
2021 MALİ YILI
FAALİYET RAPORU





DERİNCE BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çenedağ Mah. Denizciler Cad.
No: 81 DERİNCE / KOCAELİ

Tel: 0262 239 40 15
Faks: 0262 239 40 22

E-Posta: malihizmetler@derince.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK

Doğruyu söylemekten korkmayınız.



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

5



Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

7



Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Belediye Başkanı



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

9



Zeki AYGÜN
Derince Belediye Başkanı



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

11



DERİNCE BELEDİYESİ

12



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

13

İÇİNDEKİLER
BAŞKANIN SUNUŞU           15
I - GENEL BİLGİLER           17
 A - MİSYON VE VİZYON         17
 B - YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR        18
 C - İDAREYE İLİŞKIN BİLGİLER          22
  1. FİZİKSEL KAYNAKLAR        22
  2. ÖRGÜT YAPISI         25
   MECLİS ÜYELERİMİZ        26
   BELEDİYE MECLİS YAPILANMASI      29
   MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI      30
   DERİNCE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI     31
  3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR       32
  4. İNSAN KAYNAKLARI        33
  5. SUNULAN HİZMETLER        37
II - AMAÇ VE HEDEFLER          38 

A - İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ        40
 B - TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER       41
III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER       43

A - MALİ BİLGİLER          44
 B - 1. MÜDÜRLÜKLER         49
  BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ     53
  BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ        59
  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       77
  EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ       81
  ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ        91
  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        118
  GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      146
  HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        155
  İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ       158
  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ      173
  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ      180
  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ       187
  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ        194
  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ       198
  RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ       212
  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       216
  YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ       224
  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        232
  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        238
 B - 2. PERFORMANS BİLGİLERİ        250
 C - PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ      264
 D - PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ     267
IV - KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ     270
 A - ÜSTÜNLÜKLER     272
 B - İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER     272
 C - DEĞERLENDİRME     273
V - ÖNERİ VE TEDBİRLER     274
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 278



DERİNCE BELEDİYESİ

14



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

15

BAŞKANIN SUNUŞU
Sevgili Derinceliler;

İlçemizi geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçirdiğimiz hizmet-
lerle dolu bir yılı daha geride bıraktık.

2021 yılındaki yaptığımız çalışmalarımızı kapsayan faaliyet raporumuzda detayları ile belirttiğimiz 
gibi pandemi ile mücadele sürecine rağmen yatırımlarımızdan asla taviz vermedik. 

Bir yandan dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid 19 ile mücadele süre-
cini başarılı bir şekilde yürütürken, projelerimizi de kararlılıkla hayata geçirdik.

Gönüllere girmek hedefi yle çıktığımız yolda, inşa ettiğimiz projelerimizle hem gönüllere hitap ettik, 
hem de ilçemize değer katan projelere imza attık. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumumuzun her kesimiyle el ele, gönül gönüle, fi kir alış verişi 
yaparak, insan odaklı bir yönetim anlayışı benimsedik.

Hazırladığımız faaliyet raporu aracılığıyla sizlerle paylaştığımız bu çalışmalarımızı aynı kararlılıkla 
2022 yılı içerisinde de sürdürmeye devam edeceğiz. 

Belediyemizin mali durumunu da tüm şeffafl ığıyla yansıttığımız faaliyet raporumuzu meclisimize 
sunarken, bugüne kadar çalışmalarımıza sağladığınız katkı ve gayretleriniz için meclis üyelerimize, 
muhtarlarımıza, STK temsilcilerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

Zeki AYGÜN
Derince Belediye Başkanı





I-GENEL BİLGİLER

A-MİSYON VE VİZYON

MİSYON

Katılımcı Yönetim anlayışıyla; 
Derince ve Derincelilerin ortak ihtiyaçlarını etkin, 

verimli ve zamanında karşılayarak yaşam kalitesini artırmak.

VİZYON

Mazeret değil, çözüm üreten örnek belediye.
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B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 
5393 sayılı Belediye Kanununa göre, Büyük-
şehir İlçe Belediyesi olan Derince Belediye-
si’nin belediye kanunları çerçevesinde görev, 
yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa 
göre; 

İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve 
yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir bele-
diyesine verilen görevler ile birinci fıkrada 
sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve 
yetkileri kullanmak.

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

c) Sıhhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gay-
risıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve de-
netlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; oto-
park, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile 
parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, 
gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kül-
türel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve 
beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür 
tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı 
ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu 
korumak; kent tarihi bakımından önem taşı-
yan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesi-
ne ilişkin hizmetler yapmak.

e) Defi n ile ilgili hizmetleri yürütmek.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve or-
ganize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve 
sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye kanununa göre; 
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelik-
te olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kent-
sel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 
zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve am-
bulans; şehir içi trafi k; defi n ve mezarlıklar; 
ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; 
kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve 
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek 
ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 
Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i 
geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 
koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 
Devlete ait her derecedeki okul binalarının 
inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her 
türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve ta-
biat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi 
bakımından önem taşıyan mekânların ve iş-
levlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaç-
la bakım ve onarımını yapabilir, korunması 
mümkün olmayanları aslına uygun olarak 
yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrenci-
lere, amatör spor kulüplerine malzeme verir 
ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör 
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren 
veya derece alan sporculara belediye mec-
lisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı 
yapabilir.
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum 
ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar 
veya yaptırır.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik 
sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın 
yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve 
dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı 
belediye sınırlarını kapsar.
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Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanla-
ra da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanu-
nu hükümleri saklıdır.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 

Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyaz-
ları şunlardır: 

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nite-
likteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 
türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çer-
çevesinde 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, re-
sim ve harç dışındaki özel hukuk hükümleri-
ne göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su 
ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yap-
mak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, 
kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su 
ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağ-
lamak; 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 sis-
tem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini 
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrış-
tırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılma-
sı ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri 
yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetle-
rin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 
mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz 
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak 
veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis 
etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis 
etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs ter-
minali, 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 tasfi ye-
sine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık is-
tirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 
ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştiril-
mesi 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 konu-
sunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, 
halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; 
hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama 
sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür 
ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda 
çevre kirliliği oluşmaması için gereken ted-
birleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işle-
tilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, 
zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, mey-
dan ve benzeri yerler üzerinde araç park yer-
lerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek 
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 
verdiği trafi k düzenlemesinin gerektirdiği bü-
tün işleri yürütmek.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesse-
selerden birinci sınıf olanların ruhsatlandı-
rılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il 
merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel 
idaresi tarafından yapılır.
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Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 
hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Ba-
kanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geç-
memek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel 
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek su-
retiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma 
hatlarını kiraya verme veya 67 inci maddede-
ki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla 
yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, be-
lediye ve mücavir alan sınırları içinde il bele-
diyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediye-
ler, 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 tu-
rizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı-
nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa 
tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmet-
leriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit et-
mek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araş-
tırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Dev-
let malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sa-
yılı 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 fi ilen kullanılan malları ile be-
lediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve 
harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet:
Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrı-
lan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir 
getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve 
kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katıl-
ma ve katkı paylarından muaftır.

Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı: 
Madde 73 - Belediye, kentin gelişimine uygun 
olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa 
ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve 
ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal 
donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı 
tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel 
dokusunu korumak amacıyla kentsel dönü-
şüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu 
olacak alanlar, meclis üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun kararı ile ilân edilir.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanların-
da yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapı-
larda ilgili resim ve harçların dörtte biri alınır.
Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje 
alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin be-
lediye veya mücavir alan sınırları içerisinde 
bulunması ve en az elli bin metrekare olması 
şarttır.
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanların-
da bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve 
kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. 
Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsa-
mında bulunan mülk sahipleri tarafından 
açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle 
görüşülür ve karara bağlanır.

Yurt dışı ilişkileri:
Madde 74- Belediye, belediye meclisinin ka-
rarına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konu-
larda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül 
ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye 
olabilir.
Belediye bu teşekkül, organizasyon ve ya-
bancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hiz-
met projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş 
kent ilişkisi kurabilir.
Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak 
faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası 
anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve 
önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması 
zorunludur.

Diğer kuruluşlarla ilişkiler:
Madde 75- Belediye, belediye meclisinin 
kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun 
olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren 
konularda;
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a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve ta-
şıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir 
veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kay-
nak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, 
işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu 
mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî 
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi ama-
cıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, ge-
çici olarak araç ve personel temin edebilir.
c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 
özürlü dernek ve vakıfl arı, Bakanlar Kurulun-
ca vergi muafi yeti tanınmış vakıfl ar ve 507 
sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu 
kapsamına giren meslek odaları ile ortak hiz-
met projeleri gerçekleştirebilir.
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev 
ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli 
veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir 
veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere 
tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluş-
lara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, 
tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, 
tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonun-
da, aynı esaslara göre yeniden tahsis müm-
kündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, 
bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince 
devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu 
konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.

Kent Konseyi:
Madde 76 - Kent konseyi, kent yaşamında; 
kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin ge-
liştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korun-
ması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye du-
yarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, 
saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, 
katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata 
geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 
varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgüt-
lerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuru-
luşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilci-
leri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent 
konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli 
yürütülmesi konusunda yardım ve destek 
sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler bele-
diye meclisinin ilk toplantısında gündeme 
alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin ça-
lışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım:
Madde 77 - Belediye; sağlık, eğitim, spor, 
çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, 
park, trafi k ve kültür hizmetleriyle yaşlıla-
ra, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve 
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında 
beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, 
hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği 
artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımı-
na yönelik programlar uygular.
Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına 
ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tara-
fından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
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1. FİZİKSEL KAYNAKLAR

a) Hizmet Binaları

Derince Belediyesi’nin ana ve ek hizmet binası Çenedağ Mahallesinde bulunmaktadır. İlçe merke-
zinde yer alan ana hizmet binasında 10, ek hizmet binasında 4, İsmet Paşa Caddesindeki Şantiye 
Hizmet Binasında 4, Gar Binasında 1, müdürlük ile olarak hizmet vermektedir. Derince Belediye-
sinin ana hizmet ve şantiye binası ve hizmet amaçlı kullanılan diğer taşınmazlara ilişkin bilgiler 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Belediye Hizmet Binaları ve Hizmet Amaçlı Kullanılan Diğer Taşınmazlar

S. No Yapı Cinsi Kullanım Şekli
1 Muhtarlık Binası Muhtarlık

2 Katlı Otopark Belediye

3 Katlı Otopark Belediye

4 Dükkan (Kent Meydanı - Market) Kiralık

5 Katlı Otopark Belediye

6 Belediye Merkez Binası Belediye

7 İş Yeri (Çenesuyu Parkı) Belediye

8 İş Yeri (Bankamatikler Yanı) / İş Yeri (Vakfıkebir Fırını Doğusu) Kiralık

9 Mahalle Konağı Muhtarlık ,Belediye

10 Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Belediye

11 Eski Deniz Mahalle Muhtarlığı Gümrük Müd. kullanıyor

12 Betonarme Yapı (Deniz Mah. Hürriyet cad. No:173) Kiralık

13 Hamam (Deniz Mah.Fevzi Çakmak Cad. No:45) Kiralık

14 Kusachi Kültür Merkezi Belediye

15 Çenesuyu Fabrikası Kiralık

16 Gençlik Merkezi (Fatih Mah. Engin Cad. No.184) Belediye

17 Muhtarlık Binası Muhtarlık

18 Muhtarlık Binası Muhtarlık

19 Halı Saha ve Tesisleri (Mersincik Mah. Zerdali Sk. No:15) Kiralık

20 Muhtarlık Binası Muhtarlık

21 Destek Hizmetleri Deposu (Denizciler Cad. No:115) Belediye

22 Anfi  Tiyatro - Gösteri Merkezi Belediye

23 Muhtarlık Binası Muhtarlık

24 Muhtarlık Binası Muhtarlık

25 Fen İşleri Müdürlüğü Ana İdari Bina Belediye

26 Fen İşleri Müdürlüğü Atölyeler Belediye

27 Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası Belediye

28 EYDEM (Yenikent Mah. Barış Manço Sk. No:13) Belediye

29 Belediye Spor Tesisleri, İdari Binası ve Müştemilatı Belediye

30 Yenikent Sosyal Tesisleri Belediye

31 Halı Saha ve Müştemilatı Kiralık

32 Kafeterya (Halı Saha Yanı) Kiralık

33 Fatih Mahallesi Halı Saha Belediye (İnşaat)

34 İş Yeri (D Plaza) Belediye ve Tahsis İlçe Müftülüğü

35 Derince Kapalı Yüzme Havuzu Kiralık

36 Aile Sağlık Merkezi ve Sosyal Hizmet Binası 1. kat tahsis, 2. kat kiralık

C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
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S. No Yapı Cinsi Kullanım Şekli
37 Er Meydanı (1736 parsel) ve Halı Saha (1734 parsel) 1734 parsel Muhtarlık Bünyesine Tahsisli

38 1071 Anadolu Kongre Merkezi Belediye

39 Hoca Ahmet Yesevi Cami Kültür Merkezi Boş

40 Hoca Ahmet Yesevi Cami Kültür Merkezi Boş

41 Hoca Ahmet Yesevi Cami Kültür Merkezi Tahsis İlçe Müftülüğü

42 Hoca Ahmet Yesevi Cami Kültür Merkezi Tahsis İlçe Müftülüğü

43 Hoca Ahmet Yesevi Cami Kültür Merkezi Tahsis İlçe Müftülüğü

44 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

45 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

46 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

47 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

48 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

49 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

50 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

51 Yenikent Kapalı Pazar Alanı Boş

52 Abdullah Tayyip OLÇOK Gençlik Merkezi Belediye

53 Yenikent Araptepe Kentsel Dönüşüm Proje Alanı Belediye ( İnşaat )

54 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

55 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

56 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

57 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

58 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

59 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

60 Piri Reis Kültür Merkezi ve Yelken Kafe Kiralık

61 İbni Sina Mahalle Konağı Kiralık( Aile Sağlık merkezi)

62 İbni Sina Mahalle Konağı Belediye(Mesleki Eğitim Kursu)

63 İbni Sina Mahalle Konağı Kiralık( Aile Sağlık merkezi)

64 Mersincik Mahalle Konağı Muhtarlık&A.S.M.

65 Mersincik Mahalle Konağı Muhtarlık&A.S.M.

66 Mersincik Mahalle Konağı Muhtarlık&A.S.M.

67 Yenikent Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi

Belediye

68 Tahtalı Göleti Mesire Alanı içerisinde wc, mescit, şadırvan ve 
ürün satış yeri olan tek katlı yapı 

Belediye
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b) Araçlar

Belediyemizde hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan araçlar hizmet alımı yoluyla kiralama usulü ve doğ-
rudan temin usulüyle sağlanmaktadır. Müdürlüklerin kullanımına verilen araçlar dışında hizmetlerin ihale 
edilerek yürütüldüğü projeler kapsamında temin edilen araçlar proje bitiminde teslim edilmektedir. 

Araç Türü Resmi Kiralık

Atık Toplama Aracı 11 -
Konteyner Yıkama Aracı 1 -

Sokak Yıkama Aracı 3 -
Süpürge Aracı 4 -

Kazıcı-Yükleyici 9 -
Ekskavatör 1 -

Greyder 1 -
Silindir 2 -
Forklift 2 -
Kamyon 11 -

Yük Taşıyıcılar 20 3
Minibüs 1 1
Otobüs 2 1
Traktör 2  -

Binek Otomobil - 31
Cenaze Nakil Aracı - 2
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2. ÖRGÜT YAPISI

5393 sayılı Belediye Kanunu, bütün belediyeleri kapsayan temel Belediye Kanunu niteliğine sahip-
tir. Belediye Kanunu’nun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Belediye Kanunun üçüncü maddesinde 
belediye: “Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve 
karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel 
kişisi” olarak tanımlanmaktadır.
Aynı madde içerisinde ‘Belediye Meclisi’, ‘Belediye Encümeni’ ve ‘Belediye Başkanı’ belediyenin or-
ganları olarak ifade edilmiştir. Buna uygun olarak Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi 
ve Belediye Encümeni organlarından oluşmaktadır.

Belediye Başkanı
Derince Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Derince belediye 
başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre Derince ilçesi sınırlan içindeki seçmenler 
tarafından seçilir.
Derince Belediye Başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare 
etmek, ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun ola-
rak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak 
bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini 
belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bununla ilgili raporlan meclise sunmak, belediye meclisi 
ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak, kanunla belediyeye görev 
ve hizmetlerin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmele-
rinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe 
tasarılarının, bütçe üzerindeki değişiklik önerileri ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, be-
lediyenin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların 
kararını almak şartıyla belediye adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışlar kabul etmek ve gerekli 
tasarrufl arda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmi mercilerde belediyeyi 
temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluş avukatlarına veya özel avukatlara temsil ettirmek, belediye 
personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, 
diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden belediyenin görevlerine ilişkin 
olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerden bir veya 
birkaçını belediye başkan yardımcılarına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan öde-
neği kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmakla görevlidir.

Belediye Meclisi
Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçi-
len üyelerden oluşur. Belediye başkanı belediye meclisi başkanı olup, belediye meclisi çalışma usul 
ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda belediye kanunu hükümleri uygulanır. Belediye meclisi, her 
ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlene günde mutat toplantı yerinde toplanır. Mutat 
toplantı yeri dışında toplanılması zorunlu olduğu durumda üyelere önceden bilgi vermek kaydıyla 
belediye hudutlar dâhilinde meclis başkanının belirlediği yerlerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantı-
nın yeri ve zamanı mutat usullerle ilçe halkına duyurulur.
Belediyenin genel karar organı olan Belediye Meclisi’nde 31 üye bulunmaktadır. Mevcut üyelerin 
siyasi parti mensubiyetlerine baktığımızda ise 15 üye AK PARTİ, 10 üye CHP, 3 üye MHP ve 3 İYİ 
PARTİ olarak görülmektedir. 4 başkan yardımcısı ve 24 müdürlük ile belediye faaliyetleri sürdürül-
mektedir.
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Ayşe ŞİRANÜN

Hamza MACİT

İbrahim EREN

Mustafa MORGÜL

İsmail KÜÇÜK

Nurhan BAYTAK

Yasin KAYI

Kurtuluş AYTEKİN

Abdullah YILDIRIM  

Züheyla USLU

Kenan YALÇIN

Halime GÖKDEMİR

İbrahim ŞİRİN

Furkan GÜNGÖR

İmdat GÜLCAN

MECLİS ÜYELERİMİZ - AK PARTİ
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Mehmet Nuri PAŞA

Mustafa ÇALIK

Yakup DENİZ

Rıza Özcan ELDEN

Yusuf GİRAY

Erhan AKPINAR

Ali AVCI

Mehmet TURAN

Yılmaz FİLİZ

Yunus Emre ŞİMŞEK

MECLİS ÜYELERİMİZ - CHP
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Nurcan ACAROĞLU
GÖKTAŞ

İbrahim TÜRKÇAKALLevent ALPAK

Ayhan AKSOY Alpaslan KARABEYOĞLUÖzhan KURT

MECLİS ÜYELERİMİZ - MHP

MECLİS ÜYELERİMİZ - İYİ PARTİ
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BELEDİYE MECLİS YAPILANMASI

BELEDİYE BAŞKANI
ZEKİ AYGÜN

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ
NURHAN BAYTAK

ABDULLAH YILDIRIM 
HALİME GÖKDEMİR

BELEDİYE MECLİS
1. BAŞKAN VEKİLİ

KENAN YALÇIN

BELEDİYE MECLİS 
ASIL DİVAN KÂTİPLERİ

AYŞE ŞİRANÜN
HALİME GÖKDEMİR

BELEDİYE MECLİS 
YEDEK DİVAN KÂTİPLERİ

FURKAN GÜNGÖR
ZÜLEYHA USLU

BELEDİYE MECLİS 
2. BAŞKAN VEKİLİ

AYHAN AKSOY

BELEDİYE ENCÜMENİ 
Belediye encümeni, belediye Başkanı’nın başkanlığında, belediye meclisi kendi üyeleri arasından 
bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere başkanın her yıl 
birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, 
encümen toplantılarına başkanın görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi baş-
kanlık eder. Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisi-
ne görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları imar uygu-
lamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve 
ayrıca yüksek disiplin kurulu olarak görev yapar. Belediye encümeni 7 üyeden oluşur.
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MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Kurumsal Yönetim

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediyede 
hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına, onun direktifi  ve sorumluluğu altında mevzuat 
hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programına uygun olarak 
başkan yardımcıları ve birim amirleri tarafından saklanır. Belediye personeli belediye başkanı tara-
fından atanır. Başkan yardımcıları belediye başkanı tarafından atanır. Belediye Başkanlığı’na ait bir 
denetim birimi mevcut olup, belediye birimlerinin rutin denetim ve soruşturmalarını yapmaktadır. 
İçişleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmektedir. Sayıştay 
Başkanlığı tarafından da dış denetim yapılmaktadır. 

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15. madde-
si uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliği” uyarınca öngörülen belediyeler dâhil kamu kurum ve kuruluşlarının 
oluşturacağı Strateji Geliştirme Birimlerinin yönetim ve performans yönetimi mali hizmetler birimi 
tarafından yapılmaktadır. Stratejik yönetim ve planlama, bütçeleme çalışmaları, muhasebe, kesin 
hesap ve raporlama Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
FURKAN GÜNGÖR

ZÜHEYLA USLU
ÖZHAN KURT
YUSUF GİRAY

MUSTAFA ÇALIK

ÇEŞİTLİ İŞLER KOMİSYONU
KURTULUŞ AYTEKİN
MUSTAFA MORGÜL
FURKAN GÜNGÖR

RIZA ÖZCAN ELDEN
YAKUP DENİZ

EĞİTİM, KÜLTÜR VE GENÇLİK
SPOR KOMİSYONU

İBRAHİM EREN
İSMAİL KÜÇÜK
AYHAN AKSOY

NURCAN ACAROĞLU GÖKTAŞ
MEHMET NURİ PAŞA

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU
İMDAT GÜLCAN
İBRAHİM EREN

ALPASLAN KARABEYOĞLU
ALİ AVCI

YILMAZ FİLİZ

İMAR KOMİSYONU
AYŞE ŞİRANÜN
KENAN YALÇIN
AYHAN AKSOY

MEHMET TURAN
YUNUS EMRE ŞİMŞEK
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DERİNCE BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI

DERİNCE BELEDİYE
BAŞKANLIĞI

BELEDİYE BAŞKANI
ZEKİ AYGÜN

BELEDİYE MECLİSİ

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

İBRAHİM ŞİRİN

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE
HALKLA İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ

TESİSLER
MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ

ETÜT PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

KEMAL BAYRAKTAR

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

ADNAN PALA

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI

ABBAS BAYRAK

BELEDİYE ENCÜMENİ
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Belediyemizde uzak bağlantılar için, çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Uzak noktadaki kullanıcı 
ve kritik olma özelliklerine göre kullanılacak teknoloji seçimi ve yatırımı yapılmaktadır. Bu tekno-
lojiler; VPN, Fiber Optik, Kablolama gibi çeşitlilik göstermektedir. Merkez Binada, 60 mbps hızında 
Fiber hattı ve Türk Telekom ile yapılmaktadır. Fen İşleri binamızda fi ber sonlandırma kullanılarak 
İnternet hızı maksimum olarak sunulmaktadır. EYDEM, Dernek ve Evlendirme binalarında cihaz sa-
yısının az olması nedeniyle ADSL internet hizmeti verilmektedir.
Belediyemizde kurum sistemine hizmet eden cihazlar aşağıda listelenmiştir.

SUNUCU KAYNAK LİSTESİ

Cinsi Sayısı

Fiziki Sunucu 6

Sanal Sunucular 13
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Özel Kalem Müdürlüğü 5 5 3 0 1 0 0 0 0
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 7 5 3 0 0 0 0 0 2
Bilgi İşlem Müdürlüğü 7 3 3 1 0 1 6 1 1
Destek Hizmetleri Müdürlüğü 12 3 0 2 1 0 0 3 0
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 10 1 1 1 1 0 0 0 0
Fen İşleri Müdürlüğü 17 8 6 2 1 1 0 0 0
Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 1 0 1 0 0 0 0 0
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 11 3 0 2 1 0 0 0 0
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5 2 0 1 0 0 0 0 0
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 14 4 4 1 1 5 0 0 0
Mali Hizmetler Müdürlüğü 21 12 0 3 0 0 0 0 0
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Temizlik İşleri Müdürlüğü 7 3 0 1 0 0 0 0 0
Yazı İşleri Müdürlüğü 5 3 1 3 0 0 0 0 0
Zabıta Müdürlüğü 4 3 2 1 0 0 0 0 0
Yapı Kontrol Müdürlüğü 7 1 1 1 1 0 0 0 0
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Etüt Proje Müdürlüğü 7 2 1 1 0 0 0 0 0
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 15 5 1 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 163 67 26 23 7 7 6 4 3

3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
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31.12.2021 itibariyle belediyemizde (memur-işçi-sözleşmeli) 143 kadrolu çalışan ve 335 Belediye-
ye bağlı şirket çalışanı görev yapmakta olup, çalışanlarımızın % 9 ’u kadın, % 91’i ise erkek çalışan-
lardan oluşmaktadır.
Norm kadroya göre çalışan personel sayısı 523 olup, bunların statü ve eğitim durumuna göre dağı-
lımı aşağıda tabloda verilmiştir.

2021 PERSONEL İSTATİSTİĞİ

Memur Norm Kadro Sayısı 348
Sürekli İşçi Norm Kadro Sayısı 173
Dondurulmuş Memur Norm Kadro Sayısı 2
TOPLAM 523

2021 YILI

MEMUR DOLU KADROLARI UNVAN SINIFI DAĞILIMI

Genel İdari Hizmetler 46
Teknik Hizmetler 13
Sağlık Hizmetleri 1
Avukatlık Hizmetleri 1
TOPLAM 61

2020 - 2021 İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ

ÇALIŞMA STATÜSÜ 2020 2021
Memur Personel 60 61
Sözleşmeli Personel 10 13
Sürekli İşçi Personel 80 69
DERPAŞ İşçi Personel 306 335
Genel Toplam 456 478

2021 YILI

İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE 
İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ

Memur Personel 61 13%
Sözleşmeli Personel 13 3%
Sürekli İşçi Sayısı 69 14%
DERPAŞ İşçi Sayısı 335 70%

Genel Toplam 478 100%

4- İNSAN KAYNAKLARI

2021 PERSONEL İSTATİSTİĞİ

Genel İdari 
Hizmetler

46

Teknik 
Hizmetler

13

Sağlık 
Hizmetleri

1

Avukatlık 
Hizmetleri

1

Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler

Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri



DERİNCE BELEDİYESİ

34

İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ

Memur Personel 
13%

Sözleşmeli Personel 
3%

Sürekli İşçi Sayısı
14%

DERPAŞ İşçi Sayısı
70%

İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN DURUM 
ÇİZELGESİ

Memur Personel Sözleşmeli Personel Sürekli İşçi Sayısı DERPAŞ İşçi Sayısı

2021 YILI BAY-BAYAN DAĞILIMIN TABLOSU

MEMUR PERSONEL SÜREKLİ İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL 

DERPAŞ İŞÇİ

BAY 54 89% BAY 63 91% BAY 11 85% BAY 310 91%
BAYAN 7 11% BAYAN 6 9% BAYAN 2 15% BAYAN 25 9%
TOPLAM 61 TOPLAM 69 TOPLAM 13 TOPLAM 335

2021 YILI ÇALIŞAN PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

STATÜSÜ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL ÜNİVERSİTE YÜKSEK LİSANS TOPLAM

Memur 0 0 7 20 32 2 61
Sürekli İşçi 19 15 13 4 16 2 69
Sözleşmeli Personel 0 0 1 2 9 1 13
DERPAŞ İşçi 139 56 83 27 29 1 335
Toplam 158 71 104 53 86 6 478

   2020 YILI ÇALIŞAN PERSONELİN YAŞ ORTALAMALARINA GÖRE DAĞILIMI

YAŞ ARALIĞI 20- 20-29 30-39 40-49 50-59 60+ TOPLAM

Memur 0 0 10 27 22 2 61
Sözleşmeli Personel 0 0 9 3 0 1 13
Sürekli İşçi 0 0 4 32 33 0 69
DERPAŞ İşçi 0 46 97 158 33 1 335
Toplam 0 46 120 220 88 4 478
Yüzde Oranı 0% 9,62% 25,10% 46,03% 18,41% 0,84% 100%
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SENDİKALARA İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ
(Memur - Sözleşmeli Personel)

SENDİKALARA İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ
(Sürekli İşçi)

Memur Ve İşçi Personel Hareketlerini Gösterir Sayısal Tablo

YILLAR

Derince Belediye 
Başkanlığından Ayrılan

Derince Belediye 
Başkanlığına Atanan

Memur İşçi Memur İşçi

2020 7 8 4 -

2021 5 11 6 -

BEM-BİR-SEN TÜM-BEL-SEN KAMU-SEN
Sendika 64 6 1
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1) İmar Hizmetleri
- İmar Faaliyetleri
- Harita Uygulamaları
- Planlama Çalışmaları
- Yapı Ruhsatlandırma ve Kullanma İzni       
Düzenlenmesi
- Yapı Denetimleri

2) Çevre Hizmetleri Yönetimi
- Evsel Atıkların Toplanması
- Geri Değerlendirilebilir Atıkların Toplanması
- Çevre Sağlığı ile İlgili Farkındalık Çalışmaları

3) Esenlik Hizmetleri
- İş yeri Ruhsatlarının Düzenlenmesi ve İşyeri 
Denetimleri
- Pazaryeri, Tezgâh ve Gerçek kişilere yönelik 
Denetimler

4) Sosyal İşler ve Hizmetler Yönetimi
- Evlendirme İşlerinin Gerçekleştirilmesi
- Belediye Tesislerinin İşletilmesi
- Mesleki Eğitim Faaliyetlerinin Gerçekleşti-
rilmesi
- Sosyal Yardım Faaliyetleri
- Dezavantajlı Gruplara Yönelik proje-hizmet 
Gerçekleştirilmesi
- Aile Rehberlik Hizmetlerinin Gerçekleştiril-
mesi
- Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine yönelik far-
kındalık çalışmalarının Gerçekleştirilmesi

5) Kültür Hizmetleri Yönetimi
- kültürel ve Sosyal etkinliklerin Gerçekleşti-
rilmesi

6) Ulaşım Hizmetleri Yönetimi
- Yol Yapım, Bakım Onarım Hizmetleri
- Çıkmaz Sokakların Trafi ğe Kazandırılması
- Trafi k İşaretleme Çalışmaları

7) Genel Yönetim
- Strateji Yönetimi
- Projelendirme ve Proje Uygulama
- Kurum içi destek hizmetleri
- Kurumsal iletişim
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Mali kaynak Yönetimi
- Karar/Onay Süreçleri yönetimi
- Hukuk İşleri Yönetimi
- Risk ve Uyum Yönetimi

5- SUNULAN HİZMETLER

2021 yılında, kurumda İç Kontrol Sistemi’nin kurulması ve yaygınlaştırılması kapsamında Süreç 
Yönetim Modeli analiz edilerek müdürlüklerin etkin katılımıyla her bir müdürlüğün görev adları, gö-
rev tanımları ve organizasyon şeması gözden geçirilerek yapılan işi ve amacını yansıtacak şekilde 
güncellenmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu 
sağlamak üzere iç Kontrol Eylem Planı oluşturularak sistemin devamlılığını sağlayacak eylemler 
belirlenmiştir.

6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
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-II-
AMAÇ VE HEDEFLER
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ALAN 1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Stratejik Amaç 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1 1.1 Eğitim

Stratejik Hedef 2 1.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.

Stratejik Hedef 3 1.3 Motivasyon Arttırıcı Etkinlikler

Stratejik Amaç 2 Kurumsal Yapının İyileştirilmesi 
Stratejik Hedef 1 2.1 Organizasyon Yapısı ve İş Analizlerinin Revizyonu

Stratejik Hedef 2 2.2 Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi

Stratejik Amaç 3 Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
Stratejik Hedef 1 3.1 Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar

Stratejik Hedef 2 3.2 Tahsilat Artırıcı Çalışmalar

Stratejik Hedef 3 3.3 Tasarrufa Yönelik Çalışmalar

Stratejik Hedef 4 3.4 Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma

Stratejik Amaç 4 Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1 4.1 Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 2 4.2 Çözüm Masası Faaliyetlerinin Geliştirilmesi 

Stratejik Hedef 3 4.3 Kurum İçi İletişimi Geliştirmek

Stratejik Amaç 5 Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 1 5.1 Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi.

ALAN 2: TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ
Stratejik Amaç 6 Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1 6.1 Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek

Stratejik Hedef 2 6.2 Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi

Stratejik Amaç 7 Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 1 7.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Stratejik Amaç 8 Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 1 8.1 Sosyal Destek

Stratejik Hedef 2 8.2 Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler

ALAN 3: KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Stratejik Amaç 9 Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Stratejik Hedef 1 9.1 Vizyon Projeler

Stratejik Amaç 10 Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi
Stratejik Hedef 1 10.1 İmar Uygulamaları

Stratejik Hedef 2 10.2 İmar Denetimi ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri

Stratejik Amaç 11 Ulaşım ve Trafi k Altyapısının İyileştirilmesi
Stratejik Hedef 1 11.1 Kent içi ulaşım ve Trafi k Altyapısının İyileştirilmesi

Stratejik Amaç 12 A12-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1 12.1 Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi

Stratejik Amaç 13 Çevre Temizlik Hizmetleri
Stratejik Hedef 1 13.1 Temizlik Faaliyetleri

Stratejik Hedef 2 13.2 Çevre Temizlik ve Kontrol Faaliyetleri

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Ana Hizmet Alanlarına Göre Amaç ve Hedefl ere İlişkin Bilgiler
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B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

İMAR YÖNETİMİ
Kocaeli’nin merkez ilçesi konumundaki Derince’nin sağlıklı ve planlı gelişimini sağlamada imar 
çalışmalarının temel unsuru olan harita uygulamaları, ölçekli plan değişiklikleri ve imar işlemleri 
modern kentleşme anlayışı ile yapılmaktadır. Mevcut olan yapıların kent planlaması içindeki du-
rumunu dikkate alarak yapılan denetim çalışmaları hem tarım hem de kaçak yapılaşmanın önüne 
geçilerek planlı kent pratiğinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.
Derince Belediyesinin stratejik yönetim çalışmalarında imar yönetimi, Kocaeli’nin yaşanabilir bir 
kent olarak geleceğe taşınması için önemli bir hizmet alanı olarak yer almaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ
Derince de kültür-sanat faaliyetlerini organize ederek, bu faaliyetlerin ilçenin tüm noktalarında 
halkın hizmetine sunmak. Genç neslin teşvik edilmesi için, yarışmalar, sergiler, festivaller, konser-
ler gibi zengin yelpazede hizmet vermektir.
Toplumsal entegrasyon da güçlük çeken dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politika uygulamaları 
son yıllarda pek çok belediyenin hizmet yelpazesini genişleterek hizmet alanları olarak gelişme 
göstermiştir. Derince Belediyesinin de sosyal sermaye olarak kabul ettiği insanımıza ayrım gözet-
meksizin adilane bir şekilde yatırım yapmaktadır. Sosyal işler kapsamında, eğitim bölgeleri ve kap-
samı belirlenerek kişilere beceri ve meslek kazandırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
işe uygun adaylar fi rmalara yönlendirilerek istihdam olanağı sağlama konusunda destek verilmek-
tedir.
Özellikle sosyal desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin arttırılmasına yö-
nelik verilen hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak adına projeler üretilmektedir. Stratejik 
Planında dezavantajlı gruba yönelik projelere ağırlık verilmiştir. Yaşlılar, Alzheimer hastaları, engel-
liler gibi pek çok spesifi k grubun yaşam kalitesini arttırmak, sosyal yaşama katılımını sağlamak için 
mekânsal olduğu kadar sosyalleşme içerikli projeler hayata geçirilmektedir.

ÇEVRE HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Derince Belediyesi olarak, Kocaeli’de sağlıklı ve dengeli bir çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanma-
sı büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Çevre Hizmetleri Yönetiminde özellikle çevre temizliğine 
yönelik hizmetlerin kalitesini ve verimliliğini arttırıcı hedefl ere yer verilmiştir. Kentimizde nüfusun 
artışına paralel olarak artış gösteren çöplerin toplanması ve tasfi yesi işi, ilçe belediyelerinin de 
sorumluluğunu arttırmaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için çöp toplama araçlarının son 
teknoloji olması sağlanırken vatandaşların da çevre temizliği ve geri dönüşüm gibi konularda bi-
linçlendirilmesi faaliyetleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir.

ESENLİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Toplumların refahı, ekonomik zenginliğe sahip olmak kadar toplumun kendini güvende hissetmesi 
ile de sıkı ilişki içindedir. Bunun sağlanması için toplumsal yapıdaki kurumsal faaliyetlerin işleyişi 
ile kurumlar arası ilişkilerde bir düzenin olması; düzenle beraber işleyen bir denetim mekanizması-
nın varlığı büyük önem taşımaktadır.
Belediyemiz, ilçedeki ticaret alanlarında özellikle gündelik hayatın içindeki unsurların topum düze-
nini sağlaması için işyerinin faaliyet göstermesini sağlayacak süresinde ruhsatlandırma işlemle-
rini gerçekleştirmekte ve denetim çalışmalarını mütemadiyen sürdürmektedir. İşyeri ve pazaryer-
lerindeki denetimlerle birlikte gerek esnafın gerekse vatandaşın huzurunu kaçıracak, rahatsızlık 
verecek görsel ve işitsel kirliliğe neden olan unsurlar kaldırılmaktadır.
Bu işlemler planlı denetimlerle yapılırken diğer taraftan vatandaşlardan gelen şikâyetler en kısa 
zamanda çözüme kavuşturulacak şekilde değerlendirilmekte ve ilgili birimlerle işbirliğine gidilmek-
tedir.
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Toplum düzeninin sağlanması için iş yerlerinin faaliyet göstermesini sağlayan ruhsatlandırma iş-
lemlerini gerçekleştirmekte ve denetim çalışmalarını mütemadiyen sürdürmektedir.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Halk Sağlığı Hizmetleri alanında halk sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi çalışması 
vatandaşlardan gelen talepler ve belediye tarafından yapılan planlı denetimler olmak üzere iki şe-
kilde gerçekleşmektedir.
Sağlıklı yaşama alışkanlığını desteklemek üzere mekân projelerinin yanı sıra dezavantajlı gruplara 
yönelik projeler üretilmekte, hizmetleri yaygınlaştırma çalışmaları yapılmaktadır.
Sokak hayvanlarının Geçici Rehabilitasyon Merkezine intikalleri sağlanarak, rehabilitasyonu ile ka-
palı / açık alanda yapılan ilaçlamalar çevre sağlığına yönelik veterinerlik hizmetleri kapsamında 
gerçekleştirilmektedir.
EYDEM merkezinde; engelli birey ve ailesine gelişim kursu psikolojik destek ve sosyal etkinlikler 
düzenlenmektedir.

ULAŞIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Ulaşım hizmetleri alanında sürdürülebilir yaşam alanları ve çevrenin geliştirilmesine katkı sağ-
lamak amacıyla yaşanabilir altyapı ve üstyapıyı geliştirmek hedefi  ortaya konmuştur. Bunun için 
çıkmaz sokakların trafi ğe açılması, yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının yapılması yanında 
altyapı hizmetlerine destek verilmektedir.
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-III-
FAALİYETLERE İLİŞKİN

BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER
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A-MALİ BİLGİLER

1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gider bütçesi 130.000.000,00-TL, Gelir Bütçesi 130.000.000,00-TL Fi-
nansmanın (Açık/Fazlanın) ekonomik sınıfl andırması karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlan-
mıştır. Mali yılsonu itibariyle bu bütçeden 113.967.100,71 -TL (%87,67), gelir bütçesi 157.324.745,42 
-TL (%121,01) olarak gerçekleşmesi sağlanmıştır. 

AÇIKLAMA 2021 BÜTÇE İLE
TAHİN EDİLEN

2021
GERÇEKLEŞEN

GERÇEKLEŞME
(%)

BÜTÇE GİDERİ 130.000.000,00 ₺ 113.967.100,71 ₺ 87,67

BÜTÇE GELİRİ 130.000.000,00 ₺ 157.324.745,42 ₺ 121,01

A- GİDER BÜTÇESİ
Derince Belediyesi’nin 2021 mali yılı başında gider bütçesi 130.000.000,00-TL olarak belirlenmiş-
tir.
2021 yılı gider bütçesinin 31.12.2021 tarihi sonu itibariyle 113.967.100,71 -TL’lik kısmı (%87,67) har-
canmış olup, artan ve kullanılmayacağı düşünülen 16.032.899,29 -TL ödenek ise Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesi gereğince imha edilmiştir.
Buna göre birimler itibariyle harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BİRİMLERE GÖRE HARCAMA DAĞILIMI TABLOSU

Birim Adı Net Ödenek Toplamı (TL) Harcama (TL) GERÇEKLEŞME

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.659.325,00 1.460.909,40 88,04

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 36.076.500,00 35.527.069,37 98,48

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 751.320,00 716.236,71 95,33

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 895.340,00 844.479,94 94,32

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22.498.642,00 19.533.844,24 86,82

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 11.841.373,00 10.591.405,00 89,44

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 8.142.859,00 5.017.751,98 61,62

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 348.000,00 309.045,63 88,81

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.219.710,00 1.091.270,79 89,47

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 9.399.176,00 8.624.434,55 91,76

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.229.717,00 3.039.901,52 94,12

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.748.500,00 1.671.807,24 95,61

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3.493.000,00 2.096.250,04 60,01

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2.478.000,00 2.193.389,82 88,51

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2.285.400,00 2.062.599,57 90,25

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2.516.548,00 2.098.077,11 83,37

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1.380.775,00 1.081.142,72 78,30

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 159.000,00 134.962,92 84,88

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.942.130,00 1.535.297,09 79,05

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 17.934.685,00 14.337.225,07 79,94

TOPLAM 130.000.000,00 113.967.100,71 87,67
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2021 Yılı Müdürlüklerimizin Bütçe ve Harcama Grafiği

Buna göre Derince Belediyesinin gider Bütçe Kalemleri;

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Harcamalar

Kodu Giderin Adı Giderin Bütçesi Harcama
1 PERSONEL GİDERLERİ 26.411.300,00 21.354.830,69

2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.666.867,00 3.305.902,83

3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 67.120.000,00 61.433.984,57

4 FAİZ GİDERLERİ 741.000,00 740.649,72

5 CARİ TRANSFERLER 1.792.735,00 1.745.524,02

6 SERMAYE GİDERLERİ 23.676.000,00 19.027.591,02

7 SERMAYE TRANSFERLERİ 6.359.000,00 6.358.617,86

Ekonomik Sınıfl andırma Düzeyinde
Toplam Gider Bütçesi

130.000.000,00 113.967.100,71

1.460.909,40

35.527.069,37

716.236,71

844.479,94

19.533.844,24

10.591.405,00

5.017.751,98

309.045,63

1.091.270,79

8.624.434,55

3.039.901,52

1.671.807,24

2.096.250,04

2.193.389,82

2.062.599,57

2.098.077,11

1.081.142,72

134.962,92

1.535.297,09

14.337.225,07

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM…

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER…

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ…

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama (TL) Net Ödenek Toplamı (TL)
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Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Harcamalar Grafiği

Fonksiyonel Sınıflandırma Cetveli

Ekonomik Sınıfl andırma Düzeyinde Gelirler

Kodu Gelirin Adı Gelirin Bütçesi Gelir Tahsilatı
1 Vergi Gelirleri 40.850.000,00 32.535.660,78

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.100.000,00 7.930.466,21

4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2.000.000,00 2.142.302,33

5 Diğer Gelirler 58.050.000,00 69.286.315,15

6 Sermaye Gelirleri 16.000.000,00 45.790.466,02

7 Red ve İadeler 0,00 -360.465,07

 Toplam 130.000.000,000 157.324.745,42

Fonksiyon
Kodu

FONKSİYON ADI
Net Bütçe Ödeneği 

(TL)
Bütçe Gideri 

(TL)
Gerçekleşme 

Oranı (%)
1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 65.760.251,00 62.611,206.65 95,21

3
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK

HİZMETLERİ
2.285.400,00 2.062.599,57 90,25

4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 348.000,00 309.045,63 88,81

5 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 2.478.000,00 2.193.389,82 88,51

6
İSKAN VE TOPLUM REFAHI

HİZMETLERİ
51.176.671,00 41.061.234,80 80,23

8
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN

HİZMETLERİ
7.851.678,00 5.729.093,24 72,97

10
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL

YARDIM HİZMETLERİ
100.000,00 531,00 0,53

Genel Toplam 130.000.000,00 113.967.100,71 87,67

PERSONEL
GİDERLERİ

SGK DEVLET
PRİMİ

GİDERLERİ

MAL VE
HİZMET

ALIM
GİDERLERİ

FAİZ
GİDERLERİ

CARİ
TRANSFERL

ER

SERMAYE
GİDERLERİ

SERMAYE
TRANSFERL

ERİ

Giderin Bütçesi 26.411.300,0 3.666.867,00 67.120.000,0 741.000,00 1.792.735,00 23.676.000,0 6.359.000,00
Harcama 21.354.830,6 3.305.902,83 61.433.984,5 740.649,72 1.745.524,02 19.027.591,0 6.358.617,86

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

GELİR BÜTÇESİ
Derince Belediyesinin 2021 yılı mali yılı başında gelir bütçesi 130.000.000,00-TL olarak tahmin 
edilmiştir.2021 yılı gelir bütçesinin 31.12.2021 sonu itibariyle 157.324.745,82-TL si tahsil edilmiştir. 
Dolayısıyla tahmin edilen gelir bütçesinin %121,01 ’lik oran ile gerçekleşmiştir.
Gelir kalemlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
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AKTİFLER

   I- DÖNEN VARLIKLAR 63.133.564,56

10 HAZIR DEĞERLER 24.697.048,16

12 FAALİYET ALACAKLARI 34.760.626,88

14 DİĞER ALACAKLAR 5.896,27

15 STOKLAR 1.402.213,85

16 ÖN ÖDEMELER 439.008,00

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1.828.771,40

   II- DURAN VARLIKLAR 207.169.852,65

22 FAALİYET ALACAKLARI 2.298.143,15

24 MALİ DURAN VARLIKLAR 43.760.277,43

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 161.111.432,07

26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR 0

Aktif Toplam 270.303.417,21

   IX- NAZIM HESAPLAR 65.550.421,32

91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI 18.982.534,84

92 TAAHHÜT HESAPLARI 5.012.575,55

99 DİĞER NAZIM HESAPLAR 41.555.310,93

Genel Toplam 335.853.838,53

PASİFLER

  III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 27.259.009,23

30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 3.689.742,12

32 FAALİYET BORÇLARI 12.882.042,31

33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.400.153,95

36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 7.287.070,85

   IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 69.692.036,81

40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 1.709.743,01

43 DİĞER BORÇLAR 47.046.753,60

47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 20.935.540,20

   V- ÖZ KAYNAKLAR 173.352.371,17

50 NET DEĞER 101.765.556,51

57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI 84.162.510,57

59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 7.790.067,46

Pasif Toplam 270.303.417,21

   IX- NAZIM HESAPLAR 65.550.421,32

91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI 18.982.534,84

92 TAAHHÜT HESAPLARI 5.012.575,55

99 DİĞER NAZIM HESAPLAR 41.555.310,93

GENEL TOPLAM 335.853.838,53

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
BİLANÇO

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Gelirler Grafiği

Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve

Mülkiyet
Gelirleri

Alınan Bağış ve
Yardımlar ile
Özel Gelirler

Diğer Gelirler Sermaye
Gelirleri

Gelirin Bütçesi 40.850.000,00 13.100.000,00 2.000.000,00 58.050.000,00 16.000.000,00
Gelir Tahsilatı 32.535.660,78 7.930.466,21 2.142.302,33 69.286.315,15 45.790.466,02

0,00
50.000.000,00

100.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00



DERİNCE BELEDİYESİ

48

Bütçe Uygulamaları Sonuçları Tablosu

Hesap
Kodu

Yardımcı 
Hesaplar

Bütçe Giderinin Türü 2019 Yılı 2020 Yılı Cari Yıl (2021)

830 1 Personel Giderleri 17.984.775,55 19.288.970,52 21.354.830,69

830 2 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet 
Primi Giderleri

2.847.652,95 3.111.018,78 3.305.902,83

830 3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 36.814.442,15 44.439.013,41 61.433.984,57

830 4 Faiz Giderleri 500.000,00 747.666,88 740.649,72

830 5 Cari Transferler 1.308.020,81 1.351.303,45 1.745.524,02

830 6 Sermaye Giderleri 10.952.456,31 24.272.152,55 19.027.591,02

830 7 Sermaye Transferleri 2.622.968,71 0,00 6.358.617,86

BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI(A) 73.030.316,48 93.210.125,59 113.967.100,71

Hesap
Kodu

Yardımcı 
Hesaplar

Bütçe Gelirinin Türü 2019 Yılı 2020 Yılı Cari Yıl (2021)

800 1 Vergi Gelirleri 21.989.653,36 28.937.538,83 32.535.660,78

800 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 9.048.932,41 7.941.843,09 7.930.466,21

800 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel 
Gelirler

1.651.150,00 532.224,00 2.142.302,33

800 5 Diğer Gelirler 42.030.315,79 57.133.814,57 69.286.315,15

800 6 Sermaye Gelirleri 753.736,10 2.920.722,55 45.790.466,02

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI(B) 75.473.787,66 97.466.143,04 157.685.210,49

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADENİN TÜRÜ

810 1 Vergi Gelirleri 51.350,12 443.079,55 35.946,31

810 3 Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 21.999,08 62.528,30 66.031,00

810 4 Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel 
Gelirler

0,00 0,00 33.928,00

810 5 Diğer Gelirler 4.084,24 789.312,35 224.409,76

810 6 Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 150,00

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADE TOPLAMI 77.433,44 1.294.920,20 360.465,07

BÜTÇE GELİR GİDER FARKI(A-B) -2.366.037,74 -2.961.097,25 -43.357.644,71

3. Mali Denetim Sonuçları
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.Maddesi gereğince 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin 
Derince Belediyesi gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap, kayıt ve işlemlerinin denetimi Meclis 
Denetim Komisyonu tarafından bitmiş olup, raporlama aşamasındadır.
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- B - 
1. MÜDÜRLÜKLER
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BASIN YAYIN VE
HALKLA İLİŞKİLER

MÜDÜRLÜĞÜ
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BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Birimlerden gelen talepler doğrultusunda görüntüleme ve fotoğrafl ama işlemi yapmak. Beledi-
yemizin faaliyetleri ile ilgili haber bülteni hazırlamak,

• Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak Belediyemiz çalışmalarını kamuoyuna duyur-
mak, tanıtmak, bilgilendirmek ve haber vermek amacıyla günlük, haftalık ve aylık olmak üzere 
yerel ve ulusal basın ajanslarına bilgi, fotoğraf ve görüntü aktarmak,

• Her türlü duyuru, haber ve genel bilgilendirici konularda ilçe halkı haberdar edilmekte ve insan 
merkezli, açıklık politikası çerçevesinde 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışı ile çalışmalarımıza 
devam etmek,

• Şeffaf belediyecilik, açık sistem ve bilgi edinilmeye hazır, basın yayın kurumları ile ajansları 
vasıtası ile kamuoyunu aydınlatma, bilgi verme ve değerlendirme misyonunu yerine getirmeyi 
kendisine görev bilen birimimiz bu amaç ile teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanarak daha 
etkin ve verimli bir hizmet sunmayı ve kamuoyu ile kurum arasında bilgi alışverişini sağlamak,

• Belediyemizin çalışmalarını halka duyurarak halk ile belediye kurumu arasında iki yönlü bilgi ve 
haberleşme akımını sağlamak; yönetime yardımcı iletişim araçlarının başında yer alan yazılı ve 
görsel basının yayınladığı yazıları yakından takip ederek derlemek ve değerlendirmek, bunları 
karar veya icra mercilerine aktarmak, takip edip sonuçlandırmak; yurt içi diğer belediyelerimiz 
ile ilişkilerimizi güçlendirip sürdürmek ve gerçekleştirmek,

• Belediyemiz faaliyetlerinin yer aldığı aylık çıkarılan gazete ve dergilerin alımı, Derince’yi tanıtan 
kitaplar ve birimimizce ihtiyaç duyulan malzemenin tespitini yapmak,

• Alo Vefa Hattı ile ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak, yardım taleplerini karşı-
lamak,

• Çözüm Masası ile vatandaşların talepte bulunduğu konuyla ilgili müdürlükler, bilgilendirilerek, 
vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap vermek.

Müdürlüğümüz Basın bürosu; Belediyemiz tarafından yapılan etkinlikleri ve faaliyetleri haber kanal-
larına ve medyaya iletir, Belediyemizin web sitesinde faaliyetleri yapılan aktiviteleri ve duyuruları 
düzenleyip yayınlar. Belediyemiz tarafından yapılan organizasyon ve faaliyetlerin kamera ve fotoğ-
raf çekimleri yapılır ve bu çekilen görseller medyaya servis edilir; ayrıca sosyal medyayı yönetir ve 
sosyal medya üzerinden gelen önerileri Belediye’nin Müdürlüklerine ileterek çözüme kavuşturur.

Yazılı, sözlü, görüntülü Basın ve Yayın organlarını takip ederek Derince Belediyesi ile ilgili geliş-
meleri Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına düzenli olarak rapor eder. Yaptığı basın takip 
çalışmalarıyla ilgili olarak arşiv oluşturur. Belediye Başkanının medya ile gerçekleşecek randevula-
rına Özel Kalem Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde yürütür. 

Belediye Hizmetlerinden yararlanan kişi ve kuruluşların geri bildirimlerini (talep, öneri, şikâyet, bilgi 
ve teşekkür beyanları) başvuru kanalları (telefon, yüz yüze, internet sitesi, dilekçe, sosyal medya 
vb.) ile alır ve hizmetler hakkında vatandaşa bilgi vererek etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını 
yürütür.

Kurumun yürüttüğü faaliyetler ile kültür ve sanat etkinliklerinin tanıtım ve duyuru materyalleri ile 
Basın, yayın ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütür. Bu çalışmaların etkin bir şekilde yapılması için 
gerekli organizasyonun ve etkinliklerin verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
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YAZILI VE GÖRSEL MEDYA TAKİBİ

Belediyemiz faaliyetlerinin yazılı medya yoluyla halka tanıtılması amacıyla, Riyaset makamı ve ha-
ber takibi için medya takip hizmeti programı satın alınarak gazeteler günlük olarak takip edilerek, 
Ulusal ve yerel gazetelerde belediyemizle ilgili çıkan haberlerin takibi ve arşivlenmesi sağlanmıştır.
Basın-Yayın birimimizce hazırlanan 611 Adet gazete haberi yerel gazetelere, 355 Adet görüntülü 
haber yerel televizyonlara servis edilerek, Belediyemiz faaliyetlerinin görsel medya yoluyla halka 
tanıtılması sağlanmıştır.

Web Sitesi (www.derince.bel.tr )
Belediyemiz faaliyetlerinin web sitemiz aracılığıyla halka tanıtılması amacıyla, Basın Yayın birimi-
mizce hazırlanan 643 Adet web haberi belediyemiz web sitesine yüklenmiştir.

Belediye Çalışma Programlarının ve Belediye Etkinliklerinin Takibi
Belediyemiz, Riyaset makamı çalışma programında yer alan ve belediye etkinliklerinden haber ni-
teliği taşıyan 1.217 Adet program takip edildi.
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İstek ve Şikâyetlerin, İlgili Müdürlüklere İletilmesi
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın, istek, görüş ve talepleri, Belediyemiz Çözüm Masasında alı-
narak, konuyla ilgili müdürlüklere iletilerek ivedi olarak çözüme kavuşması sağlanmıştır.
İlçe Halkımızdan, Çözüm Masasına gelen istek ve şikâyetlerin 1.039 Adet Fen İşleri Müdürlüğü’ne, 
2.660 Adet Temizlik işleri Müdürlüğü’ne, 1117 Adet Zabıta Müdürlüğü’ne, 597 Adet Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü’ne, 87 Adet Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne, 2 Adet Etüt Proje Müdürlüğü’ne, 6 Adet 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, 2 Adet Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve 22 Adet Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılmış olup ilgili Müdürlüklere yönlendirilmiş ve cevap verilmiştir.

SOSYAL HİZMETLERİMİZ

Taziye Ziyaretleri
Cenaze sahiplerinin acısının paylaşılması ve ihtiyaçlarının zamanın-
da giderilmesi amacıyla, Halkla İlişkiler birimimizce, Derince ilçesinde 
2021 yılı içerisinde 975 Adet cenazeye iştirak edilerek cenaze sahiple-
rine taziyede bulunulmuştur.

Alo Vefa Hattı
Alo Vefa Hattı ile ihtiyaç sahibi, yaşlılara ve bakıma muhtaç ailelerimize 
belediyemiz tarafından sıcak yemek, genel temizlik, hasta ulaşımı vb. 
birçok alanda hizmet verilmektedir. Ekibimiz Sevgi Mağazası ile koordi-
neli bir şekilde çalışmaktadır.  
Alo Vefa Hattı ile 2021 yılında aşağıdaki yardım talepleri karşılanmıştır 
ve 1.943 kişi ilgili kurumlara yönlendirilmiştir.
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ALO VEFA HATTI İLE YAPILAN YARDIMLAR

Her gün 90 aileye sıcak yemek 27 kişiye otobüs bileti
3050 adet erzak   135 aileye market alışverişi
126 aileye kömür   30 kişiye nakdi yardım
26 aileye soba   55 aileye 2. el eşya yardımı
7 adet tekerlekli sandalye  720 kişiye giyim yardımı
25 aileye periyodik mutfak tüpü 286 öğrenciye okul forması
74 aileye hasta ve bebek bezi 21 aileye Çölyak kolisi
57 öğrenciye kırtasiye yardımı 2 aileye konteyner tadilatı
43 aileye fatura yardımı  5 aileye boya yardımı, ev badanası
37 aileye reçete yardımı  2 okula giysi ve bot yardımı
Karantinadaki 1150 ailenin ilaç ve alışveriş ihtiyaçları karşılanmıştır.
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BİLGİ İŞLEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Donanım Altyapısı: Donanım Birimi, Belediyenin hizmet ve işlemlerinin genel belediye mevzuatı 
çerçevesinde, verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak şekilde, bil-
gisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapmak ve kamera sistemlerinin 
çalışırlığını sağlamak.

• Yazılım Altyapısı: Belediyenin ihtiyacı olan Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS), Beledi-
ye Yönetim Bilgi Sistemini (MIS), CAD Yazılımları, web sitesi gibi belediyenin ve müdürlüklerin 
ihtiyacı olan hakkediş, hukuk yazılımı gibi programların teminini ve entegrasyonunu sağlamak, 
birimlerin talepleri ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda çözüm üretmek.

• Arşiv: Belediye bünyesinde bulunan birimlerin arşivlenmesi (saklanması) gereken evraklarını 
yıl, konu ve dosya numarasına göre dijital ortamda klasörleyerek saklanmasını sağlayıp, fi zik-
sel yapısını düzenlemek.

Bilgi İşlem Müdürlüğü bilişim teknolojisinde her geçen gün hızla gelişmekte olan teknoloji dün-
yasını takip ederek, Belediyemiz bilişim sisteminin daha verimli hale getirilmesi, personelin bilgi 
teknolojilerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak ve ilçemiz halkına online olarak hızlı ve 
kolay hizmet verebilmek için çalışmaktadır.

Bilgi sistemlerinin kontrollerinin nelerden oluşması gerektiği noktasında doküman oluşturularak 
bu kontrollerin yapılması sağlanacak, sistem yazılımlarının kontrolleri, uygulama yazılımlarının ge-
liştirilmesi, erişim kontrolleri, güvenlik programlaması, planlaması ve öngörülemeyen bir durumun 
oluşması halinde önemli ve hassas verilerin korunması üzerinde çalışma yapılacaktır.

Kurumumuz bilgi sistemlerinin envanteri çıkartılarak, sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağla-
yacak kontrol mekanizmaları yazılı olarak belirlenecektir ve uygulanacaktır.

Bilginin etkin bir biçimde paylaşılması için mevcut olan donanım ve yazılım güncellenecektir.
Kurum içi programlar sayesinde tüm personeller verilen yetkiler doğrultusunda toplantı, kurum içi 
haberleşme, duyuru ve uyarı yönetimi, arşiv uygulamaları, kişisel bilgi incelemeleri, gibi bilgilere 
erişebilmesi sağlanacaktır.
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BİLGİ SİSTEM DEPARTMANI

Kurum bilişim sistemlerinin tüm aşamalarında yer alabilecek yetkinlikteki çalışanlara sahip olan 
departman, bilişim alanı içinde birbirinden farklı sorumluluklara sahiptir.
Bilgi sistemleri, bilişim sistemlerinin kurulum, bakım, onarım ve takip gibi değişik adımlarından 
sorumlu olan departmandır. 

• Bilgisayar sistemlerinin güncel kal-
masını sağlamak,

• Sistemlerin bilgi güvenliğini sağlayıcı 
önlemler alır,

• Kurum bünyesi dahilindeki tüm 
network, donanım ve yazılım bilgile-
rinin kayıtlarını tutmak ve düzenler,

• Bilgi sistem teknolojilerindeki ge-
lişmeleri takip ederek üst yönetime 
yapılabilecek iyileştirme veya deği-
şimler hakkında raporlar hazırlamak 
ve bilgi verir,

• Kullanıcı problemleri ile altyapı prob-
lemlerinin çözümüne destek verir,

• Sunucu ve kullanıcıların düzenli yedekleme işlemlerini yapar, kontrol eder ve gerektiğinde geri 
yükler,

• Sistemlerin daha verimli çalışmasını sağlayacak çalışmalarda bulunur,
• Bilgi işlem faaliyetleri için gerekli sistem analizi, programlama, operasyon çalışmalarını yön-

lendirir, nezaret eder, denetim altında tutar, 
• Belediyemiz bünyesinde alınması planlanan her türlü bilgisayar ve cihazlarının temin edilmele-

ri için gerekli teknik şartnameleri hazırlar,
• Belediyede kullanılan tüm yazılımların yerel ve uzak ağlarda veri entegrasyonunu sağlayacak 

hizmetleri yapar ya da yetkili fi rmalara yaptırır, 
•  Otomasyon yazılım programımızla ilgili birimlerden gelen talepleri değerlendirir, yeni bir modül 

isteniyorsa yazar ya da ilgili fi rmaya yazdırır.
• Otomasyon sisteminde, paket programlarda gerekli kullanıcı tanımı ve yetki ayarlarını yapar. 

Her kullanıcıya şifre vererek şifrelerin gizliliğini sağlar,
• Uygulama ya da kanunda değişikliklerden dolayı programların çalışmasında değişikler yapıl-

ması gerekiyorsa yapar ya da ilgili fi rmaya yaptırır.
• Kusurlu iş ve işlemleri tespit eder ve düzeltilmesi konusunda personele gerekli eğitimleri verir, 
• İşlenen bilgileri bilgisayarda teste tabi tutar, hata kaynaklarını bulur ve düzeltilmesini sağlar ya 

da gerekli yönlendirmesini yapar,
• Otomasyon yazılımında meydana gelen arızaları giderir ya da yetkili fi rmanın gidermesini sağ-

lar,
• İhtiyaç doğrultusunda yeni yazılımlar için analiz yapar ve yeni yazılımlar üretir ya da yetkili olan 

fi rmalara ürettirir. Kurulan bu yazılımların işlev testlerini yapar,
• Birimlerin ihtiyacı olan programları tespit etmek, sistemimizde mevcut ise kurulumu yapmak, 

yok ise ilgili şartname hazırlayarak alımını gerçekleştirmek ve programları kullanıma hazır hale 
getirerek programın muhafazasını sağlamak amacıyla yedekte tutmak,

• Bilgisayarda bulunan verilerin gizliliği ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alır.
• Programlara ait lisansların alınmasını ve muhafazasını yapar,
• Mevzuat programlarının günlük güncelleştirilmesini yaparak, değişen güncel bilgilere en kısa 
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sürede sahip olunması ve kullanıcılara zaman kazandırılmasını sağlar,
• İlgili personele programın kullanımı doğrultusunda eğitim verilmesini sağlar,
• Elektronik belediyecilik sistemini aktif tutar,
• Amirlerinin verdiği yazılım ile ilgili diğer işleri yapar,
• Belediyemizdeki tüm birimlerde kullanılan Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının (MIS) kesintisiz, 

güvenli ve hatasız bir şekilde çalışmasını sağlar,
• Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının (MIS); birimlerden gelen program, rapor ve diğer istekler doğ-

rultusunda dinamik bir yapıda gelişmesini ve devam ettirilmesini sağlar,
• Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımında (MIS), yeni kullanıcı hesabı açılması, kullanıcı yetkilerinde 

değişiklik ve düzenleme işleri yürütür,
• Bilgi sistemleri ve teknolojileri kavramları konularında yönetimin eğitimini planlar ve katkıda 

bulunur. 
• Kaynak kullanımını inceler ve bunu geliştirmek için projeler başlatır.
• Yeni ve geliştirilmiş teknolojiler / çözümler yoluyla başarılabilecek potansiyel gelişme alanları 

saptar,
• Önerilen sistem ve teknolojileri değerlendirmek ve uygun çalışmaları önermek gibi belediyemi-

zin işleyişini doğrudan ilgilendiren işlemlerden sorumludur.

TEKNİK SERVİS

• Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum 
ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşte-
rek nitelikte ki bilgisayar sistemlerinin bil-
gisayar ve yan donanımları ihtiyaçlarını be-
lirlenmesi, kurulması ve bakım hizmetlerini 
yapar veya yaptırır.

• Derince Belediyesi Başkanlık binası ve di-
ğer Kamu kuruluşların network altyapısının 
kurulması ve faaliyete geçirilmesini yapar 
veya yaptırır.

• Bilgisayar ve yan donanımları ile aktif ağ ci-
hazlarının çalışabilir durumda olmasının sağlar.

• Derince Belediye Başkanlığına bağlı birimlerinde kullanılan donanımların envanter bilgilerinin 
veri tabanına aktarılması ve takibini yapar.

• Derince Belediye Başkanlığına bağlı dışarıdaki birimlerde teknik ofi slerce çözülemeyen arızala-
ra çözüm bulabilmek için teknik ofi slerle irtibata geçerek yol göstermek,

• Satın alınacak ürünlerin testlerini yapmak,
• Donanım arızası tespit edilen kullanıcıların arızalarının giderilmesi, gibi faaliyetlerde bulunarak 

birimimizin daha verimli çalışmasına katkıda bulunmaktadır.
• Derince Belediyesi merkez bina ve ek hizmet binalarındaki güvenlik kameralarının kurulumunu 

yapar ve ilgili personele sistemin kullanımı ile ilgili gerekli bilgilendirmeyi sağlar, 
• Güvenlik kameralarında oluşabilecek aksaklıkları giderir.
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ARŞİV BİRİMİ

• Belediye bünyesinde bulunan birimlerin arşivlenmesi (saklanması) gereken evraklarını yıl, konu 
ve dosya numarasına göre dijital ortamda klasörleyerek saklanmasını sağlayıp, fi ziksel yapısını 
düzenlemek.

• İhtiyaç halinde ilgili birimlerin dosyalarına ulaşması sağlanmaktadır.

Arşiv dijital tarama işlemlerinde sadece tarama yapmıyor aynı zamanda eski evrak ve projeleri 
tamir ve tadilatını da gerçekleştirerek evrak ve projelerin dayanım süresini de uzatmış oluyoruz.

      

Arşiv Eski Hali

Eski

Yeni

Arşiv Yeni Hali
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Arşiv Birimimizde,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü (iskân ve encümen kararları gelmiş olup ta-
ranıp imar dosyası içine konulmaktadır.), Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 
( Gelir Birimi-Vezne), Satın alma Müdürlüğü (ihale Birimi), Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Fen İşleri 
Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dosyaları (Kla-
sör) bulunmaktadır.

Bu Müdürlüklerin Dosya sayısı dağılımı aşağıdaki gibidir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü       : 14030 adet ruhsat dosyası
Emlak ve İstimlak (harita) Müdürlüğü : 650 adet
Mali Hizmetler Müdürlüğü            : 1400 adet 
Gelir Birimi                                   : 480 adet
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü     : 525 adet (40 âdeti taranmıştır.)
Satın Alma Birimi                        : 400 adet 
İhale Birimi                                    : 600 adet
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü    : 250 adet
Plan Proje ve Etüt (Kentsel Dönüşüm) Md.  : 120 adet pafta klasörü – 200 adet evrak klasörü
Zabıta Müdürlüğü                        : 200 adet
Fen İşleri Md. – Park ve Bahçeler Md. : 700 adet

Arşivdeki Fiziki Toplam Dosya Sayısı         : 19355 adet

Tarama işlemleri İmar ve Şehircilik müdürlüğü’ nün dosyalarının taranması ile devam edilmekte 
olup, 8488 adet klasörü taranmış ve geriye 5542 klasörü kalmıştır. Diğer müdürlüklerde ise talep 
doğrultusunda tarama işlemi yapılmaktadır. (Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlü-
ğüne taranmış dosyalar mevcuttur.)

Taradığımız dosya bilgileri
0 ile 750 arasındaki dosyalar daha önce projesiz ve sisteme uygun olmayacak şekilde ve sistemde 
fazla yer tutacak dosya formatı olan JPG uzantılı tarama yapılmış iken (yani tüm evraklar tek tek 
ve bulunamayacak şekilde – resim 1’ deki gibi) taranmış olup; silinerek tarafımızca her bir dosya 
uygun klasöre, sistemde daha az yer kaplayacak TIFF uzantılı (proje ve evraklar bulunabilecek şe-
kilde basite indirgenerek – resim 2’deki gibi) taranmıştır.
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0 ile 1565 arasında 1200 adet tam teşekküllü ( proje ve evrakları aşağıdaki örnek şekildeki gibi) 
taranmıştır. 
1566 ile 3750 arasında ve halen devam etmekte olan 2326 Adet dosya tarafımızca taranmış ve 
taranmaya devam etmektedir. Bunlardan 142 Adet dosya eski tip (ince dosya) magazinlik içlerine 
göre taranmıştır.

3000 ile 3025 arasında ki dosyalar Belediyemizin kendi yaptığı hizmet binası projelerinin tamamı 
120 Adet olmak üzere taranmıştır.
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SİSTEM VE YAZILIM ÇALIŞMALARIMIZ

• Ücretsi açık kaynak kodlu Yazılımsal Firewall uygulamasının yönetilebilirliğinin yeterli olmadığı 
tespit edilerek global nitelikteki donanımsal Firewall cihazı satın alınmış ve gerekli yetkilendir-
meler ve yetki kısıtlamaları yapılmıştır.

• Kanuni olarak tutmak zorunda olduğumuz log kayıtları da yine alınan Firewall cihazı ile tutul-
maya başlanmıştır.

• İnternet hızımızı düşüren router cihazı tespit edilmiş ve alınan Firewall cihazının kabiliyetleri 
kullanılarak sorunlu router cihazı kaldırılmıştır.

• Farklı lokasyonlarda bulunan internet hatlarımızın güvenliği için iki adet fi rewall cihazı alınarak 
merkez binadaki Firewall cihazımız ile arasında IPsec yapılmış ve merkez binadaki sunuculara 
bağlanmıştır. Böylece IPsec yapılan lokasyonlardaki cihazlarında log kayıtları tutulmaya baş-
lanmış, gerekli internet kısıtlamaları da yapılabilmiş ve merkezden cihazlara direk eriş sağlan-
mıştır.

• Sunucuların yapıları kontrol edilerek, yapılandırmalarının 
veri güvenliği açısından yeterli olmadığı ve yazılım versiyon-
larının eski olduğu tespit edilmiştir. Sunucular planlı çalışma 
ile RAID1 den, desteklediği ölçüde RAID5 ve RAID10 olarak 
revize edilmiştir. Yazılım versiyonları 6.0 ve 6.5’ ten, destek-
lediği ölçüde 6.7 ve 7.0 olarak yeniden kurulmuştur.

• Derince Belediyesi bilgisayar, sunucu ve tablet gibi cihaz-
ların güvenliğini sağlamak için Anti virüs alınmıştır. Yöneti-
lebilirliği kurum bünyesinde olsun diye sanal sunucu kuru-
larak gerekli ayarlar yapılmıştır. Kurumdaki uygun olan tüm 
cihazlara Anti virüs yazılımı sunucu yardımı ile kurulmuştur. 
Böylece birçok saldırı ve atak sisteme giriş yapmadan durdurulmuş ve alınan uyarılarla sistem 
güvenliğimizi tehdit eden unsurlar ortadan kaldırılmıştır. 
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• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tüm sistem gözden geçirilerek kontrolü 
şu an için yapılamayan cihazlar (Kablosuz internet yayını yapan A.P. Cihazları vb.) kaldırılmıştır.

• Kurumumuz Akıllı Durak projesinin tamamlanması ile yönetilir olabilmesi için kurulan sunucu 
aktif hale getirilmiş ve kullanımı ile ilgili eğitimler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü per-
soneline verilmiştir. 

• Dosya yönetiminin kolay olması ve veri güvenliğinin sağlanabilmesi için File Server kurulumu 
yapılarak gerekli yetkilendirme her birim ve birimde ki her bir personel için ayrı ayrı yapılmıştır. 
Gerekli kurallar yazılarak birimine ve kendisine ait klasörler bir sürücü olarak kendi kullanıcısına 
yönlendirilmiştir. Böylece dosyalarına sanki kendi bilgisayarındaymış gibi kolayca erişimi sağ-
lanmıştır.

• Kurum olarak personelin kullanımına verdiğimiz cihazlarda ihtiyaç duyulan kablosuz internet 
hizmeti için 2 Adet A.P. cihazı konulmuş ve Firewall cihazı üzerinden SD-wan ile gerekli erişim 
kısıtlamaları yapılmıştır.

• Hizmet aldığımız kurum ve kuruluşların sisteme erişimi SSL VPN hizmeti daha güvenilir hale 
getirilmiştir. Ayrıca sadece ilgili cihaza erişim sağlanmıştır.

• Pandemi nedeni ile evden çalışan personel için güvenli erişim yetkileri tanımlanarak hizmetle-
rin devamı sağlandı.

• Sunucularda oluşabilecek sorunlara tedbir olabilmesi için haftanın belirli gün ve saatlerde oto-
matik yedek alacak Backup yazılımı alındı ve gerekli ayarları tamamlandı.

• Kullanılmayan GSM ve Data hatlarının tespiti yapılarak ihtiyaç fazlası olanlar kapatılmıştır.
• Saysis otomasyonunda gerekli eğitimler verilerek modüllerin aktif kullanılması sağlanmaya 

devam edildi.
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• Saysis Otomasyonunda personel yer değişimleri göz önünde bulundurularak personelin yetki 
ayarları düzenlendi.

• Yeni personeller için kullanıcı hesapları açılarak ilgili modüller aktif hale getirildi. Görevden ay-
rılan ve otomasyon kullanımına ihtiyacı olmayan personelin kullanıcı hesapları kapatıldı.

• Birimlerden gelen istekler ve yasalardan kaynaklanan değişiklikler doğrultusunda SAYSİS oto-
masyon fi rmasına ile iletişime geçilerek gerekli düzeltmeler yaptırılmıştır. Müdürlüklerden ge-
len otomasyon sorunları uzaktan bağlantı kurularak en kısa sürede çözülmektedir.

• Personelin ihtiyaç duyduğu yazılımlar bilgisayarlarına yüklendi.
• Farklı lokasyonlarda bulunan Belediye binalarımıza devam takip cihazları takılarak sisteme en-

tegrasyonları sağlanmıştır.
• 22/c maddesi ile uyum ve standartasyon kapsamında lisans güncellemesi yapılacak yazılımla-

rın sözleşme yenilemeleri yapılarak hizmetlerin devamı sağlanmıştır.
• NETCAD program sözleşme yenilemesi yapılarak, programda gerekli güncellemeler ve iyileştir-

meler yetkili fi rmaya yaptırıldı. 

Belediye Otomasyon Sistemi (SAYSİS)

Otomasyonda kullanılmayan veya eksik olan modüllerin kullanılması ve eksikliklerinin giderilmesi 
için gerekli çalışmalar yapılarak daha etkin ve verimli çalışması sağlandı.
Modül yetkileri ilgili müdürlüklerle görüşülerek ve gerek görüldüğünde Başkan oluru alınarak yeni-
den düzenlendi. Böylece 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tedbirler alınma-
ya devam edildi. 
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Eğitimler

Aşağıdaki tabloda bilgileri verilen konularda gerek müdürlüğümüz personeli gerekse yazılım fi rma-
sı sorumluları tarafından gerekli eğitimler uygulamalı olarak verildi. Ayrıca eğitim talep eden her 
personelimize bireysel eğitim verilerek yazılımların daha fonksiyonel ve kanunlara uygun kullanımı 
sağlanmıştır. 

SIRA 
NO

Eğitim Tarihi Eğitim Saati Eğitim İçeriği Eğitim Yeri Durumu

1 25-03-2021 09:30 - 17:00 Hizmet Maaş, İşçi Maaş ve 
Memur Maaş Modüllerinin 

Kullanımı

Encümen 
Salonu

Gerçekleşti

2 21-04-2021 11:30- 12:30 Saysis Genel Eğitim Encümen 
Salonu

Gerçekleşti

3 17-06-2021 10:30-12:00 KVKK Bilgilendirme
Toplantısı

Meclis
Salonu

Gerçekleşti

4 08-07-2021 10:30- 12:30 Taşınmaz Mal İşlemleri Encümen 
Salonu

Gerçekleşti

5 09-07-2021 14:30- 15:30 Taşınmaz Mal İşlemleri ve 
Muhasebe Entegrasyonu

Encümen 
Salonu

Gerçekleşti

6 23-08-2021 10:00- 11:00 Genel Saysis Eğitimi Encümen 
Salonu

Gerçekleşti

7 07-10-2021 09:00- 10:00 KVKK Bilgilendirme Eğitimi Encümen 
Salonu

Gerçekleşti
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Web Sayfası Çalışmaları

Kurumsal web sitemizin vatandaşların bilgiye daha hızlı erişimi için gerekli iyileştirmeler ve gün-
cellemeler yapılmaya devam edilmiştir. Böylece Belediyemizin faaliyetler ve projeleri ile ilgili haber, 
duyuru ve yazılar anlık olarak yayına alınmış ve ziyaretçilerimize her an canlı ve güncel bilgi sunul-
muştur. Vatandaşlarımız ile çok dinamik bir iletişim noktası haline getirdiğimiz web sitemizden, 
her türlü şikâyet, istek ve bilgi talebinde bulunup takip edebilmektedir.

E-Belediye Çalışmaları
Vatandaşlarımız işlemlerini, www.derince.bel.tr sitemizdeki e-Belediye modülü üzerinden online 
olarak yapabilmektedir. Bu sayede vatandaşımız belediyeye gelmeden işlemlerini takip edebilmek-
te ve ödemesini internet üzerinden yapabilmektedir. Her geçen gün daha aktif kullanılan E-bele-
diye hizmetleri için gerekli iyileştirmeler ve tanıtımlar yapılarak vatandaşlarımıza daha verimli bir 
hizmet sunulmuştur.

Online Kurs Başvurusu; Kurumumuz ve Çeşitli kurumların ortaklaşa düzenlediği kurslar için baş-
vurular online olarak alınmaya başlanmıştır. Böylece Vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde internet 
üzerinden hizmet alabilmesi sağlanmıştır.
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Borç Ödeme ve Borç Sorgulama

 “İnternet Belediyeciliği” uygulamamız ile mükellefl er, Tahakkuk, Tahsilât ve borç bilgilerini web si-
temiz üzerinden öğrenebilir, kredi kartı ile güvenli bir şekilde borçlarını ödeyebilirler. Dilerlerse Hızlı 
Ödeme uygulaması ile de hiçbir üyelik işlemi gerçekleştirmeden, tüm vatandaşlarımız tahakkuk, 
tahsilât ve borç bilgilerini görebilir, bu işlemleri takip ederken kredi kartı ile internet sitemiz üzerin-
den son derece güvenli bir şekilde borçlarını ödeyebilmektedirler.

2021 yılında online ödeme sistemimiz üzerinden toplam 76048 Adet tahsilat yapılmıştır. Bundan 
sonraki yıllarda vatandaşlarımızın online ödeme sistemini kullanmaları için gerekli yönlendirme ve 
bilgilendirmelere de devam edilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında online hizmetlerde tek bir sahadan işlem 
yapmanın sakıncalı olacağı önerisi dikkate alınarak online ödeme sayfasına telefon doğrulama 
kodu sahası eklenerek kişisel verilere erişim kişinin kontrolünde yapılmaya başlanmıştır.
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Aşağıdaki tablo ve grafi k te 2021 yılındaki online ödeme artışı net olarak gösterilmiştir. 2020 yılın-
da 56670 Adet olan ödeme sayısı 2021 yılında 76048 Adet olarak ciddi bir artış göstermiştir. Aynı 
artış oranı ödenen tl tutarına da yansımış olup 2020 yılında toplam 4.182.352,06 tl olan tutar 
2021 yılında 5.700.387,63 tl  olmuştur. 
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Meclis Gündem

Her ay yapılacak olan Meclis toplantı gündemi Belediyemiz web sitesinde yayınlanmaktadır.

İmar Sorgulama

Derince Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımız, kendi imar durumlarını kendileri bilgi 
alma amaçlı olarak öğrenebilmektedir.

Vatandaşlarımız belediye hizmet binasına gelmeden, internet üzerinden imar durumlarıyla ilgili 
gereken bilgilere ulaşabilmektedir ve zamandan tasarrufta önemli bir adım olan sistem, vatan-
daşlarımız için büyük kolaylık sağlamaya devam etmektedir. Bu uygulama ile İnternet üzerinden 
Ada, Parsel ve Numarataj bilgilerine dayalı otomatik imar durumu verilebilmektedir. Bu belge bilgi 
amaçlı olup, vatandaşlar resmi başvurusu öncesinde bu bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Kısıt-
lama sınırları çalışması kapsamında Plan uygulamaları ile ilgili güncel durum vatandaş tarafından 
internet üzerinden takip edilebilmektedir. 



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

75

Araç Takip Sistemi

Araç takip sistemi için yetki tanımlamaları ihtiyaca göre güncellenmiştir.
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Web Tabanlı Harita Kullanımı

Derince Rehberi adı altında www.derince.bel.tr sitemizden giriş yapılmaktadır. Haritalar: Derince 
Belediyesi sınırlarındaki tüm mahalle, cadde, sokak, diğer ulaşım yolları, etkileşimli sayısal harita 
olarak sistemde yer alır.

Bu sistemde;
• Standart navigasyon kontrolleri (haritayı büyültme, küçültme, kaydırma, vs.) ile harita üzerinde 

dolaşabilir. 
• Mesafe ölçümü yapılabilir,
• Alan hesaplanabilir;
• Koordinat verisi – istenilen yerin koordinat verileri alınabilir,
• İskanlı binaların resimleri görüntülenebilir,
• Çıktı alma: İlgilendiği bölümün basılı çıktısını alabilir,
• Nokta bilgisi alınabilir.
• Acil Toplanma alanları görüntülenebilir.



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

77

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Belediyemiz Hizmet Binası bakım onarım işleri: Belediyemiz hizmet binasındaki her türlü bakım 
onarım işlerini yapmak ya da yaptırmak,

• Asansör Bakımı işleri: Belediyemiz hizmet binasında bulunan asansörlerin periyodik bakımlarını 
yaptırılmak,

• Belediyemiz hizmet binası temizlik işleri: Belediye hizmet binamız ve sosyal tesislerdeki Mü-
dürlüklere ait oda ve eşyalarının temizliği yapılarak fi ziki düzeni korumak,

• Şoförlük Hizmetlerinin yapılması: Belediyemiz hizmet binası içerisinde bulunan birimlerin araç 
ihtiyaçları baş şoförlüğümüz bünyesinde hizmet veren araçların yardımı ile gerçekleştirilmek,

• Belediyemiz hizmet binası ve sosyal tesislerin mekanik işlerinin onarımı: Belediye hizmet bi-
namız ve sosyal tesislerdeki mekanik tesisat (ısıtma soğutma) tamir ve periyodik bakımları 
yapmak ve yaptırmak,

• İhale yöntemi ile alım yapılması: Belediyemiz birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım 
işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. ve 21. Maddesi kapsamında işlemlerini gerçekleş-
tirmek ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanununa göre sözleşmeye bağlamak,

• Doğrudan Temin yöntemi ile mal ve hizmet alımı: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. mad-
desinde sayılan durumlardaki mal ve hizmet alımları gerçekleştirmek.

İDARİ İŞLER

Hizmet binalarımınız temizlikleri, çalışan personel ve misafi rlerin içecek servisi, ısınma soğutma 
sistemlerinin zamanında yapılarak, personellerimize uygun çalışma ortamı hazırlanmaktadır. Mer-
kez bina ve Ek bina da toplamda 7 adet servis ve temizlik elemanı tarafından hizmet vermektedir.

Belediyemiz şehir içi ve şehir dışı işlerini takip etmek üzere 5 Adet binek araç ve 2 Adet şoförle 
hizmet vermektedir.

2021 yılı içerisinde toplamda 5 araç ile toplamda 472 göreve gidilmiş olup,82191 km yol kat edilmiş 
ve 7028,78 litre yakıt tüketmiştir.

Covid-19 Salgını sebebi ile ilçe Sağlık Müdürlüğümüze 3 adet araç tahsis edilmiştir.

Camii temizleme ekibimiz, 2 personel ile ilçedeki bütün camilerimizi rutin olarak halı yıkama, sü-
pürme ve silme işlemleri yapmaktadır.2021 yılında genellikle camiler olmak üzere 240 adet göreve 
gidilmiştir.

Belediyemiz telekomünikasyon iletişim ve iç ve dış hatlardan gelen-giden aramaları yönlendirme 
ve düzenli iletişim sağlanması için 1 personelimiz görev yapmaktadır.

Elektrik arızaları-bakım ve onarımı ile günlük tamirat ve bakım işlerimiz, 2 personelimiz ile talep ve 
ihtiyaçlar doğrultusunda giderilmektedir.

Belediyemiz tarafından açık ve kapalı alanlarda yapılan tüm organizasyon, tören, kutlama ve hiz-
metlerde; alan düzeni oluşturma, malzeme nakli, servis ve diğer hizmetler, tüm personelimiz ta-
rafından yapılmaktadır.(Ramazan ayında yapılan iftar programlarında, iftar alanının kurulumu ve 
çayhane hizmeti birimizi personeli tarafından yapılmıştır.)
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Belediyemiz birimleri ve diğer kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda, Belediyemiz araçları ile 
nakliye ve taşıma işlemleri yapılmaktadır.
Araçlarımızın ve diğer ekiplerimizin yapmış olduğu görevler ve araçlarımızın yakıt tüketimi ile km 
bilgileri ekte ki çizelgede gösterilmiştir.

SATIN ALMA BİRİMİ

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen 1627 Adet doğrudan teminle birlikte 12.967.804,32 TL + KDV 
alım yapılmıştır. Bu alımın 175 Adet destek hizmetleri müdürlüğüne ait olup 1.319.632,22 TL + KDV 
dir. Aşağıdaki tablo da giderimizin toplam gideri oranı verilmiştir.

2021 YILI İÇERİSİNDE TOPLAM DOĞRUDAN TEMİN GİDERİ
BELEDİYEMİZİN TOPLAM

GİDERİ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN

TOPLAM GİDERİ
GİDERİMİZİN TOPLAM GİDERİ 

ORANI (%)

12.967.804,32 TL 1.319.632,22 TL %10

İHALE BİRİMİ

2021 Yılı içerisine 4734 sayılı kamu ihaleler Kanunun 19. ve 21. Maddelerine göre toplamda 23 adet 
ihale gerçekleştirilmiş olup ihale 53.787.326,94 TL (KDV hariç) bedel ile sonuçlanmıştır.

2021 yılı içerisinde yapılan Mal, Hizmeti, Yapım işi ihaleleri aşağıda ki tablodaki gibidir.

2021 YILI İHALELERİ

İHALE TÜRÜ ACIK İHALE PAZARLIK USULÜ

ADET TUTAR ADET TUTAR

MAL ALIMI 9 6.165.774,47 TL 3 500.500,00 TL

HİZMET ALIMI 0 0,00 TL 2 627.500,00 TL

YAPIM İŞİ 9 46.493.552,47 TL 0 0,00 TL

TOPLAM 18 52.659.326,94 TL 5 1.128.000,00 TL

İPTAL EDİLEN 1

TOPLAM SÖZLEŞME 17 52.659.326,94 TL 5 1.128.000,00 TL

GENEL TOPLAM 53.787.326,94 TL (KDV HARİÇ)

DİĞER FAALİYETLERİMİZ;

• 707 Adet Gelen Evrak; 299 Adet Giden Evrakın kayıt işlemi yapıldı.
• Başkanlığımıza bağlı hizmet binalarında bulunan klima, asansör ve jeneratörlerin her türlü ba-

kım ve onarımları müdürlüğümüz tarafından yapıldı.
• Milli Bayramlarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda uygun talepler karşı-

lanmıştır.
• Belediyemizce düzenlenen organizasyonların, tören yeri hazırlanma işleri.
• Belediyemizin sosyal tesisleri ve diğer bütün birimlerinde kullanılan demirbaş, kırtasiye, Temiz-

lik ve sarf malzeme ihtiyaçları Müdürlüğümüz tarafından karşılandı.
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EMLAK İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
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EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• 3194 sayılı imar kanununun 15 ve 16. Maddelerine göre; ifraz, tevhit, taksim, parka-yola terk, 
ihdas vb. dosyaları incelemek ve işlemlerini yürütmek.

• 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi ile 2981/3290 sayılı yasanın ek-1 ve 10-c maddelerine 
göre imar uygulamaları yapmak veya yaptırmak.

• 3194 sayılı imar kanununun 7/a maddesine göre, 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritalar yapmak, 
yaptırmak ve yapılanları kontrol ederek onaylamak.

• 3194 sayılı imar kanunun 18. maddesine göre yapılan imar uygulamaları sonucu parsellerde 
oluşan belediye hisselerinin, 3194 sayılı imar kanununun 17. maddesine göre satış işlemlerini 
gerçekleştirmek.

• 2981 sayılı kanun gereği tapu tahsis belgesi alınmış ve Maliye Hazinesinden Belediyemize devri 
yapılmış parsellerin tahsis belgesi sahiplerine satış işlemlerini gerçekleştirmek.

• Belediyeye ait taşınmaz malların sicilini tutmak ve taşınmaz mallarda meydana gelen değişik-
likleri güncellemek.

• Büyükşehir kapsamında yapılan kent numarataj işlemlerini takip etmek, ilçe sınırları dahilinde 
vatandaşların adres sorunlarını Büyükşehir Belediyesi nezdinde çözümüne katkı sağlamak.

• Coğrafi  ve Kent Bilgi sistemlerinin alt yapı çalışmalarına destek vermek, İnternetten online ha-
rita ve imar durumu yayımının güncel parsel bilgilerinde olmasını sağlamak. Sistem üzerinde 
gerekli güncellemeleri yapmak.

• Yol ve Arsa Kotu Tutanağı (Plankote) evraklarını inceleyerek, varsa düzeltme yaptırılarak onay-
lamak.

• Temel Tespit ve Temel  Üstü (Su Basman) haritalarını incelemek, yerinde uygunluğunu kontrol 
etmek.

• İlçe ve mahalle sınırlarının tespiti, değişimi, yeniden düzenlenmesi vb. konularda sınır iş ve 
işlemlerini mevzuat hükümlerine göre yazışmalarını yaparak süreci takip etmek.

• Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların, şartlı-şartsız bağışlarının usulüne uygun olarak ka-
bul iş ve işlemlerini yaparak tapu tescil işlemlerini yürütülmesini sağlamak.

• Belediyeye ait taşınmazların 1/1000 uygulama imar planına uygun olarak ihdas, tevhit, ifraz, 
yola-parka terk vb. dosyalarını hazırlamak. İmar planları doğrultusunda, imar uygulaması yapı-
lan alanlarda yer alan ve mevzuat gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin iş 
ve işlemlerin yürütülerek, tapu tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

• Tahsis, takas, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması konularında ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları ile yapılacak 
protokol ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.

• Belediyenin taşınmaz mallarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuru-
luşlarına bedeli karşılığı veya bedelsiz olarak tahsis veya devredilmesine, tahsis/devir kararının 
kaldırılmasına veya süre uzatımına yönelik idari işlemleri yapmak.

• Belediyeye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiralanmasına yöne-
lik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin sözleşme ve şartnameleri düzen-
lemek.

• Belediyeye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışına 
yönelik bütün iş ve işlemlerini yapmak.

• Belediye sınırları içinde, imar programında bulunan ve kamu hizmetleri için gerekli olan taşın-
mazların, 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ilgili hükümlerine göre 
kamulaştırmasını yapmak.

• Belediye sınırları içerisinde, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler adına kayıtlı hisseli 
veya müstakil parsellerin, belediyemizin ve kamunun menfaatleri doğrultusunda, meclis karar-
larına istinaden satın alınması iş ve işlemlerini yapmak.
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KAMULAŞTIRMALAR
Müdürlüğümüz, Derince Belediyesi adına tüm kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirmekte ve 
yürütmekte olup; 2021 yılı için 2.203,00 m² alanda 1.854.671,00 TL kamulaştırma, 1.864,00 m² 
alanda 840.199,79 TL satın alma, toplamda 2.694.870,79 TL tutarında kamulaştırma ve satın 
alma işlemi gerçekleştirilmiştir.
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KİRALAMALAR
Müdürlüğümüz Derince Belediyesi adına Otopark, ATM, baz istasyonu, büfe, taksi durağı, sosyal 
tesis vb. yerlerin belirlenmesi ve kiralanması işlemlerinin gerçekleştirilmesini yürütmektedir. Kira 
sözleşmesi devam eden 53 Adet taşınmaz bulunmaktadır.
2021 yılı içerisinde toplam 9 Adet taşınmaz için 2886 Sayılı Kanunun 45. Ve 46. Maddelerine is-
tinaden Açık İhaleler yapılmış olup, ihaleye katılım olan; 3 Adet taksi durağı, 2 Adet kafeterya ve 
restoran, 1 Adet büfe ve çay ocağı, 1 Adet Aile Sağlığı Merkezinin ihale işlemleri tamamlanmıştır.
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İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği Uygulamaları

Yapı ruhsatı alınarak temel inşasına başlanan yapıların zemindeki kontrolleri ile Temel-Subasman 
Haritalarının onayları yapılarak Vize yapılmak üzere Yapı Kontrol Müdürlüğüne gönderilir.  
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Zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere uygun kent haritası üretilerek, özel ya da tüzel ku-
rumlardan gelen talepler karşılanmaktadır.
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Yıl içerisinde yapılan değişikliklerin güncellenmesi, mevcut sayısal haritalara işlenmesi ve talep 
edilen bilgilerin doğru ve güncel olarak karşılanması ile güncel tutulan bilgilerin mahalle bazında 
haritalarının, gerek gerçek kişilerden, gerekse tüzel kişiliklerden gelen taleplere istinaden dağıtıl-
ması. 

3194 sayılı İmar Kanunun 7/a maddesine göre 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar yapılarak veya yap-
tırılarak gerekli kontrol ve incelemelerden sonra onaylanır.

3194 sayılı imar kanununun 15, 16, 17 ve 18. Maddeleri ile 3290-2981 sayılı imar affı kanunlarının 
uygulaması yapılarak veya yaptırılarak, mülkiyet sahiplerine imarlı parseller üretilmektedir.
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Kadastral parsellerin İmar Planına uygun hale getirilmesi ile yeterli sayıda iskân sahalarının oluştu-
rulması ve İmar Kanununa uygun parseller üretilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde 
uygulaması (İmar Uygulaması) işlemi yapılmaktadır. Daha önce yapılmış olan İmar Uygulamasının 
mahkeme kararıyla bozulması durumunda, mahkeme kararına uygun İmar Uygulaması yapılmak-
tadır.
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2021 YILI YAPILAN İŞLEMLER

Faaliyet Verilen Hizmet Sayısı
Yol ve Arsa Kotu Tutanağı - 314

Temel Üstü / Subasman Onayı 307

Belediye Hissesi Satışı ve Tapu Tahsisli Satış 38

Tevhit – İfraz - Şuyulandırma 75

Muhtelif 50

Mahkeme Evrakı 212

Kamulaştırma Müracaatı 91

Satın Alma 5

İhale - Kiralama 47

Bedel Ödemesi 1

İpotek Terkini ve Şerh Terkini 13

Numarataj 6

Bilgilendirme 400

İstikamet Tespit 7

Devir ve Tahsis Etme 32



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

91

ETÜT PROJE
MÜDÜRLÜĞÜ
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ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Belediyemiz sınırları içerisinde, fi ziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan böl-
geleri belirleyerek, bu alanlarda öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski 
taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, öncelik sırasını belirle-
mek, planlamak ve uygulama programlarını hazırlamak.

• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik 
hükümlerine göre, “Riskli Alan”, ”Riskli Yapı” ve “Rezerv Konut Alanları” içerisinde Belediyemiz-
ce yapılacak çalışmaları yürütmek.

• 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik 
hükümlerine göre, “Riskli Alan”, ”Riskli Yapı” ve “Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği 
şekliyle dosyaların hazırlanması ve Bakanlığa sunulması işlemlerini yürütmek.

• Büyükşehir Belediye Meclisince, ilçe sınırlarımız içerisinde uygulamasının Belediyemizce yapıl-
ması uygun görülen, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73. maddesine göre Kentsel Dönüşüm ve 
Gelişim Proje alanlarında, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri uygulama çalışmalarını yap-
mak veya yaptırmak.

• İlçe genelinde belediye adına 3194 sayılı imar kanununa uygun her türlü imar planı ve imar 
planı tadilat çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

• Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen bölgelerde Jeolojik ve Jeoteknik etüdler yaptırmak, 
mevcut durum analizi, vb. çalışmaları yapmak veya yaptırmak, yapılanları kontrol etmek.

• Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen bölgelerde Halihazır Harita Güncellemesi yapmak 
veya yaptırmak.

• 6306 sayılı yasa kapsamında, Riskli alanlarda ve Rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan taşınmazların, Belediyeye devir işlemlerini gerçekleştirmek için ilgili ku-
rumlar ile yazışmalar yapmak.

• Kentsel Dönüşüm ile ilgili Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi ile her türlü yazışmaları yapmak.
• Kentsel Dönüşüm Alanları ile ilgili alınacak Meclis ve Encümen Kararları için Belediye Meclisine 

ve Belediye Encümenine dosya hazırlayarak sunmak.
• Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde, konuları ile ilgili olmak üzere, gerektiğinde Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü vb. ilgili 
müdürlük elemanlarından oluşan Kentsel Dönüşüm Koordine ve Değerlendirme Komisyonları 
oluşturulmasını sağlamak.

• Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen bölgelerde yapılması düşünülen planlama, projelen-
dirme ve uygulama aşamalarına ilişkin fi zibilite raporu, iş/uygulama takvimi ve taslak proje 
çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

• Toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve özendirmek için kitap, kitapçık, broşür, vb. bastır-
mak, ilan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Dönüşüm kılavuzu hazırlamak veya hazırlatmak.

• Kentsel Dönüşüm Alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında 
anlaşma yolunun bulunmasını sağlamak. 

• Kentsel Dönüşüm Alanlarında, Kamu idareleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi 
kapsamında ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek.

• Kentsel Dönüşüm modelleri ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, hak 
sahipliği ve değerleme tespitlerini yapmak veya yaptırmak.

• Yapım, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı, ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini yap-
mak veya yaptırmak.

• Kentsel Dönüşüm çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnifi ni 
yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak.

• Müdürlüğün yetkisindeki konularda vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmek ve çözüm-
lenmesi için mahkemelere intikal ettirilmiş durumlarda, mahkemelere ve hukuk işleri müdürlü-
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ğüne gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek.
• Kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonları kurulması çalışmalarını yapmak, diğer mü-

dürlüklerce oluşturulan komisyonlara üye vermek.
• Kentsel Dönüşüm Alanlarında bulunan taşınmazların, tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak; 

Taşınmazlar üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde 
kayıtlı bilgileri incelemek.

• Kentsel Dönüşüm Alanlarında Kadastral güncellemeleri yapmak; tevhit ve ifrazların işlenmesi, 
ifraz folyelerinin/röperli krokilerin, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğünden teminini sağ-
lamak.

• İmar planına esas yerleşime uygunluk haritalarını yaptırmak.
• Derince İlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaştırılması, tarihi ve kültürel değerlerin korun-

ması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin belirlenmesini 
sağlamak,

• İlçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımların planlanması, yatırım önceliklerinin belirlenme-
si, gerekli projelerin hazırlanması veya hazırlattırılması. Bu görevlerin yerine getirilmesi için 
proje gereği imalat ihalelerinin yapılması, proje yapım ve imalat ihalelerinin yürütülmesi ve tüm 
onay işlemlerinin tamamlanması sağlamak,

• Derince Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan tüm mahalle, meydan, cadde ve so-
kaklarda Kentsel Tasarım Projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması,

• Derince ilçe sınırlarındaki eski eser envanterinin ve tipolojisinin çıkartılması, sit alanı ilan edilen 
bölgelerde Koruma Amaçlı İmar Planı altlıklarının ve plan önerilerinin hazırlanması veya hazır-
lattırılması,

• Tarihsel çevrenin ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı eserlerin korunması amacı ile alt ölçekli 
uygulama planlarının ve kentsel tasarım rehberlerinin, gerektiğinde bu amaçla ilgili uygulama 
programlarının yapılması veya yaptırılması,

• Sokak sağlıklaştırma projelerinin hazırlanması veya hazırlattırılması,  uygulamasının yapılması 
veya yaptırılması

• Kamu ya da özel mülkiyete ait taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile ilgili projele-
rin yapılması veya yaptırılması, uygulamanın sağlanması,

• İlçemizin prestij projelerinin hazırlanması , hazırlatılması ve ihaleye çıkılması 
• Yapım işleri takibi hakedişi ve kabul işlemlerinin yapılması 
• Avan projelerin oluşturulması gerekli üç boyut animasyon model çalışmalarının yapılması 

Belediyemiz sınırları içerisinde, fi ziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan bölgele-
ri belirleyerek, bu alanlarda öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan 
alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, öncelik sırasını belirlemek, planla-
mak ve uygulama programlarını hazırlar. 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hü-
kümlerine göre, “Riskli Alan”, ”Riskli Yapı” ve “Rezerv Konut Alanlarında” olup Hazinenin özel mülki-
yetinde bulunan taşınmazların, Belediyeye devir işlemlerini gerçekleştirmek için ilgili kurumlar ile 
yazışmalar yapar ve çalışmaları yürütür.

Kentsel Dönüşüm Alanı olarak belirlenen bölgelerde Jeolojik ve Jeoteknik etütler ile bu bölgelerde 
ki harita güncellemesi, mevcut durum analizi, vb. çalışmaları yapar veya yaptırır. Ayrıca Kentsel 
Dönüşüm Alanlarında bulunan taşınmazların, tapu sicil kayıt araştırmalarını yapmak; Taşınmazlar 
üzerindeki şerh, rehin, ipotek, haciz, irtifak ve intifa hakları ile beyanlar hanesinde kayıtlı bilgileri 
incelemek.
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Etüt Proje Müdürlüğü bünyesinde, konuları ile ilgili olmak üzere, gerektiğinde Emlak ve İstimlak 
Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü vb. ilgili 
müdürlük elemanlarından oluşan Kentsel Dönüşüm Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluş-
turulmasını sağlar.

VİZYON PROJELER
1.Belediye Bünyesinde Yapılan Projeler

1.1.Fatih Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi
01.09.2020 yılında sözleşmesi imzalanmış ve yapımına başlanılmıştır. Yaklaşık 3000 metrekare 
alan üzerine yapılmakta olan proje alanımızda kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, 
bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi, açık futbol sahaları, fi tness grubu, çocuk-
larımız için  oyun alanları yer alacaktır. 26 Mayıs 2021 tarihinde yapımı tamamlanmış ve hizmete 
açılmıştır.



DERİNCE BELEDİYESİ

96

1.2.Fatih Mahallesi Halı Saha Yapımı, Sosyal Tesis Binası Güçlendirmesi ve İnce İşler (Bahattin Çelik 
Spor Kompleksi)
02.07.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yapımına başlanılmıştır. Yaklaşık 3763,0 m² alan 
üzerine 30.00 m * 50.00 m ölçülerinde halı saha yapılıp iki katlı yapının güçlendirilmesi ve ince 
işleri yapılmıştır. 2 katlı yapının zemin katında kafe, soyunma odaları, duş, WC, hakem odası; 1. 
normal katında ise spor salonu, soyunma odası, eğitmen odası, mescit, malzeme odası ve müdür 
odası yer almaktadır. 01.02.2021 tarihinde yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
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1.3.Sırrıpaşa Mahallesi Mahalle Konağı
21.04.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış ve yapımına başlanılmıştır. 450 m² lik taban alanına 
sahip 2 katlı olarak planlanan 950 m² inşaat alanına sahip mahalle konağı ve 22,0 m*44.0 m ebat-
larında futbol sahası yapılmaktadır. Yapı 3 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Aile sağlığı merkezi, 
gençlik merkezi ve spor merkezi. İki katlı yapının zemin katında aile sağlığı merkezi bölümünde; 
6 adet aile hekimi odası, ebe odası, laboratuvar, aşı odası, gebe odası, müşahede odası, mutfak 
ve WC’ ler yer almaktadır. Spor merkezi bölümünde ise; kafeterya, soyunma odası ve duşlar yer 
almaktadır. Yapının 1. normal katında ise gençlik merkezi bulunup içerisinde fi tness salonu, soyun-
ma odaları, çok amaçlı derslik, kütüphane, idari ofi s, malzeme odası ve WC’ ler yer almaktadır. Söz 
konusu projenin geçici kabulü yapılmıştır. 
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1.4.Belediye Hizmet Binası
Kocaeli İli Derince İlçesi  Sırrıpaşa Mahallesi,  4508 ada, 11  Nolu parselde Kongre Merkezi yapılmak 
üzere kaba inşaatı tamamlanmış olan yapının Belediye Hizmet Binası olarak tasarlanması için mi-
mari, statik, mekanik, elektrik projelerinin çizilmesi ve keşif metraj hazırlanması tamamlanmıştır. 
13.08.2021 tarihinde tarafl ar arasında sözleşme imzalanmış olup 23.08.2021 tarihinde yer teslimi 
yapılıp inşaat yapım sürecine başlanılmıştır. Yapımı devam etmekte olup inşaat yapım seviyesi 
%10’a gelmiştir. 
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1.5.Tahtalı Mahallesi, Günübirlik Tesis ve Yürüyüş Parkuru
Tahtalı Mahallesi’nde inşa edilecek olan “Tahtalı Göleti Rekreasyon ve Mesire Alanı” projesi için; 
mimari avan proje ve rölöve projesi, mimari ruhsat ve peyzaj projesi, uygulama ve detay projeleri; 
buna bağlı statik, mekanik, elektrik, peyzaj ve altyapı projeleri çalışmaları tamamlanmıştır. 
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1.6.Tarımsal Kalkınma Tesisi 
Fabrika Binası ve Çevre Yapım İşi, 30m*55 m taban alanlı, 2100 m² inşaat alanına sahip zemin ve 
asma kattan oluşan fabrika binası ve çevre düzeninden oluşmaktadır. Yapının içerisinde kuru mısır 
stok alanı, nemli mısır stok alanı, süt alım ve pastörizasyon ünitesi, Aspir yağı üretim alanı, labo-
ratuvar, yemekhane bölümleri bulunmaktadır. 07.06.2021 tarihinde sözleşme imzalanıp yapımına 
başlanılmıştır. İnşaatın yapımı devam etmekte olup yapım seviyesi % 80’e gelmiştir.
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1.7.Hoca Ahmet Yesevi Cami
Derince İlçesi, Yenikent Mahallesi, 4751 ada, 2 nolu parselde, dini tesis ve eklentilerinin (asma katlı 
ibadethane ve iş yeri nitelikli bağımsız bölümler) bulunduğu yapıda; 32.00 m² ve 123,00 m² iş yeri, 
4472,00 m² asma katlı ibadethane ( cami, erkek-kadın kurs alanları, kütüphane ve okuma salo-
nu, gasilhane, dernek odası vb.) yer almaktadır. Tahsisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne yapılmış, 
kontrolü Derince Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Çalışmaları devam etmektedir.
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1.8.Yenikent Kapalı Pazar Yeri Sosyal Tesisler İmce İşler ve Dış Cephe Kaplaması 
Kocaeli ili Derince ilçesi Yenikent mahallesinde Yenikent kapalı pazar yeri ve sosyal tesisler proje-
sinin 01.04.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin zemin katında kapalı pazar ve oto-
park (161 araçlık) olarak kullanılacak bölge üst katlarında da sosyal tesis alanları yer almaktadır. 
26.04.2021 tarihinde yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
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1.9.Çenedağ B tipi Mesire Alanı Uygulama Projesi ve Peyzaj Planlama Projesi 
Kocaeli ili Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenedağ mevkiinde 7,58 ha alan için mimari, statik, me-
kanik, elektrik uygulama projesi ve peyzaj planlama projesi işi için 25.02.2021 tarihinde sözleşme-
si imzalanmış ve 26.05.2021 tarihinde projeler teslim edilmiştir.      
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2.İMAR PLANLARI
Revizyon ve Plan Tadilatları 
Kocaeli İli, Derince İlçesi, Derince Belediyesi Çavuşlu Mahallesi sınırları içerisinde 01/12/2020 ta-
rih ve 71 sayılı meclis kararı ile onaylanan 1/1000 revizyon uygulama imar planı Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi meclisinin 14/10/2021 tarih ve 479 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır ve 03.01.2022-
02.02.2022 tarihleri arasında 30 gün (1 ay) müddetle ilan edilmiştir.
2.1.Çavuşlu Köyü Plan Tadilatları
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2.2.Modern Küçük Sanayi Sitesi 
Derince İlçe Belediyesi sınırları içerisinde yeterli Küçük Sanayi Alanı bulunmamakla beraber fi ili 
durumda yer alan Küçük Sanayi Alanlarının ve Oto Galericilerinin yer seçimleri şehir içinde dağınık 
ve düzensiz halde olduğundan; kentin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Küçük Sanayi Alanı ve 
Oto Galericilerin düzenli bir alanda toplanması zorunluluğu doğmuştur. Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesinin meclisinin 12.08.2021 tarih ve 388 sayılı kararı ile onayladığı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar 
Planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 05.10.2021 tarih ve 68 sayılı Derince 
Belediyesi Meclis Kararı ile 1/1000 Uygulama imar planı onaylanmıştır.
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3.KENTSEL DÖNÜŞÜM
Belediye bünyesinde Yapılan Dönüşümler 

3.1.Yenikent Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘’Riskli Alan’’ ilan edilen yaklaşık 30.000 m²’lik alanda kat 
karşılığı konut, sosyal tesis, ticaret inşa edilmesi işidir. Söz konusu projede 428 adet konut ve 
5 adet iş yeri bulunmaktadır. Yapımı devam etmekte olup inşaat yapım seviyesi % 89’a gelmiştir.
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3.2. Deniz Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi
Deniz Mahallesi yapılan imar planı değişikliği ile özel proje alanı kapsamına alınmış olup yapılaşma 
koşulları kentsel yenilemenin yapılabilmesi için yeniden düzenlenmiş ve 14.01.2021 tarih ve 27 sa-
yılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile onaylanmıştır. Kentsel yenilemeye yönelik yak-
laşık 2,3 ha alanda hizmet alımı ihalesi 13.10.2021 tarihinde gerçekleşmiş olup gerekli çalışmalar 
yürütülmektedir. 
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4.ZEMİN ETÜDLERİ 
Belediyemiz bünyesinde ilçe genelinde imar planına esas zemin etüt çalışması 22.098.2020 tari-
hinde ihalesi yapılmış olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Yer-
bilimsel Etüt Daire Başkanlığı tarafından 20.10.2021 tarihinde onaylanmıştır.

5.EVRAK KAYIT İŞEMLERİ 
Müdürlüğümüze; 2021 yılında 556 adet evrak havalesi yapılmıştır. Havalesi yapılan evrakların ce-
vap bekleyen yazılarının ilgili kurum ve vatandaşlara cevapları verilmiştir.

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2022 YILI BÜTÇESİ
25.985.000 TL

PROJELER HEDEF

TARIMSAL KALKINMA TESİSİ HİZMETE AÇILMASI

BELEDİYE HİZMET BİNASI HİZMETE AÇILMASI

ARAPTEPE- KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETE AÇILMASI

DOĞA PARKI (KADIRGA) YAPIMINA BAŞLANILMASI

DENİZ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ YAPIMINA BAŞLANILMASI  

MODERN HAYVAN SATIŞ YERİ VE KURBAN KESİM ALANI PROJENİN TAMAMLANMASI 

ÇOCUK AİLE KÜLTÜR VE YAŞAM MERKEZİ PROJENİN TAMAMLANMASI

KAPALI PAZAR YERİ PROJENİN TAMAMLANMASI

AQUA PARK PROJENİN TAMAMLANMASI

MAHALLE KONAĞI PROJENİN TAMAMLANMASI
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FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Kentsel ve Sosyal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı yatırım faaliyetlerini ve 
hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmak

• Müdürlüğümüz 4734 sayılı KİK ‘e göre İhale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili 
mevzuat ve hükümlerine göre keşfi ni hazırlamak; kontrollük hizmetlerini yapmak, bunlarla ilgili 
tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.

• Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Derince ilçesi sınırları içerisinde kalan Cadde Sokak ve yol ve 
meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarının karşılanması, imar planın-
da açılması öngörülen imar yollarının açılmak.

• İhtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme 
kullanarak yol tretuvar düzenlemesi yapmak

• Üst yapısı deforme olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarının yapılması,
• İlçemizdeki mevcut okulların ve dini tesislerin bakım onarımına katkıda bulunmak
• Bina, tesis ve çevre düzenlemesi işlerinin ön etütlerinin, avan projelerinin hazırlanması ile met-

raj ve keşifl erinin yapılması
• Müdürlüğümüze resmi ve özel kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların gereği; keşif yapmak, 

tahrip çizelgeleri düzenlemek ve çalışma kontrolleri yapmak, ilgili kurumlarla gerekli yazışma-
ları yapmak

Fen İşleri Müdürlüğü; Derince İlçesinde yaşayan vatandaşlarımız için gerekli kentsel gelişimi sağ-
lamak amacıyla Belediyemize ait binaların ve tesislerin yapımı ile bunların bakım ve onarımlarını 
yapar. Aynı zamanda ana arter ve tali yolların stabilize, sathi kaplama, parke veya sıcak asfalt ile 
kaplanması, tretuvar yapımı ve onarımı ile yolların orta refüj tanzimi, kavşak düzenlemesi, yağmur 
suyu kanalı, menfez, köprü ve çeşitli kent sanat yapılarının yapımı, ham yol açımı gibi faaliyetleri 
yürütür.
Müdürlüğümüz; kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda diğer kurumlar tarafından yapılması gereken 
tüm üst yapı ve alt yapı çalışmalarının taleplerinin yapılması ve söz konusu çalışmalar için gerekli 
organizasyonun tam ve eksiksiz yapılması, çalışma yapan tüm kurumlar arasındaki koordinasyo-
nun sağlanması ile yetkili ve görevlidir.
Fen İşleri Müdürlüğü; şehircilik yapılandırmasının her aşamasında uluslararası kriterlere ve stan-
dartlara uygun olarak, ilçemizi çağdaş ve modern bir görünüme kavuşturmak ve böylece halkımı-
zın kullanımına uygun hizmet binaları ve tesislerine, yol ve kaldırımlar ile sanat yapılarına sahip 
olmaları için en iyi hizmeti vermek ile sorumludur.

İlçemiz Sınırları İçerisinde Karla Mücadele Yapılması
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ve 2021 yılında yoğun kar yağışından dolayı kapanan cadde, 
sokak ve köy bağlantı yollarının ulaşıma açılması ve buz tutma tehlikesine karşı tuzlama çalışması 
yapılmıştır.
İlçemiz genelinde 2021 yılında cadde, sokak ve köy bağlantı yollarının ulaşıma açılması ve buz 
tutma tehlikesine karşı tuzlama çalışması kapsamında 300 ton tuz, 300 ton kum ve taş tozu kul-
lanılarak vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşımı sağlanmıştır.
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Karabey Mevkii 
          

Toylar Yolu

Kapalı Durumda Bulunan İmar Yollarının Açılması
Belediyemiz sınırları içinde ulaşıma açık olmayan imar yollarının vatandaşlarımızın talepleri ve ih-
tiyaç durumunda imar sınırlarına uygun olarak açılmıştır. 
İlçemiz genelinde 2021 yılında 2100 m. ulaşıma kapalı vaziyette bulunan imar yolu açılmış ve yol 
iyileştirme çalışmaları yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca kırsal mahalle-
lerimizde kadastro yollarında malzeme serimi ve yol tesviye çalışmaları yapılmıştır.
Yol Düzenleme Çalışmaları;
17 Ağustos Caddesi
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Hayat Caddesi

Nikomedya Sahası

Kırsal Mahallelerimizde Yol Tesfi ye Çalışmaları
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Kırsal Mahallelerimizde Yol Tesfi ye Çalışmaları

Kafkas Sokak

Yıldız Sokak
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Kıraç Sokak

İmar Sınırları İçerisinde Sıcak Asfalt Serimi Ve Asfalt Yama Yapılması
Belediyemiz sınırları içinde bulunan imar sınırlarına uygun vaziyette, alt yapısı tamamlanmış ve 
ham yol olarak bulunan veya üst yapısı bozulmuş yâda hasar görmüş olan yollarda Belediyemiz 
Fen işleri Müdürlüğü ekipleri ile yahut Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak üst yapı çalış-
maları yapılmıştır.
İlçemiz genelinde 2021 yılında cadde ve sokaklarımıza, 3520 ton asfalt yama yapılarak, yollarımız 
yenilenmiş ve onarılmıştır.
İSU Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak İlçemiz genelinde altyapı ça-
lışması tamamlanmış cadde ve sokaklarımıza, 55000 ton sıcak asfalt serimi ve 53000 ton asfalt 
yama yapılarak, yollarımız yenilenmiş ve onarılmıştır.

Koruiçi Sokak (Eski Hali)         Koruiçi Sokak (Yeni Hali)
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                Tahtalı Göleti

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi (Eski Hali)             Derince Eğitim Araştırma Hastanesi (Yeni Hali)

Çamlıca Sokak (Eski Hali)                                                      Çamlıca Sokak (Yeni Hali)



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

127

Onaran Sokak (Eski Hali)                                                       Onaran Sokak (Yeni Hali)

Şerife Sokak (Eski Hali)                                               Şerife Sokak (Yeni Hali)

Şehit Hakan Işık Sokak(Eski Hali)                                        Şehit Hakan Işık Sokak(Yeni Hali)
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Tepe Sokak(Eski Hali)                                                             Tepe Sokak(Yeni Hali)

Emek Sokak (Eski Hali)                                                           Emek Sokak (Yeni Hali)

Susam Sokak (Eski Hali)                                                        Susam Sokak (Yeni Hali)
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İmar Sınırları İçerisinde Beton ve Parke Taşı Kaldırım (Tretuvar) Yapılması, 
Parke Yol ve Tamirlerinin Yapılması
Belediyemiz sınırları içinde bulunan imar yollarına alt yapısı biten ve üst yapısı tamamlanmış yolla-
ra vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı yollarda ulaşımlarını sağlaması açısından beton, parke 
taşı ve bordür kullanılarak kaldırım (tretuvar) yapılmıştır.
İlçemiz genelinde 2021 yılı içerisinde İSU Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak 
çalışma yapılarak 37000 m bordür ve 58000 m2 parke ile tretuvar ve parke yol çalışması yapılmış-
tır. Ayrıca Belediyemiz tarafından 6000 m bordür, 7500 m² parke ile tretuvar ve parke yol çalışması 
ile 2000 m3 beton kullanılarak saha betonu, beton kaldırım, hatıl ve perde duvar imalatları yapıl-
mış, vatandaşlarımızın yaşam şartları iyileştirilmiştir.
Ayrıca; Belediyemiz tarafından kırsal mahallelerimizde 3100 m bordür, 11250 m² parke ile tretuvar 
ve parke yol çalışması yapılarak vatandaşlarımızın yaşam şartları iyileştirilmiştir. 

Semih Sokak (Eski Hali)                                                         Semih Sokak (Yeni Hali)

                                              
Harmantarla Sokak (Eski Hali)                                             Harmantarla Sokak (Yeni Hali)
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Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Eski Hali)                              Mehmet Akif Ersoy Caddesi (Yeni Hali)

Postane Sokak (Eski Hali)                                                      Postane Sokak (Yeni Hali)

            Fatih Caddesi (Eski Hali)                                                                 Fatih Caddesi (Yeni Hali)
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Fevzi Çakmak Caddesi (Eski Hali)                                       Fevzi Çakmak Caddesi (Yeni Hali)

Gaffar Okkan Caddesi (Eski Hali)                                         Gaffar Okkan Caddesi (Yeni Hali)

Tufan Sokak (Eski Hali)                                                           Tufan Sokak (Yeni Hali)
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Dinç Sokak (Eski Hali)                                                             Dinç Sokak (Yeni Hali)

18. Sokak (Eski Hali)                                                                18. Sokak (Yeni Hali)

Rıhtım Caddesi (Eski Hali)                                                     Rıhtım Caddesi (Yeni Hali)
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Çancılar Köyü (Eski Hali)                                                        Çancılar Köyü (Yeni Hali)

Bahriye Üçok Sokak  Baskı Beton Çalışması

İlçemiz Sınırları İçerisinde Sanat Yapılarının Yapılması
Belediyemiz sınırları içinde bulunan imar yollarına ve imar yollarının açılması sonucu ihtiyaç oluşan 
yerlere taş duvar, betonarme taşıyıcı duvar, ihata duvarı, betonarme köprü ve mevcut dere üzerin-
de bulunan köprünün genişletilmesi yapılmıştır.
İlçemiz genelinde 2021 yılı içerisinde 2000 m3 taş kullanılarak taş duvar imalatı yapılmıştır. 

Kamuran Caddesi Taş Duvar Çalışması -1

Kamuran Caddesi Taş Duvar Çalışması -2
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Kent Estetiği Çalışmalarımız
İlçemiz Genelinde Dekoratif aydınlatma direği temin edilerek, Esentepe caddesi, Bahar Caddesi, 
Körfez Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Caddesi ile Bahriye Üçok Sokak kent estetiğine uygun hale 
gelmesi amacıyla 97 adet Dekoratif Aydınlatma direği kullanılmıştır. 

Esentepe Caddesi                                                                   Kamuran Caddesi

                   

Körfez Caddesi                                                                         Bahar Caddesi 

Spor Sahaları Çalışmalarımız
İlçemiz Genelinde Çocuk Parklarında uygun olan yerlerde Müdürlüğümüz tarafından 10m*20m 
ebatlarında suni çim saha yapılarak vatandaşlarımızın kullanıma açılmıştır. 

 Akkulakoğlu Parkı                                                                   Şehit Kubilay Orhan Parkı
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Girayhan Parkı                                                                          Şehit Kubilay Orhan Parkı

İlçemiz Sınırları İçerisinde Metruk Ve Tehlikeli Yapıların Yıkılması
Belediyemiz sınırları içinde bulunan metruk binaların ilgili kurumların talebi ve vatandaşlarımızdan 
gelen uygun talepler sonrasında, tehlikeli ve sorun yaratan binaların yıkımı yapılmıştır.
İlçemiz genelinde 2021 yılında 22 adet metruk halde yahut imar yolu sınırları içerisinde veya Yapı 
Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk binanın yıkımı yapılmıştır. 

Küçük Sokak  

Zuhal Sokak
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Bıldırcın Sokak

Tahtalı Omurlar Mevkii

Şehit Cumhur Yüzlü Sokak



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

137

Hamiyet Sokak

Müjdat Sokak

Sezer Sokak
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Tahtalı Kekler Mevkii

Derya Sokak

Hazar Sokak
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İlçemiz Sınırları İçerisinde Atölyeler Amirliğimizce
Belediyemiz sınırları içinde bulunan ve sorumlu olduğumuz cadde, sokak, park vs. yerlerin elektrik, 
boya, kaynak ve ahşap işler ile alakalı meydana gelen tamirat ve bakımları, yeni yapılması gereken 
bank, aydınlatma işleri, korkuluk vs. gibi işler ile hizmet binalarımızın bakım ve onarım işleri atölye-
ler amirliğimizce yapılmaktadır.
İlçemiz genelinde 2021 yılı içerisinde mevcut park ve caddelerimizde bulunan tüm aydınlatma 
lambalarımızın bakım ve tamirleri yapılmış, eksik olan parklarımıza ve spor alanlarımız için bank 
üretimi yapılmış, yeni yapılan ya da eksik olan, tahrip olmuş duvar, köprü gibi yapılara çelik korku-
luk, tel çit ve kafes tel imalatı yapılmış, Okul ve Camilerimiz ile Hizmet binalarımız, için gerekli olan 
mobilya elektrik bakım onarım ve boya işleri yapılmıştır.

Kusachi Mobilya Montajı

Spor Tesisleri Dolap İmalatı
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Yenikent Halı Saha Dolap Montajı  

DERMEK Dolap Montajı 

Çancılar Dolap Montajı
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Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Orta Okulu Ahşap Döşeme   

Çenesuyu Parkı Raylı Kapı Montajı

Ali Keleş Parkı (Eski Hali)                                                       Ali Keleş Parkı (Yeni Hali)
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Spor Tesisleri Boya İşleri

Reis Sokak Korkuluk Montajı ve Boyama 

Gar Binası Boya İşleri
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Duvar Yazıları Boyama

Er Meydanı Boya İşleri

Kusachi Boya İşleri

Er Meydanı Boya İşleriEr Meydanı Boya İşleri
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Sadık Ahmet Parkı Boya İşleri 

Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Aydınlatma Bakım Çalışmaları



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

145

İlçemiz Sınırları İçerisinde Mezarlıklar Birimimizce
İlçemizde 2021 yılı içerisinde 1058 vatandaşımız vefat etmiştir. Cenazelerden vatandaşımızı 761 
ilçe mezarlığımıza defi n etmiş olup, 297 vatandaşımızın na’şı memleketlerine nakil edilmiştir.
İlçe mezarlığımızdan 399 adet mezar yeri satışı yapılmış olup, mezar yeri tapusu satışından 
308.500,00 TL, mezar yeri üst yapı izninden ise 43.600,00 TL gelir elde edilerek toplamda 
352.100,00 TL gelir elde edilmiştir.

MEZARLIKLAR BİRİMİ 2021 YILI DEFİN İCMALİ
MEZARLIK İSMİ DEFİN SAYISI

ÇINARLI MEZARLIĞI 690

YÖRÜKLER MEZARLIĞI 21

EVLİYA MEZARLIĞI(KAŞKAL) 5

AİLE MEZARLIĞI 3

MERKEZ MEZARLIK 42

ÇEVRE MEZARLIK VE İLDIŞI / NAKİL 297

TOPLAM 1058
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GENÇLİK VE SPOR
HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Gençlere ve yetişkinlere yönelik spor hizmetleri, Derince Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi 
etkinlikleri, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülmek.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile 
Derince halkına (tüm yaş gruplarına) ve genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin 
kazandırılması için gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak.

SPORTİF FAALİYETLERİMİZ
15 Temmuz Şehitleri Yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası
Geleneksel olarak, 15 Temmuz Şehitleri Yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası düzenlenmiştir. Top-
lam 15 Takım, 150 sporcu katılım sağlanmıştır.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi
Derince Belediyemizin ve Spor Bakanlığımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu her yıl geleneksel ola-
rak düzenlemiş olduğumuz Yaz Spor Okullarımızda Yüzme Kursumuz ücretsiz olarak gençlerimize 
ve çocuklarımıza hizmet verilmektedir.
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Derince Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvası
2021 Yılının Nisan ayında düzenlediğimiz okullar arası futbol turnuvası ile öğrencilerin spor faali-
yetinde bulunması ve yetenek tespiti amaç edinerek yapılmıştır.

Derince Belediyesi Futbol Okulları Penaltı Yarışması
Sporcularımızın motivasyonunu arttırmak için belirli aralıklarla düzenlenen bir yarışmadır. 

Derince Belediyesi Futbol Okulları Kitap Okuma Alışkanlığı Etkinliği
Sporcularımızın spor dışında, okuma alışkanlığı kazanması ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak 
amacıyla düzenlenen bir etkinliğimizdir.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
Spor Okullarımızda faaliyet gösteren sporcularımızın velilerine yönelik özel günlerde öğrenci ve 
velilerimizin katılımlarıyla etkinlikler düzenlenmiştir.

Yetenek Taraması
İlçe genelinde düzenlenecek spor faaliyetleri ile gençlerin yeteneklerine göre branşlara yönlendi-
rilmesi yapılmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Kupası
İlçemiz de faaliyet gösteren kulüplerimizin alt yaş gruplarımızın katılımlarıyla 29 Ekim futbol 
turnuvası düzenlenmiştir.
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Kariyer Gelişimi Programları
Derince Belediyesi Spor Müdürlüğü, ilçe sporunu en üst seviyede temsil eden ve Belediye De-
rincespor Kulübü’nü tanıtmak ve liseler arasında ki öğrencilerimizle güçlü bir bağ oluşturmak 
amacıyla Kariyer Gelişim Programlarımıza devam ediyoruz.

Düzenlediğimiz “Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller” panelimiz ile Derince ’de ki genç 
sporcularımıza, alanlarında uzmanlaşmış konuklarımız ile deneyim aktarımı yapılmıştır.

Derince Belediyesi 2. Geleneksel 3x3 Basketbol Turnuvası
Derince Belediyesi 2.Geleneksel 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlenmiştir. 1.2.ve 3. olan takımları-
mıza madalya takdiminde bulunulmuştur.
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Derince Belediyesi 1.Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvası
Derince Belediyesi 1.Geleneksel Ayak Tenisi Turnuvamızın ilk yılını gerçekleştirdik. Toplamda 20 
Takım ve 60 sporcu katılım göstermiştir. 1.2.ve 3. Olan Takımlarımıza Kupa ve Madalya takdiminde 
bulunulmuştur.

Derince Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası

Amatör Spor Kulüplere Nakdi Yardım
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 7. ve 8. maddesinde be-
lirtilen hükümler çerçevesince 5393 sayılı Beledi - ye Kanunu doğrultusunda çeşitli amatör spor 
kulüpleri desteklenmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren Futbol ve Diğer Salon Spor Branşlarına 
maddi ve ayni desteği sağlanmaktadır. Ayrıca çeşitli yarışmalara katılmak üzere ulaşım yardımı 
yapılmıştır.
•Nakdi Yardım               • Antrenör Desteği                                   • Kulüplere Sporcu yardımı
•Malzeme Yardımı       • Genel Kurul ve Kongre Desteği
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Çenesuyu Hemşehri Dernekleri Turnuvası
Derince Belediyemizin düzenlemiş olduğu Hemşehri Dernekleri Turnuvamızın bu yıl 1.’ni gerçek-
leştirdik. Toplam 20 derneğimizin katılım göstermiş olduğu turnuvamız birlik ve beraberlik içeri-
sinde gerçekleşti.

Belediye Başkanımızın, katılımlarıyla WhatsApp Grubumuzda ki gençlerimizle bir araya gelerek 
halı saha organizasyonları gerçekleştirdik.

Spor Akademimizde eğitim gören tekvando kurslarına katılan sporcular için düzenlenen kuşak 
sınavı büyük coşku içerisinde geçti. Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kuşak sınavında 148 
sporcu bir üst kuşağa terfi  etmiştir.
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HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Müdürlüğümüz Belediye başkanı adına yargı mercileri önünde Belediyemiz tüzel kişiliğini tem-
sil etme, dava ve takip açma, açılmış olan dava ve takiplere karşı gerekli savunmayı yapma 
faaliyetlerini icra eder.

• Belediyemize karşı açılan dava ve takipler hakkında ilgili birimlerden gerekli bilgi ve belge te-
min edilmek suretiyle hukuki gerekçeler oluşturulur ve bu suretle hazırlanan cevap dilekçeleri 
ait olduğu yargı merciine gönderilir.

• İlgili müdürlüklerce gönderilecek bilgi ve belgelere istinaden Belediyemiz tarafından bir dava 
ya da takip açılması gerektiği kanaatine varılması halinde olur alınmasını müteakip dava dilek-
çesi/takip talebi hazırlayıp görevli yargı merciinde dava/ takip açılır.  

• Kurum içi hukuki görüş talepleri değerlendirilir ve sorulan konuda hukuki kanaat arz edilir. 

Görülen Dava ve Takipler

MAHKEME 
TÜRÜ

LEHTE
SONUÇLANAN

ALEYHTE
SONUÇLANAN

DÜŞME DEVAM EDEN TOPLAM
DOSYA SAYISI

ADLİ YARGI 
DOSYALARI

7 23 71 101

İDARİ YARGI 
DOSYALARI

7 9 37 53

CEZA
DOSYALARI

10 9 28 47

İCRA
TAKİPLERİ

2 - 4 6

GENEL
TOPLAM

26 32 9 140 207
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Şahıs ve kurumlara yazılı veya çizili olarak İmar Durumu belgesi düzenlemek ve sonrasında ilgili 
kurum ve kuruluşlara görüş sormak

• Estetik Kurul ile çalışmalara katılmak.
• 2009 yılı sonrası kat irtifakı kurulmuş dosyalarda kat mülkiyeti için röperli bina tespit onayla-

mak.
• 2008 yılı sonrası Kat Mülkiyeti için Vaziyet Plan Tasdiki Kat İrtifakı kurulmamış dosyalarda.
• Mimari projenin inşaat ruhsatı öncesi Ön incelemesini yapmak.
• İmar Durumu belgesi düzenlendikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara görüş sormak.
• İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne Tad Portal üzerinden ekleri ile online başvuru yapılmakta ve 

alınan başvuru numarası ile kuruma sunulmak üzere yazı düzenlemek
• Mimari Proje Tasdiklenmesi: Mimari projenin inşaat ruhsatı öncesi Ön incelemesini yapmak. Di-

ğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasını ve Mükellefl erce hazırlanan projelerin 
Müdürlüğe ibrazı aşamasında tescil işlemlerini yapmak.

• Statik Proje Tasdiklenmesi: Mimari statik ve tesisat projelerin meri mevzuata göre uygunluğu-
nu kontrol etmek ve onaylamak.

• Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) onayı yapmak.
• Yapı Aplikasyonu Proje Onayı: Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına 

göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak
• Yanan Yıkılan Yapılar Formu: Belediye sınırları içinde kalan yerlerde yıkılacak ya da kaydı siline-

cek yapılar için Belediye İmar Kanunu, İmar Planı ve Yönetmelik hükümleri ile yapı sahibi, yapı 
müteahhidi, şantiye şefi , denetim sorumlusu mimar veya mühendisin imzaları alınarak usulü-
ne uygun olarak düzenlenen belgedir.

• Müracaatın yapıldığı parselin İmar planlarında, resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, mey-
dan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, Pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere 
ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişik-
lik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binalara kısıtlılık belgesi düzenlemek.

• Gerek İnşaat ruhsatı için gerekse kurumumuz için yapılacak olan zemin etüdünün arazi kont-
rolünü yapmak

• İmar durumuna uygun hazırlanan inşaat ruhsatı için hazırlanan zemin etütlerini onaylamak.
• Asansör ruhsatı düzenlemek ve yerinde asansör kontrolü yapmak
• Ayrıca üst yönetimi tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek,
• Ruhsat temdidi, proje tadilatı, devir, ilave kat ruhsat taleplerinde, şantiye şefi , yüklenici deği-

şikliklerinde yapının güncel durumunu gösterir seviye tespit tutanağı için Yapı Kontrol Müdür-
lüğü’ne seviye tespit yapması için yazılı talepte bulunmak.

• Arşiv, bütün dünyada kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana ge-
len, idari, hukuksal, tanıklık, kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her 
türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yerdir.  Belnet programı üzerinden ruh-
sat ve iskân sorgulanarak bilgilere erişilmektedir

• Müracaatın yapıldığı parsel üzerinde yapılması planlanan inşaat için, parsel üzerindeki mevcut 
yapının yıkılmadan önce tüm aboneliklerinin (elektrik, su ve doğalgaz) kapatılabilmesi ilgili ku-
rumlara sunulmak üzere yazı düzenlemek.

• Bütün inşaat ruhsatı için hazırlanan elektrik projelerinin kontrol edilip onaylanması
• 6306 Sayılı Kanun kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirme.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, görev ve sorumluluklarını kullanırken 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 
birlikte 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliği esas alarak çalışmaktadır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilçe sınırları dâhilindeki imar faaliyetlerinin mevcut ve meri planlarına 
göre uygulanmasını sağlamaktır.
Kanun, Yönetmelik Tüzük ve Genelgelerin kendine yüklediği sorumluluklar dâhilinde Belediye Baş-
kanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının verdiği talimatlar / havale ettiği evrakları, verilen gö-
revleri bu Yönetmelikte yer alan yetkileri çerçevesinde özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle 
sorumludur.
Müdürlüğümüzü ilgilendiren konular ile alakalı olarak; resmi makamlarca veya vatandaşlar tarafın-
dan gerek beyaz masa gerekse yazılı ve sözlü müracaatları değerlendirilmektedir.

YAPI RUHSAT (İNŞAAT RUHSATI)

3194 sayılı İmar Kanunu, İmar planı ve İmar Plan notları, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Plansız 
Alanlar İmar Yönetmeliği,  4708 sayılı Yapı Denetim Kanununu, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, 
yapılacak binaların özelliğine İlgili Yönetmelik, Kurum ve Kuruluş görüşleri doğrultusunda tasdik 
edilen projelere göre yapı ruhsatı düzenlenmektedir. Talepler doğrultusunda tadilat ruhsatı, tem-
dit ruhsatı, isim değişikliği, yeniden ve vb. veriliş amaçlı yapı ruhsatları tanzim edilmektedir. Ruh-
sat harçlarının tahakkuku yapılarak, ruhsat dosyalarını eksiksiz olarak teslim alıp arşiv memuruna 
teslimi sağlanmaktadır.  Yapı ruhsat şubesi tarafından 2021 yılında 348 Adet, yapı ruhsatı, düzen-
lenmiştir. Bu yapı ruhsat kapsamında 348 Adet mimari, statik, elektrik, makine projeleri, ısı yalıtım 
ve zemin etüt raporu incelenip, onaylanmıştır.   Parsel bazında jeolojik, ayrıca her tür ölçekte imar 
planları yapımlarında jeolojik ve jeofi zik etütlerin kontrolünü sağlayıp onaylanmaktadır. 
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İnşaat Ruhsatı Verilmeden Önce Yapılan İşlemler

Çevre Emniyeti
Bina yapılacak alan kontrol edilerek, inşaat güvenliği alınıp alınmadığı denetlenir. 1,5 m’den yüksek 
saç malzeme vb. yapılan güvenlik önlemi alınması sağlanır. 

Numarataj Talebi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi -  Numarataj servisi için hazırlanan ITRF koordinat sisteminin hazır-
lanması. 
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Alan Teyidi Evrakı
Projenin Taks, Kaks değeri hesaplanıp, mevzuata uygunluğu kontrolünden sonrası bağımsız bö-
lümlerin alanları listelenir.

Bina İnşaat Harcı Hesap Formu

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi

Mekânsal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) ada ve parsele ait bilgiler, binaya ait, binadaki bütün ba-
ğımsız bölümlerin verileri ve mal sahibi, müteahhit, şantiye şefi , müellif ,yapı denetim fi rmalarının 
bilgileri girilerek inşaat ruhsatı, tadilat ruhsatı, isim değişikliği ruhsatları, temdit ruhsatları, istinat 
ruhsatları vs. düzenlenmektedir.
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İmar Durumu
İcra daireleri, valilik, kaymakamlık,  mahkemeler, bankalar, vatandaş ve diğer resmi kurumlardan 
gelen talepler doğrultusunda gerektiğinde araziye çıkılarak gerekli incelemeler yapılıp imar duru-
mu hazırlanmaktadır. Hazır olan imar durumları vatandaşlarımıza haber verilerek en kısa zamanda 
tarafl arına ulaştırılmaktadır. Belediyemize gelemeyecek durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşla-
rımız için teknik arkadaşlarımız evlerine giderek işlemlerini yapmaktadır.

Birimimize gelen vatandaşlara ve eksperlere sözlü imar durumu hakkında bilgi verilmektedir.    İmar 
durumları 2021 yılının Mayıs ayından itibaren müdürlüğümüz tarafından hazırlanmakta olup 2021 
yılı toplam 1160 Adet imar durumu hazırlanmıştır.
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Yıkım İzni
Müracaatın yapıldığı parsel üzerinde yapılması planlanan inşaat için, parsel üzerindeki mevcut ya-
pının yıkılmadan önce tüm aboneliklerinin (elektrik, su ve doğalgaz) kapatılabilmesi ilgili kurumlara 
sunulmak üzere kişinin müracaatı ile belediyemiz tarafından yazılı olarak verilen izindir. 2021 yılın-
da 64 Adet yıkım izni verilmiştir. 
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Yanan Ve Yıkılan Yapılar Formu
Parsel üzerindeki yıkılacak yapıya yıkım izni alınarak, yıkım işleminin gerçekleştirilmesi için, ilgili 
yönetmeliklere istinaden Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen (ruhsat) formdur. Yanan ve yıkılan 
yapılar formu, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili 
idarelerce Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir.

Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı Teknik Kurulunun 19.7.2012 tarihli toplantısında tadil edi-
len TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Standardı, bu Tebliğin Resmî Gazete’ de (15 Ağustos 
2012) tarihinde uygulanmaya başlanmıştır.

Yapı Aplikasyon Projesi Onayı
Parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu 
sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönet-
meliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe 
koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendisle-
rince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder. 2021 yılında 338 Adet yapı aplikasyon projesi onay-
lanmıştır.
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Kısıtlılık Belgesi
İmar planlarında, resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk 
bahçesi, Pazar yeri, hal, mezbaha ve benzeri umumi hizmetlere ayrılmış olması sebebiyle üzerinde 
inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin veril-
meyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır. Arsa veya bina sahibi tarafından yazılı müracaatta 
bulunarak kısıtlamayı koyan idareden alınacak kısıtlılık durumunu gösteren belge verginin tarhına 
yetkili daireye ibraz edildiğinde kısıtlılık aynı esaslar dâhilinde uygulanır. 

Seviye Tespit
Ruhsat temditti, proje tadilatı, devir, ilave kat ruhsat taleplerinde, şantiye şefi , müteahhit değişik-
liklerinde yapının güncel durumunu gösterir seviye tespit tutanağı için Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne 
seviye tespit yapması için yazılı olarak talepte bulunulur.

Seviye Tespit
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Yapısı Tamamlanmış Binaların Bina Tespit Krokilerinin Onayı
Kadastro Müdürlüğü’nce ve özel harita bürolarınca hazırlanan parsel aplikasyon krokisi yardımıyla 
bina köşelerine verilen cephe ve koordinatların onay kontrollerinin yapılmaktadır. 2021 yılında 29 
Adet bina tespit krokisi onaylanmıştır.

Zemin Etütleri
Gerek İnşaat ruhsatı için gerekse kurumumuz için yapılacak olan zemin etüdünün arazi kontrolünü 
yapılmaktadır ve İmar durumuna uygun hazırlanan inşaat ruhsatı için hazırlanan zemin etütleri 
onaylamaktır. 
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Ayrıca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofi zik-Jeoteknik Etüdü yapım işi baş-
lanarak, yerleşime uygunluk çalışması ve yerel zemin sınıfl arı güncellenmesi ihale yapılmış olup; 
çalışmalarına başlanılmıştır.

Ayrıca 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofi zik-Jeoteknik Etüdü yapım işi baş-
lanarak, yerleşime uygunluk çalışması ve yerel zemin sınıfl arı güncellenmesi ve fay çalışmasının 
kontrolü müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 2021 yılında 305 adet zemin etüt çalışmasının 
kontrolü yapılmıştır.

Asansör Ruhsatı
Yerinde asansör kontrolü yapılarak asansör ruhsatı düzenlenmektedir.
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Vaziyet Planı
Vaziyet planı, “Parselde inşa edilecek yapı veya yapıların; aplikasyon krokisindeki koordinatlara 
göre teknik mevzuata uygun olarak sayısal ve çizgisel şekilde gösterildiği, bahçe tanzimi, açık 
otopark ve otopark girişlerini, yangın kaçışlarını, bina yaklaşım mesafe ve kotlarını, kuzey yönünü, 
parseldeki teknik altyapıyı gösteren 1/500, 1/200 veya 1/100 ölçekli planı ifade eder” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Yine yönetmelikte “Müştemilatlar mimari projede ve vaziyet planında gösterilir. 
Bahçede yapılmasının zorunlu olduğu hallerde; bu Yönetmelikte veya planında belirtilen şartlara 
ve çekme mesafelerine uyularak yapılır.” denilmektedir. Buna göre, vaziyet planında müştemilatlar 
da gösterilecektir.

Küme Yapı Vaziyet Onayı                                               Küme Yapı Vaziyet Onayı 

Arşiv İncelemesi
Arşiv, bütün dünyada kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, 
idari, hukuksal, tanıklık, kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü gör-
sel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yerdir. Belnet programı üzerinden ruhsat ve iskân 
sorgulanarak bilgilere erişilmektedir.
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Saysis Arşiv programı üzerinden veriler dijital ortamda muhafaza edilmekte ve gerektiğinde vatan-
daşa daha sağlıklı, güvenli ve hızlı bir şekilde güler yüzle bilgi verilebilmektedir.

2021 YILI YAPIAN İŞLEMLER
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İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Belediyenin hizmet politikasını gerçekleştirme amacı doğrultusunda, gerekli sayıda istenen 
ve beceri düzeydeki personeli, doğru zamanlarda, gerek duyulan işler için hazır bulundurma 
amacı ile insan kaynaklarına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini takip ve koordine etmek, 
hizmet politikası ve stratejilerine uygun olarak insan kaynakları yönetim sistemini oluşturmak, 
uygulamak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, İnsan Kaynakları Politikasını belirlemek.

• Memur, Sözleşmeli, İşçi ve DERPAŞ personelinin işe giriş, çalışma, ayrılma ve özlük haklarıyla 
ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, Memur Personelin kademe ilerlemesi, derece yükseltilmesi, 
emekli keseneği yükseltilmesi ve intibak işlemlerini, işçi ve DERPAŞ personelinin puantaj ve 
yevmiye değişikliği işlemleri ile tüm personelin izin ve emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağla-
mak,

• Tanımlanan işler için uygulanacak performans değerlendirme kriterlerinin oluşturulmasını ve 
sonuçlarının belirlenerek değerlendirilmesini sağlamak.

• Birimlerdeki işlerin yapılarında ortaya çıkan değişikliklere bağlı oluşan personel ihtiyaçları ve 
işten ayrılmalar paralelinde ihtiyaç analizlerinin yapılmasını ve işe alım faaliyetlerinin yürütül-
mesini koordine etmek.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve 
diğer ilgili kurumlara yapılacak bildirimleri zamanında yapmak,

• Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak 
ve süreç kontrolünü sağlamak amacı ile müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemala-
rını hazırlar ve Üst Yöneticinin onayına sunmak,

• Kadro ihtiyaçlarını tespit etmek, kadro iptal, ihdas ve değişiklik cetvellerinin hazırlanarak onay-
latılmasını sağlamak, İş ve nakil taleplerine cevap vermek,

• Kurum içi ve kurumlar arası nakil yapılacak personel ile yurt içi ve yurt dışında geçici ve sürekli 
görevlendirecekler için gerekli işlemleri yürütmek,

• Her türlü personel davaları için gerekli bilgilerin toplanmasını, dosyaların hazırlanmasını ve da-
vaların personel görevleri açısından incelenmesini sağlamak,

• İcra dairelerinden gelen yazılara göre personel maaşlarından yapılacak borç kesintilerini uygu-
layarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek,

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak,
• Çalışanların bilgilerinin güncel tutulmasını ve bu sayede kişilerin kendi bilgilerinde gerçekle-

şen değişiklikler sonucunda sahip olabilecekleri hakların zamanında uygulamaya geçirilmesini 
sağlamak,

• Personelin göreve devamının izlenmesini sağlamak ve personelin işyerindeki davranışlarına 
ilişkin ilkeleri tespit edip disiplini sağlayıcı önlemleri almak,

• Disiplin Amirleri Yönetmeliğine uygun olarak cezayı gerektiren davranışları ve verilecek ceza-
ları tespit etmek ve yasalara uygun olarak işlemlerin yürütülmesini ilgili müdürlükler aracılığı 
ile sağlamak.

• Personele ilişkin onay ve kararları tebliğ etmek veya edilmesini sağlamak.
• Müdürlüğün yıllık Bütçe Teklif Tasarısını Hazırlamak, Kalite politikasına ve stratejik plana uygun 

olarak yıllık bölüm bütçesinin gerçekleşmesini sağlamak.
• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında 

süreç ve personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağla-
mak, Biriminde kalite politikasının anlaşılmasını, uygulanmasını, devam ettirilmesini sağlamak,

• Devlet Memurları Kanunu gereği; Aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak temel eği-
tim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim (staj) programlarını, eğitim sürelerini, yapılacak 
sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek,
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• Müdürlüğe ait Personel alacakları ve kesintileri süresinde hesaplamak; tetkiklerini yapmak ve 
onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndererek 
ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak,

• Çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik yönetmeleri tanımlamak (çalışan memnuniyeti 
anketi vb.), bu yöntemlerin uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilerek yayınlanmasını 
sağlamak,

•  Personelin belediyede yaptığı veya ileride yapacağı işin gereklerine (kariyer planlarına) ve Be-
lediye’nin personel politikasına uygun olarak dönemsel bazda hizmet içi eğitim programları 
hazırlamak,

• Eğitimlerin programlandığı şekilde yapılmasını sağlamak, etkinliğinin takibini koordine etmek 
ve hizmet içi eğitim kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlamak,

• Çalışanları, yapmakta olacakları işlerde belirli bir davranışa ve organizasyondaki rollerine doğ-
ru geliştirmek için oryantasyon (uyum- alıştırma) eğitimlerinin verilmesini organize etmek,

• Verimliliği yükseltmek, personelin mesleki ufkunu genişletmek ve süreç içindeki etkinliğini art-
tırmak için geliştirme ve yetiştirme programlarını organize etmek,

• Staj ve stajyerler ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

Müdürlüğümüz, Belediyenin istihdam yönetimi, çalışan ile işveren ilişkileri, işgücü planlaması ve 
organizasyonu, performans değerleme sistemi, personel kariyer planlama sistemi, iç hizmetler, 
Kurum Personeline yönelik kurum içi eğitim vb faaliyetlerini üst yönetimce belirlenmiş genel po-
litika ve prensipler çerçevesinde planlamak, organize etmek ve yürütmek, bu amaçla öneriler ha-
zırlamak, araştırmalar yapmak, çalışma alanıyla ilgili tüm mevzuatı izlemek, uygulamak ve bele-
diyedeki tüm birimlerin uyum içinde çalışabilmeleri için özellikle personel seçimi, yerleştirilmesi, 
eğitimi, iş gücü planlaması ve organizasyonu konusunda gereken eğitim ve geliştirme programla-
rını, planlama ve organizasyon çalışmalarını yürütmek; kendisine bağlı elemanların eğitim ihtiyaç-
larını tespit etmek ve eğitimlerini sağlamak sureti ile astlarının faaliyetlerinde en etkin ve verimli 
olacak şekilde çalışmalarını temin etmek ve kurumun genelinin eğitim çalışmalarını organize et-
mek, personele yönelik motivasyon arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemekle görevlidir.

Derince Belediyesi 1 Başkan, 3 memur başkan yardımcısı, 1 meclis üyesi başkan yardımcısı olmak 
üzere 4 Başkan yardımcısı ve 24 müdürlükte 61 memur, 13 sözleşmeli personel 69 işçi ve 335 
Belediye şirket personeli olmak üzere toplam 478 personelle faaliyetini yürütmektedir. Müdürlü-
ğümüz tarafından personelle ilgili kadro düzenlenmeleri “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde Belediye Meclisi 
kararı ile yapılmaktadır.

STAJ ÇALIŞMALARI
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nce 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri doğrul-
tusunda 01.01.2021 ile 31.12.2021 tarihleri arasında Meslek ve Teknik Lise ’de ve Üniversitelerde 
öğrenim gören 111 öğrenciye staj yaptırılarak mezkûr kanunun belirlemiş olduğu oranı aşağı düş-
memek üzere Asgari Ücretin %30 oranında toplam 281.180,05 TL maaş ödemesi yapılmıştır. 

HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
Derince Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2021 ile 31.12.2021 ta-
rihleri arasında tertip ettiği, çeşitli Kamu Kurumları ile Dernekler tarafından, Yerel Yönetimleri des-
teklemek amacıyla verilen ve Kamu İdarelerinin geliştirilmesine yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminer-
lerine katılım sağlanmıştır. 
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2021 YILI EĞİTİM VE SEMİNER BİLGİ TABLOSU

SIRA SEMİNER SEMİNER 
YERİ

EĞİTİMCİ-
NİN ADI - 
SOYADI

SEMİNER KONUSU SEMİNER KATILIM-
CI SAYISI

1 15.03.2021 Online 
Eğitim

-- Kamu Binalarında
Pandemi Eğitimi

1 saat 9 kişi

2 02.04.2021 Yelken 
Toplantı 
Salonu

Ümit
ARSLAN

“Kamu İhale Mevzuatında 
Güncel Değişiklikler ve 

Soru Cevap”

16 saat 12 kişi

3 12.09.2021 Kartal / 
İSTANBUL

--- Yerel bilgi Eğitimi 20 saat 4 kişi

4 07.10.2021  MECLİS 
SALONU

Av. İlkay 
YURDAKUL

KVKK Bilgilendirme ve 
Eğitim Toplantısı

2 saat 50

5 07.10.2021 MECLİS 
SALONU

Av. İlkay 
YURDAKUL

KVKK Bilgilendirme ve 
Eğitim Toplantısı

2 saat 47

6 14.10.2021 Fen 
İşleri Müd. 

Toplantı 
Salonu

Av. İlkay 
YURDAKUL

KVKK Bilgilendirme ve 
Eğitim Toplantısı

3,5 saat 75

7 22-10-2021 Fen
İşleri Müd. 

Toplantı 
Salonu

Av. İlkay 
YURDAKUL

KVKK Bilgilendirme ve 
Eğitim Toplantısı

3,5 saat 75

8 23.10.2021 Fen 
İşleri Müd. 

Toplantı 
Salonu

Av. İlkay 
YURDAKUL

KVKK Bilgilendirme ve 
Eğitim Toplantısı

3,5 saat 75

9 23.10.2021 Fen 
İşleri Müd. 

Toplantı 
Salonu

Av. İlkay 
YURDAKUL

KVKK Bilgilendirme ve 
Eğitim Toplantısı

4 saat 75

10 15.11.2021 Online 
Eğitim

AFAD 
Uzmanı 
Nurten

KİBARKAYA

AFAD Afet Farkındalık 
Eğitimi

45 dk. 350
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DERİNCE KARİYER İSTİHDAM MERKEZİ (DERKİM)

İş Başvurusu Sayısı 
(01/01/2021-31/12/2021)

657

Belediye İçin İşe B 157

Uygun İş İlanlarına Yönlendirilen 238

İşe Başlatılan 59
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KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
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KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
• Önemli Gün ve Hafta Ve Etkinlikler: Belediyemiz tarafından önemli gün ve haftalarda çocuk 

meclisi, üniversiteye hazırlık kursu öğrencileri, DERMEK kursiyerleri tarafından bahar şenlikleri, 
festivaller ve etkinlikler her yıl düzenlenip gerçekleştirilmektedir.

• Anma Programları Ve Festivaller: Belediyemiz tarafından her yıl geleneksel olarak anma günle-
ri, etkinlikler ile ilgili programlar hazırlanıp sunulmuştur.

• Evlendirme Memurluğu: Evlendirme ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Evlendirme ile 
ilgili yapılan işlerin kaydını yapmak ve Nüfus İdaresine bildirmek. Toplu nikâh organizasyonları 
ve Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilme-
sini sağlamak.

• Engelsiz Yaşam Destek Merkezi (EYDEM): Belediyemiz engelli ünitesinde engelli ve engelli aile-
lerine yönelik bireysel ve aile danışmanlığı yapılmakta ve engellilere yönelik etkinlikler, ziyaret-
ler ve sergiler düzenlenmiştir. 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde, en üst ve en alt kademe çalışan personellerimiz ile halkı-
mıza layıkıyla hizmet edebilmek için sabır, hoşgörü ve hassasiyetimizle gayret etmekteyiz.

KÜLTÜR HİZMETLERİ
Müdürlüğümüz merkezi ve Evlendirme Memurluğu Derince Belediyesi Gar Binasında tahsisli yerde 
hizmet vermektedir. Yaz aylarında yapılan açık hava gösterileri, konser gibi etkinlikler de 60 evler 
harikalar sahili gösteri merkezinde yapılmaktadır. DER-MEK olarak 7 binada (bunlardan 3’ü mahalle 
konağı) kursiyerlerimize hizmet vermekteyiz. Toplu programlarda, düğün, nişan, kına, sünnet ve 
diğer etkinliklerde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi kullanılmaktadır. EYDEM Birimimiz Yenikent’te 
prefabrik binada hizmet vermektedir. Sevgi Mağazası Belediyemize ait 1071 Kültür Merkezinde hiz-
met vermektedir. Millet Kıraathanesi Deniz mahallesinde bulunan ve restore edilen gar binasında 
hizmet vermektedir.

EVLENDİRME MEMURLUĞU BİRİMİ
• Günlük olarak müracaata gelen vatandaşların müracaatlarını almak
• Başka yerlerde evlenmek isteyen kişilere Evlenme İzin Belgesi düzenleyip evlenmeyi yapacak 

olan ilgili makamlara kişilerin kendilerine verilerek göndermek,
• Her Pazartesi evlenen çiftlerin ilgili Nüfus Müdürlüklerine tescilini sağlamak üzere Mernis Ev-

lenme Bildirimlerini Derince İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermek ve Evlenme Müracaat defte-
rine kayıtlarını işlemek.

2021 yılında evlendirme memurluğu olarak 664 Nikah işlemi ve 12 İzin belgesi düzenlenmiştir.

DERMEK KURSLARI
Yetişkin, genç ve çocuklara yönelik meslek edindirme kapsamında biçki –dikiş, çocuk gelişimi, ilk 
yardım, ev dekorasyonu, hat, modelistlik, el sanatları ve resim gibi beceri kursları tertiplemek ve 
yeni oluşumlar hazırlamak.
2021 yılında DER-MEK birimimizde aşağıda belirtilen kurslar verilmiştir;
• Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları  (DER-MEK)
• Kusachi Dermek 24 kurs mevcut olup toplam kursiyer sayısı 374
• Yenikent Dermek 9 kurs mevcut olup toplam kursiyer sayısı 218 
• Çınarlı Dermek 4 kurs mevcut olup toplam kursiyer sayısı 67
• Mersincik Mah. Dermek 3 kurs mevcut kursiyer sayısı 65 
• Fatih Dermek 2 kurs mevcut kursiyer sayısı 49 
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2021 yılında 15 branşta, 42 kurs ile 773 kursiyer bulunmaktadır. Bu kurs isimleri şunlardır:
• Makrome
• Örgü
• Takı
• Dikiş
• Mefruşat
• Ahşap
• Bağlama
• İğne Oyası
• Plates
• Seramik
• Çini
• Resim
• Türk Mutfağı
• Çanta Yapımı
• Kuaförlük
• El nakışı

ENGELSİZ YAŞAMA DESTEK MERKEZİ (EYDEM)
Engelsiz Yaşama Destek Merkezi engelli birey ve ailelerinin tespitini yapmakta ve sonrasında birey 
ve ailesine gelişim kursu psikolojik destek ve sosyal etkinlikle hizmet etmektedir. Yıl boyunca en-
gelli birey öncelikli olmak üzere tüm ilçe halkına psikolojik destek ve eğitim öğretim yılı içerisinde 
de engelli bireylere gelişim kursu düzenlemekteyiz.
Günlük 12 kişilik gruplar halinde 4 usta öğretici ile haftalık 25 engelli bireye kurs verilmektedir. 

GELİŞİM KURSLARI
El Sanatları kursu kapsamında bireylere;
Ahşap Ekmeklik Boyama
Polyester Kelebek
Ev Şeklinde Ahşap Raf Boyama
Polyester Kuş Boyama
Keçeden Aksesuar Yapımı
Jel Mum Yapımı  kursları verilmektedir.

HALK OYUNLARI KURSLARI;
Bireylerimizi halk oyunları kursuyla; Zinde tutmayı, denge ve refl eks yeteneklerinin gelişimini sağ-
lamayı, kendine güven duygusunun geliştirilmesini, melodi-armoni ve ritim algısının geliştirilmesi-
ni, koordineli hareket edebilme kapasitesinin arttırılmasını amaçlamaktayız. Bu kurslardan bazıları 
şunlardır;
• İstiklal Marşı (İşaret Dili) 
• Karadeniz Bölgesi 
• Zeybek Ege Bölgesi
• Playback 
• Karaoke 
• Erik Dalı 
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OKUMA YAZMA KURSU;
• Okuma-yazma becerisi kazandırmak, 
• Türkçeyi iyi konuşur hale getirmek, 
• Günlük yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak hedefl enmiştir

DRAMA KURSU;
Drama kursunda amacımız doğaçlamalar ve oyun aracılığıyla engelli bireylerimizin sosyal iletişi-
mini güçlendirmek, özgüven ve uyum sağlamada yardımcı olmak. Bunun yanı sıra drama bireylerin 
rahatlıkla kendini ifade etmesini sağlar. Kişilik ve kimlik kazandırır.

PSİKOLOJİK DESTEK;
Sadece engelli bireylere değil tüm ilçe halkımıza 2 psikolog ile bu hizmet verilmektedir. 2021 yılın-
da 2298 seans terapi verilmiştir. 

ZÜBEYDE HANIM KÜLTÜR MERKEZİ (ZHKM)
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Belediyenin, STK ‘ların ve vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve 
diğer toplu programlarına hizmet vermektedir.
2021 Yılında düğün, kına, nişan, nikâh, toplantı olarak toplamda 142 etkinlik yapılmıştır.

ETKİNLİK ADI SAYISI

DÜĞÜN/SÜNNET 55

NİKÂH 17

KINA 35

NİŞAN 23

STK TOPLANTILARI 12

TOPLAM ETLİNLİK 142

MİLLET KIRAATHANESİ
Millet Kıraathanesi Derince Deniz mahallesinde tarihi bir binada hizmet vermektedir bina 1890 ‘ lı 
yıllarda 2. Abdülhamid Han tarafından Hicaz demiryolu projesi kapsamında ne klasik alman usulüy-
le inşa edilmiş bir yapıdır Bu yapı zaman içinde; otel, yolcu salonu gibi farklı şekillerde kullanılmış, 
2019 yılı mahalle idare seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanımızın bir projesi olan Millet Kıraatha-
nesi olarak Derince halkına hizmet vermeye başlamıştır.
Millet Kıraathanemiz iki katlı olup zemin katında iki büyük salon ve mutfak, birinci katta ise sekiz 
odalı bir kütüphane halinde faaliyette olup her odada iki kişi olacak şekilde düzenlenmiştir. Kü-
tüphanemiz yaklaşık dört bin adet kitap hacmine sahiptir. Kıraathanemizde; kitap okuma, ders 
ve lisansüstü tez çalışmalar yapılmakta, ağırlıklı olarak üniversite sınavlarına hazırlanan lise son 
sınıf öğrencileri bulunmaktadır. Kıraathanemiz, salgın tedbirleri kapsamında hizmetleri sınırlanmış 
olarak vermektedir.
Millet Kıraathanemizde su, çay ve çay çeşitleri, kahve gibi içecekler ücretsiz hizmete sunulmakta-
dır. Ayrıca, tarihi bir yapı olması dolayısıyla ilçe ve ilçe dışından meraklı vatandaşlarımız tarafından 
ziyaret edilmekte ve bolca fotoğraf çekilmektedir.
Kıraathanemiz haftanın yedi günü sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet vermek-
tedir.
Kıraathanemizde kış dönemi günlük otuz öğrenci ortalamasıyla, aylık yaklaşık bin, kış dönemi orta-
laması sekiz bin i aşmaktadır. Bunun yanında sivil vatandaşlarımız günlük 60-70 kişi ortalamasıyla 
(yaz dönemi bu ortalama günlük 100 ‘ü geçmektedir.) yıllık yaklaşık 25.000 kişiye hizmet sunmak-
tadır. 
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SEVGİ MAĞAZASI
Derince Belediyesi sürdürebilirlik sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor. 
Dar gelirli ailelere destek vermek amacı ile SEVGİ MAĞAZI kuruldu.
Sevgi Mağazamız vatandaşların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ailelerin yüzlerini güldürme-
ye 2021 yılında da devam etti.
Ayakkabı, mont, çorap battaniye, perdeye kadar çok geniş yelpazede ürün genişliği bulunan mağa-
zamızda gelen vatandaşları mutlu etmeye çalışıyoruz
2021 yılından müracaat eden toplam 543 vatandaşımıza 8.928 adet kıyafet desteğinde bulunul-
muştur.

DİĞER FAALİYETLERİMİZ
• 18 Mart Çanakkale Zaferi Ve Şehitleri Anma Programı; Kaymakamlıkta 18 Mart Çanakkale Za-

feri Ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Daha sonra Derince Şehitliğinde mevlit programı 
yapıldı

• 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; 19 Mayıs günü Yelken Kafede sosyal medya 
üzerinden online canlı müzik programı yapıldı.

• 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 23 Nisan günü Yelken Kafede sosyal medya üze-
rinden online canlı müzik programı yapıldı. 

• Kırsal Kalkınma Paneli; 5 Şubat 2021 Cuma günü Derince İlçesi Çavuşlu Mahallesinde bulunan 
belediyemize ait İshakçılar Kültür Merkezinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri 
Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde “Kırsal Kalkınma Konulu” panel düzenlenmiştir. 

• Dermek El Sanatları Sergisi; 07 Haziran 2021 tarihinde kent meydanında yapıldı.
• Ata Sporu Cirit Şöleni; 19 Eylül Pazar günü Yenikent Mahallesi, Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde 

bulunan boş arsada Kocaeli Erzurumlular Derneği ile beraber “Ata Sporu Cirit Yarışmaları dü-
zenlenmiştir.

• Avrupa Hareketlilik Haftası; Bu kapsamda ilçemizde 21 Eylül günü 60 Evler Rıhtım caddesinde  
“Bisikletini Al da Gel” etkinliği ve 22 Eylül günü ise Çınarlıdere mesire alanı sabah doğa yürüyü-
şü programı düzenlendi.

• STK’lar ve Site Sakinleri ile Toplantılar; Bu kapsamda ilçemizin çeşitli mahallelerinde özellikle 
Yenikent Mahallesinde site sakinleri ve hemşeri dernekleri ile bir araya gelerek ilçemizin sorun-
ları ve belediyemiz faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

• Aselsan Başkanı Sayın Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Konferansı; 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 
14.00’da Yelken Kafe Düğün Salonunda, Aselsan Başkanı Sayın Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN ‘ün 
katılımlarıyla son sınıf lise öğrencilerine yönelik söyleşi programı düzenlendi.
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MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Bütçe tasarısı ve bütçe kesin hesaplarının hazırlanması,
• Ödemelerin yapılması,
• Banka işlemlerinin takibinin yapılması,
• Ön mali kontrol,
• Belediye muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,
• Resmi kurumlara ilişkin beyanname, tahakkuk ve ödeme işlemlerinin yapılması,
• Mali ve fi nansal tabloların hazırlanması,
• İç ve dış denetim süreçlerinin takibi ve koordinasyonu,
• Stratejik planların hazırlanması sürecinin koordinasyonu,
• Performans programının hazırlanması sürecinin koordinasyonu,
• Faaliyet raporu hazırlanması sürecinin koordinasyonu,
• Tahsilat ve takip işlemlerinin yapılması,
• Ödeme emirlerinin basılması, tebliğ ve takibi,
• Belediye alacaklarının icra takibinin yapılması,
• Belediyenin demirbaş kayıtlarının konsolidesi,
• Gerekli bilgi ve raporların Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi Sistemine gönderil-

mesi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü; Muhasebe Birimi, Tahsilat Şefl iği ve Strateji Geliştirme Biriminden oluş-
maktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Bütçe Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi hakkın-
da Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Belediyeleri ilgilendiren diğer ka-
nunlar çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmektedir.

MUHASEBE BİRİMİ

• Belediyemiz müdürlüklerince yapılan mal ve hizmet alımları ve taahhüt işlerine ait gider evrak-
larının ilgili mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak 
sahiplerine ödenmesi yapılmıştır,

• Yasal kesintiler, ilgili hesap ve defterlere kaydedilmiştir, 
• Müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans - kredi verilmiş ve harcaması yapılan avans - kredilerin 

bütçeden mahsubu yapılmıştır.
• Tahsildarlarca tahsilatı yapılan belediye gelirlerinin bankaya yatırılmasını teminen teslimat 

müzekkeresi düzenlenmiştir.
• Teminat ve bütçe emaneti gibi emanet ödemeleri yapılmıştır.
•  Banka ekstresi ile banka cari defterimizin karşılaştırılması, havale edilen ve edilmeyenlerin 

tespiti yapılmıştır.
• Tahsil edilen KDV ile ödenen KDV mahsubu yapılmış, İller Bankası payının ve kesintileri işlen-

miştir.
• Ç.T.V ve Eğlence Vergilerinden ayrılması gereken kanuni paylar hesaplanmış ve ilgili hesaplara 

kaydedilmiştir, 
• KDV ve muhtasar beyannameleri hazırlanmış ve damga vergisi, e-beyanname programına gi-

rilmiştir.
• Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısı yapılmış, 

müdürlük teklifl eri birleştirilmiş, ve bütçe teklifl eri hazırlanarak yasal prosedür takip edilmiş ve 
sonuçlandırılmıştır.
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• Geçmiş yıl hesaplarına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve ekleri hazırlanmış, yasal prosedürü 
takip edilmiş ve sonuçlandırılmıştır. 

• Geçmiş yıl hesaplarına ait Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve ekleri hazırlanmıştır.
• Ödenek yetersizliği durumlarında aktarma yapılmıştır.
• Tüm Belediye alacaklarının tahsilatı yapılarak tahsilat makbuzu düzenlenmiş, veznelerin ihtiya-

cı olan tahsilat makbuzları temin edilmiş düzenlenen makbuz ile tahsilat kontrol edilmiş, tahsi-
lat bordroları düzenlenmiş, yapılan tahsilat teslimat müzekkeresi ile bankaya teslim edilmiştir.

• Taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla kontrolü ve konsolidesi yapılarak, denetimlere ha-
zırlık teşkil etmek üzere harcama evraklarının usul ve mevzuata uygunluk yönünden kontrolü 
yapılmış olup harcama birimlerine gerekli bilgiler verilmiştir.

• Her ay yapılan işlemlerle ilgili Sayıştay’a veri girişi yapılmıştır.
• 3 aylık dönemler halinde, aylık mizan ve bütçe gelir-giderleri verilerinin Kamu Bilgi Sistemi’ne 

internet ortamında veri girişi yapılmıştır.
• 2021 yılında toplam 3149 Adet Muhasebe işlem fi şi ve 3494 Adet Ödeme Emri Belgesi olmak 

üzere toplam 6643 Adet işlem yapılmıştır.
• 2021 yılında 2989 gelen ve 1015 giden evrak işlemi yapılmıştır.

Bütçe Kesin Hesabı Çalışmaları;
İlgili mali yılın bitiminden itibaren bütün muhasebe kayıtları kapatılarak kesin hesap oluşturulur, 
oluşturulan bu kesin hesap üst yöneticiye sunulur, üst yöneticinin incelemesinden sonra nisan ayı 
içerisinde encümene sunulur.

Encümen kesin hesabı en geç nisan ayının sonuna kadar inceleyip görüşü ile birlikte meclisin ma-
yıs ayı toplantısında görüşülmek üzere gönderir. Kesin hesap mecliste görüşülerek kabul edildik-
ten sonra Haziran ayının sonuna kadar da bir nüshası Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

2021 yılı içerisinde bütçe kesin hesabı çalışmaları kapsamında müdürlüğümüzce 2020 yılı bütçe 
kesin hesabı hazırlanarak yasal süreçleri tamamlanmıştır.
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Bütçe Tasarısı Çalışmaları;
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. maddesi gereğince mali hizmetler birimi-
miz tarafından haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak 
gider bütçelerini hazırlamak üzere tüm birimlere bütçelerini oluşturmaları için çağrı yapılır.

Temmuz ayı içerisinde oluşan bu taslak bütçeler üzerinde gerekli incelemeler yapılarak fayda ve 
maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik tutumluluk ilkeleri ile uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmesi sağlanır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 24.maddesine istinaden gelir bütçesi ile gider 
bütçesi denkliğinin sağlanması sonucunda üst yönetici tarafından da gerekli incelemeler ve dü-
zenlemeler yapıldıktan sonra ağustos ayının sonuna kadar encümene sunulur.

Bütçe tasarısı, eylül ayının ilk haftası içinde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uya-
rınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yö-
netmeliği 25. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığına gönderilir. Daha sonra sırasıyla ekim ayının 
birinci gününden önce Belediye Meclisine ve kasım ayı toplantısında görüşülmek üzere Büyükşehir 
Belediye Meclisine sunularak bütçenin yasal süresi içinde görüşülmesi sağlanır. İlgili yılbaşından 
itibaren de bütçe uygulamaya konulur.

2021 yılı içerisinde Bütçe tasarısı çalışmaları kapsamında Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 
2022 yılı Gider Bütçesi 170.000.000 TL ve Gelir Bütçesi 155.000.000,00 TL olarak hazırlanmış ve 
yasal süreçleri tamamlanarak uygulamaya geçilmiştir.
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Ön Mali Kontrol;
İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; idarenin bütçesi, 
bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, fi nansman programı, belediye 
bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik 
ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontroldür.

Harcamalarda Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde öngörülen bütün unsurları ile 
birlikte tamamlandıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilen harcama belgeleri ön mali 
kontrol işlemi için söz konusu ödeme emri belgelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yö-
nünden en geç 5 işgünü içinde değerlendirilerek kontrol edilmesi ve uygun görülmeyen işlemlerin 
aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime iade edilmesi sağlanarak ön mali kontrol faaliyeti 
sürdürülmektedir.

Gelir Birimi
Tahsilât Servisi;
Belediyemiz birimleri tarafından yapılan her türlü alacağın tahsili ve takibi tahsilat şefl iğimizce ya-
pılmaktadır. Tahakkuk servisimiz tarafından tahakkuklandırılan vergilerin vergi tahsilâtı dönemleri 
olan Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilmesi de, tahsilat şefl iğimiz tarafından sağlanmaktadır.

Bina-Arsa-Arazi Vergisi, Eğlence Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi,  Elektrik ve Havagazı Tüketim Ver-
gisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ile İşgal Harcı, Tellaklık Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri 
Muayene Harçlarının beyanlarını alıp tahakkuk ve takibini yapmaktadır. Pazaryerlerinin İşgal Harç-
larının tahsilâtı yapılmaktadır. 

Yapılan tahsilâtlarda nakit veya kredi kartı kullanılmaktadır. Mükellefl er vergilerini Belediyemiz 
veznesinden, İnternetten, nakit ve kredi kartı ile ödeyebilmektedirler. Düzenlenen makbuzların dip 
koçanları sıra numarası ile muhafaza edilerek teftişe hazır halde tutulmaktadır.

Tahakkuk Servisi;
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre ÇTV,  bina, arsa ve arazi mükellefl eri tarafından elden 
veya posta ile gönderilen Emlak Vergisi bildirimlerini kabul etmek, tahakkuklarını oluşturmak gerek 
mükellef gerekse idare tarafından yapılan hataları inceleyerek gerekli düzeltme ve terk işlemlerini 
yapmak, kurumlar ve mükellefl er tarafından gönderilen yazılar ile verilen dilekçelerin incelenerek 
süresi içinde neticelendirilerek cevap verilmesi, yapılan devir, temlik ve satışların mükellefi n dos-
yasına işlenmesi, yukarıda sayılan bütün işlemlerle ilgili belgelerin dosyalanarak arşivde saklan-
ması gibi işlemler yapılmaktadır.

EMLAK BEYAN SAYILARI

BEYAN TİPİ 2021 BEYAN SAYISI

BİNA 5653

ARSA 1382

ARAZİ 3797

TOPLAM 10832

EMLAK MÜKELLEF SAYILARI

BEYAN TİPİ MÜKELLEF SAYISI

2021

(BİNA-ARSA-ARAZİ) 42800
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Borç İcra Takibi;

Ödeme Emri Sayısı 2021

Görüşme Mektubu Gönderilen Mükellef Sayısı 450

Ödeme Yapan Mükellef Sayısı 414

Kısmı Ödeme Yapan Mükellef Sayısı 5

Ödeme Yapmayan Mükellef Sayısı 10

İade Olan Görüşme Mektup Sayısı 21

Ödeme Emri Çekilen Mükellef Sayısı 1570

Ödeme Emri Sonucu Ödeme Yapan Mükellef Sayısı 945

Ödeme Emri Sonucu ile Ödeme Yapmayan Mükellef Sayısı 625

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Stratejik Plan Çalışmaları;

Kamu yönetimi ve kamu mali yönetimi reformları çerçevesinde belediyelerde uygulanmakta olan 
stratejik yönetim süreci; belediyelerin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belir-
lenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik 
önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu 
bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesine temel teşkil etmektedir.

2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Stratejik Planımızda, Derince Belediyesi olarak 
iç ve dış çevre şartları analizinde elde edilen veriler ile belediyemizin misyon ve vizyon ve ilkele-
ri değerlendirilmiş ve yasal mevzuatla tanımlanan görevleri kapsamında belediyemiz çalışmaları, 
“Kurumsal Gelişimin Sağlanması”, “Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi” ve “Kentsel Gelişimin Sür-
dürülmesi” olmak üzere 3 alan altında 13 adet stratejik amaç belirlenmiştir.

Performans Programı Çalışmaları;
5393 sayılı Belediye Kanunu 41. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu 
9. maddesi gereği; kalkınma planları, programlar ve ilgili mevzuat ve temel ilkeler doğrultusunda 
oluşturulan komisyonla birlikte Belediyemizin 5 yıllık stratejik planına uygun olarak, 2022 Mali Yılı 
Performans Programı hazırlıkları yapılmış olup, Belediye Meclisimizin 21.10.2021 Tarih ve 72 Sayılı 
kararı ile kabul edilmiştir.

Faaliyet Programı Çalışmaları;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. ve 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun 41.mad-
desinde; stratejik plan ve performans programlarına göre yürütülen faaliyetlerin, belirlenen per-
formans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini 
ve belediye borçlarının durumunu açıklayan yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını koordine et-
mek ve meclise sunulmak üzere gerekli çalışmalar yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde, 2020 yılına ait Faaliyet Raporu hazırlanarak üst yönetici tarafından belediye 
meclisine sunulması sağlanmıştır. Belediye meclisinin 06.04.2021 Tarih ve 45 Sayılı kararıyla gö-
rüşülmüş ve kabul edilmiştir.
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ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
• Ağırlama Hizmetleri: Protokol ve misafi rlerin ağırlanması hizmetlerini gerçekleştirmek,
• Randevu Hizmetleri: Belediye Başkanının günlük programını takip etmek. Başkanlık Makamının 

randevularını planlamak,
• Davet ve Resmi Programlara Katılım: İl ve ilçenin sınırlarında düzenlenecek anma, merasim gibi 

konuların takibi ve katılımcılar konusunda Başkanın bilgilendirilmesi, fi ziki mekânın tertibi, Baş-
kanın katılımı ve ayrılışı ile ilgili organizasyon yapan birimi ya da kurumu bilgilendirilmek. Çeşitli 
alanlarda kurum ve kuruluşlarda yönetim değişikliğinde ve atamalarda Belediye Başkanı adına 
kutlama mesajı göndermek,

• Koordinasyon Sağlanması: Başkanlığın sözlü talimatlarını ilgili ünitelere, kişi ve kuruluşlara ilet-
mek. İlimiz yönetim üniteleri arasında sağlıklı bir bilgi akışının program dâhilinde yürütülmesini 
sağlamak. Kamu kurumu ve kuruluşlara, vatandaşlarca iletilen istek ve şikâyetlerin çözüme 
kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktarılarak sonuçları hakkında ilgililerine bilgi ver-
mek. Yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili ünitelere bildirmek,

• Toplantı Hizmetleri: Başkanlık Makamının her türlü toplantılarının organize edilmesi 
• Evrak İşlemleri ve Yazışmalar yapmak: Başkanlık sekretaryasını düzenlemek, Başkanlık Maka-

mının her türlü yazışmalarını yapmak,
• İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: Kamu kurumu ve kuruluşlara, vatandaşlarca iletilen 

istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunlar aktarılarak sonuçları 
hakkında ilgililerine bilgi vermek,

• Kutlama Mesajları Gönderilmesi: Çeşitli alanlarda kurum ve kuruluşlarda yönetim değişikliğin-
de ve atamalarda Belediye Başkanı adına kutlama mesajı göndermek,

• Başkanın Bilgilendirilmesinin Sağlanması: İlin veya İlçenin bürokratik yapısı ile yakından ilgile-
nerek atanma ve görev değişikliklerinden başkanın haberdar olmasını sağlamak,

Resmi davetler üzerine Başkanımız katar ve Bosna ziyaretlerinde bulunmuştur,
Ulusal ve yerel kanallarda belediyemizin devam eden ve tamamlanan projeleri ve belediyemizin 
vatandaşımıza sunduğu yenilikçi hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme amacıyla Başkanımız tara-
fından TV programlarına katılım sağlanmıştır,
Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan doğal afetlerden etkilenen bölgedeki afetzedelere insani yardım 
ulaştırılmıştır,
Başkanımız nikâh davetleri, asker uğurlamaları, okul, ev ve hasta ziyaretlerinde bulunmuştur,
Branşlarında başarı gösteren öğrencilere başkanımız tarafından hediyeler verilmiştir,
Hafta sonları sabah namazı ve yürüyüş programları yapılmıştır.

Tören Hizmetleri
Açılış törenlerinin Başkan adına düzenlenmesi ile sunulacak hizmetlerin temini sağlanmıştır. Muh-
tarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile görüş alışverişi için görüşmeler düzenlenmiştir. İlçemize çeşitli 
faaliyetlerde bulunmak üzere gelmiş üst düzey konuklar misafi r edilmiştir. Önemli gün ve haftalar-
da kutlamalar düzenlenmiştir.
Randevu Hizmetleri
Başkanlık Makamının günlük, haftalık ve aylık olmak üzere randevuları oluşturulmuştur. 2021 yılı 
içerisinde toplam 2.000 adet vatandaş görüşme için müracaat etmiş olup başvurular Özel Kalem 
Müdürlüğünce değerlendirilmiş 750 adet vatandaşımızın Belediye Başkanımızla görüşmeleri sağ-
lanmıştır. Kalan başvurular ilgili başkan yardımcılarına iletilmiş olup ilgili birimlerce gerekli işlemler 
yapılmıştır.
Toplantı Hizmeti
Başkanlık Makamı tarafından Başkan Yardımcıları ve daire müdürleri ile haftalık, aylık ve yıllık ya-
pılan toplantıların düzenlenmesi hizmeti gerçekleştirilmiştir. Mahalle muhtarları ile mutat olarak 
yapılan toplantıların düzenlenmesi ve sonuçlarının ilgili yerlere gönderilmesi sağlanmıştır.
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PARK VE BAHÇELER
MÜDÜRLÜĞÜ
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Park ve Yeşil Alanlarda Peyzaj Düzenlemeleri Yapmak: İlçemiz sınırları içerisindeki yeşil alan 
ve parklarda çim ekilmesi, peyzaj düzenlemeleri yapılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.

• Park, Bahçe ve Orta Refüjlerin Temizliği: Mevcut tüm park bahçe ve refüjlerin görevlilerinin tes-
piti, kontrolü, temizliği ve parkların eksikliklerinin tespit ve ikmalini yapmak.

• Çocuk Oyun Grupları ve Fitness Aletleri Çalışmaları Yapmak: İlçemiz sınırları dahilinde bulunan 
parklarımıza çocuk oyun gruplarının ve açık alan spor aletlerinin yerinin tespiti ile bakımı, tami-
ri, montajını gerçekleştirir.

• İlçemizdeki Uygun Yerleri Ağaçlandırmak: İlçemiz sınırları içerisindeki yeşil alan, yol boyları ve 
parklarda ağaç dikim çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.

• Park, Bahçe ve Orta Refüjlerin Yeşil Kalmasını Sağlamak: Park bahçe ve refüjlerin daimi bakımı 
ve korunmasını sağlayıp yeşil kalmasını sağlamak.

• Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm alması ve halkın fi ziksel gereksinimlerini kar-
şılamak için park ve yeşil alanlardaki insani ve mimari yapı elemanları ile park aksesuarlarının 
yapımı, bakımı ve onarımını sağlamak.

• Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar 
dâhilinde yardımcı olur.

• İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekil-
lendirilerek yeni parklar tesis etmek.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak, halkın nüfus yoğunluğu, ihtiyaçları ve talepleri dikkate alına-
rak, hem yeni parklar yapmak hem de mevcut parkların standartlarını yükseltmek suretiyle fa-
aliyet gösterilmektedir. Müdürlüğümüz, sürekli ve sürdürülebilir bir çalışmayla parkların temizlik 
ve bakımının yapılması ihtiyaç duyulan yerleri bitkilendirerek ve düzenlemeler yaparak yeni aktif 
alanları kazandırılması yönündeki hizmetleri yerine getirmektedir.

Müdürlüğümüz kanun ve yönetmeliklerle kendine çizilmiş olan içeresinde halka hizmet götürmek-
tedir. Bu çerçeve de; park, bahçe, yeşil alan, yol, kavşak ve refüjlerin, dinlenme, spor, eğlenme gibi 
toplumun reaksiyon faaliyetlerinin gerçekleştirebileceği sosyal yaşam kalitesini arttıran, ergono-
mik, sürdürülebilir çevre, sağlıklı ekosistem ve estetik yaşam alanlarının oluşturmayı amaçlayan 
yapısal ve bitkisel projeler üretmek, uygulamak ve korunması için kentsel koruma politikalarının 
geliştirilmesini sağlamak vb. hizmetleri sunmaktadır.
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AĞAÇ VE BİTKİ DİKİMİ
Belediyemiz sınırları içinde bulunan alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışması kapsamında ilçe ge-
neline 2021 yılında toplam 347 adet ağaç ve 3.409 adet Çalı dikimi yapılmıştır.
İlçemiz genelinde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda toplam 10.000 m² çim ekimi yapılmıştır.
İlçemiz sınırları içindeki parklarda ve refüjlerde 2021 yılında toplam 2.340 adet mevsimlik çiçek 
dikimi yapılmıştır.

AĞAÇ BUDAMA VE AĞAÇ KESİMİ
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan 428 adet ağaç; elektrik tellerine değmesi, tehlike arz etmesi ve 
form kazandırılması amacıyla budanmıştır.
68 ağaç da yol açımı çalışmaları, derelerde ve vadilerde yapılan ıslah çalışmaları gibi nedenlerle 
kesilmiştir. 
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BANK, PİKNİK MASASI, KAMELYA VE ÇÖP KOVASI MONTAJI
İlçemiz genelinde bulunan caddelere, parklara, yeşil alanlara ve kamu kurumlarına toplam 271 
Adet çöp Kutusu monte edilmiştir. Ayrıca parklara ve yeşil alanlara 71 Adet Bank, 41 Adet piknik 
masası konulmuştur. 

MEVCUT PARKLARIN TEMİZLİĞİ VE OT BİÇİMİ
2021 yılı içerisinde Parklarda, Yeşil alanlarda, Mesire yerleri ve derelerde toplam 1.050.000 m² ot 
ve çim biçimi (tekrarlarla) yapılmıştır.

İLÇE GENELİ MEVSİMLİK ÇİÇEK EKİMİ
İlçemiz genelinde yoğun kullanılan alanlarda kışlık ve yazlık çuha, hercai menekşe ve top kadife 
olmak üzere toplam 2.340 Adet mevsimlik çiçek ekimi yapılmıştır.
Örnek Çalışmalar;
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YENİ PARK YAPIMI VE OYUN GRUBU KURULUMU
İlçe Geneli 1 Adet Yeni Park Yapıldı ve Oyun Grubu Kuruldu.
Deniz Mah. Şeref Molla Sokak Parkı;

PARK REVİZE ÇALIŞMALARI
1. Fatih Mah. Tepe Parkı

2.Çınarlı Mah. 18. Sokak Parkı
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3. Yavuz Sultan Mah. Yavuz Sultan Parkı

4.Plevne Parkı

5.Kauçuk Parke Yapımı

İlçe Geneli 780 m² Kauçuk Parke Uygulaması yapıldı.
1 - Fatih Mah. Tepe Parkı
2 - Çınarlı Mah. 18. Sokak Parkı
3 - Yavuz Sultan Parkı
4 - Plevne Parkı

Örnek Çalışmalar;
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REFÜJLER ANA YOL GÜZERGÂHLARI PEYZAJ ÇALIŞMALARI

İlçe geneli refüjlerde ve yeşil alanlardaki bitkilerin, yabancı ot temizliği, bakımı ve çapalaması dü-
zenli olarak yapıldı.

Örnek Çalışmalar;

PARK VE YEŞİL ALANLAR TEMİZLİK, 
BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI
1. Çocuk Oyun Parklarında Oyun Grubu Ve Spor Aletleri Bakım Çalışmaları
İlçemiz genelinde Çocuk Oyun Parkları ve Yeşil Alanlardaki çocuk oyun gurupları, spor aletleri ve 
Kent Mobilyalarının Bakımları Düzenli Olarak Yapıldı. Kırılmış olan parçaları yenileriyle değiştirildi.
Örnek Çalışmalar;
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2. Havuz Temizlikleri
İlçe Genelindeki Tüm Havuzların Temizliği Düzenli Olarak Yapıldı.

Örnek Çalışmalar;

                   
                                            Eski Hali     Yeni Hali

BİTKİLERE FORM VERME ÇALIŞMALARI

İlçe geneli parklardaki ağaçların ve çalı formundaki bitkilere düzenli olarak form verilmiştir.

Örnek Çalışmalar;
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DİĞER FAALİYETLER
İlçe geneli boş arsalarda kepçe ile temizlik yapıldı.

BİTKİ SULAMALARI

İlçemizde sulama tesisatı bulunmayan park, yeşil alan ve refüjlerde yaz mevsimi boyunca arazöz 
ile sulama yapılmıştır.
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YAPILAN HİZMETLER

Bahattin Çelik Spor Kompleksi Peyzaj Çalışması

Fatih Gençlik Merkezi Peyzaj Çalışması
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Parklar, Yeşil Alanlar ve Hizmet Binaları Su Tesisat Çalışmaları

2021 Yılı İçerisinde ilçe genelindeki tüm Park ve Yeşil Alanlarda meydana gelen su patlağı tamirleri, 
fıskiye ayarları ve tesisat bakımları düzenli olarak yapılmıştır. Ayrıca ilçe genelindeki tüm havuzla-
rın temizliği ve pompa bakımları yapılmıştır. Yıl içerisinde Belediye Hizmet binaları ile resmi kurum-
larda muhtelif Su Tesisat Tamirleri ve Bakımları Yapıldı.

İlaçlama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Haşere ve Uçkun İlaçlamaları

2021 dönemi İlçe sınırları içinde bulunan tüm mahalle ve sokaklarda vektör ile mücadele yapıldı. 
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Sıra Yapılan İş ve İşlemler Ölçü Birimi TOPLAM
1 AĞAÇ DİKİMİ ADET 347

2 ÇALI DİKİMİ ADET 3.409

3 ÇİÇEK DİKİMİ ADET 2.340

4 YENİ PARK YAPIMI ADET 1

5 YENİ OYUN GURUBU KURULUMU ADET 4

6 YENİ FİTNES ALETİ KURULUMU ADET 4

7 PARK REVİZE ÇALIŞMASI ADET 4

8 AĞAÇ BUDAMA ADET 428

9 AĞAÇ KESİMİ ADET 68

10 ÇİM TOHUMU EKİMİ M² 10.000

11 BANK MONTAJI ADET 69

12 PİKNİK MASASI MONTAJI ADET 41

13 ÇÖP KOVASI MONTAJI ADET 257

14 OT BİÇİMİ VE TEMİZLİK M² 1.050.000
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RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
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RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hü-
kümleri çerçevesinde belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ve ticari faaliyet gösteren işyer-
lerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile canlı müzik izin belgesi verilmesi.

• İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikâyetleri yerinde inceleyerek, ilgili yasa 
ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görürse ilgili birime havale etmek

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
                                                                          
Kanun ve Yönetmeliklerin Uygulanması ve Belediyeye Gelir 
Sağlaması amacıyla 2021 yılı içerisinde 155 Adet + 3 Yenile-
me Ruhsatı verilmiş 530.867,05 TL gelir sağlanmıştır.

166 Adet İşyeri Ruhsat Denetimi yapılmıştır.

Müdürlüğümüze 599 Adet gelen ve giden evrakların takibi ya-
pılmıştır.

2559 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 3 Adet 9.832,00 
TL idari para cezası verilmiştir.
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TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Evsel Katı Atıkların Toplanması: Evsel katı atıkların toplanması ve taşınması faaliyetlerini yürü-
tür.

• Geri Dönüşüm: Geri dönüşüm uygulanacak yerleri belirler, bilgilendirici broşürler hazırlar li-
sanslı fi rma aracılığı ile çalışma programı yapar, fi rmanın çalışma programını belirler ve denet-
ler. Alınmasını sağlar Ayrıca eğitim faaliyetlerini sürdürür.

• Cadde Sokak Süpürülmesi: Süpürge araçlarının çalışma programını düzenler ve kontrolünü ya-
par

• Mahalle Temizlik Ekipleri: Cadde, sokak ve kaldırımların temizlik işçileri tarafından süpürülme-
sini takibinin yapılmasını sağlar.

• Pazar Yeri Temizliği: Mahallelerde kurulan pazar yerlerinin, temizliğinin yapılması ve yıkanma-
sını sağlar.

• Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Temizliği: Kurban bayramı öncesi ve sonrası temizlik ve dezen-
fekte ile ilgili tüm çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

• Moloz ve Bahçe Atıkları Kaldırma Çalışması: Derince sınırları içerisinde vatandaş tarafından 
boşluklara ve konteyner yanlarına çıkarılan, tadilat, park-bahçe ve mobilya atıklarının kepçe ve 
kamyon yardımıyla toplanmasını sağlar.

• Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: Vatandaşlardan gelen istek ve şikâyetlerin yerinde kontrolü ya-
pılarak olumlu veya olumsuz cevaplandırılması ve vatandaşa bilgi verilmesini sağlar.

• Okul-Cami ve Kamu Binaların dış temizliği: otların biçilmesi, süpürülmesi ve yıkanması faaliyet-
lerini gerçekleştirir.

• Çöp konteynırlarının yenilenmesi, temizlenmesi, bakım ve onarımlarının yapılması: konteynır 
yıkama aracı ile düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını yapar, konteynırların ba-
kım onarımlarını sağlar ihtiyaç halinde konteynırları yeniler.

• Mezarlık Temizliği: Mezarlıkların yıllık bakım ve temizlik çalışmalarına katkı sağlar.
• Hava kirliliğini önlemek maksadıyla konut ve iş yerlerinde yakıt ve baca sisteminin denetlen-

mesi, uygunsuzluk halinde baca sisteminin mevzuata uygun hale getirilmesi için gerekli reviz-
yonun yaptırılmasının sağlanması ve gerektiğinde üst kuruma bilgi verilmesi

• Karla Mücadele Çalışması: Kış aylarında kaldırım, üst geçitler, kamu binalarının bahçeleri ve 
otoparklarda, kar ve buz kaldırma çalışmaları yapılmaktadır.

• Gürültü kirliliği ile ilgili önlemlerin alınmasını, şikâyetlerin değerlendirilmesini, denetim gerçek-
leştirilmesini ve gerektiğinde üst kuruma bilgi verilmesini sağlar

Müdürlüğümüz, konutlardan ve iş yerlerinden kaynaklanan evsel atıkların toplanması ve taşınması; 
çöp konteynerlerinin düzenli olarak boşaltılması, kaldırım bordürlerinin yabani otlardan temizlen-
mesi, süpürülmesi ve mıntıka yapılması; konutlardan kaynaklanan inşaat atıklarının, mobilya atık-
larının ve budamadan kaynaklanan bahçe atıklarının toplanması ve berterafını. cadde ve sokakların 
yıkama aracı ile yıkanması; pazar yeri artıklarının toplanması, süpürülmesi ve yıkanması; süpürge 
aracı - personel ile cadde ve sokakların süpürülmesi; belirli periyotlarla ilçe genelindeki umumi 
konteynerlerin özel araç ve kimyasallar ile dezenfekte edilmesi, kaldırım bordürlerinin boyanması; 
dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçelerinin temizliği (Ot biçme, küreme, yıkama.); geri dö-
nüşümü mümkün olan atıkların ayrı toplanmasını sağlayarak; çöp miktarının ve maliyetlerin azal-
masını; çevre kirliliğinin önlenmesini,  atıkların tekrar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasını 
ve çevreye olumsuz etkilerinin azaltılarak kontrolün sağlanmasını; kaçak atık dökümünü engelle-
yip kirliliğin önlenmesi, emisyon ve baca denetimleri yaparak çevre kirliliğinin önlenmesi ve hava 
kalitesinin arttırılması, hususunda çalışmaları yetki görev ve sorumluluklar kapsamında yapmakta 
olup; kent temizlik çalışmaları ve geri kazanılabilir atıkların ayrı toplanarak atıkların azaltılmasının 
sağlanması ve çevre sağlığının korunması için gerekli çalışmaları yürütmektedir.
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Hizmet sunumundan yararlanan vatandaş sayısı ilçe toplam nüfusu ve ziyaretçileri olup, sunulan 
hizmete ilişkin çözüm masasına yapılan talep sayısı 2660 Adet olup tümüne müdahale edilerek 
başvuruların   % 100 ‘ü ortalama 1 gün 6 saatte çözüme kavuşturulmuştur.

Sunulan
Hizmetler

Tanım Fotoğraf Sağladığı Fayda

Çöp Toplama

Konutlardan ve iş yerler-
inden kaynaklanan evsel 
atıkların toplanması ve 

taşınması.

Evsel atıkların 
çevre ve in-

san sağlığına 
olumsuz etki 

yapmasını engel-
lemek ve uygun 

bertarafının 
gerçekleştirilm-
esini sağlamak.

Küreme

Kaldırım bordürlerinin yaba-
ni otlardan temizlenmesi, 

süpürülmesi ve mıntıka 
yapılması

Kaldırımların ve 
yol kenarlarının 
temizlenmesi

Moloz Toplama

Konutlardan kaynaklanan 
inşaat atıklarının, mobilya 

atıklarının ve budama-
dan kaynaklanan bahçe 

atıklarının toplanması ve 
bertarafı

Moloz atıklarının 
evsel atıktan ayrı 

toplanması ve 
mevzuata uygun 

bertarafının sağl-
anması

Cadde ve 
Sokakların 
Yıkanması

Cadde ve sokakların yıkama 
aracı ile yıkanması

Cadde ve sokak-
ların yıkanması 
ile çevre ve halk 
sağlığının korun-

ması

Pazar
Yerlerinin

Temizlenmesi

Pazar yeri artıklarının to-
planması, süpürülmesi ve 

yıkanması

Pazar yerlerinin 
temizliği ile çevre 
ve halk sağlığının 

korunması

Süpürge Aracı 
ile Cadde ve 
Sokakların 

Süpürülmesi

Süpürge Aracı ile Cadde ve 
Sokakların Süpürülmesi

Cadde ve sokak-
ların temizliği
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Konteyner 
Yıkama ve 

Dezenfeksiyon

Belirli periyotlarla ilçe 
genelindeki umumi kon-
teynerlerin özel araç ve 

kimyasallar ile dezenfekte 
edilmesi

Çevre ve Halk 
sağlığının korun-

ması

Kaldırımların 
Boyanması

Kaldırımların boyanması

Görüntü kirlil-
iğinin giderilmesi 
ve çevre düzenle-

mesi

Elle Süpürme

Mahalle sınırları içerisinde 
bulunan gündüz ve gece ol-
mak üzere toplam 18 sabit 

süpürge personeli çalış-
maktadır.

Sokakların 
süpürülmesi

Okulların 
Temizlenmesi

Okullardaki büyümüş otlar 
kürenip, okul bahçesinin 

yıkanması

Öğrencilerin 
sağlıklı bir ortam-

da eğitimlerine 
devam etmeleri

Camilerin
Temizlenmesi

Cami Bahçesindeki 
büyümüş otlar kürenip, 

bahçe yıkaması yapılıyor

Kirliliğin gideril-
mesi

Geri dönüşümü 
mümkün olan 
atıkların ayrı 
toplanması

Ambalaj atıklarının, diğer 
tüm atıklardan ayrı toplan-

ması.

Ambalaj 
atıklarının, atık 
pillerin, bitkisel 
atık yağların ve 
atık lastiklerin 

ayrı toplanması 
ile çöp miktarının 

ve maliyetlerin 
azalması, çevr-

eye olumsuz 
etkileri olan 

atıkların tekrar 
değerlendirilerek 
çevreye olumsuz 
etkilerinin azaltıl-

ması
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Atık Pillerin 
Toplanması

Okullarda, işyerlerinde, 
kamu kurum ve kuruşların-

da, evlerde atık pillerin 
toplanması.

Gelecek nesillere 
ve vatandaşa geri 
dönüşüm alışkan-
lığı kazandırmak

Bitkisel Atık 
Yağların Alın-

ması

İşyerlerinden, okullardan 
kamu kurumlarından ve 

hanelerden toplama nokta-
larına getirilen bitkisel atık 

yağların alınması.

Çevre kirliliğini 
önlemek, bitkisel 
atık yağların ye-
nilenebilir enerji 

ile elektrik ve 
bio dizel üretilip, 
ekonomiye katkı 

sağlaması

Elektronik 
Atıkların Alın-

ması

Ev ve işyerlerinden, kamu 
kurum ve kuruluşlarından 

alınması.

Çevre kirliliğinin 
önlenmesi, 

ekonomiye ka-
zandırılması

Ömrünü 
Tamamlamış 

Lastiklerin 
Toplanması

Atıl olarak çevreye bırakılan 
lastiklerin toplanması.

Çevre kirliliğinin 
önlenmesi, 

ekonomiye ka-
zandırılması, 

kontrolün sağlan-
ması

Atık Camların 
Toplanması

Ev ve iş yerlerinden çıkan 
atık camların toplanarak 

geri kazanılması.

Çevre kirliliğinin 
önlenmesi, 

ekonomiye ka-
zandırılması, 

kontrolün sağlan-
ması.
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Kullanılmış 
Giysi ve Tekstil 
Atığı Toplama

İlçe geneline yerleştirilen 
100 Ad. Kumbara ile Kul-
lanılmış Giysi ve Tekstil 

Atıklarının diğer atıklardan 
ayrı toplanması.

Evsel atık içer-
isindeki tekstil 
atıklarının ay-

rıştırılması ile de-
polama alanından 
fayda sağlanması 

ve ekonomiye 
kazandırılması.

Emisyon–Baca 
Denetimi

İş yerlerinde baca sistemi-
nin denetlenmesi.

Çevre kirliliğinin 
önlenmesi, hava 
kalitesinin art-

tırılması.

Kaçak Döküm
Kaçak Atık Dökümünün 

Önlenmesi.

Kaçak atık 
dökümünü 

engelleyerek 
çevre kirliliğini 

önlemek
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YAPI KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
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YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Yapı Kullanma İzin Belgesi: İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre yapı tamamlandıktan sonra 
belediyemizce yapının bütün bağımsız bölümleri ve ortak alanları veya kısmi olarak her bir ba-
ğımsız bölümleri için verilen; bağımsız bölümlerin amacına ve projesine uygun inşa edildiğini, 
kullanılabilir olduğunu gösteren belgedir. Bu belge yapının tamamı için alınmadıkça cins deği-
şikliği yapılamaz ve kat mülkiyetine geçilemez.

• Kat Mülkiyeti: Tamamlanmış bir yapının kat, daire iş bürosu, dükkân, mağaza, depo gibi bölüm-
lerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki 
veya ortak malikleri tarafından bağımsız mülkiyet hakkı kurulmasına denir.

• Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma Kayıt Kabul; Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı 
atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde öncelikle kaynakta azaltılması toplanması, geçici 
biriktirilmesi, taşınması,  geri kazanılması değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin tek-
nik ve idari iş ve işlemler yapmak

• İş Deneyim Belgesi: Özel sektöre taahhüt edilerek inşaatı bitmiş inşaatlar için talep edilmesi 
durumunda, 4734 Sayılı KİK ve Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliğine göre İş Deneyim 
Belgeleri düzenlenerek verilir.

• Asansör Muayenesi: Asansör tesisi yapılan binaların muayenelerinin yapılması
• Metruk, Tehlike Arz Eden Binaların Yıkılması: Belediyemize yapılan müracaatlar veya yapılan 

denetimler esnasında yıkım tehlikesi arz eden eski binaların yıkılması için 3194 sayılı imar ka-
nunu hükümleri uygulanır ve çevreye zarar verecek eski binaların yıkımı sağlanır.

• Riskli Yapı İşlemleri: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
hükümleri uyarınca riskli yapı tespiti yapılan binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kayma-
kamlık ile koordineli olarak tahliye ve yıkımının sağlanması

• Kaçak Yapı Şikâyetleri: Belediyemize beyaz masa aracılığıyla ya da telefonla gelen şikâyetler 
yerinde incelenerek işlem yapılır.

• 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında inşaat ruhsat almış yapıların; yer 
teslimi, temel üstü vizesi, seviye tespit, hak ediş, iş bitirme, yılsonu seviye tespiti gibi iş ve 
işlemlerinin yapıldığı birimdir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsat verildikten sonra iskân 
aşamasına kadar yapı ile ilgili tüm işlemleri yapmak

Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak hizmetlerimizi kaliteli ve kısa zamanda yerine getirerek, Kanun, Yö-
netmelik ve İlkelerimiz doğrultusunda şehrimize; yapı ve fi ziki mekân ölçeğinde kaliteli, modern 
bir görünüm kazandırarak verimli, etkin, yeniliklere açık, süratli ve kaliteli hizmet vererek rasyonel 
çözümlerle halkın sorunlarını ortadan kaldıran şeffaf bir müdürlük olarak hedefl erimizi gelecek yıl-
larda daha da ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Belediye Başkanı’nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında ya-
pılan iş ve işlemlerin ifa ve icrası bağlamında, Yapı Kontrol Müdürünün koordinasyonu ile birimde 
çalışan personeller görevlerini yerine getirmektedir.

İSKÂN BİRİMİ FAALİYETLERİ

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân)
Yapı sahiplerinin başvurusu ve yapı denetim fi rması veya fenni mesullerin beyanı üzerine teknik 
elemanlarımızca yerinde yapılan kontrol sonucu, yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak bitirildiği-
nin tespit edilmesi halinde yapı kontrol belgesi düzenlenir. 2021 yılında 311 Adet yapı kullanma izin 
belgesi verilmiştir. Yapı kullanma izni harç ve muayene ücretleri, vergi ve sigorta prim borçları ile 
ilgili olarak vergi dairesi, sosyal sigortalar kurumu ve gelir birimi ile 750 Adet yazışma yapılmıştır. 
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Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti
İnşaat ruhsatı alan 112 adet inşaat ruhsat projesine kat irtifakı onayı yapılarak arsa payı üzerinden 
tapu çıkartılması sağlanmıştır.  Yapı kullanma izni almış binalara ise kat mülkiyet tapularını alabil-
meleri için 25 Adet kat mülkiyeti projesi onaylanmıştır.  

Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma Kayıt Kabul
2021 yılında İlçemiz genelinde yapılan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları için toplam 34 Adet 
taşıma kayıt kabul belgesi düzenlenmiştir.

İş Deneyim Belgesi
Belediyemiz mücavir alan sınırlarında ruhsatlı ve iskanlı veya iskanı alınmamış ancak %80 seviye-
sine gelmiş yapılarla ilgili olarak müteahhit fi rmanın müracaatı üzerine kamu ihalelerine girmek, 
müteahhitlik yetki belgesi almak veya silah ruhsatı almak için gerekli olan toplam 28 adet iş dene-
yim belgesi düzenlenmiştir.

Yapı Kontrol Ve Kaçak Yapı Birimi Faaliyetleri
Birim personeli tarafından temel olarak periyodik bölge taraması yapılarak ve şikâyetler değerlen-
dirilerek inşaatların ruhsat ve projelerine uygun olup olmadığı denetlenmektedir. Ruhsatsız veya 
projesine ve eklerine aykırılıklar tutanakla tespit edilerek gerekli uyarılar yapılır ve düzeltmesi için 
süre verilir. Söz konusu aykırılıklar süresi içerisinde uygun hale getirilmediyse 3194 sayılı İmar Ka-
nunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılarak, Encümene havale yapılmaktadır. Encümen 
kararı doğrultusunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından 2021 yılında 76 
Adet yapı ile ilgili dosya Encümene havale edilmiştir. 

İskân Fotoğrafı

        Kaçak Yapı Tutanak Fotoğrafı           Kaçak Yapı Tutanak Fotoğrafı
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Asansör Muayene Hizmetleri
Asansör tesisi yapılan binalarda yapı kullanma izin belgesi almadan önce asansör tescili ve ruhsatı 
alması gerekmektedir. Ayrıca mevcut asansörlerin yılda bir defa muayene edilip kontrollerinin ya-
pılması gerekmektedir.           

19 Kasım 2008 tarih ve 27058 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme Yö-
netmeliği gereği asansör yıllık muayenelerini yetkilendirilmiş “A Tipi Muayene Kuruluşlarınca” ya-
pılması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili müdürlüğümüze başvuru yapan muayene kuruluşlarının 
evrakları incelenmiş, ilgili yönetmelik gereğince yapılan değerlendirme sonucunda Belediyemiz ile 
S&Q Mart Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A.Ş. ile sözleşme yapılmıştır.

2021 yılı içinde toplam 32 Adet asansörle ilgili muayene ve kontrollerini aksattıkları için yasal iş-
lem yapılarak güvenli hale getirilmesi sağlanmıştır.

Metruk Binalar
İlçemiz sınırlarında bulunan kaçak yapılar, kullanılmayan, çirkin görüntü arz eden, bulundukları 
mahalle ve sokakta farklı amaçlarla kullanılan, çevreye tehlike ve korku yaşatan 15 Adet metruk 
yapı tespit edilerek işlem yapılmıştır. Bunların 14 tanesi yıkılmış ve 1 tanesinin ise işlemleri devam 
etmektedir. 

Metruk Bina Yıkım Fotoğrafı

Asansör Tutanak Fotoğrafı Asansör İçi Tutanak Fotoğrafı
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Riskli Yapı İşlemleri      

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun hükümleri uyarınca riskli 
yapı tespiti yapılan binaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kaymakamlık ile koordineli olarak tah-
liye ve yıkımının sağlanması hususlarında yıkılan riskli yapı sayısı 13 Adet olup toplam 16 Adet iş ve 
işlem yapılmıştır. 

BEYAZ MASA ŞİKÂYETLERİ VE YAZILI ŞİKÂYETLER
Müdürlüğümüz faaliyet alanı ile ilgili olarak toplam 87 Adet beyaz masa şikâyeti ve 269 Adet yazılı 
şikâyet ile ilgili işlem yapılmıştır.

YAPI DENETİM BİRİMİ İŞ VE İŞLEMLERİ
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında inşaat ruhsat almış yapıların; yer teslimi, 
temel üstü vizesi, seviye tespit, hakkediş, iş bitirme, yılsonu seviye tespiti gibi iş ve işlemlerinin 
yapıldığı birimdir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce ruhsat verildikten sonra iskân aşamasına kadar 
yapı ile ilgili tüm işlemler bu birim tarafından yapılır. Bu birimde 2021 yılında 2235 Adet evrak işlem 
görmüş ve sonuçlandırılmıştır.

                              

Yapı Denetim FotoğrafıYapı Denetim Fotoğrafı
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YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• Meclis Toplantıları: Belediye meclisi, belediyenin karar organı olup 2972 sayılı seçim kanununa 
göre 31 seçilen Belediye Meclis Üyesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Meclisinin 
görevlerinin düzenleyen maddesi gereği çalışmalarını yürütür.

• Encümen Toplantıları: 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince teşekkül etmiş olan Belediye En-
cümeni, Belediye Başkanı tarafından havale olunan konuları görüşülerek karara bağlanması 
çalışmalarını yürütür.

• Genel evrak: Belediyemize diğer kurum, kuruluş ve kişilerden gelen evrakların kabul edilme-
si bunların tasnif edilerek ilgili servise ulaştırılması, servislerde üretilen evrakları ilgili yerlere 
ulaştırılmak üzere elden, kargo veya kayıtlı elektronik posta (KEP) yolu ile yasal süresi içerisin-
de ulaşılması sağlanmaktadır.

• Bilgi Edinme Başvuruları: Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açık-
lık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usullerini 
düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kanunu gereği yapılması gereken işler servisimizce 
yürütülmektedir.

• Resmi Yazışmalar: Başkanlık Makamının özellikle resmi kurumlarla ilgili yazışmalarının mevcut 
mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.

• Açık Kapı: Vatandaşlarımız tarafından İçişleri Bakanlığının kurmuş olduğu Açık Kapı sistemine 
gönderilen taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılmasını 
sağlamak.

• CIMER: Vatandaşlarımız tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen her türlü istek, şikâyet, ih-
bar ve görüş/önerileri değerlendirerek; başvurularının etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuç-
landırılmasını sağlamak.

MECLİS VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI
Mecliste görüşülmek üzere birimlerce hazırlanmış ve Belediye Başkanınca gündeme alınması için 
onaylanarak havale edilen Müdürlük teklifl eri EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden 
teslim alınmış ve Meclis gündemi hazırlanarak Belediye Başkanının onayına sunulmuştur. Başkan 
tarafından uygun görülen Meclis toplantı gündemi mevzuatın öngördüğü usul ve sürelerle Beledi-
ye ilan panosunda ve Belediyenin resmi internet sitesinde ilan edilmesi sağlanmıştır.

2021 YILI MECLİS TOPLANTILARI KARAR SAYISI

AY ALINAN KARAR SAYISI

OCAK 12

ŞUBAT 5

MART 11

NİSAN 17

MAYIS 3

HAZİRAN 2

TEMMUZ 4

AĞUSTOS 4

EYLÜL 8

EKİM 7

KASIM 1

ARALIK 7

TOPLAM 81
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Komisyona havale edilen teklifl erin komisyonlarda görüşülmesi ve kanunda belirtilen sürelerde 
yeniden Meclis gündemine alınması hususları takip edilmiştir. Başkanlık Makamına havale edilen 
önergelerin zamanında cevaplandırılmasının takibi yapılmış, Meclis konuşmaları kayıt ses cihazıy-
la kayıt edilmiş, toplantı tutanaklarının çözümleri gerçekleştirilmiştir. Mecliste görüşülerek karar 
haline dönüşen teklifl er Meclis karar defterine kayıt edilerek karar numarası verilmiş, Meclis karar-
larını Meclis Başkanı ve Divan Katip üyelerine imza ettirdikten sonra Belediye Başkanının onayına 
sunulmuştur. 
Başkan tarafından iade edilmeyen ve kesinleşen kararların nüshalarını yürürlüğe girmesi için kay-
makamlık makamına ve gereği için ilgili birim Müdürlüklerine gönderilmiştir. Kararların asıl bir nüs-
hasını dayanak belgeleriyle beraber arşivlenmiştir. Alının Tüm kararlar internet yoluyla kamuoyu-
nun bilgisine sunulmuştur.
2021 yılı içerisinde 25 Adet komisyon ve 81 Adet Meclis kararı alınmıştır. Meclis Başkanlığına 8 
Adet önerge verilmiştir.

ENCÜMEN ÇALIŞMALARI
Encümende görüşülmek üzere birimlerce hazırlanmış ve Belediye Başkanı tarafından gündeme 
alınması için onaylanarak havale edilen teklifl er EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerin-
den teslim alınmış ve gündem hazırlanmıştır. 
Encümen toplantılarının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tedbirler alınmış ve Encü-
men salonu toplantıya hazır hale getirilmiştir.

AY ALINAN KARAR SAYISI

OCAK 20

ŞUBAT 24

MART 28

NİSAN 22

MAYIS 18

HAZİRAN 28

TEMMUZ 15

AĞUSTOS 25

EYLÜL 23

EKİM 18

KASIM 22

ARALIK 22

TOPLAM 265

Encümende görüşülerek karar haline gelen teklifl ere karar numarası verilmiş ve kararlar Encümen 
Başkanı ve üyelerine imzalatılarak gereği için bir nüshası ilgili müdürlüğe, para cezası içeren ka-
rarların bir nüshası ayrıca Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Encümen karar asılları ile 
birlikte Müdürlük teklifl erini ve konu ile ilgili dokümanlar arşivlenmiştir.
Encümen toplantısında karar verilmeyip incelemeye alınan teklifl erin takibi yapılmış ve kanuni sü-
relerde yeniden Encümenin gündemine alınması sağlanmıştır.
Encümen üyelerinin 2886 sayılı kanun çerçevesinde yapacağı ihalelerde de aynı görevler yapılmış, 
Encümen üyelerinin toplantılara katılım durumları tespit edilerek Huzur Haklarının düzenlenmesi 
üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
2021 yılı içerisinde toplam 50 Adet encümen toplantısı yapılmış olup, yukarıdaki tabloda belirtilen 
toplam 265 Adet Encümen kararı alınmıştır.
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Kurum Gelen-Giden Evrak İşlemleri
Belediye Başkanlığımıza resmi kurum ve kuruluşlardan, şahıslardan elden teslim edilen, posta 
veya KEP adresi üzerinden gönderilen tüm evraklar EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üze-
rinden kayıt işlemleri gerçekleştirilmiş, konularına göre tasnif edilerek ilgili Müdürlüklere havaleleri 
ve intikalleri yapılmıştır.
2021 yılı içerisinde Gelen Evrak Sayısı: 13.272
2021 yılı içerisinde Giden Evrak Sayısı: 6.779

AY GELEN EVRAK SAYISI GİDEN EVRAK SAYISI

OCAK 958 498

ŞUBAT 936 488

MART 1392 715

NİSAN 996 503

MAYIS 818 356

HAZİRAN 1235 673

TEMMUZ 967 520

AĞUSTOS 1023 535

EYLÜL 1179 571

EKİM 1095 596

KASIM 1254 579

ARALIK 1419 745

TOPLAM 13272 6779

EVRAK KAYIT VE POSTA İŞLEMLERİ
Kurum dışına gönderilecek evraklar, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bulunan tüm Resmi ku-
rumlara öncelikle KEP üzerinden gönderilmiştir. KEP adresi bulunmayan kurum ve kuruluşlara per-
sonelimiz aracılığıyla elden teslim edilmiş, gönderilemeyen evraklar posta yoluyla gönderilmiştir. 
Birimimiz müdürlüklerden tebligat, iadeli taahhütlü, APS ve normal posta adı altında gelen evrak-
ların posta gönderimini sağlamıştır.
CİMER – Açık Kapı – Bilgi Edinme Başvurusu Süreci İşlemleri
CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) 
Belediye Başkanlığımıza müdürlüklerimizi ilgilendiren 629 Adet CİMER Başvurusu yapılmış ve sü-
resi içerisinde cevaplandırılmıştır.
İçişleri Bakanlığı Açık Kapı Sistemi 
Belediye Başkanlığımıza Açık Kapı Sistemi üzerinden müdürlüklerimizi ilgilendiren 143 Adet başvu-
ru yapılmış ve süresi içerisinde cevaplandırılmıştır.
Bilgi Edinme Başvuruları
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 8 Adet başvuru müdürlüklerimize iletilmiş ve süresi 
içinde cevaplandırılmıştır.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyet ve Projeler
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

• İşyeri ve Esnaf Denetimleri: Zabıta ve ilgili birim teknik personeli tarafından, gayrisıhhi müesse-
seler ve sıhhi müesseseler; gerek iş yeri başvuruları ve kurumlardan gelen şikâyetler doğrultu-
sunda, gerekse belediyemiz sorumluluğundaki iş yerlerinde verilen ruhsat şartlarının korunup 
korunmadığı hususunda denetimler yapılmaktadır.

• Semt Pazarları Denetimleri: Belediyemizce ilçemiz dâhilinde kurulmakta olan 7 adet semt pa-
zarında 5957 sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların 
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğe istinaden 
denetlenmektedir. Semt Pazarlarında nizam ve intizam sağlanarak izinsiz işgale ve seyyar sa-
tıcılara, dilencilik yapanlara müdahale edilmekte ve pazar içerisindeki trafi k düzeni sağlanmak-
tadır. Pazar dışında da market ve kamyonların faaliyetleri denetlenmektedir.

• Dilencilerle İlgili Yapılan Çalışmalar: Belediyemiz yetki ve sorumluluğundaki ana yol ve cad-
delerde zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik denetimler yapmaktadır. Vatandaşlarımızın dini 
ve insani duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 
33’üncü maddesi gereği idari para cezası verilmekte ve dilencilikten elde etmiş oldukları gelirin 
mülkiyeti, Encümen kararı ile kamuya geçirilmektedir.

• Kayıt dışı Ekonomik Faaliyetlerin (Seyyar Satıcı) Engellenmesine Yönelik Yapılan Denetimler: 
Belediyemizin yetki ve sorumluluğundaki cadde, sokak, ana yol, yaya kaldırımı gibi kamuya ait 
ortak kullanım alanlarında ki izinsiz işgallere ve seyyar satıcılara yönelik yapılan denetimler ile 
kentin estetiğini bozan izinsiz işgaller kaldırılmakta ve ilgilileri hakkında yasal işlem yapılmak-
tadır.

• Kent Estetiği Denetimleri: Belediyemiz görev yetki ve sorumluluk alanlarına konan her türlü 
reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açacağı görüntü kirliliğini engellemek, 
kent estetiğine katkıda bulunmak amacı ile zabıta ekiplerimizce denetimler yapılmaktadır. Rek-
lam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği gereği izni veya uygunluk görüşü bulunmayan, belediyemizin 
sorumlu olduğu alanlarda görüntü kirliliği oluşturan ve kent estetiğini olumsuz etkileyen rek-
lam, ilan ve tanıtım elemanı yıl içerisinde zabıta ekiplerimizce kaldırılmıştır.

• Etiket ve Tarife Denetimleri: Belediyemizce, tüketicilerin; ekonomik çıkarlarını korumak amacı 
ile satışa arz edilen mal ve hizmetlerin fi yat etiketleri ve ücret tarifelerine yönelik denetimler 
yapmakla birlikte, tüketicileri bilgilendirme ve bilinçlendirme yönünden de çalışmalar yürü-
tülmektedir. İşyerlerinde denetim yapılırken, işyeri sahiplerine veya yöneticilerine 6502 sayılı 
Tüketici Kanunu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Belediyemize gelen tüketici konulu şikâ-
yetler ekiplerimiz tarafından öncelikli olarak değerlendirilmekte ve çözüme kavuşturulmakta-
dır.

Zabıta Müdürlüğü, Belediyemizin lokomotif birimi konumunda olup ilçe halkının huzur ve sükûnunu 
sağlamaya çalışmakta, sağlık, eğitim ve sosyal ihtiyaçların giderilmesi için hizmet vermektedir. 
Müdürlüğümüz ilçede yaşayanların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. 
Bu çalışmaları yaparken gerekli her türlü hizmeti yerine getirir ayrıca gerekirse Emniyet güçleriyle 
müşterek karşılaştıkları olumsuzluklara yerinde müdahale etmekte ve hizmetin devamlılığını sağ-
lamaktadır.

Hedefi miz Derince de Kurumsal Misyonumuzdan sapmadan huzur, sağlık ve düzeninin sağlanma-
sına katkı sağlayan dinamik, vatandaş odaklı hizmet sunan bir Zabıta teşkilatı olmaktır.
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İŞYERİ VE ESNAF DENETİMLERİ
İş yerlerinin denetiminde; fahiş fi yat uygulamasının önlenmesi, etiket kontrolü ve ürünlerin son 
kullanma tarihleri, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile iş yeri işgallerinin önlenmesine yönelik 
denetimler ve fırın denetimlerinde, hijyen ve ekmek gramaj kontrolleri yapılmaktadır. Dönem içeri-
sinde 424 ( dört yüz yirmi dört)  işyeri denetimi gerçekleştirilmiştir.

    
     

İdari Yaptırım Kararları
Dönem içerisinde Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa muhalefet 
eden izinsiz afi ş asan, meydan cadde ve kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini engelleyen 
kişiler/kurumlar hakkında 5 ( beş) adet idari yaptırım kararı tanzim edilmiştir. 



2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

243

Verilen Uyarı (İhtarname)
Resmi kurum evrakları, vatandaş dilekçeleri ve ekiplerimizin tespit ettiği eksik-aksak hususların 
düzeltilmesi için ekiplerimizce süre içerikli toplam 669 (altı yüz altmış dokuz)    adet uyarı evrakı 
düzenlenmiştir.

Gelen/Giden Evrak ve Dilekçe
Başkanlığımıza gelen ve Zabıta Müdürlüğüne havalesi yapılan bilgilendirme, belirli iş ve işlemlerin 
yapılmasının talep edildiği resmi kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlara ait talep ve şikâyet 
içerikli toplam 1160 (Bin yüz atmış)  adet evrakla ilgili çalışmalar yapılmış kurumlara ve vatandaş-
lara bilgiler verilmiştir. 
Dönem boyunca Müdürlüğümüz Kaleminden toplam 383 ( üç yüz seksen üç) adet evrak çıkışı ya-
pılmıştır.
Dönem içerisinde vatandaşlarımız tarafından Çözüm Masası aracılıyla iletilen talep ve şikâyet içe-
rikli toplam 800  (sekiz yüz)  adet çözüme kavuşmuştur.
Tebligat-Tutanak ve Rapor
Dönem içerisinde Müdürlüğümüze bağlı Zabıta Ekipleri tarafından çeşitli iş ve işlemler ile, Beledi-
yemiz Birimlerince düzenlenen evraklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca gönderilen evrak-
lardan 159 ( yüz elli dokuz)  adedi Derince ’de ikamet eden vatandaşlara tebliğ edilmiştir. 
Mühür
Zabıta ekiplerince yasal işleme tabi olarak tutulan zabıtlar neticesinde ve İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince, 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanununun 8. Maddesine aykırı olarak, kumar 
oynatıldığı tespit edilen işyerleri ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadığı veya mevzuata ay-
kırı işletildiği tespit edilen işyerleri hakkında dönem içerisinde toplam 19 ( on dokuz)  adet işyeri 
mühürleme/kapatma işlemi uygulanmıştır. 
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Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi
Dönem içerisinde Müdürlüğümüze bağlı ekip tarafından sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvan-
larının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezine intikalle-
ri sağlanmakta, aşı, kısırlaştırma ve tedavi işlemleri yapılan köpekler öncelikle alındıkları ortama 
bırakılmaktadır. Bu amaçla dönem içerisinde toplam 1031 ( bin otuz bir)  adet sahipsiz ve güçten 
düşmüş, yaralı sokak hayvanı ilgili birime teslim edilmiştir.
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Dağıtılan Meclis ve Encümen Evrakları
Belediye Meclisi toplantı gündem maddelerini içeren evraklar Belediye Meclis üyelerine ve Mahalle 
Muhtarlıklarına ait toplam 396 ( üç yüz doksan altı)  adet evrak imza karşılığında teslim edilmiştir.
Dönem içerisinde Belediye Meclisimizin ve Encümenimizin yetkisinde bulunan ve karara bağlan-
ması gereken konularla ilgili olarak toplam 7 ( yedi) adet evrak Meclisimiz onayına sunulmuştur.
İnşaat Mahallinin Çevre Emniyet Takibi
Yeni inşa edilecek yapılara ait çevre emniyeti ve mahallin güvenlik tedbirlerinin alınarak, çalışma 
sahasında görsel kirliliğin ortadan kaldırılması hususlarında 48 (kırk sekiz) adet çevre emniyet ta-
kibi yapılmıştır.
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Trafi k İşaret Levhaları/Hacıyatmaz Montaj ve Tamiri
Trafi k Atölyesi tarafından, trafi k işaret levha montaj ve tamiratı kapsamında 1951 ( bin dokuz yüz 
elli bir) trafi k levhası, delinatör (hacıyatmaz), kasis, duba montajı, tamirat bakım ve onarım işlemi 
yapılmıştır.

Ağır Tonajlı Araçlar ve Uygunsuz Park Edilen Araçlar Hakkında Tanzim Edilen İhbarname
İlçemiz genelinde yapılan rutin kontroller ile Başkanlığımıza gelen şikâyetler üzerine uygunsuz 
park edilen ve şehir içine paklanma yapması yasak olan yanıcı, patlayıcı madde taşıyan ağır tonajlı 
araçlar hakkında 127 (yüz yirmi yedi)  adet ihbarname tanzim edilmiştir.
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- B - 
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
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KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

1.1-1
Birimlerin eğitim ihtiyaç-

larının tespiti
Adet 1 1

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

1.1-2 Hizmet içi eğitim Adet 10 10
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

1.1-3 Oryantasyon eğitimi % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

1.1-4 İşbaşında eğitim % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

1.1-5
Mesleki panel, fuar, semi-

ner vb. etkinliğe katılım
Adet 3 3

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

1.1-6
Mesleki yayınların temin 

edilmesi
Adet 3 3

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

1.2-1

Personel çalıştırılmasına 
yönelik hizmet alımı öde-
me dosyalarının hazırla-

ma süresi

Gün 2 2
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

1.3-1
Personel performans 

takip çalışması
Adet 1 1

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

1.3-2
Personel kaynaşma et-

kinliği
Adet 2 0

Pandemi Tedbir-
leri

1.3-3
Personel memnuniyet 

anketi
Adet 1 0

Pandemi Tedbir-
leri Kapsamında 

Online Anket 
Altyapı Çalışması 

Yapılmaktadır.

1.3-4
İş sağlığı ve güvenliği 

sisteminin eksiksiz uygu-
lanması

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

1.3-5
Çalışanların periyodik mu-

ayenelerinin yapılması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

2.1-1
İş Analizlerinin ve Görev 
Tanımlarının Yapılandırıl-

ması
Adet 1 1

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

2.1-2
Birim Çalışma Yönetme-
liklerinin Güncellenmesi

Adet 1 0
Taslak Çalışmala-
rı Devam Etmek-

te

2.2-1 Bina bakım - onarım işi % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

2.2-2
Satınalma taleplerinin 
karşılanma gün sayısı

Gün 5 5
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır
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2.2-3
Kurum içi talep edilen 

araçların gerçekleştirilme 
oranı

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

2.2-4

Kiralanan araçların aylık 
hakediş ödemelerinin ha-
zırlanarak, ayın ilk 7 günü 

içinde Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne gönderilme 

oranı

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

3.1-1
İşyeri denetimleri ve ruh-

satlandırılması
Adet 250 155

 Pandemi koşul-
ları nedeniyle.

3.1-2
Genel saha yoklaması ve 
Planlı İşyeri Denetimleri

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

3.2-1
Gayrimenkul gelirleri için 
düzenli takip sisteminin 

kurulması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

3.2-2
Belediyeden hizmet alma-
ya gelen vatandaşa borcu 

yok sorgulaması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

3.2-3
Ödeme Emirleri gönderil-

mesi ve uygulaması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

3.2-4
Dava konusu işlemlerin 
mali yükümlülüklerini 

takip etmek
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

3.3-1
Araç takip sisteminin 

iyileştirilmesi
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

3.3-2
Stok takip sisteminin 

iyileştirilmesi
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

3.3-3

"Elektrik, su, telefon ve 
doğalgaz giderlerinin 

fatura takip
programından tüketim 

miktarları ve bedellerinin 
izlenmesi"

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

3.4-1
Hibe proje teklifi  hazırla-

ma
Adet 1 1

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

4.1-1
Vatandaşın hizmetlerden 
memnuniyet araştırması

Adet 1 1
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-2 Faaliyetlerin duyurulması % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni
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KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

4.1-3 Belediye bülteni Adet 2 2
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-4 e-Bülten Adet 24 24
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-5
Önemli gün ve haftalarda 

SMS gönderimi
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

4.1-6 Sosyal medya yönetimi % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-7 Konulu faaliyet broşürleri Adet 6 6
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-8 Meslek gruplarıyla toplan-
tılar

Adet 4 4
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-9 Mahalle ziyaretleri % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-10 Belediye faaliyetlerinin 
tanıtıldığı bilboard-totem-

lerin kullanılması
Adet 38 38

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

4.1-11
Çocuk, kadın, gençlik ve 

engelli meclis faaliyetleri
Adet 1 0

Pandemi tedbir-
leri kapsamında 
etkinlik yapılma-

mıştır.

4.1-12
Ramazan ayı faaliyetleri Adet 5 10

Beklenenin 
dışında faaliyet 
düzenlenmiştir.

4.1-13 Kent konseyi Toplantısı Adet 2 2
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.1-14 Önemli gün ve haftaların 
kutlanmasına yönelik 
etkinlik düzenlemek

Adet 15 15
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.2-1
Servis personelinin eğitim 

faaliyetleri
Saat 6 12

Pandemi nede-
niyle personele 

eğitim sayısı 
arttırılmıştır

4.2-2 Vatandaş talep ve şikâ-
yetlerinin geri dönü-

şümlerinin izlenmesi ve 
raporlanması

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.3-1 Başkan ve yardımcılarının 
periyodik toplantıları

Adet 50 50
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

4.3-2 Başkan ve müdürlerin 
periyodik toplantıları

Adet 2 2
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır
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4.3-3 Başkan ve yardımcılarının, 
müdürler ile periyodik 

toplantıları
Adet 6 6

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

4.3-4 Başkan yardımcılarının 
bağlı müdürleriyle periyo-

dik toplantıları
Adet 50 50

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

4.3-5 Müdürlerin personeli ile 
periyodik toplantıları

Adet 12 12
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

5.1-1 Yazılım ve donanım ihtiya-
cının giderilmesi 

% 70 70
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

5.1-2 Dijital arşiv sisteminin 
sürekliliğinin sağlanması 

% 80 60
Çalışmalar de-

vam etmektedir.

5.1-3
Belediye web sayfasından 

meclis toplantılarının 
canlı yayını

Adet 14 0

Pandemi nede-
niyle toplantı yeri 

değişmiş olup, 
toplantı salo-

nundaki alt yapı 
yetersizliği nede-
niyle gerçekleşe-

memiştir.

5.1-4
Belediye web sayfasından 

ihalelerin canlı yayını
% 100 0

Pandemi nede-
niyle toplantı yeri 

değişmiş olup, 
toplantı salo-

nundaki alt yapı 
yetersizliği nede-
niyle gerçekleşe-

memiştir.

5.1-5

Kent bilgi sisteminin 
sürekliliğinin sağlanması 
için gerekli hizmetlerin 

temin edilmesi

% 100 70
 Çalışmalar de-

vam etmektedir.

5.1-6
Akıllı telefon ve tablet 

uygulamaları
% 70 70

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni
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TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
G

ös
te

rg
e

Ko
du Gösterge Adı

Ölçü 
Birimi

Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

6.1-1
Konferanslar - 

Paneller düzenlemek
Adet 5 1

Pandemi tedbirlerinden dolayı 
yapılmadı

6.1-2
Festival - Şenlik 

düzenlemek
Adet 2 2 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.1-3 Sinema gösterimi Adet 2 2 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.1-4 Sergi Adet 2 2 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.1-5 Konser - Şiir dinletisi Adet 4 4 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.2.-1 Kültürel geziler Gün 60 3
Pandemi tedbirlerinden dolayı 

yapılmadı

6.2.-2
Yazar - Okur buluş-

maları
Adet 5 5 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.2.-3 Yarışmalar Adet 2 2 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.2.-4 Enstrüman kursları Adet 2 2 Hedef Değere Ulaşılmıştır

6.2.-5
Klasik el sanatları ve 

hobi kursları
Adet 45 22

Pandemi tedbirlerinden dolayı 
yapılmadı

7.1.-1 Vektör mücadelesi % 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

7.1.-2
Sokak hayvanlarının 

rehabilitasyonu
% 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

7.1.-3

Kurbanlık, büyük-
baş-küçükbaş hay-
vanların sağlık hiz-

metleri

% 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.1.-1
İhtiyaç sahipleri için 

giyecek yardımı
Talebin 

%’si
100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.1.-2 EYDEM faaliyetleri Adet 12 12 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.1.-3

Evlilik öncesi ve son-
rası ailelere sosyal, 

kültürel ve psikolojik 
danışmanlık hizmeti

Talebin 
%’si

100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.1.-4
Cenaze evine ikram 

yapımı
% 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.1.-5 Kırtasiye yardımı % 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.1.-6 Kömür yardımı % 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır
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TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
G

ös
te

rg
e

Ko
du Gösterge Adı

Ölçü 
Birimi

Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

8.1.-7

"İhtiyaç sahiplerine 
Belediyemiz aşevin-

den sıcak yemek
yardımı yapılması"

Talebin 
%’si

100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.2.-1
Amatör spor kulüple-

rine yardım
% 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır

8.2.-2
Spor turnuvaları dü-

zenlemek
Adet 10 7

Pandemi nedeniyle kısıtlı 
etkinlik yapılmıştır.

8.2.-3
Muhtelif dallarda de-
rece yapanlara ödül

% 100 100 Hedef Değere Ulaşılmıştır
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KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

9.1.-1 Gençlik merkezi                                                        % 50 100

Önelikli yatırım 
kapsamında yıl 

içerisinde yapımı 
tamamlanmıştır

9.1.-2 

Kentsel dönüşüm faali-
yetlerinin  yürütülmesi  (2 

adet / Araptepe %95 - 
Deniz Mahallesi %40)

% 80 70
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

9.1.-3
Mahalle Konağı (2 adet /
Sırrıpaşa Mahalle Konağı 

%100)
% 75 50

Kamulaştırma 
işlemi devam 
etmektedir. 

9.1.-4
Kapalı Pazar Yeri (2 adet / 
Yenikent Kapalı Pazar Yeri 

%100)
% 75 50

Tahsis işlemleri 
devam etmekte-

dir.

9.1.-5 Hoca Ahmet Yesevi Camii % 70 60

Diyanete dev-
redildi. K.B.B. 

tarafından ihalesi 
yapılacak.

9.1.-6

Kültür Merkezi (2 adet /
Yenikent Kültürmerke-
zi- 1071 Anadolu Kültür 

Merkezi (Belediye Hizmet 
Binası))

% 55 55
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

9.1.-7 Tahtalı Göleti % 30 30

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır 
(Fen işlerine 

tarafından ihalesi 
yapıldı.)

9.1.-8
Çocuk- Aile Kültür ve 

Yaşam Merkezi
% 30 5

Tahsis çalışmala-
rı devam etmek-

tedir.

9.1.-9 Doğa Parkı % 30 30
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

9.1.-10
Modern Hayvan Satış Yeri 

ve Kurban Kesim Alanı
% 20 20

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

9.1.-11
Tarımsal Kalkınma Destek 

Projesi (Aspir Yağı)
% 30 85

Önelikli yatırım 
kapsamında 

olması

9.1.-12
Proje bazlı zemin etütleri-

nin yapılması 
Adet 3 3

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır
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KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

10.1.-1
İmar Uygulaması Yapılan 

Alan Miktarı 
Hektar 25 7

12 hektar İmar 
Uygulaması De-
vam Etmektedir.

10.1.-2
Kamu Hizmetlerinin Yürü-
tülmesi için Kamulaştır-

ma Yapılması 
m² 4.000 2.203

Dere Taşkın 
Sahaları, Park ve 
Yeşil Alanlarda 
bulunan taşın-

mazlardan yeteri 
kadar kamulaştır-
ma talebi gelme-

miştir.

10.1.-3
Belediyemiz menfaatleri 
doğrultusunda taşınmaz 

mal satın alınması 
m² 11.500 1.864

Satın alma talebi 
gelmemiştir.

10.2.-1 İmar ve çevre denetimleri % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

10.2.-2

"Çevre ve emniyet açısın-
dan sorun teşkil eden boş 

arazilerin etrafl arının 
kapattırılması "

Adet 5 5
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

11.1.-1 Yeni yol açılması km 1 2,1

Kırsal Mahalle-
lerimizden gelen 

taleplerin art-
ması 

11.1.-2 İstinat duvarları yapılması m3 3.000 2000
Yeni Yol Açımın-
da İhtiyaç Duyul-

maması

11.1.-3 Tretuvar yapılması m2 40.000 40.000
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

11.1.-4 Asfalt yol yapılması km 30 40
İsu Altyapı Çalış-

maları

11.1.-5 Parke yol yapılması km 0,6 5,5
İsu Altyapı Çalış-

maları

11.1.-6
Yolların trafi ğe açık tutul-

ması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

11.1.-7
Tesisler, Okul ve Hizmet 
Binalarının Bakım Onarı-

mının Yapılması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

11.1.-8
Araç bakım ve onarımları-

nın periyodik yapılması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

12.1.-1 Yeni yeşil alan yapımı Adet 1 1 Hedef Değere 
Ulaşılmıştır
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KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

12.1.-2
Yeni park ve spor alanları 

yapılması 
Adet 3 1

Mevcut 4 Adet 
Parkın Komple 

Revize Edilmesi

12.1.-3
Mevcut parkların bakım 

onarım çalışması 
Adet 107 107

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

12.1.-4
Spor aletleri kurulacak 

açık alan 
Adet 3 4

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

12.1.-5 Fidan, ağaç dikimi Adet 300 347
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

12.1.-6
Boş araziler dahil ot-çim 

biçimi 
m² 10� 10�

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-1
Yıl boyunca çöplerin top-
lanması ve nakledilmesi 

ton 42.000 38.000
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

13.1.-2
Sokakların elle süpürül-

mesi
Adet 1.257 1.257

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-3
Makine ile yolların her gün 

süpürülmesi 
Adet 1.257 1.257

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-4
Makine ile yolların her gün 

yıkanması
Adet 1.257 1.257

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-5
Moloz ve hafriyatların dö-
küm alanına nakledilmesi 

(kamyon) 
Adet 900 1.100

Beklenenin dışın-
da artış meydana 
gelen atık toplan-

ması

13.1.-6
Çöp konteynırlarının te-

mizliği (3 kez)
Adet 9.000 18.360

Beklenenin dışın-
da talep meyda-

na gelmiştir.

13.1.-7
Dini tesis, okullar ve 

kamu kurumlarının bahçe 
temizliği 

Adet 74 74
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

13.1.-8 Mezarlık temizliği Adet 5 5
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

13.1.-9 Kaldırım temizliği % 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

13.1.-10
Çöp konteynırlarının 

bakımı 
Adet 700 750

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-11
Çöp konteynırlarının yeni-

lenmesi
Adet 410 410

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-12
Kaldırım bordür boyama-

ları
km 40 50

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.1.-13
Sokak temizliği için mal-

zeme alınması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır
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KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı
Ölçü 

Birimi
Hedef
 Değer

G
er

çe
kl

eş
en

D
eğ

er

Durum
Sapma 
Nedeni

13.2.-1

"Çevrenin korunması ve çev-
re kirliliğinin asgari düzeye
 indirilmesine yönelik Atık 

Yönetim Planının sürdürül-
mesi"

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

13.2.-2
Hava ve gürültü kirliliği 

denetimlerinin yapılması-
na destek olunması

% 100 100
Hedef Değere 

Ulaşılmıştır

13.2.-3

Çevre sorunlarına duyar-
lılığı arttırmak için eğitim 
ve bilinçlendirme çalış-

malarının yapılması

Adet 10 0

Pandemi sebebi 
ile eğitim çalış-

maları yapılama-
mıştır.

13.2.-4
Stratejik Gürültü Haritaları-
nın hazırlanmasına destek 

olunması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.2.-5
Hava kalitesinin iyileşti-
rilmesi için girişimlerde 

bulunulması
% 100 100

Hedef Değere 
Ulaşılmıştır

13.2.-6
Ambalaj atıklarının toplanması 

ve nakledilmesi
ton 6.500 4.986

Hedef Değere Ulaşıl-
mıştır

13.2.-7 Atık pillerin toplanması kg 3.500 680

Pandemi sebebi ile 
okullarda eğitim ve atık 
toplama kampanyaları 

yapılamamıştır. 

13.2.-8
Bitkisel atık yağların toplan-

ması
kg 3.500 3.500

Hedef Değere Ulaşıl-
mıştır

13.2.-9 Elektronik atıkların toplanması kg 4.000 3.000
Hedef Değere Ulaşıl-

mıştır

13.2.-10
Kaçak atık dökümlerinin tespiti 

ve engellenmesi
Adet 100 100

Hedef Değere Ulaşıl-
mıştır

13.2.-11
Ömrü tükenmiş lastiklerin 

toplanması
Adet 800 1.130

Beklenenin dışında 
artış meydana gelen 

atık toplanması

13.2.-12
Bacalardan kaynaklı hava kirlili-

ğinin engellenmesi
% 100 100

Hedef Değere Ulaşıl-
mıştır

13.2.-13 Cam atıkların toplanması ton 140 40,420
Beklenenin altında 
meydana gelen atık 

toplanması

13.2.-14 Tekstil Atıkların Toplanması ton 60 138
Beklenenin dışında 

artış meydana gelen 
atık toplanması

13.2.-15 İri Hacimli Atıkların Toplanması ton 250 582
Hedef Değere Ulaşıl-

mıştır
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- C - 
PERFORMANS SONUÇLARININ

DEĞERLENDİRİLMESİ
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun getirdiği çıktı/sonuç odaklı bir yönetim anlayışı ile kamu kaynaklarının etkili, ekono-
mik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri öne çıkmaktadır. 
Bu ilkelerin uygulanabilmesini sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel 
araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans yönetim sisteminin iyi bir 
şekilde uygulanabilmesi için öncelikle performans ölçüm sonuçları ile bütçe arasında ilişki kurul-
ması gerekmektedir. Performans Esaslı Bütçeleme sisteminin temel unsurları stratejik plan, per-
formans programı ve faaliyet raporudur. Stratejik plan ve performans programları ile Belediyemizin 
temel politika hedefl eri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; öngörülen he-
defl ere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Per-
formans hedefl erinin uygulama süreç ve sonuçları belirli dönemlerde takip edilmekte, performans 
gerçekleşmeleri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hedefl enen ve gerçekleşen değerler karşı-
laştırılmakta, sapmalar ve sapma nedenleri araştırılmakta, başarı aralıkları tespit edilmektedir. 
2021 Mali Yılı Performans Programında yer alan 137 Adet performans göstergesi izlenmiş, gerçek-
leşme verileri kayıt altına alınmıştır. Gerçekleşme değerlerinin hedef değerler ile karşılaştırılması 
sonucunda başarı aralıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen başarı aralıklarına karşılık gelen puanlar 
belirlenmiş ve tabloda da görüldüğü üzere uygun renk atamaları yapılmıştır.

Performans Göstergeleri Başarı Düzeyi Değerlendirme Sistemi

Gerçekleşme Aralığı Kategorik Renk Kodu Başarı Düzeyi

% 115 ve üstü Hedef Üstü

% 85-114 Çok İyi

% 70-84 İyi

% 55-69 Orta

% 45-54 Zayıf

% 0-44 Çok Zayıf

Performans Sonuçları Tablosu” 
başlığı altında yer alan perfor-
mans göstergelerimiz; Hizmet 
Alanlarına göre gösterilmiş, ger-
çekleşmeler hedef değerleri ile 
karşılaştırılmış ve sapma ne-
denlerine yer verilmiştir. Hizmet 
alanları bazında hazırlanmış olan 
göstergelerin başarı düzeyleri 
yukarıdaki tabloda yer almak-
tadır. 2020-2024 Stratejik Plan 
kapsamında hazırlanan 2021 
Mali Yılı Performans Programı 
doğrultusunda yapılan ölçme ve 
değerlendirme sonucunda, Bele-
diyemizin performans başarı dü-
zeyi  % 85 olarak ölçülmüştür.

 

Hedef Üstü  
14

Çok İyi 99

İyi 3
Orta 5
Zayıf 1

Çok Zayıf 15
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PERFORMANS BİLGİ

SİSTEMİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik planlama, per-
formans programı hazırlama, izleme-değerlendirme süreçleri Mali Hizmet-
ler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemizde Stratejik Plan ve 
Performans Programlarında ortaya konulan kurumsal hedefl er ile bunların 
gerçekleşme durumunun kıyaslanması için izleme ve değerlendirme siste-
mi oluşturulup uygulamaya alınmıştır. Böylece kurumumuzun fi ziki ve mali 
ilerlemesi ile performans göstergelerine yönelik veri/bilgiler sağlıklı bir şe-
kilde toplanıp değerlendirilmektedir.
İzleme ve değerlendirme sürecinin en önemli unsuru; planlanan hedefl er 
ile gerçekleşme değerleri arasındaki tutarlılığın takibi ve aralarında oluşan 
farklılıklara karşı alınacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulmasıdır. 
Bu amaçla kurulan sistem üzerinden sağlıklı veri analizinin gerçekleştirilme-
si büyük önem teşkil etmektedir.
Bununla birlikte hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yılsonunda fa-
aliyet raporları aracılığıyla göstergelerin hedef değerleri, gerçekleşme du-
rumları ile karşılaştırılmakta, ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmekte ve he-
deften sapma varsa nedenleri kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
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- IV - 
KURUMSAL KABİLİYET VE

KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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A.ÜSTÜNLÜKLER
• Kurumumuzda sürekli iyileştirmeyi hedefl eyen bir anlayışın hâkim olması
• Personelin ekip ruhuyla hareket etmeyi benimsemesi
• Vatandaştan gelen şikâyet ve isteklere cevap veren Çözüm Masası’nın etkin bir şekilde hizmet 

vermesi
• Evrak sonuçlandırmalarında standart sürelerimizin olması
• İhtiyaç sahiplerine sürekli ve düzenli olarak yardımların sağlanması
• Var olan personelin nitelikli olması
• Kullanılan araçların yeterliliği
• Belediyemizin köklü ve kurumsal bir yapıya sahip olması
• Kurumsal yapının oluşmuş olması itibariyle işlerin akıcılığı ve hızlı yürümesi
• Yapılan iş ve işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi
• Güçlü bir mali yapıya sahip olunmasından dolayı hizmet ve mal alımlarındaki ödemelerin zama-

nında yapılması
• Muhtarlar, STK’lar, Meslek Odaları ve Kamu Kurumlarıyla iletişimin gelişmiş olması
• Mali kaynakların etkin kullanılması ve denetlenmesi
• Sosyal yardım başvuru taleplerinin analiz edilerek doğru hedef kitleye ulaştırılması
• İlçede istihdamın arttırılmasına yönelik belediyemizde bulunan DERKİM (Derince Kariyer İstih-

dam Merkezi) Projesinin aktif olarak hizmet vermesi
• Sporun ve sporcunun desteklenmesi
• Meslek edindirme kurslarının aktif olarak hizmet vermesi
• İmar Planlarının yapılmış olması, İmar Planına uygun olarak yapılaşmanın devam etmesi 
• Hedefl ere dayalı bir yönetim ve performans değerlendirme sistemi oluşturarak başarının sağ-

lanması.
• Şehir merkezine yakınlık
• Nüfus yoğunluğunun belli bir merkezde toplanması
• Kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği tesislerin olması
• Atık Getirme Merkezimizin olması
• Çevreye duyarlı projelerin varlığı (atık pil, bitkisel atık yağ, ambalaj atığı toplanması) 
• Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için sorumluluklarının yerine getirilmesi

B. İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER
• Süreç yönetim sisteminin, güvenilirliğini sağlamak için değerlendirme ve iyileştirmelerin en-

tegre edilmesine ve sağlamlaştırılmasına olan gereksinim,
• Farklı statüdeki çalışanların varlığı ve bunun getirdiği zorluklar,
• Müdürlükler arası koordinasyonun yeterli düzeyde olmaması,
• Eğitim faaliyetlerinin yayılımının sağlanmamış olması,
• Arşiv biriminin ana binadan uzak olması ve dijital arşivin kullanılmaması,
• Kardeş şehirler ile ortak projelerin yeterli sayıda yapılmaması,
• Kariyer yönetimi, yedekleme, rotasyon ve iş zenginleştirme sisteminin olmaması,
• Belediye hizmet binasının yetersiz oluşu ve bütün birimlerin tek çatı altında olmaması,
• Birimler arası koordinasyon eksikliği,
• İmara açılacak yeni alanların olmaması,
• Eski yerleşim alanlarının olmasından dolayı plansız kentleşmenin olması,
• Yapılan hizmetler sırasında ilgili kurumlarla yaşanan koordinasyon eksikliği,
• Çalışanların görevleri tanımlanmış olmasına rağmen yetki ve sorumluluklarının yeterli açıklıkla 

tanımlanmamış olması.
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C. DEĞERLENDİRME
• Teknik altyapımızın güncel olması ve konusunda uzman bir ekip olduğundan dolayı belediyenin 

tüm sistemleri kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır.
• Yapılaşmaya açılan ve/veya açılacak olan imarlı bölgelerde altyapı yatırımları yapılaşmadan 

evvel yapılmalıdır.
• İhale hazırlık süreçleri ve ihale aşamalarındaki yasal bekleme sürelerinin uzaması yatırımları 

geciktirmektedir.
• Projelerin sözleşmeden sonra gelen talepler nedeniyle değişikliklere uğraması yatırım süreleri-

ni ve maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
• Projelerin yerinde tetkik yapılarak eksiksiz yapılması gerekmektedir.
• Kurum içi branşlaşma çalışmaları başlamıştır.
• Kent yaşamında herkesin erişebildiği kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmektedir. Ancak 

daha etkili tanıtım yöntemleriyle bu hizmetlere ulaşacak kişi sayısını arttırmak mümkün ola-
caktır.

• Sosyal Belediyeciliğin bütün yönleri yerine getirilmekte, ihtiyaç sahiplerine çeşitli kanallarla 
ulaşılarak, kentin sosyal anlamda refahı gözetilmektedir. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine, yardımın 
yanında onları topluma kazandıracak. Çalışmaya ve üretmeye teşvik edilerek ihtiyaçlarını sağ-
lama yoluna gidilmelidir.

• Meslek Edindirme kurslarını bitiren ve DERKİM’e başvuran vatandaşlarımıza iş imkânı sağlamak 
adına ilgili kurumlarla ve meslek odalarıyla işbirliği içinde çalışılmaktadır.

• Pandemi sürecinde halkın sağlığını korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak adına sosyal yardım, 
denetim, sosyal etkinlik çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

• Vatandaş başvuru ve takip aşamalarında (Çözüm Masası) teknolojiyi etkin kullanarak takibine 
yönelik dijital belediyecilik geliştirilmektedir. 
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- V - 
ÖNERİ VE TEDBİRLER
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
• Hizmet Kalitesini arttırmak etkin ve verimli iş yapabilmek için teknik personel arttırılmalı.
• Müdürlükler arasında koordinasyon toplantılarının arttırılması.
• Sosyal ve Kültürel faaliyetler düzenleyerek Müdürlükler arası koordinasyon ve uyum sağlan-

malıdır.
• İlçemizin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekân-

lar oluşturulmalı.
• Fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için farklı teknik çalışmalarla 

bilimsel yöntemlerle ve analizlere dayanarak hazırlanan, ilçeye değer kazandıracak kentsel ta-
sarım/dönüşüm projelerinin çeşitli faaliyetler ile vatandaşa anlatılması sağlanır.

• Değişen kanun ve yönetmeliklerin aynı şekilde uygulanması için diğer ilçe kamu kurumları ile 
halinde bulunmalı.

• Belediyemiz, iç ve dış paydaşları ile tüm ilçe halkının gereksinim ve beklentileri ile ilgili uygun 
periyotlarda ihtiyaç analizi yaptırarak, elde ettiği bilgiler ışığında strateji ve hizmet politikasını 
gerçekleştirmede değişikliklere karşı sürekli hazır bulunmalıdır. Bu sayede hizmet sonuçlarını 
değerlendirerek tüm paydaşlarına sürdürülebilir yarar sağlamalıdır.
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürü-
tüldüğünü, 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 2021 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam 
ve doğru olduğunu teyit ederim. (Kocaeli 28/03/2022)

       

                       Ferhat SAMUK
              Mali Hizmetler Müdür V

İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam 

           Ferhat SAMUK
              Mali Hizmetler Müdür V
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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 doğ-
rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemle-
rinin 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 ol-
madığını beyan ederim. (Kocaeli-28/03/2022)

    

           Zeki AYGÜN
         Derince Belediye Başkanı

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim ol-

           Zeki AYGÜN
         Derince Belediye Başkanı
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