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ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 

Sur Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 
hazırladığımız, 2020 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. 

Amacımız tarihi Sur İlçesinin turizm, ticaret ve kültür değerleriyle dünyaya tanıtarak, şehrimizin ve ülkemizin gelişimine 
katkıda bulunmaktır. 2020 yılında da ilçemiz Sur'a hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten haz duyuyoruz. 

Diyarbakır Sur İlçesi en eski medeniyetlerin kurulduğu "Mezopotamya" ile "Anadolu" medeniyetlerinin geçiş bölgesinde 
olup, yaklaşık 9000 yıla uzanan geçmişi ile insanlık tarihine damga vuran, kadim kentler arasında en önemlilerden biridir. 
Bu kadim ilçeye hizmet etmek, insanlığa, tarihe, medeniyete kültüre geleceğe hizmet etme yanında dün, bugün ve yarın 
arasında köprü kurmak demektir. Aslında bizi diğer kadim şehirlerden ayıran da budur. Çünkü bu şehirde zaman yoktur. 
Daha doğrusu zaman, şehrin hücrelerine sirayet etmiş ve şehirle iç içe geçmiştir. 

Her şehrin sahip olmak isteyeceği bir özellik olan ve köklü geçmişimizin eseri olan bu armağan, aynı zamanda işleri 
karmaşıklaştıran ve zorlaştıran bir durumdur. Çünkü etrafınızı kuşatan tarih, hareket alanınızı daraltan, adeta yumurta küfesi 
gibi, hassasiyetle taşınması gereken ağır bir yüktür. İşte Sur Belediyesi olarak bizim de yapmaya çalıştığımız şey, Sur 
Belde'mizin bu hassas yükünü, dikkat ve özenle yarınlara taşımaktır. 

Şehrin yaşayan bir organizma olduğunu unutmadan, geçmiş, bugün ve yarın arasındaki dengeyi bozmadan ve şehri oluşturan 
kent ve insan unsurlarını birbirinden ayırmadan oluşturduğumuz ve hayata geçirdiğimiz bu plan; esas itibariyle insanımızın 
mutluluğunu ve kentimizin sürekliliğini hedeflemiştir. 

Çünkü bize göre ne sadece insan, ne sadece kent tek başına anlamlıdır; kente anlam katan insan; insanın yaşamını 
şekillendiren ise yaşadığı kenttir. Sur Belediyesi olarak bizim, coğrafi kısıtlara aldırmadan, kentin dinamiklerini en iyi 
şekilde kullanmayı öngören plan ve projelerimiz etkili olmuştur. Aynı zamanda, yaptığımız çalışmalarla ilgili tüm 
paydaşların görüş ve düşüncelerini almamızın da rolü yadsınamaz. 

İş, işlem, faaliyet ve planlarımızı yaparken olabildiğince açık, şeffaf, hesap verebilir ve vatandaş memnuniyeti odaklı bir 
anlayış ile hareket ediyoruz. Akademik çevrelerle ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli istişare halinde olan bir belediye 
olduk. Şüphesiz ki, şu anki yönetim yaklaşımının yanı sıra, vatandaşlarımızın ilgi ve desteği de bizim başarımızı artıran en 
önemli motivasyon unsurlarından biri olmuştur. 

Sur İlçemizde, Çarpık yapılaşma olan tarihi ve inanç değerlerini gölgede bırakan iç kaledeki işgallere son verilerek, Çevre 
Şehircilik Bakanlığı işbirliği ve koordinesinde tarihi ve manevi değerleri olan bu alanların herkesin kullanımına açılması 
sağlanmış, Mardin kapı ile fışkaya arasında 150 dekarlık alan millet bahçesine dönüştürülerek, tarih ve doğa ile iç içe bir 
millet bahçesi sur ilçemize kazandırılmıştır. Ayrıca Ali paşa mahallesi ve Terör örgütü tarafından çukur eylemleri ile tahrip 
edilen Hasırlı, Fatihpaşa, Cemal Yılmaz, Savaş, Dabanoğlu Mahalleleri Koruma amaçlı imar planı çerçevesinde yeniden ihya 
ve inşa edilmektedir. Amacımız Surdaki çarpık yapılaşmayı sonlandıracak kentsel dönüşümün bütün Sur içini kapsayacak 
şekilde genişleterek Sur'un tarihi ve Kültürel bütün değerlerini ortaya çıkarmaktır. Bütün bu çalışmalar bittiğinde Sur yılda 5 
milyon Turisti ağırlayacak kapasite ve potansiyele kavuşmuş olacaktLI. 

2020 yılına ait bu Faaliyet Raporu ile kurulumuzun çalışmalarını bilgilerinize ve meclisimizin onayına sunarken; bize öneri 
ve desteği ile katkıda bulunan arkadaşlarımıza teşekküre diyorum. 

Saygılarımla, 

Sur İlç 
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1-GENEL BİLGİLER

A- MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ

MİSYON 
Sur İlçe Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli arttırarak, yerel hizmetleri yerine getirmede 
çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve eşitlikçi bir anlayışla hareket eden sürdürülebilir, ınsan 
odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun olarak hizmet sunmaktır. 

VİZYON 
Geçmişin gelecekle buluştuğu, dünyanın her yerinden insanların görmek için arzuladığı temiz bir 
çevreye sahip, kültür, sanat, tarih, doğa ve ticareti ile yaşanabilir zengin, refah düzeyi yüksek bir 
kültür ve turizm kenti yaratmak ve insana ve çevreye saygılı, paydaşlarının beklentilerini aşmayı 
hedefleyen ve dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden bir yönetim anlayışı doğrultusunda; temel 
belediyecilik sorunları çözülmüş, sürdürülebilir sosyal refah ve kentleşmeyi sağlamış, farklı 
kültürlerden gelmiş insan mozaiği ve gelişen yüzü ile bir çekim merkezi, huzurlu ve güvenli bir kent 
haline getiren, çağın gerekleriyle donatılmış öncü belediye olmaktır. 

İLKELERİMİZ 

• Şeffaflık
• Etkinlik
• Katılımcılık
• Vatandaş Memnuniyeti
• Sürdürülebilir Hizmet
• Çözüm Odaklılık
• Ulaşılabilirlik
• Ekolojik Duyarlılık
• Tarihe ve Kültüre Saygı
• Sürekli Gelişim
• Kaynakların Tahsisinde Öncelikler
• iş Etiği
• Kalite Bilinci
• Vatandaş Odaklılık
• Farklılıklara Saygıyı Koruma ve Geliştirme
• Planlı ve Programlı
• Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip
• Dezavantajlı Gruplara Yönelen

B- BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Belediyenin görev ve sorumlulukları 

Madde 14- Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla; 



a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası,
belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları
Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait
her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet
ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar
veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012- 6360/17 md.) ( ... ) (Ek cümleler: 12/11/2012-
6360/l 7 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet
önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.( 1 )( 4)

b) ( ... ) (2) 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
tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/l 7 md.) Gerektiğinde, sporu
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci
fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl
genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için
binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile.)
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malı 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.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahalli 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 dahil 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) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci halleri, 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.
1) Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhi 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 güzergahlarını 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.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili
diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında
yer seçim belgesi vermek,
s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni
hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak,
ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş
muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
ş) (Ek:24/12/2020-7261/33 md.) Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park
ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi,
yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü 
yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık 



periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir 
komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. 

(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında 
alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına 
rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları 
içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhi 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 Danıştayın 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 nci maddedeki esaslara göre hizmet 
satın alma yoluyla yerine getirebilir. (2) 

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 taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-

6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, 
okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu 
verebilirler.( 1) (2) 
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek 
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet 
İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez. 
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca 
yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ( ... ) ( 1) . On gün içinde yeterli mal beyan 
edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak ( .. . ) (1) şekilde yapılamaz.(l )  

Belediye meclisi 

Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 
göre seçilmiş üyelerden oluşur. 

Meclisin görev ve yetkileri 



Madde 18- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan 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 planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre
düzeni planını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan
Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır
veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli
bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar
vermek.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı
hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek ..
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL'den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi 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.
1) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem,
flama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallı idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
p) Yurt içindeki ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallı
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. (1)
r) Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u) İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
Belediye encümeni 

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, mali 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, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl
için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda,
belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık
eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye
başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.

Encümenin görev ve yetkileri 

Madde 34- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine
görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile
tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye başkanı 

Madde 37- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 
Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin 
devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor 
kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. 

Belediye başkanının görev ve yetkileri 

Madde 38- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak
ve menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 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.



1) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri
yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.(})

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediyenin Gelir ve Giderleri

Belediyenin gelirleri

Madde 59- Belediyenin gelirleri şunlardır: 
a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
d) Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler.
e) Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

f) Faiz ve ceza gelirleri.
g) Bağışlar.
h) Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
i) Diğer gelirler; Büyükşehir belediyelerinde büyükşehir sınırları ve mücavir alanları içinde
belediyelerince tahsil edilen emlak vergisi tutarının tamamı ilgili ilçe ve ilk kademe belediyeleri
tarafından alınır. Bunlardan büyükşehir belediyesine veya özel idareye ayrıca pay kesilmez.

Belediyenin giderleri

Madde 60- Belediyenin giderleri şunlardır: 
a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için
yapılan giderler.
b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur
hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve
tahsili için yapılacak giderler.
e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak
giderler.
f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik
aidatı giderleri.
g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri
i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.(})
j) Dava takip ve icra giderleri.
k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
1) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve proje giderleri.
n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.



o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
s) İmar düzenleme giderleri.
t) Her türlü proje giderleri.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

!-FİZİKSEL YAPI 

Fiziki koşullardan en önemlisi Diyarbakır Sur Belediyesi hizmet birimlerinin hizmet yürüttüğü 

binaların niteliği, sayısı ve coğrafi dağılımıdır. Halen kurum dağınık binalarda faaliyetlerini 
sürdürmekte ve bu nedenle yeterince etkili bir şekilde çalışamamaktadır. Diyarbakır Sur Belediyesi 
binalarının dağılımı aşağıdaki gibidir; 

a) Belediye Hizmet Binası: İnönü caddesi No:37'de 5 katlı bir binada hizmet vermektedir. Hizmet
binası 2003 yılı itibariyle faaliyete geçmiştir. Hizmet binamız içinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler,
Mali Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Teftiş Kurulu, Strateji Geliştirme, İşletme, Destek
Hizmetleri, Özel kalem, Yazı İşleri, Bilgi İşlem, Hukuk İşleri, Kültür ve Sosyal İşleri, Muhtarlık
İşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri, İmar ve Şehircilik Müdürlükleri ve Yapı Kontrol Şefliği, Emlak
İstimlak Şefliği, Gelirler Şefliği, Ruhsat ve Denetim Şefliği, Evlendirme Memurluğu faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Ayrıca Başkanlık Makamının bulunduğu yerdir.

b) Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası: Dicle Mahallesinde bulunmakta Fen İşleri
Müdürlüğümüz faaliyetlerini buradan sürdürmektedir.
c)Dicle (Bağıvar) Mahallesi Hizmet Binası Dicle Mahallesinde bulunmakta Park ve Bahçeler
Şefliği faaliyetlerini buradan sürdürmektedir

d) Belediye Zabıta Müdürlüğü: Ulu Camii yanında bulunan Büyükşehir belediyesi sağlık merkezi
binasının altında faaliyette bulunmaktadır.
e) Sur Gençlik Sanat Merkezi: Melikahmet Caddesi Ziyagökalp Mahallesi Yeşil Sokak N: 2
t) Melikahmet Çocuk Kütüphanesi: Melikahmet Mahallesi 1. Mazi Sokak No: 2'de 144 m- üzerine

Z+ 1 katlı, avlulu yapı (kiralanmıştır).
g) Belediye Şantiyesi: Mardin kapıda bulunmaktadır. Şantiyede Temizlik İşleri ve Makine İkmal
Bakım ve Onarım faaliyetlerini sürdürmektedirler. Şantiyemizde 4 adet çalışma yeri, 1 adet atölye ve
1 adet akaryakıt pompa istasyonu bulunmaktadır.

2-FİZİKİ KAYNAKLAR

TÜRÜ NİTELİGİ SAYISI TOPLAM 

Genel Hizmet Binası 1 

Dicle (Bağıvar) Hizmet (Fen İşleri Müdürlüğü) 
Hizmet 
Binaları Özekli Hizmet Binası 1 

Dicle (Bağıvar) Hizmet (Park Ve Bahçeler Şefliği) 1 
Zabıta Hizmet (Zabıta Müdürlüğü) 1 

-



Atölye Hizmet (Makine Bakım Ve Onarım) 1 
- - ·-

Mardinkapı Şantiyesi (Katı Atık) 1 

Sosyal Melikahmet Çocuk Kütüphanesi 1 

Tesisler Giysi Ve Gıda Bank 1 3 

Sur Gençlik Sanat Merkezi 1 

DEMİRBAŞA KAYITLI ARAÇLAR SAYISI 

Otomobil 6 

Traktör 22 

Minibüs 2 

Otobüs 2 

Kamyonet 5 

Kamyon (Damperli) 7 

Kamyon (Sıkıştırma) 14 

Su Tankeri 2 

Kamyon (Süpürge Makinesi) 1 

İş Makinesi 11 

Toplam 72 

Demirbaşa Kayıtlı Araçlar Tablosu 

KİRALAMA YOLU İLE TEMİN EDİLEN ARAÇLAR SAYISI 

Binek 4 

Pick-Up 5 

Sıkıştırma Çöp Kamyonu 1 

İş Makinesi 1 

Toplam 11 

Kiralama Yolu ile Temin Edilen Araçlar Tablosu 

3-TEŞKİLAT YAPISI
5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre teşkilatlanan belediyemiz idaresi
organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır.
Sur İlçe Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanı ve Belediye Başkanına bağlı iki başkan Yardımcısı
ve Başkan Yardımcılarına bağlı 19 Müdürlük, bu Müdürlüklere bağlı personeller tarafından idare
edilmektedir.
Belediyemiz Müdürlüklerinden Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık Makamına bağlı olarak görev

yapmakta olup, başkan yardımcılıklarının sorumlu olduğu müdürlüklerin dağılımı aşağıda

gösterilmiştir



ORGANİZASYON ŞEMASI; 

Belediye Meclisi 

Özel Kalem Müd. 

Veysel KIZILAY 

Başkan Yardımcısı 

Basın Yayın ve Halkla İlşkiler Md. 

Bilgi İşlem Md. 

Destek Hizmetler Md. 

Hukuk İşleri Md. 

İmar ve Şehircilik Md. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. 

İşletme Md. 

Kadın ve Aile Hizmetler Md. 

Kültür ve Sosyal işler Md. 

Mali Hizmetler Md. 

Strateji Geliştirme Md. 

Teftiş Kurulu Md. 

Yazı işleri Md. 

Abdullah ÇİFTÇİ 

Belediye Başkanı 
Belediye Encümeni 

Ensari ERDEN 

Başkan Yardımcısı 

Fen İşleri Md. 

Makina Bakım İkmal ve Onarım Md. 

Muhtarlık İşleri Md. 

Temizlik İşleri Md. 

Zabıta Md. 

1 



4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi en önemli kaynaklardan birisidir. Teknoloji ise baş döndürücü hızla gelişmektedir. 
Bilişim Sistemleri ise bilgi dünyası ile teknoloji dünyası arasındaki köprüyü kurarak 
hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Temel amacı topluma hizmet olan yerel yönetimlerde 
bilişim sistemlerinden yararlanarak, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunulması yönünde 
çalışmalarını geliştirmektedirler. 

Sur İlçemize daha iyi hizmet vermek ve çağdaş kentler düzeyine çıkarmak için bilişim 
alanındaki gelişmeleri yakından izliyor, uygun olanları, sistemimize adapte etmeye devam 
ediyoruz. Sur Belediyesi olarak bilişim teknolojilerini kullanarak, vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştıran pek çok uygulamayı hayata geçirdik. E-Belediye uygulama 
sisteminde Rubis (Ruhsat Bilgi Sistemi), Personel Kadro İşlemleri, İstek Şikayet-Hizmet 
Birimi, Analitik Bütçe, KPS Sorgulama Modülü, Sosyal Yardım Takip Modülü, Takbis 
(Tapu Takip Sistemi) gibi uygulamalarımız ile vatandaşlarımıza hizmet etmeyi 
sürdürmekteyiz. 

Vatandaşlarımız e-Belediye, 7/24 belediye Web sayfası üzerinden borç öğrenme ve borç 
ödeme işlemlerini Arsa Metrekare Fiyat Sorgulaması İnşaat maliyetleri, Aşınma Oranları, 
Çevre Temizlik Vergisi, Meclis ve Encümen Gündemi, Nikah Rezervasyon, Doküman 
Yönetimi, Beyaz Masa, Bilgi Edinme, E Ödeme E Makbuz Bilgi ve Mükellef Üyelik 
Genel Bilgiler SMS ile Borç Bildirimleri Sorgulaması yapılabilmektedir. 

Düzenli güvenlik denetimleri yapılan, yazılımsal ve donanımsal tedbirlerle korunan 
sistemlerimizde bilişim teknolojileri etkin kullanılmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı 
Uygulama Belediye sistemine geçiş ile birlikte açılan modüller titizlikle takip edilip 
kullanımı sağlanmıştır. 

5-İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 41 Memur, 49 Kadrolu İşçi, 7 Sözleşmeli Personel, 1 geçici İşçi personel 
olmak üzere toplam 98 personel görev yapmaktadır. Ayrıca İşletme Müdürlüğüne bağlı Sur 
Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde 250 adet personel birimlerimizin ihtiyaçlarına göre 
dağılımı yapılmış olup, hizmet vermektedir. 

Ol.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında emekli olan toplam 36 personelin kurumumuzdan 
ayrılışları gerçekleştirilmiştir. 1 memur açıktan atanma ile göreve başlatılmış 



MEMUR 

ÜNVANI TOPLAM 

Başkan Yardımcısı 2 

Özel Kalem Müdürü 1 

Zabıta Müdürü 1 

Yazı İşleri Müdürü 1 

Uzman 2 

Strateji Geliştirme Müdürü 1 

Muhtarlık İşleri Müdürü 1 

Memur 2 

Bilgisayar İşletmeni 7 

V.H.K.İ. 2 

Şef 4 

Zabıta Komiseri 1 
Zabıta Memuru 2 

Mühendis 4 

Şehir Plancısı 1 
Tekniker 6 

Teknisyen 1 
Ölçü Ayar Memuru 1 
Sosyolog 1 

Toplam 41 
Sur Belediyesi Personeli Unvanları 

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 
İLKOKUL o İLKOKUL 17 o 

ORTAOKUL 2 ORTAOKUL 13 o 

LİSE 12 LİSE 14 o 

ÖN LİSANS 10 ÖN LİSANS 4 2 

LİSANS 14 LİSANS 2 5 

YÜKSEK LİSANS 3 YÜKSEK LİSANS o o 

TOPLAM 41 TOPLAM 50 7 

Sur Belediyesi Personeli Eğitim Durumu 

MEMUR KADROLU 
SÖZLEŞMELİ 

SUR A.Ş 
TOPLAM İŞÇİ PERSONEL 

KADIN 8 3 1 32 44 

ERKEK 33 47 6 218 304 

TOPLAM 41 50 7 250 348 

Sur Belediyesi Personeli Cinsiyet Durumu 



MEMUR İŞÇİ- SÖZLEŞMELİ 
YAŞ SAYI YAŞ SAYI 

0-20 o 0-20 o 

21-30 o 21-30 2 

31-40 15 31-40 4 

41-50 11 41-50 23 

51+ 15 

Memur, İşçi ve Sözleşmeli Personelin Yaş Tablosu 

MEMUR İŞÇİ 

KIDEM SAYI KIDEM SAYI 
00-05 2 00-05 o 

06-10 6 06-10 1 

11-15 9 11-15 o 

16-20 o 16-20 o 

21+ 24 21+ 49 

Memur, İşçi Personelin Kıdem Tablosu 

Sur Belediyesi Persone Dağılımı 

6 - YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 

• işçi

•Memur

Söz.Personel

• Sur Belediyesi Personel A.Ş

Kurumumuz bünyesinde yürütülen tüm iş ve işlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. 

Kurumumuz Belediye Başkanlığına bağlı olarak yöneltilmekte olup, Birim Müdürü, Başkan 
Yardımcısı ve Belediye Başkanı tarafından iç kontrol sistemi işlemektedir. 



il. AMAÇ VE HEDEFLER 

A - İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF 

A 1 - Kurumsal Hl. 1- Personel kapasitesini geliştirmek 
Kapasiteyi 

Hl .2- Kurumun Teknolojik ve Bilişim alt yapısını geliştirmek Arttırmak 
Hl.3- İç kontrol sistemi kurarak, kurumsal verimliliği arttırmak 

A 2- Kurum H2. 1- Mali kaynak yönetim sistemini geliştirmek 

Kaynaklarını H2.2- Kuruma ait gayrimenkul politikası oluşturmak ve uygulamak 
Artırmak, Etkin 
Ve Verimli H2.3- Kurumun ihtiyaçlarını karşılamak, ana hizmet binası, araç -
Yönetmek gereçlerini etkin ve verimli kullanmak 

H2.4- Ek kaynaklar yaratmak 

A 3- Kentsel H3. 1- Afetlere karşı bir eylem planı oluşturmak ve afet yönetimini 

Altyapı, Planlama, etkin yürütmek 

Estetik Ve Esenlik H3.2- Alt ve üst yapı yapım işleri ile bakım ve onarım çalışmalarını 

Hizmetlerini öncelik sırasına göre yürütmek 

Geliştirmek H3.3- Kent planlama çalışmalarını yapmak 

H3.4 -Kent estetiğine yönelik çalışma yapmak 

H3.5 -Esenlik içinde bir kent olmak 

A 4-Kentin H4. 1- Çevre bilincini arttırmak ve çevre denetimini etkin bir şekilde 

Çevresel Ve vürütmek 

Sosyal Alanda 
Gelişimine H4.2- Temiz bir Sur icin sürdürülebilir cevre oolitikası olusturmak 

Katkı Sağlamak H4.3- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ekonomik ve sosyal yönden 
desteklemek 
H4.4- Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek 

H4.5- Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının gerçekleşmesine katkı 
sağlamak 

AS- Kültürel H5.1- Yerel ekonomiyi güçlendirmek ve istihdamın artmasına katkı 
Alanda Kentin sağlamak 
Gelişimine Ve 
Kent Ekonomisine H5.2- Kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerle kentin ekonomik, 
Katkı Sağlamak kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak 



B -TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

1-KURUMSAL POLİTİKALAR

Kalite Politikamız 
İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda; Paydaşların mevcut ve gelecekteki 

gereksinim/beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı, 

Kentsel ve kırsal yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini artırmayı, Paydaşların yönetime 

aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı, Hizmet süreçlerini ış 

mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli 

iyileştirmeyi, Paydaş memnuniyetini artırmayı taahhüt ederiz. 

Çevre Politikamız 
Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle; Sürdürülebilir 

kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı, Yaşam kalitesini 

artırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi, Çevre 

kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı, Doğal 

kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı, Toplumun sağlıklı bir 

çevrede yaşamasını güvence altına almayı, Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri 

kazanılmasını sağlamayı, Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının 

çözümü konusunda toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız 
Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin "amaca uygunluğunu" ve 

"sürdürülebilirliğini" teminat altına almaktır. 

Eğitim Politikamız 
Belediyemiz tarafından Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlerinin işbirliğiyle sınırlarımız 

içerisinde bulunan Eğitim Kurumu binalarının bakım ve onarımını yapmak, meslek 

edindirme kurslarının açılmasını sağlamak, sağlık, beslenme, hijyen konularında sağlık 

eğitim merkezlerinin açılmasını taahhüt ederiz. 

HI-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEGERLENDİRMELER 

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Belediye 2020 Yılı Toplam Giderleri 

Net Bütçe Bütçe Gideri Ödenen Ödenek İptal Edilen Sonraki Yıla 
Ödenek Toplamı Bütçe Üstü Ödenek Devredilen 
Toplamı Gideri Harcama Ödenek 

83.651.000,00 59.390.315,57 0.00 0.00 24. 260. 684,43 0,00 



2- Belediye 2020 Yılı Bütçe Giderleri Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

KURUMSAL KOD KURUM ADI GEÇEN BÜTÇE TUTARI BÜTÇE İPTAL EDİLEN DEVREDİLEN GERÇEKLEŞME 

(MÜDÜRLÜK) ViLDAN TAHAKKUK ÖDENEK ÖDENEK ORANI% 

DEVREDEN 

ÖDENEK 

4 2 2 ÖZEL KALEM 

6 1 o 2 MÜDÜRLÜGÜ 2.431.000,00 1.515.421,42 915.578,58 62,34 

4 2 2 İNSAN KAY. VE EGİTİM 

6 1 o 5 MÜDÜRLÜGÜ 597.000,00 363.406,82 233.593,18 60,87 

4 2 2 1 BİLGİ İŞLEM 

6 1 o o MÜDÜRLÜGÜ 598.000,00 272.205,87 325.794,13 45,52 

4 2 2 2 TEFTİŞ KURULU 

6 1 o o MÜDÜRLÜGÜ 302.000,00 25.210,47 276.789,53 8,35 

4 2 2 2 HUKUK İŞLERİ 

6 1 o 4 MÜDÜRLÜGÜ 542.000,00 233.776,34 308.223,66 43,13 

4 2 2 2 BASIN YAY. VE HAL İLŞ 

6 1 o 5 MÜDÜRLÜGÜ 868.000,00 238.896,51 629.103,49 27,52 

4 2 2 3 DESTEK HİZMETLERİ 1.062.345,2 

6 1 o 1 MÜDÜRLÜGÜ 2.435.000,00 1.372.654, 71 9 56,37 

4 2 2 3 FEN İŞLERİ 9.540.231,2 

6 1 o 2 MÜDÜRLÜGÜ 20.820.000,00 11.279.768, 72 8 54,18 

4 2 2 3 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 

6 1 o 3 MÜDÜRLÜGÜ 2.126.000,00 1.213.400,25 912.599,75 57,07 

4 2 2 3 

6 1 o 4 İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 602.000,00 273.256,38 328.743,62 45,39 

4 2 2 3 KÜLTÜR VE SOS.İŞLER 2.318.401,4 

6 1 o 5 MÜDÜRLÜGÜ 3.959.000,00 1.640.598,53 7 41,44 

4 2 2 3 MALİ HİZMETLER 3.341.401,8 

6 1 o 6 MÜDÜRLÜGÜ 14.547.000,00 11.205.598,17 3 77,03 

4 2 2 3 MUHTARLIK İŞLERİ 

6 1 o 7 MÜDÜRLÜGÜ 332.000,00 110.541,95 221.458,05 33,3 

4 2 2 3 STRATEJİ GELİŞTİRME 

6 1 o 9 MÜDÜRLÜGÜ 401.000,00 295.244,59 105.755,41 73,63 

4 2 2 4 TEMİZLİK İŞLERİ 1.026.185,2 

6 1 o o MÜDÜRLÜGÜ 25.093.000,00 24.066.814, 78 2 95,91 

4 2 2 4 YAZI İŞLERİ 1.579.705,9 

6 1 o 1 MÜDÜRLÜGÜ 1.789.000,00 209.294,06 4 11,7 

4 2 2 
ZABITA MÜDÜRLÜGÜ 5.177.000,00 5.030.762, 75 146.237,25 97,18 

4 



6 1 o 2 

4 2 2 4 KADIN VE AİLE 

1 o 3 HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ 1.032.000,00 43.463,25 988.536,75 4,21 

24.260.684, 

GENEL TOPLAM 83.651.000,00 59.390.315,57 47 71 

3- Belediye 2020 Yılı Bütçe Giderleri Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu

GERÇE 

KLEŞM 
BÜTÇE BÜTÇE İPTAL EDİLEN DEVREDİLEN E 
TUTARI TAHAKKUK ÖDENEK ÖDENEK ORANI 

KOD FONKSİYONEL ADI 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 25.874.000,00 25.874.000,00 9.988.285,84 61,4 

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.177.000,00 5.177.000,00 146.237,25 97,18 

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 602.000,00 602.000,00 328.743,62 45,39 

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 25.093.000,00 25.093.000,00 1.026.185,22 95,91 

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 22.946.000,00 22.946.000,00 10.452.831,03 54,45 

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.959.000,00 3.959.000,00 2.318.401,47 41,44 

GENEL TOPLAM 83.651.000,00 59.390.315,57 24.260.684,47 71 

4- Belediye 2020 Yılı Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

GERÇEKL 

EŞME 

BÜTÇE TUTARI BÜTÇE İPTAL EDİLEN DEVREDİLE ORANI% 

TAHAKKUK ÖDENEK N ÖDENEK 

KOD EKONOMİK ADI 

01 PERSONEL GİDERLERİ 25.445.000,00 22.208.085,27 3.236.914,73 87,28 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 

PRİMİ GİDERLERİ 3.911.000,00 2.639.690,66 1.271.309,34 67,49 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 31.691.000,00 20.692.632,80 10.998.367,20 65,29 

04 FAİZ GİDERLERİ 6. 705.000,00 6.704.010,30 989,7 99,99 

05 CARİ TRANSFERLER 2.468.000,00 470.384,89 1.997.615,11 19,06 

06 SERMAYE GİDERLERİ 10.437 .000,00 6.675.511,65 3.761.488,35 63,96 

09 YEDEK ÖDENEKLER 2.994.000,00 o 2.994.000,00 o 

GENEL TOPLAM 83.651.000,00 59.390.315,57 24.260.684,43 71 



5- Belediye 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Devirden Tahsilatta Gelecek Yıla 

Gelen n Red ve Devreden 
Bütçe Tutarı tahakkuk Yılı Toplam Yılı Tahsilatı İadeler Yılı Net tahakkuk Tahsilat 

Tahakkuku Tahakkuk Tahsilatı Oranı% 
Kodu Açıklama 

01 Vergi Gelirleri 15.680.000,00 12.504.517,24 10.303.331,84 22.807.849,08 9.104.751,07 10.442,02 9.094.309,05 13.703.098,01 39,87 

03 Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 2.100.000,00 185.626,94 216.769,07 402.396,01 203.379,96 140 203.239,96 199.016,05 50,51 

04 Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler 9.850.000,00 o 2.713.113,75 2.713.113,75 2.713.113,75 o 2. 713.113, 75 o 100 

05 Diğer Gelirler 40.321.000,00 2.006.324,62 39.351.879,34 41.358.203,96 39.412.991,09 532,25 39.412.458,84 1.945.212,87 95,3 

06 Sermaye Gelirleri 2.700.000,00 o o o o o o o o 

Toplam 70.651.000,00 14.696.468,80 52.585.094,00 67 .281.562,80 51.434.235,87 11.114,27 51.423.121,60 15.847 .326,93 76,43 



B- Performans Bilgileri
1- Müdürlüklerimizin Faaliyet ve Proje Bilgileri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ 

MİSYONUMUZ 

Belediyemiz ve İlçemiz için imar planları yapmak. Planların gerçekleştirilmesi için gereken disiplin ve 

özveriyi göstermek, uygulama sırasında ortaya çıkan sorunları gidermek, yatırımların yer seçimlerini ve 

geliştirilmesini yönlendirmek, sağlam, estetik ve çağdaş inşaatlar yapmaktır. 

YETKİ.GÖREV ve SORUMLULUKLAR 

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlçe sınırları dahilindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve meri ımar

planlarına göre uygulanmasını sağlamak.

2-Günün koşullarına göre mevcut planların revizyonunu yapmak, meri planlara göre imar durumu,

mimari
,. 

statik tesisat projeleri onayı, inşaat ruhsatı tanzim etmek imar uygulaması yapmak ve bunların

uygunluğunu denetlemek.

3-Kaçak veya ruhsat ve eklerine aykırı faaliyet gösteren inşaatları tespit ederek, yapı tatil tutanağı

tanzim edip Belediye Encümenine sevk etmek.

BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 

Örgüt Yapısı: Birimimiz Norm kadro İlke ve Standartları çerçevesinde 08.02.2017 tarih ve 2017/15 

sayılı Meclis kararı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak teşkilatlanmış olup, Yapı Kontrol ve Emlak 

ve İstimlak Müdürlükleri kapatılıp, Şeflik olarak hizmet alanına dahil edilmiştir. 

İMAR VE ŞEHİRİLİK 
MÜDÜRLÜGÜ 

YAPI KONTROL ŞEFLİGİ 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 

EMLAK ve İSTİMLAK 
ŞEFLİGİ 

1-Doğrudan Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. Müdürlüğün
kuruluş şemasını, görev dağılımı yaparak İmar ve Şehircilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için



gerekli aksaklıkların tespitini yapıp, verimli şekilde görev yapılmasını sağlar. Organizasyon ve 

planlama için gerekli tedbiri alır, strateji geliştirir. 

BÜRO SORUMLUSU 

1-Belediye sınırları içinde ilgili birimleri ile alakalı tüm işlemlerin yapımının ve takibini sağlar.

Büro sorumluları görevli bulunduğu birimlerin işlemleri ile ilgili tüm işlemlerin yasa, yönetmelik ve

tüzüklere uygun şekilde yapılmasından direk sorumludur. Ayrıca gerek büroda gerek arazide gerekli

denetimleri yaparak yasal işlemleri sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

TEKNİK ELEMANLAR 

1-Kendilerine Müdür veya Birim Amirlerince tevdi edilen işlerin ve işlemleri mevzuata uygun

şekilde yasal süresi içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Arazide görev yapan teknik

elemanlar gerekli kontrolleri ve denetimleri zamanında etkili bir şekilde işlem yaparak yeni

olumsuzlukların meydana gelmesini, ayrıca mevcut problemlere yasalara uygun şekilde işlem

yaparlar. Teknik Elemanlar sorumluluk alanındaki problem, harita, tesisat, proje, evrak, denetim,

işlemlerini mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasında birinci derece sorumludurlar. Ayrıca İlçe

dahilinde muhtemel risk taşıyan yapıların tespit edilerek işlemlerin başlatılarak bu hususta ilgili

makamlara bilgi verir.

SUNULAN HİZMETLER 

1-Plan tadilat ve revizyonları ile eksik imar planlarının tamamlanması.

2-İnsanlara imar durumu inşaat ve iskan ruhsatının verilmesi.

3-İmar disiplini ve inşaatların kontrolü.

4-Bina cepheleri ile çalışma (Kentsel Tasarım)

5-Mevcut yapı stokunun incelenmesi, depreme dayanaklı hale getirilmesinin teşviki.

6-İmar Uygulamaları yapılması.

BİRİMİN AMAÇ VEHEDEFLERİ 

Amaç: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlçe sınırları dahilindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve meri 

imar planlarına göre uygulanmasını sağlamak, daha insanca yaşanır, dünya standartları seviyesine 

uygun bir şehir planlamasını gerçekleştirmek. 

Hedef: Belediyemizin işlemlerinde e-beledi yeciliği uygulayabilmek. 

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

1-Temel politikamız ve önceliğimiz, İlçemiz insanlarının mutlu ve huzurlu şekilde yaşamının

sağlanması için şehircilik ilkelerine uygun şekilde planlama yapıp, bu konuda imar disiplini

maksimum seviyede uygulamaktır.



2-Bunun dışında mevcut yapı stokunun ıslah edilmesi için gerekli projeleri üreterek, bu hususta

halkı bilgilendirmek.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ 

1- 24.01.2020 Elazığ Depremi sonrası hasar tespit çalışmaları.

2-Sur içi Aşefçiler Çarşısı Cephe giydirme projesi metraj çalışması.

3-Sur Belediyesi Zabıta birimi tadilat projesi tasarımı.

4-MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) üzerinde bulunan yanlış yada eksik girilmiş 17.285 adet

adres UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) ve AKS (Adres Kayıt Sistemi) ile eşleştirilerek gerekli

düzenlemelerle sisteme entegrasyon çalışmaları.

5-Bağıvar' da 13.000 m2 park/mesire alanı projesi tasarımı.

6-Suriçi'nde Lalebey, Alipaşa, Abdaldede, Ziyagökalp, Süleyman Nazif mahallerinde Sokak

Sağlıklaştırma projesi, metraj ve maliyet hesabı çalışması.

7-7 Adet İfraz, Tevhid dosyası Encümence onaylanmıştır.
8-71 Adet İmar Durum Belgesi Düzenlenmiştir.

9- Uygulama İmar Plan Tadilatı 2 Adet Düzenlenmiştir.

1O-168 Yeni Yapı Ruhsatı olmak üzere toplamda 243 adet Yeni Yapı, Tadilat, İsim Değişikliği ve 

Restorasyon Ruhsatı düzenlenmiştir. 

11-14 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.
12-7 Parsel için Kat İrtifakı Projesi onayı verilerek işlemleri tamamlanmıştır.

YAPI KONTROL ŞEFLİGİ 

1-Merkez Sur İlçemizde "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden'' metruk yapılara

ilişkin alan çalışması yapılarak yaklaşık 208 adet metruk yapı tespiti yapıldı.

2-Metruk yapıların malik bilgileri tespit edilerek yaklaşık 270 kişiye tebliğ edildi.

3-Metruk yapıların yıkım iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğüne

bildirilmiştir.

4-Dicle (Bağıvar) Mahallesi Kırklardağı mevkiinde 2 adet kaçak Konteyner yapı tespit edilmiş

olup, yıkım işlemi yazışmaları yapılarak yıkım - söküm işlemi gerçekleştirildi.
5-Rutin olarak Sur İlçe sınırları dahilinde kaçak yapı kontrolleri yapılmaktadır.

6-Yapı Denetim iş ve işlemleri rutin olarak yapılmaktadır.

7-Gelen/Giden ve Dilekçe rutin olarak yazışmalar yapılmakta.

EMLAK VE İSTİMLAK ŞEFLİGİ 

1-Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan toplam 38 alanda ecrimisil uygulanmıştır.



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜ 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Sunuş Konuşması; 

Sur İlçe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 03. 1O.1994 tarihinde hizmet vermeye başlamış olup, 

22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları Norm kadro ve İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara uygun olarak Belediye Meclisi'nin 

09.03.2007 tarih ve 34 sayılı kararı ile Norm Kadro Teşkilat şemasının uygulamaya konulması ile 

Gelir Tahakkuk ve Takip Şefliği ve İcra Şefliği birimini de bünyesine alarak hizmet vermeye 

devam etmektedir. 

Sur İlçe Belediyesi hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını, personel maaş 

ve diğer giderleri ile belediyemize ait elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi giderlerini, ilgili yasal 

mevzuatlar doğrultusunda kayıt altına almak, ödemeleri yapmak, kayıtları doğru, açık ve en hızlı 

ulaşılabilir şekilde tutmak ve dönemler itibarıyla raporlamak konularında hizmet vermekteyiz. 

Belediye gelirlerinin tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmek, kontrol işlemlerinin yapılmasını 

sağlamaktayız. 

Bu genel bilgiler ışığında; 5018 Sayılı kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesi ve 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereğince; Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 

faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler, Yetki, Görev ve Sorumluluklar, İdareye İlişkin Bilgiler, Amaç 

ve Hedefler, Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler (Mali Bilgiler-Performans Bilgileri), 

Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi başlıkları altında ayrıntılı olarak 

2020 yılı Faaliyet Raporu ile bilgilerinize sunulmuştur. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü: Belediye gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın 
çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tek düzenin sağlanması, 
işlemlerin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak 
sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tabloların zamanında, doğru, 
muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde, 
uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde hazırlanması ve raporlanması faaliyetleridir. 

Mahalli İdare: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet 
gösteren belediye, bunların kurdukları birlik ve idareyi, 

Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları 
gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konan belgeyi, 

Kamu Kaynakları: Borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve 
taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerleri, 

Kamu gideri: Kanunlara dayanılarak yaptırılan iş, alınan mal ve hizmet bedelleri, sosyal güvenlik 
katkı payları iç ve dış borç faizleri, borçlanma genel giderleri, borçlanma araçlarının iskontolu 



satışından doğan farklar, ekonomik mali ve sosyal transferler, verilen bağış ve yardımlar ile diğer 
giderleri, 

Kamu geliri : Kanunlara dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay ve benzeri 
gelirler, faiz,zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile hizmet 
karşılığı elde edilen her türlü gelirler ile hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının 
primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik pirimi kesintileri alınan bağış ve 
yardımlar ile diğer gelirleri, 

Özel gelir : Genel bütçe kapsamındaki idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarında 
belirtilen faaliyetlerinden ve fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan ve 
genel bütçede gösterilen gelirleri, 

Harcama birimi : Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi 

Kamu mali yönetimi : Kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik 
ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, 

Mali Kontrol : Kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen 
kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için oluşturulan 
kontrol sistemi ile kurumsal yapı, yöntem ve süreçleri, 

Stratejik plan : Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef 
ve önceliklerini, performans ölçülerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak 
dağılımlarını içeren planı, 

Mali yıl: Takvim yılını ifade eder. 

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumluluğu 

Sur İlçe Belediyesinin tüm mali işlerinin yasalara uygun olarak yapılmasının ve yaptırılmasının 
sorumluluğu Mali Hizmetler Müdürüne aittir. 

Uygulama 

Sur İlçe Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen faaliyetler şunlardır: 

Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 
sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 

İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans 
programına uygun olarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve 
değerlendirmek. 

Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 
hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 
sağlamak. 



Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve 
bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. 

İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 
tahsil işlemlerini yürütmek. 

Muhasebe Hizmetlerini Yürütmek. 

Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak belediyenin 
faaliyet raporunu hazırlamak. 

Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini düzenlemek. 

Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve 
yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 

Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali ış ve işlemlerini yürütmek ve 
sonuçlandırmak. 

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

Ön Mali Kontrol Faaliyetini Yürütmek. 

İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 
çalışmalar yapmak. 

Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

Bütçe Hazırlama 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinde belirtilen takvime uygun olarak (Haziran 
ayının son haftası) birimlere bütçe çağrısı yapar. 

Temmuz sonuna kadar birimler bütçe tekliflerini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletir. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifleri gelir bütçesi ile birleştirerek 31 Ağustos'a kadar Encümen'e 
sunar. 

Encümen bütçe tasarısını Eylül ayı içerisinde inceleyerek görüşüyle birlikte Meclis'e sunar. 

Meclis Bütçe tasarısını Ekim ayının sonuna kadar karara bağlayarak, Büyükşehir Belediyesi 
Meclisine gönderilerek, yıl sonuna kadar karara bağlar, 

Kabul edilen bütçe, mali yıl başından önce yürürlüğe girer. 



Muhasebe İşlemleri 

Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin, 
personel maaş ve diğer ödemelerin (kira, elektrik, su ... ) Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde 
belirtilen belgelerle ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 
muhasebeleştirilmesi ve ödenmesi yapılır. 

Muhasebeleştirilen her tür kayıt dönemler itibarıyla raporlanır, 

Kayıtların doğru, açık ve en hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlanır, 

Yıllık Kesin hesaplar ve faaliyet raporları hazırlanır. 

Bilanço Çıkarılır. 

1-GENEL BİLGİLER

A-Yetki Görev ve Sorumluluklar

Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını, personel maaş ve diğer 

ödemeler ile belediyemize ait elektrik, su, telefon, doğalgaz gibi giderleri ilgili yasal mevzuatlar 

doğrultusunda ödenmesini sağlamak, ödenen meblağların muhasebeleştirilmesi ve dönemler 

itibarıyla raporlanmasını sağlamak, kayıtların doğru, açık ve en hızlı bir şekilde ulaşılabilir olmasını 

sağlamaktadır. Bir sonraki yılın ve izleyen 2 yılın Bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak, belediye 

faaliyet raporlarının hazırlanmasını ve Meclise sunulmasını sağlamak, belediye gelirlerinin tarih, 

tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmektedir. 

Yıllık Kesin hesapları hazırlamak, ilgili birim ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlamaktadır. 

Müdürlük faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanması, üst yönetime sunulması ve arşivlenmesini 

sağlamaktadır. Kalite Yönetim Sistemi dokümanların da müdürlüğümüz ile ilgili görev ve 

sorumlulukları yerine getirmek konularında hizmet vermektedir. 

Gelir Tahakkuk ve Takip Birimi; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanun,1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanunu ile çeşitli kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş vergi, resim ve harçların tahakkuk ve 

tahsilat işlemlerini yapmaktadır. 

İcra Şefliği; Belediyemiz Gelir Tahakkuk ve Takip Birimince tarh ve tahakkuk ettiği, takipli 

alacaklarımızı yatırmayan mükelleflere ödeme emri düzenlenmesi, haciz varakası düzenlenmesi, 
Tapu Sicil Müdürlüklerine, Bankalar ve Trafik Tescil Müdürlüğüne ve Trafik Tescil Müdürlüğüne 

yazışmalar yapılarak borçlu mükelleflerin Tapu, araç ve banka kayıtlarına haciz şerhi konulması 

işlemleri yapılmaktadır. 

B-Müdürlüğe İlişkin Bilgiler



Müdürlüğümüzün Kuruluşundan Bugüne kadar geçirdiği önemli evreler. Sur İlçe Belediyesi 2008 

yılında çıkarılan 5747 Sayılı Kanun ile İlçe Statüsüne kavuşup, Hesap İşleri Müdürlüğü olarak 

faaliyet gösteren birimimiz, norm kadro çerçevesinde 22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi 

Gazete de yayımlanan cetvellere göre unvan değişikliği yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 

değiştirilerek Gelir Tahakkuk ve Takip Şefliği ve İcra Şefliği birimi de bağlanmıştır. 

1- Fiziksel Yapı:

Müdürlüğümüz Sur İlçe Belediyesi Hizmet Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak Gelir 

Tahakkuk ve Takip Şefliği ve İcra Şefliği ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzün fiziki 

eksiklikleri ihtiyaca göre belirlenmekte ve tasarruflu bir şekilde sağlanmaktadır. eksiklikler bir 

önceki yıl baz alınarak yıllık olarak belirlenmekte ve ihtiyaç listesi çıkarılmaktadır. 

2- Örgüt Şeması :

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜNÜN ÖRGÜT ŞEMASI 

�GELİR TAHAKKUK VE 
TAKİP ŞEFLİGİ 

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

-

İCRA ŞEFLGİ 

Müdürlüğümüz İnternet iletişimi ile Tüm Kamu Kuruluşlarına ait sitelere (Emekli Sandığı,SSK, 

Mahalli İdareler,Başbakanlık,Devlet Personel Başkanlığı İnternet siteleri.)ulaşılmakta ayrıca; Yerel 

Yönetim ve Denetim Dergisi, Diyalog Prestij, İnternet ortamında paylaşılan her türlü kanun ve 

yönetmelik Resmi Gazete vb. kaynaklarla, 5393 Sayılı Belediye Kanun, 5216 Büyükşehir 

BelediyesiKanunu, 5018 + 5436 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 İhale Kanunu, 

4734 - 4735 Kamu İhaleKanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 İşKanunu ve 2464 

Belediye Gelirleri kanunlar çerçevesinde hizmet vermektedir. 

4- İnsan Kaynakları



Mali Hizmetler Müdürlüğü, müdür de dahil olmak üzere beş personelden, Gelir Tahakkuk ve Takip 
Şefliğinde bir şef ile sekiz personel ve İcra şefliğinde ise bir personelden oluşmaktadır. 

5- Sunulan Hizmetler

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans
programına uygunolarak hazırlamak ve Belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve
değerlendirilerek bu doğrultuda, 2021 mali yılı bütçesi 80.159.000,00.TL olarak hazırlandı.

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı
hazırlamak ve hizmetgereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini
sağlanmıştır.

Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve 
bütçe kesinhesabı ile malı istatistikleri hazırlamaktadır. 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde Belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve
tahsil işlemleri yürütülmektedir.

• Muhasebe hizmetleri yürütülmektedir.

• Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal
cetvelleri düzenlenmektedir.

• Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve
yıllık yatırımdeğerlendirme raporu hazırlanmaktadır.

• Belediyenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali ış ve işlemleri yürütülmek ve
sonuçlandırılmaktadır.

• Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgilerisağlanıp ve danışmanlık yapılmaktadır.

• Ön mali kontrol faaliyetini yürütülmektedir

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında
çalışmalar yapılmaktadır.

• Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevler yapılmaktadır.

• Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarına ilişkin giderlerin,
personel maaş ve diğerödemelerin (kira, elektrik, su ... ) Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nde
belirtilen belgelerle ve Mahalli İdarelerBütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak
muhasebeleştirilmesi ve ödemesi yapılmaktadır.

• Muhasebeleştirilen her tür kayıt dönemler itibarıyla raporlanır.

• Kayıtların doğru, açık ve en hızlı bir şekilde ulaşılabilir olması sağlanır.



• Belediyemizde çalışan personellerimizin maaş tahakkukları, Mal ve Malzeme Alım tahakkuk
işlemleri, Eğitim Giderleri Tahakkukişlemleri, Malzeme alımı ve çeşitli tahakkuklar yapılmaktadır.

• Yıllık süreli evraklarımıza zamanında cevap verilmektedir.

• Müdürlüğümüzde görevli tüm personelin puantajları, özlük yazışmaları, müdürlüğümüze gelen ve
giden evrak ve yazışmaların kayıt işlemlerinin takibi yapılmaktadır.

İcra ve Yoklama Şefliği; 

. Ödeme süresi içerisinde tahsil edilemeyen, her türlü belediye alacaklarının 6183 sayılı yasa 
gereğinde takip tahsil ve icra işlemleri yürütülmektedir. 

. Yoklama memurumuz tarafından, mükellefiyetlerini süresinde yerine getirmeyen vatandaşların 
yoklama-tarama yapılmak suretiyle tespitlerinin yapılması, terkin ve iptal edilen mükelleflerin 
yoklamalarının yapılması gibi hizmetler yürütülmektedir . 

. Borçların tahsili için mükellefler adına kayıtlı bulunacak Ev, Banka hesabı ve araç üzerine haciz 
uygulanması için Tapu Sicil Müdürlükleri, Bankalar ve Trafik Tescil Müdürlüğüne yazışmalar 
yapılmaktadır. 

2020 Yılı içerisinde ödenmemiş borçlara 25 mükellefe 951.169,15 haciz işlemi uygulanmamış 
olup, haciz uygulanan mükelleften toplam .399.539,22,TL tahsilatı gerçekleştirilmiş olup, halen 
icra takibin de olan borç miktarı 551.629,93TL'dir. 

Gelir Tahakkuk ve Takip Şefliği; 

• Müdürlüğümüzde görevli tüm personelin puantajları, özlük yazışmaları, müdürlüğümüze gelen ve
giden evrak ve yazışmaların kayıt işlemlerinin takibi yapılmaktadır. Ayrıca yeni vergi

mükelleflerinin kimlik ve adres bilgileri sicil servisimizce bilgisayara işlenmektedir.

• 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve yönetmeliklerle
belirlenmiş vergi, resim ve Harçlar doğrudan doğruya ve dolaylı olarak tahakkuk ve kayıt işlemleri
yapılmış, tahsilatı yapılabilir hale getirilmiştir.

• 2020 yılı İlan ve Reklam vergisi, Eğlence vergisi, Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı gibi vergi
ve harçlar ile ilgili tarife cetveli Belediye Meclisince onaylanmış olup buna uygun olarak 2020 yılı
vergilerinin tahakkukları yapılmış tahsilatı yapılabilir hale getirilmiştir.

• Adresinde bulunamayan mükelleflerin kayıtları kapatılmış yeni mükellefler toplu ve bireysel
yoklamalarla kayıt altına alınmıştır.

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44.maddesi gereği, Çevre Temizlik vergisinin
tahakkuk ve takip işleri servisimiz bünyesinde yapılmaktadır.

• İmar ve Şehircilik, Ruhsat ve Denetim ile Zabıta Müdürlüklerinden gelen para cezalarının
tahakkukları yapılarak mükelleflere tebliği sağlanmaktadır.



• Ayrıca işgaliye harçlarının aylık tahakkukları yapılarak tahsilata hazır hale getirilmektedir.

• 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre, Belediyemiz sınırları içinde gayrimenkulü bulunan

toplam 32588 adet emlak vergisi mükellefine hizmet verilmektedir.

• Gelir İdaresi Başkanlığının her yıl yayımlanan genelge doğrultusunda, Emlak Vergisi Kanunu İç

Genelgesi ve ilgili kanun gereği arsa ve araziler için oluşturulan takdir komisyonlarınca arsa m2

birim değerleri yeniden tespit edilmiş ve bina m2 birim değerleri de 2020 yılı için tekrar

belirlenmiştir. Bu işlemler neticesinde mükelleflere ait tarih ve tahakkuk işlemleri yapılarak tahsilatı

yapılabilir hale getirilmektedir.

• Ayrıca 27/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5226 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanununa istinaden % 1 O oranında katkı payı işlenmiştir.

• Emlak vergisi tahakkukunun dışında; tapu işlemleri, veraset ve intikal beyanı kira geliri beyanı,

yapı kullanma izni, su abonesi açılması gibi işlemler için gerekli olan belge ve dökümler ile emlak

vergisi kayıtları istenilen tüm Resmi kurumlarla yazışmalara cevap verilmektedir.

• Tahakkuk servisinden gelen düzeltmelere istinaden vergi, mahsup ve reddiyat işlemleri yapılır.

Banka işlemleri, posta çekleri, veznedarların ve tahsildarların yapmış oldukları tahsilat irsaliyeleri

kontrol edilerek teftişe hazır hale getirilir. Tahsilatlar dokümanlaştırılarak Mali Hizmetler

Müdürlüğüne aktarılır. Ayrıca her sene Belediye Meclisi tarafından seçilen Denetim Komisyonuna

teftiş verilmektedir.

• 2020 yılı tahsilat miktarımız 51.423.121,60.TL'dir.

• Tahakkuk servislerimizce tahakkuk ettirilip vadesinde ödemeyen mükelleflere 6183 sayılı Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü hakkındaki kanunun ilgili maddeleri gereği 18adet ödeme emri

düzenlenerek posta yolu ile ilgililere tebliğ edilmiştir.

• Tebligatı yapılıp tahsili yapılamayan borçlar nedeniyle haciz varakaları düzenlenmekte olup, bu

dönem içinde yüksek miktarda borcu olan ve ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen ödeme

yapmayan toplam 25 adet mükellef hakkında icra takibi başlatıldı.

• 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 1319 sayılı Emlak

Vergisi Kanunu olmak üzere diğer Belediye gelir, harç ve resimleri belirleyen kanunlarla

sınırlandırılmış gelirlerimizin takibat ve beyan kontrol işlemleri yapılmaktadır. Müdürlüğümüze

bağlı tahakkuk servislerimizin isteği doğrultusunda yerinde yapılan yoklamalar sonuçlandırılarak

ilgili servislerimize bildirilmiştir.

• Çevre Temizlik ve İlan reklam vergisi ve diğer Gelirleri ile ilgili olarak toplu yoklama işlemleri

yapılmış olup 230 adet bireysel yoklama tutulmuştur. Ayrıca bu işlemler sonucu beyanda

bulunmayan toplam 46.040,08.TL Borç miktarları posta yolu ile tebliğ edilmiştir.



• Emlak Vergisi miktar, oran ve gayrimenkul cinsine itiraz eden mükelleflerin ve Şefliğimizce

şüpheli görülen gayrimenkullerin mahallinde, gerekli kontrol ve ölçümler yapılarak, yeniden

değerlendirilerek kayıt altına alınmıştır.

C- Dış Denetim;

• 2019 Mali yılı Kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına sunulmuştur.

• 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi hükmü gereğince Meclis üyelerinden oluşan

Denetim Komisyonunca 2019 mali yılına ilişkin gelir ve giderler ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve

işlemlerinin denetimine ilişkin incelemeler komisyona evraklar sunulmuştur.

D-DİGER HUSUSLAR

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan fiziki varlıklar ve İnsan Kaynakları etkin ve amacına uygun 

olarak kullanılmaktadır. Tasarruf genelgeleri ve tedbirlerine önem ve hassasiyet gösterilmektedir. 

İhtiyaç ve taleplerimiz yıllık olarak belirlenmekte ihtiyaçlarımız için ayrılan kaynaklar etkin ve 

yerinde kullanılmaktadır. 

il-AMAÇ VE HEDEFLER 

A-Müdürlüğün Amaç ve hedefleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak; 

24.12.2003 tarih, 25326 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ve 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli 

İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin kurumumuzda en doğru bir şekilde uygulanmasını 

sağlamak, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemini müdürlüğümüzde yönetmeliğe 

uygun bir şekilde işlerliliğini sağlamak, dönemler itibarıyla raporlamak, karşılaştırmalar yapmak ve 

bu sonuçları üst yöneticilere bildirmek. 

Gelir Tahakkuk ve Takip Şefliği; 

Strateji; Kurumsal İyileştirme Faaliyetlerini Gerçekleştirmek ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak, 

Hedef ; Belediye Gelirlerinin Artırılması, Giderlerin Azaltılması ve Kaynakları Etkin Kullanarak, 

Mali Yapıyı İyileştirmek, 

• Geçmiş dönemlerden kalan alacaklarımız için önce ödeme, sonra da haciz varakalarını

düzenlemek,

• Ödeme Emrine rağmen vergi borcunu ödemeyen mükellefe haciz varakası düzenlemek,

• Toplu Mükellef yoklamalarını periyodik olarak yapmak,

• Kapaman işyerlerine tek tek gidilerek, yeni mükellefleri tespit etmek ve beyana davet etmek,



• Mükelleflerimize Belediyemizce tahsil edilen vergilerle ilgili genel bilgileri belli zamanlarda

tebliğ etmek,

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı ile belediye çalışanlara 

yönelik eğitimlere devam etmek, sunulan hizmetlerin kalitesini ve beğenilirliğini arttırmak. 

111-F AALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEGERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

Belediye 2020 Yılı Toplam Giderleri 

Net Bütçe Bütçe Gideri Ödenen Bütçe 

Ödenek Toplamı Gideri 

Toplamı 

83.651.000,00 59.390.315,57 0.00 

Ödenek Üstü İptal Edilen 

Harcama Ödenek 

0.00 24.260.684,43 

Sonraki Yıla 

Devredilen Ödenek 

0,00 



2- Belediye 2020 Yılı Bütçe Giderleri Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

GERÇEKL 

EŞME 

GEÇEN ORANI% 

ViLDAN 

KURUMSAL KOD KURUM ADI {MÜDÜRLÜK) DEVREDEN BÜTÇE TUTARI BÜTÇE İPTAL EDİLEN DEV 

ÖDENEK TAHAKKUK ÖDENEK REDİ 

LEN 

ÖDE 

46 21 20 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 2.431.000,00 1.515.421,42 915.578,58 62,34 

46 21 20 5 İNSAN KAY. VE EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ 597.000,00 363.406,82 233.593,18 60,87 

46 21 20 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜGÜ 598.000,00 272.205,87 325.794,13 45,52 

46 21 20 20 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜGÜ 302.000,00 25.210,47 276.789,53 8,35 

46 21 20 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 542.000,00 233.776,34 308.223,66 43,13 

46 21 20 25 BASIN YAY. VE HAL. İLŞ MÜDÜRLÜGÜ 868.000,00 238.896,51 629.103,49 27,52 

46 21 20 31 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜGÜ 2.435.000,00 1.372.654, 71 1.062.345,29 56,37 

46 21 20 32 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 20.820.000,00 11.279.768,72 9.540.231,28 54,18 

46 21 20 33 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ 2.126.000,00 1.213.400,25 912.599,75 57,07 

46 21 20 34 İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 602.000,00 273.256,38 328.743,62 45,39 

46 21 20 35 KÜLTÜR VE SOS.İŞLER MÜDÜRLÜGÜ 3.959.000,00 1.640.598,53 2.318.401,47 41,44 

46 21 20 36 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜ 14.547.000,00 11.205.598, 17 3.341.401,83 77,03 

46 21 20 37 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 332.000,00 110.541,95 221.458,05 33,3 

46 21 20 39 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜGÜ 401.000,00 295.244,59 105.755,41 73,63 

46 21 20 40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 25.093.000,00 24.066.814, 78 1.026.185,22 95,91 

46 21 20 41 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 1.789.000,00 209.294,06 1.579.705,94 11,7 

46 21 20 42 ZABITA MÜDÜRLÜGÜ 5.177.000,00 5.030. 762, 75 146.237,25 97,18 

46 21 20 43 KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ 1.032.000,00 43.463,25 988.536,75 4,21 

GENEL TOPLAM 83.651.000,00 59.390.315,57 24.260.684,47 71 



3- Belediye 2020 Yılı Bütçe Giderleri Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu

GERÇEKL 

EŞME 
BÜTÇE BÜTÇE İPTAL EDİLEN DEVREDİLEN ORANI 
TUTARI TAHAKKUK ÖDENEK ÖDENEK 

KOD FONKSİYONEL ADI 

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 25.874.000,00 25.874.000,00 9.988.285,84 61,4 

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 5.177.000,00 5.177.000,00 146.237,25 97,18 

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 602.000,00 602.000,00 328.743,62 45,39 

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 25.093.000,00 25.093.000,00 1.026.185,22 95,91 

06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 22.946.000,00 22.946.000,00 10.452.831,03 54,45 

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 3.959.000,00 3.959.000,00 2.318.401,47 41,44 

GENEL TOPLAM 83.651.000,00 59.390.315,57 24.260.684,47 71 

4- Belediye 2020 Yılı Bütçe Giderleri Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

GERÇEKLE 

ŞME 

BÜTÇE TUTARI BÜTÇE İPTAL EDİLEN DEVREDİLEN ORANI% 

TAHAKKUK ÖDENEK ÖDENEK 

KOD EKONOMİK ADI 

01 PERSONEL GİDERLERİ 25.445.000,00 22.208.085,27 3.236.914,73 87,28 

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 

GİDERLERİ 3.911.000,00 2.639.690,66 1.271.309,34 67,49 

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 31.691.000,00 20.692.632,80 10.998.367,20 65,29 

04 FAİZ GİDERLERİ 6.705.000,00 6.704.010,30 989,7 99,99 

05 CARİ TRANSFERLER 2.468.000,00 470.384,89 1.997.615,11 19,06 

06 SERMAYE GİDERLERİ 10.437 .000,00 6.675.511,65 3. 761.488,35 63,96 

09 YEDEK ÖDENEKLER 2.994.000,00 o 2.994.000,00 o 

GENEL TOPLAM 83.651.000,00 59.390.315,57 24.260.684,43 71 



5- Belediye 2020 Yılı Bütçe Gelirleri Ekonomik Sınıflandırması Tablosu

Devirden Gelen Tahsilatta Gelecek Yıla 

tahakkuk n Red ve Devreden 
Bütçe Tutarı Yılı Tahakkuku Toplam Yılı Tahsilatı İadeler Yılı Net tahakkuk Tahsilat 

Tahakkuk Tahsilatı Oranı% 
Kodu Açıklama 

01 Vergi Gelirleri 15.680.000,00 12.504.517,24 10.303.331,84 22.807.849,08 9.104.751,07 10.442,02 9.094.309,05 13. 703.098,01 39,87 

03 Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 2.100.000,00 185.626,94 216.769,07 402.396,01 203.379,96 140 203.239,96 199.016,05 50,51 

04 Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel 

Gelirler 9.850.000,00 o 2.713.113,75 2.713.113,75 2.713.113,75 o 2.713.113, 75 o 100 

05 Diğer Gelirler 40.321.000,00 2.006.324,62 39.351.879,34 41.358.203,96 39.412.991,09 532,25 39.412.458,84 1.945.212,87 95,3 

06 Sermaye Gelirleri 2.700.000,00 o o o o o o o o 

Toplam 70.651.000,00 14.696.468,80 52.585.094,00 67 .281.562,80 51.434.235,87 11.114,27 51.423.121,60 15.847 .326,93 76,43 



Bütçe ve Kesin Hesap Çalışmaları; 

• 2020 Mali Yılı Bütçesi Analitik Bütçe sistemine göre 75.651.000,00.TL olarak hazırlandığı

yılı içinde ilave olarak 8.000.000,00.TL ek ödenek ilave edilmek suretiyle toplam bütçe

83 .651.000,00.TL

• 2019 Mali Yılı Bütçe Kesin hesabı hazırlandı.

• Bütçe ödeneklerinin uygun şekilde kullanımı sağlandı.

• Bütçe ödeneklerinin uygun şekilde kullanımı sağlandı.

Muhasebe İşlemleri; 

• 2320 adet yevmiye kaydı muhasebeleştirildi.

İyileştirme Çalışmaları; 

• Performans Yönetimi kapsamında Aylık Performans hedefleri ve gerçekleşmelerine ilişkin

tablolar hazırlanarak sunuldu.

• Personele bilgisayar, muhasebe gibi mesleki eğitimler ile diğer kurumsal eğitimlerin

verilmesi sağlandı.

• Ayniyat Saymanlığınca; birimlerde mevcut demirbaşlara ilişkin kayıtlar ile ilgili durum

kontrolleri yapıldı.

Ödemeler; 

• Aylık gelir ve gider tahminleri yapılarak nakit akışı en uygun biçimde sağlandı.

• Personelin maaş ve ücret gibi ödemelerini düzenli olarak yapılması sağlandı.

• Mal ve hizmet alımları ile yatırımlara ilişkin hak ediş ödemeleri bir düzen içinde yapılması

sağlandı.

Denetimler; 

• 2019 Mali yılı Bütçe Kesin hesabı Sayıştay Başkanlığına sunuldu.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi hükmü gereğince Meclis (Memur) üyelerinden 

oluşan Denetim Komisyonunca 2018 mali yılına ilişkin gelir ve giderler ile bunlara ilişkin 

hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ilişkin incelemede komisyona evraklar sunuldu. 

• 2019 Mali yılı muhasebe evrakları Sayıştay Müfettişlerince denetlenmiş olup, rapor

hazırlanması beklenmektedir



GİDERLERİN DAGILIM ORANLARI 

Giderlerin Dağılım Oranları % 

• Giderlerin Dağılım Oranları%

Peresonel Sosyal Mal ve Faiz Cari Sermaye 

Giderleri Güvenlik Hizmet Giderleri Transferler Giderleri 

Kurumu Alımları 



SUR İLÇE BELEDİYESİ 2020 YILI BİLANÇOSU 

AKTiFLER PASiFLER 

2018 Yılı 2019 Yılı 2020 (Cari Yıl) 

1
2018 Yılı 2019 Yılı 2020 (Cari Yıl) 

1- DÖNEN VARLIKLAR 18.587.284,02 15.898.509,20 23.566.317,38 111- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 62.473.510,69 64.853.687,62 67.596.597,71 

10 HAZIR DEGERLER 5.800.962,69 1.108.195,82 8.264.580,18 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 3.884.186,39 4.012.244,22 o 

102 BANKA HESABI 5.409.002,19 663.155,83 7.441.691,19 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 3.884.186,39 4.012.244,22 o 

103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ 

HESABI ( - ) o o -21.068,95 32 FAALiYET BORÇLAR! 1.840. 681, 91 2.048.432,77 6.414.832,01 

109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 

HESABI 391.960,50 445.039,99 843.957,94 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 1.840.681,91 2.048.432, 77 6.414.832,01 

12 FAALİYET ALACAKLAR! 12.598.468,84 14.588. 750,42 15.083.977, 75 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 2.858.959,50 2.530.878,89 2.489.225,35 

330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 

120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 19.488,86 15.255,32 6.688,03 HESABI 102.482,00 18.852,00 19.152,00 

121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 12.038.607,25 14.402.088,68 13.533.612,24 333 EMANETLER HESABI 2.756.477,50 2.512.026,89 2.470.073,35 

122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 

HESABI 540.372,73 171.406,42 1.530.869,42 36 ÖDENECEK DİGER YÜKÜMLÜLÜKLER 53.889.682,89 56.262.131,74 58.692.540,35 

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI o o 12.808,06 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 331.542,84 3.399.140,55 46.263,66 

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 

14 DİGER ALACAKLAR 115.563,08 116.928,59 114.111,36 HESABI 471.642,12 5.551.892,85 o 

362 FONLAR VEYA DİGER KAMU İDARELERİ 

140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 115.563,08 116.928,59 114.111,36 ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 3.772.415,97 4.156.363,38 4.445.642,92 



1S STOKLAR o o 2.312,80 363 KAMU İDARELERİ PAYLAR! HESABI 2.826.540,67 3.196.444,52 3.750.085,73 

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMiŞ VEYA 

TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİGER 

150 İLK MADDE VE MAL2EME HESABI o o 2.312,80 YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 46.487.541,29 39.958.290,44 50.450.548,04 

16 ÖN ÖDEMELER 72.289,41 84.634,37 101.335,29 

162 BÜTÇE DiŞi AVANS VE KREDİLER HESABI 72.289,41 o 101.335,29 iV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 27 .350.421,42 29.409.359,84 38.667.675,92 

165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE 

KREDİLER HESABI o 84.634,37 o 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 15.372.026,40 18.100.987,99 30.773.711,91 

400 BANKA KREDİLERİ HESABI 15.337.428,58 18.067 .870, 72 30.740.594,64 

il- DURAN VARLIKLAR 22.498.720,15 22.755.967,32 29.512.501,28 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 34.597,82 33.117,27 33.117,27 

22 FAALİYET ALACAKLAR! 300.602,11 107.718,38 776.157,24 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 11.978.395,02 11.308.371,85 7.893.964,01 

222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 

HESABI 300.602,11 107.718,38 776.157,24 472 KIDEM TAZMİNAT! KARŞILIGI HESABI 11.005.532,50 10.774.906,50 7.661.168,62 

24 MALİ DURAN VARLIKLAR 12.500,00 12.500,00 62.500,00 479 DİGER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI 972.862,52 533.465,35 232.795,39 

240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER 

HESABI o o 50.000,00 

241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA 

YATIRILAN SERMAYELER HESABI 12.500,00 12.500,00 12.500,00 V- ÖZ KAYNAKLAR -48.737.927,94 -55.608.570,94 -53.185.454,97

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 22.185.618,04 22.635.748,94 28.673.844,04 50 NET DEGER -15.873.582,37 -15.873.582,37 -28.472.896,41

250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI 13.083.297,00 13.083.297,00 13.083.297,00 SOO NET DEGER HESABI -15.873.582,37 -15.873.582,37 -28.472.896,41

251 YERALT! VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI 2.804.805,84 2.804.805,84 2.846.805,84 58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLAR! -16.081.603,81 -32.864.345,57 -27.122.869,47

252 BİNALAR HESABI 1.348.120,15 1.348.120, ıs 1.348.120,15 -16.081. 603 ,81 -32.864.345,57 -27 .122.869,47
580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET 



SONUÇLAR! HESABI ( - ) 

253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 2.253.687,35 2.605.258,80 2.857.750,77 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLAR! -16.782.741,76 -6.870.643,00 2.410.310,91 

254 TAŞITLAR HESABI 1.208.499,20 1.515.374,55 7.902.045,19 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI o o 2.410.310,91 

591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI 
255 DEMİRBAŞLAR HESABI 1.224.209, 74 1.626.846,39 1.907.339,82 (-) -16.782.741,76 -6.870.643,00 o 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -4.689.124,94 -5.300.077,49 -6.223.638,43

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 4.952.123,70 4.952.123, 70 4.952.123, 70 

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR o o o 

260 HAKLAR HESABI 1.099.636,30 1.155.096,30 1.185.096,30 

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) -1.099.636,30 -1.155.096,30 -1.185.096,30 

AktifToplam 41.086.004,17 38.654.476,52 53.078.818,66 Pasif Toplam 41.086.004,17 38.654.476,52 53.078.818,66 

IX- NAZIM HESAPLAR 8.422.486,90 o o IX- NAZIM HESAPLAR 8.422.486,90 o o 

90 ÖDENEK HESAPLAR! 6.000.000,00 o o 90 ÖDENEK HESAPLAR! 6.000.000,00 o o 

900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ 
HESABI 6.000.000,00 o o 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 6.000.000,00 o o 

92 TAAHHÜT HESAPLAR! 2.422.486,90 o o 92 TAAHHÜT HESAPLAR! 2.422.486,90 o o 

920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 2.422.486,90 o o 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞIUGI HESABI 2.422.486,90 o o 

Genel Toplam 49.508.491,07 38.654.476,52 53.078.818,66 Genel Toplam 49.508.491,07 38.654.476,52 53.078.818,66 



Müdürlüğün Kurumsal Kabiliyet Ve Kapasitesinin Değerlendirilmesi 

Müdürlüğümüz Sur Belediye Başkanlığının kurumsal yapısına uygun olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

Müdürlüğümüze verilen yetkiler ve görevler doğrultusunda kendini yenilemekte çıkan Kanun, 

Yönetmelik ve Genelgeler günlük olarak takip edilerek Kurumumuzla ilgili olan kısımlar anında 
uygulamaya konulmaktadır. 

A-Üstünlük (Güçlü Yönler)

1- Üst yönetimin ödemeler konusundaki istikrarlı ve tutarlı politikaları,

2- Taleplerimizin yerinde ve zamanında büyük ölçüde karşılanması,

3- Personelimizin müdürlüğümüz ile ilgili konularda eğitimli ve konuya vakıf olmaları güçlü

yönlerimizdendir.

4- Kamu borçlarına ilişkin yapılan uzlaşma ile borçların yeniden yapılandırılmış olması,

B-Zayıflıklar (Zayıf Yönler)

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlara olan borçlarımız,

2- Personel borçları,

3- Kalifiye Personel

C- Değerlendirme

Müdürlüğümüz, Kurumumuzun mali yapısının çok zayıf olmasına rağmen, kanun ve yönetmeliklere 
göre uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirilerek faaliyetine devam etmektedir. 



YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

PERSONEL DURUMU: 

1 -Hasan AY ATA 

2-0sman AGHAN

3-Ahmet KILIÇ

3-Harun ÖZKAYA

4- Ahmet CANPOLA T

YERLEŞİM DURUMU 

(Yazı İşleri Müdürü) 

( Katip) 

(Yazıcı) 

(Evrak kayıt Servisi) 

(Evrak kayıt Servisi) 

Yazı İşleri Müdürlüğü birimi, Sur Belediye hizmet binasının, 4. katında, Evrak kayıt Servisimiz 
ise Giriş katında hizmet görmektedir. 

GÖREV TANIMI: 

Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde işlemleri yapılmaktadır. 
5393 Sayılı Yasa ve bu Yasa kapsamında hazırlanmış bulunan Belediye Meclisi Çalışma 
Yönetmeliği gereğince, Belediye Meclisi toplantı ve Karar aşamalarında sekreterya görevi 
yapmaktadır. 

Yine aynı yasa çerçevesinde, Belediye Encümeni çalışmaları ile ilgili, iş ve işlemlerde sekreterya 
görevi yapmaktadır. 

Sur Belediyesinin gerek iç ve gerekse dış birim ile amirlerden gelen ve giden tüm 
yazılarınEBYS'de toplanması ve kayıt işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü gözetim ve denetiminde 
yapılmaktadır. KEP yazışmaların iş ve işlemleri yapılmaktadır. 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ: 

Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü mevcut kadrosu ile kendisine tevdi olunan vazifeleri, bir 
aksaklığa meydan vermeden yürütmektedir. 

Belediyemiz Meclis çalışmaları,EBYS'de Meclis Zabıtları ve Kararları Mevzuat Usullerine uygun 
olarak yürütülmektedir. Ocak 2020 ile Aralık2020 tarihleri arasında85 adet Meclis Kararı ve 
Zabıtları zamanında hazırlanarak ilgili Makamlara ve servislere gönderilmiştir. 



ENCÜMEN BAŞKA TİPLİGİ: 

Belediye Meclisince almış olduğu Karar kapsamında, haftanın Salı ve Perşembe günleri Belediye 

Encümeni toplantıları yapılmış olup, 2020 yılı çalışma dönemimiz boyunca 5393 Sayılı Kanunun 

Amir Hükümleri çerçevesinde; Encümenin salahiyeti dahilinde mevzuları görüşüp gerekli Kararlar 

alınmıştır. 

Ocak 2020 ile Aralık2020 tarihleri arasında Encümenimize intikal eden talepler değerlendirilmiş 

ve 67 adet Encümen Kararı alınmış olup, bu Kararlar mevcut dosya ve evrakları ile birlikte, gereği 

yapılmak üzere ilgili servislere gönderilmiştir. 

EVRAK KA YiT BÜROSU: 

Belediyemiz adına gönderilen,EBYS'ne geçış yapmış olup, 9504adet resmi evrak gelmiş 

olup,8116 adet Resmi evrak Dış Kurumlara gönderilmiştir. Belediyemize gelen KEP 9267 adet 

yazı gelmiş olup, ilgili müdürlüklere havalesi yapılmıştır. İlgili Müdürlüklerin Kep yazışmalara 

verdiği cevap ile Evrak Kayıt Servisimize gelen Giden Kep Sayısı ise 8166 adettir. Ayrıca bu 

müddet içinde Evrak Kayıt iş ve işlemlerinde, 8017adet evrak postayla gönderilmiştir. 



ZABITA MÜDÜRLÜGÜ 

Belediye Zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla 

belediye meclisi tarafından alınan ve yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara 

uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. 

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışması 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin 
aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. 

Zabıta Müdürlüğümüz; 1 Müdür, 1 Amir, 2 Zabıta Memuru, 2 Memur, 7 Kadrolu İşçi ve 27 Sur 
Belediyesi A.Ş. Personeli olmak üzere toplam 40 personelle 2 vardiya şeklinde (09.00-18.00 ile 
13.00-21.00 saatleri arası) görev yapmaktadır. 

30 
PERSONEL A.Ş.; 27 

25 

20 

ıs a PERSONEL DURUMU 

10 

MEMUR; 6 
KADROLU İŞÇİ; 7 

5 

o 

FAALİYETLER (01.01.2020-31.12.2020) 

Zabıta hizmetinde kullanılan 3 adet hizmet aracımız (Ford Transit, Ford Kamyonet Ford Connet) 

mevcuttur. Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için 1 adet Ford 

Kamyonet kiralama yoluyla Zabıta Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmaktadu. 

Sınırlarımız dahilinde bulunan 6 adet ana arterimizde ( Gazi Caddesi, Melikahmet Caddesi, 
Turistik Caddesi, İnönü Caddesi, İzzet Paşa Caddesi ve Kıbrıs Caddesinde) ve Bağıvar, Çarıklı 
Mahallelerinde periyodik olarak günlük çalışmalarımız devam etmektedir. 

Zabıta Müdürlüğü olarak Belediyemiz Temizlik Müdürlüğü, Fen Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, 
Çevre Kontrol Müdürlüğü, Kültür veSosyal İşler Müdürlüğü, halkla ilişkiler müdürlüklerinden 
gelen talepler üzerine hem personel hem de araç gereç konusunda gerekli destek sağlanmıştır. 



İlçemiz İzzetpaşa Caddesi Hz. Süleyman Camisinde her Perşembe günleri vatandaşlarımızın dini 
vaciplerini rahatlıkla yapmaları için Zabıta ekiplerimizce kaldırım ve işportacılara uygulama 
yapılmış olup, günlük periyodik çalışmalarımız devam etmektedir. 

İlçemiz Sınırları dahilinde bulunan tarihi surların işgallerin sonlandırılması konusunda Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince koordineli olarak yapılan 
çalışmayla tahliye edilmiştir. 

Sınırlarımız dahilinde bulunan Dicle Üniversitesinden periyodik olarak gelen ilgili yazılar 

gereğince, Üniversite önünde bulunan seyyar satıcılara yönelik, Büyükşehir Zabıta Ekipleri ve 

Zabıta Müdürlüğümüz Ekiplerince yapılan uygulamalarda söz konusu seyyar satıcılara gerekli 

uyanlar yapılarak malzemelerine el konulmuş olup, bulundukları yerden uzaklaştırılmaları 

sağlanmıştır. 

Belediyemiz mücavir alanında bulunan 13 adet okul kantini ve 16 adet okul yemekhanesinin 

denetimi yapılmıştır. Yemekhane ve Kantin sorumlularına hijyen kurallarına riayet etmeleri için 
gerekli uyarılarda bulunulup, yazılı tebligat düzenlenmiştir. 

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan cadde ve sokaklarda seyyar satıcılık yapan vatandaşlara Zabıta 
Daire Başkanlığı ve Zabıta Ekiplerimizce koordineli olarak uygulamalar yapılmıştır. 

Seyyar Satıcılara Yönelik Uygulama 

Resmi Kurumlar, CİMER, İSDEM ve Vatandaşlar tarafından Müdürlüğümüze yazılı ve sözlü 
gelen şikayetler ekiplerimiz, tarafından ilgili adreslere giderek gereken yerlere tebligat vermiş 
veya şahıslar sözlü olarak uyarılarak şikayetler giderilmiştir. 

CİMER Başvuru Sayısı. ............................... : ...................................................... : 22 
Vatandaşlardan gelen yazılı ve sözlü şikayet sayısı .................................................... : 93 
Resmi Kurumlardan gelen yazılı şikayetler. ............................................................. : 34 
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CİMER YAZILI-SÖZLÜ ŞİKAYET RESMİ KURUMLAR İSDEM 

Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan, Belediye emir ve yasaklarına riayet etmedikleri anlaşılan 
işyerlerine ve vatandaşlara Durum Tespit Tutanağı düzenlenmiştir. 

Kaldırım İşgali ......................................................................................... : 133 DTT 
Arazi İşgali .............................................................................................. : 20 DTT 
Çevreyi Kirletme ...................................................................................... : 54 DTT 
Rahatsız Etme-Çığırtkanlık ........................................................................... : 70 DTT 
İzinsiz tabela, afiş vb. asma ............ . ............................................................. : 40 DTT 
İnşaat malzemesi yığma ................................................................................... : 6 DTT 
Açıkta veya miadı geçmiş ürün satışı. ................................................................ : 47 DTT 
İşyeri Ruhsatı olmayan işyeri .......................................................................... : 35 DTT 
Fırın Hijyen Denetimi .................................................................................. : 19 DTT 
HES Kodu Uygulaması. .................................................................................. : 36 DTT 
Cami WC Temizliği ................................................................................... : 65 DTT 

DURUM TESPİT TUTANAKLAR! 

• Kaldırım İşgali

• Arazi İşgali

• Çevreyi Kirletme

• Rahatsız Etme

• İzinsiz Tabela, Afiş vb. Asma

• İzinsiz İnşaat Malzemesi Yığma

• Açıkta veya Miadı Geçmiş Ürün
Denetimi
İşyer Ruhsatı Olmayan İşyeri

Fırın Hijyen Denetimi

HES Kodu Uygulaması

• Cami WC Temizliği



Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan, Belediye emir ve yasaklarına riayet etmedikleri tespit 
edilen işyerlerine ve vatandaşlara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri gereğince 
toplam 182 adet İdari para cezası tanzim edilmiştir. İdari Para Cezalarını zamanında ödemeyen 
vatandaşlar hakkında icra takibi başlatılmıştır. 

İDARİ PARA CEZASI ADET TAHAKKUK TAHSİLAT TUT AR 
VE ADETİ 

Kaldırım İşgali-38/1 madde 38 5.842,00 TL 3.224,50 TL-22 

Emre aykırı Davranış-32/lmadde 27 7.366,75 TL 4.079,75 TL-16 
(Çığırtkanlık-İkram) 
Emre Aykırı Davranış-32/1 6 2.156,00 TL 980,00 TL-3 
madde (Maskesiz Çalışma-
Maskesiz Müşteri Alma) 
Emre Aykırı Davranış-32/1 22 7.647,00 TL 3.335,00 TL-11 
madde 
(Sosyal Mesafe Kuralına 
Uymama) 
Emre Aykırı Davranış-32/1 47 12.152,00 TL 4.803,00 TL-16 
madde (Kapalı O iması Gereken 
İşyerinde Bulunma) 
Emre Aykırı Davranış-32/1 19 6.568,00 TL 3.040,00 TL-10 
madde 
(Kapalı O iması Gereken İş yerini 

Açma ve Müşteri Alma) 
Emre Aykırı Davranış-32/1 4 1.372,00 TL 588,00 TL-2 
madde (İzinsiz Hafriyat Dökme-
Alma) 
Gürültü-36 madde 1 4.035,00 TL 
(Canlı müzik yayını) 
Dilencilik-33. madde 1 140,25 TL 140,25 TL 

DİGER 17 6.273,50 TL 3.921,50 TL-11 

TOPLAM CEZA MİKTARI 182 53.552,50 TL 24.112,00 TL 



İDARİ PARA CEZALARI 
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• İDARİ PARA CEZALAR!
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TAHAKKUK TAHSİLAT 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 04.06 .2020 tarih ve 8772 sayılı
"COVİD-19 Denetimleri" konulu Genelgesi gereğince, İlçemizde bulunan;

a- Berber, kuaför ve güzellik Merkezleri (369 adet denetim)
b- Ticari Taksiler (594 adet denetim)
c- Pazar yerleri-Sosyete Pazarları (177 adet denetim)
d- Kahve ve Kıraathaneler (792 adet denetim)
e- Hamam ve Saunalar (12 adet işyeri)
f- Lokanta, Restoran ve Kafeler (1111 adet denetim)
g- Park/Piknik/Mesire Alanları (50 adet denetim)
h- Konaklama Tesisleri (254adet denetim)
i- Camiler ve Açık Alanların (297 adet denetim)
j- Nikah ve Düğün Salonları (106 adet denetim)
k- İnternet Kafe/Salon ve Elektronik Oyun.Yerleri (118 adet denetim)
1- Bilardo Salonları (16 adet denetim)
m-Halı Sahalar (25 adet denetim)
n- Toplu Taşıma (564 adet denetim)
Bakkal, Market (47 adet denetim) Koranavirüs (Covid-19) Tedbirleri kapsamında günlük
denetimleri yapılmış olup, ilgili formlar düzenlenmiştir.



• Berber, kuaför ve güzellik
Merkezleri

1200 • Ticari Taksiler
1111 

• Pazar yerleri-Sosyete
Pazarları

1000 • Kahve ve Kıraathaneler

• Hamam ve Saunalar

800 • Lokanta, Restoran ve
Kateler

• Park/Piknik/Mesire
Alanları

600 • Konaklama Tesisleri

• Camiler ve Açık Alanların

400 
• Nikah ve Düğün Salonları

• İnternet Kate/Salon ve
Elektronik Oyun Yerleri

200 
• Bilardo Salonları

Halı Sahalar 

25 
47 

16 

o 
Toplu Taşıma 

COVİD-19 DENETİMLERİ 

Covid-19 Lokanta/Restoran Denetimleri 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgeleri gereğince, Sokağa Çıkma

Yasağı Uygulaması nedeniyle Belediyemiz mücavir alanında bulunan 65 yaş üstü



vatandaşlarımıza sokağa çıkmamaları ıçın gerekli uyarılar ve araç hoparlöründen duyurular 
yapılmıştır. 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Genelgeleri geregınce,, Belediyemiz
mücavir alanında bulunan O 1 .O 1 .2000 tarihinden sonra doğmuş olanların (20 yaş altı) sokağa
çıkmamaları konusunda gerekli uyarılar ve araç hoparlöründen duyurular yapılmıştır

Ticaret İl Müdürlüğü, Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Tarım, İlçe Sağlık ve Zabıta 
Ekiplerimiz tarafınca belediyemiz mücavir alanlarında bulunan işyerinde fahiş fiyat denetimi 
yapılmıştır.Toplam denetim sayısı: 62 işyeri 2554 ürün denetimi 

Koronavirüs önlemleri kapsamında Belediyemiz mücavir alanlarında bulunan toplam 8 adet resmi 
ve özel bankaların salgının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, Sosyal mesafe ve maske 
kuralına uymaları, sıramatik cihazlarını kapı önüne bırakmaları için yazılı tebligat verilmiş olup 
gerekli denetimler yapılmıştır. 

Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgını dolayısıyla Belediyemiz mücavir 
alanlarında Büyükşehir Belediyesince basılan Koronavirüs 14 Kural konulu broşürlerin dağıtımı 
yapıldı. 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Sokağa Çıkma Yasakları gereğince
mücavir alanlarımızda bulunan otel, fırın ve diğer istisna kapsamında olan toplam 488 işyerlerine
ve çalışanlarının görev belgesi düzenlenmiş olup, gerekli denetimler yapılmıştır.

Ülkemizi ve tüm dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgını dolayısıyla Belediyemiz mücavir 
alanlarında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü araç hoparlörüyle vatandaşların evde kalmaları, 
zorunlu olmadıkça, evden çıkmamaları, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri 
için anonslar yapılmıştır. 

Artık yiyeceklerle beslenen sokak hayvanlarının Koronavirüs salgını nedeniyle, yiyecek bulma 
zorluğu ortaya çıktığından mücavir alanlarımızda bulunan belirli yerlere periyodik olarak sokak 
hayvanlarının beslenmeleri için mama bırakılması sağlanmıştır. 



Sokak Hayvanlarına mama bırakılması 

Ruhsat ve Denetim Şefliği: 

01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında yapmış olduğu ruhsatlandırma işlemleri sonucu 66 
adet Sıhhi Müessese 5 adet Gayrisıhhi Müessese olmak üzere toplam 71 adet İşyeri Açma ve 
Çalıştırma ruhsatı verilmiştir. Bu işyerlerinden toplam 148.000,00 TL harç ücreti alınmıştır. 

Encümen Kararı ile 18 adet işyerine İdari Para Cezası verilmiş olup, 5.292,00 TL tahsilat 
yapılmıştır. 

12 adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı iptal edilmiştir. 

O 1.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında ilçemiz sınırları dahilinde yapılan denetimler sonucu 

234 adet işyerine tebligat verilmiştir. 

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan işletmelere mevzuata aykırı eksiklikleri bulunan 17 adet 
işyerine ceza tutanağı düzenlenmiştir. 

İlçemiz sınırları dahilinde bütün işyerlerine yönelik tespit ve sınıflandırma çalışması 
yapılmaktadır. 

İlçemiz sınırları dahilinde bulunan umuma açık işyerlerinin açma ve kapatma saatlerine ilişkin 
Belediye encümenimiz tarafından alınan karar ilçe emniyet müdürlüğüne gerekli yazışmalar 

yapılmıştır. 

İşyerlerine yönelik rutin denetimlerimiz devam etmektedir. 



KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜGÜ 

1- GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon 

Sur ilçemizin kültür, sanat ve turizm değerlerinin sürdürülebilir korunmasını sağlayarak yaşatmak 
ve tanıtmak, ayrıca ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda, giysi, kitap ve 

kırtasiye gibi yardımlar yaparak halkımızın yanında olma çabasındayız 

Vizyon 

Üstün tarihi değerlere sahip Sur Belediyesi kültür mirasımızın, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir 
korunma çabalarını başarı ile yöneten, ülke içi turizmde Sur İlçemizi en çok tercih edilen turistik 
bölgeler seviyesine çıkarabilecek güçlü ve saygın bir kurum olmak. 

Personel Durumu: 

Müdürlüğümüz 1 Müdür, 2 Evlendirme Memuru, 2 Memur 1 Kadrolu işçi, 2 Büro personeli, 

16hizmet personeli ile çalışmaktadır. 

Toplam Personel Sayısı: 24 

Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 14, 38, 60 ve ilgili diğer maddelerine 
istinaden belediyemiz sınırlarında; Eğitim, Kültür-Sanat birimleri bünyesinde sanatsal ve kültürel 
çalışmalar yürütmüştür. 

Okullar, camiiler, taziye evleri, kulüpler, dernekler vb. kurumlara sosyal yardımlarda 
bulunmuştur. Ayrıca çalışma bölgesinde sorun tespiti ve giderilmesi, halkın ihtiyaçlarına cevap 
vermek amacıyla belediyemizin ilgili diğer birimleri ile işbirliği yaparak çalışmalar yürütmüştür. 

Kültür ve Sanat alanlarında yapılan çalışmalar, çoğunlukla Suriçi Belediyemiz sınırları içerisinde 
ikamet eden yoksul ve risk grubu çocuk, gençler ve kadınlar ile yürütülmüştür. 

2020 yılında Evde Bakım Hizmetleri birimi açıldı. 

2020 yılında Sur Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi açıldı. 

2020 yılı içerisinde müdürlüğümüzce yürütülen çalışmaların ayrıntıları aşağıdaki 3 başlık altında 
ele alınmıştır. 

• Kültür ve Sanat faaliyetleri
• Sosyal yardımlar (ayni ve nakdi)
• Evlendirme Memurluğu
Ayrıca ;



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz olarak 15 Temmuz" Demokrasi ve Milli Birlik Günü" 

Çerçevesinde vatandaşlara 15 Temmuz kitapları dağıtılmıştır. 

A- KÜL TÜR VE SANAT

Sur ilçemizde başta çocuklar olmak üzere gençliğe ve kadınlara dönük eğitim ve sosyalleştirme 
çalışmaları yürütülmüş, söz konusu hedef kitlenin sosyal yaşama katılımını artırmak: ve kitlenin 
kentlilik bilincinin geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda faaliyet gösteren 
birimlerimiz; 

1-) Sur Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evi 

2-) Sur Gençlik Ve Sanat Merkezi 

3-) Giysibank 

4-) Evde Bakım Hizmetleri 

1- SUR ÇOCUK KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ EVİ:

Sur Belediyesi Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evinde 258 öğrencimizin kayıtları alınmış olup 
öğrencilerimiz kütüphanemizden aktif olarak faydalanmaktadır. 

Öğrencilerimizin yararlanmakta olduğu Kütüphanemizde(900 okuma kitabı 200 eğitim kitabı ) 
olmak üzere 1100 adet kitap bulunmaktadır. 

Öğrencilerimizin kütüphanemizden faydalanabilmeleri için kütüphanemize kayıt olmaları 
gerekmektedir. Üye kimlik kartlarıyla öğrencilerimiz belirli bir süre dahilinde (15 gün) kitapları 
ödünç alabilmektedir. 



EBA destek merkezimizden günlük 30 öğrencimiz yararlanmakta ve bilgisayar teknolojisiyle 

beraber ödev çıktıları alınıp kendilerine teslim edilmektedir. Bugüne kadar toplam 2.100 öğrenci, 

EBA destek noktasından faydalanmıştır. 

Sur Halk Eğitim Merkezi İle Yapılan Ortak Çalışmalarımızdan: 

Satranç kursumuzdan 30 öğrenci, 



Akıl ve Zeka Oyunları kursumuzdan: 30 öğrenci 

İngilizce kursumuzdan 3 5 öğrenci, 

Kadınlar İçin Açılan Okuma- Yazma Kursumuzdan: 20 kişi olmak üzere toplamda faydalanmıştır. 



2- SUR GENÇLİK VE SANAT MERKEZİ:

Sur ilçemizde başta çocuklar olmak üzere gençliğe ve çocuklara dönük eğitim ve sosyalleştirme, 

hedef grubun sosyal yaşama katılımını artırmak ve kitlenin kentlilik bilincinin geliştirilmesine 

katkı sunabilmek bağlamında; 

Sanat evinde çalışmalarımız; Bağlama, Keman, Tiyatro, Gitar, Vurmalı çalgı, Piyano, Satranç, 

Akıl Zeka Oyunları, Okuma Yazma, Resim, Yöresel Halk Oyunları Kurslarıfaaliyetlerini 

sürdürmektedir. Toplam 485 kursiyer ile çalışmalarımız yapılmıştır. 



3- EVLENDİRME MEMURLUGU

1 'i kadın 1 'i erkek olmak üzere 2 evlendirme memuru ile faaliyet yürütülmektedir. 2020 yılı 

içerisinde 400 aile evlendirilmek amacıyla belediyemize başvurmuş olup bunların 380'si nikah ile 

sonuçlandırılmıştır. Diğer başvuru sahipleri danışmanlık hizmeti almışlardır. 380 nikah akdinin; 

• 50 düğün salonlarında

• 3 'ü cezaevinde
• 327 ise belediyemizin meclis salonunda gerçekleştirilmiştir.

4- GİYSİBANK:

02.01.2020 tarihinden itibaren yaklaşık 150 aileye(365 birey)llOO parça giysi, ayakkabı dağıtıldı. 

B- Kamu Kurumlarına Yapılan Yardımlar:

Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan yardımlar; 

Belediyemiz tarafından, Encümen kararıyla 3 ayda bir peşin ödenen Sur Ana Çocuk Eğitim 
merkezi Anaokulu olarak kullanılan kurum tarafımızca 1 yıl kira yardımı yapılmaktadır. (Kira 

Bedeli Aylık: 2.025,00 TL) 

İlçemizde bağlı okullarda temel eğitim seviyesinde eğitim gören 5200 öğrenciye yönelik tiyatro 
gösterilerinin düzenlenmesi ve katılım sağlayacak öğrencilerin iaşe giderlerinin tedarik edildi. 

Sur Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünün talebi üzerine mobilya yardımı yapıldı. 



FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GENEL BİLGİLENDİRME 

Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Şefliği 

- Memur Sayı 3 

- Sur Personel A.Ş sayısı : 38

- Kadrolu İşçi Sayısı : 7 

- işkur 1 

Toplamda 64 personel ve 1 müdür ile hizmet vermekteyiz. 

11 

3 

Memur Unvan Dağılımı 

• Memur • Tekniker Mühendis 



25 

20 

15 

10 

5 

o 

Personel Görev Dağılımı 

• Personel Görv Dağılımı

ARAÇ VE EKİPMAN BİLGİSİ 

- 7 adet Kepçe (Kazıcı yükleyici)

- l Kepçe (bobcat)
- l Ekskavator
- l greyder
- l silindir
- 2 adet Binek Araç
- 5 adet Kamyon
- 4 traktör
- 2 personel servis aracı

PARK VE BAHÇELER ŞEFLİGİ: 

• 1 Sulama Tankeri

• 2 traktör

• 1 pikap

• Ayrıca araç alım ihalesi devam ettiğinden geçici kiralık araç sayısı:4

MAHALLELERİMİZDE YAPILAN FAALİYETLER 



1-ABDALDEDE MAHALLESİ

• Kamışlı sokakta 15 m2 kilitli parke taşı çalışması yapıldı.

• Metruk yapıların girişi kapatıldı.

• Abidin Paşa Sk. No 8 ikamet eden vatandaşın yıkılan duvarı onarıldı.

2-AGAÇLI DERE MAHALLESİ

• Selden zarar gören köprünün onarımı ve stabilize yol çalışmasında:

• 208 kamyon kumlama yapıldı

• 9 adet 600'lük büz kullanıldı

3-ALABAL MAHALLESİ

• 4 adet 800 lük büz, 6 adet, 400 lük büz, yola ve dere yatağına döşendi, yol kenarındaki

molozlar kaldırıldı.

• Dere ıslahı yapıldı.



4-ALÇIK MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 18 kamyon kum kullanıldı.

5-ALİBARDAK MAHALLESİ

• Mahallede stabilize yol çalışmasında 208 kamyon kumlama yapıldı.

• Genel hafriyat temizliği yapıldı.

• Pir Hüseyin mezrası imam evi çevre düzenlemesi yapıldı.

6-ALİ PAŞA MAHALLESİ

• Ali Paşa Caminin ağaçları budandı.

• Kilitli taş sokak onarımı yapıldı.

7-ARP ADERESİ MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 2 adet 600'lük büz, 6 kamyon kum ve 1 kamyon çakıl kullanıldı.

8-DİCLE MAHALLESİ

• 1,34 Km stabilize yol çalışması yapıldı.

• 23 adet 600' lük büz kullanıldı.

• Kamuya ait ve vatandaş tarafından işgal edilmiş olan alanlar bertaraf edildi.

• Mülkiyeti Sur Belediyesi ve Hazineye ait 22.000 m2 alan temizlenerek tel çit ile kapatıldı.



• Bağıvar Mahallesinde 63 noktada sağlığı tehdit edecek şekilde vatandaşlarca mahalle

içlerinde istiflenen hayvan gübreleri Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan

çalışmalar ile kaldırılarak alanlar temizlenmiştir.

• 345 m2 kilit taş çalışması yapıldı.

• Sur Hevsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ait imar yolu yapıldı.

• Mahalle içerisinden geçen derenin ıslahı yapıldı.

• Belediyemizin girişimleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yama

çalışması yapıldı.

• İhtiyaç sahibi vatandaşımızın evinin yapımında malzeme yardımı yapıldı.



9-BAGPINAR MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 93 kamyon kumlama yapıldı.

• 5 adet 800'lük, 4 adet 600'lük büz döşendi.

• Dere ıslahı yapıldı.

10-BAROGLU MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 6 kamyon kumlama yapıldı.
• Selden zarar gören köprünün onarımı yapıldı.
-



11-BEYBULAK MAHALLESİ

• Beybulak ve mezralarında selden zarar gören büzlerin tamiratı yapıldı. 33 kamyon kumlama

yapıldı.

• Tapık mezrasında 4 adet 600'lük büz kullanıldı.

• Selden zarar gören köprülerin tamiratı yapıldı. Köprü altları temizlendi.

• Büzlerin döşenmesi için için 25 kamyon taş kullanıldı.

• Tapık mezrasında yeni yapılan caminin temeli kazılarak temel ve kanalizasyon çalışması

yapıldı.

• Yeni yapılacak cami için 5 kamyon beton kumu gönderildi. 1 ton demir verildi
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12-BOST ANPINAR MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 160 kamyon kumlama yapıldı. 3.2 km yol çalışması yapıldı. Bu

çalışmadı 28 adet 600'lük ve 3 adet 800'lük büz kullanıldı.

13-BOZDEMİR MAHALLESİ

• 43 Kamyon kum stabilize yol çalışmasında kullanıldı.

• Bağıvar-Bozdemir arasındaki yolun şarampol temizliği yapıldı.

14-BÜYÜKAKÖREN MAHALLESİ



• Mahalle ve mezralarında toplam 105 kamyon kum stabilize yol çalışmasında kullanıldı. Bu

çalışmalarda 10 adet 400'lük büz kullanılmıştır.

• Tarım arazisine greyderle yol düzeltmesi yapıldı.

• Yol kenarındaki hafriyatlar kaldırıldı.

• Tıkanan kanalizasyon iş makinesi ile temizlendi.

• Kuduz hastalığından telef olan hayvanlar gömüldü.

15-BÜYÜKKADI MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 125 kamyon kum 625 m yola serildi.

• Genel çöp ve harfıyat temizliği yapıldı.

16-CAMİ-İ KEBİR MAHALLESİ

• 450 m2 kilitli taş onarımı yapıldı.

• Karaocak sokakta bulunan harebenin duvarları kapı ile kapatıldı.

• Semt pazarında yıkım yapıldı.

• Semt pazarından 12 traktör hafriyat temizlendi.

17-CAMİ-İ NEBİ MAHALLESİ

• 41 O m2 kilitli taş onarım ve döşemesi yapıldı.



18-CEMAL YILMAZ

• Alpaslan lisesinin etrafının çevre düzenlemesi yapıldı.



19-CEV AT PAŞAMA MAHALLESİ

• Yardımcı, Çelikmen, Acar, Gürkan,Nebioğlu, Çubuklu, Velikethuda sokaklarında toplam

185 m2 kilitli parke taşımı onarımı yapılmıştır.

• Hafriyat temizliği yapıldı.

20- ÇARIKLI MAHALLESİ (YEŞİL VADİ)

• Çarıklı Mahallemizde sel baskınında zarar gören köprü ve yolların yapımı için Fen işleri

ekiplerimizin yoğun çabaları sonucu çalışmalar tamamlanmış olup vatandaşlarımızın

hizmetine sunulmuştur.

• 350 kamyon malzeme ile kumlama yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar: 

• Sel felaketinde telef olan 290 hayvan bertaraf edildi.

• Sel felaketinde zarar gören ahırların hafriyatları kaldırıldı. ( 40 kamyon)

• Selden zarar gören yol, büz ve köprüler için 252 kamyon kum ve dolgu malzemesi

kullanılmıştır.

• Mağdur olan vatandaşların evinin önünden hafriyat ve molozlar kaldırıldı.



• Yollara 4 adet 400'lük büz döşendi,

• Zarar gören köprü onarımı için;

• 3 adet 2000x2000 kutu menfez

• 20 adet çeşitli boy ve ebatlarda büz kullanıldı.

• 3. Köprüde toplam 1100 m2 kilitli taş kullanılmıştır.

• Çarıklı mahallesinde bulunan diğer sokaklarda 632 m2 kilitli taş döşenmiştir.

ŞORŞİBİ MEDRESESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ 

• 48 kamyon kum kullanılarak iş makinesi ile dolgu ve tesviye yapıldı.

• 1600 m2 kilitli taş kullanılmıştır.

• 250 metretül bordür taşı kullanılmıştır.



21-ÇATAKSU MAHALLESİ

• Selden zarar gören yolların stabilize yol çalışmasında 55 kamyon kumlama yapıldı

• Dere yatağına 4 adet 600'lük büz kullanıldı.

22-ÇELİKLİ MAHALLESİ

• Mahalle ve mezralarında stabilize yol çalışmasında toplam 135 kamyon kumlama yapıldı.

• Tarla yolları greyder ile düzeltildi.

• Cami için 1 kamyon beton kumu gönderildi.





r 

23-ÇUBUKLU MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 18 kamyon kumlama yapıldı.

• 4 adet 600'lük, 10 adet 1 OOO'lik büz döşendi.

• Selden zarar gören dere yatağındaki büzlerin üzerine toprak ve dolgu malzemesi dökülüp

yol trafiğe açıldı.

• Hayvan göleti onarıldı.

24-DABANOGLU MAHALLESİ

• Mahalle sokaklarında 285 m2 kilitli parke çalışması yapıldı.

• Vatandaşın talebi üzerine bodrum katından su tahliyesi yapıldı.

• Dabanoğlu mahalle muhtarının talebi üzerine Encümen kararımıza istinaden inşaat

malzemesi verildi.

25-DERVİŞ HASAN MAHALLESİ

• Selden zarar gören yolların ve büzlerin tadilatı yapıldı.

• Stabilize yol çalışmasında 314 kamyon kum lama yapıldı.

• 5.435 km yol çalışması yapıldı.

• Selden zarar gören yollara 26 adet 600'lük büz döşendi.

26-DOGANLI MAHALLESİ



• Stabilize yol çalışmasında 82 kamyon kum lama yapıldı.

• Cami ve yas evi için 3 kamyon beton kumu ve 20 torba çimento gönderildi.

27-DOGU ÇANAKÇI MAHALLESİ

• 15 kamyon stabilize yol çalışması yapıldı.

• 9 adet 600'lük büz döşendi.

28-DUMRUL MAHALLESİ

• 53 kamyon kumlama yapıldı.

29-ERİMLİ MAHALLESİ

• Futbol sahası zemin düzelmesi yapıldı. Kale direkleri verildi.

• Stabilize yol çalışmasında 1 kamyon kum ve 4 adet 600'lük büz döşendi.

30-ERYOLU MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 20 kamyon kum kullanıldı.

31-ESENBAG MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 60 kamyon kumlama yapıldı.

• 4 adet 600'lük büz kullanıldı.



• Selden zarar gören büzlerin tamiratı yapıldı.

• Cami için 2 kamyon kum gönderildi.

• 360 torba çimento verildi.

• Camiye kum taşımak üzere kamyon görevlendirildi.

32-FATİH PAŞA MAHALLESİ

• HZ. Süleyman camii altı millet bahçesi metruk evin tahliyesi yapıldı.

• Nasuh Paşa cami önüne 3 kamyon harfıyat kaldırıldı.

• Yasaklı gölgede sacların söküm takım çalışması yapılmış olup ,bitirilmiştir.

33-FİDANLAR MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 24 adet 600'lük büz kullanıldı.

34-GENCAN MAHALLESİ

• Yol kenarında bulunan hafriyat kaldırıldı.

35-GÖLPINAR MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 11 1 kamyon kumlama yapıldı.

36-HACI OSMAN MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 63 kamyon kumlama yapıldı.



• 10 adet 600'lük, l adet lOOO'lik büz yol çalışmasında kullanıldı.

• Dere yatağı temizliği yapıldı.

• Hanefi yas evi çevre düzenlemesi yapıldı.

37-HA V ACILAR MAHALLESİ

• Greyder ile yolları düzeltildi.

• Stabilize yol çalışmasında 9 kamyon kumlama yapıldı.

• Okula 2 traktör 0,7 kum, 20 torba çimento verildi.

38-HARMANLAR MAHALLESİ



• Greyder ile mahalle yolu düzeltildi.

39-HIZIRİL YAS MAHALLESİ

• Selden dolayı tıkanan büzlerin su akışı sağlandı.

• Stabilize yol çalışmasında 8 adet 600'lük büz ve 6 kamyon kum kullanıldı.

• Cami ve yas evi için gün boyunca kum taşımak üzere bir kamyon görevlendirildi.

• Tarım yolu greyderle düzeltildi.

40-İSKENDER PAŞA MAHALLESİ

• Mahalle sokaklarında 230 m2 kilitli taş döşemesi yapıldı.

• Kesmeli Sokak Işık Apt. Çöp ev temizlendi. 1 Kamyon çöp çıkarıldı.

• Palu sokakta no:4 metruk yapının kpısı ekiplerimizce kapatılmıştır.

41-KAPAKLIPINAR MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 208 kamyon kum kullanıldı.

• Su göletinde boğulan hayvanlar toprağa gömüldü.



42-KARABAŞ MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 95 kamyon kum 28 km yola kullanıldı.

• Genel hafriyat ve çöp temizliği yapıldı.

• 4 adet 600'lük büz kullanıldı.

• 08/09/2020 tarih ve 34 sayılı Encümen Kararına istinaden taraklı mezrası Cami Minaresi

yapıldı.

43-KARACAÖREN MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 48 kamyon kumlama yapıldı.

• Selden zarar gören yolların onarımı yapıldı.

• Büzlerin onarımı yapıldı

• Çiftçilerimiz tarlalarına kolay ulaşsınlar diye greyder tarla yollarını düzeltti.



44-KARAÇALI MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 145 kamyon kumlama yapıldı 3 .15 km).

• 7 adet 600'lük büz kullanıldı.(Polis Havacılık)

• Tarla yolları greyder ile düzeltildi.

• Mahallede 20 kamyon genel çöp ve hafriyat temizliği yapıldı.

• Tarihi sit alanı olan Höyük'e izinsiz olarak yapılmış olan basamak ve lavaboların yıkımı

yapılıp ,hafriyatları kaldırıldı.

• Çiftlik yolunda kırılan büzün tamiratı yapıldı.

• Dere yatağı temizlendi, yol kenarında molozlar kaldırıldı.

• Gölet yolunda stabilize yol çalışması yapıldı. 9 adet 600'lük büz kullanıldı.

45-KARAÇİMEN MAHALLESİ



• Tehlike arz eden yapının yıkımı yapıldı.

46-KARPUZLU MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 136 kamyon kumlama yapıldı.

• Seyfülmülük parkının bakım onarımı ve tadilatı yapıldı.

47-KARPUZTEPE MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 75 kamyon kumlama yapıldı.

• 6 adet 600'lük büz kullanıldı.

• Hayvanlar için gölettin önü kapatıldı.

• Çiftçilerimizin tarlalarına daha kolay ulaşabilmesi için greyder tarla yollarını düzeltti.



48-KART AL TEPE MAHALLESİ

• 25.08.2020 tarih ve 29 sayılı Encümen Kararına İstinaden; İlçemiz Sınırları İçerisinde

bulunan Kartaltepe Mahallesindeki Caminin çatı onarımı için malzeme alındı. (Fatura tutarı

11.800 KDV dahil)

• İmam evi yapımı için 24.000TL tutarında malzeme yardımı yapıldı.

• Çiftçilerimiz tarlalarına daha kolay ulaşsın diye tarla yolları greyder ile düzeltildi.

• Tıkanan su kanalları açıldı.

• Stabilize yol çalışması kapsamında 12 adet 600'lük büz döşendi.

49-KA V AKLIBAG MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 205 kamyon kumlama yapıldı.

• Sondaj yolu kumlaması yapıldı.

• Mahallede kanal ve büz temizliği yapıldı.

• Tarım yolları greyder ile düzeltildi.

50-KA YA YOLU MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 20 kamyon kumlama yapıldı.

• Su göleti için 100 metre kanal kazıldı.



51-KOZAN MAHALLESİ

• Karantina bölgesi olarak gözlem altına alınan mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

• Cami yoluna 2 kamyon taş ve kaya parçaları ile 3 kamyon stabilize malzeme kullanıldı.

• 3 5 kamyon kumlama yapıldı.

• 4 adet 600'lük büz döşendi. Ayrıca 2 adet demir boru döşendi.



• Selden zarar gören yol menfezlerin onarımı yapıldı. Dere yatağı temizlendi.

• 100 metre kanal kazı yapıldı.

• Kozan göletinin su akışı sağlandı

• Vatandaş dilekçesine istidan ağaç budaması yapıldı.

• Cami yoluna 10 kamyon kaya gönderildi.

52-KENGERLİ MAHALLESİ

• Tarla yolundaki büzlerin onarımı yapıldı.

53-KERV ANPINAR MAHALLESİ

• Tehlike arz eden boş evlerin onarımları yapıldı.

• Okul bahçesi için 4 kamyon mil kullanıldı.

• 70 kamyon kumlama yapıldı.

54-KIRMASIRT MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 42 kamyon kumlama yapıldı. (500 m yol çalışması)

• Mahalle ve mezralarında selde tahrip olan büzlerin tamiratı yapıldı.



• Selden zarar gören yol menfezlerin onarımı yapıldı. Dere yatağı temizlendi.

• 100 metre kanal kazı yapıldı.

• Kozan göletinin su akışı sağlandı

• Vatandaş dilekçesine istidan ağaç budaması yapıldı.

• Cami yoluna 1 O kamyon kaya gönderildi.

52-KENGERLİ MAHALLESİ

• Tarla yolundaki büzlerin onarımı yapıldı.

53-KERV ANPINAR MAHALLESİ

• Tehlike arz eden boş evlerin onarımları yapıldı.

• Okul bahçesi için 4 kamyon mil kullanıldı.

• 70 kamyon kumlama yapıldı.

54-KIRMASIRT MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 42 kamyon kumlama yapıldı. (500 m yol çalışması)

• Mahalle ve mezralarında selde tahrip olan büzlerin tamiratı yapıldı.



55-KITILBIL MAHALLESİ

• Genel sokak tuzlaması yapıldı.

• Busse villalarının hafriyatı kaldırıldı (2 kamyon malzeme çıkarıldı)

• Fakülte Fatih camisinde çevre düzenlemesi yapıldı. (1 O kamyon hafriyat kaldırıldı)

• Suffı kuran Kursu Caminin hafriyatı kaldırıldı.

• Zirai Denetime 7 kamyon kumlama yapıldı.

• Mezarlık çevre düzenlenmesi için 2 kamyon toprak götürüldü.

• Yol çalışmasında 136 kamyon kumlama yapılmıştır.

• 3.5 km imar yolu çalışması yapıldı. (Teknokent arkası)





56-KOYUNGÜDEN MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 166 kamyon kumlama yapıldı. (3.3 km)

• Sel baskını nedeniyle tıkanan büz ve köprülerin su akışı sağlandı.

57-KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 108 kamyon kumlama yapıldı. (1.9 km yol çalışması)

• 12 adet 600'lük büz kullanıldı.

• Selden zarar gören yol ve büz tamiratı yapıldı.

• Kuran kursu binasının temel düzeltmesi yapıldı.

• Ballı Çiftlik Yolu: 35 kamyon kumlama yapıldı (352 m)

• 6 adet 600'lük büz kullanıldı.

58-KUMRUÇAT MAHALLESİ

• Mevcut göletin dolgusu yapılarak kaza tehlikelerine karşı önlem alındı.

• Su kuyusunun yapımında yardımcı olundu. (İçme suyu)

59-KUŞBURNU MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 64 kamyon kumlama yapıldı. (1.35km)

• Greyder ile yol düzeltmesi yapıldı.

• 4 adet büz döşendi.



• Hayvan içme suyu için gölete su akışı sağlandı.

60-KUŞLUKBAGI MAHALLESİ

• Çiftçilerimiz tarlalarına daha kolay ulaşabilsinler diye tarla yolları açıldı.

• Stabilize yol çalışması kapsamında yol ve dere yatağına 16 adet 600'lük büz döşendi.

• Yas evinin 14/07/2020 tarihinde temeli düzeltildi. Yas evinin çevresi kepçeyle düzeltildi.

61-KÜÇÜKKADI MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamında 28 kamyon kumlama yapıldı. (525 m)

• Tahrip edilen mezarlarda oluşan çukurlar tehlike arz ettiğinden bu çukurlar kepçe ile

kapatıldı.

• Selden zarar gören yol ve büz onarımları yapıldı.

62-KÜÇÜKAKÖREN MAHALLESİ

• Mahalle ve mezralarında stabilize yol çalışması kapsamında 169 kamyon kumlama yapıldı.

• 5 adet 600'lük büz kullanıldı. (575 m)

• Mahalle ve mezralarında selden zarar gören ve yol ve büzlerin tamiri yapıldı.

• İmam evinin temel dolgusuna 1 O kamyon hafriyat döküldü.

• Cami için 1 kamyon kum gönderildi.



• Özekli-Küçükakören arasındaki 1 O km yol greyder ile düzeltildi.

• Tarla yolları ve bağlantı yolları greyder ile düzeltildi.

• Hayvanlar için gölet çukuru oluşturuldu.

• Tehlike arz eden yapının yıkımı gerçekleştirilerek zeminin düzeltmesi yapıldı.

• İmam evi için 2.5 ton inşaat demiri yardımı yapıldı.

63-LALEBEY MAHALLESİ

• Tehlike arz eden yapının yıkımı yapılıp 2 traktör moloz kaldırıldı.

• Dolap Sokakta yıkılan duvarın hafriyatı kaldırıldı. (2 Traktör)

• Güvenlik nedeniyle kapatılan burc ekiplerimizce temizlenip tadilatı yapılarak kullanıma
açıldı. (1 traktör hafriyat atıldı)

• 2 adet metruk yapının kapı ve pencereleri duvar örülerek kapatıldı.

• Sokaklarda kilitli parke taşı onarımı yapıldı.



64-MELİKAHMET MAHALLESİ

• Özgür sokakta 42 m2 kilitli parke taşı çalışması yapıldı.

• Melik Ahmet Caddesi kaldırımlarında gevşemiş ve yerinden çıkmış olan bordür taşı
tamiratları yapıldı.

• Barış sokakta yıkılan duvarın tamiratı yapıldı.

• Tarancı Sok. tescilli yapının yıkılması sebebiyle oluşan hafriyat kaldırıldı.

• Melik Ahmet Lisesinden 1 kamyon hafriyat kaldırıldı.

• Kesmeli sokakta 1 kamyon hafriyat kaldırıldı.

• Genel hafriyat temizliği yapıldı.



65-MERMER MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 292 kamyon kumlama yapıldı.

• Yeni yapılan Kur'an kursunda çevre düzenlemesi için kepçe ve kamyon görevlendirildi.

• Mermer jandarma karakolunun bariyerleri yoldan kaldırıldı.

• Peyzaj işlemleri yürütüldü

66-NEFİRT AŞ MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 22 kamyon kumlama yapıldı.

• Nefirtaş İ.Ö.O'na ikili demir kapı takıldı. 1 traktör beton kumu 5 çimento kullanıldı.



• Kesiktaş ve Yayıkçukur mezraları arasındaki yola 4 kamyon beyaz mucur serildi.

• 20 adet 200'lük büz camii önüne döşendi.

• İhtiyaç sahibi bir ailenin evinin temel dolgusu yapıldı.

• Cami ve yas evi için 1 kamyon beton kumu gönderildi.

67-ÖZEKLİ MAHALLESİ

• 37 Kamyon kumlama yapıldı.

• 21 adet 600'lük büz, 3 adet 800'lük büz döşendi.



• Tehlike arz eden yapının yıkımı yapıldı.

• Mahalle ve mezra yollarında greyder ile düzeltme yapıldı.

• Genel çöp ve hafriyat temizliği yapıldı.

• İmam evinin çevre düzenlenmesi yapıldı. Su şebekesi ve kanalizasyon çalışması yapıldı.

• Mezar taşları için 1 O torba çimento gönderildi.

• Yıkılan imam evinin hafriyatı kaldırıldı.

• İmam evi kanalizasyon bağlantısı için 20 metre kanal kazılmıştır.

• İmam evi için 9 kamyon kum gönderildi.

68-PINARDÜZÜ MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 17 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• 200 metre dere yatağı temizliği ve kanal çalışması yapıldı.

• 3 adet 600'lük büz döşendi.

• Yol kenarına dökülen hafriyat kaldırıldı.

• Tarım arazisine erişim yolları greyder ile düzeltildi.

69-SAGDIÇLI MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 99 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.



• 4 adet 600'lük büz kullanıldı.

• Taziye evi temel dolgusu yapıldı.

70-SAPANCA MAHALLESİ

• 40 kamyon kumlama yapıldı.

71-SARIKAMIŞ MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 47 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Tarla yolları greyder ile düzeltildi.

• 8 km yol greyder ile düzeltildi.

• 30 adet 600'lük büz kullanıldı.

• Dürümlü mezrasında selden dolayı bozulan yol düzeltildi.

72-SARIYAZMA MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 14 7 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Yola 16 adet 600'lük büz döşendi.

• 380 metre kanalizasyon kazısı yapıldı.

• Tıkanmış büzlerin önleri açıldı.

• Dere yatağı temizlendi.



73-SA Tİ MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 55 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Selden zarar gören yol köprü ve menfezlerin tadilatı yapıldı.

• Çiftçilerimiz tarlalarına kolay ulaşsın diye tarla yolu greyder ile düzeltildi.

• Kur'an Kursu temel kazısı ve dolgusu yapıldı. (500 m2)

• Kanal kazısı yapıldı.

• Dere ıslahı yapıldı.

74-SAYARLAR MAHALLESİ

• 24 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

75-SOGANLI MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 140 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• 4 adet 600'lük büz döşendi.

• Tarla yolları greyder ile düzeltildi.

• Büyükşehirden muhtar tarafından temin edilen büzler döşendi. (60 adet büz)

76-SÜNGÜRLER MAHALLESİ

• 26 Kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

77-TANOGLU MAHALLESİ



• 2 Kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Tehlike arz eden yapının yıkımı yapıldı.

78-TEZGEÇER MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında mahalle ve mezralarda 170 kamyon malzeme ile kumlama

yapıldı.

• 20 adet 600'lük büz, 4 adet 800'lük büz döşendi.

• Selden zarar gören yol ve büzlerin onarımı yapıldı.

• Tehlike arz eden yapının yıkımı yapıldı.

• 100 metre kanal kazı çalışması yapıldı.

• Su göletinin dolgusu yapıldı.

• Tezgeçer İlkokulunun 1 adet oyun grubu kuruldu.

• Cami onarımı için bir kamyon kum gönderildi.

• İmam evi için 1 kamyon kum gönderildi.

• 1 adet Cami minaresi yapıldı.

• 300 metre dere yatağı temizlendi.

• Muhtelif zamanlarda kepçe gönderildi.



• Mahalle kumlaması için Büyükşehir Belediyesine kum ocağından 1 haftalık kum çekme izni

verildi.



79-YUKARIKILIÇTAŞI MAHALLESİ

• Yeni yapılan okul yoluna 15 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• 30 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Yol kenarında bulunan moloz ve hafriyat kaldırıldı.

• Çöp yığınları iş makinesi aracılığıyla kaldırıldı.

• İmar yolu çalışması kapsamında;

• İmar yolunda 345 kamyon dağ malzemesi kullanılarak yol çalışması yapıldı.

• 2 km yeni imar yolu açıldı.

• 20 adet 600'lük büz, 11 adet 800'lük büz döşendi.

• Yol kenarındaki hafriyatın düzeltilmesi yapıldı.





80-YENİDOGAN MAHALLESİ

• 1 O kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

81-YENİEVLER MAHALLESİ

• 26 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• 2 adet büz döşendi.

• Tarla yolları greyder ile düzeltildi.

• Cami önündeki hayvan gübresi ve çöp iş makinesi ile kaldırıldı. (5 kamyon)

82-YEŞİLKÖY MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışmasında 30 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Selden zarar gören yol ve büzlerin tamiratı yapıldı.

• Dere yatağı temizliği ve kanal çalışması yapıldı.



83-YEŞİLLİ MAHALLESİ

• 400 Kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• 8 adet 600'lük büz kullanıldı.

• Mezra yolları greyder ile düzeltildi.

• Tehlike arz eden yapının yıkımı yapıldı.

• Kanal temizliği çalışması yapıldı.

• Selden zarar gören büzlerin onarımı yapılarak su akışı sağlandı.

• Cami için 1 kamyon kum gönderildi.

84-YİGİTÇAVAŞ MAHALLESİ

• Yiğitçavuş Mahallesinde bozuk olan yolda 2 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Selden zarar gören büzlerin onarımı yapılarak su akışı sağlandı

• 150 metre dere yatağı temizliği yapıldı.

• Selden dolayı zarar gören yolların onarımı yapıldı.



85-ZİY A GÖKALP MAHALLESİ

• Metruk yapıların girişleri kapatıldı.

• Kilitli taş ile sokak onarımları yapıldı.



86-ZİY ARET MAHALLESİ

• Stabilize yol çalışması kapsamanda 221 kamyon malzeme ile kumlama yapıldı.

• Aslantepe mezrasında hayvanlar için gölet yapıldı.

• Selden zarar gören yolların tamiratı yapıldı.

YAPILAN YARDIMLAR 

• Encümen kararlarına istinaden; cami, imam evi ve yardıma muhtaç vatandaşlara verilmek üzere

inşaat malzemesi satın alınmış ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım yapılmıştır.

• Tezgeçer ve Karabaş Taraklı Mezrası Camilerine minare yapımı tamamlanmıştır.

• Toplam 12 adet Camii, imam evi ve taziye evine tadilatları için yardım yapıldı.

• Kartaltepe camisinin çatı onarımı için malzeme yardımı yapıldı.

• Kartaltepe imam evinin yapımı için malzeme yardımı yapıldı.



GENEL ÇALIŞMALAR 

KARLA MÜCADELE: 

• Kent merkezindeki çalışmalar kapsamında, Gazi, Kıbrıs, İnönü, Melik Ahmet ve Turistik

caddelerinde tüm kaldırımlar kardan temizlenerek, tuzlama işlemi yapıldı. Bu kapsamda Sur

ilçesinde Kırsalda toplam 357 km'lik yol kardan temizlendi.



HEVSEL BAHÇELERİ 

• UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne izinsiz şekilde

dökülen hafriyat ekiplerimizce tamamen kaldırıldı.

• Bu çalışmada:

• 47 kamyon hafriyat ve moloz temizlendi.

• 25 kamyon kırmızı toprak alana serildi.

• 12 kamyon kum serilerek 750 m stabilize yol çalışması yapıldı.

• 6 adet 600'lük büz kullanıldı.





PARK VE BAHÇELER ŞEFLİGİ 

• Covid-19 nedeniyle kurum ve kuruluşlarda çeşitli mahallelerde ilaçlama ve dezenfekte

çalışması yaptı.

• Kurum ve vatandaş talepleri doğrultusunda kamuya açık alandaki ağaçların ilaçlama ve

budanması yaptı.

• Genel hafriyat temizliği yapıldı.

• Yaptığımız bu programla Diyarbakır Sur ilçesine bağlı mahalle ve köylerde bulunan Ağaçlar

ve Çimler rutin olarak sulanmıştır, Sınırlarımız dahilinde bulunan Kurum ve Kuruluşların ( okul,

cami, yas evleri, kuran kursları vb.) bahçesinde bulunan yabani otların temizliği, ağaçların

budanması ve bakımı yapılmıştır.

• Sınırlarımıza bağlı bulunan cadde ve sokakların sulama tankerimizle sulama işleri rutin

olarak yapılmaktadır.

• Sınırlarımız dahilinde bağlı bulunan mahalle muhtarlıklarına bağlı mezarlık ve yas evlerine

ve camilere birimimize gelen dilekçelere istinaden ihtiyaca binaen dikilmek üzere ağaç dağıtım

çalışmalarımız devam etmektedir.

• Envanterimizde bulunan Bank, Çiçeklik, Oyun Gurubu, Masa Tenisi, Voleybol Direği Çöp

Kovası vb. Malzemelerin idarenin bilgisi ve onayı doğrultusunda imkanlar dahilinde gelen

dilekçe taleplerine cevap verilmektedir.



ÖGRENCİLERİMİZE OYUN PARKLARI KURDUK 

1-Bağpınar Mahallesi

2-Tezgeçer Mahallesi

3-Nefırtaş Mahallesi

4-Karpuztepe Mahallesi





2020 YILI SATIN ALMA DURUMU 

Sıra Açıklama Tutar 

1 Malzeme Alımı (PVC Boru) 2277.5 
2 İnşaat Malzemesi Yardımı 23500 
3 İnşaat Malzemesi Alımı 64175 
4 Büz (Beton Boru) Alımı 73610 
5 Tel Çit Alımı 40800 
6 Kum Alımı 12500 
7 Çimento Alımı 13500 
8 UPS AKÜLERİ 1856 
9 Toner Alımı 1058 
10 Malzeme Alımı 11936 
1 1 yapım İşi (Sondaj Kuyusu İşi) 60000 
12 Telsiz Alımı 1880 
13 Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi 90550 
14 Çimli Çit Alımı 6000 
15 Santrifüj Pompa Alımı 2450 
16 Bilqisayar Alımı 7500 
17 Çatı Malzemesi Alımı 10000 
18 İlaçlama Pompası Alımı 1975 
19 Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi 74650 
20 Demir Alımı 48000 
21 Su Bariyeri Alımı 7500 
22 Doqal Gaz Yapım İşi 44600 
23 Çimento Alımı 33000 
24 Kum Alımı 32000 
25 Yapım İşleri (Minare Yapımı) 64000 
26 Araç kiralama Talebi 33400 
27 Yapım İşi (Mihrap ve Minber Yapımı) 2021 yılında tamamlanacak 
28 Araç Alımı 1509750 
29 Kutu Menfez Alımı 16200 
30 Bordür Taşı Alımı 13000 
31 Kilitli Parke Taşı Alımı 40000 
32 İş Makinesi Kiralama (Paletli Ekskavatör) 97000 
33 Bims(Briket) alımı 6375 
34 Araç ve İş Makinesi TALEBİ 29400 



35 Çay semaveri 3680 
36 Malzeme alımı(Pencere, Kapı) 
37 İnşaat Malzemesi Alımı 3240 
38 Malzeme alımı(Boya malzemeleri) 7031 
39 Araç ve İş Makinası Talebi 29400 

GENEL TOPLAM 2.51 7.793,SOTL 

TOPLAM 86 MAHALLEMİZDE 

• 153 km stabilize yol çalışması yapıldı. (6153 kamyon malzeme ile kumlama)

• 6.5 km imar yolu çalışması yapıldı. (515 kamyon kumlama ve dolgu malzemesi)

• 3 adet köprü onarımı yapıldı.

• 19 adet 800'lük ve 326 adet 600'lük büz döşendi. (536 metre)

• 146 noktada menfez döşemesi yapılmıştır.

• 5.000 m2 kilitli taş döşeme ve onarımı yapıldı.

• 303 cenaze defin işlemi yapıldı.

• Çiftçilerimiz tarlalarına rahat ulaşabilmeleri için 193 km tarım yolu greyder ile düzeltildi.

• 4 mahallemizde çocuk oyun grubu kuruldu.

• Karla mücadele kapsamında 357 km yol ulaşıma açılmıştır.

• 10 mahallemizde dere yatağı temizliği ve ıslahı yapılmıştır.



BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜGÜ 

MİSYON 

Belediyemiz ile bağlı müdürlüklerin çalışmalarını, etkinliklerini kamuoyuna duyurmak ve 
karşılıklı iletişimini sağlamak amacıyla; Belediyemizin basınla ve halkla ilişkilerini düzenleyerek 
ulusal ve uluslararası tanıtımına destek olmak. Gelişmiş bilişim teknolojilerini yakından takip 
ederek, bu teknolojileri belediyemizde hızlı, dinamik bir şekilde ve diğer müdürlükler ile tam 
uyum, diyalog ve koordinasyon çerçevesinde sunmaktır. 

VİZYON 

Ülkemizdeki belediyeler arasında bilişim altyapısı, kullanıcı memnuniyeti, düzenlenen etkinlikler, 
verilen servis kalitesi ve çeşitliliği bakımından en üst sıraya yerleşmek; dünyanın gelişmiş 
kentlerinin bilgi-işlem merkezleri ile kıyaslanabilir kalite ve teknolojiye sahip olabilmektir. 
Belediyemizin kurum kimliğini tanıtan, yerel ve ulusal basınla iletişim kanallarını daha da 
güçlendirmiş, alanındaki teknolojik ve akademik gelişmeleri izleyerek uygulamaya aktarabilen, 
çalışmalarıyla benzerlerine örnek olan bir müdürlük olmak. 

GÖREV VE YETKİLERİMİZ 

1- Kitle iletişim araçlarında yer alan belediyemiz hizmet ve faaliyetlerini ilgilendiren konulardaki
haberlerin takibini ve tespitini yapmak.
2- Belediyemiz faaliyet ve hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması ile kamuoyundan yansıyan
şikayet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
3- Basın Yayın organlarında yer alan bu tür haberlerin küpür, resim, slayt, CD ve kasetlerini temin
ederek cins ve konularına göre sınıflamak ve arşivlemesini yapmak.
4- Bütün hizmet ve faaliyetlerimizi video, bant, slayt ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım
amaçlarına göre tasnif ve arşivlemesini yapmak.
5- Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili basın bildiri ve bülteni hazırlamak, konuyla ilgili video
kaseti, slayt, fotoğraf ve CD ile birlikte basın organlarına dağıtmak.
6- Basının hizmet ve faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi taleplerini ilgili birimlerden temin ederek basına
vermek.
7- Başkanlık emirleri doğrultusunda gerektiği zamanlarda basın toplantısı düzenlemek,
başkanlığımızca verilecek brifing ve toplantıların organizasyonunu yapmak.
8- Belediyemiz hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacı ile yayınlar yapmak.
9-Basın yayın mensuplarının, kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediyemizle iyi
ilişkilerin geliştirilmesine ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve
görüşmelerde bulunmak.
10- İlçemizdeki muhtarlıkları ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikayetlerini yerinde tespit
etmek, bir değerlendirmeye tabii tutarak ilgili birimlere ulaştırmak.
11- Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve
sonucunu takip etmek.
12- Belde sakinlerinin ihtiyaçlarına ve hizmet taleplerine dönük görüşlerini tespit etmek, ilgili
birimlere iletmek.
13- Belediyemiz çalışmaları ile ilgili olarak Başkanlık makamının onayı doğrultusunda yerli ve
yabancı kişi ve kuruluşlarla iyi ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları
yürütmek.
14- Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili çalışmaları



yürütmek. 
15- Çalışmaları içeren video, kaset, CD ve çalışma raporu hazırlayarak basın kuruluşlarına
periyodik olarak dağıtılmasını sağlayarak gerekirse yayınlatmak.
16- Çalışmaları içeren fotoğraf sergileri açmak.
17- Toplumun kültür ve sanata yönelik ihtiyacını karşılamak için, sosyal ve kültürel etkinlikler
düzenlemek bu tür faaliyetlerde bulunan resmi ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği sağlamak.
18- Çalışmaları ve etkinlikleri halka duyurabilmek uçun kitap, broşür ve bülten yayınlamak. Tören
ve özel günler için program hazırlayıp, davet işlerini düzenlemek.
19- Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.
20- Tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin kurumsal kimlik kılavuzuna
uygun tasarımının yapılmasını, basılmasını, çalışmalarının kontrol edilmesini sağlamak.
21- Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin kültür ve sanat etkinliklerinin sosyal ve kültürel amaçlı
faaliyetler ile tanıtım ve duyuru materyallerinin basım, yayım ve halkla ilişkiler çalışmalarını
yürütmek.

PERSONEL YAPIMIZ 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü 2 
Kadrolu İşçi personel ve 1 Şirket personeli ile belediyemizin zemin katında Basın bürosunda 
hizmet vermektedir. 

A-BASIN:

Basın danışmanlığı, esas itibariyle Sur Belediyesi ile medya arasındaki ilişkileri 
düzenlemektedir. Bu çerçevede medyada; Sur Belediyesi ve Belediye Başkanı ile ilgili 
haberlerin yayınlanması, yayınlanacağı öğrenilen haberlerde belediyenin de görüşlerinin yer 
almasını, projeler ve icraatlarla ilgili doğru bilgilerin kamuoyuna yayılmasını amaçlar. Basın 
Danışmanlığı faaliyetlerinin bir ölçüsü de gazete, dergi ve televizyonlarda yayımlanan haber 
sayısıdır. Bu bağlamda 2020 yılında Basın Danışmanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda; 







Belediyemiz faaliyetleri ile ilgili 23 Belediye Başkanımız ile ilgili 21 olmak üzere toplam 44 
haber yapılmıştır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada Sur ilçemizle ilgili 89 haber yayınlanmıştır. 
Sur Belediyesiyle ilgili haberlerin içeriklerine bakıldığında haberlerin büyük bir çoğunluğu en 
çok takip edilen İnternet sitelerinde yayınlanmış ayrıca haberlerin büyük bir kısmı Diyarbakır 
yerel yazılı ve görsel basınında yayınlanmıştır. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 
ulusal basın ve yerele basın ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde, belediyenin veya belediye 
başkanının içerisinde bulunduğu haberleri kendi kamera görüntülerimiz ve fotoğraflarımızla 
haber haline getirildikten sonra yayımlanması sağlanmıştır. Aynı zamanda elektronik ortamda 
yazılı ve görsel basın ile İnternet siteleri birimimiz tarafından adımıza takip edilmiş olup 
verilerin sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanmıştır. Günlük olarak yerel ve ulusal basın 
kuruluşları takip edilmekte Belediyemiz, Belediye Başkanımız ve ilçemizle ilgili haberlerin 
küpürleri dosyalanıp günlük olarak Başkanlık Makamına sunulmaktadır. 

B-HALKLA İLŞKİLER:

Birimimize gelen vatandaşlarımızın sorunları dinlenildikten sonra ilgili birimlere yönlendirilme 
yapılmakta ve sorunun çözümü için işlem takibi yapılmaktadır. 

Halkla ilişkiler müdürlüğüne gelen vatandaş dilekçeleri aynı gün içinde ilgili birimlere havale 
edilmektedir. Çeşitli sorunları olan ilçemiz sakinlerinin talepleri ve taleplerinin hangi 
müdürlüklere gönderildikleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Gelen Dilekçeler; 

1. Fen işleri Müdürlüğüne; 386 adet dilekçe
2. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne; 22 adet dilekçe
3. Temizlik İşleri Müdürlüğüne; 165 adet dilekçe
4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne; 8 adet dilekçe
5. Yapı Kontrol Müdürlüğüne; 4 adet dilekçe
6. Zabıta Müdürlüğüne; 42 adet dilekçe alındı.
Toplam 627 adet dilekçe gelmiştir. Gelen vatandaşla yüz yüze görüşme yapıldıktan sonra gerekli
bilgilendirme ve yönlendirme yapılan 627 adet dilekçe çözüme kavuşturuldu.

Dış ve iç yazışmalar 

1.1. Sulh Hukuk mahkemesi Balıkesir; 2 adet evrak 

2.1.Sulh Hukuk mahkemesi Ayvalık; 1 adet evrak 

3.11.Sulh Hukuk Mahkemesi Ankara; 2 adet evrak 

4.4. Sulh Hukuk Mahkemesi Diyarbakır; 1 adet evrak 

5.3. Sulh Hukuk Mahkemesi Ankara; 1 adet evrak 

6.Sur Kaymakamlığı Yazı İşleri; 1 adet evrak

7.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır; 1 adet evrak
8.Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ( Milli Emlak Müdürlüğü) Diyarbakır; 3 adet evrak

9.Tarım ve Orman Müdürlüğü Diyarbakır; 2 adet evrak
10.Tapu Kadastro Diyarbakır; 2 adet evrak
11.Mali Hizmetler Müdürlüğü; 21 adet evrak
12.Destek Hizmetler Müdürlüğü; 2 adet evrak
13.Bilgi İşlem Müdürlüğü; 2 adet evrak
14.Strateji; 1 adet evrak



İNSAN KAYNAKLARI VE EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ 

Müdürlük; 1 müdür ile norm kadro çerçevesinde değişen şartlara göre 1 Şef , 1 Sosyolog , 1 Veri 

Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Bordro Tahakkuk sorumlusu ve 2 kayıt memurundan ibarettir. 

Müdürlük teşkilat yapısında müdürlüğün en üst amiri müdür olup müdürlük personelinin 1. derece 

sicil ve disiplin amiridir. Müdürlüğün tüm iş ve işlemlerden doğrudan Belediye Başkanına karşı ve 

varsa Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

MİSYONUMUZ 

Kurum kültürü, Vizyon ve Belediyemiz ile ilgili müdürlüğümüzün hedefleri doğrultusunda 

yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalışmak., 

Hizmet kalitesini iyileştirmek, Başkanlık Makamına karşı sorumluluk bilincinde olmak, 

Hizmet maliyetlerini düşürmek ve zamandan tasarruf etmek. Zamanı doğru kullanmak, 

Belediyenin imajının yükseltilerek kamuoyunda kurumumuza olan güven duygusunu geliştirmek, 

Hızlı, kontrollü ve otomatik bir evrak sistemi oluşturmak, 

Mevcut kaynakları optimum şekilde kullanmak, 

Çalışanların, müşterilerin Kuruma Bağlılığına artırmak, 



MEMUR 

41 

MÜDÜRLÜGÜN GÖREVLERİ: 

KADROLU İŞÇİ 

50 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 

7 

1) Başkanlığın Personel düzenlemeleri her yıl için ayrıntılı olarak tespit ederek bütçeyle birlikte

Belediye Meclisine sunar.

2) Personel ihtiyaçlarını kısa ve uzun vadeli olarak belirler.

3) Personel kaynaklarını araştırır.

4) Personelin etkin ve verimli olması için gerekli düzenlemeleri yapar.

5) Belediye personel politikasını tespit eder, bu politika doğrultusunda hizmetlerin

isimlendirilmesi olarak sınıflandırılması ve kadrolandırılmasını yürütür.

6) Belediye birimleri arasındaki personel işlemlerini belli ilkelere oturtur. Bu birimler arasında

koordineyi sağlar, aydınlatır ve eğitir.

7) Servislerde Planlı ve Programlı bir şekilde çalışmaları düzenlemek.

8) Personel arasındaki işbirliği kurulmasını sağlamak.

9) Çalışmaları izlemek.

1 O) Yapılan işleri denetlemek suretiyle neticelerini Başkan Yardımcısına sunmak.

11) Açıktan; Naklen ve terfi suretiyle atama işlemleri.

12) Personelin asalet tasdiki
13) İstifa ve Kayıt silmeler

14) Verilen cezaların ilgililere tebliği

15) Personel Müdürünün vereceği yetki sınırları içinde iş ilişkileri kurmak.

16) Personelin Ücretsiz izin, Yıllık izin, Mazeret izini ve Sıhhi raporlarla ilgili işlemleri ve

yazışmaları yürütmek.
17) Personelin derece ve kademe ilerlemesi

18) Naklen başka kuruma gitmek isteyen personellerin yazışmaları

19) Sicil dosyalarının saklanması, düzenlenmesi ve dosyalara işlenmesi



20) Gizli tezkiye varakalarının düzenlenmesi.

21) Kadro ve Esas defterlerin işlenmesi

22) Kadro hazırlıklarını yapmak Eğitim, Bütçe ve planlama çalışmaları.

23) Personelin bütün Emeklilik işlemlerinin yürütülmesi.

24) Personelin sigortalı hizmetlerinin birleştirilmesi.

25) Personelin okul bitirmelerinin intibakının yapılması.

26) Askerlik hizmetinin borçlanması.

27) Her ay mevcut çalışan işçilerin maaşlarının yapılması.

28) İşçilerin Aylık ve Dört aylık sigorta bildirgelerinin hazırlanması.

29) İşçilerin T.İ.S' den doğan İkramiye vs. bordrolarının hazırlanması işlemleri

2020 Tarihi İtibari İle Personel Durumu: 

Kadrolu İşçi 49 

Memur 41 

Geçici İşçi 1 

Sözleşmeli 7 

Toplam 98 

2020 Yılında Belediyemizden Ayrılan Personel Sayısı: 

İşçi (Vefat Eden) 

İşçi (Emekli) 

Memur Emekli 

Toplam 

:36 

: 36 



2020 Yılında Emekli Olan Kadrolu Personellerimiz. 

2020 Yılı İçersinde Belediyemize Nakil Gelen Memur Ve İsçi Personel Durumu: 

Memur Nakil Gelen : O 

Açıktan Atama : 1 

Belediyemiz aleyhine dava açan personeller ile ilgili mahkemelerin istemiş olduğu evraklar Hukuk 

İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Belediyemiz norm kadrosuna münhal bulunan Özel Kalem Müdürü kadrosuna İçişleri 
Bakanlığının izni doğrultusunda (1) personelin açıktan atama işlemleri yapılmıştır. 

Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına dair 
yönetmelik gereğince kadro iptal ve ihdas işlemleri yapılmıştır. 

SGK Başkanlığının Hizmet Takip Programı HİTAP) üzerinde Belediyemizde görev yapan Devlet 

Memurları ile ilgili gerekli çalışmalar yapılarak bilgi verilmiştir. 
Belediyemizde staj yapan (Yüksekokul ve Lise) öğrencilerinin staj işlemleri yapılmıştır. 



Belediye Başkanının Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmeleri yapılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Bilgi tabanına düzenli olarak Belediyemiz ile ilgili bilgiler 

yüklenmiştir. 

Belediyemizde görev yapan Memur ve İşçilerin Yurt ıçı ve Yurt dışı görevlendirmeleri 

yapılmıştır. 

Belediyemize iş başvurusunda bulunan vatandaşlara yazı ve sms gönderilerek cevap verilmiştir. 

5620 Sayılı kanun gereğince geçici işçi olarak görev yapan Belediyemiz personeli hakkında 2020 

yılı için vize işlemleri yapılmıştır. 

Belediye Başkan Yardımcısı kadrosuna (1) adet atama yapılmıştır. 

5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesine istinaden birim amirleri arasından Belediyemiz Encümeninde 

görev yapacak 

personellerin Başkanlık Makamının olurları ile işlemleri yapılmıştır. 

Memurların terfi ve kademe ilerlemeleri yapılmıştır. 

Türkiye İş Kurumu Müdürlüğüne her ay düzenli olarak personel durum çizelgesi gönderilmiştir. 

İşçi ve Memur disiplin kurullarına sevk edilen İşçi ve Memurlar hakkında gerekli işlemler 

yapılarak verilen cezalar şahıslara tebliğ edilmiştir. 

İşçi ve memurların senelik izinleri düzenli olarak verilmiştir. 

Müdürlüğümüz tarafından Başkanlık Makamının onayı doğrultusunda görev değişiklikleri 

yapılmıştır. 

Kamu Kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen ve Müdürlüğümüze intikal eden evraklara 

zamanında cevap verilmiştir. 

Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında 2120 birim gelen ve giden evrak sayısı alınarak evraklar 

ilgili birimlere gönderilmiştir. 

Her ay işçi maaşları hesaplanıp bordrolar düzenli olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim 

edilmiştir. 

İşçi SSK aylık prim bildirgeleri Çalışma Bakanlığının her yıl belirlediği tavan taban oranlarına 

göre hesaplanarak herhangi bir cezai müeyyideye mahal verilmeden SSK' ya teslim edilmiştir. 

Emekli olan işçilere İş kanunu ve TİS'nin vermiş olduğu tavan miktarları göz önünde 

bulundurularak kıdem tazminatları yapılarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

Bayramlarda ve resmi tatil günlerinde fazla mesai yapan personellerin mesaileri hazırlanıp Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

İşçilerin yasalardan doğan ikramiyeleri hazırlanıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 



TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜGÜ 

PERSONEL DURUMU: 

Toplam 1 personelle hizmet vermektedir. 

YERLEŞİM DURUMU 

Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz, Sur Belediye hizmet binasının, dördüncü katında hizmet 

görmektedir. 

GÖREV TANIMI: 

Teftiş Kurulu Müdürlüğümüz Belediye Tüzel Kişiliği temsilen Belediye Başkanlığı adına gereken 

her türlü incelemeleri ve istenildiğinde gerekli disiplin soruşturmaları sürecinde ön araştırmacı 

olarak çalışmalar yapmak ve onaya sunmak. 

FAALİYETLER 

İlgili birimlerden birimimize gelen Sayıştay Başkanlığının cevabi raporları, Sayıştay Raporuna 

cevabi esas teşkil edilmek üzere, bir bütün şeklinde hazırlanarak Başkanlık Makamının onayından 

sonra Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 

Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze O 1.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında kurum içi ve kurum 

dışından gelen ve giden evrak ile ilgili gerekli işlemler yapılarak arşivlenmiştir. 



TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

TEŞKİLAT 
(1) Temizlik İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Genel idari Amir

c) Sevk idare Amiri (Bölge Kontrol)

d) Baş Şoför

e) Usta Başı

f) Ustalar

g) Şoförler

h) İşçiler

ı) Diğer Personel

BAGLILlK 

Diyarbakır Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Belediye Kanununa dayanılarak kurulmuş, 

Belediye Başkanına (veya Başkanlık Makamının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına) bağlı 

olarak çalışmaktadır. 

TEMEL İLKELER 

Diyarbakır Sur Belediye sınırları içerisinde Belediyemiz sorumluluk alanında olan caddeler, 

sokaklar ve ara sokaklar, meydanlar, trotuarlar, boş alanlar, semt Pazaryerleri ile benzeri yerlerin 

temizliğini, ikametgah olarak kullanılan bina ve apartmanlar, iş yerleri, özel ve kamu binaları, 

diğer alanlarda mevcut çöplerin düzenlenen bir program çerçevesinde toplanmasını ve toplanan 

çöplerin aktarma istasyonuna naklini sağlar, çevrenin temiz ve sağlıklı olması için gerekli 

çalışmaları yürütür. 

YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Diyarbakır Sur Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan; 

1-Cadde ve Sokakların elle ve makine ile süpürülüp temizlenmesi,

2-Cadde ve Sokakların yıkanarak temizlemnesi,

3-Çalışma bölgesinde çıkan Evsel-katı atıkların toplanması ve nakledilmesi,

4-Konteynırların yıkanması ve dezenfekte edilmesi,

5-Çalışan personele araç-gereç temini,

6-Çevre kirliliğini önlemek için kirletici unsurların tespiti ve düzeltilmesini sağlamak,

7-Pazar yerlerinin süpürülmesi, dezenfekte edilmesi ve yıkanması,



8-Mahalle muhtarlıklarımızın talebi üzerine bölge genelinde boş alan ve arsalarda yapılan mıntıka
temizliği,

9-Çöp konteynır almak, noktalarının dizaym, mevcut çöp konteynerlerinin bakım ve onarımı ile
boyanması,

10-Su tankerlerinin (yıkama aracı) programlandırma çalışması,

ll-Okulların, okul öncesi ve öğretim süresince her türlü temizlik konusunda okul idarelerinin
talepleri doğrultusunda çalışmalar yapmak.

12-Sahipsiz arsaların temizliğinin yapılması

13-Temizlik İşleri ile ilgili olarak Mal, Hizmet, Yapım ihaleleri yapmak

14- yapılan ihalelerin sözleşmelerindeki işlerin yasalara göre yaptınlması ve denetlenmesi; aylık
hakkedişlerin düzenlenmesini sağlamak,

15-İşlerin yürütülmesinden Temizlik İşleri Müdürü, Temizlik İşleri Genel İdari Amiri,
sorumludur,

16- Müdürlük konusu ile ilgili plan, projeler hazırlar veya hazırlatır, başkanlığa onaylatır,

17- Konusu ile ilgili yıllık çalışma raporu hazırlar,

YAPILAN FAALİYETLER 

1-Devamlı olarak ev ve iş yerlerinin çöplerinin alındığı çöp noktaları Havaların ısınmasıyla etrafa

çok kötü koku yaymalarından dolayı haftada 3 gün çöp noktaları deterjanlı suyla yıkanıp

temizlenmektedir.



1-Her hafta pazartesi günü ilçemize bağlı olan Bağıvar Mahallesinde kurulan semt pazarının

temizliği yapılmaktadır

2-Her hafta salı günü ilçemize bağlı olan Yeşilvadi Mahallesi (çarıklı) da kurulan semt pazarının

temizliği yapılmaktadır.



r ı ı ı 

4-Her gün saat 06:00 ile 17:00 saatleri arasında sokaklarımızda alan temizliği yapılmaktadır.

5-Şantiye çöp silosunda her gün 4 kamyon çöp toplanıp çöp toplama istasyonuna götürülmektedir.

Ayrıca köy ekibi ve dağkapı ekibi olmak üzere her gün 9 Adet Sıkıştırmalı kamyonlarla toplamda

90 ile 120 Ton arasında çöp toplanmaktadır.



6- Dünya genelinde yaygın bir şekilde bulaşıcı bir hastalık haline gelen yeni korona virüs pandemi
(salgın) hastalığı Ülkemizde de yayılmaya başladı. Bu nedenle ilçe sınırları dahilinde dezenfekte
çalışmaları salgın bitene kadar devam etmektedir.



' 

' 

7- Çöp noktalarında bulunan konteyrurlar zamanla yıpranmaya başlanmış olup yıpranan

konteyrurlar şantiyeye getirilip, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Makine İkmal atölyesinde

tamiri ve boyası yapıldıktan sonra tekrar çöp noktalarına bırakılmaktadır. Bu işlem rutin olarak her

zaman yapılmaktadır.





8-Dabanoğlu malı.yukarı Karataş sk. no 34 te bulunan harabenin temizliği yapıldı.

9-Yasaklı bölgede bulunan kurşunlu camii avlusunda temizlik çalışması yapıldı.



10-

İskender paşa mahallesi uzun sokak' ta bulunan harabenin temizliği yapıldı. 

11-Sokaklarda bulunan hafriyatlar, Fen İşleri Müdürlüğü ile koordine edilerek şantiyeye getirilip

kepçe yardımıyla kamyonlara yüklenip hafriyat alanına götürüldü.

12-İskenderpaşa Mh.Telgrafhane sk. !.Çıkmazda bulunan parkın temizliği yapıldı.



13-Camii Kebir mahallesi müze Sokakta yanan evin temizliği yapıldı.

14-Karaçalı(TİL' ALO)'da bulunan hayvan pisliğini fen işleri müdürlüğü ile birlikte temizliği

yapılarak kaldırıldı.



15-Koronavirüs ten korunma amacıyla, işçilerin sağlığı için şantiyemizin içi, deterjanlı ve ilaçlı su

temizlendi.

16-Şiddetli yağan yağmur sonrası, Çarıklı mahallesinde oluşan sel sonrası hayvan ahırlarını su

basmış ve çamur oluşmuş olup, ekiplerimiz tarafından temizliği yapıldı.



17-Dabanoğlu mahallesi no 7 de bulunan avlulu evin temizliği yapıldı.

18-Melikahmet mahallesinde bulunan tekel polis noktasında temizlik çalışması yapıldı.



19-12.02.2020 Çarşamba gece yoğun bir şekilde kar yağışı oldu. Bunun neticesinde kaldırımlar ve

ulucamii meydanı karla kaplı olmasından dolayı, insanların yürümesinde zorluk oluşturmaması

için ekiplerimizle kar temizliği yapıldı.





20-M. Ahmet Mh. balıklı sokakta, karantinaya alınan kılıç apartmanında genel dezenfekte çalışması

yapılıp çöpleri alınıyor.



21-Caminebi Mahallesi karaozan sokakta bulunan harabe yerin temizliği yapıldı.

22-İlimizde yoğun kar yağışı nedeniyle caddelerde olduğu kadar sokaklarda yürümeyi
zorlaştıracak seviyede kar yığını oluşmuştur. Bunun neticesinde havanın soğumasıyla buzlanan
sokaklarda tuzlama işi yapılmıştır.



23-İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe Sokakta bulunan hafriyatın temizliği yapıldı.



24-Sokaklarda vatandaşların atmış olduğu hafriyatları, bobcat yardımıyla temizlenip hafriyat

alanına gönderildi.

25-Süleyman Nazif mahallesi Tigrel sokak'ta temizlik çalışması yapıldı.



26-Yasaklı bölgede bulunan Dabanoğlu Mahallesi, İbrahim bey Camii önündeki boş alanda

bulunan hafriyatın temizliği bopcat aracılığıyla yapılıp kaldırıldı.

27-Her bayram arifesinde akşam saat 20:30 ile 04:00 saatleri arasında alanda bayram temizliği

yapılmaktadır. Bu bayram arife çalışmasını, 23 Mayıs yerine sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle

22 Mayıs 2020 Cuma akşam, saat 20:30 ile 04:00 saatleri arasında alan temizliği ve ev çöplerinin

kaldırılma işi yapıldı.



28-29 Mayıs Cuma günü Camilerde, koronavirüs nedeniyle durdurulan ibadetlere yeniden izin

verilmesi nedeniyle, Camilerde ibadet öncesi temizlik ve yıkama çalışması yapıldı.



29-Cevatpaşa mahallesi, çelikmen sokakta bulunan noktada, Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte

hafriyat kaldırma çalışması yapıldı.



30-M.Ahmet mahallesi Tevfik Fikret Ortaokulu arkasında bulunan hafriyatın temizliği yapıldı.

31-Kurban bayram arefesinde, akşam saat 20: 30 ile 04: 00 saatleri arasında alanda bayram

temizliği yapılmaktadır. Bu bayram arife çalışmasında akşam saat 20:30 ile 04:00 saatleri arasında

yapıldı.

32-Sur ilçemizde bulunan camilerin temizlikleri yapıldı.



Çöpü Alınan Mahalle-Cadde-Mezra(Küm Evi)-Bulvar Ve Sokaklar 

1- 100 Mahalle

2- 260 Mezra (Küm Evi)

3- 97 Cadde

4- 12 Bulvar

5- 854 Sokak

Yukarıda belirtilen listeden şu anda 86 Mahallenin ve 97 cadde 12 bulvar ve 25 mezranın çöpü

alınmaktadu. İlçemiz sınırları dahilinde günlük toplam 90 ile 120 ton çöp toplanmaktadır. Yıllık

bazında 40.000 ton çöp toplanmaktadır.

32- MAKİNA İKMAL (A TÖL YE)'DE YAPILAN ÇALIŞMALAR.

Belediyemiz araç parkında bulunan araçlarda oluşan arızaları mümkün mertebe belediyenin öz 

kaynaklarıyla ( Ustalarımızın eliyle mevcut yedek parçalarla) tamir edilmektedir. Belediyemiz 



araç parkında bulunan araçlarımızda oluşan arızalar ilk önce Makine İkmal bünyesinde çalışan 

ustalar tarafından muayene edilerek gerekli parçalar sanayiden temin edilmek suretiyle tamir 

edilmeye çalışılmaktadır. Eğer ustaların tamir edebileceği bir arıza değilse ancak o zaman 

sanayideki ilgili tamirciye yönlendirilerek bu sayede İşçilik giderleri azaltılmaktadır. 

Belediyemiz araç parkında bulunan araçların yıllık periyodik bakımları araç-gereç ve yedek parça 

göz önünde bulundurularak mümkün mertebe Makine İkmal Atölyesi içerisinde yapılmaya 

çalışılmaktadır. 

Belediyemiz araç parkında bulunan araçların yıllık periyodik bakımları Makine İkmal Atölyesinde 

yapılmaktadır. 



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜGÜ 

Müdürlüğümüz, teknolojisinin getirdiği çağdaş imkanlardan yararlanmak suretiyle, belediye 
hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan 
yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta, işletmekte ve bu alandaki yeni 
teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetine sunmaktadır.Belediyemizde E-Belediye server 
sistem odasında toplam 1 Server ile kesintisiz hizmet verilmektedir. Belediyemizde toplam 
113(yüz on üç) adet PC (laptop + masaüstü+ All in üne), 35(otuz beş) adet yazıcı, 18(on sekiz) 
adet scanner (tarayıcı), 5 adet accespointbulunmaktadır. Bunları her türlü elektrik kesilmesi ve 
dalgalanmasına karşı koruyan 1 Adet 60 KV A güç kaynağı mevcuttur.2020 yılında birim bazında 
yapılan faaliyetler aşağıda sunulmuştur. 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜGÜ 
• Sistem odasının bakımıyapılmıştır.Yeni cihazlar sisteme entegre edilmiştir.

• E-Teklif sistemi için bir adet server kuruldu. Birimlere ait Teklif Mektuplarının İnternet

üzerinden alımı için gerekli yazılım yazılarak sistem hazır duruma getirildi.
• Web sitemiz İçişleri Bakanlığının ISA Y sistemine dahil edilmiştir. Bu sayede vatandaşlarımız

daha yenilikçi ve kullanıcı dostu web ara yüzünde iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedirler.
• 1 OOMbps fiberkabloile kesintisiz İnternet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm

çalışanları İnternet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeleri anında takip etmektedir.

• 7 /24 bütün birimlerle etkileşim içerisinde kalıp oluşan makine, sistem arıza ve işleyişteki

sorunlara anında müdahale edildi.
• Belediye güvenlik kamera sistemi yenilendi.
• Belediyemizin ağ alt yapısı yenilendi.

• Bilgisayar kullanacak personele gerekli eğitimler verilmiştir.

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜGÜ 
• Belediyemiz web sitesinde "e-bilgi edinme" linkinden veya bizzat başvuran herkes bilgi
edinme hizmetinden yararlanmaktadır.
• İstek Şikayet Modülünü e-belediye sisteminde aktif ederek vatandaşlarımızın her türlü istek ve

şikayet takibi yapılmaktadır. İstek Şikayet Modülü birim bazlı çalışmakta olup, vatandaşa geri

dönüşler daha hızlı yapılmaktadır. Belediyemiz sosyal medya hesapları için görseller ihtiyaç

duyulduğunca hazırlanmaktadır.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 
• Online Araç Takip sisteminin kontrolü yapıldı. Gerekli güncellemeler devreye alındı.
• Yeni araçlara araç takip cihazı takıldı.
• Araç Bakım, Stok Takibi ve harcamalar sistem üzerinden kontrol edilmektedir.
• Müdürlüğün güvenliği için kamera sistemi kurulmuştur.



İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 
• Uygulama Belediye sisteminde bulunan Personel Hizmet Alım Modülü aktif hale getirilmiştir.
Belediye personellerine ait yapılan harcamalar bu modül üzerinden takip edilmektedir.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 
• Dava Takip sistemi kullanılmaktadır. (UYAP)
• Başkanlık Menüsüne Başkanlığın dava dosyalarını görmesi ve takibi için gerekli düzenleme
yapılmıştır.

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜGÜ 
• İmar ve Şehircilik hizmetlerinin yürütüldüğü belediyemiz 3. Kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
bölümünün data prizleri ve kabloları yeniden döşendi. Yeni ek kablolar çekildi.Yeni alınan
cihazların kurulumu yapıldı.
• Uygulama Belediye Sisteminde Taşınmaz Modülü aktif hale getirilip kullanılmaya başlandı.
• Uygulama Belediye sistemindeki T AKP AS Modülü aktif edildi.

İNSAN KAYNAKLARI ve EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ 
• Web hizmeti üzerinden kullanılmakta olan Personel Takip Sistemi Bilgi İşlem Müdürlüğüne
bağlı sistem odasında kurulan bir bilgisayara masaüstü uygulaması olarak yüklenmiştir. Bu sayede
yıllık lisans ücreti ödemeye gerek kalmamıştır.
• Personel Takip Programı düzenli olarak kullanılmaktadır.
• Personel Kart Basımı Bilgi İşlem bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
• Personel Özlük İşlemleri uygulama belediye sisteminde aktif hale getirilmiştir.
• Personel Kadro İşlemleri uygulama belediye sisteminde aktif hale getirilmiştir.

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜGÜ 
• Uygulama Belediye Evlendirme Modülüne ilişkin eğitim Bilgi İşlem Müdürlüğümüz odasında
ilgili personellere verildi.
• Uygulama Belediye Sosyal Yardım Takip Sistemi (SYTS) aktif edilmiştir. E-Devlet üzerinden
veya Belediyemize çeşitli yollarla başvuru yapan vatandaşların iş ve işlemleri bu modül üzerinden
takip edilmektedir.
• Yeni açılan kütüphane birimine kamera güvenlik sistemi kuruldu.
• Bilgisayar sınıfı için, bilgisayarların bakımı yapıldı.
• Evlendirme Takibi (MERNİS işlemleri) işlemleri TC kimlik ve adres bilgileri sorgulama
sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.
• Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) sayfa yetkilisievlendirme işlemlerindeki Evlendirme Beyanı
işlemini gerçekleştirmek için gerekli olan iş ve işlemler yapılmıştır. Bu sayede vatandaşlarımıza
hızlı bir şekilde hizmet verilmektedir.



MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜ 

• Analitik Bütçe İşlemleri uygulama belediye sistemi üzerinden aktif edilmiştir.

• Tüm vergi gelirleri ve ücretlerin tek sicil altında tahakkuk işlemleri gerçekleştirilerek

otomasyon içerisinde takip edilmektedir.

• Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyon üzerinden hazırlanmaktadır, İnternet

üzerinden tahsilat, kredi kartı ile tahsilat, posta çeki ile tahsilat ve Banka aracılığıyla tahsilat
sayesinde vergi ödeme işlemleri kolaylaştırılmıştır.

• Gelirler bölümünde yılsonu devir işlemleri yapıldı.

• Ayniyat bölümünde yılsonu devir işlemleri yapıldı.

• Vergi affı kapsamında sistem güncellenmesi yapılarak vatandaşların ış ve işlemleri

gerçekleştirilmiştir.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 

• Özel Kalem katındaki otomatik kapı ıçın l(bir) adet, asansör için 2(iki) adet kartlı geçış

cihazları kuruldu.

• Özel Kalem katında bulunan switch bakımı yapıldı, kamera kayıt cihazı yenilenerek sistem

odasına alındı. Bu sayede kamera kayıt cihazı için güvenlik artırılmış oldu.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

• Uygulama Belediye Doküman Yönetim Sistemi (DYS) aktif edilmiştir. Encümen ve Meclis

Kararları 06.01.2020 tarihinden itibaren DYS üzerinden elektronik imzalanmaya başlanmıştır.

ZABITA MÜGDÜRLÜGÜ 

• Zabıta Müdürlüğüne bağlı Ruhsat ve Denetim Şefliğine Uygulama Belediye Sistemindeki

Ruhsat Modülü Eğitimi verilerek Ruhsat işlemleri modül üzerinden yapılmaya başlandı.

• Zabıta Müdürlüğüne 5 Adet iP güvenlik kamera sistemi kuruldu.

DIŞ BİRİMLER 

• Belediyemize bağlı dış birimlerin güvenliği için kamera sistemleri kuruldu.

• Ağ alt yapıları iyileştirildi.

DİGER 

• Uygulama Belediye sisteminde Taşınır Mal Modülü aktif hale getirilmiş olup, birimlerdeki

yetkili personellere ilgili yetkiler verilerek modülün kullanımına başlandı.



MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve 
işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur. Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü 01/01/2015 tarih ve 1 sayalı meclis kararı ile açılmıştır. 

YERLEŞİM DURUMU 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz, Sur Belediye hizmet binasının, zemın katında hizmet 
görmektedir. 

GÖREV TANIMI: 
İşletme Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
ilgili Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir. 

PERSONEL DURUMU,;_ 
1 (bir) personel Muhtarlık İşleri Müdürü bulunmaktadır. 

YAPILAN FAALİYETLER 
• Rutin Dilek ve Şikayetlerin Takibi yapılmıştır.
• Rutin Evrak İşlemleri yapılmıştır.
• Mahallelerin defin işlemleri yapılmıştır.
• Çevre Temizliği ve Düzeni yardımcı olunmuştur.
• Stabilize yol yapım çalışmalarına yardımcı olunmuştur.

• 100 mahalleye temiz su ve atık su arızaların giderilmesine yardımcı olunmuştur.
• Mahalle Muhtarları ve sakinlerinin tüm taleplerini ilgili kurumlara bildirmesi ve koordinasyonu

sağlanmıştır.

Mahalle Muhtarları ile yapılan toplantılar. 



HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

1- GENEL BİLGİLER

A- MİSYON ve VİZYON

MİSYONUMUZ: 

Belediyemizin stratejik planında "Sur Belediyesinin misyonu", "Sur'un Kentsel Gelişim 
seviyesini ve Sur'da Yaşayan Halkının yaşam kalitesini sürekli artırmak" olarak belirlenmiştir. 
Kamu Yönetimleri toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla örgütlenen, toplumun 

kaynaklarını kullanarak yine topluma yönelik hizmet üreten kurumlardır. Belediyeler de kamu 
yönetiminin yerel alandaki örgütlenmesidir. Dolayısıyla; belediyelerin de varlık sebebi belde 
halkına hizmet sunmaktır. 
Belde halkına sunulacak hizmetler aynı zamanda kentsel gelişimi de kapsamaktadır. Çünkü 

gelişimini sağlıklı sürdüremeyen kentlerde, kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması da mümkün 
değildir. Dolayısıyla; belediyeler kentin gelişimini ve kent halkının yerel nitelikli ihtiyaçlarını 
karşılamakla görevlidirler. 
Belediyemiz kendi misyonunu "Sur'un Kentsel Gelişim seviyesini ve Sur Halkının yaşam kalitesini 
sürekli artırmak" biçiminde belirleyerek varlık sebebini açıklamıştır. Belediyemizin söz konusu 
misyonu belediyemizin idari yapısı içinde yer alan birimimizce de 
benimsenmiştir. 

VİZYONUMUZ: 

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. Belediyemizin stratejik planında 
"Sur Belediyesinin vizyonu", "Belediyecilikte Öncü ve Örnek olmak" olarak belirlenmiştir. 
Sur Belediyesi, belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda kalite, etkinlik, verimlilik, sürekli 
gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla öncü ve örnek hizmetler sunan bir belediye olmayı kendisine 
vizyon olarak belirlemiştir. 

Bu sayede kent yönetiminde ortaya koyduğu açılımlar ve performansla diğer belediyelere de örnek 
olmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için; Yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları 
ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş; sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik altyapıyı etkin 
ve verimli kullanan; öğrenen organizasyon yapısına sahip öncü ve örnek bir belediye, şeffaf, 
katılımcı, verimli, sosyal sorumluluk sahibi, adil bir belediye yönetimi, fiziki, sosyal, kültürel, 
çevresel, ekonomik ve siyasi kalkınması sağlanmış bir Sur oluşturmak için çabalarını 
yoğunlaştırmayı görev edinmiştir. 

Birimimiz de bu vizyonu benimsemiş olup; personelinin mesleki donanım ve niteliğini 
devamlı yükselterek, yetkin faaliyet ve etkili iş takibini sağlama yönünde aktif girişimlerde 
bulunarak üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir. 

B- YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Yetki:



Müdürlüğümüz, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Belediye 
Başkanınca verilen vekaletname ile Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yer 
alan yetkilerini kullanarak görev yapar. 

Görev: 

Müdürlüğümüz, Sur Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorurılarına, yürürlükteki 
yasalara göre Belediye Başkanınca verilen vekaletnamedeki sınırlar içinde çözümler getirmekle ve 
işlemleri yürütmekle görevlidir. Bu kapsamda, Belediye Başkanı adına tüm Yargı mercilerinde, 
Hakemler, İcra daireleri ve Noterlerde müdürlük avukatları vasıtasıyla Belediye tüzel kişiliğini 
temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve 
davaları sonuçlandırır, 

Belediyemiz tüzel kişiliğine yönelik olarak tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile 
noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletir, ilgili 
mercilerin verecekleri bilgileri kullanarak hukuksal gereklerini yerine getirir. 

Başkanlık katı veya Belediyeye bağlı müdürlüklerin tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar 
hakkında görüş belirtir, Müdürlük personelinin Özlük İşleri ile ilgili işlemlerini yapar, Müdürlük 
bütçe taslağını hazırlar, Harcama birimi sıfatıyla tahakkukları düzenler, Harcamalarla ilgili avans, 
kredi, sarf işlemlerini yürütür. 

Sorumluluk: 

Müdürlüğümüz, Sur Belediyesinin tüm hukuksal sorunları ile ilgili işleri gereken özen ve 
çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

!-FİZİKSEL YAPI: 
Müdürlüğümüz, Sur / İnönü Caddesi üzerinde bulunan Belediyemiz hizmet binasının dördüncü 
katında Avukat ile beraberinde arşiv ve kalem hizmetlerini yürütmek için 1 oda da faaliyet 
göstermektedir. 

2 BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR: 
Donanım: 
Bilgisayar 2 adet, 
Yazıcı 2 adet 

Yazılım: 
Uygulama Belediye Sistemi (EBYS) 2 kullanıcı 
SA YSİS otomasyon programı 2 kullanıcı 

4-İNSAN KAYNAKLARI:
Müdürlüğümüzde bir (1) Avukat, bir (1) Hukuk İşleri Müdür vekili memur ve bir (1) Destek
Personeli Unvanlı Sur Belediyesi Şirket personeli olmak üzere toplam olarak üç kişi görev
yapmaktadır.

5-SUNULAN HİZMETLER:



Müdürlüğümüzce; 
Belediyemizin menfaatlerini korumak amacıyla hukuki girişimlerde bulunulmakta, dava ve 
icra dosyaları takip edilmekte; 

Başkanlık makamının ve Belediyemiz müdürlüklerinin talep ettiği hususlarda hukuki mütalaa 
hazırlanmakta; 

Belediyemiz personelinin görevleri nedeniyle muhatap oldukları dava ve takiplerde kendilerine 
hukuki yardım sağlanmakta; 

Avukat tutamayacak durumunda olup belediyemize müracaat eden hemşerilerimizin Diyarbakır 
Barosunun Adli Yardım bürosundan yararlanmaları sağlanmak üzere yönlendirmeleri 
yapılmaktadır. 

6-YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ:

Müdürlüğümüzce 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında faaliyette 
bulunulmaktadır. 

Müdürlüğümüzce takip edilen dava dosyalarında lehine karar verilenler tarafından yapılan ödeme 
talepleri, müdürlüğümüzde dosyayı takip eden avukat tarafından kontrol edilmekte ve bilgiler dava 
konusu ile ilgili müdürlük ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne aktarılmakta, ödeme belgeleri bu 
müdürlüklerce düzenlenmekte ve akabinde ödemeleri yapılmaktadır. 

D-2020 YILINDA AÇILAN DAVA DAGILIMI:

İdare Mahkemesi .................................................................................... : 22 
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) ..................................................... : 137 
İş Mahkemeleri ....................................................................................... : 42 
Gaziantep Bölge Hukuk Mahkemeleri (İstinaf) ................................................... : 19 
Asliye Hukuk Mahkemesi ............................................................................. : 3 
Asliye Ceza Mahkemesi ............................................................................... : 3 
Vergi Mahkemeleri ..................................................................................... : 1 
Sulh Ceza Mahkemeleri ................................................................................ : 1 
İcra Hukuk Mahkemeleri .............................................................................. : 1 

il - AMAÇ ve HEDEFLER 

A- BİRİM AMAÇ ve HEDEFLERİ;

Birimimizin amacı, faaliyet konusunda etkin ve yeterli ölçüde çalışmalar ile belediyemiz tüzel 
kişiliğinin hak ve menfaatlerini koruyarak belediyemize ve beldemize katkıda bulunmaktır. 



Belediyemiz stratejik planında öngörülen şekilde planlı, etkin ve verimli çalışma olgusunu 
gerçekleştirmek üzere gayret gösterilmekte; müdürlüğümüz iş ve işlemlerinin yürütümde iletişimde 
olduğumuz şahıslar ve kurum yetkilileri ile insani ilişkiler karşılıklı saygı ve güler yüz esasına 
uygun olarak yürütülmekte; bilgi ve teknoloji imkanlarından azami düzeyde yararlanmaya yönelik 
bir çalışma biçimi sürdürülmekte; faaliyetlerimiz sırasında iletişimde bulunduğumuz, özellikle takip 
ettiğimiz davalardan etkilenme ihtimali bulunan şahıs, diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon 
sağlanarak işbirliği yapılmaya çalışılmaktadır. 

Yine kurumsal gelişimin sağlanması amacıyla personelimizin kendisini geliştirmesine yönelik 
çalışmalar yapılmakta, her türlü teknolojik imkandan yararlanılarak bilgiye erişim kanalları 
genişletilmekte ve kullanımı teşvik edilmekte; tüm personelimiz, meslek içi eğitimlere düzenli 
olarak katılmalarının yanında mesleki ve bireysel gelişmelerini teminen mevcut tüm olanaklardan 
yararlanmakta; kurum içi iletişimi sağlamaya yönelik olarak özellikle takip ettiğimiz davalarla ilgili 
birimlerle irtibat halinde değerlendirmeler yapılmakta; 

Müdürlüğümüzün tüm çalışanları kurum içi iletişime açık olup, tüm birimler ve çalışanlarının bilgi 
ve kaynak aktarımı talepleri de karşılanmakta; yine kurum dışı bilgi edinme amaçlı tüm başvurular 
ilgi ile karşılanmakta ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 

Belediyemiz mali yapısına etkisi de göz önünde tutularak davaların sonucunda belediye bütçesine 
en az yük getirecek şekilde sonuç alınmaya yönelik çalışmalarda bulunulmaktadır. 

8- TEMEL POLİTAKALAR ve ÖNCELİKLER;

Belediyemizin hukuki sorunlarına doğru ve etkin çözümler üretmek, Belediyemiz faaliyet ve 
işlemlerinde mevzuattan kaynaklanan tereddütlere yorum getirmek suretiyle mevzuata aykırılıkların 
oluşmasını önlemeye yardımcı olmak, kurumumuzun güncel ve doğru mevzuat ve içtihatlara 
erişimini sağlamak temel politikamız ve önceliği teşkil etmektedir. 

!-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU; 

Müdürlüğümüz destek birimi olduğundan ve faaliyetlerini ağırlıklı olarak yargı yerlerinde 
yürüttüğünden performans programına alınacak bir faaliyeti bulunmamaktadır. 2019 yılı içinde 
genel olarak dosyalarımız yargılama aşamalarında hedeflediğimiz doğrultuda işlem görmüşlerdir. 

Belediyemizin ve beldenin sorunları hakkında görüş ve öneriler ilgili birim amir ve 
sorumluları ile gerektikçe tartışılmaktadır. Yine dava dosyaları, hukuki görüş istekleri, mevzuat ve 
içtihatlara ilişkin olarak birim içinde değerlendirme toplantıları yapılmaktadu. 



DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

!.GENEL BİLGİLER 

A.Misyon ve Vizyon

Misyon 
Kentin gelişimini ve kent halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile mal, hizmet ve yapım 
işleri için gerekli iş ve işlemlerin etkin, verimli, şeffaf, ekonomik, asgari emek ve malzeme 
kullanılarak temin edilmesini sağlamak 

Vizyon 
Alanında Öncü ve Örnek olmak 

B. Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevleri 
MADDE 1- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince, 
Başkan Yardımcısı gözetiminde Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birim olup görev 
yetki ve sorumlulukları aşağıda sayılmıştır; 
a. Müdürlük ve bağlı tüm birimlerde Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, her türlü
dokümantasyon ve süreçlerin takibini yapmak, kalite yönetimi ile ilgili gerekli tedbirlerin almak
ve uygulamak.
b. İlgili Müdürlükler tarafından talep edilmesi halinde Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her
türlü araç, iş makinesi ve ekipmanı temin ederek Araç Makine Parkını alt yapı ve üst yapı
faaliyetleri için daima güçlü ve hazır tutmak.
c. İlgili Müdürlükler tarafından talep edilmesi halinde her türlü mal, hizmet alımı ve yapım işleri
ile ilgili ihale iş ve işlemlerini yapmak.
d. Çalışanlar arasında uyum, işbirliği, iş barışı ve huzurlu çalışma ortamı oluşturmak amacıyla
gerekli önlemleri almak.
e. Malzeme ve işgücü kullanımındaki dengeyi sağlamak, hatalı kullanımı önleyici çalışmalar
yapmak.
f. Alınan taşınır malların ambar giriş-çıkışlarını yapmak. Muayene ve kabul işlemlerini yapmak.
1. Sivil Savunma ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

Müdürlük Yetkisi 
MADDE 2- (l) Destek Hizmetler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı 
Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 
çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 
MADDE 3- (1) Destek Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte 
tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve 
yürütmekle sorumludur. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
MADDE 4- (1) Destek Hizmetleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 



(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
(3) "Müdürlüğün Görevleri" kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir
şekilde sonuçlanmasını sağlar.
(4) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük
personelinin disiplin amiridir.
(5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
(6) Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.
(7) Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık
ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.
(8) Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı
faaliyetleri gösteren "Yıllık Faaliyet Raporu"nu hazırlar.
(9) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

Taşınır Mal Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 5- (1) Taşınır Mal Şefliği, Belediyemizce alınan her türlü malların ambar gırış
çıkışlarını yapar, gelen malların muayene ve kabul işlemlerinin yapılması için komisyona havale 
eder, demirbaş kayıtlarını yapar. 
(2) Müdür tarafından kendisine tanımlanan işleri mevzuata uygun, düzenli ve hızlı şekilde
sonuçlandırır.
(3) Günlük, haftalık, aylık iş programları yaparak işlerin bir plan dahilinde yürütülmesini sağlar.
( 4) Faaliyet alanıyla ilgili muhtemel riskleri öngörüp tedbirler alır. İşlerin etkinlik ve verimliliğini
sağlar.
(5) Şefliğindeki personelin görev dağılımını yapar, personelin yapacağı işlerin sınırlarını belirler.
(6) Birimindeki personelin performansını ölçer, izler ve personelin sürekli gelişimini sağlar.
(7) Birimindeki faaliyetlerle ilgili talimat hazırlar, müdür onayıyla yayınlar.
(8) Şefliğine gelen evrakın zamanında sonuçlanmasını sağlar.
(9) Şeflik bünyesinde üretilen ve şefliğine gelen tüm evrakların Standart Dosya Planına uygun
şekilde dosyalanmasını ve muhafaza edilmesini sağlar.
(10) Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin zimmetinde bulunan iş ve
evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlar.
( 1 1) Müdür tarafından verilen diğer ek görevleri yapar

İhale (Satın Alma) Birimi görev yetki ve sorumluluğu; 
MADDE:6 (l)Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen talepler doğrultusunda 473 4 Kamu İhale 
Kanununa göre her türlü mal, hizmet ve yapım işlerini temin etmek. 
(2) Bütün bu işlemleri yaparken Kamu Yaran gözetilerek şeffaf saydamlık ve eşitlik ilkelerine
göre işlemleri gerçekleştirmek.

İdari İşlerle ilgili sorumluluklar; 
MADDE:7 (1) Sivil Savunma İle İlgili çalışmaları yapmak. 
(2) Yangın yönetmeliği hazırlayıp, gerekli yangın önleme tedbirlerini almak.
(3) Sabotaj planını hazırlamak.
(4) Birimlerdeki elektrik, tesisat ve doğalgaz bakım onarımını yapmak.
(5) Belediye Hizmet Binası Temizliğini yapmak.



C. İnsan Kaynakları

İstihdam Şekline Göre Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı 

Kadro unvanı Sayı 
Memur 
Kadrolu İşçi 
Sur Personel A.Ş. 
Toplam 

il. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEGERLENDİRMELER 

A. MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

HESAP 
KODU BÜTÇE AÇIKLAMASI NET HARCANAN 

BÜTÇE 
ÖDENEGİ 

01 PERSONEL GIDERLERİ 

655.000,00 430.356,71 
SOSYAL GÜVENLİK 

02 KURUM GIDERLERİ 95.000,00 50.982,32 
MAL VE HİZMET ALIM 

03 GİDERLERİ 1.099.000,0 626.083,19 
o 

05 CARİ TRANSFERLER 

550.000,00 262.735,53 
06 SERMA YE GIDERLERİ 

36.000,00 2.496,00 
TOPLAM 

2.435.000,0 1.372.654,71 
o 

2-Mali Denetim Sonuçları

5 

1 
8 
14 

GERÇEKLEŞME 
ORANI% 

65,70% 

53,66% 

56,96% 

47,77% 

6,93% 

56,37% 

Kanun kapsamı dahilinde 21. ve 22.ci maddelerine göre yapılan alımların azalması nedeni ile bütçe

hedef ve gerçekleştirmelerinde (%56,3 7) sapma meydana gelmiştir.

B. PERFORMANS BİLGİLERİ

1-İdari Faaliyetler



DOSYA AÇIK İHALE PAZARLIK DOGRUDAN TEMİN 
CİNSİ Ade Tutar TL Ade Tutar TL Ade Tutar TL 

t t t 

Mal 1 1.813.400,00 302 2.485.460,72 TL 
TL 

Hizmet 1 1 .022.400,00 41 1.028.999,11 TL 
TL 

Yapım 6 308.110,92 TL 

Toplam 2 2.835,800,00 349 3.822.570,75 TL 
TL 

2-Doğrudan Temin Alımlar

2020 yılında doğrudan temin usulü ile müdürlüklerin yapmış olduğu alımlar. 

Sıra No Müdürlük Adı Harcama Tutarı 

1 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 1.220,00TL 

2 Bilgi İşlem Müdürlüğü 44.580,40TL 

3 Destek Hizmetleri Müdürlüğü l 16.765,07TL 

4 Fen İşleri Müdürlüğü 1.021.554,42TL 

5 Hukuk İşleri Müdürlüğü --------------------

6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 71.552.00TL 

7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 36.548,50TL 

8 Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü 362.744,39TL 

9 Mali Hizmetler Müdürlüğü 30.604,00TL 

10 Özel Kalem Müdürlüğü 345.920,25TL 

11 Strateji Geliştirme Müdürlüğü ---------------------

12 Temizlik İşleri Müdürlüğü 1. 741. 789, 78TL

13 Yazı İşleri Müdürlüğü 1.470,00TL 

14 Zabıta Müdürlüğü 53.426,50TL 

Toplam 3.828.175,31 TL 



ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ 

1- GENEL BİLGİLER

A.Misyon ve Vizyon

Misyonumuz 
Sur İlçe Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili mevzuat ile Belediye 
Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde olarak çalışmalarını yürütmek, 

Vizyonumuz 
İletişim becerilerini mükemmel seviyeye çıkarmak, 

B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Özel Kalem Müdürlüğü, Sur İlçe Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri, politikaları ve ilgili
mevzuat ile Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde olarak çalışmalarını
yürütmekle görevli olup, görevleri aşağıda sayılmıştır:

a) Belediye Başkanı'nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, milli ve dini
bayramlar ile mahalli kurtuluş günleri vesaire önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her
türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı'na
bildirmek, bu gibi törenlere Belediye Başkanı'nın iştirak etmesini temin etmek, Belediye
Başkanı'nın iştirak edemediği program, tören v.s.lerde başkan adına protokol gereklerini yerine
getirmek.

b) Belediye'yi ve Belediye Başkanı'nı yurt içi veya yurt dışında ziyarete gelen temsilciler ve tüzel
kişileri Dış ilişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri
yapmak,

c) 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,

d) Randevu günleri ve/veya diğer günlerde vatandaşları veya kurum içinde görüşmek isteyen
personel ile Belediye Başkanı'nı ile görüşmelerini sağlamak,

e) Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini ıçın gerekli işlemlerinin
yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,

t) Başkan tarafından yapılacak konuşma ve sunumlarda gerekli hazırlıklara ilişkin tüm işlemlerin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların yapılması,



h) Başkanlık tarafından organize edilen toplantı ve davetlerle ilgili resmi prosedürün sağlanması
ve Belediye bütçesinden yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ve diğer
yasal mevzuata uygun olarak giderlerin yapılması;

i) Belediye Bakanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurtiçi ve yurt dışı
seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

j) 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 Dış ilişkiler
Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak,

k) Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve
tutanakların tutulması ve yayımlanması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

1) Belediye Başkanının imzalaması gereken tüm evrakların kontrol edilerek makama sunulması ve
sonucun ilgili birimlere dağıtılmasını sağlamak,

m) Resmi ve özel tebrik, kutlama, teşekkür, taziye, mektup gibi konuların hazırlanması;

n) Bütçe, Kesin Hesap ve Taşınır Kayıt ve Kontrol hesabının çıkarılarak meclise sunulması,

o) İmza Yetkileri Yönergesini hazırlamak ve Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklere dağıtımının
yapılması,

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

q) Belediyenin ve belediye Başkanının tüm medya kuruluşları (gazeteler, dergiler, televizyonlar,
radyolar) ile iletişimini Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlamak.

r) Müdürlüğün Stratejik Planı, Yıllık Performans Programı, Faaliyet Raporlarını hazırlanması,

s) Müdürlükte çalışan memurlara yıllık sicil notu verilmesi,



t) Belediyede çalışan memur ve işçi personelin disiplin işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak,

u) Belediyede çalışan memurların Belediye Başkanı tarafından doldurulacak sicil raporların
işlemlerinin süresinde ve eksiksiz yapılmasını sağlamak.

v) Müdürlüğün harcamaları ile ilgili Ödeme Emirleri hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne
göndermek,

w) Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu taşınır mallarla ilgili işlemlerini yapmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı:

Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Ana Hizmet Binasının 2. katındadır. Başkan Makam, Başkanlık 
Toplantı Salonu, Müdür, 1 Adet Bekleme Salonu, Sekreterya odalarından oluşmaktadır. 

BAŞKANLIK MAKAM ODASI 
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜGÜ MAKAM ODASI 
OZEL KALEM SEKRETERY ASI ODASI 
BEKLEME SALONU 

!.Sunulan Hizmetler 
• Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütür.
• İmza onay işlemlerinin takip edilmesi,

1 
1 
1 
1 

• Tebrik, Teşekkür, Nikah, Tören veya Davetlerin değerlendirilerek telgraf çekilmesi
• Protokol ve benzeri hizmetleri düzenler.
• Vatandaş ile Başkanlık makamı arasındaki ilişkileri düzenler.
• Sayın Başkan'ın günlük, haftalık, aylık programının hazırlanması,
• Telefon ve randevu trafiğini düzenler.
• Toplantıların hazırlık ve organizasyonunu yapar.
• Temsil ve ağırlama giderlerini yürütür.
• Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapar.
• Ayrıca Müdürlüğün yetki, sorumluluk ve görevlerinde geçen hizmetleri sunar.

!.Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 
Müdürlük içindeki işbirliği müdürün denetimi ve gözetimi altında kendi inisiyatif ve sorumluğu 
altında gerçekleştirilir. Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda 
standartlaşmaya gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir. 
Çalışanların motivasyonunun sağlanması, rasyonel ve verimli çalışma ortamının oluşturulması 
müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Belediyenin diğer müdürlükleri ve üst yönetim ile olan 
işbirliği Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın denetim ve gözetimi altında müdür 
tarafından gerçekleştirilir. 



STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜGÜ 

PERSONEL DURUMU: 
Toplam 1 personelle hizmet vermektedir. 

YERLEŞİM DURUMU: 

Strateji Geliştirme Müdürlüğümüz, Sur Belediye hizmet binasının, dördüncü katında hizmet 
görmektedir. 

GÖREV TANIMI: 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle 
hizmetlerini yürütmektedir. 

FAALİYETLER 

5393 Belediye Kanunun 56. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 41. 
Maddesine dayandırılarak Kamu İdarelerince hazırlanacak faaliyet raporu, Tüm Müdürlüklerden 
gelen onaylı 2019 yılı yıllık faaliyet raporları birleştirilerek Sur İlçe Belediyesinin 2019 yıllık 
faaliyet raporu hazırlanarak 2020 Nisan ayında Belediye Meclisine sunulmuştur. 

Mecliste kabul edilen Faaliyet Raporu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve 
Programlar Genel Müdürlüğüne, Sayıştay Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
gönderilmiştir. 



Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 18. 
maddesinde Mahalli İdarelerde üst yöneticisinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin stratejik 
planı yenilenebilir. 2. fıkrasında Stratejik Planın yenilenmesi kararı birinci fıkradaki şartların 
oluşmasını müteakip bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve 
ilgili bakanın; diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayı ile en geç üç ay içerisinde alınır. 

Bu kapsamda; Belediyemizde stratejik planın yenilenmesi çalışmaları 07 Ocak 2020 tarih ve 
93764329-602.04.03-E.218 sayılı Başkanlık Makamının olur yazısı ve 09/01/2020 tarih ve 
93764329-602.04.03-331 sayılı yazısı ile 2020/1 Sayılı "Stratejik Plan İç Genelgesi" ile 
başlatılmış olup, Sur İlçe Belediye Başkanlığımızda 2020-2024 yıllarına ait beş yıllık Stratejik 
Plan yenilenmiştir. 

Yenilenen 2020-2024 yıllarına ait Stratejik Plan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
Plan ve Programlar Genel Müdürlüğüne, Sayıştay Başkanlığına ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilmiştir. 

Strateji Geliştirme Müdürlüğü O 1.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında kurum içi ve kurum 

dışından gelen ve giden evraklarla ilgili gerekli işlemler yapılarak evraklar arşivlenmiştir. 



İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 

KURULUŞ: 
İşletme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanarak Sur 
Belediye Meclisinin 07/08/2018 tarih ve 46 sayılı kararı gereğince kurulmuştur. 

PERSONEL DURUMU: 

Toplam 1 kadrolu işçi ve 1 Şirket personeli (A vukat)ile hizmet vermektedir. 

YERLEŞİM DURUMU: 

İşletme Müdürlüğümüz, Sur Belediye hizmet binasının, 4. katında hizmet görmektedir. 

GÖREV TANIMI: 

İşletme Müdürlüğü,5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer 
ilgili Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir. 

FAALİYETLER: 

Sur Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan 250 Şirket personeli görev yapmaktadır. 

İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sur Belediyesi Personel A.Ş. Kurulduğu tarih itibariyle 

yasa ve mevzuat çerçevesinde personelin her türlü iş ve işlemleri İşletme Müdürlüğümüz tarafından 

yapılmıştır. 

İşletme Müdürlüğümüze kurum içi ve kurum dışından gelen ve giden evraklarla ilgili gerekli 

işlemler yapılarak evraklar arşivlenmiştir. 



KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜGÜ 

PERSONEL DURUMU: 

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Müdür ve 1 Büro personelinden oluşmaktadır. 

FAALİYETLER: 

• İlçede yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk ve toplumdaki diğer birimlere yönelik
eğitim ve sosyal hizmetler sunmak.
• İlçede yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözmek, danışmanlık ve

rehberlik hizmeti vermek ilgili kurumlarda iletişimi sağlamak.
• Üç ayda bir Çocuk Kütüphanesi ve Bilgi Evinin kira bedeli Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından karşılanmaktadır.



iV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEGERLENDİRİLMESİ 

A-Sur Belediyesi Swot (Gzft) Analizi

1-Güçlü Yönleri

1.Şeffaf ve yenilikçi bir yönetim anlayışına sahip olmak
2.Güçlü bir halk iletişimine sahip olmak
3.Deneyimli ve özverili personel kaynağına sahip olmak

4.Bilişim alanında güçlü altyapıya sahip olmak

2-Zayıf Yönleri
1.Kentsel hizmetleri karşılamada belediye gelirlerinin yetersiz olması

2.Personel harcamalarının bütçemizin büyük bir oranına tekabül etmesi
3.Araç ve ekipmanların eski ve yetersiz olması

4.Nicel ve nitel anlamda personel yetersizliği

5.Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yetersizliği

6.İmara açılan alanların azlığı
7.Belediyemizin diğer Kamu kurumlarına olan borçlarının fazla olması
8.Bütçe gerçekleşme oranının düşük olması

3-Fırsatlar

l .Tarihi ve turistik önemi olan çok sayıda yapının ilçemizin sınırları içerisinde bulunması 
2.Dicle Üniversitesinin ilçemiz sınırları içerisinde olması ve işbirliği olanağının bulunması

3.Ulusal ve uluslararası kurum, kuruluşların hibe/yatırım/fon programları arasında öncelikli
bölgeler arasında yer almamız

4.İlçemizin, Diyarbakır'ın ticaret hareketliliğinin merkezi konumunda olması
5.Ulusal ve bölgesel düzeyde büyük ve önemli, farklı inançlara ait ibadethane mekanlarının ilçemiz

sınırları içerisinde olması

6.UNESCO Dünya kültür mirası listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçelerine sahip

olmak
7.UNESCO Dünya Mirası Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alan Yönetim

Planının Olması

8.Kırsal kalkınma amaçlı büyük projeler geliştirebilecek verimli tarım arazilerine sahip olmak
9.Dicle Nehrinin ilçemizin sınırları içerisinde bulunması

4-Tehditler
1.Hizmet sunmakla yükümlü olduğumuz alanımızın yüzölçümünün geniş olması
2.Covid-19 pandemisi
3.Yüksek yoksulluk ve işsizlik oranı nedeniyle kurumun istihdam alanı olarak görülmesi
4.İlçemizin aşırı göç vermesi
5.Çevre ve temizlik bilincinin yeterince geliştirilememiş olması
6.Tarihi, kültürel ve doğal değerlerimizin yeterince korunamıyor olması



V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

İlçe sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara hızlı ve düzenli bir şekilde devam edilmelidir. 

Personelin bilgi ve donanımının arttırılması amacıyla, mesleki ve sosyal eğitimlere daha çok zaman 

ve kaynak ayrılması, Müdürlükler, Başkan yardımcılığı ve diğer ara idari basamaklar arasında 

koordinasyon ve iletişimi güçlendirmesine devam edilmelidir. 

İnsan kaynakları yönetiminde iş analizinin daha da etkinleştirilmesi sağlanmalıdır. 

Sorunları imkanlarımız dahilinde en hızlı, en ekonomik ve en kaliteli şekilde çözüme kavuşturması 
sağlanmalıdır. 

Belediye hizmetlerinin tanıtımı ve duyurulmasında iletişim politikalarının hedefe yönelik 

belirlenmesi ve uygulanmasına devam edilmelidir. 

Sosyal belediyeciliğin gereksinimlerini güler yüzlü, hızlı ve kaliteli bir şekilde vatandaşlarımıza 

sunulmaya devam edilmelidir. 



MECLİSİMİZİN SAYGI DEGER ÜYELERİ 

2020 Yılına ait Başkanlık çalışma raporunu bilgilerinize kısaca sunmuş 
bulunmaktayım. 

Bu süre içerisinde imkanlar nispetinde Belediye personeli ve sizlerle yaptığımız 
çalışmalar sonucunda İlçe Halkımıza faydalı hizmetler yaptığımıza inanıyorum. 

Belediyemizin yapmış olduğu hizmet ve çalışmalarda; büyük bir anlayış, ciddiyet, 
ahlak ile Belediye işlerinin zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmesinde ve İlçe halkına 
iletilmesinde yardımcı olan, desteklerini esirgemeyen, uyum içerisinde çalıştığımız meclis 
üyelerine, mesai arkadaşlarıma ve bizlere çalışma gücü veren Sur İlçe halkına ayrı ayrı ve 
içten teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese teşekkür eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

ekili 



VI-EKLER:

İÇ KONTROL GÜVENCE BEY ANLARI



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 
etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için 
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun "III/ A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan bilgilerin 
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (28/01/2021) 



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi 
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim. (15/03/2021) 

Sur İlç ekili 
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