
 
 
 

T.C 

ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

2020 YILI FAALİYET RAPORU 

 

İÇİNDEKİLER 

-GENEL BİLGİLER 

-ARTUKLU BELEDİYESİ KURUMSAL BİLGİLERİ 

-FAALİYETLERE İLİŞKİNBİLGİ VEDEĞERLENDİRMELER 

 

 GENEL BİLGİLER 

 A-MİSYON, VİZYON VE İLKELERİMİZ 

 MİSYONUMUZ 

 Geçmişten geleceğe uzanan tarihin mirasını taşıyan dinlerin ve kültürlerin kucaklaştığı 

kentimizde kadim dostluk anlayışıyla bizlere verilen görevleri yerine getirirken adil, üretken 

yaşam kalitesinden ve kültüründen taviz vermeden, eşitlik temel prensibi çerçevesinde topluma 

hizmet veren, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, saygılı, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin 

yararlanan bir belediye olmaktır. 

 VİZYONUMUZ 

Tarihi dokuyu ve kültürü koruyan yaşatan ve modern, çevreci, çalışkan, üreten, bilgiye 

sahip ve bunları en iyi uygulayan kent olmaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR: 

Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için 
belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 

 
Bilindiği gibi, 5393 sayılı Kanun, belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları ile 

belediye idarelerine tanınan imtiyazlar konusunda kapsamlı bir düzenleme getirmiştir. 
Kanunun 14’ üncü maddesinde “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlığı altında şu 
hüküm yer almaktadır: 

 

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 

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

 
 b)Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir 
veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili 
her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür 
ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve 
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik 
etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî 
yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi 
ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, 
teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda 
bankacılığı yapabilir. 

 
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. 

 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.  

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin metninde sayılan görev ve yetkiler 
haricinde diğer mevzuatın belediyelere tevdi ettiği görevler de vardır. Bu görevlendirme 
sistematik olarak Belediye Kanununa ek yapmaktan daha çok ilgili kanunlarda müstakil 
hükümler olarak düzenlenmiştir. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse; 3194 Sayılı İmar 
Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu, 3572 sayılı İş yeri Açma ve 
Çalışma Ruhsatlarına dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gibi birçok kanun belediyelere görev tevdi 
etmiştir. 



 
 
 

Belediyeleri yetkileri konusunda ise 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci 
maddesi. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlığı ile şu şekilde bir düzenleme getirmiştir: 

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

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

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

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

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

 
 f)Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı 
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 
 g)Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

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

 

 ı)Borç almak, bağış kabul etmek. 

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

 
 k)Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 
tasfiyesine karar vermek. 

 
 l)Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

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

 

 n)Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

 



 
 
 

 o)Gayrisıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan  diğer 

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

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

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

oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

 p)Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları 

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

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

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

gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

 r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer 

mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına 

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

karşılığında yer seçim belgesi vermek. 

 (l)bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması 

ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi 

tarafından yapılır. Belediye, (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü 

ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebilir; 

toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle 

yerine getirebileceği gibi toplu taşıma haklarını kiraya verme veya 67’inci maddedeki esaslara 

göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.  

 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları il 

belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; Turizm, sağlık, sanayi ve 

ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğalgaz, yol ve 

aydınlatma gibi altyapı çalışmalarını faiz almaksızın 10 yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir. Bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir, sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz 

veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edilebilir. Belediye ve 

bağlı idareler, Meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve 

kullanma suyu verebilirler. 

 Belediye,  belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.  

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

sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75’nci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 

uygulanır. 



 
 
 

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

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

harç gelirleri haczedilemez. 

 Özetlemek gerekirse; Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayıl Belediye 

Kanunu’nda genel ve kapsamlı bir şekilde sayılmış olup, diğer kanunların ve ilgili mevzuatın 

ilgili maddeleriyle de belediyelere çeşitli görev ve sorumluluklar tevdi edilmiştir. Artuklu 

Belediyesi olarak hizmetlerimizi sunarken kanunların bize yüklediği görev, yetki ve 

sorumlukların ışığı altında hareket etmekteyiz. 

 

 C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

 1-Fiziksel Yapı: Artuklu Belediyesi 2020 yılı içerisinde Artuklu İlçesi 13 Mart 

Mahallesi Vali Ozan Caddesi No: 46’ da bulunan kendi binasında hizmet vermektedir. 

 2-İdari Yapısı: Artuklu Belediyesi; tüzel kişiliği olan, Özerk, görevleri ilgili kanunlarla 

belirtilmiş, genel yönetimin vesayet denetimi altında olan ve “Mahalli İdareler Bütçesi” adı 

altında özel bütçesi olan bir yerel yönetim kuruluşudur. Organları; Belediye Başkanı, Belediye 

Meclisi ve Belediye Encümeni olup, teşkilat yapısı, Belediye Başkanının Başkanlığında, 3 

Başkan Yardımcısının Yönetiminde, ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. 

İLKELERİMİZ 

Şeffaflık 

Etkinlik ve Verimlilik 

Katılımcılık 

Yurttaş Memnuniyeti 

Sürdürülebilir Hizmet 

Çözüm Odaklılık 

Ulaşılabilirlik 

Ekolojik Duyarlılık 

Tarihe ve Kültüre Saygı 

Sürekli Gelişim 

Kaynakların Tahsisinde Öncelikler 

İş Ahlakı 

Kalite Bilinci 

Yurttaş Odaklılık 



 
 
 

Farklılıklara Saygıyı Koruma ve Geliştirme 

Gücünü Halktan Alan, Hesap Veren 

Planlı ve Programlı 

Sosyal Belediyecilik 

ARTUKLU BELEDİYESİ KURUMSAL BİLGİLERİ 

 ARTUKLU BELEDİYESİ KURUMSAL BİLGİLER 

a. Kurumsal Yapı 

22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe 

göre C11 gurubunda bulunup, Artuklu Belediyesinin mevcut kurumsal yapısı aşağıda 

gösterilmiştir. 

 

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 4 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ 1 

FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ 1 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ 1 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

ZABITA MÜDÜRÜ 1 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ 1 

DİĞER MÜDÜRLER(*) 9 

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ 1 

UZMAN 5 

ŞEF 20 

AVUKAT 4 

MÜFETTİŞ 6 

MÜFETTİŞ YARDIMCISI 2 

MALİ HİZMETLER UZMANI 4 

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 2 

İDARİ PERSONEL(**) 80 



 
 
 

TEKNİK PERSONEL(**) 55 

SAĞLIK PERSONELİ(**) 18 

YARDIMCI HİZMET PERSONELİ(**) 21 

ZABITA AMİRİ 5 

ZABITA KOMİSERİ 14 

ZABITA MEMURU 84 

MEMUR KADROLARI TOPLAMI 342 

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI TOPLAMI 173 

 

 

 

 

b. Personel Mevcudu 

 

Artuklu belediyesinde istihdam türlerine göre Aralık 2020 tarihi itibariyle personel 

dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

Memur 

Kadrolu 

İşçi Sözleşmeli 

Şirket 

Personeli Toplam 

47 43 13 304 407 

 

 



 
 
 

 
 

 

Eğitim Durumu:  

Belediyemiz personelinin eğitim durumu şöyledir;  

Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumları 

        

 

 

 

Kadrolu İşçilerin Öğrenim Durumları Grafik 
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Memurların Öğrenim Durumları 

Toplam İlkokul Ortaokul Lise Ön Lisans Lisans 

47 0 4 18 12 13 

Memurların Öğrenim Durumları Grafik 

 

Norm Kadroya Göre Memur ve Kadrolu İşçi Dolu-Boş Durumu 

UNVANI SINIFI DOLU BOŞ TOPLAM 

Başkan Yardımcısı G.İ.H. 1 3 4 

Müdür G.İ.H. 8 10 18 

İç Denetçi G.İ.H. -- 1 1 

Uzman G.İ.H. -- 5 5 

Şef G.İ.H. 3 17 20 

Avukat A.H. 1 3 4 

Müfettiş G.İ.H. -- 6 6 

Müfettiş Yardımcısı G.İ.H. -- 2 2 

Mali Hizmetler Uzmanı G.İ.H. -- 4 4 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı G.İ.H. -- 2 2 
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İdari Personel G.İ.H. 14 65 79 

Teknik Personel T.H. 26 29 55 

Sağlık Personeli S.H.  -- 18 18 

Yardımcı Hizmet Personeli Y.H. 1 20 21 

Zabıta Amiri G.İ.H.  -- 5 5 

Zabıta Komiseri G.İ.H.  -- 14 14 

Zabıta Memuru G.İ.H. 6 78 84 

TOPLAM (Memur) -- 60 282 342 

TOPLAM (Kadrolu İşçi) -- 43 130 173 

 

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kanun  Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu’nun  41. Maddesi gereği Kamu İdarelerince hazırlanacak olan faaliyet 

raporları hakkında yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2020 yılına ait 12 aylık birim faaliyet 

raporu aşağıda sunulmuştur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda yetki, 

görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 Başkanlık Makamının randevularını planlamak ve programlarını düzenlemek, sözlü 

talimatlarını  ilgili birim, kişi ve kuruluşlara iletmek, kentin yönetim birimleri arasında sağlıklı 

bilgi akışının program dâhilinde yürütülmesini sağlamaktır.  

Faaliyetler:  

• Birimimiz çalışmalarını  Başkanlık Makamından aldığı talimatlar doğrultusunda 

sürdürmektedir.  

• Yapılacak olan toplantıların tarih ve saatini ilgili birimlere iletimi sağlanmaktadır. 

• Makamın  resmi protokol, tören (dini ve resmi bayramlar) ve ziyaret( kurum, vatandaş, 

esnaf) işlerinin takibini yapmaktadır.  

• Makama vatandaşlar tarafından gelen istek ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında 

ilgili birimlerle koordineli olarak çalışılıp, istek ve şikayetlerin sonucu hakkında 

vatandaşlara bilgi verilmesi sağlanmaktadır. 

• Makamın il dışında gerçekleşen programlarının (toplantı) takibini sağlamaktadır.  

• Makamın resmi ve özel yazışmalarını ilgili birimlere ileterek çözüme kavuşturulması 

sağlanmaktadır. 



 
 
 

• Ülkemizde çeşitli alanlar ile kurum ve kuruluşlarda yapılan yönetim değişiklikleri, 

atamaları ayrıca kutlama ve törenlerde Belediye Başkanı adına kutlama ve tebrik mesajı 

gönderilmiştir. 

• 01.01.2020 -31.12.2020 yılı içerisinde kıyılan nikâh sayısı 1262, kıyılan yabancı nikâh 

sayısı 107, hazırlanan belge sayısı 34, verilen cüzdan sayısı 986, alınmayan cüzdan 

sayısı 82, gelen evrak sayısı 46, giden evrak sayısı 39’tür. 

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak Personelin atama, terfi, nakil, izin ve 

emeklilik iş ve işlemlerini yapmak. Gerekli görevlendirmeler ve onayları Başkanlık 

Makamından almak, Belediye Başkanı, Meclis, Encümen, Memur, İşçi vb. tüm personellerin 

maaş ve bordrolarını hazırlayarak ödemeye hazır hale getirmek, Personellerin Emeklilik 

Keseneklerini, Sigorta Giriş ve Çıkışlarını, Aylık Bildirgelerini düzenleyip sistem üzerinden 

göndermek, yazışmaları zamanında yapmak, dosyaların hazır hale getirilmesini sağlamak gibi 

iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. 

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında 

sayısal olarak yapılan işlemler aşağıya alınmıştır. 

 

PERSONEL DURUMU 

MEMUR 47 

KADROLU İŞÇİ 43 

SÖZLEŞMELİ 13 

MEVSİMLİK İŞÇİ 24 

ŞİRKET PERSONELİ 304 

TOPLAM 431 

EMEKLİ OLAN MEMUR 7 

NAKLEN GELEN MEMUR 1 

NAKLEN GİDEN MEMUR 5 

KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILAN MEMUR 2 

EMEKLİ OLAN KADROLU İŞÇİ 3 

İSTİFA EDEN MEVSİMLİK İŞÇİ 1 

ÇIKIŞI VERİLEN MEVSİMLİK İŞÇİ 1 



 
 
 

 

 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 Yazı İşleri Müdürlüğüne havalesi yapılan yazılar mevzuat çerçevesinde işlemler 

yapılmaktadır. 

 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi uyarınca Meclis Toplantıları için Meclis 

Üyelerine gerekli duyuru, ilan ve tebligatı yapılarak Meclis’in düzenli olarak toplanması 

sağlanmıştır. Belediye başkanının bulunmadığı Meclis toplantılarında, toplantıları idare etmek 

üzere seçilmesi gereken Meclis 1. Ve 2. Başkan Vekili, yine meclis toplantılarında Meclis 

Divan Heyetinde görev alacak olan Katip Üyeler, Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilmesi 

gereken müntahap Encümen Üyeleri ve Meclis Toplantılarına yardımcı olmak, araştırma ve 

inceleme yapmak üzere oluşturulan komisyon üyeleri seçimlerinin; 5393 sayılı Belediye 

Kanununa uygun olarak seçilmeleri sağlanmıştır. Belediye Meclis toplantılarına ait üyelerin 

katıldıkları toplantılara ait puantajları tutarak, ödenecek huzur haklarının ödenmesi için 

katıldıkları toplantılara ait tutanaklar Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin müzakere ve karar verdiği 

işlerden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 23.maddesi uyarınca Belediye Başkanına kararlar 

tasdik ettirilip, 7 gün içinde Mülki Amirine gönderilmesi sağlanmıştır.  5393 sayılı Belediye 

Kanununun 35. Maddesi gereğince encümenin toplantı günleri tespit edilerek, tespit edilen gün 

ve saatte muntazaman toplanması sağlanmıştır. Belediye Başkanı tarafından encümene havale 

edilen evrakın bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanması sağlanmıştır. Encümen 

gündemini hazırlayarak Encümen Üyelerine gerekli duyuru yapılmıştır.   

 Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince görüşülüp karara bağlanan konuları karar 

defterine yazımını sağlayarak, karar örneklerinin detaylı bir şekilde yazılmış örneklerinin 

uygulanmasını teminen ilgili Müdürlüklere ve gerekli yerlere dağıtımı sağlanmıştır. Belediye 

Meclis ve Encümen kararlarını, usulüne uygun olarak dosyalamak, muhafaza etmek. Müdürlük 

bünyesinde görevli personelin çalışmalarını denetlemek, hizmetin düzenli akışını sağlamak ve 

vatandaşlara iyi ve kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Belediye 

Başkanlığına müracaatta bulunan vatandaşların dilekçelerini inceledikten sonra ilgili birimlere 

havalesi yapılmak üzere Başkanlık Makamına sunulmuştur. Belediyemize kurum içinden ve 

dışından gelen ve kurum içerisinden değişik birimlerden intikal eden evrakı teslim alarak, evrak 

kayıt elektronik ortamda sisteme kaydettirmek, Başkanlık Makamına havalesi yaptırılarak ilgili 

yerlere gönderilmesi sağlanmıştır. Kurum dışına giden evrakın kaydını yaparak, ilgili yerlere 

gönderilmesi sağlanmıştır.  Evrak Memuru tarafından zimmet karşılığı teslim edilemeyecek 

durumda olan evraklar posta irsaliyesine işlemek suretiyle gönderilmiştir. Müdürlüğün evrak 

dosyalama işlemleri düzenlenerek, evraklar muhafaza edilmiştir. Gizli dereceli evrakları teslim 

alarak, konuya mahsus defterine kaydını sağlayarak, ilgililerine gönderilmesi sağlanmıştır. 

Müdürlüğümüzde 1 Yazı İşleri Müdür Vekili, 1 Sözleşmeli Memur, 2 İşçi ve 2 Şirket elemanı 

çalışmaktadır. 

 



 
 
 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYET RAPORU  

01.01.2020-31.12.2020  

MECLİS TOPLANTILARI 
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 

Birleşim Sayısı 
5 1 2   1 3 5 4 1 19 5 5 51 

 
4   1   3 5 3 4   5 2 2 29 

Meclis Olağanüstü 
        1             1 2 

İmar Komisyonu 
            1     3   2 6 

Plan Bütçe Komisyonu 
                  5   2 7 

ENCÜMEN TOPLANTILARI 
                          

Karar Sayısı 
8 15 6 12 1 11 7 6 17 11 10 13 117 

  
                          

EVRAK KAYIT İŞLERİ 
                          

Gelen ve Dilekçe Evrak Sayısı 
                        12964 



 
 
 

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

Hukuk İşleri Müdürlüğü, Artuklu Belediyemizin tüzel kişiliği adına her türlü dava ile 

icra takiplerine ilişkin, iş ve işlemlerini takip eder ve sonuçlandırmak için, hukuksal alanda 

gerekli çalışmaları yapmak ve sonuçlandırmak. 

 Hukuk İşleri Müdürlüğü, Başkanlık-Belediye Meclis ve Belediye Encümeninden oluşan 

organları ya da, Belediye bünyesinde bulunan birimler tarafından uygulamaya yönelik 

tereddütlerin giderilmesi amacıyla, konu hakkında hukuksal danışmanlık yapmak, bu hususta 

sözlü mütalaalar vererek hizmetler sunmak. Belediye Tüzel Kişiliği temsilen Belediye Başkanı 

adına gereken her türlü protokol ve benzeri metinleri düzenlemek ve onaya sunmak. Belediye 

Tüzel Kişiliğine ait, hukuksal  alandaki iş ve işlemlerini yapmak, ilgili Mahkemelerde 

görülmekte olan davaları takip etmek ve sonuçlandırmak. 

FAALİYETLER 

 5018 sayılı Kanunun 60.Maddesinin g fıkrası ve 5393 Sayılı Kanunun 56.Maddesi 

Hükümleri çerçevesinde, Kurumun üst birimleri tarafından değerlendirmek ve gereği yapılmak 

üzere, Kurumumuz bünyesinde bulunan Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün 01.01.2020- 

31.12.2020 tarihleri arasındaki faaliyetleri aşağıda çıkarılmıştır. 

GELEN- GİDEN YAZI DURUMU 

 Yukarda belirtilen tarihler arasında, Kurumun yetkilileri tarafından 1054 adet resmi yazı 

Hukuk İşleri Müdürlüğüne havalesi yapılmıştır. Bu yazılar birimimiz tarafından incelenip 

değerlendirilmiş ve cevap verilmesi gerekli olanların cevabı yazıları ilgi Kurum ve şahıslara 

gönderilmiştir. Belirtilen bu tarihler arasında, gerek Müdürlüğümüze intikal olunan yazıların 

cevabı ve gerekse, Müdürlüğümüzce gerekli gördüğü  471 adet Resmi yazı ilgili Kamu Kurum 

ve Kuruluşlara veya şahıslara resmi olarak gönderilmiştir. 

01.01.2020-31.12.2020 BELEDİYEMİZİN DOSYALARI DEVAM EDEN DERDEST 

DAVALARI 

 

• İDARE MAHKEMELERİ                     :58 

• MARDİN KADASTRO  MAHKEMESİ    :14 

• MARDİN 1.ASLİYE MAHKEMESİ     :90 

• MARDİN 2 ASLİYE MAHKEMESİ     :21 

• DİĞER MAHKEMELER         :11 

TOPLAM         :194 



 
 
 

31.12.2020 itibari ile yapılan araştırma ve arşivleme sonucu mevcut dosya sayımızın194 

adet olduğu tespit olmuştur. 

  BİRİMİN DOSYALAMA VE ARŞİV İŞ VE İŞLEMLERİ: 

  Belediyemizle ilgili, gerek lehte ve gerekse aleyhte, ilgili Mahkemelerde açılmış 

bulunan dava dosyaları üzerinde çalışma olup, Hukuk İşleri Müdürlüğünde bulunmayan dava 

dosyaları tespit edilmiş ve bu dava dosyalarının temini cihetine gidilmiştir. 

  Eksik olan dava dosyalarının temin edildikten sonra bu dosya hakkında dosyalama 

sistemi yapılmış, devam edilen ve halen gündemde bulunan dosyalar ayrı bir şekilde, 

sonuçlanmış ve tüm işlemlerin bitmiş olunan dosyalar ise arşive kaldırılmıştır. 

  2020 yılında 1054 Adet Gelen Yazı 

  2020 yılında 471 Adet Giden Yazı 

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 

Yetki Görev ve Sorumlulukları: 

 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye 

sınırları içerisinde imar uygulamalarında oluşacak yeni yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park 

ve bahçe, çocuk oyun alanları ve spor alanları ve benzeri şekilde toplumun ortak kullanım alanı 

olarak değerlendirmesi çalışmalarını planlar ve yürütür. Yeni parklar oluşturmak ve eski 

parkların bakım ve revizyonu nu sağlamak, toplumun çevre bilincinin geliştirilmesi ve 

oluşturulmasında birimin üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirir. 

 Sorumluluk alanında bulunan cadde, sokak refüj ve rekreasyon alanlarında yapılan 

ağaçlandırma, çim ekimi ve sulama çalışmalarının yapılmasını takip etmekle görevlidir. 

* 13 Mart mahallesi eski Emniyet Müdürlüğü civarında bulunan, Belediyemize ait park 

alanının hazırlanan proje doğrultusunda İçerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, yürüyüş 

yolları, yetişkin bitkisel donatılar, oturma grupları(bank, kamelya ve piknik masası) 

kurulumları tamamlanarak faaliyete alındı. 

* Abdulkadir Menci DUYAN Kuran kursu bahçesine 5 adet spor aleti kurulumu 

tamamlandı.   

* Sosyal Bilimler Lisesi yanı spor kompleksi devamında yapılacak olan park alanına 

ağaçlandırma işlemi yapıldı. 

* Tarım ve Orman Bakanlığının Belediyemize bedelsiz olarak tahsis ettiği 7.024 adet 

çalı formu ve yetişkin ağaçların belirlenen alanlara ( park , refüj ve kaldırım v.b) dikim 

çalışmaları devam etmektedir. 



 
 
 

* Yalım Mahallesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun devamında bulunan park 

alanının düzenlenmesi (bitkisel donatılar, banklar, kamelya, çöp kovaları, aydınlatma 

elemanları vs.) tamamlandı. 

* TEDAŞ arkasında yapılan semt spor sahası devamında bulunan park alanının yapımı 

tamamlandı. İçerisinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, yürüyüş yolları, yetişkin bitkisel 

donatılar, oturma grupları (bank, kamelya ve piknik masası) kurulumları tamamlanarak 

faaliyete alındı. 

* PTT arkasında bulunan park alanı içeriğinde çocuk oyun grubu, spor aletleri, oturma 

grupları (bank, kamelya, piknik masası vs.) yürüyüş yolları, yetişkin bitkisel donatılar gibi 

elemanlarla dizayn edilen parkımız tamamlanarak hizmete alındı. 

* Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan Yalım, 13 Mart, Yenişehir ve Nur 

Mahallelerinde bulunan refüj ve kaldırım ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 

* Ensar Mahallesi Eski İl Sağlık Müdürlüğünün bulunduğu alanın park yapım çalışması 

devam etmektedir. 

* 13 Mart Mahallesi Türk Telekom İl Müdürlüğü arkasında bulunan park alanımız 

hazırladığımız proje doğrultusunda içerisinde yürüyüş yolları, oturma grupları (Bank, kamelya, 

piknik masaları, çöp kovaları vs.) çocuk oyun grupları, spor aletleri, basketbol ve futbol sahası, 

aydınlatma grupları, otomatik sulama sistemi, çim tesisi, yetişkin bitkisel donatılarla dizayn 

edilip faaliyete alınmıştır. 

* Yeni TOKİ engelliler anaokulu bahçesine çocuk oyun grubu kurulumu tamamlandı. 

* Park alanlarımızda bulunan kamelya, bank, pergola ve piknik masalarının deforme 

olan parçalarının (ahşap lata, lambri çatı şıngılları ve boya vernik) onarım çalışmaları 

tamamlandı. 

* Mevsimsel ağaç budamaları devam etmektedir. 

* Mevcut park alanlarımızın sulama, temizlik ve rutin bakımları devam etmektedir. 

* Parklarda bulunan çim alanlarımızın mevsimsel gübrelemesi yapıldı.  

* Park alanlarında vuku olan arıza ve aksaklıkların (elektrik, su pompaları, boru hatları, 

spring vs.) giderilmesi ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Yetki Görev ve Sorumluluklar: 

 Temizlik İşleri Müdürlüğü; Artuklu Belediyesi sınırları dahilinde, vatandaşlarımızın temiz 

ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri ve halkımızın her sabah daha temiz bir güne 

başlamaları, çevremizin doğal ve ekolojik düzenini bozmadan gelecek nesillere ve yaşanılabilir 

bir ortam bırakarak geri dönüştürülebilecek artıkların doğayı katlederek kaybolmasını 



 
 
 

engelleyerek ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağlamak amacıyla hizmetlerini etkin ve 

istikrarlı bir şekilde 24 saat içinde periyodik aralıklarla 5393 sayılı Belediye Kanunu 

çerçevesinde ilçemizin her türlü temizlik faaliyetlerini yerine getirmektir. 

Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün 2020 yıllında yapılan faaliyetler maddeler 

halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

 

1. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde 1 Müdür, 3 Memur, 1 Sorumlu 

Koordinatör, 18 Sürekli işçi, 14 Geçici işçi ve 158 Artuklu Personel A.Ş. işçisi görev 

yapmaktadır. 

2. Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan işçiler belirlenen görev yerlerinde 

dönüşümlü olarak günlük 7,5 (yedi buçuk) saat çalışmaktadırlar. 

3. Müdürlüğümüzde faal toplam 38 araç mevcuttur. 
6 Hora (13+1 ) 5 Kepçe (Kazıcı Yükleyici) 4 Traktör  1 Minibüs 

6 Hora ( 6+1 ) 4 Açık Kasa Mini Kamyonet 2 Süpürge Aracı  1 Otomobil (Kiralık) 

5 Damperli Kam. 1 Sulama aracı (Arazöz)  1 Pikap 7 Römork 

 

4. Müdürlüğümüz bünyesinde Sit Alanında (Eski Mardin) çöp toplama ve 

taşıma işinde çalıştırılmak üzere 29 merkep bulunmaktadır. 

5. Sit Alanın (Eski Mardin) merdivenli dar sokaklarında merkeplerle çöp 

toplama ve taşıma işi her gün rutin olarak yapılmaktadır. 

6. Artuklu ilçemize bağlı mahallelerde çöpler, çöp toplama taşıma 

istasyonlarından kepçe ve kamyonlarla periyodik olarak haftanın 2-3 günü toplanıp 

taşınmaktadır. 

7. Müdürlüğümüz Ambalaj Atıklarının  Kontrolü Yönetmeliği” 

hükümlerine istinaden ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, ayrıştırılması 

ve taşınması işi için 28.01.2020 tarihinde itibaren imzalanan protokol ile 2 (iki) yılığına, 

Mardin’de Lisanslı olarak faaliyette bulunan ÇEVSAN ATIK GERİ DÖNÜŞÜM 

SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yetkilendirilmiştir. 

8. Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılan merkeplerin sağlık ihtiyaçlarında 

kullanılmak üzere 3 defa ilaç alımı yapılmıştır. 

9. Müdürlüğümüz Mahallelerde çöp ve çoğunluğu hayvan gübresi olan 

atıkların taşıma işinde kullanmak üzere ve 1Ay süreyle 2 adet 10 teker damperli 

kamyon kiralanmıştır. 

10. Ramazan Ayı boyunca iftar saatlerinde Eski Mardin ve Yenişehir 

Mahallesi  olmak üzere iki atış noktasından ramazan topu atışı yapılmıştır.  

11. Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı süresince ilçemizde rutin temizlik 

çalışmaları aksatılmadan sürdürülmüştür. 

12. Sit alanında  (Eski Mardin) bulunan kasaplar çarşısı her Cuma günü rutin 

olarak su ve deterjanla yıkanmaktadır. 

13. Yol Sanat Yapıları Çalışmaları Kapsamında ; Artuklu Belediyemizin 

sorumluluk alanındaki yol güzergâhlarında bulunan “Ortaköy Mahallesi yol çıkışı, 

Nusaybin caddesi olarak tabir edilen mevkideki menfezler, Dara mahalle girişi ile 

Ambar yolu üzerindeki köprüler ve Gökçe Mahallesi giriş çıkış yolu, eşkin yolu ve tarla 



 
 
 

yolu tabir edilen güzergâhındaki köprüler (menfezler)” çöp, kum, taş, toprak, moloz ve 

otlardan temizlenmiştir. Ayrıca Ay’da 2 defa rutin temizlikleri yapılmaktadır. 

14. İlimizde doğalgaz hattı döşeme çalışımlarında cadde ve yollarda oluşan 

toz ve toprağa karşı sulama aracıyla sulama çalışması yapılmaktadır. 

15. Sit Alanında (Eski Mardin) bulunan abbaraların boyama ve bakım işleri 

yapılmıştır.  

16. Müdürlüğümüz ilçemizde kötü bir görüntü oluşturan maksatlı veya 

maksatsız duvar yazılarının silmesi için boyama çalışması yapılmıştır. 

17. Merkeplerin beslen İhtiyaçları için 26 ton Arpa ve 35 ton 

Saman alım işi yapılmıştır. 

18. Temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere 10.100 kg 

Battal baskılı çöp torbası alımı yapılmıştır. 

19.  Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılan merkeplerin sağlık ihtiyaçlarında 

kullanılmak ilaç alımı yapılmıştır. 

20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen programda Müdürlüğümüz aktif olarak program süresince temizlik 

çalışmaları yapılmıştır. 

21.  Pandemi süresince kullanılmak üzere 10 adet Ayak pedallı (170x40x30 

cm) ebatlarında dezenfekten istasyonu alımı yapılmıştır. 

22. Korona (covid19) virüsüne karşı kullanılmak üzere 1000 Litre ortam 

dezenfektanı alımı yapılmıştır. 

23. Artuklu İlçemizde 2020 yılı içinde 43640 ton çöp (evsel ve benzeri atık) 

toplanıp Nusaybin yolu üzeri Mardin Büyükşehir sorumluluğunda bulunan Katı Atık 

Bertaraf Tesisine taşınmıştır. 

24. Müdürlüğümüz ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması, 

ayrıştırılması ve taşınması işi için yapılan protokol ile ÇEVSAN ATIK GERİ 

DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından 4420 ton geri 

dönüştürülebilir karışık atık (cam, metal, plastik, kağıt, kompozit vb.) 2020 yılı içinde 

toplanmıştır.  

25. Müdürlüğümüz 2020 yılı içinde Artuklu ilçe sınırları dahilinde kullanılan 

600 adet konteynır onarılıp boyanmıştır.(bakımı yapılan konteynırlar tekrar yerlerine 

konumlandırılmıştır.) 

26. Müdürlüğümüz Artuklu ilçemizde kullanılan 217 adet ömrünü 

tamamlamış eski konteynır yeni konteynırlarla değişimi yapılmıştır. 

 Ayrıca 195 adet yeni konteynır gelen talep ve ihtiyaçlara göre yeni yerlere 

konumlandırılmıştır. 

Artuklu ilçemizde Toplam 412 adet yeni konteynır kullanıma sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

Fen İşleri Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Yasasının 48.maddesine istinaden var olan 

bir birimdir. Belediyemiz hudutları dahilinde modern ve çağdaş şehirciliğin gereği tüm yasal 

ihtiyaçların beş yıllık stratejik plan çerçevesinde ve program kapsamında yapacağı yol, 

tretuvar, çevre düzenlemesi, sosyal tesislerin bakım ve onarım işlerini yapmak asli 

görevlerindendir. 

1. Gökçe Mahallesi Taziye Evi Tamamlama ve Ortaköy Cemil Ahlak İzolasyon 

Yapım İşi İhalesi tamamlanmış olup iş bitirilmiştir.  

 

2. Kabala Eski Belediye Binası Tadilatı Mahalle Konağı olarak İhalesi yapılarak 

yapım işi tamamlanmıştır.  

3. Çeşitli mahallelerde birer adet olmak üzere toplam 10 Adet Sentetik Çim Yüzeyli 

Futbol Sahası Yapım İşi İhalesi tamamlanmış olup iş bitirilmiştir.. 

 

4. Yalım Mahallesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi tamamlanmış olup 

iş bitirilmiştir. 

 

5. Artuklu İlçesi İki Kat Sathi Kaplama Yol Yapım İşi İhalesi kapsamında Kırsal 

Mahallelerimizde 20.000 m2 Sathi Kaplama yapılmıştır.  

 

 

6. Artuklu Belediyesi Sorumluluk Sahamız içerisinde çeşitli mahallelerde yolların 

ıslahı için 50.000 Ton Mıcır serimi yapılmıştır. 

 

 

7. Artuklu Belediyesi Sit Alanında Kayrak Taşı ile 1000 m2’lik alan kaplanmıştır. 

 

8.  Çeşitli Mahallelerde Sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında kullanılmak 

üzere 3200 m2 Mardin Taşı ile kaplama yapılmıştır.  

 

9. 600 metre 800 mm Drenaj Borusu ile yağmur suyu drenajı sağlanmıştır. 

 

 

10. Vatandaş taleplerine istinaden 5 Km uzunluğunda, Resmi Kurum taleplerine 

istinaden 1,5 Km ve Doğalgaz Çalışmalarından dolayı 10 Km yeni yol açılmıştır. 

 



 
 
 

11. 13 Mart Mahallesi AVM Yolu Güzergâhında 9.400 m2 ,13 Mart Caddesi  

güzergâh da 23.000 m2 ve Nur Mahallesi Tekmen sitesinde 3.000 m2 olmak 

üzere 35.400 m2’lik alanın sıcak asfalt ile kaplaması yapılmıştır. 

 

12. 13 Mart Mahallesi AVM Yolu Güzergâhında 2.300 m2,13 Mart Mahallesi 

Karanfil Sokak 650 m2 , Çeşitli alanlarda kullanılmak üzere 2500 m2 ve 

toplamda 5440 m2  yaya yolu yapılmıştır. 

 

13. 208 Ardıç Sokak Restorasyon ve Yenileme Yapım İşi ihalesi tamamlanmış olup 

yapımı bitmiştir. 

 

14. Encümen Kararına istinaden 4 Adet Yıkım gerçekleştirilmiştir. 

 

15. Çeşitli mahallelerde sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında 650 m3 

betonlama işlemi yapılmıştır. 

 

16. Artuklu Belediyesi Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşüm Yapım işi İhalesi 

tamamlanmış olup yapımı devam etmektedir.  

 

17. Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alım İhalesi tamamlanmıştır. 

 

18.  DMO toplam 12+1 adet iş Makinesi alımı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

I-GENEL BİLGİLER 

 Misyon Ve Vizyon 

Artuklu Belediyesi, bir kamu idaresi olması ve kamu denetimine tabi ve kamu 
kaynaklarını kullanan bir idare olmasından dolayı; Belediyemizin mal ve hizmet alımları ile 
yapım işlerinin ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale 
Sözleşmeleri Kanunu'nda belirtilen esas ve usullere göre yürütüldüğünden, Artuklu Belediyesi 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunu ve bu 
kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli 
hassasiyeti göstermeyi, Belediyemizin sahip olduğu malzeme araç-gereç tasarruf ilkeleri 
çerçevesinde kullanmayı, İdarenin sahip olduğu iş gücü, makine ve ekipmanlardan öncelikle 
faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmeyi ve Belediyemizin imkânları ile yapılamayan 
hizmetleri yasalar çerçevesinde piyasadan temin etmeyi ilke edinmiştir. 

A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde belediyemize ait idari işler, 

Satın alma, ihale, Makine ikmal, Araç bakım onarım, Akaryakıt Alımları, Bina Bakım Onarım  
 



 
 
 

işleri,  Tadilat işleri, Güvenlik ve Dâhili Temizlik Hizmetlerini yürütmekle görevlidir. 
 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 1.Maddesi ‘’Kamu Hukukuna tabi olan ve kamunun 

denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanılan kamu kurum ve kuruluşlarının 

yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektedir’’ ve kanunun 2. maddesinin 

birinci paragrafında Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan 

karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu kanun hükümlerine göre yürütülür’’ 

denilmektedir ve kanunun 2.maddesi a bendinde ise kamu idareleri arasında Belediyelerde 

sayılmıştır.  

Belediyemiz bir kamu idaresi olması nedeniyle kamu denetimine tabi ve kamu 

kaynaklarını kullanan bir idaredir.  

Bu nedenle mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihaleleri, 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununda belirtilen esas ve usullere göre 

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülmektedir.  

Birimimiz, sahip olduğu kaynakların kamu kaynağı olduğunun farkında olarak bu 

kaynakların kamu yararına ve kamunun ortak menfaatlerinde kullanılması için gerekli 

hassasiyeti göstermektedir. Belediyemiz sahip olduğu malzeme araç-gereçler, tasarruf ilkeleri 

çerçevesinde kullanıma arz edilmiştir. Belediyemizin öncelikle sahip olduğu iş gücü, makine ve 

ekipmanlarından faydalanmak kaydıyla hizmetleri yürütmektedir. Belediyemizin imkânları ile 

yapılamayan hizmetler yasalar çerçevesinde piyasadan temin edilmiştir. 

2020 yılında Destek Hizmetleri birimi olarak yapmış olduğumuz mal, yapım ve hizmet 

alımları açık ihale, doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yapılmıştır. Yapılan alımlarda piyasa 

araştırma komisyonu görevlendirmesi yapılarak alımların açık ve şeffaf olması sağlanmıştır. Yine 

ihtiyaç belirten birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmüştür.  

2020 yılında yapılan faaliyetlerimiz aşağıya çıkarılmıştır. 

B-İdareye İlişkin Bilgiler 

 
1-Fiziksel Yapı 
Müdürlüğümüz, 13Mart Mahallesi Vali ozan Caddesi adresinde hizmet vermektedir. 
Araç Bakım Onarım Birimi ve Tamir atölyesinde araç parkı ve bakım onarım 

hizmetlerini yürütmekteyiz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sıra 
No 

PERSONEL SAYI 

1 Müdür 1 

2 Memur 1 

3 Sürekli İşçi 4 

4 Geçici İşçi 1 

5 Şirket Personeli 23 

6 Güvenlik Personeli 4 

 TOPLAM 34 



 
 
 

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

TÜRÜ ADET BİRİM 

Masaüstü Bilgisayar 6 Destek  

Yazıcılar 3 Destek 

Fotokopi Makinası 2 Destek 

Masaüstü Bilgisayar 2 Garaj 

Gece görüşlü Kamera 22 Garaj 

NVR Kayıt Cihazı 1 Garaj 

Araç Takip Cihazı 80 Garaj 

DVR Kamera Cihazı 2 Danışman Noktası 

Gece görüşlü Kamera 31 Belediye Hizmet Binası 

NVR Kayıt Cihazı 2 Belediye Hizmet Binası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
4-Sunulan Hizmetler 
 
1- a)Satın alma Hizmetleri: Belediyemizin ihtiyacı olan sarf malzemelerinin 

4734 sayılı kanunun 22.maddesinin (d) bendine göre temini aşağıdaki tabloda 
gösterildiği gibi gerçekleşmiştir. 

 
 

MÜDÜRLÜK 

   DOĞRUDAN TEMİN 

 

Dosya Sayısı 

 

 

Tutarı 

Destek Hizmetleri  

Müdürlüğü 
146 4.207.772,94 TL 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 8 538.659,78 TL 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 48 967.398,21 TL 

Fen İşleri Müdürlüğü 76 2.173.228,10 TL 

Özel Kalem Müdürlüğü 68 1.089.505,21 TL 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 1 21.240,00 TL 

İnsan Kaynakları   

Eğitim Müdürlüğü 
12 16.717,77 TL 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 76 1.342.185,33 TL 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 38 544.194,72 TL 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü  25 1.382.271,28 TL 

Zabıta Müdürlüğü x x 

Yazı İşleri Müdürlüğü x x 

Hukuk İşleri Müdürlüğü x x 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü x x 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2 157.920,00 TL 

GENEL TOPLAM 500 12.441.093,34 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    b)İhale Hizmetleri: Belediyemizin İhtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işlerine ait 
hizmetleri ilgili birimlerin talepleri doğrultusunda 4734 sayılı kanunun ilgi maddelerine göre 
temini aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşmiştir 

               
                   
 

  GENEL TOPLAM                                                 6.113.500,00 TL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sıra 
No 

İhale Adı İhale No İhale Tarihi Firma Sözleşme 
Miktarı 

İhale Türü Birim 

1 Muhtelif 
Konkasör (mıcır) 
Malzemeleri 
Alım İşi. 

2020/233232 15.05.2020 Değirmencioğlu 
Ltd. Şti. 

560.000,00 TL 21-b 
Pazarlık 
Usulü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

2 Muhtelif İnşaat 
Malzemeleri 
Alım İşi. 

2020/235391 14.05.2020 Ömer 
Abdülkadir İleri 

İnş. Müh. 

1.165.000,00 TL 21-b 
Pazarlık 
Usulü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

3 Çöp Konteyner 
Alım İşi. 

2020/272538 03.06.2020 BM Yapı İnşaat 
Müh. 

260.000,00 TL 21-b 
Pazarlık 
Usulü 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

4 208 Ardıç Sokak 
Sağlıklaştırma ve 
Restorasyon 
Yapım İşi. 

2020/373387 21.07.2020 BM Yapı İnşaat 
Müh. 

879.000,00 TL 21-b 
Pazarlık 
Usulü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

5 Artuklu 
Belediyesi 
Doğalgaz 
Dönüşüm İşi. 

2020/453955 14.09.2020 BM Yapı İnşaat 
Müh. 

205.000,00 TL 19. Madde 
Açık İhale 

Usulü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

6 Yarı Olimpik 
Yüzme Havuzu 
İkmal İşi. 

2020/519872 19.10.2020 Mehmet 
Karaldı 

466.000,00 TL 19. Madde 
Açık İhale 

Usulü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

7 Kauçuk Paletli 
Mini Ekskavatör 
Alım İşi. 

2020/604338 11.11.2020 Me-Bal 
Otomotiv 

143.500,00 TL 21-f 
Pazarlık 
Usulü 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

8 Akaryakıt Alım 
İşi. 

2020/567968 25.11.2020 Cangir Petrol 2.435.000,00 TL 19. Madde 
Açık İhale 

Usulü 

Destek 
Hizmetleri 
Müdürlüğü 



 
 
 

                                                         
2-Araç Destek Hizmetleri: Birimlerin ihtiyaçlarına ilişkin araçların bakım, onarım  

      ve yakıt ikmal Hizmeti verilmektedir. 

 

✓ Araç ve İş Makinelerinin Bakım ve Onarımları hizmetlerin aksamaması için en kısa sürede 

yapılması sağlanmıştır. 

✓ Araç ve İş Makinelerinin Yedek Parça ihtiyaçları zamanında temin edilmesi sağlanmıştır. 

✓ Araç ve İş Makinelerinin Lastik ihtiyaçları zamanında temin edilmesi sağlanmıştır. 

✓ Araç ve İş Makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyaçları zamanında temin edilmesi 

sağlanmıştır. 

✓ Araçların periyodik bakımları zamanında yapılması sağlanmıştır. 

✓ Araçların Sigorta, Fenni Muayene ve Egzoz Gazı Emisyon işlemleri takip edilip gereği 

yapılmıştır. 

✓ Tamire gelen her aracın maliyet kayıtları tutuldu. 

✓ 2021 Yılında Belediye hizmetinde kullanılan araçlar için, Müdürlüğümüz tarafından 

2020/567968 ihale numaralı Akaryakıt Alım ihalesi gerçekleştirildi. 

 

 

                                     

 

                    Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Ait Hizmet Araçları Ve iş Makineleri 

 

 
     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracın Cinsi Mülkiyet Durumu (Faal) 

Binek Oto  1 
  

Kamyonet 4 
  

Otobüs 1 
  

Minibüs 1 

Toplam 7 



 
 
 

 

 

 

 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Makine İkmal bakım onarım biriminde kullanılmak 

üzere; 

✓ 1 adet akaryakıt pompası temini yapılmıştır. 

 

 
 

✓ 1 adet lastik sökme-takma makinası temini yapılmıştır. 

 

        
 

 



 
 
 

 

4- İdari İşler: Belediye başkanlığımıza ait binanın günlük olarak temizliği, 

güvenliği ile Belediyeye ait telefon, elektrik, su, vb. tesisatlara ilişkin abonelik işlemleri 

ve faturaların takibi yapılmıştır. 

 
II- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A- Üstünlükler  

 

Yaptığımız tüm çalışmalar Belediyemizin diğer birimlerinin daha iyi çalışmasına 

yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir.  

  

B-Değerlendirme  

 

Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe giren Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen 

görev, yetki ve sorunlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer 

müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunmuş ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya 

çalışmıştır.  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

Müdürlüğümüzce Hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu  

 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

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

bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla 

bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygular.  

Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışması 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı kalmaksızın, hizmetin 

aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.  

FAALİYETLER: 

 

1_  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan işyerleri denetlenmiş olup insan ve çevre sağlığını 

olumsuz yönde etkileyen, pandemi döneminde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymayan  

sakıncalı üretim yapan, kaldırım işgalleri, inşaat atıkları ve çevreyi kirletenlere karşı toplam 19 

adet 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım karar tutanağı 

uygulanmış olup, takip ve tahsil edilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

 



 
 
 

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alma talebinde bulunan toplam 162 işyerine 5393 sayılı 

belediye kanunun 15.maddesi (c ve l) bentleri hükümlerine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlenmiştir. 

 

3- Seyyar satıcılar önlenmekte, açıkta gıda satışı engellenmekte, halkın gidiş-geliş 

güzergahlarını kapatan ya da işgal eden esnaf uyarılmakta ve satışa sunulan mallar üzerinde 

etiket denetimi yapılmaktadır. 

 

4- Şehir merkezinde hayvan besleyen vatandaşlara hayvan beslememeleri konusunda gerekli 

uyarılar yapılmıştır. 

 

5-Müdürlüğümüze gelen  talep ve şikayetler süresinde değerlendirilip cevaplandırılmaktadır. 

 

6- Yapılan denetim kontroller sonucu 5393 Sayılı Kanun hükümlerine göre işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerine görevli personeller tarafından gerekli uyarılar yapılmış 

olup ilgililer tebliğ edilmiştir. 

 

7_  Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile müşterek 

çalışmalar yapılmaktadır. 

 

8_ Çevre illerden gelen dilenciler toplatılarak tanzim edilen idari yaptırımlardan sonra şehir 

dışına bırakılmaktadır. 

 

9_ Belediyemiz mücavir alanı içerisinde devam etmekte olan inşaatlara beton dökümleri için  

 işgaliye harcı kesilerek 11 adet inşaata gereken izinler verilmiştir. 

 

10- İmar ve şehircilik müdürlüğünün teknik elamanları ile yapılan denetimlerde kaçak olduğu 

tespit edilen inşaatlar mühürlenmiştir. 

 

11_ Artuklu İlçe genelinde pandemi dönemi içerisinde halkın maske, mesafe ve hijyen 

konusunda  gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda   gerekli uyarılar yapılmıştır. 

        . 

12_ Terki sanat eden esnafların müdürlüğümüze verdikleri dilekçelere istinaden 35 adet işyeri 

açma ve çalışma ruhsatları iptal edilmiştir. 

   

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 “İnsan, toplum, çevre ilişkilerinde: Kişi ve aile mutluluğu ile toplum yaşamını yakından 

etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak” misyonunu ilke edenmiş olan 

Belediyemiz¸bu misyonu şehir planlama vizyonu bazında; 3194 sayılı İmar Kanunu amacı 

doğrultusunda, “Yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan fen sağlık ve çevre 

şartlarına uygun olarak: Üst plan kararlarına paralel olarak uygulama kararlarını sağlamak” 

üzerine belirlemiştir. 



 
 
 

 Müdürlüğümüz Artuklu İlçe Belediye Başkanlığının amaçlanan prensip ve politikaları 

ile bağlı bulunulan ve Belediye Başkanının mevzuat hükümleri doğrultusunda belirleyeceği 

esaslar çerçevesinde görev yapmaktadır. 

 

1. İsim Değişikliği Ruhsatı : 32 adet 

2. Yeni Yapı Ruhsatı  : 26 adet 

3. Tadilat Ruhsatı  : 27 adet 

4. Restorasyon Ruhsatı  : 2 adet 

5. Yeniden Yapı Ruhsatı : 1 adet 

6. Yapı Kullanma İzin Belgesi : 23 adet 

7. Numarataj belgesi 300 adet hazırlandı (Yapı ruhsatı ve İşyerleri için ) 

8. Kurum ve şahıs dilekçeleri olarak gelen yazılar cevaplandı (124 adet gelen yazı)  

9. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Mekansal Adres Kayıt Sitemi Veri Üretimi ve 

Yaygınlaştırma projesi kapsamında yapılan değişiklik sebebiyle Adres Kayıt Sisteminde 

entegre edilmeyen 22000 kayıt sisteme entegre edildi. 

10. Gelen Vatandaşların adresleri tespit edildi. 

11. Mahalle sınırları ve Cadde/Sokak isimlerinin değişikliği ile ilgili çalışma yapıldı. 

12. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Mekânsal Adres Kayıt Sitemi Veri Üretimi ve 

Yaygınlaştırma projesi kapsamında yapılan değişiklik sebebiyle, yeni açılan 

cadde/sokak isimleri alınan (02.11.2020 tarih ve 26 sayılı) meclis kararıyla sistem 

üzerinden güncellendi. 

13. 41 adet İmar Durum Belgesi hazırlandı. 

14. 55 adet Tevhit-İfraz dosyası tarafımızca imar planına uygunluğu kontrol edilip, 

Encümene havale edildi. 

15. 15 adet İşyeri Teslim Tutanağı kontrol edilip onaylandı. 

16. 8 adet ihdas dosyası kontrol edilip encümene havale edildi. 

17. 11 adet Cins Değişikliği dosyası incelenip, onaylandı. 

18. Resmi kurumların ( Hukuk mahkemeleri, Defterdarlık milli emlak müdürlüğü, Tapu 

müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü, Çevre Şehircilik Müdürlüğü…) 

talepleri doğrultusunda istenilen bilgi ve belgeler hazırlanıp gerekli yazışmalar düzenli 

olarak yapıldı. 

19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirleyen 06/06/2018 tarihli 30443 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan tebliğ 

kapsamında ‘’İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi’’ ile ilgili Müdürlüğümüze gelen 

vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı. 

20. Artuklu Belediye sınırları dâhilinde kurumumuza sunulan 2 adet 1/1000 ölçekli Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı mevzuat hükümleri doğrultusunda (Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği, 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Koruma Amaçlı İmar Planları Ve 

Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, 

Müelliflerine İlişkin Usul Ve Esaslara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik,…) incelenerek Artuklu Belediye Meclisi tarafından onaylanarak 

kesinleşmiştir.  

21. İlgili Bakanlıklara sunulmak üzere Proje Çalışmaları yapıldı. Yapılan projeler 

kapsamında Millet Bahçesi Projesi için ihtiyaç duyulan alanlar için Milli Emlak 

Müdürlüğü’nden arsa talebinde bulunuldu. 

22. Mardin İli, Kentsel Sit Alanı ile ilgili yapımına 2012 yılında başlanılmış olan ve 

kontrolleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, Mardin 

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetleme Müdürlüğü(KUDEM) ve Artuklu 



 
 
 

Belediyesi tarafından yapılmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları devam 

etmektedir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Artuklu 

Belediye Meclisi tarafından alınan 05.10.2020 tarih ve 2020/23 sayılı meclis kararı ile 

onaylanmış olup, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı uygunluğu için 

Mardin Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Ayrıca Kentsel Sit Alanı Etkileşim 

Geçiş Alanı ile ilgili hâlihazırda Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/5000 

ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kesinleşmiş olup, Kurumumuzca 1/1000 

ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının Bakanlıkça yapılması için 14.07.2020 

tarihli ve 76035405-115.01.05-E.3340 sayılı yazı ile Kültür Ve Turizm Bakanlığı 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmıştır. 

23. Mardin İli, Oğuz(Dara) Mahallesi ile ilgili kontrolleri Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama 

Denetleme Müdürlüğü(KUDEM) ve Artuklu Belediyesi tarafından yapılmakta olan 

Oğuz (Dara) Koruma Amaçlı İmar Planı Artuklu Belediye Meclisimiz tarafından alınan 

10.01.2020 tarih ve 15926771-2020/4 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup, askı 

süreci tamamlanarak kesinleşmiştir. 

24. Ruhsat ve eklerine aykırı olarak  34 adet yapı tatil zaptı düzenlenerek mühürleme işlemi 

yapılmıştır. 

25. Tarafımıza başvurusu yapılan ve  tescilsiz olan  15 adet binanın asansör uygulama 

projelerinin uygunluğuna göre  onaylanıp, tescil belgeleri düzenlenip verilmiştir. 

26. Tarafımızca tespiti gerçekleştirilen ve mühürlenen 11 adet metruk yapıdan 8 adet 

yapının yıkımı gerçekleştirilmiş olup, 3 adet yapının işlem süreci devam etmektedir. 

27. Vatandaşlar tarafından gelen CİMER ve belediyemize başvuru olarak alınan dilekçelere 

istinaden, tarafımızca gerekli işlemler yapılmıştır. 

28. İnşaat sahası sınırları dahilinde güvenlik tedbirlerinin alınması için ve  çevre kirliliği 

yaratan inşaatlar uyarılmıştır. Gerektiği takdirde inşai faaliyetleri durdurma işlemi 

tarafımızca yapılmıştır. 

29. Kaçak yapı olarak tespiti gerçekleştirilen 3 adet yapının aykırılıklarına istinaden faaliyet 

durdurma tutanağı tutulmuş olup inşai faaliyetleri durdurulmuştur. 

30. İnşaatına başlanılacak olan yapıların güvenlik önlemlerinin alınması, iş kazasına 

sebebiyet vermemesi hususunda ve kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi için 

tarafımızca rutin olarak günlük denetimlerimiz devam etmektedir. 

31. İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı olarak her ay düzenli olarak Şanlıurfa Koruma 

Kurulu toplantılarına katılım sağlandı. Bu toplantılar sonucu Koruma Bölge Kurulu’nun 

tarafımızdan istediği Tescil raporları, araziye gidilerek yerinde inceledi. Tescili istenilen 

yapılar ile ilgili gerekli çalışmaları 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanuna 

göre, görüşlerimizi de belirterek üst yazı ile Şanlıurfa Koruma Bölge kuruluna 

gönderdik. Başta Acar ve Dara olmak üzere, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olabilecek 

birçok kültürel alana gidilip, bunlarla ilgili çalışmaları yapıldı. 

32. Kentsel Sit Alanı İçerisinde yapılan izinsiz birçok uygulamaya müdahale edildi. Yine 

burada yapılan kaçak yapılar tespit edilip, bunlarla ilgili raporlar hazırlandı ve Kültür 

Varlıklarını Koruma Kuruluna sunuldu. Sadece bu yıl itibariyle 30’un üzerinde yapının 

tescili ile ilgili çalışma yapılıp, Anıtlar Kuruluna rapor halinde gönderildi. 

33. Tüm bu çalışmaların dışında Eski Mardin’de ki birçok Abbara, Eski Döneme ait 

Geleneksel Mardin Ev’i, Mevcut Tarihi Çeşmeler, Camiler, Kiliseler ve Nekropol 

alanlarına gidildi, bunlarla ilgili çok sayıda fotoğraf çekildi, yine bu yapılarla ilgi 

geçmişte yapılmış çalışmalar ve Rölöve çizimler elde edildi. 

34. Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde kalan alanda çok 

sayıda Metruk yapı tespit edildi, bunlarla ilgili rapor hazırlandı ve toplamda 32 adet 

metruk yapı olduğu anlaşıldı. Yine Özellikle tarihi sokaklarda meydana gelen 



 
 
 

çökmelerle ilgili belediyenin diğer birimleriyle birlikte koordineli bir çalışma yapıldı, 

bununla ilgili Mardin Müzesi ile birlikte yıkılan birçok tarihi duvar kalıntısı onarıldı.  

35. Şar Mahallesi Badem Sokakta çöken tarihi duvar hem alana zarar vermekte idi, hem de 

burada yaşayan vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde kullandığı alanı kapatmaktaydı, 

Bununla ilgili gerekli yaklaşık maliyet hesaplanarak Mardin Müzesi Uzman ekipleri ile 

beraber tarihi duvarı onararak, vatandaşların rahatça kullanabileceği bir hale getirdik. 

36. Şar Mahallesi 70 ada 4 no.lu parselde bulunan tarihi evin çöken kısımları yine 

tarafımızca restore edilip, eski haline dönüştürüldü. 

37. Çabuk Mahallesi 51 ada 6 no’lu parselde bulunan tescilli yapıda meydana gelen yangın 

sonucunda evin başta iç kısımları olmak üzere birçok yerinde ağır tahribatlar meydana 

geldi. Yapılan teknik çalışma neticesinde evin yaklaşık maliyeti hesaplandı ve yapı 

restore edilerek özgün haline dönüştürüldü. 

38. Geleneksel Mardin Çarşı Mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Saraçlar 

Çarşısında gerek iklimsel nedenler gerekse de fiziki koşullardan dolayı meydana gelen 

çökme sonucunda 6 adet dükkân tamamen yıkıldı. Bununla ilgili Teknik raporumuzu 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderdik. Belediyemiz Teknik 

elemanlarınca yapıya ait olan özgün taşları ileride yapılması muhtemel olan 

Restorasyon çalışması için, yapı içerisine istifledik. 

39. Üyesi olduğumuz Tarihi Kentler Birliği’nin açmış olduğu Bin Günde Bin Eser adlı hibe 

programına başvuru yapıldı. Bununla İlgili Kentsel Sit Alanında bulunan tarihi 2 adet 

Abbara’nın Restorasyonu için gerekli tüm bilgi ve belgeler Tarihi Kentler Birliği Proje 

Müdürlüğüne Gönderildi. Birlik tarafından kabul edilen 2 adet Abbara yapısına ait 

projeler tarafımızca arşivlendi.  

40. Nezir Devrimciye ait Tarihi Tescilli evin çöken duvar kısmına ait taşlar yine restore 

edilmek üzere yapı içerisine istiflendi. Mevcut yapının aynı zamanda yaklaşık maliyeti 

hesaplandı. 

41. Ortaköy ve Dara Antik Kent alanında yapılan kaçak yapılarla ilgili Şanlıurfa Koruma 

Bölge Kurulunun aldığı yıkım kararı tarafımızca vatandaşlara tebliğ edildi. Yine 

Ortaköy Höyüğünde medya gelen toprak kayması ile ilgili Kurul tarafından istenilen 

istinat duvarı ile ilgili gerekli ön incelemeler yapıldı. 

42. Tarafımızca verilen Yaklaşık 20 adet Basit onarım izni ile ilgili çalışma yapılan 

taşınmazlara ait ön raporlar hazırlanıp, görsellerle beraber Koruma Kuruluna sunuldu. 

43. Mardin Kentsel Sit Alanında yer alan başta Medrese, Şar ve Şehidiye mahalleleri olmak 

üzere tahrip olmuş, oksitlenmiş ve acilen müdahale edilmesi gereken kısımlarla ilgili ön 

fizibilite raporu hazırlanıp, Şanlıurfa Koruma Bölge Kuruluna ve AFAD İl 

Müdürlüğüne görsellerle beraber gönderildi, gerekli izinler alındıktan sonra mevcut 

alanlardaki gerekli tüm çalışmalar belediyemizce gerçekleştirilecektir. 

44. Medrese Mahallesinde yer alan Uygulama Oteli’nin ön kısmındaki merdivenli alan 

büyük oranda tahrip olmuş, lahit taşların bir kısmı kırılmış ya da yerinden kalkmıştı. 

Görsel kirlilik yaratan bu duruma Belediyemiz teknik personeli tarafından müdahale 

edilmiş, tahrip olmuş basamaklar onarılmış, kırılmış taş malzeme ise yenilenerek 

vatandaşın kullanımına yeniden sunulmuştur. 

45. Cumhuriyet Mahallesinde yer alan sebze hali içerinde bulunan, uzun zamandan beri 

kapıları kilitli olan ve özellikle buradaki esnaf tarafından kullanıma açılması her 

defasında talep edilen w.c  yapısı   belediyemiz tarafından yapılan kapsamlı bir onarım 

çalışmasıyla son derece kullanılışlı bir hale getirilip vatandaşların kullanımına sunuldu. 

46. Teker mahallesini yeni yola bağlayan merdivenli alana yine haklın yoğun talebi üzerine 

ferforje konularak, vatandaşların gidiş gelişleri kolaylaştırıldı. 

47. Başta Gül, Savur kapı ve Teker olmak üzere birçok mahallemizde çöken ya da tahrip 

olan tarihi duvar onarımlarını gerçekleştirdik. 



 
 
 

48. Kentsel Sit Alanı içerinde yer alan tescilli nitelikli 6 adet tarihi çeşme onarımını 

gerçekleştirdik. Yapmayı planladığımız Seyir terası ile ilgili gerekli çalışmaları yapıp, 

teknik personelle birlikte alana gidip, yer tespiti ile ilgili gerekli tüm incelemeleri 

yaptık. 

49. Yeni yol mevkii üst kısmında yer alan tarihi beden duvarı tarafımızca onarılıp, özgün 

dokuya uygun bir şekilde restore edildi. Teker Mahallesi, Susuz Sokakta bulunan 

merdivenli alanda, iklimsel şartlardan ve aşırı yağışlardan kaynaklı büyük bir tahribat 

gerçekleşti. Bahse konu alanda yer alan zemin taşlarının tamamı kırılıp adeta 

kullanılamaz hale geldi. Belediyemiz teknik personellerince alanda yapılan incelemeler 

neticesinde gerekli ön fizibilite raporu ve yaklaşık maliyet hazırlanarak yapı özgün bir 

biçimde restore edilerek vatandaşların kullanımına sunuldu.  

50. Diyarbakırkapı Mahallesi 208 Ardıç Sokakta, yaklaşık 2500 m2’lik alanda yöreye özgü 

malzeme ile zemin taşlarının tamamı yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. 

51. Kültür Bakanlığı,  Müzeler Genel Müdürlüğü ve KUDEB uzman personelleri ile birlikte 

Kentsel Sit Alanı ve Geçiş Etkileşim Sahası içerisinde, Alan Yönetimi  kapsamında 

mevcut sınır belirleme çalışmaları yapıldı. 

52. Belediye Başkanımız Sayın Abdülkadir TUTAŞI ile birlikte Diyarbakır’da 

gerçekleştirilen Kültür ve İnanç Destinasyon Çalıştay’ına katılım sağlandı. 

53. Uzun bir süreden beri çalışmaları devam eden ve KUDEB tarafından gerekli tüm bilgi 

ve belgeleri hazırlanan Kentsel Sit Alanı ve Dara Koruma Amaçlı İmar Planları Artuklu 

Belediye Meclisi tarafından onaylandı. 

 
 
 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 

Müdürlüğümüz, yürüttüğü tanıtım ve reklam faaliyetlerin yanı sıra, çeşitli kurumların 

(Okullar, Camiler, Taziye Evleri, Kulüpler, Dernekler v.b.) sosyal yardım talep dilekçelerini ve 

Müdürlüğümüze gelen diğer dilekçelerin havalelerini ilgili birimlere yaparak birimler arasında 

koordinasyon görevi yürütmüştür. Ayrıca çalışma bölgesinde sorun tespiti ve sorunların 

giderilmesi, genel analizlerle halkın nabzını tutmak ve ihtiyaçlarına cevap vermek gibi 

faaliyetleri belediyemizin ilgili diğer birimleri ile işbirliği yaparak yürütmeye çalışmıştır. 

 
 

1-  Belediyemize gelecek olan misafirlere dağıtılmak üzere Mardin Tanıtım kitabı (Hoşgörü 

Diyarı ) alınmıştır. 

2- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır. ( Kıratım  Gazetesi ) 

3- Belediyemiz Ses Yayın cihazları servis ve bakım hizmeti yaptırıldı.  

 

4- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır. (Mardin Life Gazetesi)  

5- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak belediyemizin tüm birimlerinin 

çalışmalarının gösterilmesi için üç (3) aylık basın bültenlerinin basımı yaptırıldı. 

6- Artuklu Belediyesi Logolu 2020 yılına ait  belediyemize gelen misafirlere dağıtılmak üzere 

masa ve duvar takvimleri yaptırıldı  



 
 
 

7- Belediyemiz Ses Yayın cihazları servis ve bakım hizmeti yaptırıldı. 

8- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır( Mardin Haber Gazetesi) 

9- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır. (İhlas Haber Ajansı ) 

10- Belediyemiz tarafından yapılan yollara kullanılmak üzere Artuklu Belediyesi Logolu şablon 

yaptırılmıştır. 

11- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak belediyemize gelen misafirlere 

dağıtılmak üzere yaptırılan takvimlerin tasarımı temini yapıldı. 

12- Belediyemiz çalışma ve projelerine ait video çekimi ve kurgularının hazırlanıp 

yayınlanması temini yapıldı. 

13- Belediyemiz haberlerinin yapılması, özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır. ( İlkha  Gazetesi )  

14- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır(Arslan Güneydoğu Gazetecilik) 

15- Belediye Başkanımız Abdülkadir TUTAŞI’nın Bayram  mesajlarının yayınlanması ( 

Mardin Haber Gazetesi)  

16- Belediye Başkanımız Abdülkadir TUTAŞI’nın Bayram  mesajlarının yayınlanması ( 

Mardin Söz Gazetesi) 

17- Belediyemizin Ses yayın cihazlarının değişimi ve  dijital yeni  güvenlik şifreli ses cihazları 

temini olmuştur. 

18-  Belediye Başkanımız Abdülkadir TUTAŞI’nın Bayram mesajlarının yayınlanması 

Billboard ilanı yapılmıştır. 

19-  Belediyemizin haberlerinin yapılması yayınlanması ve vatandaşa dağıtılmak üzere gazete 

aboneliği yapılmıştır.(Sabah Gazetesi) 

20- Belediyemizin  çalışma ve projelerine ait video çekimi temini.  

21- Belediyemizin Sosyal Medya Hesaplarında yayınlaması için grafik tasarım hizmet temini 

olmuştur. 

22- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır. ( Mardin Life  Gazetesi )  

23- Belediye Başkanımız Abdülkadir TUTAŞI’nın Bayram mesajının yayınlanması (Mardin 

Life)  

24- Artuklu Belediyesi Logolu 2020 yılına ait  belediyemize gelen misafirlere dağıtılmak üzere 

ajanda yaptırıldı  

25- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır. ( Söz Gazetesi ) 

26- Belediyemiz haberlerinin yapılması , özel gün kutlama mesajlarının yayınlanması ve gazete 

aboneliği yapılmıştır.(Anadolu Ajansı)  

27- Belediyemiz sosyal medya hesabında servis edilen haber sayısı :700 adet 

28-Belediyemiz web sitesinde yayınlanan ve yerel basına servis edilen haber sayısı :23  adet  

 
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYER RAPORU 2020: 

 

 

Bilgi İşlem Müdürlüğü; Belediye hizmet binasının 2. katında (1) Sistem Odası, (1) 

Birim odası olmak üzere, (1) Müdür (2) teknik personel görev almaktadır. 



 
 
 

 

Belediye otomasyon programında, 

 

 

 

15.03.2019 tarihi itibariyle Mardin İli Artuklu İlçe Belediyesi e-Belediye Bilgi 

Sistemi'ne dâhil olmuştur.  

Tüm sistemlerin çok hayati bilgileri ihtiva etmesi nedeniyle lokasyonda en azından veri 

yedeklerinin alınabilmesi için Ara kattaki odası kullanılmaktadır.  

 

Bilgi İşlem servisinde sistem yönetimi, ağ güvenliği, donanım teknik destek, yazılım 

destekten sorumlu olup,  

 Sampaş Otomasyon sunucusundan alınan yedek, Yedek depolama alanı Belediyemiz 

Başkanlık binasında Ara katında data kabinindeki NAS200 sunucu üzerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 Sistem odasına erişim sadece bilgi işlem servisi personeli ile kısıtlanmıştır. Burada 

amaç fiziksel erişimde karşılaşılabilecek güvenlik zafiyetlerini en aza indirmektir. Sunucular ile 

genel internet bağlantısı fiziksel olarak herhangi bir etkileşimde olmadığından, internet 

Sıra 

No 
Otomasyonda (Sampaş) Mevcut Olan Modüller 

1 Sistem Yönetici İşlemleri 

2 Ortak Sicil 

3 Emlak Vergisi 

4 Çevre Temizlik 

5 İlan Reklam Vergisi 

6 Makine-İkmal Takip Sistemi 

7 Eğlence Vergisi 

8 Genel Tahakkuk Tahsilât 

9 İşçi Maaş Ve Özlük İşleri Programı 

10 Memur Maaş Ve Özlük 

11 Adres (Numarataj) Bilgi Sistemi 

12 Encümen Kararları Programı 

13 Meclis Kararları Sistemi 

14 Genel Yazı Programı 

15 İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsat 

16 Analitik Bütçe 

17 Tahakkuk Esaslı Muhasebe 

18 Zabıta Para Cezaları Takibi 

19 Şikâyet İstek (Crm) Sistemi 

20 

Evrak Takip Modülü  

(2019 yılı itibari ile İçişleri Bakanlığının hazırladığı EBYS geçiş sağlandı)  

21 Evlendirme Takip Programı 

22 İmar Ruhsat Takip 

23 Randevu Ve Adres Etiket 

24 Emlak İstimlâk 

25 İşçi Personel Takip Programı 



 
 
 

kesilmesi ve ağ kopmaları gibi tüm hatalarda sistem odasına fiziksel erişim zorunluluğu 

bulunmamaktadır.  

 

 Sistem odası Kablo ile erişilen bölgelerin elektriksel arıza ve kesintilere karşı 60 KVA 

güç üretebilen bir kesintisiz güç kaynağı kullanılmıştır. Sunucuların ısı üretme kapasiteleri 

Düşürmek İçin 1Adet  30000 BTU soğutma kapasiteli Salon klima hizmet vermektedir.  

 

 Tüm belediye hizmet binaları Metro Ethernet ile tek bir ağ yapısı modelinde, merkezi 

donanımsal güvenlik duvarının ağ girişine erişmektedir. Bu porta gelen istekler belirli güvenlik 

protokolleri ve belirlenen kelime gibi filtrelerle filtrelenmektedir. Filtrelenen bu ağ trafiği 

Metro Ethernet bağlantısı ile 40 Mbps indirme / 40 Mbps yükleme hızına sahip hat üzerinden 

internete erişebilmektedir. Yapının bu şekilde kurulması zaman zaman bant genişliğinin 

yetersiz kalmasına sebep olsa da genel itibariyle daha denetlenebilir ve merkezi güvenlik 

protokollerinin uygulanmasını kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. 

 

 Tüm ağ yapısı kurumumuzun ihtiyaçlarına göre Bilgi İşlem Servisi’nin belirlemiş 

olduğu standartlarda yapılandırılmıştır. IP adresleri tüm bilgisayarlara sabit IP olarak 

kullanıcılara tahsis edilmektedir.  

 

 Kullanıcıların tamamı zararlı bir içerik filtresine takılmadıkları durumda tüm *.tr 

uzantılı alan adlarına erişebilmektedirler. Güvenlik duvarının günlük olarak riskli siteler ve 

zararlı içerikler filtresine göre engellenmektedirler. Cinsel içerik, alkol, uyuşturucu, vb. zararlı 

içerikler ise hem dünyaca kabul gören engelleme filtrelerine hem de Bilgi İşlem Servisinin 

belirlemiş olduğu kelime filtrelerine göre engellenmektedir. Ayrıca tüm kullanıcı 

makinelerinde güvenlik amacıyla kurumsal anti virüs yazılımları da hizmet vermektedir. 

 

Aynı zamanda yeniden yapılanma ve gelişen teknolojiye ayak uydurma hedefleri 

neticesinde filtreleme ve log tutma cihaz ve yazılımlarının alındığı ve kullanıcı yönetim 

sistemleri ile ağ ve sistem güvenliğini en üst seviyeye çıkardığı, incelenmiş ve beyan edilmiştir. 

Sampaş Otomasyon sunucusundan alınan yedek, Yedek depolama alanı Belediyemiz 

Başkanlık binasında Ara katında data kabinindeki NAS200 sunucu üzerinde 

gerçekleştirilmektedir. 

 

 

2020 yıllarında kullanılan lisanslı yazılımlar aşağıda gösterilmiştir; 

 

Windows Server 2003 (Enterprise+ Standard) 3 adet 

Windows Masaüstü İşletim Sistemi --- 

Shopus Güvenlik Duvarı 1 adet 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 
       

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 Belediyenin ilgili Müdürlüklerince önerilen projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan 

taşınmaz mal ihtiyacının, yatırım programları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 

teminini sağlayacak yöntemleri araştırmak, mülkiyeti Belediye ye ait taşınmazların 

değerlendirilmesi, korunması ve denetiminin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 

Belediye ye bağışlanan taşınmaz malların, bağış ve şartlı bağışların usulüne uygun olarak 

kabullerini yapmak ve tapu tescil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

 İmar planları doğrultusunda imar uygulaması yapılan alanlar da yer alan ve mevzuat 

gereği belediye adına tescili gereken taşınmazlara ilişkin tapu tescil işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak. 

 Müdürlük, Belediye Başkanı vereceği emirler doğrultusunda, Belediye Yasasına ve 

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütür.  

Müdürlüğümüzce yapılan faaliyet çalışmalar  maddeler halinde aşağıya çıkarılmıştır. 

  1.   TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü) Parsel Sorgulama uydu üzerinden ve 

CBS      (Coğrafi Bilgi Sistemleri) programları kullanılarak taşınmazların parsellerinin konum- 

ları sağlıklı bir şekilde belirlenmiştir. 

 2.  Çalışmalarımızın sağlığı açısından Taşınmaz adreslerine bizzat gidilerek kiracı 

bilgileri, kiralayan,  kullanan mükellef bilgileri; taşınmazın metre kareleri, fotoğrafları, 

ölçümleri ve kroki tespitleri yerinde yapılmıştır. 

3.  Sahadaki mevcut işyerlerimizin fotoğrafları çekildi. Kapı numaralarında düzenleme 

yapılarak Kent Bilgi Sistemine aktarıldı.(Eksik numarataj veya hatalı numaratajlar) Binalar ile 

eşleştirme işlemleri yapıldı. Hatalı numaratajlar düzeltildi. 

4.  Merkez Artuklu ilçesine bağlı tüm mahallelerde çalışmalarımız tamamlanmıştır. 

5.  Tapu Kadastro Müdürlüğünden gelen güncel parseller TKGM (Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü) ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ortamında sorgulandı. Bazı parseller 

bulunamadı. Nedeni Tapu Parsel Sorgulama da kaydı yok. 

6.  Kaydı olmayan parsellere ulaşabilmek için güncel plandaki İfraz (bölme, ayırma), 

Tevhit (birleştirme) işlemleri kontrol edilerek çalışmalar yapılmıştır. 

7.  Hali hazırlar ve planlar incelendi. Parsel değişimleri kontrol edildi. 

 

 

 

YENİDEN SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI 

 

1. Muhtarlar ve bölgenin eski esnaflarından bilgi alındı. 

2. Eski belediyelerden gelen bilgiler kullanıldı. 

3. Saha içi çalışmada tespit edilen devir ve tasfiyeden belediyemize devredilen 

taşınmazlar fotoğraflandırıldı. 

4. Lazer metre ile iç mekân m² ölçümleri yapıldı.(Güncel tapuda yapı mevcutsa 

doğruluk teyidi için ve alan bilgileri için). 



 
 
 

5. İlk kiralayan, mevcut işleten bilgileri toplandı. 

6. Ada, Parsel bilgileri teyit edildi. 

7. Sahadaki mevcut tüm taşınmazlarımızın mahalle bilgileri ve en yakınında geçen 

cadde, sokak isimleri kayıt altına alınmıştır. 

                             
OFİS ÇALIŞMALARIMIZ TEKRAR GÜNCENLENDİ 

   

Sahadan toplanan verilerin (işyeri krokileri, fotoğraflar, kiracı ve işleten bilgileri, işyeri 

durumu ve kullanım amacı gibi bilgiler CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Kent Bilgi sitemi 

çalışmasıyla çizimleri yapılıp yapı ve sözel bilgiler, fotoğrafların eşleştirmeleri yapıldı. 

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünden alınan güncel Artuklu Belediyesi taşınmaz listeleri 

TKGM (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü online parsel konumu sorgulama) ve CBS (Coğrafi 

Bilgi Sistemleri) programında oluşturulan altlıklar sayesinde taşınmazların adresleri net olarak 

tespit edildi.  

Görsel ve sözel bilgiler oluşturuldu. 

Yapılan çalışmalarda gerekli analiz işlemleri de yapılmaktadır. 

 Yüz ölçümü olarak en geniş alanlara sahip taşınmazlarımız DİYARBAKIR 

mahallesindedir. 

 

1 -Başkanlık Oluru ile daha önce görevlendirilen Kıymet Takdir Komisyonunun 

ecrimisil çalışma raporları Müdürlüğümüze sunulmuştur. Sunulan bu ecrimisil çalışma raporları 

Mali Hizmetler Müdürlüğünce bilgilerinin Otomasyon programına girilip tahakkuk ve tahsilat 

yapılması için bilgilendirme yazısı yazılmıştır. 

  

 

2- Mardin İli Artuklu İlçesi Nur Mahallesi 861 ada, 21 nolu parsel ve 862 ada, 38 nolu 

parsel Belediyemiz adına ihdas edilmiştir. 

 

3-. Mardin İli Artuklu İlçesi Diyarbakırkapı Mahallesi 796 ada, 15, 16 ve 17 nolu 

parseller Belediyemiz adına ihdas edilmiştir. 

 

4-   Mardin İli Artuklu İlçesi Yalım Mahallesi 259 ada, 35 nolu parsel Belediyemiz 

adına ihdas edilmiştir. 

 

 

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRRLÜĞÜ 

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

 Belediye hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli mal ve hizmet alımlarını, personel 

maaş ve diğer ödemeler ile belediyemize ait elektrik su, telefon gibi giderleri ilgili yasal 

mevzuatlar doğrultusunda ödenmesini sağlamak, ödenen meblağların muhasebeleştirilmesi ve 

dönemler itibariyle raporlanmasını sağlamak, kayıtların doğru, açık ve en hızlı bir şekilde 

ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Bir sonraki yılın ve izleyen 2 yılın Bütçelerin hazırlanmasını 

sağlamak, belediye faaliyet raporlarının hazırlanmasını ve Meclise sunulmasını sağlamak, 

Belediye Gelirlerinin tarih, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yürütmektir.    



 
 
 

 

 2019 YILI FAALİYETLER: 

 1-2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanıp, Başkanlık Makamına sunulmuştur. 

 2-2019 yılı Kesin Kesip Cetvelleri hazırlanarak Başkanlık Makamına sunulmuştur. 

 3-2019 yılı Ocak-Haziran Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlandı.  

 4-2020 Yılı Bütçesi ile Performans programı hazırlandı. 

  

 Bütçe ve Kesin Hesap Çalışmaları: 

 2020 Yılı Belediye Gider Bütçesi: 

 Açıklama           Bütçe İle 

Verilen Öde. 

Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe 

Öde. Top. 

Ödenen Bütçe 

Gideri 

İptal Ed. 

Ödenek 

1 Personel Giderleri 23.665.603,00 675.000,00 1.577.703,64 22.762.899,36 20.911.630,60 1.851.268,76 

2 Sos. Güv. Kur. 

Dev.Pr. Gd. 

4.216.581,00 0,00 0,00 4.216.581,00 3.568.287,97 648.293,03 

3 Mal ve Hizmet 

Alım Gid. 

23.905.500,00 3.756.423,84 6.518.058,35 21.143,865,49 15.093.867,19 6.049.998,30 

4 Faiz Giderleri 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250,000,00 699.249,68 550.750,32 

5 Cari Transferler 1.415.000,00 0,00 105.000,00 1.310.000,00 705.281.41 604.718,59 

6 Sermaye Giderleri 46.004.000,00 20.682.499,21 9.563.161,06 57.123.338,15 51.327.030,11 5.796.308,04 

7 Sermaye 

Transferleri 

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 

8 Borç Verme 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

9 Yedek Ödenek 8.100,000,00 0,00 7.350,000,00 750.000,00 0,00 750.000,00 

10 Sosyal Haklar 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

 Toplam 108.816.684,00 25.113.923,05 25.113.923,05 108.816.684,00 92.305.346,96 16.511.337,04 

 

 2020 Yılı Belediye Gelir Bütçesi: 

 Açıklama           Devreden Gelir Yılı 

Tahakkuku 

Toplam 

Tahakkuk 

Yılı Net 

Tahsilat 

Gelecek Yıla 

Devreden 

Tahsilat 

Oranı (%) 

1 Vergi Gelirler 29.206.563,54 28.669.874,36 57.876.437,90 15.449.820,34 42.426.617,56 26,69 

3 Teşebbüs ve 

Mülkiyet Gelirleri 

368.488,00 340.116,92 708.604,92 385.519,37 323.085,55 54.41 

4 Alınan Bağış ve Yar. 

İle Özel Gelirler 

0,00 7.767.096,93 7.767.096,93 7.767.096,93 0,00 100 

5 Diğer Gelirler 3.389.070,80 60.036.386,99 63.425.457,79 58.861.973,57 4.563.484,22 92,80 

6 Sermaye Gelirleri 178.657,00 652.520,35 831.177,35 652.520,35 178.657,00 78,51 

 Toplam 33.142.779,34 97.465.995,55 130.608.774,89 83.116.930,56 47.491.844,33 63.64 

 



 
 
 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

GELİR SERVİSİ 2020 YILI FAALİYET RAPORU  

1. 2000 Mükellefe ödeme emri belgesi düzenlendi. 

2. 1194 adet ödeme emri tebligatı gönderildi. 

3. Mükelleflere ait sicil düzeltilmesi yapıldı (eksik bilgiler işlendi, mükerrer siciller 

birleştirildi). 

4. 2840 mükellefe yapılandırma yapıldı. 

5. 46 adet yeni İlan ve Reklam Vergisi kayıt ve tahakkukları yapıldı 

6. 200 adet yeni Çevre Temizlik Vergisi kayıt ve tahakkukları yapıldı. 

7. Vadesi geçmiş para cezalarının takibi yapıldı. 

8. Belediyeye ait Kabala Mahallesi ve Artuklu Merkezde bulunan dükkânların 2020 yılı kira 

tahakkukları yapıldı. 

9. Elektrik tüketim vergilerinin aylık tahakkuk ve mahsup işlemleri yapıldı 

10. Haberleşme vergisi tahakkuk ve mahsup işlemleri yapıldı. 

11. Geçmiş yıllara ait arşiv düzenlemesi yapıldı, birim arşivine indirildi. 

12. Tellaliye tahakkuk ve mahsup işlemleri yapıldı. 

13. Haciz işlemi olanların işlemleri takibi yapılmaktadır. 

14. Mevcut emlak kayıtları TAKBİS kayıtlarıyla karşılaştırılıp gerekli güncellemeler 

yapılmaktadır. 

15. 1602 adet resmi yazıya işlem yapılmıştır. 

16. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün mükerrer harç ve cezaların düzenlemesi yapıldı. 

17. Muafiyet için başvuran mükelleflerin incelenip muafiyeti yapıldı. 



 
 
 

 

GELİR KALEMLERİ

TAHAKKUK 

VADESİ TARİH 

ARALIĞINDA

TAHAKKUK 

VADESİ TARİH 

SONRASINDA

EKSİLTEN 

TAHAKKUK

TAHAKKUK 

TOPLAMI

TAHSİLAT

TAHSÝLAT SONRAKÝ 

DÖNEMLER

TAHSÝLAT 

DÖNEM 

TOPLAMI

TAHSÝLAT 

TAKÝPLÝ

TOPLAM 

TAHSİLAT
BAKİYE

52999/Diger Pay lar 53299/Diger Idari 

Para Cezalari

53401/Vergi ve Diger Amme Alacakla 

59199/Yukarida Tanimlanmayan Dige 

61501/Arsa Satisi

96910/Taþýnmazlardan Kesilen Fon P

30.479,17

430.051,41

2.009.162,50

305.025,43

404.821,12

,00

,00

107,15

249.235,90

435.300,29

,00

430.051,41

1.759.926,60

,00

305.132,58

TAHSİ

LAT 

BU 

DÖNE

M 

YAPIL

ANLAR

TAHSİLAT 

SONRAKİ 

DÖNEMLER

TAHSİL

AT 

DÖNE

M 

TOPLA

MI

TAHSİLAT 

TAKİPLİ

435.300,29

151.704,70

452.923,98

790.540,30

652.520,35

305.132,58

,00

-151.704,70

-22.872,57

969.386,30

-652.520,35

,00

GENEL TO PLAM 33.194.410,03 1.064.755,23 4.228.746,55 30.030.418,71 13.360.396,48 0,00 13.360.396,48 5.012.031,41 18.387.498,09 11.642.920,62

G E L İR L E R   M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

01/01/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI TAHAKKUK VE TAHSİLAT HAREKETLERİNİ GÖSTEREN HESAP RAPORU

01/01/2020 - 31/12/2020 TARİHLERİ ARASI POSTA VE BANKA TAHSİLATLARI DAHİL



 
 
 

 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 Yetki, Görev ve Sorumlulukluları: 

 Muhtarlıklar Müdürlüğünü Başkanlık Makamına temsil etmek, Müdürlüğün her türlü 

çalışmalarını düzenlemek, Muhtarlıklar Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında 

koordinasyonu sağlamak, Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak, görev alanı içinde 

bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planlar hazırlamak. Planların uygunluk ve 

yeterliliğini devamlı olarak izlemek, gerekiyorsa düzeltmeye yönelik tedbirler almak. 

1-2020 Yılında Artuklu Belediye Başkanımız sayın Abdulkadir TUTAŞI’nın başkanlığında 

mahalle muhtarlarımız ile yapılan istişare toplantılarında mahalle sorunları hakkında görüş alış 

verişinde bulunulmuştur. 

 

2-Mahalle muhtarlarımız çeşitli tarihlerde ziyaret edilerek mahalle sorunları hakkında görüş 

alışverişinde bulunulmuş olup,muhtarlarımızdan gelen talep ve şikayetler ilgili birimlere  

aktarılarak çözüm için ilgili birimlerle işbirliğine gidilmiştir. 

 

3-2021 Mali Yılı hazırlık bütçesi hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne sunulmuştur.  

 

4-İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gelen 3 adet başvuru ve dilekçe halinde 4 

adet muhtar talebi ilgili birimlere aktarılmış ve gelen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılmıştır.  

 

5-Gelen evrak :88 adet 

   Giden evrak :11 adet 

 

 EVLENDİRME MEMURLUĞU 

 1-Kıyılan Nikah Sayısı        :  1262 

 2-Yabancı Nikah Sayısı       :    107 

 3-Hazırlanan Belge Sayısı   :      34 

 4-Giden Evrak Sayısı          :      39 

 5-Gelen Evrak Sayısı          :      46 

 6-Verilen Cüzdan Sayısı     :  1180 

 7-Alınmayan Cüzdan Sayısı:     82 

 

 



 
 
 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

PROJE VE FAALİYET RAPORU 

1. -Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2012 Tarih ve 6360 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 

kurulmuş olup, Belediyenin ana hizmet binası 3. katında hizmetlerini yürüten müdürlükte; (1) 

müdür odası, (1 ) servis odası, olmak üzere (2) ayrı bölümde hizmet verdiği, ,  

 

Anılan Müdürlük bünyesinde;  

  -(4) Mahalle Konağı (Yenişehir İstasyon, Ortaköy ve Kabala Mahalle Konağı) ve 1 tane Bilgi 

Evimiz bulunmaktadır. 

Çalışan personellerin tablosu aşağıda gösterilmiştir;  

BİRİMİ ÇALIŞAN SAYISI 

Müdürlük 1 

Memur  3 

  

Taşeron 12 

TOPLAM 16 

 

Hizmet Binası Telefon Numaraları Adresi 

Bilgi Evi 0482 502 11 54 Telekom Arkası (Halles Deresi) 

46 Cadde 8. Sk. No:4 Artuklu / 

Mardin 

İstasyon Mahalle Konağı  

Bulunmamaktadır. 

İstasyon Mahallesi Vali Ozan 

Birinci Cadde Ruken Market 

Arkası A. Blok  No: 201 

Ortaköy Mahalle Konağı 0482 212 10 46 Ortaköy Mahallesi Tepe Başı 

Caddesi Ortaköy Mahalle Konağı 

No:1 

Yenişehir                          

Mahalle Konağı 

0482 213 18 74 Yenişehir Mahallesi Ravza 

Caddesi Yaykent Sit. No:26 

Artuklu/Mardin 

Kabala Mahalle Konağı Bulunmamaktadır. Kabala Eski Belediye Binası 

KABALA/ARTUKLU/MARDİN 

 

 

 

 



 
 
 

YENİŞEHİR MAHALLE KONAĞINDA AÇILAN KURSLAR 

YENİŞEHİR MAHALLE KONAĞINDA AÇILAN KURSLAR 

➢ 37-72 Ay (3-6 yaş) Oyun Odası Kursu             

➢ Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma – Yazma Eğitim Programı 1 Kademe    

➢ Ahşap CNC Makine Operatörlüğü Kursu          

➢ İngilizce A1 Seviyesi Kursu                                  

➢ Şiş Örücülüğü Kursu                                                

➢ Step Aerobik Eğitim Aerobik Programı Kursu          

➢ Geleneksel El Nakışları Kursu                                 

➢ Seramik Biçimlendirme Kursu( Plastik Çamur ve Alçı şekillendirme Kursu) 

➢ Takı Tasarım Kursu 
 

➢  
 

 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
ORTAKÖY MAHALLE KONAĞINDA AÇILAN KURSLAR 

➢ Kadın Giyim Modelist Yardımcılığı  Kursu    

➢ Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma – Yazma Eğitim Programı Kursu  

➢ Saç Bakımı ve Yapımı Kursu                                

➢ 37-72 Ay (3-6 yaş) Oyun Odası                           

➢ II. Kademe Okuma – Yazma Eğitim Programı Kursu      

➢ Şiş Örücülüğü   Kursu 

➢  

Ortaköy Mahalle Konağı ( 15.11.2018) tarihinde meslek edindirme kurslarımız faaliyete   

geçmiştir. 

Kadınlarımızın çocuklarıyla daha rahat vakit geçire bilmeleri adına konağımızda oyun odası 

mevcuttur. Ortaköy mahalle konağımız çok benimsenip bu sayı gittikçe artmaya başladı, bayanlarımızın 

kendine olan özgüveni  artarak kadınlarımız kendi  kendine yeter hale geldi. Konağımız  08.00-17.00 

arasında kadınlara hizmet vermektedir. 

➢  
 

➢  



 
 
 

 
 

➢  
 

➢  

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

İSTASYON MAHALLE KONAĞINDA AÇILAN KURSLAR 

➢ Şiş Örücülüğü Kursu             

➢ Geleneksel El Sanatları         

➢ El Sanatları Kursu 

➢ 37-72 Ay (3-6 yaş) Çocuk Oyun Kursu 

 

➢ Kültür ve Sosyal İşler Hizmetleri Müdürlüğünde yukarıda sayılan hizmetlerin tek bir birim marifetiyle 

yürütüldüğü, bu çerçevede 3 adet Mahalle Konaklarımızda ev hanımlara yönelik kurslar ve çalışmalar 

yürütülmektedir. 

➢ Kurslarımız saat 8:00 ile 17:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir. 

 

 

 
 

 

                          BİLGİ EVİNDE AÇILAN KURSLAR  

Sabah 08:00 – 17:00 arası ders verilmekte. 

AYT-TYT Kursları verilmektedir. (Test Kitapları Belediyemizce karşılanmaktadır.) 

➢ Bilgi Evinde YKS sınavına hazırlık için  5 tane sınıf faaliyet göstermektedir. 

➢ 12 yaştan başlamak üzere, mezun öğrencilere ders verilmektedir. YKS, TYT, AYT Kursları mevcut 

90 öğrenci bulunmaktadır. 

 

 



 
 
 

 

•   Kabala Mahalle Konağı tamiratı tamamlanıp hizmete alındı. 

 

 

 

 

 

• Elazığ’da yaşanan deprem sonrası 50 bin Türk lirası nakdi ve  çocuklar için 250 adet şer 

adet oyuncaklar gönderildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAM ve Artuklu Belediyesi’nin ortak yaptığı Süriyeli ve Türk vatandaşların kaynaşması için 

konağımızda 200 Kişilik yemek düzenlenmiştir 

 

 

 

 

, 



 
 
 

• Bilgi evi öğrencilerine,  710 adet matematik, türkçe, edebiyat, fizik, felsefe, coğrafya, 

biyoloji dersleri kapsamında TYT-AYT soru bankası temin edildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahalle Konağındaki çocuklar sinemaya götürüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engelli  Hasta 7 aileye Ortopedik hasta yatağı teslim edildi 

 

 

   



 
 
 

 

 

29.01.2020 tarihinde Artuklu Belediyemiz İstanbul EMİTT fuarına katıldı 

 

 

 

 

Artuklu ilçemizi ve Belediyemizi tanıtmak üzere, 5000 adet broşör-5000 adet cd- 5000 adet 

çanta dağıtımı yapıldı. 

• Covid 19 koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza 2500 adet el Dezenfektanı 

dağıtımı yapıldı. 

 

 

 

 



 
 
 

• Covid 19 koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımıza, 30.000 bin adet maske dağıtımı yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Basketbol Potası ve Voleybol Potası takıldı, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o İmam Hatip proje okulu 2 adet  

o basketbol ve 2 adet voleybol 

o Yüce mahallesi ilköğretim okulu 1 adet basketbol 

o Yüce mahallesi jandarma karakolu 1 adet basketbol 

o Bağlıca mahallesi jandarma karakolu 1 adet basketbol 

o Deyrulzafaran manastırı 1 adet basketbol ve 1 adet voleybol 

PTT parkı 1 adet Basketbol potası 

ARMEK ( Artuklu Belediyesi Meslek Eğitim Kursları Kuruldu.) Çevre Şehirçilik 

Bakanlığından işletme izni alındı 

 

 

 

 



 
 
 

• Engelli  Hasta 3 aileye Akülü engelli aracı teslim edildi. 

 

 

• BM UNHCR Birleşmiş Milletlerden gelen 1500 adet temizlik hijyen kolileri Mülteci ve 

yerel halka dağıtımı yapıldı.  

 

 

 

 

 

 

 

  

• İbadethanelere Tente takıldı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

▪ Ulucami    :1 adet tente 

▪ Polis evi camisi   :1 adet tente 

▪ Özel Hareket müdürlüğü : 2 adet tente 

▪ Gazi otel yanı şehitlik     : 2 adet tente 

▪ Tedaş hizmet Binasına             : 1 Adet 

 

• 15 Temmuz Milli Birlik ve beraberlik günü, 

 

 

•          
 

        
  

 

 

 



 
 
 

o 15 temmuz şehitler parkında stand ve ses sistemi kurulumu 

o 2500 adet sallama türk bayrağı dağıtımı 

o 2500 adet miting alanını süslemek üzere 70x105 türk bayrağı asımı ve dükkanlara asılmak 

2500 adet türk bayrağı dağıtımı 

o 5000 adet su dağıtımı 

 

• Artuklu Belediyesi ve DİKA ile ortak yapılan inevasyon projesi için Mardin 1. Cadde sakıp 

sabancı müzesi yanı Kermozade vakfı binası kiralandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Artuklu Belediyesi Bilgi Evi ile Geleceğe Hazırlan. Bilgi Evimizde sosyal mesafe şartlarına uygun 

şekilde TYT-AYT ve Yabancı Dil kursları için başvurular 26-31 Ağustos 2020 tarihinde Başlatıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

• Artuklu Belediyesi ve (ASAM ) Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliği ile 30 

mülteci aileye 1,000 TL nakdi yardım yapıldı. 

 

•  

 Artuklu Belediye Başkanımız Sn. Abdulkadir TUTAŞI DİKA 

ve Artuklu Üniversitesi ile ortak yürüttüğümüz Tasarım ve 

İnovasyon Merkezi Projesi çalışmalarını yerinde inceledik. 

https://twitter.com/hashtag/D%C4%B0KA?src=hashtag_click


 
 
 

 

• Artuklu Belediyesi Bilgievinde kurduğumuz 12 adet Bilgisayar ile,  EBA Atölyesi 

interneti olmayan öğrencilerimizin hizmetine açıldı. 
 

• Yapımını devam ettirdiğimiz Tasarım ve İnovasyon Projesi'nde Artuklu Üniversitesi ile işbirliği 

protokolü imzaladık. 

       

 

 

 

 

 

 

• İstasyon Mahalle Konağımızda, Türkiye Kalkınma Vakfı ve ARMEK işbirliğiyle hazırlanan, 

okul öncesi 200 öğrencilerimize eğitime destek amaçlı kırtasiye kitlerinin dağıtımını 

gerçekleştirdik. 

 


