Orhan ORÇAN 
Destek Hizmetleri Müdürü 
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ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu 

Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü, Elbistan Belediye Meclisinin 02.10.2019 
tarih ve 156 sayılı kararı ile kurulan ve Belediye Başkanlığının talimatlarına göre ilgili kanun 
ve mevzuatlara uyarak görevlerini yürütmektedir. 

Elbistan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü olarak kentimizin yaşam standardını üst 
seviyelere taşıyabilmek için hayata geçirilen sürdürülebilir ve modern projelerle, doğal ve 
tarihi değerlerini koruyarak sadece alt yapı ve üst yapı hizmetlerinde değil ekonomik, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçların karşılanması konularında da çalışmaktayız. 

                                                                                                                      Mehmet GÜL 
Etüt Proje Müdür V. 

MİSYON VE VİZYON 
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Misyonumuz 

Yerel değerlerine sahip çıkan çözüm odaklı hizmet üretmek için bağlı bulunan 
mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, belediyemizin diğer 
birimleri ile koordineli çalışarak, iş ve projelerin yürütülmesi konusunda yardımcı olmaktır. 

Vizyonumuz 

Elbistan’ı kalkınma, enerji, çevre, eğitim, kültür ve sanat alanlarında sürdürülebilir 
kentleşme normlarıyla uyumlu, modern hizmetlerle planlanmış bir geleceği inşa edecek 
projeler ile şehrimizi standartların üzerine taşıyarak marka şehir olması yolunda faaliyetlere 
öncülük olmak ve bu faaliyetleri yürütmek. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

➢ Belediyenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına, belediyenin ve kentin 
ihtiyaçları doğrultusunda ilgili mevzuat ve standartlar çerçevesinde avan ve uygulama 
projeleri olmak üzere mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj projeleri hazırlamak 
ve hazırlatmak,  

➢ İlçenin, tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için 
gerekli projeleri ve proje önceliklerini belirlemek, 

➢ Sokak sağlıklaştırma projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak, uygulamasını yapmak 
veya yaptırmak, 

➢ Müdürlük hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve 
geliştirme çalışmalarını başlatmak, projeler geliştirmek, kontrolünü sağlamak, 

➢ Uygulanması düşünülen projelerin anlatımını yapmak ve bu konularda birimler 
arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

➢ Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde 
bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak, 

➢ Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın gereklerini 
süresi içerisinde yerine getirmek, 

➢ Avrupa Birliğince üye ve aday ülkelere veya üçüncü ülkelere sağlanan fon-hibe destek 
kredileri ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar yapmak, AB kurumları ve diğer 
uluslararası kuruluşlarca sağlanan fon-hibe destek kredilerine ilişkin projeler 
oluşturmak,  

➢ Proje geliştirme süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde hizmet alımı yapmak. 
Bu amaçla ihaleler gerçekleştirmek, muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkül 
ettirip, üst makamın onayına sunmak, 

➢ Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu 
amaçla eğitimini sağlamak,  

➢ Proje yarışmaları düzenlemek, 

➢ Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 137



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

 

İNSAN KAYNAKLARI 

Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde, toplam15 personel görev yapmaktadır. 

Birimlerimiz 

 Müdürlüğümüz, Emlak İstimlak Birimi, Proje Birimi ve Altyapı Koordinasyon Birimi 
olmak üzere 3 birim altında Etüt Proje Müdürlüğümüzün faaliyetlerini yürütmektedir. 

Emlak İstimlâk Birimi 

2020 yılında yürütülen faaliyetler; 

➢ 03.01.2020 tarih ve 12 sayılı yazımız ile Mülkiyeti Belediyemize ait olan 80 adet 
taşınmazın kiraya verilip verilmemesi hususunda Belediyemiz Encümenine soruldu. 

➢ 13.02.2020 tarih ve 58 sayılı Encümen Kararı ile 80 adet taşınmazın Devlet İhale 
Kanunun (DİK) 45. maddesine göre kira ihalesine çıkılmasına karar verildi. 

➢ 11.03.2020 ve 12.03.2020 tarihlerinde yapılan kira ihalesi sonucunda toplamda 39 
adet taşınmaz DİK 45.maddesine göre 3 yıllığına kiraya verilmiştir. İhaleye çıkılan 
taşınmazların 1 yıllık kirası KDV, Tellâliye, Sözleşmeye ait Damga Vergisi ve İhale 
Kararlarına ait Damga Vergisi peşin 2. ve 3. yılların kirası ise Yi-ÜFE oranında artış 
yapılarak artırılmasına karar verilmiştir. 

➢ İhaleye çıkılan taşınmazlardan 1 yıllık KDV hariç 152.773,00 TL gelir elde edilmiştir. 

➢ 13.08.2020 tarih ve 4912 sayılı yazımızda mülkiyeti belediyemize ait olan 66 adet 
taşınmazın kiraya verilip verilmemesi hususunda Belediyemiz Encümenine soruldu. 

➢ 11.09.2020 tarih ve 251-1 sayılı Encümen Kararı ile 66 adet taşınmazın DİK 45. 
Maddesine istinaden kira ihalesine çıkılmasına karar verildi.  

BELEDİYE BAŞKANI 
  

   Mehmet GÜRBÜZ

ETÜT PROJE MÜDÜR V. 
Mehmet GÜL

ALTYAPI 
KOORDİNASYON  

PROJE BİRİMİ
EMLAK 
İSTİMLÂK 

BİRİMİ 
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İhaleye çıkılan taşınmazların 1 yıllık kirası KDV, Tellaliye, Sözleşmeye ait Damga 
Vergisi ve İhale Kararlarına ait Damga Vergisi peşin 2. ve 3. yılların kirası ise Yi-ÜFE 
oranında artış yapılarak artırılmasına karar verilmiştir. 

➢ 02.11.2020 ve 03.11.2020 tarihlerinde yapılan kir ihalesi sonucunda toplamda 38 adet 
taşınmaz DİK 45.maddesine göre 3 yıllığına kiraya verilmiştir. İhaleye çıkılan 
taşınmazların 1 yıllık kirası KDV, Tellaliye, Sözleşmeye ait Damga Vergisi ve İhale 
Kararlarına ait Damga Vergisi peşin 2. ve 3. yılların kirası ise Yi-ÜFE oranında artış 
yapılarak artırılmasına karar verilmiştir. 

➢ İhaleye çıkılan taşınmazlardan 1 yıllık KDV hariç 332.901.000,00 TL gelir elde 
edilmiştir. 

➢ 23.12.2019 tarih ve 15812 sayılı yazımızda Mülkiyeti Belediyemize ait olan 120 adet 
taşınmazın satışı yapılıp yapılmaması hakkında Belediyemiz Meclisine soruldu. 

➢ 02.01.2020 tarih ve 8 Sayılı Meclis Kararı ile talebin Karma Komisyonda 
görüşülmesine karar verildi. 

➢ 30.06.2020 tarih ve 9 Sayılı Komisyon raporu ile 41 adet taşınmazın satılabileceği 
hakkında rapor tutuldu. 03.07.2020 tarih ve 32 Sayılı Meclis Kararı alınarak taşınmaz 
satış yetkilendirmesinin Belediyemiz Encümenine verilmesine karar verildi. 

➢ 25.09.2020 tarih ve 281-1 Sayılı Encümen Kararı ile 41 adet taşınmazın DİK 
45.maddesine göre satış ihalesine çıkılmasına karar verildi. 

➢ 05.11.2020 ve 06.21.2020 Tarihlerinde yapılan satış ihalesi neticesinde 29 adet 
taşınmazın satışı gerçekleşti. 

➢ Yapılan satış ihalesi sonucunda KDV hariç 749.200,00 TL gelir elde edildi. 

➢ 24.11.2020 tarihinde yapılan satış ihalesi sonucunda ihaleyi alan kişilerle sözleşme 
imzalandı. 

➢ 2020 yılında toplamda 16 adet Ecrimisil Tutanağı tutularak 42.130,00 TL gelir elde 
edildi. 

2020 Yılı Kamulaştırma İşlemleri 

➢ 14 adet kamulaştırma Encümende görüşülerek onaylandı. 

➢ 10 Adet OSB'ye ait Kamulaştırma ise görüşülerek onaylandı. 

➢ 10 adet kamulaştırma evrakı ise Encümende olumsuz sonuçlandı. 

Proje Birimi 
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2020 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler; 

Adalar Bölgesi 

 

 

Şehir merkezinde bulunan millet bahçemizin ailelerin ve insanlarımızın kullanılmasını 
sınırlayan gazinolar olarak adlandırılan bölgede yapılan çalışmalar doğrultusunda bir gecede 
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yıkımı yapılarak 29 günde vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. 30.000 m2 yeşil alan ve 
20.000 m2 göl alanı ile Ceyhan nehri kenarında halkımızı su ile buluşturan yeni bir yaşam 
alanı oluşturulmuştur. 

Kaynarca Rekreasyon Projesi 
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Bataklık alan temizlenerek Dünya’nın en büyük Biyolojik Havuz adayı 85.000 m2 
‘Kaynarca Göleti’ ve 15.000 m2 yeşil alan içerisinde bisiklet ve yürüyüş yolları ile yeni bir 
rekreasyon alanı oluşturulmuştur. 

Gençlik Parkı Projesi 

 

 

 Kent merkezinde, Ceyhan Nehri kenarında özellikle gençlerin güzel zaman geçirebileceği, 
suya dokunabileceği, kente nefes aldıracak yeni bir mekân oluşturulmuştur. Toplam 2000 
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m2’lik alanın 800 m2’si yeşil alan olan gençlik parkı 45 günde tamamlanmıştır. Bütçesinin 
tamamı Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından karşılanmıştır, 

Sahil Yolu Projesi 

 

 

2000 metre bisiklet yolu ve 2000 metre yürüyüş yolu ile yeşil rekreasyon alanının 
kesintisiz devam ettirildiği projeyle Ceyhan nehrimizi de içine alan doğal havuz oluşturulacak 
ve ağaç koridorlarıyla doğanın eşsiz manzarası insanlara yansıtılacaktır. 

İlk etapta 1000 metre bisiklet ve 1000 metre koşu yolu ile 1000 metre peyzaj aksı ile ilk 
etap çalışmamız tamamlanmıştır. İkinci etap çalışmamız 2021 yılında tamamlanacaktır 
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Lavanta Vadisi Projesi 

 

 İçerisinde bulunan lavanta bahçeleri ve sosyal tesis alanlarıyla yaklaşık 1 milyon metrekarelik 
alanda Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi oluşturulacaktır. Toplam 150 bin adet lavantanın 
bulunacağı alanda 22 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirilmiştir. Lavanta distilasyon tesisi, 
üretim, işleme ve dağıtım yerleri ile birlikte içerisinde birçok bitki çeşitlerini barındırarak 
doğa turizmi için ulusal bir cazibe merkezi olması amaçlanmaktadır. 

Elbistan Belediyesi Tanzim Satış Mağazası 
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Belediyemiz tarafından öncelikle kırsal mahallelerde yaşayan kadın üreticilerin 
desteklenmesi adına hayata geçirilen projemiz ile yerli üreticilerimizden satın alınan salça, 
tarhana ve reçel gibi birçok yöresel ürün, oluşturulan tanzim satış mağazamızın raflarında 
yerlerini almıştır. Böylece, ekonomik yönden halkımızı destekleyerek vatandaşların da uygun 
fiyatla ürünlere ulaşmasını sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın kooperatifler kurması, 
onların üretime teşvik edilmesi ve ürünlerinin ise hem iç piyasaya, hem de yurt dışı piyasalara 
ulaştırılması noktasında Elbistan tanzim mağazası bir köprü vazifesi görecektir. 

Yurt dışındaki derneklerimizle temas halindeyiz, onlara da göndererek ve bu şekilde 
Elbistan’dan yurtdışına satış yapan bir yerel idare olmayı amaçlamaktayız. 

Yetim Koordinasyon Merkezi ve Gıda Bankası Projesi  
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Ceyhan Parkında yapımı devam eden Yetim Koordinasyon Merkezi ve Gıda Bankası 
ile Can Kulağı Derneği ve STK’larla birlikte Elbistan’da, yetim ailelerine ulaşarak eğitim, 
sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen bir merkez inşa edilmektedir. 

Yetim Koordinasyon Merkezi ve Gıda Bankası Konakları ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza ulaşarak devletin şefkat elinin dokunmasını sağlamak istiyoruz. Milletimizle 
bütünleşerek Elbistan'da yardıma muhtaç hiç kimse kalmayıncaya kadar çaba sarf edeceğiz. 

Avrupa Birliği İklim Hibe Uyum Projesi 

Lot 1 ve Lot 2 olarak hazırlanan projede Avrupa birliği iklim değişikliği olan yerlerde 
uyum sağlamak amacı ile açılmıştır.  

Lot 1 kapsamında; değişen Elbistan iklimi ve var olan linyit rezervinin geçmişten 
gelen büyük bir orman varlığına değinerek hazırlanmıştır. Bu kapsamda mevcuttaki yeşil alan 
varlığı ve yabani hayatı desteklemek adına projemizde ilçe genelinde ormanlık alanlar 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

Lot 2 kapsamında ise; Türkiye’nin 4. Büyük ovası olan Elbistan ilçemizin tarım 
ürünlerinde ve çeşitliliğinde iklim değişikliğinden dolayı yaşanan sorunlar göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. Sanayi kollarının çeşitlenmesinin sağlanması ve endüstriyel 
bitkilerinin üretim alanının geliştirilebilmesi için uygun tarım ürünlerini yetiştirmek adına 
Tarım ve Gıda Geliştirme Merkezinin kurulmasını hedeflemiş bulunmaktayız. 

Halkımızın refah düzeyinin arttırılabilmesi için ve ülkemize tarım çeşitliliği üzerine 
yatırım yapılabilmesi amacı ile projemiz hazırlanmıştır.  

Pınarbaşı Yosun Rezervi Projesi 

Dünya’da birçok sektörde kullanılan yosunlar ülkemizde de aynı şekilde 
değerlendirilmektedir. Ülkemiz ekonomisinde % 90 dışa bağlı olduğumuz bu durum da 
yosunlarımızın araştırılmasına destek vererek nihai sonuçlar doğrultusunda boya, kozmetik, 
ilaç, gübre ve yem endüstrilerinde kullanılabilmesi üzerine araştırmalarımız başlamıştır. 
Pınarbaşı doğal ekosisteminde yer alan su altı ormanı olarak adlandırdığımız yosunlar üzerine 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile çalışmalar yapılmış olup yüksek lisans tezi 
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aşamasındadır. Bu kapsamda üniversiteler ile de iletişime geçerek ülkemize, eğitime katkıda 
bulunmayı amaçlamaktayız. 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Projesi 

Günümüz bilgi teknolojileri ve uygulamaları destekli bir bilgi sisteminin Elbistan 
Belediyesi bünyesinde kurulup yaygınlaştırılması, bunların sağladığı yararların internet 
tabanlı sistemler aracılığıyla belediyenin ve vatandaşların kullanımına sunulması, özellikle 
Elbistan’a ait teknik, sosyal ve ekonomik durumun CBS teknolojisinden faydalanılarak 
çıkarılması, belediye çalışmalarında hizmet verimliliğinin, hızın ve kalitenin yükseltilmesi 
kent yöneticilerine güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha hızlı ve doğru 
kararlar verme imkânı sağlanması hedeflenmektedir. 

Yapılan projelerin dışında Proje Birimi 2020 yılında Bakanlıklar, Doğu Akdeniz 
Kalkınma Ajansı, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası, Tarihi Kentler Birliği ve Japonya 
Büyükelçiliğine toplam 28 adet proje başvurusunda bulunmuştur. 

 

Alt Yapı Koordinasyon Birimi 

24 Aralık 2020 tarihli 31344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik madde 14/A kapsamında yapılacak alt yapı yatırım çalışmalarında 
ruhsatlandırma iş/işlemleri İlçe Belediye Başkanlığınca kendisi yapacak olup; bu 
çalışmalardan doğan bedelleri ve sahadaki yapılan çalışmaların usul/esaslarını İlçe Belediyesi 
belirleyerek takip edeceklerdir. Bu madde kapsamında Altyapı Koordinasyon Birimi kurulmuş 
olup aşağıdaki belirtilen yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirmeye başlamıştır. 

➢ Ya t ı r ı m c ı k a m u k u r u m v e k u r u l u ş l a r ı i l e ö z e l k u r u l u ş l a r 
tarafından büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve 
yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin 
program haline getirir. 
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➢ Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde 
üst yapı program ve çalışmaları ile koordinasyonu sağlar. Kesin programlarda birden 
fazla kurum ve kuruluşlar tarafından aynı anda yapılması gerekenleri ortak programa 
alır. 

➢ İlgili kuruluşlarca imar planı olmayan alanlarda önceden yapılmış tesislerin, yeni imar 
durumuna uygun yol yapım çalışmaları bitmeden, mevcut tesislerin uygun hale 
getirilmesini sağlar. 

➢ Kazı yapılacak tarihleri tespit eder, kazı yapmanın yasak olduğu tarihlerde acil 
durumlar için Elbistan Belediye Başkanına veya Altyapı Koordinasyon birimi 
yöneticisine yetki verir. 

➢ Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve 
buna ilişkin bedeli belirler. 

➢ Altyapı Koordinasyon Yönetmeliğine katılan tüm kuruluşların kent içinde 
kullanacakları malzemelerle ilgili standartları belirler. 

2020 yılında yapılan çalışmalar; 

➢ 58 kırsal mahallemizin ulaşım üst yapı programı hazırlanmıştır. 

İç Kontrol Güvence Beyanı 

 Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;  

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.  
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birbirimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığı, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birbirimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkisi olarak sahip 
olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi 
bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine 
zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

                                                                                                                       Mehmet GÜL 
Etüt Proje Müdür V. 

 148



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu  

Elbistan’a hizmet görevinin 2020 takvim yılını kapsayan faaliyet raporumuz ile 
huzurunuzdayız. Elbistan Belediyesi olarak 2020 yılında gerçekleştirdigimiz tüm faaliyetleri 
açık, anlaşılır ve bütünsel olarak sizlerin degerlendirilmesine sunmak üzere bu raporu 
hazırlamış bulunmaktayız. 

 Elbistan Belediyesi olarak belediyemiz kaynakları ile maksimum hizmeti verme 
yönündeki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kamusal alanlarda iyi uygulama örneklerini 
sergilemek ve ilklere imza atmak hedefimizdir. Gelişimde süreklilik ve kalite temel 
ilkelerimizden birisi olmuş ve olacaktır. Her faaliyet yılı sonunda olduğu gibi, bu yıl da 
yapılan çalışmalarımız tüm detaylarıyla ele alınarak rapor haline getirilmiş, Elbistan halkının 
Elbistan Belediye Meclisinin ve Belediye Başkanımızın denetim ve değerlendirmelerine 
sunulmuştur. 

   

                                         

Hasan DEMİR 
Fen İşleri Müdür V. 

MİSYON VE VİZYON 
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Misyonumuz 

Belediyemiz sınırları içerisinde, İlçemizin esenlik huzur, sağlık ve düzeninin 
sağlanması Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, yasalar ve 
mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri kullanarak yaşanabilir bir çevre şeffaf ve her işin 
merkezine insanı koyan bir yönetim, görev yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı, çağdaş, 
birim hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışma ile hizmet verecek yenilikçi, ileri görüşlü, 
vatandaş ve kalite odaklı, takım çalışmasına inanan, insanlara değer veren, güvenen, öncü, 
dinamik, lider Müdürlük olmak. 

Vizyonumuz 

Müdürlüğümüz bireysel hak ve toplum yararına olan çalışmalarına devam edip daha 
iyi hizmet yapma sorumluluğunun bilincinde olup halkımıza yakışan güzellikleri keşfedip, 
Başkanlık Makamının emir ve müsaadesi doğrultusunda sistematik olarak uygulayan idealist 
Müdürlüktür. 

Çağdaş, estetik ve modern görünümlü yapılaşma ve hizmet; doğanın korunduğu, 
mevcut yaşamda barınılan yerlerin huzurlu ve sorunsuz olması için gereken titizliğin 
gösterilmesidir. 

Müdürlüğümüz hukuk, hoşgörü, adaletli hizmet etme sorumluluğunu yaşayıp yaşatan 
insanlık onuruna yaraşır biçimde, yaptığı hizmetlerde toplum sağlığını ön planda tutan görev 
anlayışındadır. 

Müdürlüğümüz kentsel gelişimin, Belediye hizmetlerinde kalite ve verimliliğin temel 
unsurlar olarak değerlendirilmesiyle sağlanabileceğine kalite ve verimlilik ise Müdürlüğümüz 
personelinin, misyonlarının gereğini yerine getirebilmek için geceli ve gündüzlü çalışmalara 
katılmaları, Riyaset makamı ve Müdürlüğümüz arasında güçlü iletişim ve koordinasyon 
sağlanmasıyla mümkündür. 

Fen İşleri Müdürlüğü olarak anlayışımız, öncü ve örnek birim olmaktır.  

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

➢ Görev alanına giren hizmetlere ait işlerin Belediyenin vizyonu, misyonu, kalite 
politikası ve her yıl tespit edilen stratejik hedeflerine uygun yıllık yatırım 
programlarını yapmak, Başkanlık Makamının onayına sunmak ve uygulamak, 

➢ Yılık Bütçe tekliflerini hazırlamak. Tahsis ve harcamaların bütçe ve program 
gereklerine uygun hesaplarının takibini yapmak, kayıtlarını tutmak, 

➢ Programda bulunan veya yapılmasına ihtiyaç duyulan işlerin Başkanlık oluru almak 
kaydıyla gerçekleşmesini mevcut personel, araç ve gereçle veya ihale yolu ile 
sağlamak. Bu işlerle ilgili gerekli etüt, tetkik ve tespitleri yapmak, proje ve dosyaları 
tanzim, tetkik ve tasdik etmek. Yapımı tamamlanan tesislerin kullanıcı birimlere 
teslimini sağlamak, 

➢ İhale yolu ile yapılmasına karar verilen işlerin, mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler 
doğrultusunda ihale dosyalarının hazırlanması veya yapılması, kontrollüğü, yapılacak 
işlere talimat düzenlenmesi, projelendirilmesi, ataşmanların hak edişlerinin 
hazırlanması, kabul işlemlerinin yapılması ve kesin hesaplarının bağlanmasına kadar 
takibi ve neticelendirilmesinin yapılması veya yaptırılması her safhada evrakların 
tetkiki ve tasdiki ile ihtiyaç duyulan Başkanlık olurlarının alınması, ihtiyaç duyulan 
komisyonlarının kurulması, 
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➢ Belediyemiz sınırları içerisinde imar planına göre yolları açmak veya açtırmak, bunun 
için gerekli olan proje, keşif ve ön hazırlıkları yapmak, kamulaştırılması gereken 
yerlerin ön işlemlerini yaparak ilgili birimlere bildirmek, 

➢ Belediyemiz sınırları içerisindeki yolların bakım ve onarımlarını, bordür ve 
tretuvarlarını, asfalt kaplamalarını veya yamalarını yapmak veya yaptırmak. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

İNSAN KAYNAKLARI 

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde toplam 74 personel görev yapmaktadır. 

Araçlar ve İş Makineleri 

BELEDİYE BAŞKANI                     
Mehmet GÜRBÜZ

FEN İŞLERİ MÜDÜR V. 
Hasan DEMİR 

Hammadde Üretim 
Şube Şefliği 

Miraç KÜÇÜK 
İnşaat Mühendisi

Yol Bakım Onarım 
Şube Şefliği 

Hacı Bayram ŞAKALAR 
Makine Mühendisi

SIRA NO ARACIN CİNSİ
MÜLKİYET

TOPLAMRESMİ KİRALIK

1 Büyük Damperli Kamyon 12 5 17
2 Su Tankeri 1 0 1
3 Yükleyici (Belden Kırma) 1 2 3
4 Ekskavatör 1 3 4
5 Kazıcı Yükleyici Kepçe 3 2 5
6 Kompresör 1 0 1
7 Pikap 1 0 1
8 Minibüs 1 0 1
9 Asfalt Finişeri 1 0 1
10 Silindir 2 2 4
11 Tuz Serici 3 0 3
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER       

Asfalt çalışmaları 

Müdürlüğümüz 2020 yılı içerisinde 1.900 ton asfalt bitümü alımı yaparak 28,361 
ton asfalt malzemesi üretmiş ve ilçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında 12.650 m 
uzunluğunda 115.160 m2 yol ve çeşitli bölgelerde 41.666 m2 yama çalışması yapılmış olup 
2020 yılı asfalt genel toplamda kaplama alanı 156.826 m2 olarak gerçekleşmiştir. 

Alt yapı kurumu ARMADAŞ ile yapılan protokole göre toplamda 3029 ton sıcak 
asfalt karışımı verilmiştir. 

Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluğu dâhilinde resmi makamlardan ve 
vatandaşlarımızdan 76 CİMER başvurusu ve 315 adet talep dilekçesi gelmiş olup gereği 
yapılmıştır.  

12 Asfalt Kombi Aracı 1 0 1
13 Kar Bıçağı 2 0 2
14 Binek Oto 4 0 4
15 Asfalt Kazıma (Freeze) 0 1 1
16 Greyder 2 1 3

2020 YILI ASFALT YOL PROGRAMI

MAHALLE CADDE-SOKAK ADI
UZUNLUK 

m
GENİŞLİK 

m
ALAN 

m²

KARAELBİSTAN

KÜMEEVLER CAD. 650 7 4550

KUYU YOLU SOK. 950 6,5 6460

TURGUT ÖZAL CAD. 680 11 7480

VEKALE YOLU 110 11 1210

VEKALE YOLU ALTI 100 5 500

SAZLIK SOK. 800 6,5 5200

PINARBAŞI

KERKÜK CAD. 230 11 2530

FİNAL OKULU YANI 350 7 2800

PINAR SOK. 230 6 1380

KÖKNAR SOK. 280 6 2240

KIŞLA CAD. 2800 11,5 32200

AYPINAR SOK. 140 6 840

ORHANGAZİ CAD. 450 11 4950

HAYIRLI SOK. 100 6 600

SEKİLİ CAD. 150 11 1650

YUNUS EMRE SOK. 250 9 2250

DEVELİ SOK. 230 11 2530
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BATTALGAZİ
SARAY SOK. 250 8,5 2125

ŞEN SOK. 150 10,5 1575

IŞIK SOK. 120 7 840

BURCU SOK. 70 7 490

8001 SOK. 100 10 1000

HAZAR SOK. 120 12 1440

MEHMETÇİK SOK. 10 8 960

FIRAT SOK. 120 8 960

ESENTEPE AKBAŞ CAD. 680 6 4080

KÜMBET

SEMERKANT CAD. 350 12 4200

KAYNARCA SAHİL 
YOLU

1000 10,5 10500

SARAYBOSNA CAD. 270 8 2160

PINAR7, PINAR14, 
PINAR 9 SOKAKLARI

400 6 2400

PINAR-KÖKNAR SOK 510 6 3060

YAMA 41.666

TOPLAM 156.826
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Asfalt Yapılan Yerler-1 

 

Asfalt Yapılan Yerler-2 

 

Asfalt Yapılan Yerler-3 

 154



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

 

Asfalt Yapılan Yerler-4                                   

   

Asfalt Yapılan Yerler-5 
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Asfalt Yapılan Yerler-6                              
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 157



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

 

Lavanta Vadisi Çalışmaları 

Türkiye’nin en büyük lavanta vadisini ilçemizde yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir 
alanda botanik bahçeleri ve yürüyüş yolları ile birlikte bir yaşam alanı haline getirmeye 
çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımıza hem günlerini güzel geçirebilecekleri bir yaşam alanı 
sunarken, diğer taraftan da endemik bir bitki olan lavantanın endüstriyel üretimini de 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin en büyük ve en iddialı projesi olması ileride de 
doğa turizmi açısından en iddialı kentlerden biri olması için çalışmalarımız devam etmektedir. 
Bu alan müdürlüğümüz bünyesinde çalışmakta olan iş makineleri ve personellerimizle kaya 
kırma, nakil ve kırmızı toprak dolgu çalışması yaparak vadiyi vatandaşlarımızın kullanımına 
sunmak için çalışmalar yapılmıştır.  
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Lavanta vadisine 15 m genişliğinde 4729 m yol açıldı.  Lavanta dikimi için 323.573 m2 alana 
161786 m3 kırmızı toprak çekilip alana serilmiştir. 
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KAYNARCA BÖLGE ÇALIŞMALARI 

    Kaynarca Göl Açma (Kaynak Geliştirme) Çalışmaları     

 160



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

          Kaynarca Bölgesi Akbayır Mahallesi sınırları içerisindeki Kevgirli kaynağından yıllar 
içerisinde kaynak ve sel sularının getirdiği erozyona dayalı alüvyonların kaynak bölgesine 
deşarjı ile havzada bulunan ve Ceyhan Nehrini oluşturan su debisinin önemli bir bölümü 
karşılayan su kaynaklarının zaman içerisinde kapanarak bataklık halindeki bir bölgedir. 

Belediyemiz 27 Haziran 2019 günü bataklık halindeki toplam 106.000 m2 alanda (kaynak 
geliştirme) temizlik çalışmaları başlatmış ve 12.11.2019 tarihinde kazı çalışmalarını 
tamamlamış 83.000 m2 yüz ölçümünde gölet kazılarak su tutumu gerçekleştirilmiştir.  

Kaynarca kaynak bölgesinin temizlik çalışmaları sonrasında yapılan debi ölçümlerinde 
Ceyhan Nehrinin en kurak olan bu mevsimde toplam debisinin 5 m3/sn olduğu, bu debinin 2,2 
m3/sn’nin Pınarbaşı havzasından 2,8 m3/sn’sinin yeni açılan Kaynarca havzasından oluştuğu 
zaman içerisinde yeni açığa çıkarılan kaynak gözlerinde debi artışı gözlenmektedir. 

Fen İşleri Müdürlüğü 2020 yılı Kaynarca rekreasyon projesi kapsamında; 

➢ 1.689 m bisiklet ve yürüyüş yolunun alt zemini hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 
zeminden 1.290 m’si asfaltlanmış olup yollarımız vatandaşın kullanımına sunulmuştur.  

➢ Proje peyzajı için yaklaşık 6.065 m3 kırmızı toprak çekilip alana serilmiştir. 

➢ Ceyhan nehri peyzaj konsept projesi kaynarca bölgesi kapsamındaki 50.665 m2 
yüzölçümündeki yeşil alanların temizleme ve toprak serim işleri tamamlanmıştır. 2020 
yılı iş programında peyzaj çalışmaları %90 oranında tamamlanmıştır. 
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SAHİL YOLU ÇALIŞMALARI 

Ceyhan Nehri peyzaj konsept projesi, Kaynarca bölgesi kapsamındaki kıyı şeridindeki 
1.437 x 2= 2.874 m uzunluğunda  sağ şeridinde 17 m ve sol şeridinde 15 m genişliğindeki 
sahil yolları güzergah açma ve zemin asfaltma çalışması yapılmıştır. Ayrıca yürüyüş yolları, 
bisiklet yolları ve asfalt çalışması yapılmıştır. 

Yapılan yol çalışmaları ile ilçemizde Ceyhan Nehri Sahil yolu olarak, Pınarbaşı 
membası ile ilçe çıkış noktası Battalgazi Köprüsü arasındaki yol güzergâhının kesintisiz 
tamamlanması hedeflenmiştir. 
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METRUK BİNA YIKIM ÇALIŞMALARI 

Mahalle muhtarlıklarımız tarafından tespit edilen 260 adet metruk binal müdürlüğümüz 
tarafından yıkılarak enkazları kaldırılmıştır. 

Bu bağlamda yıkım raporları tablo halinde aşağıda belirtilmiştir 
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SIRA 
NO

MAHALLESİ ADET

1 GÜNEŞLİ MAHALLESİ 12

2 KÜMBET MAHALLESİ 12

3 CUMHURİYET 
MAHALLESİ

9

4 BATTALGAZİ MAHALLESİ 5

5 TAŞBURUN MAHALLESİ 27

6 AKBAYIR MAHALLESİ 19

7 GEÇİT MAHALLESİ 11

8 DOĞAN MAHALLESİ 5

9 AĞLICA MAHALLESİ 2

10 GÜVERCİNLİK 
MAHALLESİ

14

11 YAPRAKLI MAHALLESİ 2

12 BALIKÇIL MAHALLESİ 9

13 KARAHÜYÜK MAHALLESİ 29

14 BÜYÜKYAPALAK 
MAHALLESİ

60

15 KÜÇÜKYAPALAK 
MAHALLESİ

4

16 KIZILCAOBA MAHALLESİ 13

17 ORHANGAZİ MAHALLESİ 7

18 ESENTEPE 6

19 TEPEBAŞI MAHALLESİ 11

20 PINARBAŞI MAHALLESİ 3
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HAMMADDE ÜRETİM ŞUBE FAALİYETLERİ 

Müdürlüğümüze ait Taş Ocağında 2020 yılı içerisinde 11.000 mt delme patlatma 
yapılmıştır. Bu patlatmalar neticesinde 230.000 ton malzeme üretilmiş ayrıca taş ocağı 
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içerisinde düzenleme yapılarak 170.000 ton çeşitli tane boyutlarında malzeme elde 
dilmiştir. Toplamda 400.000 ton malzeme üretilmiştir. 

 

 

BETON SANTRALİ VE KİLİT PARKE TESİSİ KURULUM ÇALIŞMALARI 

Kilit parke tesisimiz 2020 yılı içerisinde kurulum çalışmaları tamamlanmış, ekim 
ayında devreye alınmıştır. İki ay içerisinde 35.824,00 m² kilit parke üretimi gerçekleştirmiş 
olup üretilen parke taşları ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulmuştur. 
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Tesis,  beton santrali ve kilit parke makinesinden oluşmaktadır. El ile müdahale 
olmadan tam otomatik üretim gerçekleşmektedir. Fabrika verilerine göre saatte 100 m3 
kapasiteli beton santrali ve saatte 194 m2 kapasiteli kilit parke makinesi bulunmaktadır. 

 

 

MY 6036 - Üst üste çok sıralı üretim yapan, hidrolik basınç ve mekanik titreşim ile çalışan 
tam otomatik beton parke taşı makinesidir. 
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MY 6036 Beton Parke Taşı Makinesi Teknik Özellikleri 

➢ Ölçüler  16000х7860х4500 мм 

➢ Verimlilik: 180 imalat paleti saatte 

➢ İmalat palet ölçüleri  1300х1150х40 мм 

➢ Palet taş adedi: 

➢ Parke taşları 200х100х60 мм - 54 adet (1,08м2) 

➢ Briketler 390х190х188 мм - 12 adet 

➢ Bordürler 1000х300х150 мм - 5 adet 

➢ Bordürler 1000х200х80 мм  - 8 adet 

➢ Vibratör tablası ölçüleri 1150х1050 мм 

➢ Alt vibratör adedi  4 adet (160 КN) 

➢ Üst vibratör adedi 2 adet 

➢ Bunker hacmi  2000 litre 

➢ İmal edilen ürünlerin Maksimum yüksekliği  400 мм 

➢ İmal edilen ürünlerin minimum yüksekliği  40 мм 

➢ Hidrolik Santrali 1500 litre 

➢ Baskı çalışma modu  Otomatik/Manuel 

 NO KİLİT PARKE SEVK EDİLEN 
MAHALLELER

MİKTAR m²

1 YUNUS EMRE MAHALLESİ                  24

2 AKSAKAL MAHALLESİ 3200

3 BÜYÜK YAPALAK MAHALLESİ 960

4 BALIKÇIL MAHALLESİ 240

5 YEŞİLYURT MAHALLESİ 56

6 BEŞTEPE MAHALLESİ 1136

7 ÇALIŞ MAHALLESİ 1264

8 ÇATOVA MAHALLESİ 304

9 DEMİRCİLİK MAHALLESİ 32

10 GARİPLİK MAHALLESİ 192

11 GÖKÇEÖREN MAHALLESİ 448

12 GÜCÜK MAHALLESİ 336

13 GÜNALTI MAHALLESİ 3768
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2020 yılında gerçekleştirilen üretimle kent ve kırsal mahallelerimize toplamda 
35824 m2 kilit parke taşı sevkiyatı yapılmıştır. 

 

TARIMSAL ALANLARA DESTEK 

        Belediyemize bağlı kırsal mahallelerde çiftçilerimize destek olmak adına ana sulama 
kanalları ile dağıtım arkları iyileştirme çalışmaları yapılmış olup bu bağlamda 65.000 m 
kanal temizliği yapılmıştır.  

14 HAYVAN BARINAĞI 1920

15 BATTALGAZİ MAHALLESİ 80

16 KASTAL MAHALLESİ 4560

17 KIŞLA CADDESİ 4344

18 KÖŞK MAHALLESİ 1056

19 KÖSEYAHYA MAHALLESİ 864

20 GÜNEŞLİ MAHALLESİ 16

21 BAKIŞ MAHALLESİ 2144

22 SÖGÜTLÜ MAHALLESİ 2000

23 TAPKIRANKALE MAHALLESİ 272

24 YEŞİLYURT MAHALLESİ 52

25 YAZI TOPALLI MAHALLESİ 3428

26 KÜMBET MAHALLESİ 40

27 YOĞUN SÖĞÜT MAHALLESİ 3088

                          TOPLAM 35.824
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OTOPARK ÇALIŞMALARI 

       51 adet otopark projesinin tamamlanması ile 8 bin araçlık kapasiteye sahip 62.744 m2 
alan otopark haline getirilerek şehir trafiğinde yaşanan yoğunluk büyük oranda önlemiştir. 

       İlçemizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarının başında gelen parklanma ve trafik 
yoğunluğunun önüne geçmek için 51 adet otopark çalışması yapıldı. Otopark noktalarını 
seçerken dikkat ettiğimiz en önemli konu ilçemizin ana arterlerinden giren aracın şehrin 
merkezine en yakın otoparka park etmesi ve vatandaşlarımızın şehir merkezine daha kolay 
ulaşımını sağlamaktır. Bu otoparklarımız yaklaşık bin araçlık bir kapasiteye sahip olmakla 

Sıra No Tarımsal Amaçlı Su Kanal Temizliği Çalışması Yapılan Mahalleler

1 KARAELBİSTAN MAHALLESİ

2 YAPRAKLI MAHALLESİ

3 IZGIN MAHALLESİ

4 KARAHÜYÜK MAHALLESİ

5 AĞLICA MAHALLESİ

6 GÜVERCİNLİK MAHALLESİ

7 HASANKENDİ MAHALLESİ

8 BALIKÇIL MAHALLESİ

9 DOĞAN MAHALLESİ

10 ÇATOVA MAHALLESİ

11 ALEMBEY MAHALLESİ

12 BÜYÜK YAPALAK MAHALLESİ

13 HACIHASANLI MAHALLESİ

14 ÇİÇEK MAHALLESİ

15 AKVEREN MAHALLESİ

16 ELDELEK MAHLLESİ

17 ÇITLIK MAHALLESİ

18 KÖSEYAHYA MAHALLESİ

19 AMBARCIK MAHALLESİ

20 DEMİRCİLİK MAHALLESİ

21 GÜNDERE MAHALLESİ

22 TÜRKVEREN MAHALLESİ

23 ATMALI KAŞANLI MAHALLESİ

24 GEÇİT MAHALLESİ
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birlikte herhangi bir ücret alınmamaktır. Kısa zaman zarfında diğer otoparklarımız 
tamamlanarak hizmete alınacaktır. 

MAHALLE ADA PARSEL ALAN(M²) MAHALLE ADA PARSEL ALAN(M²)

GÜNEŞLİ 677 19 2000 PINARBAŞI ADLİYE ÖNÜ 9518

676 YANI 1280 RİVA DÜĞÜN 
SALONU 
ARKASI

1460

675 3 1340 KIZILCAOBA 1348 12 1194

1849 11 1837 YILDIZ İ. 
YANI

890

1912 1 1348 1 1514 

1915 65 1348 10

76 7 1187 350 33 1349

KÜMBET 625 100 592 350 32 1175

625 14 350 120 778

1394 5 423 906 2 403

177 384 1235 904 12 503

791 115 446 905 1 416

1051 8 756 1696 10 4289 

1057 YANI 873 1696 26

CEM EVİ YANI 791 TOKİ ALTI 5679
ADA PARSEL ALAN(M²) ADA PARSEL ALAN(M²)

184 137 539 2096 YANI 814

514 2 3450 867 8 1430

593 12 336 874 6 552

593 4 412 1046 1 1172

595 YANI 622 1470 YANI 1118

1601 4 649 1194 1 769

1469 1 870

1469 3

1467 3 519 

1467 9

1355 3 1299

868 YANI 690

 171



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

1643 ÜSTÜ 463

1643 YANI 4653

1642 1 459
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KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI 
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İlçemizde karla mücedele kapsamında vatandaşlarımızın ulaşımını sağlayabileceği 
karla kapanmış yol, buzlanma ve donma riskine karşı Müdürlüğümüz bünyesinde 30 kişilik 
karla mücadele ekibi kurularak 93 mahallemize hizmet verilmiştir. Herhangi bir can ve mal 
kaybı yaşanmamıştır. 

Karla mücadele kapsamında 3 adet greyder, 3 adet loder, 2 adet tuz serici, 3 adet kar 
kureme bıçağı, 5 adet JCB, 5 adet kamyon ve 3 adet bisiklet yolları temizleme el makinası 
kullanılmıştır. 
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KETİZMEN ÇEŞMESİ RESTORASYON ÇALIŞMASI 

Taşburun Mahallemizde bulunan su kaynağından vatandaşlarımız yararlanmaktadır. 
Pınarın su doldurma savağı tek çıkış olduğu için 2020 yılı içerisinde nükseden koronavirüs 
buluşma riskini azaltıcı yönde tedbir amaçlı pınardaki çeşme sayısını çoğaltmak ve sosyal 
mesafe açısından suyun kullanımını rahatlatmak için restore edilmiştir. 
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ADALAR BÖLGESİ KAZI VE BENT ÇALIŞMASI 

        Eski gazinolar bölgesinde yapılan yıkımlardaki moloz ve harfiyat temizliği yapılarak 
hazırlanan projeye gore 40.000 m3 kazı çalışması yapılmıştır. Buradaki kazı malzemesi 
Lavanta Vadisi Projesine aktarılmıştır. Adalar Bölgesi Projesi ile temizlenen alan üzerine 
3.000 m3 kırmızı toprak serimi yapılarak Park ve Bahçeler – Destek Hizmetleri 
Müdürlüklerimizin çalışmaları için uygun hale getirilmiştir. 

Ceyhan Rekrarasyon Projesi kapsamında su seviyesini yüksetmek amacı ile DSİ 
görüşü alınarak bilgilere gore hesaplamalar yapılarak uygun bent inşaatı başlatılarak bent 
yapımı tamamlanmıştır. 
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CEYHAN NEHRİ YATAĞI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI     

2020 yılında Ceyhan Nehri peyzaj konsept projesi 2 ve 3. etaplarda bulunan Kaynarca 
Bölgesinden başlamak üzere Ceyhan Nehir yatağı temizlik ve yatak iyileştirme çalışmaları 
belediyemiz tarafından işe uygun teknik donanımlı ekskavatör kullanılarak nehir yatak 
güzergahı uygulama imar planına ve yatak genişliği taşıdığı debiye uygun hale getirilerek akış 
hızı artırılmış tortu birikiminin engellenmesi sağlanmıştır.  
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GENÇLİK PARKI ÇALIŞMALARI 
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İlçemizin en önemli değeri olan Ceyhan Nehri üzerinde hazırladığımız birçok 
projemizden biri olan Gençlik Parkı projemize start verdik. Doktor Hasan Bey Caddesi 
üzerinde yapılacak olan park için çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk 
olarak eskiyen parke taşlarının sökülerek alandaki atıl malzemeleri kaldırdı. 
Hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, sosyokültürel anlamda ilgi odağı olacağı, aynı 
zamanda bölgeye katacağı değerle cazibe odağı haline getireceğine inandığımız alanda 
kanalın bir tarafından kırıcı ile çalışma yapılarak ekskavatörlerle düzenleme çalışmalarına 
geçildi. Basamaklar halinde akarsuyun üzerine dizayn edilecek projede, vatandaşlarımızın 
suya teması ve yakınlığı sağlanacak. Ayrıca çalışmalarımız esnasında alanda bulunan hiçbir 
ağaca zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  

Hasan DEMİR 
Fen İşleri Müdür V. 
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GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu  

Elbistan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 02.10.2019 tarihinde kurulmuş 
olup 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde hizmetlerini yürütür. 

Sporun sadece birey ve bedensel sağlık ile ilgili bir eylem olarak değil aynı zamanda 
kültürel, toplumsal, ekonomik, kentleşme, çevre koruma süreçlerine olan katkısının da ön 
plana çıkarıldığı kent ve spor ilişkisini kurarak; spor faaliyetlerini Elbistan halkının tüm 
kesimleri için erişilebilir hale getirmek için çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla spor alanları 
ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin gelişimine katkı 
sağlamak amacıyla çeşitli branşlarda yaz-kış spor okullarında eğitim vermek, spor turnuvaları 
ve organizasyonlarını düzenlemek, ödüllü spor yarışmaları gerçekleştirmek, engelli 
vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna 
yardımcı olmak, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 
sporculara destekler sağlanacaktır. 

 Serdar BÖKE 
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür V. 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÖNETİCİ SUNUŞU 

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet GÜRBÜZ 

Elbistan İlçemizin çağdaş ve modern bir kent olarak anılan şehirlerarasına girmesi, 
mevcut şehirleşme ve kentleşmenin sorunlarının giderilerek örnek kent modeli haline 
gelebilmesi için yaptığımız çalışmalarla ilgili 2020 yılı faaliyet raporumuzu aşağıda ayrıntılı 
bir şekilde arz ederim. 

Salih BERK 
 İmar ve Şehircilik Müdür V. 

MİSYON VE VİZYON 
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MİSYONUMUZ 

Belediyemiz sınırları içerisinde ilçemizin modern, refah düzeyi yüksek ve kentleşme 

sorunlarından arınmış model bir ilçe olabilmesi için gerekli her türlü çalışma ve desteği en üst 

düzeyde verebilmeyi Müdürlüğümüz misyon olarak görmektedir.  

VİZYONUMUZ 

 Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçe halkının belediyeden beklediği 

hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmek, vatandaşımızdan gelen talep ve 

istekleri en kısa sürede yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmeyi vizyon olarak 

belirlemiştir. 

KANUNİ GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLAR 

➢ Belediye sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına 
uygun teşekkülünü sağlamak, 

➢ Kesinleşen 1/5000 ölçekli nazım imar planları doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar 
planlarını, ıslah imar planlarını ve değişikliklerini yapmak veya yaptırmak, yapılan 
planları/ plan değişikliklerini hazırlamak, başkanlık makamının olurlarıyla Belediye 
Meclisine sunmak, Belediye Meclisince uygun görülen ve onay-ilan aşaması 
tamamlanarak kesinleşen imar planlarının, parselasyon planlarını yapmak/yaptırmak 
karar alınmak üzere hazırlanan dosyaları Başkanlık Makamı olurlarıyla Belediye 
Encümenine sunmak. Kesinleşen parselasyon planlarını askı ve ilan işlemleri 
yapıldıktan sonra tescil yapılmak üzere Kadastro/tapu Müdürlüklerine iletmek, 

➢ Meclis ve Encümen kararını gerektiren diğer dosyaları Başkanlık Makamına 
hazırlayarak sunmak, 

➢ Uygulama İmar planı bulunmayan alanlarda Uygulama İmar planlarını yapmak ve 
yaptırmak, 

➢ Yetki sınırları içinde bulunan tüm alanlarda imar düzenlemesi yapmak suretiyle daha 
iyi ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmak, bu amaçla halkı bilgilendirmek, 

➢ Onaylanan planlar doğrultusunda parsellerin Yol kotlarını ve imar çaplarını hazırlamak 
ve talep üzerine ilgililerine vermek, 

➢ Binaya ait mal sahipleri ya da vekillerince müdürlüğe sunulan projeleri inceleyerek 
onaylamak, 

➢ Onaylanan projeler doğrultusunda yapı izni vermek, 

➢ İnşaatı süren yapıların ruhsatına uygun devam ettiğine dair tüm vizelerini yapmak/ 
yaptırılmasını sağlamak, 

➢ Yapı denetim firmalarının Kanun ve Yönetmelikten gelen iş ve işlemlerini, bu 
firmalarla ilgili diğer kurumlarla gerekli yazışmaları yapmak, 

➢ İnşaat Ruhsatı ve eklerine uygun olarak biten binalara mevzuat doğrultusunda yapı 
kullanma izin belgesi vermek, 

 184



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

➢ İmarlı bölgede inşaatı devam eden ya da biten yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı 
hususların tespiti halinde mevzuat doğrultusunda işlem yaparak yaptırımları 
uygulamak ve uygulatmak, 

➢ İmarsız bölgede gerekli denetimleri yapmak mevzuata aykırı yapılaşma tespit edilmesi 
halinde gerekli yasal işlemleri ve yaptırımları uygulamak ve uygulatmak, 

➢ Dosyaların arşivde usulüne uygun olarak saklanmasını sağlamak, 

➢ Mevzuata, Şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı karar alan kurum ve 
kuruluşların kararlarına karşı gerekli araştırmaları yaparak gerektiğinde Hukuk 
birimine görüş bildirmek, 

➢ Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde yanıtlamak, 

➢ İlçe halkının yaşam kalitesini artıracak mekânsal projeler üretmek, 

➢ Engelli ya da engelsiz herkese hizmet verebilecek nitelikte fiziki ve sosyal çevre 
koşullarının iyileştirilmesi için projeler geliştirmek, 

➢ Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda başkan tarafından verilecek diğer 
görevleri yapmakla, görevlidir. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

İnsan Kaynakları 

İmar Müdürlüğü bünyesinde toplam 74 personel görev yapmaktadır. 

FAALİYETLER 

HARİTA PLANLAMA 

BELEDİYE BAŞKANI                     
Mehmet GÜRBÜZ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK 
MÜDÜR V. 
Salih BERK

Harita Planlama 
Birimi

Makine 
Mühendislik 

Birimi
Kaçak Yapı Birimi Numarataj Birimi
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2020 Yılı İçerisinde Yapılan İş ve İşlemleri 

➢ Serbest çalışan Harita Mühendisleri ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisi 
tarafından hazırlanan ifraz, yola terk, parka terk, tevhit ve yoldan İhdas işlemleri için 
124 adet işlem dosyası Belediye Encümenine sunularak karara bağlanmıştır. 

➢ Vatandaş ve kurum taleplerinde Belediye Meclisinin yetkisinde olan konular için talep 
ve istekler karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine sunulmuştur. 

➢ İnşaat yapımına esas olmak üzere 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında belirtilen 
şartlar doğrultusunda toplam 97 adet İmar Durum Belgesi düzenlenmiştir.  

➢ Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre imar planı bulunmayan yerler için inşaat 
yapımına esas olmak üzere toplam 77 adet Ön İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

İmar Planlama İşleri; 

➢ Elbistan (Merkez) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 uygulama imar planları 
hazırlattırıldı, onaylandı. 

➢ 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu için kurumlara görüşler soruldu 
çalışmalara devam ediliyor. 

➢ 7 mahallede imar planı yapılması içim kurumlara görüşler soruldu çalışmalara devam 
ediliyor. 

➢ Taşburun Mahallesi (Lavanta Vadisi) imar planı yapılması için kurumlara görüşleri 
soruldu çalışmalara devam ediliyor. 

➢ Taşburun-Çiçek Mahalleleri (Gavur Bağları) imar planı yapılması için kurumlara 
görüşler soruldu, çalışmalara devam ediliyor. 

➢ Elbistan (Merkez) 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notları revizyonu yapıldı. 
Büyükşehir Belediyesinde onaylanması beklenmektedir. 

➢ Kurumlardan gelen imar planı değişiklik talepleri doğrultusunda, plan değişiklik teklif 
dosyalarının hazırlanması işi için teknik şartname oluşturuldu ihalesi yapılacak. 

➢ Kalaycık Mahallesinde biokütle enerji santrali yapılması amacıyla imar planı Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı, imar planı kurumumuzca askıya çıkarıldı. 

➢ Karayolları Genel Müdürlüğüne Karaelbistan Mahallesinde yeni bir çevre yolu 
açılması hakkında talepte bulunuldu ve çalışmalar devam ediyor. 

➢ Belediyemiz ve hazine mülkiyetleri olan köprübaşı mahallesi 417 ada 1, 2, 3, 5 ve 6 
no’lu parseller için 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı hazırlanarak Büyükşehir 
Belediye Meclisine sunulmuş ve onaylanmıştır. 

➢ 100.000 m² lik millet bahçesi projesi kapsamında Söğütlü Deresi çevresinde alternatif 
olarak belirlenen 5 alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi ve çalışmalara 
devam ediyor. 

➢ Elbistan ilçesi, kentsel dönüşüm stratejisi hazırlandı ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sunuldu çalışmalara devam ediliyor. 
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➢ Büyükyapalak Mahallesi 0 ada 3817 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı onaylandı. 

➢ Büyükyapalak Mahallesi 0 ada 2520 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı onaylandı. 

➢ Büyükyapalak Mahallesi 0 ada 3818 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı onaylandı. 

➢ Karahüyük Mahallesi 0 ada 2014 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
onaylandı. 

➢ Tarihi kent merkezi Küçük Ceyhan projesi kapsamında 3.000.000,00 TL hibe ve kredi 
başvurusunda bulunuldu onaylandı. 

➢ Lavanta Vadisinde açılacak yollar için imar planı çizildi. 

➢ Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine imar planındaki tüm okul alanları belirlendi 
tapu kayıtları, sayısal verileri hazırlandı ve kuruma teslim edildi. 

➢ İlçemizde bulunan tüm nehirler için havza yönetim planlarının hazırlanması için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunuldu, çalışmalara devam ediliyor. 

➢ Küçük Ceyhan mimari tasarım projesi yapım işi hizmet alımıyla yaptırılarak teslim 
alınmıştır. 

➢ Ceyhan Nehri rekreasyon projesi 1. etap yapım işi hizmet alımıyla yaptırılarak teslim 
alınmıştır. 

➢ Ulaştırma planı yapım işi hizmet alımıyla yaptırılarak teslim alınmıştır. 

YAPI İŞLERİ 

2020 Yılı İçerisindeki Yapı Ruhsatı İş ve İşlemleri; 

1/1000 Uygulama İmar Planına göre düzenlenen imar durum belgelerine uygun olarak 
hazırlanan ve İmar Kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenen mimari, statik, 
makine, elektrik ve zemin etüdü projeleri incelenip onaylanarak 80 adet yeni yapı, 97 adet 
tadilat, yenileme, isim değişikliği vs. olmak üzere toplam 177 adet yapı ruhsatı 
düzenlenmiştir. 

Ayrıca plansız alanlarda bulunan yapılar için 77 adet yapı ön izin belgesi düzenlenmiş, 
23 adet başvuru, kurum görüşleri tamamlanarak proje uygunluk belgesi düzenlenmiştir. Kalan 
başvurulara ait işlemler devam etmektedir. 

2020 Yılı İçerisindeki Yapı Kullanma İzni İş ve İşlemleri 

Yapı Denetim firmaları aracılığı ile yapılan inşaatlar için iş bitirme işlemleri, diğer 
yapılar için ise inşaat sahipleri tarafın müdürlüğümüze başvuru yaparak yerinde ve dosya 
üzerinde inceleme işlemleri tamamlanan vatandaşlarımıza ait yapıların yapı kullanma izni 
başvuruları neticesinde gerekli işlemler yapılarak 120 adet yapıya yapı kullanma izni 
verilmiştir. 

MAKİNA MÜHENDİSLİK İŞLERİ 
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2020 Yılı İçerisindeki Makine Tesisat İş ve İşlemleri 

2020 yılı içerisinde toplam 25 binaya Asansör Tescil Belgesi verilmiştir. Ayrıca 15 
adet asansörün kapatma işlemi yapılmıştır. 

KAÇAK YAPI İŞLERİ 

2020 yılı içerisindeki kaçak yapı iş ve işlemleri: 

2020 yılı içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanununa göre yapılan kaçak yapı işlemleri; 

NUMARATAJ İŞLERİ 

2020 Yılı içerisinde numarataj işlemlerinin Elbistan Belediyesi tarafından yapılması 
için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yetki devri sağlanmıştır. 

Yetki devrinden sonra vatandaş talebi, ruhsat işlemleri, mahkeme ve kurumlardan 
gelen 7000 adet başvuru sonuçlandırılmıştır. Ayrıca 1500 adet konut için MAKS sistemine 
entegre etme işlemi tamamlanmıştır.  

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

42. Madde Uygulanan Yapı Sayısı 75

32. Madde Uygulanan Yapı Sayısı 23

Yapı Kayıt Belgesi Kayıt Sayısı 1.705

Ön İzin Belgesi Başvuru Sayısı 77

Konut Ön İzin Başvuru Sayısı    48

Ahır ve Bakıcı Evi Ön İzin Başvuru Sayısı  28

Sera ve Bakıcı Evi  1

Proje Uygunluk Onay Belgesi 23

Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk 1
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      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  

Salih BERK 
İmar ve Şehircilik Müdür V. 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

YÖNETİCİ SUNUŞU 

 Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları 
uyarınca yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve 
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamakta, idare hakkındaki 
genel ve mali bilgileri vermektedir. 

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari 
sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları; 

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi, 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesi, 

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 

yasal dayanakların gereği olarak hazırlanmaktadır. 
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 Ramazan GÖK  
Mali Hizmetler Müdür V. 

İLGİLİ KANUN VE MEVZUATLAR 

Mali Hizmetler Müdürlüğü; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gelirlerin 
tahsil işlemleri, belediye giderleri ile ilgili hizmetleri ve muhasebe hizmetlerini yürütmekle 
görevlidir. 

SUNULAN HİZMETLER 

➢ İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye bütçe tasarısını, stratejik plan, 
yıllık performans programı ve yatırım programına uygun olarak hazırlamak, 
Hazırlanan bütçe tasarısını, incelemek ve Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere, 
Eylül ayının birinci gününden önce Belediye Encümenine sunmak, ilgili bakanlıklara 
göndermek, Belediye Encümeni tarafından incelemesi tamamlanmış olan bütçe 
tasarısını kasım ayının birinci gününden önce Belediye Meclisine sunmak, 

➢ Bütçe yılı içerisinde ödeneği kalmayan veya yılsonuna kadar yetişmeyeceği kesinleşen 
harcama kalemlerine birimlerin talepleri doğrultusunda aktarma yapmak ve gerektiği 
hallerde ek bütçe tekliflerini hazırlamak, 

➢ Kesin hesabı, hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde, incelemek ve 
Belediye Meclisine görüş bildirmek üzere Belediye Encümenine, Belediye Encümeni 
tarafından incelemesi tamamlanmış olan kesin hesabı, mayıs ayı toplantısında 
Belediye Meclisine sunmak, kabul edilen kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına 
göndermek,  

➢ Kanunda belirtilen Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, alacak ve gelirlerinin takip 
ve tahsil işlerini yürütmek, alacak ve gelirlerinin tahsilinin, mevzuatta belirtilen 
şartlarda sağlandığını kontrol etmek, tarh ve tahakkuk eden alacakların tahsili için 
vezneler oluşturmak, 

➢ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin 
isteğine bağlı olarak Belediyenin sunacağı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 
belirlemek için yapılan çalışmaları karara bağlamak üzere Belediye Meclisine sunmak, 
özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının 
tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, 
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➢ 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 üzere 
Belediye Meclisine, beş bin TL ve daha az olanlarını Belediye Encümenine sunmak,  

➢ Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek, Belediye hesaplarını standart bir 
muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun bir muhasebe 
düzenine göre oluşturmak, Belediyenin muhasebe kayıtlarını tutmak, 

➢ Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin 
icmal cetvellerini hazırlamak, birimler tarafından gönderilen belgelere göre 
düzenlemek,  

➢ Birim Müdürlüklerince gönderilen hakediş ve ödeme emri belgelerini almak, gerekli 
kontrolleri yaparak ödemeleri yapmak,  

➢ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek, mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, 
bilgi ve belgeleri düzenli olarak muhafaza etmek, bu kapsamda;  

• Gelirlerin, alacakların ve her türlü hakların mevzuata ve bütçedeki tertiplerine 
uygun olarak tahakkuk, takip ve tahsil edilmesini, 

• Giderlerin, kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedeki tertibine, 
ödeneğine ve kadroya uygun olarak harcanmasını, ödemenin istihkak 
sahiplerinin veya vekillerinin kimliği araştırılmak suretiyle yapılmasını, 
Belediye hesabına giren bütün işlemlerin para ve sair kıymet hareketlerinin 
mevzuat hükümlere uygun olmasını, 

• Taşınır ve taşınmaz malların giriş, saklanış, kullanış ve çıkışları ile bunların 
bulunması gerekli olan yerlerde tamamen mevcut olup olmadığı hususlarının 
mevzuat esaslarına göre yapılmasını sağlamak,  

➢ Belediyenin mali işlemleri açısından, Sayıştay tarafından yapılacak dış denetimlere 
dair hazırlıkları koordine etmek, denetim sonuç raporlarını inceleyerek, sorgu 
yazılarını cevaplamak ve takibini yapmak. 

ORGANİZASYON ŞEMASI 
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 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİ 

MUHASEBE BİRİMİ 

➢ Her türlü gelir, gider, emanet vb. hesapların kontrol edilip muhasebeleştirilmesi 
sağlanmıştır. 5018 sayılı Kanunun 53. maddesine göre belediyemizin mali tabloları, 
aylık mizan, gelir ve gider bilgileri, Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları 
Bilgi Sistemine (KBS) internet ortamında her ay süresi aşılmadan girilmiştir. 

➢ Birim Müdürlükleri tarafından gönderilen mal ve hizmet alımları, yapım işleri ve 
taahhüt işlerine ait ödeme emirleri ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek 
durumuna göre kontrol edilerek muhasebeleştirilmiştir. Birimlerin acil ihtiyaçları için 
verilen avanslar ile ilgili gider belgeleri incelenerek mahsup işlemleri yapılmış, 
mahsup dışı kalan avansın süresi içerisinde belediyemiz hesaplarına yatırılması 
sağlanmıştır. Belediyemizle çalışan firmalara ait kesin teminat mektuplarının kayda 
alınması, saklanması ve iş bitiminde ilgiliye iade edilmesi ile ilgili iş ve işlemler 
yapılmıştır.  

➢ İller Bankası’ndan doğan paylarımızın mevzuat hükümleri çerçevesince takibi yapılıp, 
muhasebe kayıtları tutulmuştur. Tahsilat şefliğimiz tarafından tahsil edilen ve bankaya 
yatırılan tahsilatlarımızın kaydı yapılarak muhasebeleştirilmesi yapılmıştır. 

➢ Vergi dairesine her ay düzenli olarak KDV, Damga Vergisi ve Muhtasar 
Beyannameleri verilmiştir. Personel maaş ödemeleri her ay düzenli yapılarak 
muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir. Maaşlardan yapılan icra, sendika, kefalet 
kesintileri gibi ödemeler kurum ve kişilerin hesaplarına yatırılmıştır. 

➢ Firma veya kişilere gönderme emirleriyle yapılan ödemelerin günlük düzenli olarak 
kontrolleri yapılmıştır. Birimlerden muhasebe birimimize gönderilen ihale dosyalarına 
taahhüt kartı düzenlenmiş ve gerekli kayıtlar yapılmıştır. 

➢ 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesince kurumumuzun dış denetim sürecinde hesap 
verme sorumluluğu gereği, mali faaliyet ve raporlar ile istenen belgeler eksiksiz olarak 

BELEDİYE BAŞKANI 
Mehmet GÜRBÜZ

Mali Hizmetler Müdür V.   
Ramazan GÖK

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER 

KOORDİNATÖRÜ 
ABDULLAH EDİKLİ

İCRA BİRİMİ MUHASEBE 
BİRİMİ EMLAK BİRİMİ GELİR BİRİMİ TAHSİLAT 

BİRİMİ
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müdürlüğümüz tarafından düzenlenerek denetime hazır hale getirilmiştir. Bütçe 
hazırlanmasına ilişkin veriler temin edilmiştir.  

➢ Taşınır Mal Yönetimine ilişkin bilgiler konsolide edilmiştir. 

➢ Belediyemiz harcama birimlerince hazırlanan ödeme emri, muhasebe işlem fişleri, 
muhasebe kontrol birimlerince Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne 
uygunluğu kontrol edilip ödeme birimlerine verilmiştir. 

➢ Ödeme emri, avans açma ve kapatma işlemleri ilgili muhasebe birimlerince bilgisayar 
kayıtlarına ve cari hesaplara kaydedilmiştir.  

➢ İdarenin 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçesi hazırlanmıştır. 

➢ Bütçe işlemleri gerçekleştirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Ödenek yetersizliği 
durumunda ilgili müdürlüklerden gelen bütçe aktarma talepleri yerine getirilmiştir.  

➢ Kesin Hesabın Belediye Meclisince görüşülüp, kabul edilmesini müteakip ilgili 
makamlara gönderilmesi sağlanmıştır. 

GELİR BİRİMİ  

➢ Elbistan Belediyesinin kanunlarla belirlenen her türlü vergi, harç ve çeşitli gelirlerinin 
tahakkuk ve tahsilat işlemleri yürütülmüştür. 

➢ Müdürlüğümüz dışındaki birimlerce verilen her türlü hizmetlerin karşılığında bu 
birimlerimizin gelir tarifesi ile belirlenen miktarlar üzerinden hazırlamış oldukları 
tahakkukları, internet, kredi kartı ve nakit tahsilat şubeleri vasıtasıyla tahsil edilmesi 
ve bu tahsilatların belediyemiz hesaplarına aktarılması sağlanmıştır.  

➢ İlçemizde bulunan yetki alanlarımızdaki işyerleri üzerinde ve sorumluluğunda bulunan 
ilan ve reklamlardan kaynaklanan, vergilerin tarhı amacıyla oluşturulan ekiplerimizce 
yapılan tespitler, yoklama fişlerine işlenerek, tahakkukları oluşturulmuş ve tahakkuk 
fişleri mükelleflere imzalatılarak arşivlenmiştir.  

➢ Elbistan Belediyesinin yıllık Gelir Tarifesinin hazırlanması için, hizmet veren diğer 
birimlerin tarife teklifleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre düzenlenerek 
bütçe ile birlikte meclise sunulmuş ve meclis tarafından onaylanan gelir tarifesinin 
birimlerce uygulanması sağlanmıştır. 

➢ 2020 yılsonu itibariyle 4347 İlan ve Reklam Vergisi mükellefine vergi tahakkuku 
yapılmıştır. 

EMLAK BİRİMİ  

➢ Belediye sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin mükelleflere göre kaydı 
yapılmış ve vergileri tahakkuk ettirilmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle 62.485 
mükellefinin kayıtları kontrol edilmiştir. 
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➢ Çevre ve Temizlik Vergilerinin kayıtları yapılmış ve yılsonu itibariyle 5.234 
mükellefin kayıtları kontrol edilmiştir. 

TAHSİLAT BİRİMİ 

➢ Vergi, Resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve Amme Alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre kabili tahsil hale gelmiş olan belediye 
alacaklarını tahsil edilmiştir ve işlemler devam etmektedir. 

➢ Tahsildarlara ait tahsilatın kayıtları tutulmuş ve tahsildarların hesaplarını incelenmiş 
ve mürakabe edilmiştir. 

➢ Veznece tahsil olunan paraları belirlenen esaslara uygun olarak bankaya yatırılmış ve 
kayıtları tutulmuştur. 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER 

 

İşletme Ve İştirakler Koordinatörü Abdullah EDİKLİ 

İşletme ve İştirakler Birimi, Elbistan Belediye Meclisinin 26/07/2010 tarih ve 7/1-3 sayılı 
kararı ile kabul edilen görev ve çalışma yönetmeliği esaslarına göre görevlerini yürütmektedir. 

 Mali Hizmetler İşletme ve İştirakler Bünyesinde; 

➢ Halk Ekmek Fabrikası 

➢ Halk Ekmek Büfeleri 

➢ Mehmet Akif ERSOY Belediye Evi 

➢ Mehmet İnan Parkı Büfesi 

➢ Kayadibi Belediye Sosyal Tesisleri 

➢ Abdulhamithan Parkı Büfesi 
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➢ Mükrime Hatun Kültür Evi 

➢ Gülbahar Hatun Belediye Sosyal Tesisi 

➢ Çınaraltı Yazlık Belediye Sosyal Tesisi 

➢ Tanzim Satış Noktası 

 Halk Ekmek Fabrikası 

 

Belediyemiz Halk ekmek fabrikasından; 

➢ 2020 Yılı içersinde toplam 2.237.890 Adet ekmek üretilmiş olup, Üretilen ekmeğin;   
➢ 1.519.342 Adedi Halk Ekmek Büfelerinde, 
➢ 635.354 Adedi Halk Ekmek Fabrikası reyonunda satılarak, 

➢ 4.677 Adet Fırın Mutfağına,   

➢ 30.563 Adet Fırın personel istihkakına, 

➢ 21.690 Adet Dini Günlerde Kandil ekmeği yapılarak camilerde vatandaşlara, 

➢ 17.867 Adet ekmek, Belediyemiz Başkanlık Oluru gereği İlçemizde sosyal faaliyet 
gösteren Elbistan Spor, Dernek, Vakıf, Öğrenci Yurdu vb. kuruluşlara, 

➢ 2.576 Adet Ekmek, Organizasyonlar, özel günler vb. hizmetlere, 

➢ 5.506 Adet satışı yapılmayan günü birlik iade ekmeklerde Hayvan barınağına,  

➢ 315 Adet Ekmek ise Protokol ve Temsil ağırlamalarında kullanılmıştır.  

Başkanlık makamının talimatı üzerine Halk Ekmek Fabrikasında tam buğday ekmeği, 
kepek ekmeği ve siyez ekmeği (şeker hastalığı, vücuttaki kanserojen maddeleri atmada, 
sindirim sisteminin çalışmasında vb. faydaları olan doğal ve katkısız) üretilerek halkımıza arz 
edilmektedir. 

 195



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

      

   

Halk Ekmek Büfeleri 

➢12 adet Halk Ekmek Büfelerine 2020 yılı içerisinde 09/09/2016 
tarih ve 955 sayılı encümen kararı ile 09/09/2016 tarihinden 
itibaren 60 Kuruştan verilip, büfelerin kendilerinin de 70 Krş. 
dan halkımıza satılması sağlanmış, ancak artan hammadde ve 
üretim maliyetleri nedeni ile 27/11/2020 tarih ve 418 sayılı 
Encümen Kararı gereği 08/12/2020 tarihinden itibaren Büfelere 90 
Kuruştan verilip, büfelerinde 1,00 TL den satılması 
kararlaştırılmıştır. 

➢Ayrıca Halk Ekmek Büfeleri İşgal Harcı Gelirleri olarak 
15.900,98 TL tahsilat yapılmıştır. 

➢ 2020 yılında toplamda satışı yapılan ekmekten 1.390.954,65 TL kazanç sağlanmıştır. 
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Mehmet Akif ERSOY Belediye Evi 

 

           

➢ Mehmet Akif Ersoy Belediye Evi halka açık, nezih bir ortamda sıcak ve soğuk her 
türlü içecek mevcut olup, 2020 Yılı içerisinde Pandemi sürecinden dolayı kısa bir süre 
açık kalan ve kâr amacı gütmeksizin vatandaşa hizmet odaklı çalışan bu işletmenin 
sadece bu faaliyetinden dolayı 80.569,32 TL tahsilât yapılmıştır. 
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Mehmet İnan Park Büfe 

 

➢ Mehmet İnan Park Büfesi, yazın sıcak havada insanların ferah bir ortamda oturup 

vakit geçirdiği sıcak ve soğuk her türlü içecek satışlarımızın yapıldığı işletmedir. 

➢  2020 Yılı içerisinde Coronavirüs Hastalığının satışlara yansımasına rağmen kâr amacı 

gütmeden vatandaş hizmet odaklı çalışan bu işletmenin sadece bu faaliyetinden dolayı 

116.555,00 TL tahsilât yapılmıştır. 

Kayadibi Belediye Sosyal Tesisi 

 

➢ Kayadibi Belediye Sosyal Tesisi, yazın sıcak havada vatandaşların misafirlerini 

ağırladığı Ceyhan Nehrinin doğduğu serin bir ortamda, oturup vakit geçirdiği sıcak ve 

soğuk her türlü içecek satışlarımızın yapıldığı işletmedir. 
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➢  2020 Yılı içerisinde Sezon sonu açılan ve Pandemi sürecinden dolayı tam zamanlı 

olarak çalışamayan işletmenin sadece bu faaliyetinden dolayı 9.836,49 TL tahsilât 

yapılmıştır. 

Abdulhamithan Parkı Büfesi 

 

➢ Abdulhamithan Parkı Büfesi, Vatandaşların gezi alanı üzerinde, Ceyhan Nehrinin 

kenarında oturup vakit geçireceği sıcak, soğuk içecek çeşitleri, Bisküvi ve dondurma 

çeşitleri satışlarımızın yapıldığı işletmedir. 

➢  2020 Yılı içerisinde, Pandemiden dolayı hafta sonları açık olmayan bu işletmenin 

sadece bu faaliyetinden dolayı 271.327,05 TL tahsilât yapmıştır. 

Mükrime Hatun Kültür Evi 
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➢ Mükrime Hatun Kültür Evi,  Pınarbaşı mesire alanında uzun süre kafe olarak 
kullanılan mekânı, baştan aşağı yeniden dizayn edilip, Mükrime Hatun Kültür Evi adı 
altında ilçedeki kadınların yararlanabileceği bir kültür evine dönüştürerek kadınlara 
yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı yer haline getirmek ve 
devamlılığında konferans, resim, müzik vb. kurs yapmak, yöresel tatlara öncülük 
vermek, sıcak, soğuk içecek ve yiyecek çeşitleri satışlarımızın yapıldığı işletmedir. 

➢ 2020 Yılı içerisinde, Pandemiden dolayı tam kapasite çalışamayan ve sipariş usulü al 
götür sistemi ile çalışan bu işletmenin sadece bu faaliyetinden dolayı 54.787,06 TL 
tahsilât yapılmıştır. 

Gülbahar Hatun Sosyal Tesisi 

    

➢ Gülbahar Hatun Belediye Sosyal Tesisi, Vatandaşların gezi alanı üzerinde, Pınarbaşı 

Mesire Alanı içerisinde, Ceyhan Nehrinin kenarında oturup vakit geçireceği sıcak, 

soğuk içecek çeşitleri ve bisküvi çeşitleri satışlarımızın yapıldığı, genç nüfusumuza 

hitaben kitap okuma, satranç etkinlikleri, zekâ oyunları ile vakit geçirebildikleri sosyal 

mekân haline getirilen bir işletmedir. 

➢ 2020 Yılı içerisinde, Pandemiden dolayı faal olarak çalışmamıştır. Ancak mesire alanına 

gelen vatandaşların dinlenebilmesi için kısa bir süreliğine sandalyeleri, masaları ve 

sadece çay ocağını açık tutarak kar amacı gütmeksizin kısmen hizmet verilmiş ve 

sadece çay satışından 2.760,00 TL tahsilât yapmıştır. 

Çınaraltı Yazlık Belediye Sosyal Tesisi 
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➢ Hali hazırda açık mekân ve mevsimsel olarak faaliyet gösteren, genelde memur 

kesiminin hafta sonu ve tatil günlerinde vakit geçirebileceği nezih bir sosyal tesis 

olarak işletilmektedir. İşletmemiz, vatandaşlarımızın sosyal gereksinimlerinin kaliteli 

ve uygun maliyetle karşılanmasını sağlamak adına Çarşı merkezinde Ceyhan Nehri 

kenarında hizmet veren soğuk, sıcak içecek çeşitleri haricinde lokanta hizmeti de 

sunmaktadır. Tüm kebap ve ızgara çeşitleri mevcut olup, kar amacı gütmeksizin 

piyasa koşullarının altında satış yapılan bir işletmedir.  

➢ 2020 Yılı içerisinde, Pandemiden dolayı tam kapasite hizmet verilememiş olsa da 

sadece bu faaliyetinden dolayı 71.227,90 TL tahsilât yapılmıştır. 

Tanzim Satış Noktası 
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➢ Öncelikle kırsal mahallelerde yaşayan kadın üreticilerin desteklenmesi adına "Tanzim 
Satış Noktası" faaliyete geçirildi. Yerli üreticilerden satın alınan salça, tarhana ve reçel 
gibi birçok yöresel ürünlerin yanı sıra Elbistan yöresinde yetişen bakliyat ve 
kuruyemiş çeşitlerini de bölge halkına, farklı illerimize ve yurt dışında yaşayan 
Vatandaşlarımıza bu ürünleri satmayı hedeflemekteyiz. 

➢ 2020 Yılı son ayında hizmete başlayan Tanzim Satış Noktası, yerli üreticilerin 
ürettikleri malzemeleri raflarda satışa hazır halde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş 
ve satışlarımız başlamıştır. 

➢ Pandemi sürecinin 2020 yılı Mart ayında ülkemizde görülmeye başlamasıyla 
işletmelerimizde detaylı tedbirler alarak, faal olarak çalışması ve hizmet vermeye 
devam etmesi sağlanmıştır. 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Muhasebe yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki 
yöneticiden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi 
bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim (31.12.2020). 

                                                                                                         Ramazan GÖK 
Mali Hizmetler Müdür Vekili 
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu  

Elbistan Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, kamu hizmetlerinin sunumu ile verilen 
hizmetlerin kalitesini arttırmak ve Elbistanlı vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır. Büyük kentlerde, çağın gerektirdiği 
kalite ve kesintisiz Belediyecilik hizmetleri Özel Kalem Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 
yaşam bulmaktadır. Elbistan Belediyesi’nin "Toplumcu ve Katılımcı Yerel Yönetim Anlayışı" 
çerçevesinde vatandaşlardan gelen istek-şikâyet ve öneriler anında değerlendirilip sonuç 
alınmaktadır. Belediyemiz çalışmalarını halka duyurmak sosyal ve kültürel anlamda katkıda 
bulunacak etkinlikler düzenlemek, yol, park ve benzeri çalışmaların açılış törenlerini 
düzenlemek, resmi törenlerde gerekli hazırlıkları yapmak da müdürlüğümüzün görevleri 
arasındadır. Elbistan Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, ilçemizde bulunan sivil toplum 
örgütleri ile halkımızın bilinçlendirilmesi ve katılımların arttırılmasına yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. 

      Mehmet GÜL  
Özel Kalem Müdürü 
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MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ 

Misyonumuz 

➢ Belediye hizmetlerini, 

➢ Kamu yararını ve çıkarını temel alarak, 

➢ Kamu kaynaklarını etkin ve etkili kullanarak, 

➢ Çağdaş teknolojiden faydalanarak, 

 Şeffaf, hesap veren, katılımcılığı ve vatandaş memnuniyetini esas alan, çalışanını koruyan, 
güler yüzlü ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde sunarak yerine getirmek ve Elbistan 
halkımızın refah seviyesini ve yaşam kalitesini yükseltmek. 

Vizyonumuz 

➢ Gelişimde öncü, insana ve çevreye duyarlı, marka bir şehir olmak. 

➢ Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte, turizmde, sporda ve sanatta marka 
belediye olmak. 

➢ Belediyemiz, verdiği hizmetlerde uluslararası standartları yakalamak, sürekli gelişim 
ve sürdürülebilirlik ilkesiyle etkin projeleri hayata geçirmek suretiyle, yerel yönetim 
alanında ulusal ve uluslararası arenada önemli rol oynamak. 

➢ Dünya’nın Merkezi Elbistan sloganı ile yola çıkan  ilçemizi  huzur ve emniyet 
ortamını geliştirecek uygulamalar ve yaşam alanlarının niteliğini yükseltecek 
yatırımlarla bir cazibe merkezine dönüştürerek, halkımıza Elbistanlı olmanın gururunu 
yaşatmak. 

İLKE VE DEĞERLERİMİZ 

Kamu Yararı: Belediyemiz tüm iş, hizmet ve işlemlerinde kamu yararını temel alır. Bu 
kapsamda, kamu çıkarı ve vatandaş memnuniyeti önceliklidir. 

Şeffaflık: Belediye hizmetleri, alınan kararlar, plan ve projelere ilişkin bilgilere halkın erişimi 
ve belediye gelirlerinin nasıl kullanıldığı konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanarak şeffaf 
bir belediye yaratılacaktır. 

Eşit Hizmet: Belediyemiz, ayrım gözetmeksizin tüm halkımıza eşit hizmet vermeyi ilke 
edinmiştir. 

Katılımcılık: Gereksinimlerin saptanmasından uygulamaya kadar her aşamada katılımın 
sağlanması esastır. Elbistanlılar ile birlikte her konuda ortak akla dayalı projeler geliştirilerek, 
halkın sadece beklenti iletme aşamasında değil, izleme ve değerlendirme aşamasında da yer 
alması sağlanmaktadır. 

Pozitif Ayrımcılık: Kadın, çocuk, yaşlı ve engelli hemşerilerin belediyenin desteğinde ve 
güvencesinde yaşaması sağlanacak, hizmet eksiği olan yerlere yeterli nitelikte kentsel hizmet 
ve olanaklar sunularak, zayıfı kollayan, yoksula destek olan bir belediye anlayışı hâkimdir. 
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Hesap Verilebilirlik: Karar alıcıların ve uygulayıcıların yetkilerini kullanmalarından ve 
yapmış olduğu faaliyetlerden sorumlu olduğu, hesap verir ve şeffaf bir belediye olmak temel 
amacımızdır. 

Etkin ve Etkili Hizmet: Kamunun kaynakları bir kuruşuna kadar boşuna harcamayacak 
şekilde, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır. 

Etik Değerlere Bağlılık: Belediye hizmetleri vatandaş odaklı, dürüst, güvenilir ve adil olarak 
sunulacaktır. 

Güler Yüzlü ve Çözüm Odaklı Olmak: Vatandaşa güler yüzlü hizmet verilecek, vatandaş ile 
yakından ilgilenilecek, sorunları dinlenerek talepler hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. 

İnsan ve Çevre Odaklılık: Çevreyi korumayı ve güzelleştirmeyi ön planda tutan insan odaklı 
bir yaklaşımla hizmetlerimizi sunacağız. 

Müdürlüğümüzün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

➢ Belediye Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, mili ve dini 
bayramlar ile önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve 
tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanına bildirmek 
ayrıca, bu gibi törenlerde Belediye Başkanının iştirak etmesini sağlamak,  

➢ Belediye Başkanı’nın iştirak edemediği program, tören vb. etkinliklere 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 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 yapılmasını sağlamak,  

➢ 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 yapılmasını sağlamak,  

➢ Belediye Başkanı’nın 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,  
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➢ Başkanlığı ilgilendiren toplantı, bilgilendirme günleri ve görüşmeleri düzenlemek, 
bunlara ait önemli not ve tutanakların tutulması ve yayımlanması işlemlerinin 
yapılmasını sağlamak,  

➢ Belediye Başkanı’nın imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama 
sunulması ve sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,  

➢ Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup gibi konuların hazırlanmasını 
sağlamak,  

➢ Müdürlük bütçesini hazırlamak, harcamasını yapmak,  

➢ İmza Yetkileri Yönergesini hazırlamak ve Müdürlüklere dağıtımının yapılmasını 
sağlamak,  

➢ Müdürlüğe faks, e-mail, posta yoluyla gelen şikâyet ve talepler ve davetleri başkana 
sunmak; verilen talimat doğrultusunda ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve sonucunu 
takip etmek.  

➢ Belediyenin ve Belediye Başkanı’nın tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, 
televizyonlar, radyolar) ile iletişimini Basın Yayın Birimi aracılığıyla koordineli olarak 
sağlamak.       

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz, 3 memur ve 9 işçi olmak üzere toplam 12 personel ile hizmet vermektedir. 
ORGANİZASYON ŞEMASI 

 
Sunulan Hizmetler 

 2020 yılı içerisinde Belediye Başkanı Başkanlığından toplam 33 koordinasyon toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  

Bunlar; 

➢ 75 Resmi toplantı,  

➢ 105 Müdürler toplantısı,  

➢ 108 Proje Ekibi ile toplantı, 

➢ Yıl içerisinde toplam 110 Halk Günü düzenlenmiştir.  

Toplantıların 50’si dışarıda; 60’ı makam odasında olacak şekilde gelen 
misafirlerimiz ağırlanmıştır.  

➢ Cenaze, TV-Radyo Programı ve açılışlara katılım gerçekleştirilmiştir. Çeşitli yerel ve 
ulusal TV-Radyo programı içerisinden 23 yayına canlı olarak katılım 

BELEDİYE BAŞKANI 
MEHMET GÜRBÜZ

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 
MEHMET GÜL

ÖZEL KALEM 
SEKRETERLİĞİ

HUKUK 
BİRİMİ

BASIN 
BİRİMİ

SOSYAL 
HİZMETLER 

BİRİMİ

KÜLTÜR 
SANAT 
ŞEFLİĞİ

GÖÇ 
HİZMETLERİ 

BİRİMİ 
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gerçekleştirilmiştir. Cenaze katılımları pandemi dolayısı ile yasaklandığı için Sadece 
Şehit cenazelerimize katılım gerçekleştirilmiştir. 

➢ Yıl içerisinde gerçekleşen nişan, düğün, sünnet, açılış, cenaze vb. törenler için 
Belediye Başkanı adına 300 adet çiçek gönderilmiştir. 
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HUKUK BİRİMİ 

İdare aleyhine açılacak davaları ve bu davalardan doğacak masrafları, uzlaşma yoluna 
giderek en aza indirilmesi, Kurum birimleri ile iş birliği içinde önleyici hukuk denetimi 
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yaparak, idari işlemlerden kaynaklanabilecek hukuki problemlerin önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. 

Dava Dosyalarının Konuları 

İdarenin dava ve icra işleri titizlikle takip edilerek duruşmalarına girilmekte, cevap ve 
deliller süresinde dosyaya sunulmakta, duruşma ve keşif tetkikatlarına gidilmektedir. İdari 
işlemin iptali, İdari para cezasına itiraz, alacak tazminat, kamulaştırmasız el atma nedeniyle, 
tazminat (işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklanan), kamu malına zarar verme,  itirazın iptali, 
vergi ve cezaların kaldırılması tespit işlemi, kamulaştırma, müdahalenin önlenmesi, mühür 
bozma, tapu iptali ve tescil, yedieminlik görevini suistimal, vs. konularında dava dosyaları 
bulunmaktadır. 2020 yılında açılan 120 dava dosyamızın detayları tabloda gösterilmiştir. 

Ayrıca, hukuk birimimiz tarafından icra takiplerimiz yapılmaktadır. Bu kapsamda, 
2.170 adet ödeme emri gönderilirken, 140 adet haciz işlemi gerçekleştirilmiştir. 

BASIN BİRİMİ 

ADET MAHKEME ADI DURUMU

35 Kahramanmaraş İdare Mahkemesi 34 Adet Açık 1 Kapalı Dosya

1  Elbistan Sulh Hukuk Mahkemesi 1 Adet Açık Dosya

36 Elbistan Asliye Hukuk Mahkemeleri 35 Adet Açık 1 Kapalı Dosya

28 Elbistan İş Mahkemesi 19 Adet Açık 9 Kapalı Dosya

15 İcra Müdürlüğü 14 Adet Açık 1 Adet Kapalı Dosya

5 Elbistan Sulh Ceza Mahkemesi 2 Adet Açık 3 Adet Kapalı Dosya
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Basın Müşaviri Murat ÖZŞAY 

Elbistan Belediye Başkanlığı adına 2020 yılı içerisinde dini ve önemli günler için 
hazırlanan mesaj ve kutlama tasarımları; raket, billboard, basın yayın organları ve sosyal 
paylaşım sitelerinde yayınlanmıştır. 

Whatsapp Çözüm Hattı 

İlçemizin Tanıtımı ve Belediye Çalışmalarımızın Vatandaşlara Duyurulması Amacıyla 

Bilboard 500

Raket 500

Vinıl 1000 m2

Yapılan Başvuru Yanıt Verilen Başvuru İncelenen Başvuru

15.270 15.225 45

Paylaşım Yapılan Medya Adet

Twitter 8325

Instagram 1427

Web 940

Video 96
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Belediyemiz tarafından hazırlanan projelerimizde yapılan ve yapılması planlanan 
çalışmalar ile ilgili Elbistan’ın tanınırlığını artırmak adına, yerel basında 4405 adet, ulusal 
basında ise 2840 adet olmak üzere haber bültenimiz yayınlanmıştır.  

Belediyemizde her ay düzenlenen olağan meclis toplantılarının kamera ile çekimi 
yapılmış ve gerek görüldüğü takdirde kullanılabilmesi için arşivlenmiştir. 

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında demokrasi 
meydanlarının organize edilmesi, halkımızın meydanlara katılımı için SMS gönderimi, sosyal 
paylaşım siteleri ve basın yayın organlarında duyuru sağlanması. Demokrasi mitinglerinin 
kamera ve fotoğraf ile kayda alınarak arşivlenmesi yapılmıştır. Ayrıca tüm etkinlikler 
Belediyemiz adına anlık olarak sosyal paylaşım sitelerine, internet sayfalarına ve basın yayın 
organlarına aktarılmıştır. 

Belediye Başkanlığı adına önemli gün ve hafta kutlamaları, Meclis Toplantı çağrıları, 
vatandaşların belediyeye olan borç ve ödemelerin bilgilendirilmesi, belediye bünyesinde 
çalışan personel ile yapılacak toplantılar, belediyemiz çalışmalarının halka ulaştırılması, dini 
bayram kutlamaları vb. konuların duyurulması için 2020 yılı içerisinde 1.446.696 adet SMS 
gönderimi yapılmıştır. 

Belediyemizin yapmış olduğu her türlü faaliyetin ilgili müdürlüğün gerekli gördüğü 
hizmetlerinin ve çalışmalarının resimlenerek kamuoyuna duyurulması ve arşivlenmesi 
amacıyla çalışma ve faaliyetlerin başlamadan önce, çalışma aşaması ve çalışmanın sona 
ermesi durumunun kayıt altına alınarak arşivlenmektedir. 

Pandemi nedeniyle kültürel faaliyetlerimize dijital ortamda devam edilmiştir. Bu 
kapsamda, belediyemiz sosyal medya hesaplarında Irmak Arıcı, Cem Kılıç ve Âşık Tekin’in 
katılımı ile konser düzenlenmiştir. 

Pandemi ile mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar sloganı ile sanat ve spor camiasında 
yer edinmiş birçok ünlü oyuncu ile görüşülerek ‘Evde Kal Elbistan’ çağrısı yapılmıştır. 

SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ 

Can Kulağı Yetim koordinasyon Merkezi  
Elbistan Belediyesi tarafından kurulan Yetim Koordinasyon Merkezi, ‘Can Kulağı’ 

kapsamında temin edilen bayramlıklar, “Yetim Gülerse Dünya Güler”, “Bir Çocuk da Sen 
Giydir” projesi kapsamında ilçedeki yetim çocuklarımızı bayramlıkları ile buluşturarak ve 
yetimlerin desteklenmesine yönelik ilçemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarını da tek çatı 
altında birleştirerek iyilik hareketine bürünen Can Kulağı projemizle bu merkezimiz arasında 
eşgüdümlü çalışma ortamı oluşturduk. Ortaya çıkan uyumlu çalışma ve koordinasyon 
sayesinde yetim ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım ulaştırarak onlara daha iyi bir yaşam sunma 
çalışmalarımız devam etmektedir.  
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Can Kulağı Gıda Yardımı 

Pandemi sürecinde Can Kulağı projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 15.000 
adet gıda paketi Kaymakamlıklar ve mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde belirlenen ihtiyaç 
sahibi ailelere, CAN KULAĞI ekipleri tarafından adreslerine teslim edildi. Pandeminin bu 
zor günlerinde maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için hazırlanan gıda kolilerini sosyal 
belediyecilik anlayışı ile evlerine kadar götürerek, adeta kimsesizlerin kimsesi olacak şekilde 
bir dayanışma platformuna dönüşen ve ihtiyaç sahibi ailelerin hemen her zaman yanında olan 
Can Kulağı projesi yardım elini uzatmaya her zaman devam ediyor. 
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Giysi ve Ayakkabı Kumbarası 
Yine pandemi sürecinde Elbistan Belediyesi, çeşitli sebeplerle giyilmediği ya da 

kullanılmadığı için gardıroplarda bekletilen kıyafetler ile ayakkabıların yeniden hayat bulması 
için 'giysi ve ayakkabı kumbarası' projesini hayata geçirdi. Kumbaralar, şehrin 22 farklı 
noktasına yerleştirildi. Böylece Elbistan Belediyesi Geri Dönüşümü destekler nitelikte bir 
projeye daha imza attı. 

             

Engelliler için Tekerlik Sandalye ve Akülü Araba  
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Elbistan Belediyesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının tek çatı altında toplanan Can 
Kulağı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle dar gelirli engelli vatandaşlara 
tekerlekli sandalye ve akülü araba hediye etti. 

   

Engelli Araç Şarj İstasyonları 

İlçemiz genelinde bazı noktalara akülü araba için şarj istasyonları kurduk. Engelli 
vatandaşlarımızın da geleceğe umutla ve sevgiyle bakabilmeleri için üzerimize düşeni en iyi 
şekilde yerine getirme azmi içindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki süreçte de 
engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak, karşılaştıkları engelleri ortadan 
kaldıracak, sorunlarının çözümüne katkı sağlayacak çalışmaların öncüsü olmaya devam 
edeceğiz. 

             

Mavi Kapak Toplama Kutusu 
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Elbistan Belediyesi ilçe genelinde bulunan birçok noktaya (112 adet) mavi kapak 
kutusu yerleştirerek, vatandaşların mavi kapak projesine destek olmalarını sağladı. 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü’ne kadar bu kutularda toplanacak mavi kapaklar ile birçok engelli 
vatandaşa tekerlekli sandalye alınması hedeflendi ve amaç olarak tüm fiziki engelli 
vatandaşlar adına bu kutulardan toplanan kapaklarla tekerlekli sandalye ve akülü araç alımı 
gerçekleşti. 

  

Hijyen Paketi-Kandil Ketesi-Bayram Şekeri 

Korona virüsüne karşı etkili bir mücadele kapsamında öncelikli hizmet bekleyen ve 
risk grubundaki vatandaşları kapsayan ve Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde yaşayan ve 
ihtiyaç sahibi olan 1200 aileye Elbistan Belediyesi’nce hijyen paketi dağıtıldı. Hijyen paketi 
içerisinde ayrıca Kadir Gecesi vesilesiyle Kandil ketesi ve bayram şekeri ikramları da 
yapılmıştır. 

  

112 Vefa Hattı 
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112 Vefa Hattı kurularak Kaymakamlık ile işbirliği içerisinde Korona virüs (Covid-19) salgını 
dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kapsamına giren kimsesiz 65 yaş üstü ve kronik hastalığı 
bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları ve maaş çekme işlemleri karşılandı. 

    

Osmanlı Şerbeti ve Patlamış Mısır İkramı 
Belediyemiz tarafından imal edilen ikram çeşmesi, isteğe göre çorba, çay, salep, ayran 

ve şerbet dağıtımına uygun olarak dizayn edildi. Hizmete uygun özel olarak tasarlanan bu 
sistem ile İkram Çeşmelerinden gün içerisinde 1.000 kişiye hizmet verme imkânına sahip 
olup, açık hava sineması gösterimi günlerinde, sosyal mesafe kuralları da gözetilerek, 
Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır ikramları yapılarak vatandaşlarımıza güzel bir akşam 
geçirmeleri sağlandı. 

   

Kurban Payı Dağıtımı  
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Elbistan Belediyesi Sosyal Hizmetler olarak kurban bayramında “kurbanını paylaş 
kardeşinle yakınlaş” kampanyası ile kurban bağışı kampanyası başlatıldı. Ayrıca Kesim 
alanlarında kurban payı kabul masaları kurulmasıyla beraber 1.000 adet vatandaşımıza kurban 
paylarını ulaştırıldı. 

  

Seyyar Satıcılarımıza Destek  
Pandemi döneminde meyve sebzelerini satamayan pazarcı esnaflarımızın malzemelerini 

satın alarak ücretsiz dağıttık Sokağa çıkma yasağı nedeniyle seyyar satıcının elinde kalan, 
bozulabilecek sebze meyve gibi ürünü satın alan Elbistan Belediyesi, bu ürünleri vatandaşa 
ücretsiz dağıttı. 

Aşure İkramı  
Elbistan Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla Korona virüs ile mücadelede büyük 

özveri ile çalışan sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine aşure ikramında bulundu. 

Ekmek Dağıtımı 
Elbistan Belediyesi tarafından,  pandeminin ilk haftası ve 2 günlük sokağa çıkma 

yasağı nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara Halk Ekmek ücretsiz olarak dağıtıldı. Sonraki 
günlerde devam eden sokağa çıkma yasağında Halk Ekmek Büfelerine ekmek 
verilemediğinden mobil araç ile mahallelerimiz gezilerek ekmek satışımız gerçekleşmiştir. 

 

Maske Dağıtımı 
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Elbistan Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımını ilçenin 4 ayrı noktasına 
kurulan stantlar ile gerçekleştirdi. Pandemi başlangıç tarihinden 2020 yılı sonuna kadar belirli 
aralıklarda ücretsiz maske dağıtımına devam etmiştir. 

  

 

Ayrıca Elbistan Belediyesi, 2 aylık sokağa çıkma yasağının bitmesinin hemen ardından 
oyun alanlarına kavuşan ve oyun parklarında eğlenen 0-14 yaş arası çocuklara maske dağıttı. 

 

Kışlık Ayakkabı Dağıtımı 
Elbistan Belediyesi ve Can Kulağı Derneği üyeleri, Çalış Mahallesi’nin Malatça 

Mezra okulu öğrencilerine unutulmaz bir gün yaşattı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet 
GÜRBÜZ’ün kırsal geziler kapsamında ziyaret ettiği Çalış Mahallesi’nin Malatça 
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Mezrası’ndaki okula, Belediye ve Can Kulağı Derneği üyelerince sürpriz yapıldı. Kışlık 
ayakkabı hediye edilen öğrencilerle pasta kesilip, çam fidanı dikildi. 

 

Kültür Sanat Şefliği 

Belediye tarafından gerçekleştirilen sergi, konser, seminer, konferans, dinleti vb. tüm 
kültürel faaliyetler ile ilgili organizasyonları yapmak ve/veya yaptırmak, Belediye tarafından 
gerçekleştirilen yerel, ulusal ve uluslararası kültürel festivallerin organizasyonunu yapmak 
veya yaptırmak,  

Milli ve yerel kültürümüzle ilgili yayınlar hazırlanmasını sağlamak ve gerektiğinde 
basılı yayın haline getirmek, Kültür, sanat ve sosyal hizmetler alanında faaliyetler gösteren 
dernek, vakıf vb. kuruluşlarla dayanışma içinde olmak ve gerektiğinde ortak etkinlikler 
düzenlenmesini sağlamak,  

Belediye tarafından vatandaşların kendilerini geliştirmesi ve zamanlarını 
değerlendirmesi için kütüphane ve müzede bulunan kitap ve diğer bilgi kaynakları ile görsel 
ve işitsel verilerin temin edilmesini sağlamak, gerektiğinde kütüphane ihtiyacı olan yerlere 
kütüphane açma çalışmalarını yürütmek,  

Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, 
yaşatmak için çalışmalar yapmak ve yapılmasını sağlamak, Halk kültürleri, halk edebiyatı, 
gelenekleri, giyim, kuşam, süsleme vb. bütün dallarında araştırma, derleme ve inceleme 
yapılmasını sağlamak, yerel oyunların öğretimini yaptırmak ve halk oyunları ile ilgili protokol 
hazırlayarak gerekli organizasyonlar düzenlemek, 

Belediye ve Elbistan adına fuar, kongre, sempozyum, vb. etkinlikler için tanıtım 
stantları hazırlamak/hazırlatmak ve tanıtım hizmetini yapmak/yaptırmak, Elbistan’ı ve 
kültürünü tanıtıcı sesli ve görüntülü verileri (CD, VCD, DVD vb. formatlarında film, çizgi 
film, tanıtıcı film, müzik, şiir vb.) hazırlamak, hazırlatmak ve etkinlikler yapılmasını 
sağlamak, vatandaşların yeteneklerini sergileme ve geliştirme imkânlarını sağlamak amacıyla 
beceri kazandırma, meslek edindirme, teknik eğitim vb. alanlarda kurslar düzenlemek,  
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Gençlerin kültürel etkileşimlerini ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla sosyal 
ve eğitsel faaliyetler düzenlemek şefliğimizin üstlendiği sorumluluklar olup Özel Kalem 
Müdürlüğümüzün alt birimi olarak hizmet vermektedir. 

GÖÇ HİZMETLERİ BİRİMİ 

Yabancı uyruklu vatandaşların rehabilite edilmesi ve topluma entegrasyonlarının 
sağlanması için 05.11.2020 tarihinde Göç Hizmetleri Birimi kuruldu. 

Suriyeli vatandaşlar, göçmen gruplar ve sığınmacı kitlelerin toplumsal eşitliklerin 
sağlanması ve sosyal yaşama adapte olabilmeleri adına eğitim, sağlık ve hukuk alanlarında 
çalışmalar yürütmekte ve çeşitli kurumlara ulaşmalarında körü görevini üstlenmektedir. Bu 
kapsamda,  Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde BM Uluslararası Göç Örgütü ve 
KIZILAY Kahramanmaraş Toplum Merkezlerinde görevli personellerin katılımıyla ilçede 
yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için yapılabilecek projeler hakkında ilk toplantı 
yapılmıştır. 

Göç Hizmetleri Birimi, bu çalışmalarla toplumla bütünleşmesi engelleyen ve bu 
nedenle üretken biri olarak topluma katılamayan, sosyal işlevselliğini yerine getiremeyen ya 
da yerine getirmekte sıkıntılar yaşayan birey ya da grupların, yaşamda aktif olarak rol 
alabilmelerini hedeflemektedir. 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  

 Mehmet GÜL 
Özel Kalem Müdürü 
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MÜFETTİŞ AHMET TEZEL 
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KOORDİNATÖR MEHMET KAZICI 

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÖNETİCİ SUNUŞU 

        17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kamu 
İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca 
hazırlanan 01/01/2020 ve 31/12/2020 tarihleri arası 2020 yılı faaliyet raporu aşağıda 
sunulmuştur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda, misyon ve vizyonumuz, 
yetki görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı 
olarak sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

      Bilgilerinize arz ederim. 

                                                                                                       

                                                                                                                   Oktay ÖLKER 
                                                                                            Park ve Bahçeler Müdürü 
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Misyonumuz 

Misyonumuz, tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap 
verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, 
kentin değişimine yön verip halkın yaşam standartını yükseltmektir. 

 

Vizyonumuz 

Vizyonumuz, ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, yaşayanların 
memnun, görenlerin yaşamak istediği ve sürdürülebilir gelişmenin sağlandığı sağlıklı çağdaş 
bir kent oluşturmaktır. 

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, ilçe sınırları içerisinde doğal ve kültürel değerlerin 
korunması, sağlıklı temiz, estetik bir çevre oluşturulması ve halkımıza sistematik bir çevre 
eğitiminin projeler kapsamında verilmesini hedeflemiştir. 
        Mülkiyeti belediyeye ait olan alanların etüt proje ve uygulamalarını yapmak, yapılan tüm 
parkların bakımını, onarımını sağlamak. 
       Başkanlığın amaçları, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefle programlar geliştirmek ve 
verilen sorumluluğa göre icraatlar yapmak 
         Park ve yol ağaçlarının budanması, bitki hastalık ve zararlılara karşı zirai mücadele 
çalışmalarını yapmak 
        Mevsime uygun fidan ve mevsimlik yazlık-kışlık çiçeklerin dikilmesi 
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Uygun mevcut parklara ve rekreasyon alanlarına kent mobilyalarının, kondüsyon ve spor 
aletleri ve çocuk oyun aletlerinin temini ve montajının yapılması 
         Şekil budaması, gübreleme, ağaç diplerinin çapalanması, çalı ve güllerin kuru dallarının 
alınması, tutmayan ölü bitkilerin sökülerek yerine aynı cins ve nitelikte bitkilerin dikilmesi, 
tüm yeşil alanların temiz, düzenli ve bakımlı tutulması 
        Halkın tüm istek ve şikâyetlerini yerinde inceleyerek, aydınlatıcı bilgileri vermek ve 
gerekli çalışmaları yapmak 
       Mevcut park ve bahçelerde bakım faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sulama 
çalışmalarına ilişkin otomatik sulama sistemi kurmak. 
Müdürlüğümüzün ilkeleri aşağıda sıralanmıştır. 
• Hizmetlerde kalite, her türlü görevleri eksiksiz yerine getirmek 
• Mevcut yeşil alanların yaşanabilir hale getirilmesini sağlamak 
• Vatandaşların işbirliğine katılması 
• Sosyal belediyecilik 
• Diğer kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon 
• Tüm diğer resmi kurumlara, kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda 

yardımcı olmak 
• Vatandaşlarımıza çevrecilik bilincinin geliştirilmesinde gerekli eğitimlerin verilmesi 

Organizasyon Şeması

 

İnsan Kaynakları 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 52 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 

FAALİYETLERİMİZ 

ŞEHİT PİYADE ER RAHMİ KOLDAN MEYDANI 

Vergi Dairesi önü Şht. Piyade Er Rahmi Koldan Parkı peyzaj düzenlemesi yapılarak, 
mevsimlik çiçek ve çalı dikimi ve sulama sistemi döşemesi yapıldı. Dikilen çiçeklerin ve 
çalıların mevsimlik bakımları yapıldı. 

BELEDİYE BAŞKANI 
MEHMET GÜRBÜZ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ  
OKTAY ÖLKER

YÜKSEK ZİRAAT 
MÜHENDİSİ 

 TUBA DİLFİRUZ 

İDARİ BİRİM 
 PEYZAJ TEKNİKERİ  

BEŞİRE HURMAN

SAHA 
PERSONELLERİ
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    LAVANTA VADİSİ  

Lavanta Vadisi projesi kapsamında alanın toprak tesviyesi yapılıp belediyemiz hizmet 
alanında bulunan seramızda üretimi yapılan, 35 bin adet lavanta fidesi dikimi yapılarak alana 
damlama sistemi döşemesi yapılmıştır. Yıl boyu rutin yabancı ot kontrolü ve bakımı 
yapılmıştır. 

 231



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  
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-Lavanta vadisi açılan yol kenarlarına Leylandi ağaç dikimi yapılmıştır. 

 

 

ADALAR BÖLGESİ ÇALIŞMASI  

-Adalar bölgesi 24.685 metrekarelik yeşil alana toprak tesviyesi, 2.000 kg çim tohumu ekimi 
ve 2.700 m2 çim taşı döşenerek alanın ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. 
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YUNUS EMRE ÖZTÜRK GENÇLİK PARKI  

Doğaka hibesi kapsamında Hulusi Efendi Bulvarı köprüsünün devamı olan, Ceyhan 
Nehri kıyısına Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Öztürk Geçlik Parkı yapılmıştır. 
Müdürlüğümüz tarafından sulama sistemi döşenerek çim ekimi işi yapılmıştır. Ayrıca 
saksılara mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirilmiştir. 
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KAYNARCA REKREASYON ALANI ÇALIŞMALARIMIZ 

-Kaynarca Rekreasyon alanı düzenlemesinde alanın toprak tesviyesi ve otomatik sulama 
sistemi, çim ekimi, ağaç dikimi ve alanın bakımı yapılmıştır. 

-400 adet Leylandi, Pembe Çiçekli Akasya, Taflan, Ateş Dikeni, Berberis, Süs Eriği ağacı 
dikimi yapılmıştır. 

-Ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.    
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SERA VE MEVSİMLİK ÇİÇEKLENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ  

1-Seramızda sınırlı sayıda mevsimlik çiçek ve gül yetiştirilip ilçemiz park ve refüjlerine 
dikilmiştir. 

2-Dikimi yapılan çiçeklerin rutin bakımları yapılmıştır. 

3-Nurhaklı çiftçinin lavanta tarlasından temin edilen 60.000 Adet Lavanta çeliklemesi 
seramızda köklendilirip saksılara alınmıştır. 

4-Seramızda yetiştirilen mevsimlik çiçek ve çalı grubu süs bitkileri şehrin refüj kavşak ve 
muhtelif alanlarına dikilmiştir. 
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Köprübaşı Mahallesi Atatürk büstü önü ve Mehmet Akif Ersoy Kahvaltı Salonu önü Lale 
dikimi yapıldı. 
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-Hulusi Efendi Bulvarı refüj peyzaj çalışması yapıldı. 
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Mehmet İnan Parkı çiçeklendirilmesi yapıldı. 

 

 

  KAYNARCA DEVAMI SAHİL YOLU ÇALIŞMASI 

1.1 km uzunluğunda olan sahil yolu çalışmasında otomatik sulama sistemi ve çim ekimi 
yapılmıştır.  
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OTANTİK BAHÇE ÇALIŞMAMIZ 

Müdürlüğümüz tarafıdan Pınarbaşı  mevki  Mükrime Hatun Çay Bahçesine otantik bahçe 
yapılmıştır. 

Alanın mevsimlik çiçeklendirilmesi yapılmıştır. 
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BÜYÜK YAPALAK ŞEHİT TANKÇI ÇAVUŞ HALİL İBRAHİM SEZGİN PARKI 

Büyük Yapalak Mahallesi Şehit Tankçı Çavuş Halil İbrahim Sezgin Parkı peyzaj ve 
düzenlemesi yapıldı. Alana çim ekimi yapılmış ve sulama sistemi döşenmiştir 
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AĞAÇ SÖKME ÇALIŞMALARIMIZ 

Ağaç Sökme Aracımızla Yaptığımız Çalışmalar 

1. Orhangazi Mahallesi Gökkuşağı Düğün Salonu arkasındaki ve Battalgazi İÖO ilerisi 
üçgende bulunan yeşil alan ağaç sökme makinesi ile ağaçlandırılması yapılmıştır. 

2. Kaymakamlık lojmanı bahçesi ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. 

3. Yeşilyurt Mahallesi Bedir Final Okulu arkasında bulunan yeşil alanda ağaçlandırma 
çalışması yapılmıştır. 

4. Tapu Müdürlüğü arkası ağaçlandırması yapılmıştır. 

5. Esentepe Mahallesi Uygur Sokak ağaçlandırması yapıldı. 

6. Gariplik Camii karşısı ağaçlandırması yapıldı. 

7. Tepebaşı Mahallesi mezarlık karşısı ve Ocak Sokak ağaçlandırması yapıldı.  
8. Diğer refüjlerimizde ve parklarımızda eksik ve kuruyan ağaçların yerine TKİ 

ormanından yetişmiş ağaçlar alınarak tamamlanmıştır. 

Hacı Esat Efendi Caddesi düzenlemesi kapsamında mevcut ağaçlar taşınarak mevcut oyun 
grubu bulunan muhtelif parkların etrafına taşınmıştır.  
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  SULAMA ÇALIŞMALARIMIZ 

Sulama bakım ve onarım ekiplerimizce mevcut yeşil alanların sulama sistemlerinin düzenli 
çalıştırılması hasar tespitleri ve arıza giderme işleri rutin bir şekilde yapılmaktadır. 

Sulama Sistemi Döşenen Alanlarımız: 

➢ Vergi Dairesi önü meydan 

➢ Adalar Bölgesi 

➢ Kaynarca Bölgesi 

➢ Kaynarca - Köprü arası Sahil bandı 

➢ Kışla caddesi  

 248



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

➢ Hulusi Efendi Bulvarı damlama sistemi yenileme 

➢ Lavanta Vadisi 

➢ Millet Bahçesi mevcut sulama sistemi bakımı 

➢ Adnan Menderes Bulvarı  

➢ Nurhak Kavşağı 
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BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARIMIZ 

-Elbistan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan mesire alanı, mahalle parkları ve yeşil alan 
düzenlemeleri,günlük kontrolü sağlanarak temizliği ve bakımı yapılmaktadır. Bu alanlarda 
bulunan oyun grubu bank.piknik masası ve tel çitlerin  hasar tespitlerinin yapılarak  uygun 
yedek parçaları ile değişimi yapılarak  rutin bakımları devam edilmektedir. 

 

 

 

ÇİM BİÇME ÇALIŞMALARIMIZ 
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-Bütün park, orta refüj, kavşak ve yeşil alan düzenlemelerinin çim alanlarının koordineli 
olarak çim biçme traktörü ve çim biçme makineleri ile bakımı sağlanmaktadır. 

 

 

SERA TADİLAT ÇALIŞMAMIZ 

-Belediyemiz Hizmet Alanında faaliyet gösteren seramızın montaj ve tadilatı yapıldı. 
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-Bütün kavşak ve refüjlerdeki güllerimizin budanması ve bakımı yapılmış olup tabanları 
çapalanmıştır. 
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Orta refüjlerimizin çiçeklendirilmesi ve peyzaj çalışması yapılmıştır.  

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak dikmiş olduğumuz ağaçların rutin sulaması yapılmıştır. 

 

OYUN GRUBU KURULUMU 

Gücük Mahallesi Parkının oyun grubu kurulumu yapılmıştır. 
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 ÇÖZÜM HATTI HİZMETLERİ 

-Müdürlüğümüz tarafından Whatsapp çözüm hattına ve birimimize gelen 250 adet 
vatandaşların talepleri çözüme kavuşturulmuştur. 

                                                                      

   

 AMAÇ VE HEDEFLER 
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Performans Bilgileri 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 

       Elbistan Belediyesi sınırları dâhilinde parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının kırılan 
ve bozulan parçaları değiştirildi, çocuklar için tehlike arz eden kısımlar ortadan kaldırıldı. 
Çimlendirme, bitkilendirme, aydınlatma, oturma grupları, yürüme yolları ve spor alanlarının 
temizliği bakımları yapıldı. Yeşil alanlarımızın çim biçme ve yabancı ot temizliği, birimimize 
ait 2 adet çim biçme traktörü, 5 adet çim biçme makinası ve 4 adet misinalı tırpan ekibi ile 
sürdürülmüştür.  

   

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

                                                                                                             OKTAY ÖLKER  
Park ve Bahçeler Müdürü 

                                             

Sıra 
no

Stratejik Hedefler Faaliyetler

1
Elbistan ilçemizi kültürel ve sosyal açıdan 
daha yaşanılır bir hale getirmek.

İlçe genelinde ağaç, çalı ve mevsimlik 
çiçek dikiminin ve bakımlarının 
yapılması

Serada Çiçek, Lavanta ve Bitki 
Üretilmesi

2

Elbistan’da yeşil alan olarak ayrılmış tüm 
alanların yeşil alan olarak düzenlenmesini 
ve her mahalleye ihtiyaca göre kondisyon 
istasyonu ve çocuk oyun alanları, parklar 
oluşturulmasını sağlamak.

Yeni parklar yapılması ve mevcut 
parklara spor alanı, spor aletlerinin 
ilave yerleştirilmesi ve oyun grubu 
ilave edilmesi, futbol sahası

Mevcut parkların bakım ve 
onarımlarının yapılması

Yeşil alanlara yönelik sulama, yabani 
ot temizliği çalışmalarının yapılması
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu 

Elbistan'a Hizmet Görevinin 2020 takvim yılını kapsayan faaliyet raporumuz ile 
huzurunuzdayız.  Elbistan Belediyesi olarak 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri 
açık, anlaşılır ve bütünsel olarak sizlerin değerlendirmesine sunmak üzere bu raporu 
hazırlamış bulunmaktayız.  

Elbistan Belediyesi olarak belediyemiz kaynakları ile maksimum hizmeti verme 
yönündeki çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.  Kurumsal gelişimde yolun henüz başında 
olduğumuzun farkında olmakla birlikte kamuda iyi uygulama örneklerini sergilemek ve 
ilklere imza atmak hedefimizdir. Gelişimde süreklilik ve kalite temel ilkelerimizden birisi 
olmuş ve olacaktır. Her faaliyet yılı sonunda olduğu gibi, bu yılda yapılan çalışmalarımız tüm 
detaylarıyla ele alınarak rapor haline getirilmiş, Elbistan halkının, Elbistan Belediye 
Meclisinin ve Belediye Başkanımızın denetim ve değerlendirmelerine sunulmuştur.  

Yapmış olduğumuz faaliyetlerin karar organı olarak emeği geçen Belediye Başkanımız 
Sayın Mehmet GÜRBÜZ ve değerli Belediye Meclis Üyelerimiz ile hizmetlerin üretilmesinde 
emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.  

       Sami DOĞAN 
                                                                                            Temizlik İşleri Müdürü 

VİZYON VE MİSYON 
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Vizyonumuz 
          Elbistan’ın tarihi, kültürü,  ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu 
kültürel zenginlik ve değerlerini yaşatarak gelecek nesillere miras bırakan, her birimizin 
yaşamaktan mutluluk duyacağı, gelişen ve değişen daha temiz bir Elbistan hedefi ile hizmet 
etmekteyiz. 

Misyonumuz 
Çağdaş kentlilik bilinciyle Elbistan’da yaşayan herkesin kentsel anlamdaki tüm 

ihtiyaçlarının karşılandığı nörnek bir ilçe olmak ve markalaşmış belediyecilik anlayışımızı 
daha da geliştirerek sürdürmek. 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Müdürlüğümüzün Görevi 

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar 
dâhilinde ilçemiz temizlik hizmetlerinin yapılması ve Belediyemizin çevre temizliği ile ilgili 
işlerin yürütülmesi görevlerini yerine getirmekteyiz. 

Müdürlüğümüzün Yetki Alanı 

 Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Elbistan ilçesinin sınırları içerisinde 
genel temizlik hizmetlerinin yapılması evsel atıkların toplanıp nakledilmesi ve Belediyemizin 
temizlik ile ilgili mevzuatların yerine getirilmesinde mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir. 

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu 

 Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü kanun, yönetmelik ve ilgili diğer 
mevzuatlarda belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye 
Başkanına ve Belediye Meclisi’ne karşı da sorumludur.   

Araçlarımız 

 Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak çevre temizliği hizmetlerinde 
kullanılmakta olan mülkiyeti belediyemize ait olan 29 adet ve 1 adet de Büyükşehir 
Belediyesine ait olan araç aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi ve Elbistan Belediyesi arasında imzalanan 16 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/219 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 05.07.2019 tarihinde imzalanan protokol 
gereği Büyükşehir Belediyesine ait 1 adet Yol Süpürme Aracı ve 18 adet temizlik personeli 
belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevlendirilmiş ve 2020 yılı içerisinde 
belediyemizce çalıştırılmışlardır. 
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Belediyemize Ait Araçları Listesi

Sıra No Aracın Cinsi Adet

1 13+1m³ Büyük Çöp Kamyonu 5

2 7+1m³ Küçük Çöp Kamyonu 12

3 Yol Süpürge Aracı 5

4 Hizmet Kontrol Aracı (pikap) 2

5 Kazıcı Yükleyici 2

6 Damperli Kamyon 2

7 Minibüs 1

TOPLAM 29 Adet

Kiralık Araç Listesi

Sıra No Aracın Cinsi AdetToplam

1 7+1m³ Küçük Çöp Kamyonu 3

2 Çöp Taksi 5

TOPLAM 8 Adet
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ORGANİZASYON ŞEMASI 

                            

İnsan Kaynakları 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde toplam 194 personel görev yapmaktadır. 

AMAÇ ve HEDEFLER 

Müdürlüğümüzün Amacı 

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; olarak amacımız müdürlüğümüze 
verilen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirip çevre temizliğini en iyi şekilde yaparak 

Belediye  Başkanı 
Mehmet GÜRBÜZ

Temizlik İşleri 
Müdürü 

Sami DOĞAN
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ilçemizin daha temiz ve yaşanabilir bir şehir haline gelmesini sağlamaktır. Bize verilen 
görevlere istinaden müdürlüğümüz çalışmalarını hassasiyetle takip etmektedir. 

2020 Yılı ilk aylarında Dünyada ve ülkemizde baş gösteren Covid-19 salgını sürecinde 
çalışmalarımız halk sağlığının korunması esasına dayanarak, personellerimizin de salgına 
karşı dikkatli ve özenli bir şekilde çalışma koşulları düzenlenerek yapılmıştır.  

2020 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak temel amacımız çevre temizliğini 
sağlamak, halk sağlığını korumak ve ilçemiz halkına daha iyi hizmet verebilmek olmuştur. Bu 
amaçlar doğrultusunda çalışmalarımız idaremiz koordinasyonunda müdürlüğümüzce 
planlanarak uygulanmakta ve halkımız hizmetine sunulmaktadır. 

Müdürlüğümüzün Hedefi 

 Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 2020 yılı için gerek ilçemizin 
ihtiyaçları gerek çevre şartları ve sosyal sorumluklarımız olmak üzere aşağıda belirtilen 
çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. 

➢ Temizlik ve çevre bilincini artıracak etkinlikler düzenlemek. Buna bağlı olarak 
temizlik ve çevre bilinci ile ilgili konularda halkımızı bilgilendirmek. 

➢ Covid-19 Salgını ile mücadele sürecinde halkımıza daha hijyenik ve temiz koşulların 
sağlaması çalışmalarımızda belirleyici olmuştur. 

➢ Çevre ve gürültü kirliliği önlenecek;  kirlilik yaratabilecek unsurlar tespit edilerek 
gerekli önlemler alınacaktır. 

➢ İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan yerlere çöp konteynerleri bırakılacak, arızalı 
olanların ise bakım, tamir çalışmaları müdürlüğümüz ve belediyemiz diğer birimleri 
personelleri tarafından yapılacaktır. Temel hedefimiz tüm Elbistan’a yetecek 
konteyner ihtiyacını sağlamak, daha duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlayıp daha 
temiz bir çevre bilinci oluşturmaktır. 

➢ İlçemizde bulunan cami, okul, talepte bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
umuma açık tuvalet ve lavaboların temizliklerinin yapılması ve tarafımıza ulaşan 
ihtiyaçlarının ilgili kanunlar çerçevesinde karşılanması hedeflenmektedir. 

➢ Müdürlüğümüzde görevli personellerimizin iş güvenliği, iş eğitimi ve çalışma 
esnasında ihtiyaç duydukları ekipman ve kıyafetlerin temin edilmesi 

➢ Belediyemizin gelirlerinin artırılması ve imkânlarının en ekonomik ve etkili bir 
biçimde kullanılması için gereken düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması ve 
Elbistan halkına hizmet olarak yansıtılması hedeflenmektedir. 
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FAALİYETLERİMİZE ve SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİ BELGE ve 
DEĞERLENDİRMELER 

İlçemizde Çöplerin Toplanması ve Nakli 

Evsel Atıkların ve Katı Atıkların Toplanması ve Nakli (Çöp Toplama) 

 Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak Elbistan ilçemizde 
müdürlüğümüzün denetim ve kontrolünde çöp toplama ve temizlik işi 93 mahallede B.İ.T 
(Elbistan Belediyesi Personel A.Ş) personeli, kadrolu işçilerimiz ve Büyükşehir Belediyesi 
(Akbel A.Ş) personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucu 2020 yılında 
ilçemizde ortalama günlük 165.594 kg çöp (evsel atık), 22.000 kg kül ve hafriyattan olmak 
üzere günlük toplam 185.594 kg atık toplanmıştır. İlçemizde toplanan katı atıklar vahşi 
depolama yöntemi ile depolama yapan ve Elbistan-Nurhak Karayolu üzerinde bulunan şehir 
merkezine 8 km uzaklıkta olan çöp toplama merkezine taşınmaktadır. (Ülkemizde günlük kişi 
başına toplanan ortalama atık miktarı 1,17 kg’dır. Elbistan için 1.17x141.534 =165.594 kg 
kaynak TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Dünya Çevre Günü Türkiye Raporu ) 
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 Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Yıkanması 

 İlçemiz şehir merkezinde bulunan ana arter ve ana arter büyüklüğündeki yaya ve taşıt 
trafiğinin yoğun olduğu caddeler müdürlüğümüz bünyesinde görevli 5 adet yol ve kaldırım 
süpürme aracı ile sabah öğlen ve gece olmak üzere idaremiz tarafından belirlenen çalışma 
saatlerinde günde üç vardiya olarak süpürme ve temizleme çalışmaları yapılmaktadır. Cadde, 
sokak ve mahallelerimizin temizlik işleri, gerek müdürlüğümüzde görevli formenleri tespiti, 
gerek vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda mahalle muhtarları ile görüş alış verişinde 
bulunularak ihtiyaca göre karşılanmaktadır. Ayrıca belediyemiz online şikayet ve talep 
sistemlerine Whatsapp, mail, dilekçe ve telefon yolu ile iletişim kurup müdürlüğümüze ulaşan 
talep ve isteklerde çalışma programımıza eklenip gerekli çalışmalar planlanarak 
yapılmaktadır. 

 

              

İlçemizde, nüfus yoğunluğuna ek olarak günübirlik ziyaretçilerle birlikte oldukça 
yoğun bir insan hareketi yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak meydana gelen/gelebilecek 

 263



 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

olumsuz durumlara karşı Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan program dâhilinde süpürme 
ve temizleme işleri yapılmakta çevre ve görüntü kirliliği oluşmasına engel olunmaktadır. 

2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
salgını sürecinde çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımıza daha steril 
olanakların sağlanması için salgın süreci boyunca yıkama, ilaçlama ve dezenfekte 
çalışmalarımız yıl boyunca düzenli olarak yapılmıştır. 
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2020 Yılı içerisinde Müdürlüğümüz ilçemizde artan temizlik ihtiyaçlarının daha hızlı 
ve efektif olarak karşılanabilmesi için 5 adet Çöp Taksi ve 3 Adet Çöp Toplama Aracı 
kiralanması yoluna gitmiş bu sebeple özelikle çarşı merkezinde oluşan kirli ve kötü 
görüntülere anında müdahale edilmesi sağlanmış ve ilçemiz halkından olumlu geri dönüşler 
alınmıştır. 

Konteynerlerin İlaçlanması ve Dezenfekte Edilmesi 

 İlçemizde bulunan çöp konteynerleri müdürlüğümüzde görevli personellerimiz,  
idaremiz tarafından hazırlanan program dâhilinde 1 adet araç ve araca kurulumu yapılan 
pnömatik ilaçlama sistemleri ile anti bakteriyel ilaçlar ile dezenfekte edilmektedir. 
İlaçlamanın yeterli olmayacağı kirliliğe sahip konteynerler ise çöp toplama araçları ile 
Belediye hizmet alanında bulunan yıkama alanına taşınıp (basınçlı sıcak su ve ilaçlı yıkama 
yapılarak) dezenfekte edilmiş ve temizlenmiştir. Dezenfekte işleminin ardında tekrar 
kullanılmak üzere yerlerine bırkılmaktadırlar. 

 Çöp Toplama araçlarımızda özellikle sıcak havaların başladığı yaz mevsimi ile beraber 
günlük olarak yıkanmakta ve haftada en az bir defa anti bakteriyel ilçalar ile dezenfekte 
edilmektedir.  
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2020 yılı içerisinde daha çok konteynerlerin yıkanması, yerlerinin yeniden 
düzenlenmesi ve etraflarının kirliliğe sebep vermeyecek şekilde kalıcı temizlik sağlanması 
amacı ile bordür taşları ile çevrilmiş ve beton zeminler oluşturulmuştur bu çalışma hem 
konteynerlerin yerlerinin sabit kalmasını hem de temizliğinin daha kolay olmasını hem de 
yaya ve yol güvenliği için tehlike oluşturmaması sağlanmıştır. 

   

İlçemizde Bulunan Cami ve Lavaboların Temizlenmesi 

 İlçemizde bulunan tüm ibadethanelerin iç kısımlarının temizliği görevlilerinin talebi 
doğrultusunda müdürlüğümüz denetim ve kontrolünde hizmet veren elle toplama ekibi 
personeli tarafından yapılmaktadır. Ayrıca ilçemizde bulunan ibadethanelerin çevrelerinin ve 
bahçelerinin temizliği de tarafımızdan yapılmakta ve eksiklikleri giderilmektedir. 

 2020 Yılı içerisinde ilçemizde bulunan camiler ile ilgili olarak müdürlüğümüze ulaşan 
çevre temizliği ve çevre düzenlenmesi ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılanmış olup 
müdürlüğümüzce oluşturulan çalışma programı dâhilinde düzenli olarak yapılmaktadır. 

Çarşı merkezinde bulunan ve belediyemiz tarafından ücretsiz olarak kullandırılan 
Çarşı Atik Camii, Ulu Camii, Himmetbaba ve Güneşli Camilerine ait WC ve lavabolar, abdest 
alma yerleri müdürlüğümüz personelleri tarafından günlük ve düzenli olarak namaz 
vakitlerinde vatandaşlarımızın temiz bir şekilde kullanabilmesi için temizlenmektedir. Ayrıca 
bu camilerin lavabolarında ve temizliğinde kullanılmakta olan sabun ve temizlik malzemeleri 
de Belediyemiz tarafından tedarik edilerek bırakılmaktadır. 
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 2020 yılı içerisinde meydana gelen Covid-19 salgını sürecinde de cami ve lavaboların 
daha temiz ve steril olması hususunda müdürlüğümüz daha özenli davranmış program 
dahilinde özelikle Cuma günleri camilerimizin halkımızın kullanımına daha uyun hale 
getirilmesi için gerekli yıkama ve temizleme çalışmaları program dahilinde yapılmıştır. 

 

Mıntıka ve Boş Arazi Temizliği 

İlçemiz genelinde bulunan tüm cadde ve sokaklar, parklar, mesire alanları ve mahalle 
aralarında bulunan boş araziler müdürlüğümüzde görevli formen ve işçi amirleri tarafından 
tespitleri yapılarak, 30 adet mobil ve 8 adet elle toplama olmak üzere 48 personel tarafından 
ihtiyaç duyulan alanlarda kirliliğin ve insan trafiğinin yoğun olduğu mıntıkalarda yaz ve kış 
aylarında iki vardiya olarak temizlik yapılmaktadır. Çarşı merkezi başta olmak üzere yetkili 
personellerimizce tespiti yapılan ve vatandaşlarımızca tarafımıza bildirilen alanlarda gerekli 
temizlik çalışmaları belirlenen program dâhilinde yapılmaktadır. 
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Okul Çevrelerinin ve Bahçelerinin Temizliği 

İlçemiz genelinde bulunan tüm eğitim öğretim kurumları, bahçeleri ve dış çevrelerinin 
temizliği haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) okul bölgelerinde çalışan mıntıka 
görevlileri tarafından yapılmaktadır. Ayrıca bahçesi geniş olan (araç girişine 
müsait) okullara haftada 1 gün program dâhilinde süpürge araçları ile süpürülmektedir. 

İlçemiz merkezinde ve merkez dışında bulunan okullarımızda da çöp toplama ve çevre 
temizliği çalışmalarımız okullarda görevli idareci personellerin talepleri doğrultusunda 
karşılanmaktadır. 

 Bahçe temizliği, okul duvarlarının etrafının temizliği, kalorifer ve yakacak malzeme 
atıklarının temizlenmesi hizmeti program dâhilinde tarafımızdan yapılmaktadır. 
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Konteyner Temini ve Tadilatı 

2020 yılı içerisinde merkez ve merkez dışında (köy) bulunan mahallelerimizde 
kullanılmak üzere Covid-19 salgını sebebi ile kapalı bulunan okullardaki çöp konteynerleri 
acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amaçlı kullanılmış ve okullarımıza tekrar dağıtılmak üzere 85 
adet galvanizli çöp konteyneri tedarik edilmiştir. 

Ayrıca acil müdahale amaçlı eksikliklerin giderilmesi için 400 adet yağ varili de 
gerekli düzeltmeler yapılarak çöp kutusu olarak kullanıma sunulmuştur.   

935 adet çöp konteynerin tamir ve bakımı yapılmıştır. Bu işlemler 490 adet tekerlek 
değişimi, 225 adet kol tamiri, 80 adet konteyner boyama ve 140 adet sac tamiri olarak 
gerçekleşmiştir. 

Belediyemiz atölyelerinde yapılan ve dekor amaçlı konteynerleri gizleme amaçlı 
kullanılan çim halı kaplamalarda belediyemiz atölyesinde personellerimiz tarafından yapılmış 
ve şehrimizin farklı noktalarında kullanıma sunulmuştur. 
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Moloz Kül ve Hafriyat Kaldırma  

İlçemizin merkezinde ve görev alanında bulunan toplam 93 mahallede moloz, kül ve 
hafriyatların toplanması işi 2 adet kazıcı yükleyici ve 2 adet damperli kamyon ile 
müdürlüğümüzde görevli formenler tarafından tespit edilmekte ve gece ve gündüz olmak 
üzere günde iki vardiya olarak çalışmalarımız süregelmektedir. 

Şehir merkezinde bulunan tadilat atıkları, inşaat, moloz ve hafriyatlar belediyemiz 
Zabıta Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak belediyemizin belirlediği ücret tarifesince 
kirliliğe sebep olan vatandaşlarımız tarafından ödemesi yapılıp tarafımızca kaldırılıp 
temizlenmesi işleri yürütülmektedir. Müdürlüğümüze CİMER, Whatsapp İletişim hattı, 
telefon, dilekçe ve mail yoluyla ulaşan kirlilik ile ilgili şikâyet ve taleplerde personellerimiz 
tarafından incelenmekte ve uygunluğuna göre çalışma programımıza eklenmektedir. 

Miktar olarak az olan ve basit kirlilik oluşturan atıklar da personellerimiz tarafından 
tespit edilip program dâhilinde temizleme çalışmaları yapılmaktadır. 
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Kapalı Pazar ve Semt Pazarlarının Temizlenmesi 

 Şehir merkezinde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve aynı alanda bulunan Dolmuş 
Durakları’nın temizliği düzenli olarak müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen 2 adet mobil 
temizlik personeli tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde formen olarak görevli 
personellerimizin denetim ve tespitleri sonucu araç ve personel desteği sağlanarak ilgili alanın 
sürekli temiz tutulması amaçlanmıştır. Semt pazarlarının kurulduğu Yunusemre Mahallesi, 
Pınarbaşı Mahallesi ve Ceyhan Mahallesinde 1 adet çöp toplama aracı 1 adet şoför ve 2 adet 
temizlik işçisi sabit olarak görevlendirilerek haftalık program dâhilinde pazar yerlerinin 
dağılmasını takiben temizlik çalışmalarını yaparak çöpleri toplamakta ve çevre temizliğini 
yapmaktadır. Yılın her haftası semt pazar yeri temizliği ve 365 gün de kapalı pazar yerinin ve 
dolmuş duraklarının temizliği yapılmaktadır. 
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Mahalle, Cadde ve Sokaklar, Kaldırımlar ve Bisiklet Yollarının Temizlenmesi 

 Şehrimizde görev ve sorumluluk alanımızda bulunan tüm cadde ve sokakların 
süpürülmesi ve temizlenmesi işleri 5 adet yol süpürge aracı ve 1 adet Kaldırım Süpürme aracı 
ile ve 30 adet mobil süpürge personeli ile aralıksız olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızdan 
gelen şikâyet ve taleplere en hızlı şekilde müdahale edilmekte ve en kısa sürede gerekli 
çalışmalar başlatılarak cadde sokak araları ve kaldırımlar temizlenmektedir. 

 Pandemi  (Covid-19)  dolaysısıyla hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasakları 
fırsat bilinerek temizlik yapılması gereken mahalle ve sokaklarımızda, küçük sanayi sitesinde 
teferruatlı bir şekilde temizlik işine girişilmiş ihtiyaç olan yerler düzenli bir şekilde 
temizlenmiştir. 
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Kar ve Buzla Mücadele-Kış Çalışmaları 

 İlçemizde kar yağışının gerçekleştiği kış mevsiminde müdürlüğümüzde görevli 
personellerimiz acil durum planı gereğince belediyemiz diğer birimleri ile koordinasyon 
sağlanarak ilçemiz cadde, sokak ve kaldırımlarında kar temizliği ve yol açma çalışmalarına 
müdahale etmekte ve vatandaşlarımızın yoğun kış günlerinde daha rahat ve güvenli bir 
şekilde kamu hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamaktayız. 
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Mezarlıklarda Yapılan Çalışmalarımız 

 İlçemizde bulunan Hükümet Konağı, Yeni Adliye Binası, Elbistan Huzurevi, Elbistan 
E Tipi Kapalı Cezaevi, Yeni Devlet Hastanesi, okullar, sağlık ocakları gibi Elbistan halkına 
hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına ait kül atıklar, çöp toplama ve çevre temizliği 
hizmetleri kurumlarda görevli personeller ile iletişim kurularak neticelendirilmektedir. 
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Müdürlüğümüzde Görevli Araçlar 

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak filomuzda bulunan araçların 29 
tanesi belediyemize ait, 8 tanesi de kiralama yolu ile olmak üzere 37 adet araç ile ilçemizde 
hizmet vermekteyiz. İhtiyaç olması durumunda belediyemize ait diğer birimlerde kullanılan 
araçlar da müdürlüğümüze destek sağlamaktadır 
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Müdürlüğümüzde görevli araçlarımız yaz sıcaklarının artmasıyla düzenli olarak anti 
bakteriyel ilaçlar ile ilaçlanıp dezenfekte edilmekte hem görevli personellerimizin hem de 
vatandaşlarımızın kötü koku ve görüntüden etkilenmemeleri sağlanmaktadır. 

Araçlarımız vardiya değişimlerinde ve paydos esnasında gerekli temizlik çalışmaları 
yapılıp yeniden çalışmaya hazır halde bırakılmaktadır. Belediyemize ait tüm araçlarda olduğu 
gibi arıza, muayene, bakım ve onarım işleri de araçlarımızın bağlı bulunduğu Destek 
Hizmetler Müdürlüğü, Makine İkmal Şefliği birimi tarafından koordine edilip araçların 
eksiklikleri giderilmektedir. 

Dini ve Resmi Bayram Çalışmaları 
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 Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğünce tarafımıza ulaşan resmi tören ve 
kutlamaların yapıldığı veya yapılmasının planlandığı alanlar birimimiz tarafından, toplantı 
öncesinde ve sonrasında temizlenerek toplum sağlığının korunması sağlanmakta ve görüntü 
kirliliği önlenmektedir. 

   

    

Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramında  Acil  Durum Planı uygulaması yapılarak 
görevli personeller ve araçlar önceden belirlenip koordine edilerek bayram günlerinde şehrin 
tamamında çevre ve halk sağlığının korunması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacı ile 24 
saat hizmet verilmektedir. Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında hayvan borsası, kesimhane 
ve kesim alanları temizlenmekte ve ilaçlanmaktadır.  
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Mesire Alanı ve Parkların Temizlenmesi Bakımı ve Onarımı 

İlçemizde bulunan Pınarbaşı Mesire Alanı, Ceyhan Parkı, Recep Tayyip Erdoğan 
Millet Bahçesi, Mehmet İnan Parkı ve bu alanlarda bulunan tuvalet ve lavaboların temizliği 
görevli personellerimiz tarafından sabah ve akşam vardiya usulüne göre yapılmaktadır. 
Pınarbaşı Mesire Alanı’nda bulunan şelaleler, kamelyalar, banklar ve aydınlatma direklerinin 
arızaları müdürlüğümüz koordinasyonunda tespit edilerek belediyemiz diğer birimleri ile 
iletişim kurulup eksiklikler giderilmektedir. 
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Nehir ve Gölet Temizliği 

 İlçemiz Pınarbaşı Mesire Alanından doğan ve Çukurova Deltasından Akdenize 
dökülen Ceyhan Nehrinin kaynağında ve ırmağın yatağında Belediyemiz ekipleri tarafından 
kirliliği engellemek adına doğal haline müdahale edilmeden temizleme çalışmaları 
yapılmaktadır. Nehrin kaynak kısmında katamaran ve iş makineleri ile yapılan temizlik 
çalışmaları ırmağın şehir hattını dolaşan yatak kısmında ise insan gücü ve sal ile yapılarak 
nehrin tabiatına zarar vermeden temizlenmesi amaçlanmakta, çalışmalarımız bu önceliğe göre 
planlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde yapımına başlanan ve tamamlanmak üzere olan 
Kaynarca göletleri de müdürlüğümüz çalışma planı doğrultusunda temizlenmektedir. 
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İlçemizde Pınarbaşı Mahallesinde bulunan ve geçmiş yıllarda elektrik üretilmesi amacı 
ile kullanılan su kanalının da temizliği personellerimiz tarafından mahalle muhtarının ve 
mahalle sakinlerinin de talepleri doğrultusunda düzenli olarak yapılmaktadır. 
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Temizlik İşleri Müdürlüğü Denetim Hizmetleri 

Saha Kontrol Hizmetleri ve Büro Hizmetleri; 

➢ Saha sorumlusu formen personellerimiz alanda işlerin programını yaparak 
çalışmaların takibini yapmaktadırlar,  

➢ Müdürlüğümüze ulaşan talep ve şikâyetler, saha personellerimiz tarafından yerinde 
tespit edilerek en kısa sürede karşılanmaktadır.  

➢ Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların takibi ve  dosyalanması Müdürümüz bilgisinde 
ve gözetiminde görevli personellerimiz tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüze 
telefon, mail, dilekçe, Cimer, whatsapp ihbar hattı ve mail yoluyla gelen talep ve 
şikâyetlerin saha ekiplerimize yönlendirilmesi, takibi, çözümü ve cevaplandırılması 
yapılmaktadır. 

➢ Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak doğa ve çevre konusunda 
vatandaşlarımızın daha duyarlı ve sağduyulu davranmaları konusunda sosyal 
çalışmalar ve kampanyalar planlanmaktadır. 

➢ İlçemizde bulunan Hükümet Konağı, Yeni Adliye Binası, Devlet Hastanesi, Huzur 
Evi, Sağlık Ocakları, Okullar, Camiler, Halk Pazarı kurulan arsalar, dolmuş durakları, 
Gençlik ve Spor Merkezi, Diş Hastanesi, Otogar vb. insan trafiğinin yoğun olduğu 
alanlar ve kamu kurum ve kuruluşlarından tarafımıza ulaşan istek ve talepler 
Müdürlüğümüz imkân ve olanakları doğrultusunda karşılanmakta ve düzenli olarak 
temizlik hizmeti verilmektedir. 

➢ Elbistan ilçe merkezinde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde bulunan 
lavaboların temizlenmesi için 1 adet temizlik işçisi sürekli olarak görevlendirilmiş ve 
temizlik çalışmaları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

➢ Belediye Hizmet alanında bulunan atölyede konteynerlerin tamir ve temin işleri 
yürütülmektedir. Birimimizde çözülemeyen arıza ve onarımlar belediyemizin ilgili 
birimleri ile koordinasyon sağlanarak giderilmektedir. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir tam 
ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını görev ve yetki 
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin 
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 

                                                                                                        Sami DOĞAN 
                                                                                                         Temizlik İşleri Müdürü 
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Yönetici Sunuşu  

Faaliyet raporu; kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca 
yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme 
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamakta, idare hakkındaki genel ve 
mali bilgileri vermektedir. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda, misyon ve 
vizyonumuz yetki görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler 
açıklamalı olarak sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacı ile 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  

    Orhan ORÇAN 
                                                                                                                     Yazı İşleri Müdür V. 
MİSYON ve VİZYON 

Misyonumuz 
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Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni’nin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla 
sekretarya işlerini yürütmek, Belediyemizde çalışan tüm personelin rutin iş ve işlemlerini 
özenli bir şekilde yaparak özlük dosyalarında muhafaza etmektir. İzin işleri derece/kademe 
değişiklikleri, memur ve sözleşmeli personelin mal bildirimleri alınarak dosyalarında 
bulundurmaktır. Personelin özlük işlemlerini ve belediyemizin her türlü evrak işlerinin yasa, 
tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yaparak, Belediyemiz birimleri arasında en etkili 
ve verimli bir şekilde koordinasyonu sağlamaktır. 

Vizyonumuz 

Hizmette verimlilik ve devamlılığı, adaleti, uyumu esas alan bilgi ve teknolojiye 
hâkim, güvenilir, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı hedeflemek ve müdürlüğümüz bünyesinde 
bulunan her türlü iş ve işlemlerin yazılı ve yasal prosedüre uygunluğunu şeffaf bir yönetim 
anlayışına kavuşturmaktır. 

GENEL BİLGİLER 

Yazı İşleri Müdürlüğü; dışarıdan gelen bütün resmi yazıların ve dilekçelerin kayıt 
altına alınmasını, ilgili birimlere iletilmesini, cevap verilmesini, belediyenin diğer 
birimlerinden dışarıya gönderilecek posta evraklarının kayıt altına alınmasını ve 
postalanmasını yapar. Belediyenin karar organları olan Meclis ve Encümenin toplanması, 
gündem oluşturulması ve karar alınması süreçlerindeki işlemleri yürütür. Alınan kararları 
yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun ve en doğru bir şekilde hazırlar, süresi içerisinde ilgili 
kurum ve birimlere gönderir. Resmi Gazetede yayımlanan yasa, yönetmelik, tüzük, genelge 
ve tebliğlerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlar. Ayrıca karar organlarının birbirleri ile 
Belediye Başkanının ve belediyenin diğer birimleri ile olan iletişiminin işleyişini yürütür. 
 Müdürlük hizmetlerinin zamanında, verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini 
sağlamak, birim sorumluları arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi 
nedenlerle ayrılan birim sorumlularının yerine, bir başkasını görevlendirmek ve hizmetlerin 
aksamaması için gerekli önlemleri almak. Başkanlıktan gerek Meclise gerekse Encümene 
gönderilen evrakın kanun, tüzük, yönetmelik emir ve kararlar ışığında işlem görmesini 
sağlamak. Müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak, 
müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel 
arasında uyumlu bir işbirliği ortamının kurulmasını sağlamak, çalışmalarını izlemek ve 
denetlemek. Çalışma verimini arttırmak amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını 
ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını 
sağlamak. Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl 
çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak. Başkanlıkça onaylanan çalışma 
programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi temin etmek. Müdürlükte yapılan 
çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek, 
müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri 
vermek. Müdürlüğün kuruluşuna ve yaptığı görevlere ilişkin ileriye dönük hedefler 
göstermek, müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli 
konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak. Müdür, görev 
ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca 
mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar. 

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR  
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➢ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 
➢ 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 
➢ 5259 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu 
➢ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 
➢ 3194 Sayılı İmar Kanunu 
➢ 1608 Sayılı Ummu Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanunu Bazı 

Maddelerinde Yapılan Değişiklik Hakkında Kanunu 
➢ 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 
➢ 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 
➢ 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 
➢ Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 
➢ Resmi Mühür Yönetmeliği 
➢ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
➢ 4857 Sayılı İş Kanunu 

   

Planlama ve Programlama 

 Vizyonumuza ulaşmak için birbirini izleyen belirli adımlarla çalışma planları ve 
programlarını hazırlamak. Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde 
olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.  Bu çalışmalar sırasında yasaların, 
çalışma ilke ve koşullarının sınırları içinde kalmayı gözetmek. 

Düzenleme 

 İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını araştırmak, bunları 
giderici tedbirler almak. İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin 
zamanında sağlanmasını görüp,  gözetlemek. İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip 
saptamak ve bunlara uyulmasını sağlamak. 

Koordinasyon 

 İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı ilişkiler 
kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak. Bu ilişkileri sağlayıcı 
düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele duyurmak. 

Uygulamalı Yönetim 

Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak. 

İzleme, Denetleme, Değerlendirme 

 Uygulamanın ve görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçlarını öğrenmek üzere bir 
değerlendirme düzeni kurmak. Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya 
çözüm önerisiyle birlikte üst yöneticiye iletmek. 

Bilgi verme 

 Görevin yapılışında ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye veya diğer 
ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek. 
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Yönetimle İlgili Diğer Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 İş dağıtımını düzenlemek, gereken yerlerde birimini temsil etmek, birimin yıllık bütçe 
program önerilerini hazırlamak. 

Geliştirme 

 Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili ilke 
koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim ilkelerindeki 
gelişmeleri izlemelidir. 

Devamlılık 

 Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve 
düzenlemelidir. 

Liderlik 

 Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini 
sağlamalıdır. 

Takdir ve Ceza 

 Yönetici, yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza 
vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir.  

Disiplin 

 Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara 
kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır. 

Ortam 

 Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da 
sağlamalıdır. 

YAZI İŞLERİ BÜROSU 

Dilekçe Kaydı 

 Elbistan Belediye Başkanlığı adına gelen tüm dilekçeler yazı işleri bürosunda bulunan 
evrak kayıt masasında kabul edilerek havale ve kayıt işlemleri yapılmaktadır. Kayıt işlemi 
Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)  de dijital olarak yapılır ve ilgili birime 
gönderilir ayrıca evrak üzerine ilgili müdürlüğün kaşesinin basılması ve bu kaşe üzerinde 
evrak kayıt numarası, kayıt tarihi ve evrak eklerinin yazılmasıdır. Kayıt işlemi yapıldıktan 
sonra evrak, havale edilen müdürlüğe zimmetlenerek veya zimmet defterine imzası 
karşılığında vatandaşa verilerek ilgili müdürlüğe gönderilir.  
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Gelen Evrak Kayıt  

 Kurye, vatandaş eliyle yada posta ile resmi gelen resmi evraklar, Gelen Evrak Kayıt 
biriminde bilgisayar ortamında EBYS ve gelen evrak kayıt defterinde kayıt altına alınır. 
Kaydı yapılan evrak, müdür tarafından incelenerek havale edilecek ilgili birim veya birimler 
ile havale tarihi evrak üzerine yazılarak havale için tarafımca, Belediye Başkanının görmesi 
gereken evraklar da seçilerek Belediye Başkanına bilgi için sunulur ve kayıt altına alınır, ilgili 
müdürlüğe zimmet defterine kayıt edilerek gönderilir ve imza karşılığı teslim edilir. 

Gelen Evrakın Çıkış işlemi: 

 Gelen evrak kayıt masasında kayıt altına alınan evrak birden fazla müdürlüğe işlem 
yapılmak üzere gönderilmiş ise, ilgili müdürlükler bünyesinde hazırlanan yazışmalar 
birimimizde toplanarak üst yazı yazılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşa veya kişiye 
gönderilir. Evrakın gideceği yere bağlı olarak zimmetle, kurye, posta veya Kurumsal 
Elektronik Posta (KEP)  ile gideceği yere gönderilir. 

Giden Evrak Kayıt  

 Yazı İşleri birimimizi ilgilendiren kurum içindeki ve dışındaki resmi kurum ve 
kuruluşlar ile şahıslara yazmış olduğumuz evraklara giden evrak kayıt defterinde kayıt işlemi 
yapılır. Kayıt numarası alan evrak zimmetle, kurye, posta veya KEP ile gideceği yere 
gönderilir. 

Gizli Evrak Kayıt  

 Resmi kurum ve kuruluşlardan gizli ibaresi ile gelen evraklar koordinatörlüğümüzde 
görevli kayıt memuru tarafından gelen evrak kayıt defterine sadece nereden geldiği tarih ve 
sayısı yazılır konu ve açıklama kısmına GİZLİ kaşesi basıldıktan sonar zarf açılmadan ilgili 
birim müdürüne kişiye özel ise ilgili kişiye zimmetle teslim edilir.  

Posta İşlemleri  

      Devlet kurumlarından e-yazışma modülünü kullanan kurumlar arasında e-imzalı evraklar 
elektronik ortamda gönderimi sağlanmaktadır, Bazı devlet kurumları ve diğer kurum ve 
kuruluşlar arasında ise KEP gönderimi ile evraklar iletilmektedir. Tüm birimlerden dış 
kurumlara gidecek KEP, e-belediye üzerinden birimimize gönderilir. KEP yetkilisi tarafından 
elektronik evrakın kontrolü sağlanarak dış kurumlara gönderilir. Fiziksel eki olan veya 
fiziksel olarak cevap verilmesi gereken evraklar ilçe içerisinde belediyemizde görevli kurye 
zimmet defter ile teslim eder, PTT veya kargo vasıtası ile yapılacak posta işlerinde her birim 
posta için gerekli evrakları doldurarak ayniyat birimine teslim eder ve PTT veya kargodan 
evrakın postalanması sağlanır.  

Evrak Dağıtım Görevlisi 

 Belediyeye gelip kaydedilen evrakları ilgili birimlere ivedi olarak, düzenli bir şekilde 
zimmet karşılığı teslimini yapar. 
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Meclis Birimi 

 Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerden Meclise sunulmak üzere gelen evraklar kayıt 
numarası, tarih, imzaları kontrol edilerek zimmet defterine imza atıldıktan sonra teslim alınır. 
Mecliste görüşülerek, karara bağlanmak üzere gelen teklifler ile yasal olarak belirli 
zamanlarda meclis gündemine alınması gereken konular Müdürlüğümüzün takibi ile birlikte 
gündem taslağı oluşturularak Belediye Başkanına sunulur ve olur alındıktan sonra gündem 
hazırlıklarına başlanır. Meclisin kapalı olduğu zamanlarda gelen teklifler açılacak ilk meclis 
gündemine alınmak üzere muhafaza edilir. 

Meclis Toplantı Dönemleri ve Gündemin Hazırlanması 

 Meclis toplantıları 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine göre yapılmaktadır. 
Belediye Meclisi Belediyenin karar organı olup, yasa gereği her ayın ilk haftası mutat toplantı 
yerinde toplanır. Meclis gününden önce meclis gündemi taslak halinde Belediye Başkanına 
bildirilir. Belediye Başkanı tarafından olur alındıktan sonra gündem oluşturularak Meclis 
Üyelerine toplantı gün ve saati ile meclis gündemini bildirmek üzere Belediyemizin kurumsal 
hattından Belediye Meclis Üyelerine sms yolu ile bildirilir. Tüm bu işlemler meclis toplantı 
gününden en az üç gün önce yapılmak zorundadır. 

 Nisan toplantılarında yapılan gizli oylamaya ilişkin oy pusulaları Meclis Biriminde 
görevli memur tarafından toplantıdan önce mühür basılarak hazırlanır. Oylama tutanakları 
hazırlanır. (Meclis 1. Başkan Vekili, Meclis 2. Başkan Vekili, Kâtipler, Encümen Üyeleri ve 
Denetim Komisyonu Üyeleri) gizli oylama ile seçilir. Nisan ayı toplantılarında İhtisas 
Komisyonları (İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Kesin Hesap Komisyonu, Encümen 
Üyeleri vs.) seçimi yapılır. Seçimlerden sonra Belediye Başkanı tarafından oluşturulan 
komisyonlar görev bölümü yapmak üzere toplantıya çağrılır. Bununla ilgili tüm yazışmalar 
yapılır. 

Tutanak 

 Her Meclis toplantısı öncesinde yoklama yapılır ve toplantıya katılan üyelerden imza 
alınır. Meclis toplantılarındaki görüşmeler görevli personel tarafından kayıt edilir ve yazıya 
dökülür. Yazıya dökülen tutanaklar Müdür tarafından kontrol edilir. Tutanaklar toplantıyı 
idare eden Meclis Başkanı ve Divan Kâtiplerine imzalatılır. Her toplantının tutanakları Müdür 
tarafından kontrol edilir. Tutanak özeti Meclis Başkanı ve divan Katiplerine imzalattırılır. 
Tutanak özetinin aslı müdür tarafından toplantı tarihi sırasına göre tutanak özeti dosyasına 
kaldırılır. Ayrıca her birleşim dosyasının üzerine takılır. 

Meclis Kararları  

 Mecliste görüşülerek karara bağlanan teklifler görevli personel tarafından yazılır karar 
haline dönüştürülür. Kararlar Müdür tarafından kontrol edilir. Görevli personel tarafından 7 
nüsha olarak çıkartılır ve toplantıyı idare eden Meclis Başkanı ve Divan Kâtibine (gerekli 
durumlarda tüm meclis üyelerine) imzalatılır. İmzaları tamamlanan kararlar üst yazı yazılıp 
dosyası hazırlanarak onaylanmak üzere süresi içerisinde Kaymakamlık Makamı’na gönderilir. 
Meclis kararlarının özetleri mutad vasıtalar, ilan panoları ve web sitesinden ilan edilir. Meclis 
Kararlarının bütün işlemleri bittikten sonra Meclis takip programına Meclis giriş tarihinden 
itibaren bütün bilgiler işlenir. Meclis kararlarında bir adet karar görevli memur personel 
tarafından karar numarası sırasına göre Meclis kararları dosyasına diğer bir karar ise kararı 
ilgilendiren evraklar ile birleştirilerek toplantı dosyasına takılır. 
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Encümen Birimi 

 Çeşitli Müdürlüklerden zimmetle gelen evraklar geldiği günün tarihine, Belediye 
Başkanı havalesinin olup olmadığına bakılarak, dosya numarasına dikkat edilerek Encümen 
Biriminde görevli eleman tarafından zimmet karşılığı alınır. Yazı İşleri Müdürü tarafından 
kontrol edilen dosyalardan eksikleri olanlar ayrılarak, eksikliklerin giderilmesi için zimmetle 
Müdürlüklerine iade edilir. Kontrolleri tamam olan evraklar Belediye Başkanı tarafından 
Encümen gündemine alınır. Encümen gündemi de her toplantı için ayrı ayrı hazırlanır. 
Gündem her toplantı için birden başlayarak sıra numarası alır. Encümen gündemi 
hazırlandıktan sonra toplantıdan yarım saat önce çoğaltılarak, Encümen Üyelerine dağıtılır. 
Encümen toplantılarına Encümen Başkanı ile birlikte meclis üyeleri arasından seçilen 3 üye 
ve Başkan tarafından seçile 2 birim müdürü ve Mali Hizmetler Müdürü katılır. İhaleler 2886 
Sayılı Yasaya göre yapılır, ihale tutanakları, kararları encümen kalemince yerine getirilir. 

 Encümence ihale esnasında tutulacak İhale tutanağı Encümen Memuru tarafından 2 
nüsha olarak hazır edilir. Tutanak ihale esnasında Yazı İşleri Müdürü tarafından doldurulur ve 
ihaleyi alan firma tutanağı imzalar. Tutanağın altına o günkü toplantıya katılan Encümen 
Başkanı ve Encümen Üyelerinin isimleri açılarak üyelere imzalatılır. 

 İhaleler bittikten sonra o gün gündemdeki diğer maddeler görüşülür. O günkü 
gündemdeki bir madde için inceleme kararı da verilebilir. İnceleme yapılarak tutulan rapor 
gereğince konu daha sonra tekrar görüşülür. Gündem maddeleri sonuçlandıktan sonra, her bir 
gündem maddesine bir karar numarası verilir. Bu numara karar defterine kayıtta olduğu gibi 
yılbaşında 1 numarayı alır ve yılsonuna kadar devam eder. Encümen memuru karar 
numarasını ve karar tarihini yazarak kararı 5 nüsha halinde hazırlar. Encümen kararı önerilen 
teklif ve hangi Müdürlükten geldiği belirtilerek yazılır. Teklifin içeriği yazılır. Encümen 
Kararları 1 asıl 5 suretten oluşur. Karar yazıldıktan sonra o günkü toplantıya katılan Encümen 
Başkanı ve Üyelerinin isimleri açılır. 

 Encümen Memuru kararlarını yazdıktan sonra bütün kararlar kontrol için önce 
Müdürde toplanır. Müdür, yazılan Encümen Kararlarını kontrol ederek düzeltmeleri yapar. 
Yapılan hataların düzeltilmesi Encümen Memuru tarafından yapılır. Düzeltilmeleri yapılan 
dosyalar müdürde toplanır. Müdürün yapmış olduğu kontrollerde imzası alındıktan sonra 
diğer encümen üyelerinin imzasına sunulur asılları imzalanan kararların diğer dört sureti Yazı 
İşleri Müdürü tarafından “Aslı Gibidir” yapılır. Encümen Biriminde Encümen Kararlarındaki 
4 surette bulunan “Aslı gibidir” yazılan yere mühür vurulur. Mühür ve kaşe işlemleri 
tamamlandıktan sonra 1 suret kararın arkasına Müdürlüklerden gelen teklif yazısı ve diğer 
ekler eklenir ve encümen suretleri dosyasına kaldırılır. Kalan 3 suret ise Müdürlükten gelen 
teklif evrakının veya dosyanın üzerine eklenir. Ayırım işlemi bittikten sonra kayıt memuru 
zimmete karar numarasını, gideceği müdürlüğü ve o günkü tarihi zimmetleyerek evrak 
dağıtım elemanına verir. 

 Dağıtım elemanı zimmet ve kararları alarak hangi müdürlüğe gidecekse imza karşılığı 
dağıtımını sağlar. Asıl kararlar imzalatıldıktan sonra karar numara sırasına göre dosyaya 
takılarak arşivlenir. 

Hakkı Huzurların Hazırlanması  
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 Encümen Üyeleri ve Encümene katılan Müdürler için 5393 sayılı Yasanın 36.  
Maddesi gereğince huzur hakkı ödenir. Her ay bir önceki aya ait durum Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne Encümen Üyelerine ait huzur hakkı ödemesi yapılması için bildirilir. 

Arşiv Düzeni Çalışma Esasları  

 Bir yıl içerisinde alınan kararların asıl ve suretlerinin, muhtelif yazışmaların saklandığı 
yerdir. Dolaplar yıl yıl ayrılır. Bir yıl içerisinde yapılan Encümen Kararları 1’den başlayarak 
sıra takibi kontrol edilir. Eksik evrak olup olmadığı kontrolünden sonra arşivde muhafaza 
edilir. Arşiv dosyalarının en üstüne hangi karardan başladığı ve hangi kararda bittiği tarihi ile 
yazılır. Aranan herhangi bir Encümen Kararı yıl ve karar numarasına göre dosya üstüne 
bakılarak bulunur. 

İnsan Kaynakları 

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde toplam 15 personel görev yapmaktadır. 

EVLENDİRME MEMURLUĞU 

Nikâh İşlemleri 

             Nikah için müracaat etmek isteyen çiftlerden; 6 adet Fotoğraf, Nüfus 
Müdürlüğünden veya Belediye Başkanlığından alınacak Yerleşim Durum Belgesi, Nüfus 
Müdürlüğünden alınacak Nüfus Kayıt Örneği ile Sağlık Raporunu tamamlayarak getirmeleri, 
ayrıca; nüfus cüzdan sureti, nüfus cüzdan fotokopileri ve maktu evlenme beyannamesinin 
düzenlenmesi istenir ve o sırada soruları varsa cevaplandırılır. Evlenecek çiftlerin 
durumlarına göre (yaşı küçük olanlar, boşanmış yada eşi ölmüş olanlar ve yabancı uyruklu 
olanlar) getirecekleri evraklar farklılık gösterir. Evrakları tamamlayan çiftlerin her ikisi de 
gelerek evraklarını teslim ederler. Tüm nikah evrakları evlenme dosyasında muhafaza edilir. 
Yapılacak nikah işleminin, müracaat kayıt defterine kaydı yapılır. Defterdeki sıra numarasına 
göre dosyaya da aynı numara verilir. Dosya numarası alan evraklar ile çiftler nikah günü 
almak üzere evlendirme memurluğuna giderler. Çiftlerin isteği doğrultusunda memurlukça 
da uygunsa nikah günü tespiti yapılır. Tespit edilen günde iki şahit huzurunda nikah işlemi 
yapılır. 

Nikah İzin Belgesi Verilmesi 

               Nikahın Belediye sınırları dışarısında faklı bir bölgede yapılması istendiğinde; 
Nikah işlemleri için istenen evraklar 2’şer nüsha çoğaltılarak Memurluğumuza teslim edilir. 
Nikah Memurumuz tarafından Aslı Gibidir kaşesi basılan ve mühürlenip onaylanan 
evrakların 1 nüshası Nikah Memurluğumuzda, 1 nüshası da imza karşılığında müracaat 
sahibinde kalacak şekilde teslim edilir. Ayrıca herhangi bir il yada ilçede oturup da izin 
belgesi ile nikah memurluğumuza müracaat eden çiftlere memurluğumuz ve çiftlerin uygun 
gördükleri gün ve saat tespiti yapılarak nikah akti gerçekleştirilir. Müracaatı alınan her çiftin 
bilgilerini gösteren Mernis Evlenme Bildirimi nikah akdinden sonraki 10 gün içerisinde 
Nüfus Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Evlenme Memurumuz tarafından onaylanır. 

Kayıtların Saklanması: 

               Bu prosedür kapsamında tüm kayıtlar, döküman ve kayıtların kontrolü prosedürüne 
uygun olarak saklanır. 
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ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Sunulan Hizmetler  

Yazı İşleri 

Müdürlüğü 

➢ Gerek ilçemizde bulunan resmi kurum ve kuruluşlar, gerekse posta yoluyla diğer 
kurum ve kuruluşlardan gelen resmi evrak, yazı ve dilekçeler günü içerisinde ilgili 
birimlerine havale edilerek, resmi evrak kayıt defterine ve bilgisayar ortamında 
işlenmek suretiyle, zimmet defterine kayıt edilerek ilgili birimlerine gönderilir. 
Birimimiz tarafından cevap verilmesi gereken yazılar, süresi içerisinde 
cevaplandırılır. 

➢ Günlük olarak Resmi Gazete kontrolleri yapılır ve resmi gazetede yer alan 
birimlerimizi ilgilendiren konuların ilgili birimlere sevk işlemleri gerçekleştirilir. 

➢ Meclis ve Encümen gündeminin hazırlanması ve onaylatılmasının ardında ilan 
yapıtırılır. 

➢ Belediye Encümeni tarafından alınan kararlar, süresi içerisinde yazılıp, 
onaylandıktan sonra ilgili birimlerine ulaştırılır. 

➢ Belediye Meclisi tarafından alınan kararlar, süresi içerisinde yazılıp, Kanun gereği 
Mülki Amire gönderilmesi ve kesinleşen kararların dağıtılarak ilanı yaptırılır. 

➢ Belediye Meclis Üyelerinin ve Belediye Encümen Üyelerinin Huzur Haklarının 
ödenmesine ilişkin evraklar hazırlanarak ödemenin yapılması için Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanır. 

➢ Resmi posta işlemleri aksatılmadan yürütülür, belediyemiz tüm birimlerine ait resmi 
postalar, normal ve taahhütlü olarak posta zimmet defterine kayıt edilerek, Posta 
İşleme Merkezine (PTT) her mesai gününde gönderilir. 

BELEDİYE 
BAŞKANI 

MEHMET GÜRBÜZ

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜR V. 

Orhan ORÇAN

PERSONEL ŞEFLİĞİ YAZI İŞLERİ 
SERVİSİ

EVLENDİRME 
MEMURLUĞU

EVRAK KAYIT 
BİRİMİ
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➢ Belediyemiz tüm birimlerinin fotokopi işlemleri, Yazı İşleri Müdürlüğünde bulunan 
fotokopi makinesinden yürütülür. 

➢ Belediyemize ait telefon santral hizmeti müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. 

Evlendirme Memurluğu 

İlçemizde ve İlçemiz dışında bulunan vatandaşlarımızın evlenmek için müracaat 
etmeleri halinde gerekli işlemlerin yapılması için yönlendirmede bulunarak, gerekli 
evraklar çiftlerden istenilmekte ve çiftlerin evlenmek için istedikleri ve uygun 
görülebilecek zamanda evlenme akitlerinin gerçekleştirilmesi suretiyle çiftlere evlenme 
cüzdanlarının verilmesi işlemleri. 

Birim Yönetimi 

 Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı alt birimler, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke 
edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler tespit edilerek personelle koordineli bir şekilde iş 
bölümü yapılarak, günlük olarak kimin hangi işleri yapacağı belirlenir. Verilen görevler ilgili 
personel tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi, görüş ve önerileri alınarak çalışma 
son haline getirilir. Mesai bitimine yakın bir sonraki mesai saati ile ilgili yapılacak işlerle 
ilgili olarak notlar alınarak işin devamlılığı sağlanır. Yapılan işlerle ilgili olarak periyodik 
zamanlarda birim amirine yapılan işler ve konularla ilgili olarak bilgilendirilir. 

İç Kontrol Sistemi 

 Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı alt birimler, vizyonları ve misyonları çerçevesinde, 
görev ve sorumlulukları bünyesinde, bilgi ve teknolojik kaynaklar ile insan kaynaklarından 
en iyi ve verimli bir şekilde faydalanarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile şahıslara 
sunulacak hizmetin en iyisini ve doğrusunu vermeyi sağlayacak sistemli bir çalışma 
içerisinde bulunmaktadır. 

AMAÇ VE HEDEFLER 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

AMAÇ: Ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak çağdaş 
belediyecilik hizmetleri gerçekleştirilecektir. 

HEDEF: Bölgemizde bulunan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve 
belediyemiz arasında etkin işbirliği tesis edilerek belediye faaliyetlerindeki etkililik oranı 
artırılacaktır. 

Evlendirme Memurluğu 

AMAÇ: İlçemizde ve ilçemiz dışında bulunan evlenmek isteyen çiftlerimizin sağlıklı ve 
güvenilir bir şekilde evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

HEDEF: Evlenmek üzere evlendirme memurluğumuza müracaat eden çiftlerimizin, 
evliliğe nedenli hazır olduklarının belirlenmesi amacıyla, birbirlerini çok iyi tanıyıp 
tanımadıkları, evliliğin; kısa süreli değil bir ömür boyu sürmesi gereken kutsal bir yuva 
kurulması amacıyla gerçekleştirilmesi gerektiği, hastalıkta, sağlıkta, iyi ve kötü günlerde 
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çiftlerin birbirlerine karşı sevgi, saygı ve şefkat anlayışı içerisinde davranmaları gerektiği 
ana hedeflerimiz arasında bulunmakta olup, bu hedeflerimiz evlenmek üzere müracaat eden 
tüm çiftlerimize nikah akdi öncesinde özellikle hatırlatılmaktadır. 

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

Temel Politikalar 

Yazı İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerini tüm çalışmalarında temel politika olarak: 
➢ Güler yüzlü, içten hizmeti, 
➢ Hızlı, uygun, güvenilir, kaliteli, şeffaf hizmeti, 
➢ Güvenli, doğru ve doğrudan iletişimi 
➢ Saygı, sevgi ve diyalogu 
➢ Vatandaş memnuniyetini ölçerek, şikayet öneri ve istek sahiplerini bilgilendirmeyi 
➢ Bilgi ve teknolojiyi hakim ve sürekli kılmayı 
➢ Referans merkezi olmayı benimsemiştir. 

Öncelikler 

Yazı İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerinin temel önceliği hizmetlerimizin daha çok vatandaşa 
ulaşmasını sağlayarak vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

PERFORMANS BİLGİLERİ 

Yazı İşleri Müdürlüğü 

Evlendirme Memurluğu 

KONUSU ADEDİ

ENCÜMEN TOPLANTI SAYISI 53

ENCÜMEN KARAR SAYISI 479

MECLİS TOPLANTI SAYISI 11

MECLİS KARAR SAYISI 71

GENEL OLARAK GELEN EVRAK SAYISI 12.395

GELEN GİZLİ EVRAK SAYISI 6

GİDEN EVRAK SAYISI 12.394

KONUSU ADEDİ
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Performans Sonuçları 

 Yazı İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerinin 2020 yılına ait faaliyet bilgileri 
doğrultusunda vatandaşlarımıza misyon ve vizyonumuz doğrultusunda en etkin ve verimli 
bir şekilde ulaşıldığı ve hizmet verildiği ortaya çıkmıştır. 

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 Yazı İşleri Müdürlüğümüz ve alt birimlerimizin 2020 yılına ait performans 
sonuçlarının, etkin ve verimlilik ilkesi, yasal, hukuki ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile 
tarafsız bir şekilde sunulduğu, gelen olumlu tepkiler sonucunda görülmüştür. 

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 Yazı İşleri Müdürlüğümüz ve alt birimlerimizde başkanlık ve tüm birimlerdeki 
her türlü işlemin yazılı ve yasal prosedüre uygun olan, şeffaf bir yönetim anlayışı ile 2020 
yılına ait performans faaliyetlerine en etkin bir şekilde ulaşılmıştır. 

Diğer Hususlar 

 Yazı İşleri Müdürlüğü ve alt birimlerince, 2020 yılında yapılan etkin ve verimli 
bir çalışma sonucunda, 2021 yılı için bilgi ve teknoloji kaynaklarından da yararlanarak 
performansımızı en üst düzeye çıkarmak temel hedefimizdir. 

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Üstünlükler 

➢ Her türlü mevzuat değişimi yakından takip edilmektedir 
➢ Takım ruhunu sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır 
➢ Müdürlüğün mevcut dosyalama arşivinin yeterli olması 
➢ Yazı Işleri Müdürlüğü ve alt birimlerinin diğer birimlerle koordineli bir şekilde 

çalışma içerisinde bulunması 
➢ Bilgi yönünden teknolojiyi en etkin ve verimli bir şekilde kullanılması 

Zayıflıklar 

➢ Gelecekte ihtiyacı karşılayacak elektronik bir arşiv sisteminin oluşturulmamış olması 
➢ Fiziki mekan yetersizliği 

NİKAH AKDİ YAPILAN 899

AİLE CÜZDANI VERİLEN 894

İPTAL EDİLEN NİKAH SAYISI 5
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim. 

        Orhan ORÇAN  
Yazı İşleri Müdür Vekili 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

YÖNETİCİ SUNUŞU  
Faaliyet raporu; kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programları uyarınca 

yürütülen faaliyetlerini, belirlenmiş performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme 
durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklamakta, idare hakkındaki genel ve 
mali bilgileri vermektedir. 

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari 
sorumlulukları çerçevesinde her yıl faaliyet raporları; 5018 Sayılı Kanunun 41’inci maddesi, 
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5393 sayılı Kanunun 56. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkında Yönetmelik gereği hazırlanmaktadır. Başarımız; çalışma ve özveriye verdiğimiz 
önemin, zabıta görevinin bir nişanesi olarak görülebilir. Söz konusu 2020 yılı faaliyet 
raporumuzu aşağıda ayrıntılı bir şekilde arz ederim. 

                                                                                                                           Adnan DOĞAN 
                                                                                                                        Zabıta Müdür V. 

MİSYON ve VİZYON  

Misyonumuz 

 Belediyemiz sınırları içerisinde ilçemizin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin 
sağlanması Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, yasalar ve 
mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri kullanarak yaşanabilir bir çevre şeffaf ve her işin 
merkezine insanı koyan bir yönetim, görev yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı, çağdaş, 
birim hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışma ile hizmet verecek yenilikçi, ileri görüşlü, 
vatandaş ve kalite odaklı, takım çalışmasına inanan, insanlara değer veren, güvenen, öncü, 
dinamik, lider müdürlük olmak. 

Vizyonumuz 

  İnsan ve hizmet odaklı ilçe halkının beklentileri üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere 
açık ve kararlı hizmet veren, yasalara saygılı, mevzuat bilgisine sahip, cezacı değil, öğretici, 
insan haklarına saygılı, dürüst, ayırımcılık yapmayan, demokratik kurallara saygılı, etik ve 
ahlaki değerlere sahip, çevreye saygılı, örnek gösterilen, görüşlerine başvurulan, iletişime 
açık, uzlaşmacı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, 
işbirliği anlayışına sahip, paylaşımcı, sorumluluk bilincinde, şeffaf, adil ve hoşgörülü, takdir 
edilen, yaratıcı ve yenilikçi bir birim olarak varlığını sürdürmektedir. 

KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Mevzuat 
Türü

Mevzuat Adı

Kanun 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlişkili Yönetmelikler

Kanun
 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 32’inci Maddesine göre 
çıkartılan Elbistan Belediyesi Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği

Kanun 2559 Sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu
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ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Personel ve Yazı İşleri Amirliği 

Müdürlüğümüz çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde Belediyemiz kurumları arasında 
iletişim ve yazışmalarını yapmak, kurum dışı yazışmalar yapmak, Müdürlüğümüzde görevli 
tüm personel ile ilgili işlemleri takip etmek, nöbet çizelgeleri ve dosyalama evraklarını takip 
etmektedir. 

Açık Pazar Denetim Büro 

İlçemiz pazar esnafları ve halkımız için sağlıklı, temiz ve kurallara uygun bir şekilde 
çalışmaların sürdürülebilmesi için aktif bir şekilde çalışmaktadır. 

Terminal Zabıta 

İlçemizin şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların denetimi, yolcuların herhangi bir 
aksaklığa veya mağduriyete uğramaması için görev yapmaktadır. 

Ruhsat ve Denetim Büro 

Kanun
5728 Sayılı Kanunla değişik, 1608 sayılı Umuru Belediyeye 
Müteallik Ahkâm-ı Cezai Hakkında Kanun

Kanun
5727 Sayılı Kanunla değişik, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun Hükümleri.

Kanun Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler

BELEDİYE BAŞKANI                     
Mehmet GÜRBÜZ

ZABITA MÜDÜR V. 
Adnan DOĞAN

Personel ve 
Yazı İşleri 
Amirliği

Açık Pazar 
Denetim Büro

Terminal 
Zabıta

Ruhsat ve 
Denetim Büro Trafik Zabıta
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İlçemizde ruhsatlı veya ruhsatsız çalışan tüm yerleşkelerin kayıt altına alınarak ruhsatsız 
faaliyet gösteren işyeri veya yerleşkelerin ruhsat altına alınmasını sağlamaktadır. 

Trafik Zabıta 

Şehir içinde araçların kaldırımlara ve yaya geçitlerine park etmesini önleyerek, bisiklet 
yolunu işgal etmelerini engellemek ve park yasağı olan bölgelerde vatandaşların olumsuz 
etkilenmemesi için görev yapmaktadır.  

İnsan Kaynakları 

Zabıta Müdürlüğü bünyesinde toplam 88personel görev yapmaktadır. 

YETKİ VE GÖREVLERİ 

➢ Belediye Meclisi,  Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’nın aldıkları kararları ve 
sözlü emirleri yerine getirmek. 

➢ Ruhsat, işgal ve denetimlerinin yapılarak, sonuçlarını takip etmek.  

➢ Kültürel etkinliklerde görev almak.  

➢ Fiyat araştırmaları (rayiç), tebligatları sonuçlandırmak ve cevaplandırmak.  

➢ Sözlü, yazılı ve telefon ihbarı ile alınan şikâyetlere ivedilikle cevap vermek.  

➢ Dilenci denetimleri ile ilçemiz merkezindeki dilencileri takip etmek.  

➢ Şehir içi trafik düzenleme çalışmaları, ihtiyaç hâsıl olması veya Emniyet 
Müdürlüğü’nden gelen raporlar doğrultusunda sürdürmek.  

➢ Canlı Hayvan Borsası ve semt pazarlarında düzenli bir şekilde kontrol ve denetimi 
sağlamak.  

➢ 4207 sayılı Kanuna göre oluşturulan Tütün mamulleri tüketim kontrolündeki 
komisyonda üye bulundurarak neticeleri takip etmek.  

➢ Şehirlerarası Terminal Yönetmeliği, doğrultusunda kontrol ve denetimleri sürdürmek.  

➢ Belediyemiz birimleri ve resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaları devam 
ettirmektir.  

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

İlçemizin düzenini muhafaza eden, ilçe halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, 
yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan zabıta kuvvetini ifade eder ve 
belediye zabıtası İlçemiz içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli 
gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve 
yaptırımları uygular. 

  İlçemizde ticari faaliyette bulunan tüm iş yerleri sürekli bir şekilde denetlenmiş ve 
işyerlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili esnaflar hakkında gerekli işlemler 
ve takibatlar yapılmıştır. Faaliyet alanlarımızla ilgili denetimlerimiz ilgili oda 
başkanlıklarımızın katılımları ile gerçekleştirilmiştir.  
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Belediyemizin hizmetlerinde; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Yazı 
İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli bir 
şekilde çalışarak hizmetlerimizin aksamamasına özen gösterilmiştir. Bu kapsamda 
denetimlerimiz gerçekleştirilmiştir. 

İş Yeri Ruhsat ve Yapılan Denetimler 

Seyyar Sa]cılar ve İşgallere Yönelik DenePmler 

Kabahatler Kanuna Göre Yapılan İşlemler 

Kabahatler Kanununa İstinaden Yazılan Cevaplar   (Adet)                                                                                             

Denetlenen İşyeri 
Sayısı

Ruhsatlandırılan 
İşyeri

Kapatılan 
İşyeri

Kalorifer 
kazanları

815 319 5 126

Ruhsat Başvuruları Sıhhi İş Yeri Verilen 3. Sınıf GSM Umuma Açık

Verilen Ruhsat Sayısı  189 adet 42 adet 7 adet

Mani Olunan 
Seyyar Satıcı

Kabahatler Kanunu 38/1 
Uygulanan İdari Yaptırım 

Karar Tutanağı
Seyyar İşgal Tutanak

325 280 325

Çevreyi Kirletme Emre Aykırı 
Davranışta Bulunan

Rahatsız Etme Afiş Asma

10 105 135 6

Afiş asma 6  
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01.01.2020-31.12.2020 arası faaliyetlerimiz 

Belediyemiz Tarafından Yapılan İmara Aykırı Yapılar İle İlgili Yıkım Çalışmaları 
Emniyet Tedbirleri 

İşgal 185 

Rahatsız etme 175 

Çevreyi kirletme 10 

Emre aykırı davranış 105 

Hafriyat 2 

Cimer gelen şikâyet 84

Cimer cevaplanan 84

Whatsapp Gelen Şikâyet 815

Whatsapp Cevaplanan Şikâyet 746

Whatsapp bekleyen şikâyet 59

Telefon ile gelen şikâyet 1554

Tebligat yapılan işyerleri 342

Açık pazar denetlenen iş yeri, pazarcı ve büfe 7256

Köprübaşı mahallesindeki yıkım 
esnasında alınan tedbirler

Çevre Kontrolü

Bisiklet yolu emniyet tedbirleri Malatya Caddesi ve Hulusi Efendi 
Bulvarı’nın kapatılması

Denetlenen kaloriferli binalar 149

Asfalt döküm ve kazıma çalışmaları için 
yol emniyet çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü’ne destek olunmuştur

Hazine arazisine kaçak dikim sonucu 
yapılan işlem

95
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Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Covid-19 salgın önleme ve mücadele de aktif görev alarak 
çalışmalar yapmaktadır. Bakanlıklardan gelen genelgeler, Valilik ve Kaymakamlık bünyesinde 
oluşturulan komisyonlarda görev alarak kolluk güçleri ile çalışmalar yapmaktadır. 

  

Yapılan çalışmalara ait bilgiler; 

Koronavirüs salgını boyunca teşkilatımız aktif şekilde görev almaktadır. Şehrimizde 
bulunan tüm iş yerlerinin denetimlerini yaparak vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan iş 
yerleri hakkında idari işlem yaparak, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından tebliğ 
edilen genelgeler doğrultusunda tedbirler almaktadır. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan toplam 3.763 denetime ait bilgiler İl Salgın 
Denetim Komisyonuna günlük olarak bildirilerek anlık veri girişi sağlanmaktadır. İlgili 
kurumlarla yapılan çalışmalar ve müdürlük olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 

Zabıta Müdürlüğünün müdahale ettiği 
moloz ve hafriyatlarla ilgili işlem

23 

Encümene sevk edilen evrak 114

Encümen tarafından verilen para cezaları 109

Tabela kaldırılması için yapılan tebligat 22

Moloz hafriyat 6

El ilanı 14

Seyahat izin kurulu olarak izin verilen vatandaş sayısı 270

Salgın önleme, hijyen, sosyal mesafe, maske ve diğer 
denetimler 2.136

Sosyal mesafe ve maske ihlali yapanlar hakkında işlem 
sayısı 64

Valilik, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan 
komisyonlarda yapılan denetim sayısı 1.293

Toplam yapılan denetim sayısı 3.763
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2020 yılında Zabıta Teşkilatı olarak yapılan çalışmalar, Covid-19 önlemlerine yönelik 
yapılan çalışmalar, sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşlarımıza yapılan yardımlar, 
belediyemizin farklı birimleri ile olan çalışmalar ve diğer hizmetlerimize örnek resimler; 
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Pandemiye bağlı sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemlerde maaşını çekemeyen 
yaşlılarımızdan gelen talepler doğrultusunda onlara yardımcı olunmuştur. 

KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
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Huzurlu ve düzenli bir şehir yaşamı için zabıta hizmetlerini etkin, etkili ve verimli kılma 
amacıyla görev edindiğimiz amaçlarımızı gerçekleştirme oranlarımız; 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

       Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 

       Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

       Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık 
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

       Bu güvence, harcama yetkilisi olarak benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgiler, 
sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay 
raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

      Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 
bilgim olmadığını beyan ederim.  

Adnan DOĞAN 
Zabıta Müdür V. 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. ÜSTÜNLÜKLER 

Ana ve ara caddelerin kaldırım ihlal denetimleri % 93

İşyeri ruhsat denetimleri % 95

Kapalı pazar yeri ve canlı hayvan pazarı denetimi %97

Yazılı şikâyet başvuruları ile yapılan çalışmaların 
sonlandırılması, raporlanması ve dosyalanması 

%92

Şehir içi trafiğinde kural ve ihlallerin önlenmesine 
yönelik gerekli çalışmaları yaparak trafik araç park 
ve ihlal denetimleri 

%97
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• Merkezi yönetimle uyumlu çalışılması 
• Belediyenin uyumlu üst düzey yönetici kadroya sahip olması, 
• Meclis üyelerinin meclis ve belediye çalışmalarına yoğun ilgisi, 
• Belediye personelinin teknik mesleki bilgi ve becerisinin yüksek olması ve takım 
ruhuyla çalışma azmi, 
• Çalışan personelin genç ve dinamik olması, 
• Güçlü kurumsal kapasiteye sahip olunması, 
• Mevzuatın takip edilerek gerekli güncellemelerin hemen yapılabilmesi, 
• Kamu kaynaklarının doğru ve ekonomik kullanımını sağlayacak bilinçli güçlü ve 
güvenli personel yapımızın olması, 
• Kent bilgi sistemi ile belediye birimleri arasında bilgisayar otomasyon sisteminin 
olması, 
• Yönetim anlayışında birlik ve beraberliğin etkin olarak kurulması 
• Büyükşehir belediyesi ile uyumlu çalışma ortamının olması, 
• İç ve dış paydaşlarla iletişimin güçlü olması, 
• Altyapı çalışmalarının seri bir şekilde devam ediyor olması, 
• Araç park alanlarının modern ve yeni bir şekilde hazırlanması, 
• Belediyemizin atölye ve asfalt tesislerinin hizmet kapasitesiyle uyumlu olması, 
• Belediyemizin yeterli bina ve fiziksel koşullara sahip olması, 
• Belediyemize 2014 yılında bağlanan mahalleler ile belediyemizin taşınmaz 
mülkiyetinin artmış olması 
• Doğalgazın bölgemizde kullanılıyor olması, 
• Temizlik alanında sağlanan standart ve istikrarın korunması, 
• Temizlikte geri dönüşüm sistemine geçilmesi, 
• Doğal zenginlik nedeni ile geniş mesire alanları yapma imkânı, 
• Kaçak yapılaşmanın olmaması ve önlenmesi, 
• Yeşil alan miktarının dünya standartlarına yaklaşma yönünde çalışmalar yapılması ve 
fonksiyonel kullanılması, 
• Hizmet binasının merkezi bir yerde oluşuyla vatandaşların ulaşımının kolay olması, 
• Şeffaf bir belediye olması, 
• Vatandaşların istek ve şikâyetlerinin anında değerlendirilerek pratik biçimde 
sonuca bağlanması, 
• Belediyemizin güçlü bir mali yapıya sahip olması, 
• e-belediyecilik ile vergi tahsilatının yapılması, 
• Tasarrufa önem veren bir yönetim anlayışının olması. 

B.  ZAYIFLIKLAR 

• 5747 ve 6360 Sayılı Yasalarla Belediye sınırlarının genişlemesi ile hizmet alanının 
genişlemesi 
• Büyük ticaret merkezlerinin olmaması 
• Şehrin hızlı gelişiminden dolayı şehir dışında bulunan besi ahırlarının yerleşim 
yerlerine yakın bölgelerde kalması 
• Eski gecekondu yapılarının tamamen kentsel dönüşüm projesi 
çerçevesinde ortadan kaldırılamamış olması 
• İlçe merkezinde çok katlı otopark olmayışı ve park sorunun yaşanması 
• Demiryolu ağımızın olmaması  
• İklim özelliğinden dolayı kış aylarında asfalt yolların, anında onarımının güçlüğü 
• Park bahçelerimizin ihtiyacını karşılayacak olan sera ve fidanlığımızın ısıtma 
sisteminin yeterli olmayışı 
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• Hizmet içi eğitimlerde istenen seviyeye ulaşılamamış olması 
• Kanun ve yönetmelikler konusunda personelin bilgi yetersizliği 
• Dijital arşiv hizmetlerine geçilememiş olması, belediye otomasyon hizmetinin tam 
anlamıyla kullanılamaması, online hizmetlerde geri kalınmış olması 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Elbistan Belediyesi kanunların verdiği yetki, görev ve sorumlulukları yerine getirip, 
vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetleri, hizmet kalitesini artırarak, kaynaklarını israf etmeden 
kullanarak yerine getirme konusunda gösterdiği gayret nedeniyle çalışmalarını problemsiz 
gerçekleştirmeye devam etmiştir. 

VI. MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI VE ÜST 
YÖNETİCİ İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI  
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2020 YILI FAALİYET RAPORU 
HAZIRLAMA GRUBU 

Ahmet TEZEL 

Müfettiş 

Ramazan GÖK 

Mali Hizmetler Müdür V. 

Tuba DİLFİRUZ 

Yüksek Ziraat Mühendisi 

Ahmet TAT 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Personeli 

Hasan ÖZTÜRK 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Personeli   

Selahattin KARADUMAN 

Basın-Yayın Personeli 

Hasan GÜRBÜZ 

Basın-Yayın Personeli 

Said YAŞAR 

Harita Teknikeri 

TÜM MÜDÜRLÜKLER
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