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

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

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

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

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

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

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

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

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

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

MEHMET AKİF ERSOY













Ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir hizmetler sunan, tüm 
paydaşlarına değer katan, yerel demokrasinin güçlenmesi için gerekli ortamı 
yaratan Kastamonu Belediyesi, geçtiğimiz yıl da yaşama geçirdiği çok sayıda 
proje ile öncülüğünü gözler önüne sermiştir.

Kastamonu Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 
Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2020-2024 yılı stratejik 
planımızın 2020 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporunu ilginize 
sunuyoruz. “Milli, manevi, tarihi ve geleneksel değerleri koruyarak, katılımcı bir anlayışla 
geleceğe taşıyan, vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışan kurumsal bir belediye 
olmak'' vizyonuyla, 2020 yılında ilimize hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmiş 
olmaktan mutluyuz.

Kastamonu'muzun 2020-2024 vizyon hedefine ulaşabilmesi için taahhüt 
ettiğimiz yatırım, hizmet, proje ve faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde destek 
sunan, Meclis üyelerimize, Başkan Yardımcılarımıza, Belediyemiz 'in her 
kademesindeki yönetici ve personelimize ve özellikle desteğini hep yanımızda 
hissettiğimiz değerli Kastamonululara şükranlarımı sunarım.

SUNUŞ

Opr. Dr. Rahmi Galip VİDİNLİOĞLU
        Kastamonu Belediye Başkanı
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Genel Bilgiler
 

�) Bütçe �ç� �şletme �le 6762 sayılı Türk T�caret Kanunu’na tâb� ortaklıklar kurulmasına veya bu 

ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayr�menkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar 

vermek. 

j) Beled�ye adına �mt�yaz ver�lmes�ne ve beled�ye yatırımlarının yap-�şlet veya yap-�şlet-devret 

model� �le yapılmasına; beled�yeye a�t ş�rket, �şletme ve �şt�rakler�n özelleşt�r�lmes�ne karar 

vermek. 

k) Mecl�s başkanlık d�vanını ve encümen üyeler� �le �ht�sas kom�syonları üyeler�n� seçmek. 

l) Norm kadro çerçeves�nde beled�yen�n ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının �hdas, �ptal ve 

değ�şt�r�lmes�ne karar vermek. 

m) Beled�ye tarafından çıkarılacak yönetmel�kler� kabul etmek. 

n) Meydan, cadde, sokak, park, tes�s ve benzerler�ne ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, 

b�rleşt�r�lmes�, adlarıyla sınırlarının tesp�t� ve değ�şt�r�lmes�ne karar vermek; beldey� tanıtıcı 

amblem, flama ve benzerler�n� kabul etmek. 

o) D�ğer mahallî �darelerle b�rl�k kurulmasına, kurulmuş b�rl�klere katılmaya veya ayrılmaya karar 

vermek. 

p) Yurt �ç�ndek� ve İç�şler� Bakanlığının �zn�yle yurt dışındak� beled�yeler ve mahallî �dare 

b�rl�kler�yle karşılıklı �ş b�rl�ğ� yapılmasına; kardeş kent �l�şk�ler� kurulmasına, ekonom�k ve 

sosyal �l�şk�ler� gel�şt�rmek amacıyla kültür, sanat ve spor g�b� alanlarda faal�yet ve projeler 

gerçekleşt�r�lmes�ne; bu çerçevede arsa, b�na ve benzer� tes�sler� yapma, yaptırma, k�ralama veya 

tahs�s etmeye karar vermek.8 

q) Fahrî hemşer�l�k payes� ve beratı vermek. 

r) Beled�ye başkanıyla encümen arasındak� anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

s) Mücav�r alanlara beled�ye h�zmetler�n�n götürülmes�ne karar vermek. 

t) İmar plânlarına uygun şek�lde hazırlanmış beled�ye �mar programlarını görüşerek kabul etmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 29/11/2018 tar�hl� ve 7153 sayılı Kanunun 28’ �nc� maddes�yle bu bentte yer alan “İç�şler�” �bares� “Çevre ve Şeh�rc�l�k” şekl�nde 
değ�şt�r�lm�şt�r. 
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 Bütçe Gel�rler�n�n Daha Öncek� Yıllar �le Karşılaştırması 

 

H.Kodu Gel�r Türü 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

800  1 Verg� Gel�rler� 14.517.036,51  15.772.590,94  15.502.572,46  

800  3 Teşebbüs ve Mülk�yet Gel�rler� 36.799.997,44  33.852.772,98  33.169.086,01  

800  4 Alınan Bağış ve Yardım. �le Özel Gel�rler 4.986.779,51  1.128.527,81  3.122.000,46  

800  5 D�ğer Gel�rler 87.490.371,40  93.395.071,93  112.354.092,11  

800  6 Sermaye Gel�rler� 33.117.686,09  22.454.799,97  9.482.866,83  

Bütçe Gel�rler� Toplamı (A): 176.911.870,95  166.603.763,63  173.630.617,87  

 

H.Kodu Gel�r Türü 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

810 1 Verg� Gel�rler� 139.596,52 166.995,00 90.610,84 

810 3 Teşebbüs ve Mülk�yet Gel�rler� 63.398,53 97.583,76 31.831,13 

810 4 Alınan Bağış ve Yardım. �le Özel Gel�rler 162.092,73 0,00 0,00 

810 5 D�ğer Gel�rler 136.263,25 20.623,82 11.130,14 

810 6 Sermaye Gel�rler� 348.092,35 0,00 213.222,94 

Bütçe Gel�rler�nden Ret ve İadeler Toplamı (B): 849.443,38 285.202,58 346.795,05 

 

H.Kodu Gel�r Türü 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

810 1 Verg� Gel�rler� 14.377.439,99 15.605.595,94 15.411.961,62 

810 3 Teşebbüs ve Mülk�yet Gel�rler� 36.736.598,91 33.755.189,22 33.137.254,88 

810 4 Alınan Bağış ve Yardım. �le Özel Gel�rler 4.824.686,78 1.128.527,81 3.122.000,46 

810 5 D�ğer Gel�rler 87.354.108,15 93.374.448,11 112.342.961,97 

810 6 Sermaye Gel�rler� 32.769.593,74 22.454.799,97 9.269.643,89 

 Net Bütçe Gel�r� (A-B): 176.062.427,57 166.318.561,05 173.283.822,82 
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B) Performans B�lg�ler� 
 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler�  
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Su ve Kanal�zasyon 
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Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü 

 
Ulaşım H�zmetler� 
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Veter�ner İşler� Müdürlüğü 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Kastamonu Beled�yes� görev, sorumluluk ve yetk� alanlarına g�ren konularda kamu 

yararını ve çıkarını temel alan, kamu kaynaklarını etk�n ve ver�ml� kullanarak ve çağdaş teknoloj�den 

faydalanarak yaşam kal�tes�n� arttıracak projeler gel�şt�rmek, ulusal ve ulular arası h�be fonlarından 

faydalanmak, yerel, ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, s�v�l toplum kuruluşları, özel şahıs 

ve firmaların da katılacağı AR-GE, �novasyon, g�r�ş�mc�l�k, proje çalışmalarını yürütmekt�r. 
 

 V�zyon: Yen� nes�l beled�yec�l�k anlayışı doğrultusunda çağdaş kent yapılanmasının oluşumunda 

yen�l�kç� çözümler üreten, AR-GE çalışmaları doğrultusunda bölge halkının �ht�yaçları doğrultusunda 

projeler gel�şt�rerek sosyal yaşam şartlarının �y�leşt�r�ld�ğ�, kamu kaynaklarını halka h�zmet �ç�n ver�ml� 

b�r şek�lde kullanmak sürdürüleb�l�r şeh�r oluşmasına katkıda bulunmaktır. 
 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 
 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 6 – Müdürlüğün Yönetmel�kte tanımlanan usul ve esaslar çerçeves�nde yürüteceğ� faal�yetler 

ve bu faal�yetler� yürütürken görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır: 
  

a) Beled�ye Toplam Kal�te anlayışı doğrultusunda, bölümü �le �lg�l� kal�te s�stem çalışmalarına katkıda 

bulunmak, bu s�stem�n yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Kal�te Yönet�m S�stem� kapsamında �ç ve 

dış denet�mlerde en �y� sonucu alma hedefi doğrultusunda, uygulama ve çalışmaları yönlend�rmek. 

Beled�yen�n görev alanına g�ren konularda performans ve kal�te ölçütler� gel�şt�rmek ve performansla 

�lg�l� b�lg� ve ver�ler� toplamak, anal�z etmek ve raporlamak 

b) Beled�ye’n�n yürüttüğü faal�yetler ve �ş süreçler�nde ver�ml�l�k ve etk�nl�ğ�n artırılması, üzer�nde 

çalışılab�lecek alanların bel�rlenmes� amacıyla AR-GE proje kom�syonu oluşturmak, b�r�m 

yönet�c�ler�ne proje tekl�fi sunmak, b�r�mler arasında koord�nasyonu sağlamak, 

c) Üzer�nde çalışılacak AR-GE, �novasyon ve g�r�ş�mc�l�k alanlarının bel�rlenmes� amacıyla H�lal 

Masa’da toplanan ver�ler� anal�z etmek ve bel�rlenen alanlara �l�şk�n gerekl� ön araştırma ve fiz�b�l�te 

raporlarını hazırlayarak �lg�l� b�r�mler ve üst yönet�m�n değerlend�rmes�ne sunmak, 

d) Kamu h�zmetler� ve yerel yönet�mler alanında, dünya ve ülkem�z örnekler�n� araştırmak, gel�şmeler� 

tak�p etmek, yapılan araştırmaları değerlend�rerek, yen�l�kç� h�zmet, uygulama ve proje fik�rler� 

gel�şt�rmek ve Beled�yen�n �lg�l� b�r�mler� �le paylaşmak, 

e) Beled�ye’de AR-GE, �novasyon ve g�r�ş�mc�l�k konularında farkındalık oluşturmak, ARGE 

kültürünün kazanılması ve AR-GE çalışmalarının beled�ye �ş ve �şlemler�ndek� süreçlere katılmasını 

sağlamak, 

f) Kamu kurum ve kuruluşları, ün�vers�teler, odalar, t�caret borsaları, organ�ze sanay� ve teknoloj� 

gel�şt�rme bölgeler�, dernekler, vakıflar, gönüllü kuruluşlar, send�kalar, k�ş� ve firmalarla paydaşlık 

tes�s etmek, proje öner� z�yaretler� gerçekleşt�rmek, ortak projeler gel�şt�rmek veya �şt�rakç� olarak 

yer almak, 

g) Beled�ye’n�n doğrudan veya �ç ve dış paydaşlarıyla b�rl�kte AR-GE, �novasyon, g�r�ş�mc�l�k 

h�zmetler�ne �l�şk�n h�be almaya yönel�k projeler�n� hazırlamak, uygulamak, �zlemek ve 

değerlend�rmek, 

h) Personele; proje yazım desteğ�, proje yazma çalıştayları ve proje başvurusu sırasında d�ğer tekn�k 

destekler� sağlamak, İht�yaç duyulması ve Beled�ye Başkanlığınca uygun görüldüğü takd�rde; proje 

eğ�t�mler� düzenlemek, projeler hazırlamak, yürütme  k, raporlamak, yaygın tanıtımlarını yapmak vb. 

konularında k�ş�, kurum ve t�car� kuruluşlardan h�zmet satın alma �ş ve �şlemler�n� gerçekleşt�rmek, 

57

Ar-Ge Müdürlügü-



 

�) AB, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları, İPARD, İPA, TÜBİTAK, KOSGEB ve d�ğer fon ve 

kuruluşların yayınlamış olduğu h�be programlarını tak�p ederek, koord�nasyonu sağlamak, 

j) Beled�ye’ye, H�lal Masa, CİMER, Açık Kapı ve d�ğer yollarla gelen her türlü talep, öner�, ş�kâyet 

vb. başvuruların kayda alınması, b�r�mler arası koord�nasyonu ve sonuçlandırılması �şlemler�n� 

gerçekleşt�rmek 

k) Beled�yen�n yönet�m� �le h�zmetler�n gel�şt�r�lmes� amacıyla b�lg� ve ver�ler� toplamak, anal�z etmek 

ve üst yönet�me rapor hal�nde sunmak, 

l) Beled�yen�n stratej�k planına uygun olarak; İdaren�n yatırım programının hazırlanmasını koord�ne 

etmek, yatırım program süreçler�n� raporlamak, uygulama sonuçlarını �zlemek ve yıllık yatırım 

değerlend�rme raporunu hazırlamak, 

m) Başkan veya Başkan Yardımcısının vereceğ� ve mevzuatın gerekt�rd�ğ� d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak. 
 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 

Müdürlüğümüz bünyes�nde araç bulunmamaktadır. 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Araş�rma Ve Geliş�rme 
Müdürü

Evrak Kayıt 
Servisi

Hilal Masa
Açıkkapı

Cimer

Kalite Kontrol 
Yöne�mi

Proje Servisi Anketörlük

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

B�lg�sayar 2 

D�züstü B�lg�sayar 13 

Yazıcı 9 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 
 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 1 

Sözleşmel� Memur 1 

Kadrolu İşç� 1 

Ş�rket 13 

Toplam 16 

 

 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - - - - 

L�se - - - 5 5 

Ön L�sans - - - 4 4 

L�sans 1 1 - 4 6 

Yüksek L�sans - - 1 - 1 

Toplam  1 1 1 13 16 

 

 
 

0

5

10

15

Memur Sözleşmel�
Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 1 1 1 13

0

1

2

3

4

5

6

İlköğret�m L�se Ön L�sans L�sans Yüksek
L�sans

Personel Sayısı 0 5 4 6 1
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam  
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 2 2 

26-35 Yaş 1 1 - 8 10 

36-45 Yaş - - 1 2 3 

46-55 Yaş - - - 1 1 

56+ Yaş - - - - - 

Toplam  1 1 1 13 16 
 

 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - 1 - 9 10 

Erkek 1 - 1 4 6 

Toplam  1 1 1 13 16 

 

 

 
 

0

2

4

6

8

10

18-25 Yaş 26-35 Yaş 36-45 Yaş 46-55 Yaş 56+ Yaş
Personel Sayısı 2 10 3 1 0

0

2

4

6

8

10

Kadın Erkek
Personel Sayısı 10 6
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5) Sunulan H�zmetler 
 

Ulusal ve Uluslararası h�be programlarını tak�p etmek, şehr�n �ht�yaçlarını göz önünde 

bulundurarak �ht�yaç duyulan konularda proje hazırlamak,  
 

2020- ılları �ç�nde hazırlanan projeler;   
 

- Acem Hanı Gastronom� Merkez�n�n Stratej�k planlamasının yapılması,  

- Engels�z Yaşam Merkez� Projes�, 

- Onl�ne Yöresel Ürün Pazarı, 

- Köklü Tar�h Sürdürüleb�l�r Şeh�r Projes� (Tek T�p Tabela), 

- Ger� Dönüşüm ve Mama Otomatı Projes�, 

- Hob� Bahçes� Projes�

Beled�ye h�zmetler�n�n �y�leşt�r�lmes� süreçler�n� tasarlamak, h�zmet ve faal�yet kal�tes�n�n 

arttırılması �ç�n gerekl� projeler veya uygulama modeller� gel�şt�rmek. Kal�te yönet�m� 

çalışmalarının gerçekleşt�r�lmes�.  
 

� Beled�ye’ye, H�lal Masa, CİMER, Açık Kapı ve d�ğer yollarla gelen her türlü talep, öner�, ş�kâyet 

vb. başvuruların kayda alınması, b�r�mler arası koord�nasyonu ve sonuçlandırılması �şlemler�n� 

gerçekleşt�rmek. İstek, talep ve ş�kayetler�n �lg�l� b�r�mlere yönlend�r�lmes� ve tak�b�n�n yapılması.  
 

� Beled�yen�n yönet�m� �le h�zmetler�n gel�şt�r�lmes� amacıyla b�lg� ve ver�ler� toplamak, anal�z etmek 

ve üst yönet�me rapor hal�nde sunmak, B�r�mler�n çalışmalarını kapsayan Aylık Faal�yet 

Raporlarının hazırlanıp üst yönet�m�n değerlend�rmes�ne sunmak. 

 

6) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� 

 

 Müdürlüğümüz 2020 Yılında İç Denet�m B�r�m� Tarafından dem�rbaş �şlemler� ve standart 

dosyalama �şlemler� �le �lg�l� s�stem denet�m�ne tab�� tutulmamıştır. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 
 

 Yen� nes�l beled�yec�l�k anlayışı doğrultusunda çağdaş kent yapılanmasının oluşumunda yen�l�kç� 

çözümler üreten, AR-GE çalışmaları doğrultusunda yen�l�kç� projeler gel�şt�rerek sürdürüleb�l�r şehr�n 

oluşmasına katkıda bulunmaktır. Kastamonu Beled�yes�’n�n görev, sorumluluk ve yetk� alanlarına g�ren 

konularda kamu yararını ve çıkarını temel alan, kamu kaynaklarını etk�n ve ver�ml� kullanarak ve çağdaş 

teknoloj�den faydalanarak yaşam kal�tes�n� arttıracak projeler gel�şt�rmek, ulusal ve uluslararası h�be 

fonlarından faydalanmak; yerel, ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, s�v�l toplum 

kuruluşları, özel şahıs ve firmaların da katılacağı AR-GE, �novasyon, g�r�ş�mc�l�k, proje çalışmalarını 

yürütmekt�r. 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

Şeh�rde yaşayan vatandaşların beled�ye h�zmetler�ne ulaşab�lmes�n� kolaylaştırmak, 

Şeh�r yaşamını kolaylaştıracak sürdürüleb�l�r çözümler gel�şt�rmek, 

Beled�ye h�zmet alanına g�ren konularda h�be programlarına yerelde uygulanab�l�r projeler 

hazırlamak ve uygun proje başvurularını yapmak, 

Çeş�tl� kanallardan gelen öner �stek ve ş�kayetler� �lg�l� b�r�mlere �letmek ve tak�b�n� sağlamak, 

Kamu kaynaklarını ver�ml� kullanılmasını sağlayan uygulamalar üretmek ve gel�şt�rmek. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 159.407,38 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,08% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 0,00  159.407,38 159.407,38 

Toplam: 0,00 159.407,38 159.407,38 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 159.407,38 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,08’d�r. 

3) Mal� Denet�m Sonuçları 

 Araştırma ve Gel�şt�rme Müdürlüğü 2019 Yılı sonunda faal�yete geçm�ş ve 2020 yılı �ç�nde mal� 

denet�me tab�� tutulmamıştır.  

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

“Acem Hanı Gastronom� Merkez� Stratej�k Planlamasının Yapılması” projes� Sanay� ve Teknoloj� 

Bakanlığı adına Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı F�z�b�l�te Destek Programı kapsamında 

yürütülmekted�r. Projen�n yaklaşık %95’� tamamlanmıştır. 

“Ahşap, Oymacılık ve El İşç�l�ğ�n� Yaşatma Projes�” Beled�yem�z bünyes�nde onarımı 

gerçekleşt�r�len Kastamonu Beled�yes� Mesl ek� Eğ�t�m Kursları Merkez�’nde 120 metrekare alanda 

oymacılık, 160 metrekare alana da �se Ahşap Sanatını ayakta tutacak sanatkarların eğ�t�mler� 

ver�lecekt�r. Gerekl� malzemeler�n tem�n çalışmaları da devam etmekted�r. Hedefim�z �l�m�zde 

Ahşap ve Oymacılık Sanat’ında Türk�ye’n�n en �y� kadrosunu oluşturup tar�h� konaklarımızı ayağa 

kaldırmak ve şehr�m�z�n kültürüne kazandırmak ve oymacılık sanatımıza yen� pazar oluşturmaktır. 

“Hoş geld�n Bebek Paket� Projes�” �le Kastamonu İl Merkez�nde bulunan hastanelerde dünyaya 

gelen bebeklere �çer�s�nde temel bebek bakım malzemeler�n�n bulunduğu yen� doğan bakım set� 

dağıtımı yapılmıştır. Proje kapsamında 580 adet “Hoş geld�n Bebek Set�” a�lelere tesl�m ed�lm�şt�r. 

2020 yılı �çer�s�nde “H�lal Masa” aracılığı �le gelen 3.092 adet taleb�n 2.887 aded� �lg�l� b�r�mlere 

�let�lerek çözümlenm�şt�r. 

Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 tar�hler� arasında “CİMER” aracılığı �le gelen 256 adet taleb�n 250 

aded� �lg�l� b�r�mlere �let�lerek çözümlenm�şt�r. 

Eylül 2020 – 31 Aralık 2020 tar�hler� arasında “Açık Kapı” aracılığı �le gelen 6 talep �lg�l� b�r�mlere 

�let�lerek çözümlenm�şt�r. 
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Projeler�m�z; 

“Engels�z Yaşam Merkez� Projes�” Kastamonu İl�nde yaşayan engell�/özel b�reyler�n sosyal yaşam 

alanlarını gen�şlet�lmes� be çeş�tl� eğ�t�m be atölye faal�yetler�yle k�ş�sel gel�ş�m ve meslek� 

becer�ler�n�n arttırılması �ç�n hazırlanmış b�r projed�r.  

� ‘‘Şeyhoğlu Konağı” Yaklaşık 200 yıllık b�r geçm�şe sah�p olan ve 25 odasıyla Kastamonu’nun en 

büyük konaklarından b�r�s�d�r. Beled�yem�z tarafından restore ed�len ve koruma altına alınan 

Şeyhoğlu Konağı otel olarak h�zmet vermeye hazırlanıyor.   
“Hob� Bahçes� Projes�” Hob� Bahçes�’nde �k� adet çocuk oyun alanı, dört adet Wc, 5.75 �le 5.11 

metrekarel�k verandalar ve 2 b�n 487 metrekarel�k otopark alanı yer alacak. Batı Çevre yolu 

mevk��nde 11 b�n metrekare alan da 100 metrekarel�k 77 adet Hob� Bahçes� oluşturulacaktır.  

“Köklü Tar�h, Sürdürüleb�l�r Şeh�r” projes�yle tar�h� Nasrullah Meydanında bulunan �şletmeler�n 

�lan ve reklam materyaller�n�n standartlaşması çalışması �le bu tar�h� alanın tar�h� k�ml�ğ�ne uygun 

b�r görünüme kavuşturulması amaçlanarak hazırlanmış b�r projed�r. 

“Ger� Dönüşüm ve Mama Otomatı Projes�” �le Şeh�rde her mahalleye konumlandırılmış ger� 

dönüşüm ve mama otomatı �le aşırı tüket�m kaynaklı çevre k�rl�l�ğ�ne neden olan ambalaj atıklarının 

toplanarak sağlıklı sürdürüleb�l�r çevreler oluşturmak ve bu atıkların toplanmasındak� ödüllend�rme 

s�stem�yle sokak hayvanlarına sağlıklı ve tem�z bes�n sağlanması amacına h�zmet etmek �ç�n 

hazırlanmış projed�r. 

“Yöresel Ürün Pazarı” yöresel ürün üret�m� yapan ve yeterl� satış alanı bulamayan üret�c�ler�n 

ürünler� kurulacak kooperat�f vasıtasıyla oluşturulacak web s�tes� üzer�nden onl�ne olarak satışa 

sunulacaktır. Yapılacak olan çalışma   net�ces�nde üret�c� �le kullanıcı arasında kopan bağı tekrar 

b�rleşt�r�p, üret�c�n�n pazar alanını gen�şletmek üret�c�lere destek olmak ve tüket�c�ler�n özlem 

duyduğu ürünlere ulaşmalarını kolaylaştırmak �ç�n tasarlanan b�r projed�r. 
 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A) Üstünlükler 

- Vatandaşların �ht�yaç duyduğu h�zmetler� �y� anal�z etmek, uygun projeler gel�şt�reb�lmek, 

- Ulusal ve Uluslararası H�be programlarını çok yönlü tak�b�n� sağlamak,  

- H�be fonlarına uygun projeler�, bölge �ht�yaçlarına uygun şek�lde hazırlamak, 

- H�lal Masa, CİMER, Açık Kapı ve d�ğer yollarla gelen her türlü talep, öner�, ş�kâyet vb. 

başvuruların kayda alınması, b�r�mler arası koord�nasyonu ve sonuçlandırılması �şlemler�n� 

yürüterek çözüme kavuşturmak, 

- Kurumumuzu Kal�te Standartlarına uygun kal�te yönet�m� çalışmaları yapmaktır. 

B) Zayıflıklar 
 

 Cov�d-19 pandem� koşulları neden�yle dünya genel�nde ekonom�k şartların kötüleşmes� �le 

projeler�n desteklend�ğ� mal� h�be kaynaklarının sınırlı olması ve projeler�n uygulanab�l�rl�ğ�n�n 

azalması. 
 

C) Değerlend�rme 

 Araştırma ve Gel�şt�rme Müdürlüğü olarak çözüm odaklı proje uygulamalarını hayata geç�rmek, 

şeh�r halkının yaşam kal�tes�n� arttırıcı çalışmaların yapmak, kurumumuz �le olan �ş ve �şlemler�n� 

zaman kaybetmeden çözeb�lmeler�n� sağlamak, vatandaşların beled�ye h�zmetler�ne ulaşılab�l�rl�ğ� 

arttırıcı faal�yetler üstünde durmak, vatandaşlar �le fik�r alışver�ş� yaparak ortak akılla �ht�yaçları 

yer�nde çözmek ve görev ve sorumluluklarımızın b�l�nc�nde olarak kurumumuzu en �y� şek�lde tems�l 

etmel�y�z.  
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Şehr�m�zde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını, �stek öner� ve ş�kayetler�n� �y� anal�z ederek 

çözüm odaklı, yapıcı ve kamu kaynaklarının ver�ml� şek�lde kullanılacağı projeler gel�şt�rmel�d�r. Her 

geçen gün gel�şmekte olan şehr�m�z�n tur�zm potans�yel�n� gel�şt�recek, bölge halkı ve esnafına sosyal 

ve ekonom�k fayda sağlayacak çalışmalar yapılması faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

64 kastamonu.bel.tr



BİLGİ İŞLEM  
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Kent�n gel�ş�m�n� ve kent halkının �ht�yaçlarının karşılanması amacı �le mal, h�zmet ve 
yapım �şler� �ç�n gerekl� �ş ve �şlemler�n etk�n, ver�ml� şeffaf, ekonom�k, asgar� emek ve malzeme 
kullanılarak tem�n ed�lmes�n� sağlamak. 

 V�zyon: Alanında öncü ve örnek olmak. 
 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

Madde 6 – Aşağıda bel�rt�len görevler, Destek H�zmetler� Müdürlüğü tarafından yürütülür: 

a) Mak�neler�n ve araçların, park ed�lmes� ve depolanması, 

b) Mak�na ve araçların doğru olarak �şlet�lmes�n�n tem�n�, 

c) Mak�ne ve araçların dağıtımı, (tevz�) 

d) Serv�s, 

e) Koruyucu bakım, gerekl� tam�r bakımlarının yapılması, 

f) Gerekl� kayıtların tutulması, 

g) Personel eğ�t�m�, 

h) Beled�yeye a�t tüm h�zmet ve �ş mak�nalarının per�yod�k bakımlarının yapılması, 

�) Beled�yem�zdek� d�ğer b�r�mler�n park çalışması, açık araz� çalışmalarında çel�k konstrüks�yon �şler� 

ve atölye çalışmalarını yapmak. 

j) Beled�yem�zdek� ücretl� mak�ne çalışmalarını denetlemek, kontrol etmek, 

k) Beled�yem�zdek� d�ğer b�r�mler�n �ht�yacı olan mak�ne ve araç talepler�n� karşılamak ve araz� çalış-

malarına katılmak, 

l) Beled�yem�ze a�t araçların, mak�naların onarımı �ç�n gerekl� yedek parça, malzeme ve �şç�l�kler�n 

satın alımı ve yapımı �şler�n� usulüne uygun olarak yürütmek, 

m) Müdürlüğün yazışma, arş�v, dosyalama ve per sonel �şler�n�n yürütülmes�, 

n) Müdürlüğe a�t ambar �şlemler�n�n yürütülmes�, 

o) Kullanılamayacak durumda olan araç ve malzemen�n depolanması, usulüne uygun olarak tasfiye 

ed�lmes�, 

p) H�zmet alanına g�ren d�ğer �şlerle �lg�l� kontrollük h�zmetler�n�n yapılması, 

q) Kastamonu Beled�yes�n�n �ht�yaçları doğrultusunda akaryakıt ürünler� alımı, maden� yağ ve ürünler� 

alımı, araç k�ralama h�zmet alımı, last�k alımı, dem�r ürünler� alımı g�b� muhtel�f mal ve h�z met 

alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümler� dâh�l�nde �hale ed�lmes�n� ve tak�b�n� 

sağlamak, 

r) Akaryakıt ürünler� mal alım sürec�n�n �hale ed�lerek yürütülmes� ve dış h�zmet b�r�m�nde yer alan 

30.000 l�tre ve 25.000 l�tre olmak üzere toplam 55.00 0 l�tre kapas�tel� yer altı kapalı tank vasıtasıyla 

dağıtımını gerçekleşt�rmek. 

Müdürün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

 Müdür, Başkanlıkça b�r Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapmak üzere, tekn�k h�zmetler 

sınıfından olanlar arasın dan atanır.G örevler�n� yaparken bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı 

sorumludur. Müdürlükte çalışan tüm personel�n am�r�d�r. 
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Atölye Şefl�ğ� Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Şefl�k, doğrudan müdüre bağlı olarak; 
 

Madde 8- (1) Tekn�k h�zmetler sınıfından b�r şefin yöne t�m�nde; bütün atölyen�n çalışma ve 

nezaret�nden sorumlu olup, atölyes�ne ver�len görevler�n yapılmasını sağlar. 

Büro Şefl�ğ� Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 11- (1) Şefl�k doğrudan müdüre bağlı olarak �dar� h�zmetler sınıfından b�r şefin yöne t�m�nde 

müdürlük bünyes�ndek� büro h�zmetler�, puantörlük, bekç�l�k, tem�zl�k h�zmetler� ve ver�len d�ğer görev-

ler�n yapılmasını sağlar. 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

Müdürlüğümüz, Kastamonu �l� �çer�s�nde Esk� Sanay� bölges�nde yer almaktadır.  

B�na ve Atölyeler�m�z 
 

Çalışma Alanı Sayı Kapas�te (K�ş�) 

Çalışma Odası 5 12 

Toplantı Salonu 1 10 

Motor Atölyes� 1 - 

Kaynak Atölyes� 1 - 

Elektr�k Atölyes� 1 - 

Şas�-Fren Atölyes� 1 - 

Boya-Yağ Atölyes� 1 - 

Yedek Parça Deposu 1 - 

 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 
 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 8 - 8 

D�ğer 2 - 2 

Toplam 10 - 10 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Destek Hizmetleri 
Müdürü

Büro Şefliği Atölye Şefliği Muhasebe Birimi
Akaryakıt 

Sorumlusu

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 Destek H�zmetler� Müdürlüğünde elektron�k yazışmaların yapıldığı e-beled�ye belge s�stem�, fatura 

haked�şler�n�n düzenlend�ğ� Sampaş programı ve �hale evraklarının taslak hal�ne get�r�l�p 

düzenlenmes�n� sağlayan Oska Yazılım programı kullanılmaktadır. Aynı zamanda �hale �şlemler�n�n 

başlatılması ve tak�b� sürec�nde EKAP (Elektron�k Kamu Alımları Platformu) sürekl� olarak 

kullanılmaktadır. 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 17 

D�züstü B�lg�sayar 4 

Yazıcı 12 

Tarayıcı 4 

Faks C�hazı 1 

Telev�zyon 2 

Fotokop� Mak�nes� 5 

Kes�nt�s�z Güç Kaynağı 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 4 

Sözleşmel� Memur 1 

Kadrolu İşç� 4 

Ş�rket 31 

Toplam 40 

 

 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 1 13 14 

L�se 1 - 3 14 18 

Ön L�sans 1 - - 1 2 

L�sans 2 1 - 3 6 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  4 1 4 31 40 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 1 1 

26-35 Yaş - 1 - 12 13 

36-45 Yaş 2 - 3 11 16 

46-55 Yaş 1 - 1 7 9 

56+ Yaş 1 - - - 1 

Toplam  4 1 4 31 40 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam  
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - 1 1 

Erkek 4 1 4 30 39 

Toplam  4 1 4 31 40 
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5) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�  

 Harcama yetk�l�s� tarafından karar alındıktan sonra Başkanlık Makamından �hale oluru alınarak ve 

yaklaşık mal�yet hazırlanarak EKAP üzer�nden �hale açılır. Toplamda en az 5 k�ş�den oluşan �hale 

kom�syonu kurularak �hale sürec� yönet�l�r ve kom�syonun almış olduğu karar net�ces�nde kom�syon 

kararı �stekl� firmalara tebl�ğ ed�l�r. Harcama yetk�l�s� olarak Destek H�zmetler� Müdürü görevl�d�r. İhale 

dosyaları ve doğrudan tem�n dosyaları her yıl düzenl� olarak İç Denetç� tarafından �ncelenmekted�r. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Kastamonu Beled�yes� Destek H�zmetler� Müdürlüğü amaç ve hedefler� stratej�k plana uygun 

olarak bel�rlenm�şt�r. Kurumsal yapının güçlend�r�lmes�, halka sunulan h�zmet kal�tes�n�n arttırılması ve 

çalışan memnun�yet�n�n sağlanması amacıyla kurum �ç�nde kal�te, etk�nl�k ve ver�ml�l�k artışı 

sağlayacak çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu am acın gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k aşağıdak� 

stratej�k hedefler ve yöntemler bel�rlenm�şt�r.   
 

- Ekonom�k tasarruf tedb�rler�ne uyulması 

- Sosyal güçsüzler�n desteklenmes� ve yapılab�l�rl�k kapas�teler�n�n gel�şt�r�lmes� 

- Toplam kal�te yönet�m� anlayışının gel�şt �r�lmes� 

- B�r�mler arası ve b�r�m �ç� koord�nasyon 

- B�reysel gel�ş�m düzey�n�n yükselt�lmes� 

- Personel eğ�t�m� 
 

        İhale sürec�nde amaçlanan durum alınacak olan mal veya h�zmet�n fiyatının, eş�t ve şeffaf rekabet 

koşulları oluşturularak ve fazla katılımcı olmasını sağlamaktır. Destek H�zmetler� Müdürlüğü olarak her 

yıl rut�n olarak alımı yapılan mal ve h�zmet alımlarında (Karayolları Zorunlu Mal� Sorumluluk S�gortası, 

Akaryakıt, Maden� Yağ ve Ant�fr�z, Dem�r ürünler�, Last�k ürünler� vs.) ve alımı planlanan farklı mal 

ve h�zmet alımlarında güncel p�yasa ve fiyat araştırmaları yapılarak Beled�yem�z�n �ht�yaçları 

doğrultusunda �ht�yaca yönel�k uygun m�ktarlar üzer�nden �hale ed�lmekted�r. 
 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

� İnsan odaklı b�r gel�şme ve yönet�man layışı �le kamusal h�zmet sunumunda şeffaflık, hesap 

vereb�l�rl�k, katılımcılık ve vatandaş memnun�yet�, 

� Kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� şek�lde kullanımı ve dağıtımı, 

� Şeffaf, anlayışlı ve hoşgörülü h�zmet anlayışı 

� Stratej�k planlamada öncel�kl� olarak bel�rlenen hedeflere ulaşmak �ç�n gerekl� önlemler�n alınması. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 11.231.073,58 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 5,73% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 11.068.500,00 17.194.455,35 9.766.104,89 

04 Fa�z G�derler� 1.000.000,00 380.388,35 380.388,35 

06 Sermaye G�derler� 3.150.000,00 1.084.580,34 1.084.580,34 

Toplam: 15.218.500,00  18.659.424,04  11.231.073,58  

 
2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 11.231.073,58 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %5,73’tür. 

 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler�  
 

Destek H�zmetler� Müdürlüğü 2020 Yılı Akaryakıt Sarfiyat Durumu

Aylar Motor�n (Euro D.) (lt) K. Benz�n (95 Oktan) (lt) Toplam (₺) 

Ocak 79.207,00 1.176,39 498.508,73  

Şubat 70.593 609,66 434.984,65  

Mart 60.854 585,68 337.706,19  

N�san 53.415 723 268.795,50  

Mayıs 51.915 1.137,38 269.817,31  

Haz�ran 43.448 1.769,34 242.358,73  

Temmuz 79.368 2.375,01 454.294,99  

Ağustos 61.489 1.465,06 361.590,22  

Eylül 96.255 1.399,72 553.011,26  

Ek�m 91.133 1.280 537.226,40  

Kasım 91.325 946,89 509.807,51  

Aralık 63.718 918,57 371.775,93  

2020 Yılı Toplam 842.720 14.386,70 4.839.877,42  
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01.01.2020 – 31.12.2020 Tar�hler� Arasında İmalatı Yapılmış Olan Dem�r İşler� 
 

Sıra Gerçekleşt�r�len İşlem 

1 Otogar Panel Ç�t Tam�r ve Montajı 140 m Montaj 30 m Tam�r 

2 İsma�lbey Mah İsfend�yar Parkı Engell� Rampası Korkuluğu 10 m 

3 Rehab�l�tasyon Hastanes� Merd�ven Korkuluğu 2,5 m 

4 Aktekke Mah Ezg� Sok Korkuluk 85 m 

5 Merkez Ortaokulu B�s�klet Otoparkı 3 Adet 

6 Candaroğulları Mah Şeh�t Em�n Em�roğlu Sok Korkuluk 148 m 

7 Kuzeykent Mah H�zmet B�nası Önü Korkuluğu 50 m 

8 Nasrullah Meydanı G�r�ş Çıkışlar İç�n Metal Duba 10 Adet 

9 Şeyhoğlu Konak Kapıları 6 m² 

10 Motor Atölyes� Kapı İmalatı 4 m² 

11 Candaroğulları Mah Şeh�t Ersen Yener Sok 25 m Korkuluk 

12 Tem�zl�k İşler� Depo Kapısı 4 m² 

13 Anıt Mezarlığı G�r�ş Kapısı 9 m² 

14 Destek H�zmetler� Müd G�r�ş Kapısı 4 m² 

15 Aktekke Mah Safalan Cad 108 m Korkuluk 

16 M.Ak�f Ersoy Mah Önder Sok 16 m Korkuluk 

17 Anıt Mezarı G�r�ş Kapısı 12 m² 

18 Saraçlar Mah Şeh�t Burhan Camcı Sok 48 m Korkuluk 

19 Çöp Transfer Merkez� Konteyner Üstü Sundurma Çatı 42 m² 

20 Ulaşım Zabıta Şefl�ğ� 50 Adet Bar�yer 

21 Aktekke Mah Safalan Cad Korkuluk 24 m 

22 Tem�zl�k İşler� Müd. G�r�ş Kapısı 4 m² 

23 İnönü Mah Afş�nbey Sok 97 m Korkuluk 

24 Gaz�paşa Önü Kapı ve Korkuluk 9 m² 

25 M.Ak�f Ersoy Mah Ataçkent S�tes� Önü Cam� Kapısı 1 m² 

26 Otogar Önü Korkuluk 164 m 

27 Candaroğulları Mah Şeh�t Em�n Em�roğlu Sok Korkuluk 35 m 

28 Honsalar Mah Şanlı Sok 21 m Korkuluk 

29 Hayvan Barınağı Sürgülü Kapı 12 m² 

30 Kes�kbaş Efend� Türbes� Etrafı Korkuluk 28 m 

31 H�sarardı Mh.D�rek Sk.Korkuluk 35 m 

32 Saraçlar Mh.Stadyum Karşısı Ana Yol Kenarı Korkuluk 88 m 

33 Esk� Ankara Yolu Sk.Korkuluk 35 m 

34 Candaroğulları Mh.Şeh�t Em�n Em�roğlu Sk. Merd�ven Korkuluk 48 m 

35 Kask� Müdürlüğü Kum Deposu Sürgülü Kapı 10 m² 

36 M.Ak�f Ersoy Mh.M�mar S�nan Yurdu Kenarı Korkuluk 33m 

37 Marangozhane Kapı Yapımı 13 m² 
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38 Candaroğulları Mh. Şeh�t Ramazan Akkaya Sk. Korkuluk 33m 

39 Hal�l Rıfat Paşa Cd. Korkuluk 25m (Tedaş Karşısı) 

40 M.Ak�f Ersoy Mah. Tosya Yolu Cad. Şeh�t Bülent G�der 7 m² 

41 İnönü Mah. F.S. Mehmet Okulu Korkuluk 24 m 

42 Candaroğulları Mah. Şeh�t Serkan Meşe Sok. Korkuluk 45 m 

43 Halk Eğ�t�m Merkez� Korkuluk 48 m, Kapı 6 m² 

44 M.Ak�f Ersoy Mah. Tosya Yolu Cad. Şeh�t Bülent G�der Kapı 2 m² 

45 Atabey Mah. Korkuluk 50 m 

46 Beyçeleb� Mah. Esk� Ankara Yolu Sok. Korkuluk 72 m 

47 Nasrullah Meydanı Kuş Yeml�kler� 32 m  

48 Kuzeykent Val� Aydın Arslan Okulu B�s�kletl�k 3 Adet 

49 Okmeydanı Mezarlık Kapısı 7,5 m² 

50 Profilden İmal Ed�lm�ş Olan Otobüs Durağı 1 Adet 

51 Çöp Transfer Merkez� Izgara 26 m 

52 Şeh�rler Arası Otobüs Term�nal� Otopark Bar�yer� 200 Adet (1,5 m’ l�k) 

53 Çöp Transfer Merkez� Kanal Kapakları 9 m² 

54 Aktekke Mah. Ogüzel� Sok. Merd�ven Korkuluğu 25 m 

55 Sulucev�z Mah. Semt Sahası Kale D�reğ� 2 Adet 

56 Aktekke Mah. Budak Tepes� Sok. Oyun Gr. Kenarı Korkuluk 16 m 

57 Sanay� Çarşısı Merd�ven Korkuluk 65 m 

 

 2020 yılı �çer�s�nde şehr�m�z�n çeş�tl� noktalarına toplam 1.529,50 m korkuluk, 94,5 m² kapı �malatı, 

250 adet bar�yer, 170 m panel ç�t, 6 adet b�s�klet otoparkı, 10 adet metal duba, 42 m² sundurma çatı, 32 

m kuş yeml�ğ�, 1 adet otobüs durağı, 26 m ızgara, 9 m² kanal kapağı, 2 adet kale d�reğ� �malatı ve montajı 

yapılmıştır. 
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Destek H�zmetler� Müdürlüğü Atölyeler� 2020 Yılı Çalışma Ç�zelgeler� 

No İşlem M�ktar 

 

No İşlem M�ktar 

1 Motor Rev�zyonu 7 19 Kazma-Bıçak Tam�r� 125+17 

2 Şanzıman Tam�r� 19 20 H�drol�k Hortum Yen�leme 154 

3 D�ferans�yel Tam�r� 8 21 Korkuluk Yapımı 1.529,50 m 

4 H�drol�k S�stem Tam�r� 72 22 Korkuluk Boyama - 

5 Debr�yaj-Baskı-Balata Tam�r� 43 23 Oyun Grubu Boyama - 

6 Motor Yağı Değ�ş�m� 208 24 Bank Ayağı Boyama - 

7 Pompa-Enjektör Tam�r� 23 25 Kapı Yapımı  94,5 m2 

8 Makas Tam�r� 21 26 Bar�yer Yapımı (1,5 m’ l�k) 250 adet 

9 Ön Takım + Fren Tam�r� 12+108 27 Panel Ç�t Montaj 170 m 

10 Marş-Şarj-D�namo Tam�r� 47 28 B�s�klet Otoparkı 6 adet 

11 Last�k Yen�leme 244 29 Metal Duba 10 adet 

12 Last�k Tam�r� 185 30 Sundurma Çatı 42 m2 

13 Radyatör Tam�r� 6 31 Kuş Yeml�ğ� 32 m 

14 Akü Yen�leme 45 32 Otobüs Durağı 1 adet 

15 Rot Balans Ayarı 42 33 Izgara 26 m 

16 Egzoz Tam�r� 12 34 Kanal Kapağı 9 m2 

17 Radyatör Yen�leme 4 35 Kale D�reğ� 2 adet 

18 Araç Boyama 10 

 

2020 Yılı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre İhale Ed�len İşler 

Beled�yem�ze A�t V�danjöre Kanal Açma Ek�pmanı ve Tem�zleme Ek�p. Eklenmes� H�zm.Alım İş�  
Araç ve İş Mak�nası Yedek Parça Alım İş�  
Last�k Alım İş�  
Panel Ç�t ve Dem�r Ürünler� Alım İş�  
Araç K�ralama H�zmet Alım İş�   
Maden� Yağ ve Ürünler� Alım İş�  
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mal� Sorumluluk Trafik S�gortası Yap. H�zmet Alım İş� 
Araç ve İş Mak�nası Yedek Parça Alım İş�  
Benz�n (Kurşunsuz 95 Oktan)  
Akaryakıt Alım İş�  

2020 Yılında Beled�yem�zce Alınmış Araçlar 

 1 Adet Karcher B40 C Ep Zem�n Tem�zleme Mak�nası 
 1 Adet Ford Trans�t Şas� Üzer�ne Seha Marka Cenaze Nak�l Aracı 

 1 Adet Katmerc�ler St52 13.000,00 LT Su Tanker� Üst Yapısı                

Destek H�zmetler� Müdürlüğü 2020 Yılı Trafik S�gortası ve Fenn� Muayene İşlemler� 

139 Adet H�zmet Aracının Zorunlu Trafik S�gorta İşlem� Yaptırılmıştır.  

20 Adet İş Mak�nes�n�n Zorunlu Trafik S�gorta İşlem� Yaptırılmıştır. 

145 Adet H�zmet Aracının Fenn� Muayene İşlem� Yaptırılmıştır. 

139 Adet H�zmet Aracının Egzoz-Em�syon Ölçüm İşlem� Yaptırılmıştır. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

- Müdürlüğümüzün yen�l�ğe açık olması, 

- Mal ve h�zmet alımlarında etk�n b�r görev üstlenmes�, 

- Müdürlüğümüzün kend� alanındak� b�l�n�rl�k ve saygınlığı, 

- Kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarruflu hareket ed�lmes�, 

- Mevzuat değ�ş�kl�kler�n�n anında �zleneb�lmes� ve uygulanab�lmes�,  

- Taşınır Mal Yönetmel�ğ� kapsamında s�stem�n entegre b�r yapı �le kurularak �şlet�lm�ş olması. 

 

B) Zayıflıklar  

- S�stem yapılanmasının tamamlanmamış olması, 

- B�r�m h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�ndek� fiz�k� ortamın yeters�z olması,  

- Mot�vasyonu yüksek �y� yet�şm�ş kal�fiye personel�n az olması, 

- Mevzuat alanındak� güncellemeler ve organ�zasyon güncellemeler�n�n get�rd�ğ� yorgunluk, 

- Mot�vasyon artırıcı organ�zasyonların eks�kl�ğ�, 

- Harcama b�r�mler�n�n güncellenmeye olan d�renc�, 

- Harcama b�r�mler�n�n mevzuat b�lg�s� eks�kl�ğ�, 

- Mevzuat konusunda personel �ç�n yeter� kadar eğ�t�m h�zmet� olmaması,  

 

C) Değerlend�rmeler  

- Stratej�k b�r öneme sah�p olan Müdürlüğümüzün mekân ve teknoloj� �mkânlarının yükselt�lmes�, 

- Personel n�tel�ğ�n� arttırmak �ç�n sürekl� eğ�t�m; başta beled�ye gel�rler� kanunu olmak üzere gel�r 

bölümünü �lg�lend�ren mevzuat �le �lg�l� çalışanlar �ç�n eğ�t�m programları düzenlemek ver�len 

h�zmet�n kal�tes�n� artıracağı g�b� muvazaaları da ortadan kaldıracaktır. 
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EMLAK VE İSTİMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ

93





 

I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Kentte yaşam kal�tes�n� arttırmak, Yaşamı kolaylaştırmak ve �ç�nde yaşamaktan key�f 

alacağımız b�r kent yaratmak, Beled�ye gel�rler�n� artırmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış alanların 

elde ed�lmes�n� hızlandırmak, doğru ve düzgün kentleşmen�n oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

 

 V�zyon: Arsa ve Emlak �şler�nde yol göster�c� olmak, Çağdaş yaşam kal�tes� sunan, kentsel 

değ�ş�m� sürekl� kılan, kal�tel� h�zmete öncülük eden ve etk�n çözümler üreten Kent k�ml�ğ�n� 

oluşturarak, Müdürlüğümüzün faal�yetler�n�n tümünün sayısal ortama aktarılarak ve bu ver�ler�n 

akıllandırılması sağlanarak e-beled�ye oluşturulmasında katkıda bulunmaktır. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sor umluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 5- (1) Müdürlüğün görev, yetk� ve sorumlulukları aşağıdak� g�b�d�r: 

a) Beled�yeye a�t taşınmaz malların envanter�n� güncelleyerek tutmak. Bu amaçla; 

1) Beled�ye adına kayıtlı taşınmazların tapu ver�ler�n� alarak her b�r taşınmaz yönünden b�r dosya 

açmak, 

2) Her b�r taşınmaz yönünden fi�l� durumları, �mar durumları, ada, parsel ve büyüklük b�lg�ler�n�n 

yer aldığı k�ml�k kartı oluşturarak dosyalayarak arş�vlemek, ver�ler� b�lg�sayar ortamına 

aktarmak. 

b) Beled�yeye şartlı veya şartsız olarak bağışlanan taşınmaz �şlemler�n� yürütmek. Bu amaçla;  

1) Beled�ye Mecl�s Kararı veya Başkan onayı almak, 

2) Tapuda tesc�ller�n� gerçekleşt�rmek, �şbu madden�n (a) fıkrasına göre taşınmaz dosyası 

oluşturarak arş�vlemek. 

c) İmar planları doğrultusunda �mar uygulaması yapılan alanlarda yer alan ve mevzuat gereğ� Beled�ye 

adına tesc�l� gereken taşınmazları tapu tesc�l �şlemler�n� yürütmek veya �lg�l� müdürlükçe yapılan 

�mar uygulaması net�ces�nde tapusu tesl�m olunan taşınmaza �şbu madden�n (a) fıkrasına göre 

taşınmaz dosyası oluşturarak arş�vlemek, 

d) Beled�yen�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tesp�t�n� yaparak envanter 

oluşturmak, mer� planlar kapsamında �hdas olunab�lecek taşınmazların �hdas �şlemler�n� yapmak, 

Beled�ye adına tesc�l�n� sağlamak. Bu amaçla; 

1) Beled�yen�n hüküm ve tasarrufu altında olup, tapuda kaydı bulunmayan bağımsız parsel 

n�tel�ğ�nde bulunan taşınmazların tesp�t�n� yapmak. 

2) Kadastro Müdürlüğünden apl�kasyon krok�s�n� almak, 

3) Parsel �hdası hususunda Encümene karar alınmak üzere dosyayı sunmak. 

4) Encümen Kararından sonra Kadastro ve Tapu Müdürlüğünde �şlemler�n� tamamlayarak 

taşınmazın Beled�ye adına tesc�l�n� sağlamak, 

5) Beled�ye adına tesc�l olunan taşınmazın bu madden�n (a) bend� hükmü uyarınca k�ml�k kartının 

oluşturulmasını sağlamak. 

e) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11’�nc� maddes� kapsamında bulunan meydan, yol, park, yeş�l alan 

vb. kamu h�zmet�ne ayrılmış ve Mal�ye Haz�nes� adına kayıtlı taşınmazların Beled�ye adına bedels�z 

terk veya dev�r �şlemler�n� yapmak; bu amaçla, 

1) İmar planlarında yol, yeş�l alan, park g�b� kamu h�zmet alanında kalan ve Tapuda Mal�ye 

Haz�nes� adına kayıtlı taşınmazları 3194 sayılı Kanunun 11’�nc� maddes�ne göre Mal�ye 

Haz�nes�nden beled�yeye devr� veya bedels�z terk taleb�nde bulunmak, 
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2) Mal�ye Haz�nes�nde bedels�z terk veya devr� hal�nde tapuya şerh ver�lmes�n� sağlayarak, dev�r 

alınan taşınmazın �mar planındak� fonks�yonuna göre �lg�l� müdürlüğü b�lg�lend�rmek.  

f) Beled�ye tarafından yapılan, yaptırılan veya satın alınan b�naları yer�nde durum tesp�t� yaparak 

tesl�m almak, 

g) Beled�ye taşınmazlarının kamu kurum ve kuruluşlarına veya kamu yararına çalışan derneklere veya 

vakıflara takas, tahs�s, �rt�fak hakkı tes�s ed�lmes�ne �l�şk�n �şlemler� yürütmek; bu amaçla,  

1) Beled�ye Mecl�s�nden kararı almak, talep eden kurumun n�tel�ğ�ne göre İç�şler� Bakanlığı’ndan 

muvafakat almak, 

2) Kararının uygulanması yönünde Encümen Kararının alınması, �şlem�n konusuna göre protokol 

yapılması ve tapu �şlemler�n�n yürütülmes�. 

h) Kamulaştırma �şlemler�n� yürütmek. Bu amaçla; 

1) Tapu kaydının güncel durumu alınarak, Kadastro Müdürlüğü’nden taşınmazın apl�kasyonunun 

get�rt�lmes�, taşınmazın ölçümler�n�n �lg�l� Müdürlükten talep ed�lmes�  

2) Kamulaştırılacak taşınmazın �mar programında yer alıyor �se doğrudan, programında yer 

almaması hal�nde Beled�ye Encümen�nden kamu yararı kararı alınarak, 2942 Sayılı Yasa 

hükümler�ne göre Kıymet Takd�r Kom�syonunca kıymet takd�r�n�n yaptırılması 

3) Mal�k�n 2942 sayılı Yasanın 8’�nc� maddes�ne göre uzlaşmaya davet ed�lmes�, uzlaşma gününün 

tesp�t� �le Uzlaşma Kom�syonu �le mal�kler arasında uzlaşma görüşmeler� �le �lg�l� 

organ�zasyonun yapılması, uzlaşılması hal�nde tutanak tutularak bedel�n ödenerek tapunun 

Beled�ye adına devr�n�n gerçekleşt�r�lmes�, 

4) Uzlaşılamama hal�nde, Hukuk İşler� Müdürlüğüne hükmen tesc�l hususunda �şlemler�n 

yürütülmes� hususunda başkanlık makamından onay alınarak dosyanın gönder�lmes�.  

�) Beled�ye Taşınmazlarının 2886 sayılı Kanun’a göre satış veya k�ralama �hales� �şlemler�n� 

yürütmek. Bu amaçla: 

1) Taşınmaz satış �şlemler�; 

a. Beled�ye Mecl�s� Kararı almak, 

b. Taşınmazın kıymet takd�r�n�n yapılması amacıyla Kıymet Takd�r Kom�syonuna sunmak, 

c. Taslak �hale genel ve özel, gerekt�ğ�nde tekn�k şartnameler�n hazırlanarak �hale gününün 

bel�rlenmes� yönünde Beled�ye Encümene sunmak, �lan �şlemler�n� yürütmek, 

d. İhale Kom�syonunca taşınmazın satılması ve �halen�n �ta am�r�nce onaylanması hal�nde 

�hale alıcısına kes�n �hale kararının tebl�ğ etmek, 

e. Satış bedel�n�n tahs�l� ve tapuda dev�r �şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak. 

2) Taşınmaz k�ra �şlemler�;  

a. Beled�yen�n mülk�yet�nde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların 

Beled�yeye gel�r get�rmes� amacıyla k�ralama �halen�n yapılması hususunda tekl�f 

hazırlanarak süres�ne göre Beled�ye Encümen� veya Mecl�se karar alınması yönünde 

sunmak, 

b. Taşınmazın kıymet takd�r�n�n yapılması amacıyla Kıymet Takd�r Kom�syonuna sunarak, 

Beled�ye Başkanından �hale onayı alınması, 

c. Taslak �hale genel ve özel şartnamen�n hazırlanarak �hale gününün bel�rlenmes� 

yönünde Beled�ye Encümene sunmak, �lan �şlemler�n� yürütmek, 

d. İhalen�n yapılması ve �ta am�r�nce �halen�n onaylanması hal�nde; �hale alıcısına k�ra 

sözleşmes� hazırlanarak �mzalatıp notere onaylattırılmasını tem�n etmek, 

e. Yer tesl�m� yapmak, k�ra bedel�n�n tahs�l� hususunda program üzer�nden tahakku kları

yaparak Mal� H�zmetler Müdürlüğü’ne b�ld�rmek, 

f. K�ralama süres�nce dönem dönem taşınmazda fi�l� kontrol ve k�ra bedel� öden�p 

ödenmed�ğ� kontroller�n� yapmak, k�ra dönemler� sonlarında k�ra artış �şlemler�n� 

yürütmek, 
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g. K�ra dönem� b�ten taşınmazların yen�den �haleye çıkarılması �şlemler�n� yürütmek 

h. Üç ay üst üste k�ra ödenmeyen taşınmazlara a�t k�ranın tahs�l� �ç�n gerekl� b�lg� ve belgeler� 

Başkanlık makamından onaylı Hukuk İşler� Müdürlüğü’ne havale ett�rmek. 

j) Beled�ye taşınmazlarının 3194 sayılı Kanun’un 17’nc� maddes� gereğ�nce satılmasına karar 

ver�lmes� hal�nde satışa �l�şk�n �şlemler� yürütmek. Bu amaçla; 

1) Taşınmazın yer tesp�t� yapmak. (Adres, mevk��, �şgalc�s�, el�nde bulunan evrakları vs.) 

2) Taşınmazın mülk�yet ve �mar durumu get�rt�lmes�, 

3) Taşınmazın Kıymet Takd�r Kom�syonunca bedel�n�n yaptırılması, 

4) Beled�ye Encümen�nce satılması hususunda tekl�fte bulunmak, 

5) Encümence satılması hal�nde, arsa bedel�n�n tahs�l� �le tapuda dev�r �şlemler�n� gerçekleşt�rmek. 

k) Beled�ye mülk�yet�nde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara �l�şk�n �şgaller�n 

tesp�t� hal�nde ecr-� m�s�l ve terk �şlemler�n� yürütmek; bu amaçla, 

1) Beled�ye mülk�yet�nde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar �şgal olunmuş �se 

tesp�t tutanağı �le tesp�t�n�n yapmak, 

2) İşgal olunan alanın ölçümünün yapılmasını sağlamak,  

3) Ecr-� m�s�l �hbarnames� tanz�m ederek �şgalc�ye tebl�ğ etmek, 

4) Program üzer�nden tahakkukun yapılarak, Mal� H�zmetler Müdürlüğü’ne b�ld�rmek.  

l) 4706 sayılı Yasa'ya göre Mal�ye Haz�nes� taşınmazlarının satışı �şlemler�n�n yürütmek. Bu amaçla; 

1) Vatandaş başvurusunun kabul etmek, tapu ve �mar durumu b�lg�ler�n� get�rtmek, 

2) Mal�ye Haz�nes�ne taşınmazın Beled�yeye dev�r taleb� yazısını göndermek, 

3) Mal�ye Haz�nes�nce taşınmazın Beled�yeye �şgalc�s�ne satılmak üzere devr�n�n kabul ed�lmes� 

hal�nde, 

4) Ortak kom�syon oluşturulması �şlemler�n�n yapılması, taşınmazın kıymet�n�n takd�r�, 

5) Beled�ye Encümen�nce satılması hususunda karar alınması hususunda tekl�fte bulunarak 

Encümen Kararı almak, Mal�ye Haz�nes�ne ve İlg�l�s�ne kararın b�ld�r�lmes�, 

6) Bedel�n ödenmes� hal�nde Taşınmazın Tapu Müdürlüğü’nde devr�n�n gerçekleşt�r�lmes�. 

m) 2981sayılı İmar Affı Kanunu kapsamındak� �şlemler� yürütmek. Bu amaçla;  

1) Vatandaş başvurusunun kabulü, 

2) Tapu Tahs�s Belges� veya başvuru belges�n�n �lg�l� merc�lerden celb�, 

3) Mal�ye Haz�nes�nden taşınmazın taleb�, 

4) Mal�ye Haz�nes�nce taşınmazın �lg�l�s�ne satılmak üzere Beled�yeye dev�r yazısı sonucu, 

5) Encümen kararı alınması ve taşınmazın devr�n�n yapılması. 

n) 4734 sayılı Kanun’a göre beled�yen�n �ht�yaç duyduğu taşınmaz k�ralanması �şlemler�n� yürütmek. 

Bu amaçla; 

1) K�ralama �şlem�n�n yapılması hususunda Başkan onayı almak, p�yasa fiyat araştırması yapmak,  

2) Kıymet Takd�r Kom�syonu’nca taşınmazın k�ra bedel�n�n tesp�t etmek, 

3) Taşınmazın k�ralanması hususunda Encümene tekl�f sunmak, 

4) Encümence taşınmazın k�ralanmasına karar ver�lmes� hal�nde sözleşme �mzalanarak, talep eden 

müdürlüğe veya kuruma tahs�s etmek. 

o) İlg�l� Müdürlüklerden gelen yoldan �hdas, sınır düzeltmes� vs. �şlemler� yürütmek,  

p) Kıymet Takd�r Kom�syonu ve Uzlaşma Kom�syonu sekretarya h�zmetler�n� yürütmek. 

q) Kentsel gel�ş�m ve dönüşüm �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yapmak.  
 

Müdürün Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 6- (1) Emlak ve İst�mlak Müdürü görev ve h�zmetler�nden ötürü Beled�ye Başkanı ve bağlı 
olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup; aşağıdak� konularda görevl� ve yetk�l�d�r:  
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a) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len Müdürlük görevler�n�n �lg�l� mevzuata uygun, etk�l�, ekonom�k ve 

ver�ml� yürütülmes�n� sağlamak, 

b) Müdürlüğün görev alanına g�ren konularla �lg�l� mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları tak�p etmek, 

personel�n� b�lg�lend�rmek ve eğ�tmek, 

c) Müdürlük görevler�n�n kapsamına g�ren bütün �şler� sevk ve �dare ederek gereken denet�mler� 

yapmak, 

d) Personel�n�n tüm özlük �şlemler�n�n yürütümünü sağlamak, 

e) İlg�l� Yönetmel�ğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetk�l�ler�n� bel�rlemek; taşınır 

�şlemler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak, 

f) Müdürlüğün çalışma ve stratej�k planlarının, faal�yet raporlarının, performans değerlend�rmes�ne 

esas olacak rapor ve �stat�st�kler�n oluşturulması; süreç anal�zler�, uygulamaya �l�şk�n değerlend�rme 

ve sonuçlar üret�lerek uygulamaya geç�r�lmes� çalışmalarını yürütmek, 

g) Müdürlüğün genel �ş yürütümü konularında �lg�l� ve yetk�l� merc�lere Müdürlük görüşü hazırlamak, 

h) Müdürlüğün g�der bütçe taslağını hazırlatmak, 

�) Harcama yetk�l�s� olarak, 5018 sayılı Yasada bel�rlenen �ş ve �şlemler� gerçekleşt�rmek, 

j) İhale yetk�l�s� olarak, �lg�l� yasad a bel�rlenen �ş ve �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak, 

k) D�s�pl�n am�r� sıfatıyla �lg�l� mevzuat çerçeves�nde hareket etmek, 

l) Çalışma alanına g�ren ve Başkanlık Makamınca ver�len d�ğer görevler� yapmak. 
 

Emlak ve İst�mlak Şefin�n Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 7- (1) Emlak ve İst�mlak Şefi,  Müdürlük tarafından görevlend�r�ld�ğ� konuların yasa, yönetmel�k 
ve tüzükler uyarınca sonuçlanıncaya kadark� aşamalarını tak�p etmek, Müdürlük �ç�ndek� d�ğer 
�şlemler�n koord�nel� b�r şek�lde yürümes�n� sağlamakla görevl� olup, bu yetk�s�n� kullanırken yetk�l� 
Müdüre karşı sorumludur. 
 

Büro Sorumlularının Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 8- (1) Büro Sorumlusu, müdürlük ve şefl�k tarafından görevlend�r�ld�ğ� konuların yasa, 
yönetmel�k ve tüzükler uyarınca sonuçlanıncaya kadark� aşamalarını tak�p etmek, büro �ç�ndek� 
�şlemler�n koord�nel� b�r şek�lde yürümes�n� sağlamakla görevl� olup, bu yetk�s�n� kullanırken yetk�l� 
müdüre ve şefe karşı sorumludur. 

 

Emlak ve İst�mlak Personel�n�n Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 9- (1) Emlak ve İst�mlak Personel�, müdürlük tarafından ver�len görevler� kanun, tüzük ve 
yönetmel�kler çerçeves�nde değerlend�r�p sonuçlandırmakla görevl� olup, bu görevler� yer�ne get�r�rken 
yasalardan aldığı yetk�y� kullanırken yetk�l� Müdüre karşı sorumludur. 

 
İdar� ve Mal� İşler Personel�n�n Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 10- (1) İdar� ve Mal� İşler Personel�; müdürlüğe gelen ve g�den evrakların kaydını yapmak, 
evrakları konularına göre tasn�fley�p arş�vlemek, �sten�ld�ğ�nde evrakı z�mmet karşılığı vermek ve 
almak, müdürlük �le �lg�l� yazışmaları doğru, düzenl� olarak ve zamanında b�lg�sayar �şlemler�n� 
yapmakla görevl� olup, görev�n�n gerekler�n� yer�ne get�rmekten emlak ve �st�mlak şefi �le Emlak ve 
İst�mlak Müdürü’ne karşı sorumludur. 
 

Emlak Kontrol Bürosunun Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 11- (1) Emlak Kontrol Bürosu aşağıdak� alanlarda görevl� ve yetk�l�d�r:  
 

a) Beled�yeye a�t taşınmaz malların kayıtlarını düzenl� b�r şek�lde tutmak, tak�p ve kontrolünü yapmak, 

kullanım şek�ller�n� tesp�t ederek başkanlık makamına öner�lerde bulunmak suret� �le 

değerlend�r�lmeler�n� sağlamak, değerlend�rme şekl�yle �lg�l� �ş ve �şlem dosyalarını hazırlamak, 
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b) Umum� h�zmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Haz�neye veya İl Özel İdares�ne a�t araz� ve arsaların 

bedels�z olarak beled�yeye ver�lmes� �ç�n gerekl� �şlemler� tamamlayarak Mal�ye Bakanlığı’na 

b�ld�rmek, bu yerler�n terk�n ve tesc�ller�n� sağlamak, 

c) 4706/4916 sayılı Yasalar uyarınca Mal�ye Haz�nes� adına kayıtlı arsa ve araz�ler� satılması 

�şlemler�nde beled�yece yürütülmes� gereken �ş ve �şlemler� yapmak, 

d) Talep hal�nde İmar planlarının tatb�k� sonucu kamulaştırmadan arta kalan parçalarla, �st�kamet� 

değ�şt�r�len veya kapanan yol ve meydanlarda oluşan sahalardan müstak�l �nşaata elver�şl� olmayan 

parçaları, b�t�ş�ğ�ndek� arsa veya b�na sah�b�ne bedel takd�r� suret�yle satılması gayr�menkul 

sah�pler�n�n yola g�den yerlerden dolayı tahakkuk eden �st�hkaklarını bedel takd�r� suret�yle 

değ�şt�rmek �şlemler�n� yürütmek  

e) Talep hal�nde İmar parseller�ndek� beled�ye h�sseler�n� parsel�n d�ğer h�ssedarlarına bedel takd�r� 

suret�yle satmak �şlemler�n� yürütmek, h�ssel� parseller� �lg�l�ler�n satın almaktan kaçınması hal�nde 

beled�yece �ht�yaç duyulduğunda başkanlık makamından onay alınarak ortaklığın g�der�lmes� davası 

açılması �ç�n konunun Hukuk İşler� Müdürlüğüne �nt�kal�n� sağlamak    

f) Müstak�l taşınmaz mal satışına veya taşınmazların kat karşılığı veya yap-�şlet-devret yöntem� �le 

değerlend�r�lmes�ne karar ver�lmes� hal�nde, bunlarla �lg�l � �ş ve �şlemler� yürütmek, 

g) Alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, k�ralamak ve bu amaçla kullanılacak 

yerler� tesp�t ederek satın almak, trampa etmek; bu konuda �lg�l� b�r�mler �le d�ğer kamu kurum 

kuruluşları ve bankalarla �ş b�rl�ğ� yapmak ve gerekt�ğ�nde ortak projeler gerçekleşt�rmek, 

h) Müdürlük tarafından ver�len benzer görevler� yapmak. 
 

Kamulaştırma Bürosunun Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 12- (1) Kamulaştırma Bürosu aşağıdak� alanlarda görevl� ve yetk�l�d�r:  
 

a) 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve bu kanunda değ�ş�kl�k yapılması hakkındak� 4650 sayılı 

Kanun çerçeves�nde kamulaştırmaların yapılab�lmes� �ç�n öncel�kle yatırım müdürlükler�n�n �lg�l� 

yıl �ç�nde yatırım programlarında olan ve mer� planlarda yol, park, çocuk b ahçes� ve yeş�l alan g�b� 

amme h�zmet�ne ayrılmış gayr�menkuller�n l�stes� �stenerek, öngörülen talepler Başkanlığın 

görüşüne sunularak yıl �çer�s�ndek� kamulaştırma planını hazırlamak, bu amaçla konunun beled�ye 

encümen�ne �nt�kal� �le kamulaştırma kararının alınmasından �dare adına tesc�l�ne kadar tüm 

�şlemler� yapmak, 

b) Kamu yararının gerekt�rd�ğ� durumlarda, gerçek ve tüzel k�ş�ler�n mülk�yet�nde bulunan 

taşınmazların beled�yem�zce kamulaştırılmasına karar ver�lmes� hal�nde taşınmazın �dare adına 

tesc�l�ne kadar tüm �şlemler� yapmak, 

c) Kamu �dareler�ne a�t taşınmazların dev�r �şlemler�n�n �lg�l� yasada öngörüldüğü şek�lde 

yürütülmes�n� sağlamak, 

d) Kamulaştırmayla �lg�l� d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak, �lg�l� dosyaları saklamak, dava konusu olanları 

Hukuk İşler� Müdürlüğü’ne �letmek, bu konuyla �lg�l� �sten�len görüş veya b�l�rk�ş� raporları �le �lg�l� 

cevapları hazırlamak ve süres�nde �lg�l� b�r�mlere �letmek, 

e) Kamulaştırmayla �lg�l� olarak oluşturulan Kıymet Takd�r Kom�syonu ve Uzlaşma Kom�syonu’nun 

sekretarya �şler�n� yürütmek, 

f) Müdürlük tarafından ver�len benzer görevler� yapmak. 
 

K�ra ve Lojman İşler� Bürosunun Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 13- (1) K�ra ve Lojman İşler� Bürosu aşağıdak� alanlarda görevl� ve yetk�l�d�r:   
 

a) Lojman yapmaya elver�şl� arsaları ve beled�yem�z mülk�yet�ndek� konutlardan lojman olarak 

kullanılab�lecekler� tesp�t ederek �lg�l� b�r�mlere b�ld�rmek, 

b) Lojmanların bakım ve onarımlarını yapmak, 
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c) Lojmanların Kamu Konutları Yönetmel�ğ�’ne göre hak sah�pler�ne tahs�s�n� yapmak; k�raların 

zamanında ve yıllık artışlar d�kkate alınarak ödenmes�n� sağlamak; ödeme yapmayanlar hakkında 

yasal �şlemler� süres�nde başlatmak, 

d) Lojmanların tahs�s ed�ld�ğ� hal�yle kullanılmasını kontrol etmek, kullanımdan kaynaklı zararların 

tazm�n�yle �lg�l� �ş ve �şlemler� yapmak, 

e) Boşalan veya tahs�s süres� b�ten lojmanları tesl�m almak, tahs�s süres� b�ten lojmanların tahl�ye 

�şlemler�n� süres� �ç�nde yapmak, 

f) K�raya ver�lecek beled�ye mülkler�n� tesp�t etmek, bunlarla �lg�l� �hale dosyalarını hazırlamak, �hale 

sonrası sözleşme ve yer tesl�m� �şlemler�n� yapmak, 

g) K�raya ver�len mülkler� düzenl� kontrol ederek sözleşmeye aykırı husus olup olmadığını bel�rlemek, 

aykırı husus tesp�t ed�lmes� hal�nde yasal �şlemler� süres�nde başlatmak ve tak�p etmek, 

h) K�raların zamanında öden � p ödenmed�ğ�n�n kontrolünü yapmak, ödemeyenler hakkında süres� 

�ç�nde yasal �şlemler� başlatmak ve tak�p etmek, 

�) K�raların süres� �ç�nde ve sözleşme hükümler�ne göre artırılmasını sağlamak, 

j) K�ra süres� dolan taşınmazların tahl�ye �şlemler�n� gerçekleşt�rerek tesl�m almak, tahl�ye etmeyenler 

hakkında süres� �ç�nde yasal �şlemler� başlatmak ve tak�p etmek,  

k) Beled�yeye a�t taşınmazları fuzul� �şgallerden korumak ve gerekt�ğ�nde ecr�m�s�l almak, 

l) Müdürlük tarafından ver�len benzer görevler� yapmak. 
 

Araz� Kontrol ve Har�ta Bürosunun Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 14- (1) Araz� Kontrol ve Har�ta Bürosu aşağıdak� alanlarda görevl� ve yetk�l�d�r:   
 

a) Beled�yeye a�t veya özel kanunlarla beled�yeye �nt�kal eden araz� ve arsaları yer�nde tetk�k etmek, 

har�ta ve planlar üzer�ne �şleyerek �lg�l� yerlere �letmek, 

b) Beled�yeye a�t arsa ve araz�ler� sürekl� kontrol altında tutarak �şgal ed�lmemeler�n� sağlamak, �şgal 

ed�lenler� tesp�t ederek tutanak ve har�tası �le b�rl�kte �lg�l� b�r�mlere �letmek,  

c) Davalı beled�ye taşınmazları �le �lg�l� olarak b�l�rk�ş�lerce tanz�m ed�len raporların tetk�k�, araz�ye 

tatb�k�, bunlara gerekl� �t�razın hazırlanması, gerekt�ğ�nde tanık ve b�l�rk�ş�ler�n tesp�t ve tem�n�n�n 

sağlanması, 

d) Başka b�r�mlerden gönder�len veya tem�n ed�len parselasyon planları ve dağıtım cetveller�n� tetk�k 

ederek beled�yem�ze a�t h�ssel� veya tam parseller�n çaplarını çıkarmak, beled�yem�z envanter�ne 

kayded�lmek üzere Emlak Kontrol Bölümü’ne �letmek, 

e) Mevcut parselasyon planları, dağıtım cetveller� �le kadastro planlarının b�rer örneğ�n� arş�vlemek, 

f) Müdürlük tarafından ver�len benzer görevler� yapmak. 
 

Arsa Tahs�s ve Kentsel Dönüşüm Bürosunun Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 15- (1) Arsa Tahs�s ve Kentsel Dönüşüm Bürosu aşağıdak� alanlarda görevl� ve yetk�l�d�r:   
 

a) Özel kanunlar gereğ�nce hak sah�pler�ne tahs�s ed�lmek üzere beled�yeye �nt�kal eden araz� ve arsalar 

�le aynı amaçla kullanılacak beled�yem�z mülk�yet�ndek� arsa ve araz�lerle �lg�l� ön hazırlıkları 

tamamlayarak dosyalarını tanz�m etmek, 

b) Hak sah�pler�n�n tesp�t�nde tapu, verg� da�reler� ve d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� 

yapmak, 

c) Hak sah�pler�ne tahs�s �şlemler�n� yapmak; tahs�s ed�len arsaların bedeller�n�n tahakkuk ve tahs�lat 

�şlemler�n� tak�p etmek, 

d) Tahs�s ed�len yerlerle �lg�l� olarak tapuda tesc�l, �potek vb. �şlemler�n� yapmak, taks�tler�n zamanında 

tahs�l�n� sağlamak, ödemeyenlerle �lg�l� yasal �şlemler� süres�nde başlatmak ve tak�p etmek, 
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e) İmar planlarında beled�yem�z toplu konut alanları olarak bel�rlenen ve tesc�ller� gerçekleşen 

parseller�n kooperat�flere, �mar planlarında gecekondu önleme bölges� olarak �lan ed�len yerlerden 

beled�ye adına tesc�ller� gerçekleşenler�n hak sah�pler�ne ve kooperat�flere tahs�sler�n� sağlamak,  

f) Kentsel gel�ş�m ve dönüşüm �le �lg�l� d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak, 

g) Müdürlük tarafından ver�len benzer görevler� yapmak. 

 
İdar� ve Mal� İşler Bürosunun Yetk�, Görev ve Sorumlulukları 
 

Madde 16- (1) İdar� ve Mal� İşler Bürosu aşağıdak� alanlarda görevl� ve yetk�l�d�r:   
 

a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen  - g�den ve z�mmetl� evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; 

dosyalama düzen� ve Müdürlük arş�v�n� oluşturmak, 

b) Her türlü genelge, tebl�ğ, yönetmel�k ve Başkanlık em�rler�n� �lg�l� personele duyurmak,  

c) Personel�n her türlü özlük �şler�n�n tam ve zamanında yapılmasını sağlamak, 

d) Müdürlüğün g�der bütçe taslağını, stratej�k ve çalışma planlarını, faal�yet raporlarını hazırlamak, 

e) B�r harcama b�r�m� olarak Müdürlüğün her türlü mal� �ş ve �şlemler�n� �lg�l� mevzuata göre 

yürütmek, 

f) İhale mevzuatına göre gerekl� �ş ve �şlemler� yapmak, 

g) Müdürlüğe a�t taşınır malların g�r�ş, çıkış, kayıt, değer tesp�t�, hurda, sayım, dev�r, bakım, onarım 

�şler� �le yönet�m hesabının oluşturulması �şlemler�n� gerçekleşt�rmek, 

h) Görev alanına g�ren ve Müdürlük tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.  

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 1 - 1 

Toplam 1 - 1 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Emlak Ve İs�mlak 
Müdürü

Emlak Ve 
İs�mlak Servisi

 
3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 8 

D�züstü B�lg�sayar 3 

Yazıcı 3 

Tarayıcı 1 

Telev�zyon 2 

Projeks�yon C�hazı 1 

Fotokop� Mak�nes� 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 5 

Sözleşmel� Memur 1 

Kadrolu İşç� - 

Ş�rket 3 

Toplam 9 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - - - - 

L�se - - - - - 

Ön L�sans 2 - - - 2 

L�sans 3 1 - 3 7 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  5 1 - 3 9 

 

 

0

1

2

3

4

5

Memur Sözleşmel�
Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 5 1 0 3

0

1

2

3

4

5

6

7

İlköğret�m L�se Ön L�sans L�sans Yüksek
L�sans

Personel Sayısı 0 0 2 7 0
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş - 1 - 3 4 

36-45 Yaş 4 - - - 4 

46-55 Yaş - - - - - 

56+ Yaş 1 - - - 1 

Toplam  5 1 - 3 9 

 

  
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 3 - - - 3 

Erkek 2 1 - 3 6 

Toplam  5 1 - 3 9 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

18-25 Yaş 26-35 Yaş 36-45 Yaş 46-55 Yaş 56+ Yaş
Personel Sayısı 0 4 4 0 1

0

1

2

3

4

5

6

Kadın Erkek
Personel Sayısı 3 6
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5) Sunulan H�zmetler 

 Taşınamazlar �le �lg�l� gerekl� tüm �ş ve �şlemler 01.01.2015 tar�h�nden �t�baren Müdürlüğümüzce 

yürütülmekte olup mevcut k�racıların sözleşme süreler�n�n, aylık k�raların öden�p ödenmed�ğ�n�n, yıllık 

k�ra art ı şlarının, yapılandırma yapılan k�racıların yapılandırma taks�tler�n�n günün de yatırıp 

yatırmadığının tak�b� ve sözleşme süres� dolan k�ralık taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa 

göre yen�den �hale ed�lmek suret�yle noter tasd�kl� sözleşme yapılması, gerekl� geç�c�/kes�n 

tem�natlarının yatırılması, akab�nde k�ra bedeller�n�n k�racıların s�c�l�ne tahakkuk ett�r�lmes�n�n tak�b�,  

kamu zararına uğratmamak Müdürlüğümüzün en öneml� h�zmetler�m�zdend�r. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 
 

 Kentte yaşam kal�tes�n� arttırmak, Yaşamı kolaylaştırmak ve �ç�nde yaşamaktan key�f alacağımız 

b�r kent yaratmak, Beled�ye gel�rler�n� artırmak, İmar planlarında kamuya ayrılmış alanların elde 

ed�lmes�n� hızlandırmak, doğru ve düzgün kentleşmen�n oluşmasına katkıda bulunmaktır. 

Arsa ve Emlak �şler�nde yol göster�c� olmak, Çağdaş yaşam kal�tes� sunan, kentsel değ�ş�m� sürekl� kılan, 

kal�tel� h�zmete öncülük eden ve etk�n çözümler üreten Kent k�ml�ğ�n� oluşturarak, Müdürlüğümüzün 

faal�yetler�n�n tümünün sayısal ortama aktarılarak ve bu ver�ler�n akıllandırılması sağlanarak e-beled�ye 

oluşturulmasında katkıda bulunmaktır. 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 921.261,20 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,47% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 452.500,00 42.638,51 42.638,51 

06 Sermaye G�derler� 1.220.000,00 878.622,69 878.622,69 

Toplam: 1.672.500,00  921.261,20 921.261,20 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 921.261,20 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,47’d�r. 
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B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

2020 Yılı H�ssel� Yer Satışları 

Sıra 
No 

Mahalle Ada Parsel 
Encümen Kararı 

Tar�h/No 
C�ns� 

Beled�ye 
H�sses� (m2  )

2 m B�r�m 
Tutarı 

1 Mehmet Ak�f Ersoy M. 1530 6 23.07.2020/256 Arsa 36,00 m² 550,00 ₺ 

2 Mehmet Ak�f Ersoy M. 2468 1 23.07.2020/259 Arsa 46,02 m² 675,00 ₺. 

3 Beyçeleb� M. 2368 2 23.07.2020 /275 Arsa 127,57 m² 550,00 ₺. 

4 Aktekke M. 79 2 23.07.2020/273 Arsa 184,98 m² 210,00 ₺. 

5 İsma�lbey M. 1384 33 23.07.2020/272 Arsa 223,00 m² 175,00 ₺. 

6 Aktekke M. 80 104 23.07.2020/274 Arsa 219,59 m² 210,00 ₺. 

7 Mehmet Ak�f Ersoy M. 2110 3 06.10.2020/412 Arsa 296,7883 m² 375,00 ₺. 

8 Budamış M. 133 1 06.10.2020/413 Arsa 107,2919 m² 950,00 ₺. 

 

2020 Yılı Kamulaştırma 

Mahalle Ada Parsel M2 
Kamulaştırma 

Bedel� Ödn. 
Kamulaştırma 

Gayes� 
Beled�ye Kamu. Karar Tar�h- 

No 

Beyçeleb� M. 816 93 227,20 m² 90.880,00 ₺ Park Alanı- Yol 18.02.2020/62 Encümen Kararı 

 

 2020 yılında Müdürlüğümüzce 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre 9 adet satış �hales� ve 27 

adet k�ra �hales� olmak üzere toplam 36 adet �hale yapılmıştır.  

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

 

- Beled�yem�z mülkü olan taşınmazların tapu kayıtları çıkarılmış, dosyalanmış ve b�lg�sayar 

ortamına aktarılmış olup, bu sayede �sten�ld�ğ� takd�rde ulaşılmak �stenen Beled�yem�z mülkler�n�n 

b�lg�ler�ne kolaylıkla ulaşılab�lmekted�r.  

- Beled�yem�z mülkler� üzer�nde yapılan herhang� b�r �şlem fiz�k� dosyasında ve b�lg�sayar ortamında 

sürekl� güncellenerek yapılan çalışmaların ve uygulamaların her da�m güncel kalması 

sağlanmaktadır. 

 

B) Zayıflıklar  

- Teknoloj�k adaptasyon sorunu olması ve teknoloj�y� etk�n kullanamaması, 

- H�zmetler�n yeter�nce tanıtılamaması, 

- H�zmet �ç� eğ�t�m çalışmalarının eks�kl�ğ�, 

 

C) Değerlend�rmeler  

 Arsa ve emlak �şler�nde yol göster�c� olmak, çağdaş yaşam kal�tes� sunan, kentsel değ�ş�m� sürekl� 
kılan, kal�tel� h�zmete öncülük eden ve etk�n çözümler üreten Kent k�ml�ğ�n� oluşturarak, 
Müdürlüğümüzün faal�yetler�n�n tümünün sayısal ortama aktarılarak ve bu ver�ler�n akıllandırılması 
sağlanarak e-beled�ye oluşturulmasında katkıda bulunmaktır.  
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Beled�yem�z�n mülkü olan taşınmaz malların envanter�n�n çıkarılması, tapu kayıtlarını �zlenmes� 
ve b�lg�sayar ortamında kayıtların sürekl� güncellenmes�n�n sağlanmasına yönel�k tedb�rler�n alınması.  

  Beled�ye adına tesc�ll� ya da kamuya terk ed�lm�ş parseller�n, �şgal ed�lmeler�n� önlemek �ç�n gerekl� 
hukuk� muameleler� yaparak �şgale son vermes� ya da bu durumda olan parseller�, k�ra ya da ecr�m�s�le 
bağlamak �ç�n gerekl� yasal �şlemler�n yapılması. 
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FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

M�syon: Çağdaş kentl�l�k b�l�nc�yle Kastamonu'da yaşayan herkes�n kentsel anlamdak� tüm 

�ht�yaçlarının karşılandığı örnek b�r �l olmak ve markalaşmış beled�yec�l�k anlayışımızı daha da 

gel�şt�rerek sürdürmek.

V�zyon: Kastamonu'nun tar�h�,  kültürü,  ekonom�s� ve sosyal  ruhuyla bütünleşm�ş, sah�p olduğu  

kültürel zeng�nl�k ve değerler�n� yaşayarak gelecek nes�llere m�ras bırakan, her b�r�m�z�n yaşamaktan 

mutluluk duyacağı, gel�şen ve yen�lenen b�r Kastamonu. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları  

Fen İşler� Müdürü görev ve h�zmetler�nden Beled�ye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına 
karşı sorumlu olup;  
 

a) Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�nde �mar plan ve programları gereğ�nce yen� yollar açmak; 

gerekl� proje, keş�f ve ön hazırlıkları yapmak, onaylamak veya onaylatmak; bu amaçla yapılacak 

kamulaştırmalar �ç�n gerekl� ön �şlemler� yapmak, 

b) Yol kaplama çalışmaları �ç �n gerekl� asfalt malzemeler�n� �ht�yaca göre zamanında tem�n etmek, 

ser�m�n� yapmak ve asfaltlamaya �l�şk�n her türlü �ş ve �şlemler� yürütmek, 

c) Yasa gereğ� beled�yem�z�n sorumluluğunda olan yolların, kaldırım, asfalt ve sanat yapıları �le 

tes�sler�n �lk yapıldıkları veya sonradan ıslah ed�ld�kler� halde tutulmalarını ve güvenl�kle 

kullanılmalarını sağlayacak şek�lde sürekl� bakım ve onarımlarını yapmak; bunların yapımı, 

onarımı, bakımı ve d�ğer hususlar hakkındak� tekn�k esaslara a�t vasıf ve şartların değ�şt�r�lmes� veya 

�laves� �ç�n öner�lerde bulunmak, 

d) Beled�ye h�zmet b�nalarının yapım ve onarım �şler�n� yapmak veya yaptırmak,  

e) Kış aylarında karla-buzla mücadele etmek, tuzlama �le trafik akışını sağlamak,  

f) Gerekt�ğ�nde uygulamalar önces� anket çalışması yapmak, 

g) Yol, asfalt ve tretuvar h�zmetler� karşılığında mükelleflerden alınacak katılım bedeller�n�n tesp�t�n� 

yapmak ve tahs�l� �ç�n gec�kmeks�z�n Mal� H�zmetler Müdürlüğüne göndermek, 

h) İlg�l� mevzuat çerçeves�nde Müdürlüğe bağlı b�r�mler�n h�zmetler� sı r  a  s ı nda �ht�yaç duyacağı 

danışmanlık, mal, h�zmet alımı ve yapım �şler�ne �l�şk�n Kamu İhale Kanunu’nda bel�rlenen �ş ve 

�şlemler� yürütmek, Beled�yeye bağlı d�ğer b�r�mler�n yapacağı �halelerde �ht�yaç duyulduğu 

takd�rde tekn�k yardım ve personel desteğ�nde bulunmak, 

�) İmara aykırı yapı ve gecekonduların yıkım �şler�nde b�r�mlere loj�st�k (�ş mak�nes�, araç gereç ve 

personel) destekte bulunmak, 

j) Müdürlük bünyes�ndek� atölyeler�n ekonom�k ve ver�ml� çalışmalarını sağlamak, 

k) Müdürlüğün sorumluluğundak� tüm mak�ne ve araçların muhafazası, h�zmet gerekler�ne göre sevk 

ve �dares� �le �y� kullanılmalarını sağlamak, 

l) Müdürlüğe bağlı �şyerler�nde �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� yönünden her türlü tedb�r�n alınmasını 

sağlamak, 

m) Beled�yedek� tüm araç ve �ş mak�neler� �le müteferr�k �şler�n bakım, onarım ve �kmal �şler�n� 

yapmak, 

n) Beled�ye h�zmetler�nde etk�n kullanılmayan, ekonom�k ömrünü tamamlamış veya âtıl araçların Taşıt 

Kontrol Raporunu hazırlamak, daha sonra satışını yapmak veya hurdaya ayırmak,  
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o) Bakım, onarım, �kmal h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes� (tes�s, ek�pman, yedek parça, tezgâh-teçh�zat, 

takım-avadanlık vb.) �ç�n gerekl� her tür araştırma-gel�şt�rme faal�yet�nde bulunmak, 

p) Beled�ye h�zmetler�nde kullanılacak araç ve ek�pmanın tem�n�ne yönel�k Tekn�k Şartname 

hazırlamak, �hale �ş ve �şlemler�n� koord�ne etmek, 

q) İmara aykırı yapılar �le �lg�l� olarak Beled�ye Encümen� tarafından alınan kararları uygulamak . 

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında ve Kastamonu �l� �çer�s�nde Esk� 

Sanay� bölges�nde görev yapmaktadır. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyon 11 - 11 

Kamyonet 9 - 9 

İş Mak�nes� 13 - 13 

D�ğer  7 - 7 

Tır (Çek�c�) 1 - 1 

Toplam 41 - 41 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

İhale Bürosu

Fen İşleri Müdürü

Asfalt 
Palen� 
Bürosu

Parke 
Bürosu

Sanat 
Yapıları 
Bürosu

Harita 
Bürosu

Teknik Servis 
Bürosu
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3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 
 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 37 

D�züstü B�lg�sayar 19 

Yazıcı 17 

Faks C�hazı 1 

Projeks�yon C�hazı 5 

Telev�zyon 9 

Fotokop� Mak�nes� 6 

Sunucular 3 

Kl�ma 9 

Kes�nt�s�z Güç Kaynağı 6 

Yönlend�rmeler 3 

Ağ Anahtarları 21 

 

4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 10 

Sözleşmel� Memur 5 

Kadrolu İşç� 20 

Ş�rket 67 

Toplam 102 
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Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 12 26 38 

L�se 1 1 8 28 38 

Ön L�sans 2 2 - 8 12 

L�sans 5 2 - 4 11 

Yüksek L�sans 2 - - 1 3 

Toplam  10 5 20 67 102 

 

 
Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 2 2 

26-35 Yaş 4 3 - 20 27 

36-45 Yaş 5 1 5 28 39 

46-55 Yaş 1 1 13 14 29 

56+ Yaş - - 2 3 5 

Toplam  10 5 20 67 102 
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C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 2 - 1 1 4 

Erkek 8 5 19 66 98 

Toplam  10 5 20 67 102 

 

 
 

5) Sunulan H�zmetler 

Müdürlüğümüz Beled�yem�z�n ana b�r�mler�nden b�r� olduğundan, yatırımlarla �lg�l� bütün yapım 

�şler�n�n tarafımızdan �hales� yapılmakta olup, yapılan yapım �şler� �haleler�n�n �malat aşamasında 

mühend�sl�k kontroller� �ş�n tekn�k şartnames� ve sözleşmes�ne uygun olarak yapılması sağlanmaktadır. 

Kamu kurumlarında ve vatandaşlardan gelen her türlü talepler kanunlar çerçeves�nde yer�ne 

get�r�lmekted�r. 

Fen İşler� Müdürlüğümüzce yapılan �ş ve �şlemler Müdür, Şef M�mar/Mühend�s, İnşaat 

Tekn�kerler�, Elektr�k Tekn�kerler�, Tekn�syenler� ve H�zmet Personel� (şoför-operatör-�şç�) �le 

yürütülmekted�r. 

Vatandaşın talepler� �mkanlar dah�l�nde karşılanmakta olup;  

�
 

Yol  açılması talepler�, 

Yol  Bakım ve Onarımı yapılması talepler�, 

Taş duvar yapılması talepler�, 

İmar yolu sıcak asfalt yapılması talepler�, 

Yaya yolu ve kaldırım yapılması talepler�, 

Çevre düzenleme yapılması talepler�, 

Şeh�r anons s�stem� hoparlör talepler�, 

İmar yolu kenarları yağmur suyu kanalları yapılması talepler� vs. fen �şler� şant�yes�nce ve tekn�k 

serv�s personel� tarafından karşılanmaktadır. 
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II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 38.060.159,97 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 19,40% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 9.615.000,00 10.429.360,00 10.429.360,00 

04 Fa�z G�derler� 900.000,00 711.899,63 711.899,63 

06 Sermaye G�derler� 37.750.000,00 31.520.447,94 26.918.900,34 

Toplam: 48.265.000,00 42.661.707,57 38.060.159,97 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 38.060.159,97 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %19,40’tır. 
 

B) Performans B�lg�ler�  
 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler�  
 

2020 Yılı Yapım ve Tam�rat İşler�

Betonarme Yapılar 1.770,00 m² 

Taş Duvar 1.995.000 m³ 

Andaz�t Bordür 2.907 m 

Andaz�t Plak 9.809,00 m² 

Baskı Beton Tretuvar 11.180,00 m² 

Düz Beton Tretuvar 2.995,00 m 

Tretuvar Tam�rat 1.062,00 m² 

Asfalt Yapımı ve Tam�ratı 57.254,00 m² 

Sath� Kaplama 177.362,00 m² 

Yol Kumlama 97.895,00 m² 

Harfiyat 71.400.000 m³ 

Yol Açma Çalışması 5.000 m 

Parke Yapım ve Tam�ratı 75.534,00 m² 

Bordür Yapımı ve Tam�ratı 7508 m 
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Devam Eden İşler 

Kuzeykent Mahalles� Kasmek tad�lat �ş� devam etmekted�r. 

Kuzeykent Mahallem�z de faal�yet gösterecek Çocuk Bakımev� ve Oyuncak Kütüphanes� b�na 

yapım �ş� devam etmekted�r. 

Kastamonu Beled�yes� Asfalt plent� çevre tel ç�t yapım devam etmekted�r. 

 

III- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 
 

 B�r�m�n genel görev ve sorumluluklarına �laveten çalışanların mesa� mefhumu gözetmeks�z�n 

haftanın 7 günü 24 saat görev b�l�nc�nde olmaları ve buna göre sorumluluk almaları.  
 

B) Zayıflıklar 
 

 Yeterl� vasıfsız personel bulunmaması, bununla b�rl�kte yüklen�c�ye doğan �ht�yaç. 

C) Değerlend�rme 

Görev ve sorumluluk b�l�nc� �le hareket eden personel�n maks�mum kullanılması sağlanmaktadır. 

Eks�k personel sebeb� �le mevcut personel�n daha fazla çalışması gerekmekted�r. Tekn�k ve yönet�m 

olarak maks�mum düzeyde çalışması gerekmekted�r.  
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Şehr�m�zde, çalışmalarımız net�ces�nde modern ve çağdaş b�r hale gelm�ş Toptancı hal� 
ve müdürlüğümüze bağlı bulunan Pazar yerler�yle halkımızın bütün �ht�yaçlarına kal�te ve fiyat 
kr�terler�n� de d�kkate alarak cevap vereb�lmek net�cede Kastamonu halkına  yakışır h�zmet sunulmasını 
sağlamaktır. 

 V�zyon: “Modern ve hemşer�ler�m�z�n mutlu yaşadığı b�r şeh�r konusunda azam� katkıda 

bulunmak” 
 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

 T�caret Bakanlığı’nın 26/03/2010 tar�h�nde yayımladığı 5957 sayılı kanun, yönetmel�k  ve �lg�l� 
mevzuatlar çerçeves�nde görev, yetk� ve sorumluluğumuz bel�rlenm�şt�r. 

Toptancı Hal� İdar� B�r�m Görevler� 

a) HKS (T�caret Bakanlığı Hal Kayıt S�stem�) üzer�nden, toptancı hal�ne b�ld�r�m� yapılan ürünün g�r�ş 

�şlemler� yapılmaktadır. 

b) Toplanan çıkış faturalarından her ürün �ç�n ayrı ayrı toplam m�ktarı, parasal değer ve b�r�m fiyatları 

bel�rlenerek, öncek� yılın aynı ayı �le kıyaslanıp Hal Formu İstat�st�ğ� her ay düzenl� olarak T�caret 

İl Müdürlüğüne gönder�lmekte ve TÜİK (Türk�ye İstat�st�k Kurumu) Anket Ver� G�r�ş� s�stem�ne 

görevl� personel�m�z tarafından her ayın �lk haftası g�r�lmekted�r. 

c) Toptancı hal�nde faal�yet gösteren 21 esnaflarımızın HKS üzer�nden rüsum borçlarının tak�b� 

yapılmakta ve rüsum ödemeler� sağlanmaktadır.  

d) Toptancı Hal�m�ze müracaat eden esnafımızın HKS üzer�nde kaydı yapılmakta ve dosyaları gerekl� 

evraklar alınarak arş�vlenmekted�r. 

e) Toptancı hal�m�zde faal�yet gösteren esnaflardan tem�natlarının alınması tak�p ed�lmes� ve süres� 

b�tenler�n yen�lenme �şlemler� yapılmaktadır. 

Denet�m �le İlg�l� İşlemler 

a) Yol denet�mler�nde satışa konu olan ürünler�n b�ld�r�ms�z nakl�yes� yapıldığı tesp�t ed�lenlere Sebze 

ve Meyve T�caret� ve Toptancı Haller� Hakkında Yönetmel�k kapsamında %25 Cezalı Hal Rüsumu 

uygulanmaktadır. 

b) Müşter�ler�n mob�l üzer�nden ürün b�lg�ler�n� göreb�lmeler� �ç�n mücav�r alan �çer�s�ndek� tüm 

market ve manavlar, barkotlu karekod uygulamasına geç�lmes� �ç�n denetlenerek uygulama 

hakkında b�lg�lend�r�lmekted�r.  

c) Pazar yerler�ndek� denet�mlerde et�ket, ç�zg� �hlal�, çığırtkanlık, vb. Pazaryerler� Hakkındak� 

yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer hususlarda denetlenmekted�r. 

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 2 - 2 

Toplam 2 - 2 
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H�zmet 
B�naları 

Adı 
Kapalı 

Alan (m²) 
Toplam 

Alan (m²) 
Kullanım 

Amacı 
Adres 

İdar� H�zmet 
B�naları 

Hal 
Müdürlüğü 

100 m² 400 m² 
H�zmet 
B�nası 

Candaroğulları Mah. 
M�ralay Hal�t Bey Cd. 

No:63 KAST. 

Pazar Yerler� 

Karayolları 
Pazarı 

- 
 

5091,77 m² Semt Pazarı 
Candaroğulları Mah. 

Candaroğlu Cam� Karşısı 
Salı 
Pazarı 

- 10840,85 m² Semt Pazarı 
İnönü Mah. Faruk Nuhoğlu 

Sokak 
Merkez Kapalı 
Pazar Yer� 

- 8869,89 m² 
Kapalı Pazar 

Yer�  
Topçuoğlu Mah. Katlı Pazar 

Yer�  
Esentepe 
Pazarı 

- 1790,95 m² Semt Pazarı 
Esentepe Mah. Yıldırım 

Beyazıt Caddes� 
Cuma 
Pazarı 

- 
 

2315 m² 
 

Semt Pazarı 
Saraçlar Mah. 3 ada 1 parsel 

sül�et s�tes� arkası 
Kuzeykent 
Kapalı Pazar 
Yer�  

- 8031,06 m² 
Kapalı Pazar 

Yer�  
Kuzeykent Mah. Toplu İş 

Merkez� Yanı 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

 

 

3) Mevzuat  

 

 Müdürlüğümüz 11/3/2010 tar�hl� ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler �le Yeterl� Arz ve Talep 

Der�nl�ğ� Bulunan D�ğer Malların T�caret�n�n Düzenlenmes� Hakkında Kanunun 3, 5,  7  , 9, 12, 15 ve 

16’ncı maddeler�ne göre faal�yetler�n� düzenlenmekted�r. 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Hal Müdürü

Hal Müdürlüğü 
Bürosu
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4) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar  
 

2020 Yılı Donanım Envanter�

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 9 

D�züstü B�lg�sayar 2 

Term�nal B�lg�sayar 1 

Yazıcı 5 

 

5) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 8 

Sözleşmel� Memur - 

Kadrolu İşç� 3 

Ş�rket 8 

Toplam 19 
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Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 1 3 4 

L�se 5 - 2 5 12 

Ön L�sans 2 - - - 2 

L�sans 1 - - - 1 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  8 - 3 8 19 

 

 
Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş 1 - - 3 4 

36-45 Yaş - - 2 2 4 

46-55 Yaş 5 - 1 3 9 

56+ Yaş 2 - - - 2 

Toplam  8 - 3 8 19 
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C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - - - 

Erkek 8 - 3 8 19 

Toplam  8 - 3 8 19 

 

 
 

6) Sunulan H�zmetler 

Toptancı Hal� ve Pazar Yerler� Tahs�s, Dev�r, Takas ve İptaller 

B�ld�r�m Tak�b� ve Hal Rüsumu   

Pazar Yerler�nde Yapılan İş ve İşlemler 

- Pazar yerler�nde satış yapan kayıtlı esnaflarımızın tahs�s, dev�r, takas ve �ptal� Beled�ye Encümen 

Kararı �le gerçekleşt�r�lmekted�r. 

- Pazar yerler�ndek� tezgâh yerler�n�n tahs�sler� krok�lere göre kontrol ed�l�p, altı ayda �k� defa 

ç�zg�ler� yen�den ç�z�lmekte, tezgâh yerler�n� gösteren numaralar güncellenmekted�r. 

- S�stem�m�zde kayıtlı olan tuhafiye ve manav e  s nafımızın evrakları Pazar Yerler� Hakkındak� 

Yönetmel�k’�n �lg�l� maddes�ne göre N�san ayında güncellenm�ş ve Beled�yem�z gel�r serv�s�nden 

borcu yoktur yazısı da �stenerek, �şgal�ye ücretler�n�n ödenmes� sağlanmış ayrıca k�ş�ler�n 

beled�yeye a�t d�ğer borçlarının da kısm� oranda ödenmes� sağlanmaktadır. 

- Pazarlarımızdak� üret�c� esnaflarının ÇKS (Ç�ftç� Kayıt S�stem�) belgeler� �stenerek dosyaları 

güncellenmekted�r. 

- Pazar yerler�nde kayıtlı tuhafiye ve manav esnafının aylık �şgal�ye bedeller�n�n tahakkukları 

yapılmaktadır.   

- Kapalı pazar yerler� ve toptancı hal� ayda en az �k� kez yıkanmaktadır. 

- Kuzeykent Kapalı Pazar yer�n�n fuar ve etk�nl�k alanı olduğundan burada düzenlenen 

programlarda gerekl� düzenleme ve yardımlar yapılmaktadır. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 
 

Sah�p olduğumuz m�syon �le bel�rled�ğ�m�z v�zyonumuza ulaşmak �ç�n, zayıf yönler�m�z� 

güçlend�rmek, personel�m�ze eğ�t�m vermek ve halkımızın daha kal�tel�, güvenl� ve rahat b�r ortamda 

sebze meyve alışver�ş�n� yapmalarını sağlamak ve satışa konu olan ürünler� kayıt altına almaktır. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

Hal Müdürlüğü 2020 yılı kasım ayı �t�bar� �le faal�yet�ne başlamış olup herhang� b�r bütçe harcaması 

yapılmamıştır. 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

� Cov�d-19 pandem� dönem�nde yapılan �şler; 

- İl H ıfzıssıhha kurulu kararları gereğ� pazar yerler�ndek� esnaflarımıza ve alışver�şe gelen 

müşter�ler�m�ze ücrets�z maske, eld�ven ve dezenfektanlı mend�l dağıtımı yapılmıştır. 

- Pazar yerler�ne g�r�şler tek noktaya düşürülerek, Emn�yet mensubu personelle b�rl�kte g�r�ş 

çıkışlar kontrol altına alınmış, dezenfektan ve çöp kutusu konularak vatandaşların yararlanması 

sağlanmıştır. 

- İl Hıfzıssıhha kurulu kararları alışver�şe gelen k�ş�ler�n sosyal mesafeye d�kkat etmeler� �ç�n 

sürekl� uyarılarda bulunulmuştur. 

- Pazar yerler�ndek� esnafların tezgâh  mesafeler� üç metre ara �le yen�den bel�rlenm�ş, tuhafiye 

bölümünde satış yapan esnafın pazara g�rmes� pandem�n�n �lk zamanlarında yasaklanmıştır; 

 

 İl Hıfzıssıhha kurul kararları eks�ks�z olarak yer�ne get�r�lm�ş ve çıkan kararlar t�t�zl�kle tak�p 
ed�lmekte ve yer�ne get�r�lmekted�r. 

� Toptancı hal h�zmet b�nasının ve kapalı pazar yerler�n�n tam�r bakım ve onarım faal�yetler�; 

- Toptancıların faal�yet gösterm�ş olduğu hal b�nasının elektr�k tes�satı yen�lenm�ş, çatıda akan 

yerler�n�n tam�r� yapılmış, b�na �ç kısmı boyanmıştır. 

- G�r�ş çıkış kontrol kulübes�ne kamera s�stem� takılmış, g�r�ş çıkış bar�yer s�stem� kurulmuştur. 

- Pazar yerler�nde kırılmış oluklar yen�s� �le değ�şt�r�lm�ş, dolan ızgaralar tem�zlenm�ş, çatıda akan 

yerler�n tam�ratı yapılmıştır. 

- Kuzeykent Kapalı Pazaryer�n�n üstü mebran kaplama �le etrafı güneş ve rüzgâr görmemes� �ç�n 

kapatılmıştır. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler  
 

- Kastamonu Beled�ye Hal�’n�n 1999 yılında kurulması. 

- Hal Müdürlüğü personel�n�n tecrübel� ve deney�ml� olması. 

- İk� büyük Pazar yer�n�n kapalı olması. 

B) Zayıflıklar  
 

- Toptancı hal�ndek� dükkân mülk�yetler�n�n şahıslara a�t olması. 

- Pazar yerler�n�n mahalle aralarında olması (Yangın ve ac�l durumlarda �tfa�ye ve ambulansın g�r�ş-

çıkışı). 

 

C) Değerlend�rme 

- Beled�ye Toptancı hal’�n�n kanun ve yönetmel�klere yen� hal kompleks� yapılıncaya kadar 

uygunluğunun sağlanması. 
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HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z�n leh ve aleyh�ne adl� ve �dar� yargıda açılmış davaların leh�m�ze 

sonuçlanması �ç�n araştırmacılığı esas almak suret�yle, mevzuat ve uygulamada güncell�ğ� yakalayarak 

hukuk h�zmetler�n� yürütmek, beled�yem�z�n d�ğer b�r�mlerden gelen hukuk� görüş �stekler�ne kal�tel�, 

�lkel�, doğru ve tutarlı hukuk� b�lg�n�n ver�lmes� �ç�n ek�p çalışmasına ağırlık vererek hukuk danışmanlığı 

yapmak. 
 

 V�zyon: Kastamonu Beled�yes�n�n hukuk� yararlarının korunması ve hukuka uygun h�zmet 
ver�lmes� temel v�zyonumuzdur. 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

a) Beled�ye aleyh�ne ya da beled�ye tarafından açılan davaları tak�p etmek, yürütülmes�n� sağlamak 

ve sonuçlandırmak, 

b) İcra tak�pler� ve dava dosyalarına �l�şk�n arş�v çalışmalarını düzenl� b�r şek�lde yürütmek, 

c) Yargıtay ve Danıştay’da aleyhte olan kararlara karşı temy�z yoluna başvurmak, 

d) Beled�yen�n k�racılarının ödenmeyen borçları �le �dareye a�t su borçları bulunan aboneler �ç�n �cra 

tak�pler�n� başlatmak veya h�zmet alımı yoluyla avukatlık sözleşmes� �mzaladığımız avukatlara 

yaptırmak,   

e) Beled�ye b�r�mler� tarafından kamu h�zmetler�n�n yürütülmes� sırasında hukuk�, mal� ve ceza� 

sonuçlar doğurab�lecek �şlemler hakkında yazılı veya sözlü görüş b�ld�rmek,  

f) İdare �le �lg�l� çeş�tl� konularda noter aracılığıyla muhataplara �hbarname ve protesto çekmek,  

g) Beled�yen�n kamu h�zmetler�n� daha etk�n ve ver�ml� b�r şek�lde yer�ne get�reb�lmes� �ç�n �lg�l� 

mevzuata plan ve programlara uygun çalışmasını sağlamak amacı �le gerekl� hukuksal tekl�fler� 

hazırlamak, 

h) Beled�ye encümen� veya başkanlık makamı tarafından gönder�len evrakı �ncelemek, hukuk� görüş 

ve yorum b�ld�rmek, 

�) Beled�yen�n çıkarını korumak, uyuşmazlıkları önley�c� hukuksal tedb�rler� almak beled�ye 

tarafından yapılacak �şlemler�n hukuka uygunluğunu sağlamak, 

j) İlg�l� mevzuat çerçeves�nde yönetmel�k tasarıları hazırlamak veya hazırlanan yönetmel�k 

tasarılarının hukuksal yönden �nceleyerek görüş b�ld�rmek.  

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 
 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 1 - 1 

Toplam 1 - 1 

 

 

 

Arge Müdürlügü-

131

Hukuk Isleri Müdürlügü-
.
.



 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Hukuk İşleri Müdürü

Hukuk İşleri 
Bürosu

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 6 

D�züstü B�lg�sayar 4 

Yazıcı 3 

Tarayıcı  1 

Fotokop� Mak�nes� 1 

 

4) İnsan Kaynakları 
 

 22.02.2007 tar�h ve 26442 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Beled�ye ve Bağlı Kuruluşları  �  le 

Mahall� İdare B�rl�kler� Norm Kadro İlke ve Standartlarına İl�şk�n Yönetmel�k gereğ� Kastamonu 

Beled�yes�ne 1 Hukuk İşler� Müdürü, 4 avukat kadrosu tahs�s ed�lm�şt�r. 
  

 Hukuk İşler� Müdürlüğü d�rek başkanlık makamına bağlı olarak 1 Hukuk İşler� Müdürü, 2 avukat, 

1 şoför ve 2 büro personel� �le h�zmet vermekted�r. 
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Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 2 

Sözleşmel� Memur 2 

Kadrolu İşç� - 

Ş�rket 2 

Toplam 6 

 

  
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m 1 - - 1 2 

L�se - - - 1 1 

Ön L�sans - - - - - 

L�sans 3 - - - 3 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  4 - - 2 6 

 

 
 

0
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Memur Sözleşmeli
Memur

Kadrolu İşçi Şirket

Personel Sayısı 2 2 0 2
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3

İlköğre�m Lise Ön Lisans Lisans Yüksek
Lisans

Personel Sayısı 2 1 0 3 0
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş 1 1 - 1 3 

36-45 Yaş - 1 - 1 2 

46-55 Yaş 1 - - - 1 

56+ Yaş - - - - - 

Toplam  2 2 - 2 6 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 1 2 - - 3 

Erkek 1 - - 2 3 

Toplam  2 2 - 2 6 

 

 
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

18-25 Yaş 26-35 Yaş 36-45 Yaş 46-55 Yaş 56+ Yaş

Personel Sayısı 0 3 2 1 0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Kadın Erkek
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5) Sunulan H�zmetler 

Encümen toplantılarına �şt�rak etmek, 

Kent İç� Ulaşım Kurulu üyel�ğ� görev� yer�ne get�rmek,  

Arabuluculuk uzlaşma kom�syonu üyel�ğ� görev�, kamulaştırma uzlaşma kom�syonu üyel�ğ�, 

memur ve �şç� d�s�pl�n kuruluna �nt�kal eden dosyalarla �lg�l� �şlemler yürütmek,  

D�ğer b�r�mler�n taleb� üzer�ne başkanlık makamından müdürlüğümüze havale ed�len hukuk� görüş 

�stekler� yazılı olarak cevaplandırılmak, 

Kamulaştırma uzlaşma kom�syonunda üye olarak bulunulmaktadır  

6) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem�  

 Müdürlük yönet�m�, b�r�m ve d�s�pl�n am�r� olan Hukuk İşler� Müdürü tarafından yürütülmekted�r. 
Yönet�m ve görevler�n �crası açısından tüm personel müdüre karşı sorumludur. B�r�m �çer�s�nde 
görevler�n �fası aşamasında avukatlar, �dar� n�tel�kte görev yapan memurların üstü konumundadır. 
Hukuk İşler� Müdürü b�r�mde görev yapan tüm personel� görevler�n� yer�ne get�rmeler� noktasında 
denetler. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Müdürlüğümüzün amacı mevcut hukuksal �ht�lafları beled�ye leh�ne olacak şek�lde çözümlemek, 
muhtemel �ht�lafların daha doğmadan önüne geçmek, yapılacak her hukuksal g�r�ş�m ve yazışmayı 
t�t�zl�kle tak�p ed�p sonlandırmak, hukuksal açıdan beled�yen�n menfaatler�n� korumak, kollamak ve 

tem�n etmekt�r. 

 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Hukuk� konularda eğ�t�mlere katılarak, mevzuat değ�ş�kl�kler�n� tak�p ederek Beled�ye leh�ne 

sonuçlanan dava sayısını arttırmak, beled�ye mevzuatında uzmanlaşmayı sağlamaktır. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 2.102.687,72 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 1,07% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 1.253.000,00 2.102.687,72 2.102.687,72 

Toplam: 1.253.000,00 2.102.687,72 2.102.687,72 
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2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 2.102.687,72 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %1,07’d�r. 

 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

 Beled�yem�z leh�ne b�ten davaların toplam dava sayısına oranı %70 c�varındadır. B�r�mler�m�zden 

gelen yazılı ve sözlü görüş talepler�n�n tamamı karşılanmış olup bu oran %100 dür. Dava sonuçlandırma 

sayısı ve dava kazanma oranı doğrudan ve yalnızca beled�yem�z hukuk �şler� b�r�m�n�n �şlemler� �le 

bel�rlenmemekte, beled�yem�z�n eylem ve �şlemler� �le k�ş�ler�n talepler�nden de etk�lenmekted�r. Bu 

sebeple bel�rlenen hedeflerde sapma olab�lmekted�r. 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

- Başkanlık makamı, başkan yardımcıları ve d�ğer müdürlükler�n anlayış ve desteğ�,  

- Uzman ve deney�ml� kadro 

- Müdürlüğümüzde güncel mevzuat ve �cra tak�p programlarının bulunması,  

- Hukuk� görüşlerle uygulamaya yön ver�lmes�, 

- B�l�ş�m alt yapısına önem ver�lmes�. 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 

 Dava �şler�n�n tak�b� dışında Hukuk İşler� Müdürlüğü aynı zamanda danışma ve �nceleme b�r�m� 

olarak da yoğun olarak çalışmaktadır. F�z�ksel alt yapı ve donanımımız gel�şt�r�lm�şt�r. Avukat personel 

ve �cra kât�b� personel sayımız yeters�zd�r bu �ht�yacımız g�der�lmes� gerekmekted�r. Teknoloj�k 

�mkânlarımız �y�leş t�r�lm�şt�r. 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z �ç�n �mar planları yapmak, planların gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gereken d�s�pl�n 

ve özver�y� göstermek, uygulama süres�nde ortaya çıkan sorunları g�dermek, yatırımların yer seç�mler�n� 

ve gel�şt�r�lmes�n� yönlend�rmek, sağlam, estet�k ve çağdaş �nşaatlar yapmak, tar�h� ve kültürel yapımızı 

koruyarak gelecek nes�llere ışık tutmaktır. 
 

 V�zyon: Gel�şen teknoloj�y� tak�p ederek �deal b�r kent b�lg� s�stem�n� ortaya çıkarmak, halkımızın 

�stekler�n� göz önünde tutarak modern kent b�l�nc� �ç�nde herkes�n problems�z b�r çevrede yaşayab�leceğ� 

Kastamonu’yu oluşturmaktır. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları  
 

a) İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü beled�yem�z sınırları dâh�l�nde k� �mar faal�yetler�n�n mevcut �mar 

planlarına göre uygulanmasını sağlamak, 

b) Günün koşullarına göre mevcut planların rev�zyonunu yapmak, planlara göre �mar durumu 

hazırlamak, m�mar�, stat�k ve tes�sat proje onaylarını vermek, �nşaat ruhsatı tanz�m etmek, �mar 

uygulaması yapmak ve bunların uygunluğunu denetlemek. 

c) Kaçak veya ruhsat ve ekler�ne aykırı faal�yet gösteren �nşaatları tesp�t ederek, yapı tat�l tutanağı 

tanz�m ed�p Beled�ye Encümen�’ne sevk etmek. 
 

Müdürün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

 Doğrudan Beled�ye Başkanı ve Tekn�k Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak görev yapar, 

Müdürlüğün kuruluş şemasını, görev dağılımı yaparak faal�yetler�n sağlıklı yürütülmes� �ç�n gerekl� 

aksaklıkların tesp�t�n� yapıp, ver�ml� şek�lde görev yapılmasını sağlar. Organ�zasyon ve planlama �ç�n 

gerekl� tedb�r� alır, stratej� gel�şt�r�r. Bel ed�yen�n stratej�k planlama çalışmalarına katılır.  
  
 Büro Sorumlusunun Görev, Yetk� ve Sorumlulukları

Beled�ye Sınırları �ç�nde �lg�l� b�r�mler� �le alakalı tüm �şlemler�n yapımını ve tak�b�n� sağlar. Büro 

sorumluları görevl� bulunduğu b�r�mler�n �şlemler� �le �lg�l� tüm �şlemler�n yasa, yönetmel�k ve tüzüklere 

uygun şek�lde yapılmasından d�rek sorumludur. Ayrıca gerek büroda gerek araz�de gerekl� denet�mler� 

yaparak yasal �şlemler� sonuçlandırmakla yükümlüdürler. 
 

Tekn�k Elemanların Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

 Kend�ler�ne Müdür veya B�r�m Am�rler�nce tevd� ed�len �şler� ve �şlemler� mevzuata uygun şek�lde 

yasal süres� �çer�s�nde sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Araz�de görev yapan tekn�k elemanlar gerekl� 

kontroller� ve denet�mler� zamanında etk�l� b�r şek�lde yaparak yen� olumsuzlukların meydana gelmes�n� 

ayrıca mevcut problemlere yasalara uygun şek�lde �şlem yaparlar. Tekn�k elemanlar sorumluluk 

alanındak� program, har�ta, tes�sat, proje, evrak, denet�m �şlemler�n� mevzuata uygun olarak 

sonuçlandırılmasında b�r�nc� derece sorumludurlar. Ayrıca Beled�ye sınırları ve mücav�r alanları 

dâh�l�nde muhtemel r�sk taşıyan yapıların tesp�t ed�lerek �şlemler� başlatır ve bu hususta �lg�l� makamlara 

b�lg� ver�r. 
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C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 
Müdürlüğümüz bünyes�nde araç bulunmamaktadır. 
 

2) Organ�zasyon Şeması  

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

İmar Ve Şehircilik 
Müdürü

Harita Ve 
Planlama Bürosu

Ruhsatlandırma 
Bürosu

Yapı Dene�mi Ve 
Yapı Kullanma İzin 

Bürosu

Evrak Kayıt 
Bürosu

KUDEB Ve Etüd 
Proje

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 

 Müdürlüğümüzde; Autocad, Netcad, İdecad, M�mar� İdecad Stat�k s�stemler� kullanılmaktadır. 

 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 31 

D�züstü B�lg�sayar 1 

Term�nal B�lg�sayar 2 

Yazıcı 10 

Tarayıcı 2 

Fotokop� Mak�nası 4 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 16 

Sözleşmel� Memur 3 

Kadrolu İşç� - 

Ş�rket 11 

Toplam 30 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - - - - 

L�se 3 - - 1 4 

Ön L�sans 5 1 - 4 10 

L�sans 8 2 - 4 14 

Yüksek L�sans - - - 2 2 

Toplam  16 3 0 11 30 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş 3 - - 1 4 

36-45 Yaş 5 1 - 4 10 

46-55 Yaş 8 2 - 4 14 

56+ Yaş - - - 2 2 

Toplam  16 3 0 11 30 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 6 1 - 7 14 

Erkek 10 2 - 4 16 

Toplam  16 3 0 11 30 
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5- Sunulan H�zmetler 

Plan tad�lat ve rev�zyonları �le eks�k �mar planlarının tamamlanması, 

İnşaatlara �mar durumu, ruhsat ve �skân ver�lmes�, 

İmar d�s�pl�n� ve �nşaatların kontrolü, 

B�na cepheler� �le çalışma (Kentsel tasarım), 

Mevcut yapı stokunun �ncelenmes�, depreme dayanıklı hale get�r�lmes�n�n teşv�k�, 

Mak�ne-elektr�k tes�sat projes� kontrolü ve muayenes�, 

Isı yalıtım kontrol ve muayenes�, 

İmar uygulamaları yapılması, 

Tekn�k eleman h�zmet alımı, 

Her türlü projen�n üret�lmes� ve proje h�zmet�n�n alınması, 

B�lg� �şlem alt yapısının kurulması, 

Bakım ve tekn�k destek h�zmet alımı �le yazılımların güncellemes� ve yen�lenmeler�, 

Arızalanan donanımların bakım ve onarımlarının yapılması ve yedek parça alımı, 

B�lg�sayar sarf malzemeler�n�n tem�n�, 

B�lg�sayar, donanım ve yazılım alımı, 

Araştırma ve gel�şt�rme faal�yetler�. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Amaç: İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü’nün amacı Beled�ye sınırları dâh�l�ndek� �mar faal�yetler�n�n 

mevcut �mar planlarına göre uygulanmasını sağlamak, daha �nsanca yaşanır ve dünya standartları 

sev�yes�nde uygun b�r şeh�r planlamasını gerçekleşt�rmekt�r. 

 

 Hedef: Beled�yen�n tüm b�r�mler�ndek� otomasyonu eks�ks�z kullanılır hale get�rmek ve 

Beled�yem�z�n tüm �şlemler�nde e-beled�yec�l�ğ� uygulayab�lmek. 
 

Plan rev�zyonları  

- İhale aşamasının tamamlanması 

- İlg�l� kurum ve kurul görüşler�n�n alınması. 

- Beled�ye mecl�s onayının alınması. 

Plana uygun yapılaşmanın sağlanması  

- İlg�l� personel�n araz� denet�mler� yapması. 

- Denet�m esnasında tesp�t ed�len eks�k ve yanlışlara karşı uyarıların yapılması. 

İmar uygulaması (18. Madde)  

- İhale aşamasının tamamlanması 

- İlg�l� kurum ve kurul görüşler�n�n alınması. 

- Beled�ye mecl�s onayının alınması. 

Bölge �y�leşt�rme çalışmalarında sosyal ve kültürel sorunları kapsayan projeler gel�şt�r�lmes�.  

- B�l�nçlend�rme toplantılarının yapılması. 

- Mevcut durum anal�zler�n�n yapılması. 

- Anal�z ve b�l�nçlend�rme toplantısı ışığında çözüm üret�lmes�. 

Kentsel tasarım çalışmalarının yapılması.  

- Projeler�n hazırlık çalışmalarının yapılması 

- Projeler�n yaptırılarak uygulama �haleler�n�n tamamlanması. 

- Yen� fonks�yonların ver�lerek h�zmete açılması 
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B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Temel pol�t�kamız ve öncel�ğ�m�z, şehr�m�z �nsanlarının mutlu ve huzurlu şek�lde yaşamının 

sağlanması �ç�n şeh�rc�l�k �lkeler�ne uygun şek�lde planlama yapıp, bu konuda �mar d�s�pl�n�n� 

maks�mum sev�yede uygulamaktır.  
 

 Bunun dışında mevcut yapı stokunun ıslah ed�lmes� �ç�n gerekl� projeler� üreterek, bu hususta halkı 

b�lg�lend�rmekt�r. 

 Kurumun Stratej�k Planında tanımlanan performans hedef gösterge alanlarında bulunan 

çalışmaların dönemsel seyr� (altı aylık ve yıllık), hedefler ve ulaşılan düzeyler şekl�nde tablo eşl�ğ�nde 

açıklanmalı varsa gel�nen duruma �l�şk�n gerekçeler de açıkça vurgulanmalıdır. 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 488.093,28 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,25% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 848.000,00 456.351,28 456.351,28 

06 Sermaye G�derler� 805.000,00 31.742,00 31.742,00 

Toplam: 1.653.000,00 488.093,28 488.093,28 

 
2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 488.093,28 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,25’t�r. 
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B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

2020 Yılında Ver�len İfraz-Tevh�t Yola Terk 
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2020 Yılında Ver�len İmar Durum Belges� 
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2020 Yılına A�t Yapı Kullanma İz�n Belges� 
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2020 Yılına A�t Ruhsat Belges� 
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Yen� Yapı 4 3 3 6 4 4 41 11 5 11 2 14 

Şant�ye Şef. Değ.  - - - - - - - - - - - - 

İlave Ek - 1 1 2 - - - - - 1 - - 

Yen�leme - - - - - 1 - 1 - - 1 - 

Tad�lat  4 3 2 1 1 1 16 2 3 2 4 3 

İs�m Değ�ş. 1 3 2 2 1 1 4 3 8 2 7 2 

Yapı Den. Değ 2 2 - - - - - - - - - - 

Tad�lat + İs�m D. - - - - - - - - - - - - 

Tad�lat +Yen. - - - - - - - - - - - - 

Restorasyon - - - - - - - - - - - - 

Kullanım Değ. - 1 - - - - - - - - - - 

D�ğer  - - - - - 1 1 4 - 3 1 12 

Tus. Dev - - - - - - - - - - - - 

Toplam 11 13 8 11 6 8 62 21 16 19 15 31 

 
       2020 Yılı İçer�s�nde Toplam 221 Adet Ruhsat Ver�lm�şt�r. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 
 

 

- Yerel yönet�mler alanında deney�ml�, başarılı, yen�l�kç�, tarafsız ve çalışanlarına destek sağlayan, 

b�r yönet�m kadrosunun olması, 

- Mülk�yet� Beled�yeye a�t b�r h�zmet b�nasının bulunması ve b�nanın bakım onarım ve tefr�ş�n�n 

yapılarak çalışanlara uygun b�r ortamın sağlanmış olması,  

- Kastamonu halkı ve çalışan personel �ç�n yen�lenm�ş ve yeterl� sayıda teknoloj�k araç ve 

�mkânlardan yararlanacak ortamların yaratılmış olması,  

- B�lg�sayar ağının eks�kl�kler�n�n g�der�lerek, s�stem�n daha kullanışlı b�r yapıya kavuşturulması, 

Beled�ye b�r�mler� �le beled�yen�n yakın �l�şk�s� bulunun muhtarlık, kültür merkez�, tahs�lât of �s� ve 

bu g�b� yerlerle ortak yazılım ve bağlantıların bulunması,  

- Geçm�ş dönemde yapılan h�zmetlerden dolayı vatandaşın güven duyduğu b�r beled�ye �majının 

yaratılmış olması,  

- Ülkem�z�n en esk� yerleş�m yerler�nden b�r� olması neden�yle tar�h�, tur�st�k ve kültürel yerler� 

bünyes�nde barındırması,  

- Basın yayın kuruluşlarıyla olumlu �l�şk�ler kurulmuş olması ve bu nedenle beled�ye çalışmalarının 

kamuoyuna olumlu yansıması,  

- Medya tak�b�n�n yapılıyor olması,  

- Personel sayısında opt�mal sev�yeye yaklaşılmış, personel�n görev, yetk� ve sorumluluklarının 

bel�rlenm�ş, genç ve d�nam�k olması,  

- Personel�n meslek� ve sosyal gel�ş�m�n� sağlayacak eğ�t�m ve sem�nerler�n önemsenmes� ve 

düzenlenmes�,  

- Kentsel dönüşüm projeler�n�n başlatılmış olması, 

- Kamulaştırma bedeller�n�n ödenmes� konusunda mal sah�pler� �le kolayca uzlaşma sağlanması, 

- Kastamonu halkının ve d�ğer kamuoyunun Beled�ye yönet�m�ne olan güven�n�n tam olması,   

- Beled�ye �le �lg�l� mevzuatta yapılan düzenlemeler �le yen� h�zmet alanları ve �st�hdam �mkânları �le 

beled�ye gel�rler�n�n artması,  

- Kentsel dönüşüm projeler� uygulanab�lecek yer ve ortamın bulunması,  

- Restore ed�lerek tur�zme kazandırılacak tar�h� ve kültürel alanların Beled�ye sınırları �ç�nde olması.  

 

B) Zayıflıklar  
 

- Bölgen�n ekonom�k şartlarının ve eğ�t�m düzey�n�n düşük olması, yaşayan halkın b�r kısmının gayr� 

kanun� yapılaşma ve gel�r kazanma yollarına tevessül etmes�, çevre b�l�nc�n�n zayıf olması sonucu 

beled�ye h�zmetler�n�n zorlaşması ve mal�yet�n�n yükselmes�,  

- Çarpık yapılaşma ve coğrafik şartlar sebeb�yle h�zmet sunumunun zorlaşması ve bundan dolayı 

mal�yet�n�n yüksek olması,  

- Kent b�lg� s�stem�ne geç�ş �ç�n altyapı düzenlemes� ve kaynak ayrılmasının henüz 

gerçekleşt�r�lemem�ş olması,  

- Düzenl� AR-GE çalışmalarının yapılamamış olması,  

- Esk� b�r yerleş�m yer� olması sebeb�yle merkezde otopark, sosyal tes�s ve kültür merkez� g�b� 

mekânlara tahs�s ed�lecek alan olmaması, 

- Evrak yönet�m s�stem�nde meydana gelen aksamalar ve arş�v yönet�m s�stem�n�n yeters�zl�ğ�, 

Beled�ye b�r�m müdürlükler� arasında yeterl�� ş b�rl�ğ�  ve koord�nasyonun sağlanamaması, g�zl� 

rekabet�n bulunması, 

- Kanun ve d�ğer mevzuatın sık sık değ�şmes�. 
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C) Değerlend�rme 
 

Kastamonu Beled�yes�n�n 2020-2024 yılı Stratej�k Planınınb �r�nc�  yılını oluşturan 2020 yılı 
faal�yetler�n�n, plan ve bütçe uygulamaları açısından değerlend�r�lmes�nde; fırsat olarak 
değerlend�rd�ğ�m�z hususların tam olarak uygulanab�lmes� �le b�rl�kte zayıf yönler�m�z�n güçlend�ğ�, 
tehd�tler�m�z�n fırsatlara dönüştüğü, güçlü yönler�m�z�n �se bu süreçte daha da etk�nleşt�ğ� 
görülmekted�r. 

Kastamonu Beled�yes� İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü �ç�n 2020 yılında; 
 
- Bölgen�n �mar sorunlarının çözümü ve tamamını kapsayan �mar planlarının b�t�r�lmes� �ç�n planlama 

çalışmalarının yoğunlaştığı,  

- Yaşanab�l�r b�r çevre oluşturulması �ç�n kentsel dönüşüm projeler�ne ağırlık ver�ld�ğ�, kaçak ve 

çarpık yapılanmanın yok ed�lmes� çalışmaları �le kentsel düzenleme alt ve üst yapı çalışmalarının 

yürütüldüğü, 

- Tar�h� ve kültürel değerlere önem ver�lerek, b�yoloj�k ve fiz�ksel erozyona terk ed�lm�ş yapı ve 

alanların ortaya çıkarılıp, bakım ve onarımlarının da yapılarak, tur�zm�n h�zmet�ne sunulduğu,  

Kastamonu’nun sosyal ve kültürel caz�be merkez� hal�ne get�r�lmes� çalışmalarının yürütülerek 
tar�h� ve kültürel alanların yerl� ve yabancı tur�zme açıldığı,  

- Vatandaşın Beled�ye �le olan �ş ve �şlemler�n� kolaylaştırmak �ç�n teknoloj�k yen�l�kler sağlandığı,  

- Kurumsal yapının güçlend�r�lmes� çalışmalarının yürütüldüğü,  

- Kent�m�zde yaşayanların eğ�t�m, kültür, sanat ve spor faal�yetler�ne katılımlarını sağlamak �ç�n 

ortam ve �mkân yaratıldığı, yoksul ve �ht�yaç sah�b� k�ş�lere katkı sağlamak �ç�n yen� h�zmet 

modeller� gel�şt�r�lerek yardımda bulunulduğu,  

- Yeş�l alan, park, spor ve kültür merkezler� oluşturularak belden�n �y�leşt�r�lmes� ve yaşayanların 

memnun�yet�n� sağlayıcı faal�yetler yürütüldüğü, b�r yıl olmuştur. 
 

 

V ÖNERİ VE TEDBİRLER 
 

Kastamonu Beled�yes�nce Stratej�k Plana bağlı kalınarak; 
 
- Alt ve üst yapı yatırımlarına devam ed�lmes�, 

- Mal� yapının güçlend�r�l�p gereks�z harcamaların ve �srafın da önüne geç�lerek mal� d�s�pl�n�n 

devamının sağlanması,  

- Kastamonu ve Kastamonu Beled�yes�ne öneml� b�r �t�bar kazandıran, tar�h� ve kültürel değerler�n 

ortaya çıkarılması ve tanıtımını sağlayan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının artırılarak 

sürdürülmes� ve bu bağlamda bölgen�n kültür m�rası envanter�n�n çıkarılması,  

- Bu çalışmalar net�ces�nde yurt �ç�nde elde ed�len �t�bara paralel olarak Kastamonu ve Kastamonu 

Beled�yes�n�n yurt dışında da tanınmasına yönel�k g�r�ş�mlerde bulunulmasına devam ed�lmes�,  

- Kültürel m�rasın ortaya çıkarılması çalışmaları �ç�n yurt dışı ger� ödemes�z finansman �mkânlarının 

araştırılması ve tedar�k�, 

- Zorunlu olmayan h�zmetler�n özel sektör el�yle yürütülerek vatandaşa sunulan h�zmet kal�tes�n�n 

artırılması, buna bağlı olarak azalan personel sayısının da kal�fiye elemanla desteklenmes�,  

- Şehr�m�zde yaşayanların sosyal ve kültürel yönden gel�şmeler�ne katkıda bulunacak faal�yetler�n 

yoğunlaştırılması ve çeş�tlend�r�lmes�,  

- Gerek Kastamonu’da yaşayanların gerekse çalışanların eğ�t�m�ne katkıda bulunulması, h�zmet �ç� 

ve meslek �ç� eğ�t�mlere daha da önem ver�lerek personel�n b�lg� ve tecrübeler�ne katkı sağlanması, 

- Personel�n performansının a  r t ırılması ve sürekl�l�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k faal�yetler�n 

düzenlenmes�ne devam ed�lmes�. 
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z�n temel değerler�, hedef ve stratej�ler� doğrultusunda tüm çalışanlarımızın; 

yetenek ve becer�ler�n� kullanab�leceğ� ve gel�şt�receğ� meslek� ortamı sağlamak. Personel�n tüm 

alanlarda en yüksek meslek� standartlara uygun olarak gel�şmeler�n� sağlayacak ve başarılarını artıracak 

eğ�t�m �mkânlarını sunmak. 

 V�zyon: Hedef bazlı yönet�m model� �le çalışanların başarısını ve sürekl� gel�ş�m�n� destekleyerek, 
kurumun ana hedefler�ne ulaşmasını sağlamak. 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürünün Görevler�  
 

a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda tems�l eder. 

b) Müdürlüğün yönet�m�nde tam yetk�l� ve sorumlu k�ş�d�r. 

c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü em�rlerle yürütür. 

d) Müdürlüğün sevk, �dare ve d�s�pl�n�nden sorumludur. 

e) Personel� arasında yazılı görev dağılımı yapar. 

f) Müdürlüğün harcama yetk�l�s� ve Müdürlükte çalışan personel�n b�r�nc� d�s�pl�n am�r� olup memur 

personel�n başarı ve performans değerlend�rmes�n� yapar. 

g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını bel�rley�p, pro g  r amlayarak, çalışmaların bu programlar 

doğrultusunda yürütülmes�n� sağlar. 

h) Müdürlük Bünyes�nde görev yapan şefl�kler�n tüm �ş ve �şlemler�n�n zamanında ve doğru olarak 

yer�ne get�r�lmes�n�, Beled�yede çalışan personel�n özlük �şlemler�n�n mevzuat çerçeves�nde 

yürütülmes�n� sağlar.  

�) İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü �le d�ğer Müdürlükler arasında koord�nasyonu sağlar.  

j) Üst makamlarca ver�lecek benzer� n�tel�ktek� d�ğer görevler� yer�ne get�r�r.   
 

İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürünün Yetk�ler� 

a) Müdürlüğün �şlevler�ne �l�şk�n görevler�n, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğ�nce yürütülmes� �ç�n karar verme, tedb�rler alma ve uygulatma yetk�s�.  

b) Müdürlüğün �şlevler�n�n yürütülmes�nde �ht�yaç duyulan yen� tedb�rler�n ve yetk�ler�n alınması �ç�n 

Başkanlık Makamına öner�lerde bulunma yetk�s�. 

c) Müdürlük �le �lg�l� yazışmalarda 1.derece �mza yetk�s�.            

d) D�s�pl�n Am�r� olarak personel�ne, mevzuatta öngörülen d�s�pl�n cezalarını verme yetk�s�. 

Müdürlüğüne bağlı kadro görevler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde sürel� ve an� denetlemeler yapma, 

rastlayacağı aksaklıkları g�derme yetk�s�. 

e) Müdürlük emr�nde görev yapan personele, �lg�l� yönetmel�k çerçeves�nde performans raporu 

düzenlemek, ödül ve takd�rname, yer değ�şt�rme g�b� personel �şlemler  �    � ç �n bağlı bulunduğu 

Başkan Yardımcısı �le Başkanlık Makamına öner�lerde bulunmak yetk�s�.  

f) Sorumlu olduğu tüm görevl�ler�n yıllık �z�n kullanış zamanlarını tesp�t etme yetk�s�.  

g) Geç�c� süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tay�n şartlarını ha�z olan personelden 

b�r�n� müdürlüğe vekâlet etmek üzere bel�rleme ve makamın onayına sunma yetk�s�.              

h) B�r�mdek� tüm görevl�ler�n �şlevler� �t�bar�yle görev dağılımını yapma yetk�s�. 

�) Müdürlüğünün faal�yet alanına g�ren konularda �lg�l� k�ş�, b�r�m ve kuruluşlarla haberleşme yetk�s�.  

j) 5393 sayılı Kanun’a �st�naden Başkanlık Makamınca ver�len �mza yetk�s�n� sınırları �ç�nde 

kullanmak. 
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İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürünün Sorumlulukları 

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Beled�ye Mevzuatının 
kend�s�ne yükled�ğ� görev ve yetk�ler�n yer�nde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır.  
 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 1 - 1 

Toplam 1 - 1 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

İnsan Kaynakları Ve 
Eği�m Müdürlüğü 

Bürosu

İnsan Kaynakları Ve 
Eği�m Müdürü

İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Bürosu

Santral
Danışma 

Görevlileri Birimi

 
3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 14 

D�züstü B�lg�sayar 2 

Yazıcı 12 

Tarayıcı 4 

Faks  1 

Fotokop� Mak�nes� 4 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 7 

Sözleşmel� Memur 2 

Kadrolu İşç� 6 

Ş�rket 40 

Toplam 55 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 2 15 17 

L�se 2 - 4 20 26 

Ön L�sans 1 - - 3 4 

L�sans 4 2 - 2 8 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  7 2 6 40 55 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş 2 2 - 11 15 

36-45 Yaş 2 - 2 21 25 

46-55 Yaş 2 - 3 8 13 

56+ Yaş 1 - 1 - 2 

Toplam  7 2 6 40 55 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam  
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - 1 2 18 21 

Erkek 7 1 4 22 34 

Toplam  7 2 6 40 55 
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5) Sunulan H�zmetler 

 

Memur Özlük İşler�  
 

- Beled�yem�ze �lk defa memur olarak atanacaklarla �lg�l� kanun, tüzük, yönetmel�k ve genelgeler 

doğrultusunda gerekl� tüm �şlemler� yapmak, 

- Müdürlükler�n öner�s� üzer�ne adaylıkta en az b�r yılını tamamlayan başarılı memur adayların 

asaletler�n�n tasd�k�n�, başarısız olan adayların da �l�ş�kler�n�n kes�lmes�  �şlemler�n� yapmak,  

- Memurların Kurum �ç� ve kurumlar arası görevlend�rme, nak�l, emekl�l�k ve �st�fa �le �lg�l� 

�şlemler�n� yapmak, 

- Teşekkür, takd�rname, ödül ve d�s�pl�n cezalarına �l�şk�n �şlemler� yapmak,  

- Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma �şlemler�n� yapmak,  

- Memur personel�n derece terfi ve kademe �lerlemeler�n� yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak, 

- Orta ve Yüksek Öğret�m kurumlarında okuyan öğrenc�lerden beled�yem�zde staj yapmak 

�steyenler�n kontenjanlarını bel�rleyerek �şlem yapmak,  

- İnt�bak ve terfi �şlemler� yapmak,  

- Kadro defter� tutmak, müdürlükler arası kadro nakl� �şlemler�n� yapmak,  

- Memurlarla �lg�l� her türlü �şlemler�n kayıtlarını b�lg�sayar ortamında �lg�l� programlara yüklemek 

ve bu kayıtların güncell�ğ�n� sağlamak, 

- Memurların kıdem ve h�zmet yıllarının hesaplamasını yapmak, 

- Kadro değ�ş�kl�ğ� tekl�fler�n� hazırlayarak mecl�se sunmak,  

- Memurlara emekl�l�k s�c�l numarası ver�lmes�ne �l�şk�n �şlemler yapmak,  

- Mahkemelerde açılan personel davalarına �l�şk�n çalışma ve gerekl� kanun� �şlemler� yapmak, 

- İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının �lg�l�lere ve da�re am�rler�ne tebl�ğ�n� 

yaparak alınan tebellüğ belgeler�n� �lg�l� kuruma göndermek,  

- Memurlara k�ml�k kartı vermek, 

- 1, 2 ve 3’üncü d   erece kadrolarda bulunan memurların talepler� üzer�ne yeş�l pasaport 

müracaatlarına �l�şk�n �şlemler� yapmak, 

- Askerl�k ve h�zmet borçlanması �şlemler�n� yapmak, 

- D�s�pl�n cezası almayan memurların 243 sayılı KHK gereğ�nce 8 yıllık d�s�pl�n  almayanların 

�ncelenerek b�r kademe ver�lmes� �şlemler� yapmak, 

- Yıllık, mazeret, hastalık, ücrets�z �z�n, evl�l�k, ölüm ve doğum �z�nler�ne �l�şk�n �şlemler� yapmak, 

- İz�nler�n� yurtdışında geç�rmek �steyenler�n yurtdışı �z�n evraklarını hazırlamak, 

- Memurlardan sonu 0 ve 5 �le b�ten beş yılda b�r ve beyan değ�ş�kl�kler�nde mal beyanı almak, 

- Hastalık raporları 40 günü geçen personel�n raporlarını b�rleşt�rerek heyet raporuna 

dönüştürülmes� �ç�n gerekl� �şlemler� yapmak, 

- Kanunlar ve üst makamlarca ver�len benzer n�tel�ktek� d�ğer görevler� yapmak. 

İşç� Özlük İşler�  
 

- Personele k�ml�k kartı ve çalışma karnes� düzenlemek, 

- İşç�ler�n yer değ�şt�rme, s�lahaltına alınma ve terh�sler� neden�yle �ş ak�tler�n�n askıya alınması �le 

göreve dönmeler�yle �lg�l� �şlemler� yapmak, 

- D�s�pl�n Kurulunu oluşturmak, ödül ve d�s�pl�n cezalarına �l�şk�n �şlemler� yapmak,  

- Tesc�l �şlemler� �le s�c�l dosyalarının dev�r �şlemler�n� yapmak, 

- İşç�ler�n �ş akd�nden kaynaklanan ve mahkemeye �nt�kal eden konulara �l�şk�n gerekl� kanun� 

�şlemler� yapmak, 

- Toplu-İş Sözleşmes� �le ver�len sosyal haklar ı   tak�p etmek ücret artışlarının hesaplanmasını 

denetlemek,  
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- Yıllık �z�n onaylarını tetk�k ederek onaylatmak, 

- Kadro defter� tutmak, müdürlükler arası kadro nakl� �şlemler�n� yapmak, 

- Emekl�l�k ve �st�fa �şlemler�n� yapmak, 

- Ücretl� ve ücrets�z �z�n �şlemler�n� yapmak, 

- Kıdem tazm�nat ç�zelgeler�n� tetk�k ederek onaylatmak, 

- Vefat, �şten çıkarma, d�s�pl�n kurulu kararı �le ve askerl�k neden� �le kayıt kapama �şlemler�n� 

yapmak, 

- İşç�ler�n h�zmet b�rleşt�rme �şlemler�n� yapmak, 

- İşç� h�zmet ak�tler�n�n askıya alınma �şlemler�n� yapmak, 

- İşç� personelle �lg�l� s�c�l defter� tutmak, dolu-boş kadroları bel�rlemek, 

- Kanunlar ve üst makamlarca ver�len benzer n�tel�ktek� d�ğer görevler� de yapmak.   
 

�   Eğ�t�m İşler�  
 

- Beled�yem�z personel�n�n meslek� b�lg�, becer� ve yetenekler�ne göre eğ�t�m �ht�yaç anal�z�n� 

yapmak, çalışma, yet�şme ve gel�ş�m yönünden ad�l ve eş�t �mkânlar sağlamak, kurs, panel, 

konferans ve eğ�t�m faal�yetler�n� yürütmekle b�rl�kte aday memurların yet�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� 

meslek� eğ�t�m�n ver�lmes�n� sağlamak eğ�t�m görevler� arasındadır. 

Maaş İşler�  
 

- Personel�n mal� hakları �le �lg�l� �şlemler� yürütmek, 

- Beled�yem�z müdürlükler�n�n kadro cetveller�nde kayıtlı tüm personel�n maaş �şlemler�n� 

yapmak, 

- Kurum kadrolarında görevl� tüm personel�n atama, yükselme, kadro �nt�bakı, yer değ�şt�rme, 

hastalık, fazla çalışma, emekl�l�k ve d�s�pl�n cezası g�b� konulara �l�şk�n ödeme �şler�ne a�t 

tahakkukları yürürlüktek� �lg�l� mevzuat çerçeves�nde ve zamanında yapmak,  

- Ödeme emr� belgeler�n�n ödenmek üzere Mal� H�zmetler Müdürlüğü’ne gönder�lmes�n� 

sağlamak, 

- Personel�n sosyal güvenl�k kurumları �le �lg�l� �şlemler�n� yürütmek, şahıs emekl�l�k fişler� �le 

s�gorta pr�m b�ld�rgeler�n� düzenleyerek zamanında �lg�l� Kurumlara göndermek, 

- Personel�n �cra, nafaka, mal� vb. borçları �le beled�yeye �l�şk�n borçlarının bordrolarından 

kes�lmes�n� sağlamak, 

- Personel �le �lg�l� mal� konularda �stenen b�lg�, belge ve görüşler� hazırlamak.  

 

 Yemekhaneler ve Çay Ocakları �le İlg�l� H�zmetler 

- Yemekhane ve çay ocaklarında ver�len yemek h�zmetler�n� yürütmek, 

- Yemek yapımında kullanılacak malzeme ve dem�rbaşları tem�n etmek, 

- H�zmetler�n kal�tel� ve etk�n yürütülmes� �ç�n gerekl� çalışmaları yapmak, 

- Yemekhane ve çay ocakları personel�nce yürütülecek faal�yetler�n koord�nasyonunu sağlamak, 

 

6) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� 

 Müdürlüğümüz bünyes�nde yapılan harcamalar ve gerçekleşt�r�len satın almalar, önces�nde alınan 
Makam Oluru �le mevzuat hükümler� çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r. 5018 sayılı Kanun hükümler� 
doğrultusunda harcama b�r�m� kullanıcısı, gerçekleşt�rme görevl�s� �mzası ve harcama yetk�l�s� onayı �le 

ödeme emr� belges�ne bağlanır. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler

H�zmet �ç� eğ�t�mler vermek, 

Bütün personel�n k�ş�sel b�r�k�m ve yetenekler�ne göre, çalışma şartlarının tesp�t� �le yet�şme ve 

gel�şt�rme yönünden ad�l ve eş�t �mkânlar sağlamak, 

Bütün personel�n k�ş�l�ğ�ne saygıyı tem�n �le madd� ve manev� bakımından haklarını korumak,  

Asıl sermayen�n b�lg� ve deney�m, kaynağının �se �nsan olduğunun b�l�nc� �le çalışanların yetenek 

ve becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�ne katkıda bulunmak, profesyonel ve k�ş�sel gel�ş�m� destekleyen 

ortamlar yaratmak, �nsana yatırımın, başarının değ�şmez �lkes� olduğunun b�l�nc� �le yen� projeler� 

gel�şt�rmek  

Beled�yem�ze h�zmet vererek emekl�ye ayrılan personellere çeş�tl� hed�ye ve plaketler vererek 

gönüller�n� hoş tutmak, 

Memur personeller� görevde yükselme eğ�t�m�ne katılmalarını sağlamak. H�zmet kal�tes�n� 

arttırmak, 

6331 sayılı Kanuna �st�naden kurulan �ş sağlığı ve güvenl�ğ� b�r�m�n� kanun yükümlülükler� 

çerçeves�nde daha da ver�ml� olmasının sağlanarak �ş r�sk� ve �ş anal�zler�n�n düzenl� yapılması 

çalışanların emn�yet�n�n ve �ş sağlığının en üst sev�yeye çıkarılması hususunda gerekl� çalışmaları 

yapmak, 

5393 sayılı Kanunun 49.maddes�ne �st�naden memur personeller�n performanslarının 

değerlend�r�lerek �kram�ye �le ödüllend�r�lmeler�n� sağlamak, 

İşç� ve memur kadro �pta-l �hdasların ve derece terfiler�n�n yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde 

yapılmasını sağlamak,     

Kurumun faal�yetler�nde önem� bulunan zabıta h�zmetler�n�n arttırılması �ç�n personel eks�kl�kler�n� 

g�dermek. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 86.420.748,54 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 44,06% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

01 Personel G�derler� 36.430.000,00 35.131.772,50 35.131.772,50 

02 SGK Devlet Pr�m G�derler� 5.600.000,00 5.420.247,12 5.420.247.12 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 38.133.500,00 45.683.542,57 45.639.179,67 

05 Car� Transferler 480.000,00 229.549,25 229.549,25 

Toplam: 80.643.500,00 86.465.111,44 86.420.748,54 
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2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 86.420.748,54 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %44,06’dır. 

IV.  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler  
 

- N�tel�kl� personeller� bünyes�nde barındırması, 

- H�yerarş�k bağa uyumlu olarak fik�r alışver�ş�nde bulunulması, 

- Yerleş�k b�r kurum kültürüne sah�p olunması, 

- Çalışanlar arası yardımlaşma ve dayanışmanın olması, 

- Kaynaklara er�ş�m kolaylığı. 
 

B) Zayıflıklar  
 

- Değ�şen ve gel�şen şartlarda h�zmet ver�len alanların yeters�zl�ğ�. 

 

C) Değerlend�rme  
 

- ‘Kurumsal hafızasını koruyamayan örgütler, geçm�şte yapılan hataları tekrarlamaya, doğru yapılan 

�şler� �se tekrar keşfetmeye mahkûmdurlar.’ 

- ‘Hesap vereb�l�rl�k ve şeffaflık �lkeler�n� pek�şt�ren örgütler çalışanlarının güven�n� daha da 

artıracaktır.’ 

- İş gücü planlaması, stratej�k �ş planları çerçeves�nde ve kılavuzluğunda yapılacağından bu planlarla 

uyum �ç�nde olmalıdır. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Her türlü �tfa�ye olaylarına, uluslararası standartların öngördüğü sürede, etk�n müdahale 

ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza �nd�r�lmes�n� sağlamak, �tfa� olaylara zamanında ve doğru 

b�r şek�lde müdahaley� yapacak n�tel�kte eğ�t�ml� ve tecrübel� �tfa�yec�ler� yet�şt�rmek ve yapılacak 

önlem ve denet�m amaçlı kontroller �le yangın ve doğal afetler sonucu oluşan madd� zararlar �le can 

kayıplarını asgar�ye �nd�rmek suret�yle bölge halkının h�zmet�nde olmaktır. 

 V�zyon: Her da�m; afet önces� önlem ve denet�m amaçlı kontroller� �le afet sonrası modern araçları, 

teknoloj�k ek�pmanları, eğ�t�ml� ve profesyonel personel�yle örnek b�r İtfa�ye Teşk�latı olmak. 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

İtfa�ye Teşk�latının Görevler� 

Madde 6- (1) İtfa�ye teşk�latının görevler� şunlardır:  
 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzer� durumlarda tekn�k kurtarma gerekt�ren 

olaylara müdahale etmek ve �lk yardım h�zmetler�n� yürütmek; araz�de, su üstü ve su altında her 

türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, 

c) Su baskınlarına müdahale etmek, 

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 

e) K�myasal, B�yoloj�k, Radyoloj�k, Nükleer, (KBRN) maddeler� �le k�rlenmelerde arıtma �şlemler�ne  

yardımcı olmak, 

f) Beled�ye sınırları dışındak� olaylara müdahale etmek, 

g) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerler�n� tesp�t etmek,  

h) İşyer�, eğlence yer�, fabr�ka ve sanay� kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, 

bu konularda mevzuatın öngördüğü �z�n ve ruhsatları vermek,  

�) Kamu ve özel kuruluşlara a�t �tfa�ye b�r�mler�n�n b�na, araç-gereç ve donanımlarının �tfa�ye 

standartlarına uygunluğunu denetlemek, 

j) Halkı, kurum ve kuruluşları �tfa�ye h�zmetler� �le �lg�l� olarak b�lg�lend�rmek,   

k) Halkı, kurum ve kuruluşları önlemler konusunda eğ�tmek ve bu konuda tatb�katlar yapmak,  

l) Kamu ve özel kuruluşlara a�t �tfa�ye b�r�mler� �le gönüllü �tfa�ye personel�n�n eğ�t�m ve 

yet�şt�r�lmes�ne yardım etmek; Kamu ve özel kuruluşlara a�t �tfa�ye b�r�mler� �le gönüllü �tfa�ye 

personel�n�n eğ�t�m ve yet�şt�r�lmes�ne yardım etmek, 

m) Kamu ve özel kuruluşlara a�t �tfa�ye b�r�mler�ne yangın yeterl�l�k belges� vermek ve gerekt�ğ�nde 

bu b�r�mlerle �ş b�rl�ğ� yapmak, 

n) H�zmet �ç� eğ�t�m ve tatb�katlar yapmak. 

 

İtfa�ye Çavuşunun Görevler�  
 

a) B�r�m am�r� konumunda olmayan �tfa�ye çavuşları �tfa�ye am�r�ne bağlı olarak görev yapar.  

b) Kend�s�ne bağlı yangın personel� arasında �ş bölümü yapar.  

c) Üst am�rler�n bulunmadığı olayları sevk ve �dare eder. 
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İtfa�ye Er�n�n Görevler�  
 

a) İtfa�ye er�; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yer�ne get�r�r. 

b) İtfa�ye h�zmet b�nası ve müştem�latının güvenl�ğ�n�, tem�zl�ğ�n�, araç-gereç ve teçh�zatın bakım ve 

onarımı �le haberleşme ve yazışma g�b� yürütülmes� gereken d�ğer �ş ve �şlemler� yapar. 

 İtfa�ye teşk�latında, h�zmetler�n yürütülmes�ne yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya 

uygun olarak, �tfa�ye yangın personel� dışında personel çalıştırılab�l�r. 

 İtfa�ye teşk�latında h�yerarş�k olarak yer alan herkes b�r�m am�r� tarafından ver�len görevler� yer�ne 

get�rmekle yükümlüdürler. Bu k�ş�ler kend�ler�ne ver�len görevler�n eks�ks�z olarak yapılmasından 

b�r�nc� derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personel�n d�s�pl�n ve düzen�nden, tes�s, araç ve 

gereçler�n tem�zl�ğ�, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından beled�ye başkanına karşı 

sorumludurlar. 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Kastamonu İtfa�yes� 2005 yılında yen� h�zmet b�nasına taşınarak yen�den yapılanmış; yeterl� araç 

malzemeler� �le 10 adet �tfa�ye aracı, spor salonu, yemekhane, koğuşlar, personel d�nlenme salonu ve 

�dar� b�nadan oluşmaktadır. Saraçlar Mah. Tuğla Ocakları Sok. No:1/1 adres�nde h�zmet vermekted�r. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 3 - 3 

Arozöz 3 - 3 

D�ğer 4 - 4 

Toplam 10 - 10 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

İ�aiye Müdürü

İ�aiye Amirliği

İ�aiye Grup Amirliği İdari İşler Birimi

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 Müdürlüğümüz; resm� yazışmalarda İç�şler� Bakanlığının altyapısına bağlı olan Programı 
kullanılmakta olup, muhasebe �şlemler� �ç�n Sampaş adı altında d�ğer b�r programı kullanmaktadır.   

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 8 

D�züstü B�lg�sayar 1 

Kes�nt�s�z Güç Kaynağı 3 

Yazıcı  7 

Tarayıcı 1 

Faks c�hazı 1 

Projeks�yon C�hazı 1 

Fotokop� Mak�nası 3 

Kes�nt�s�z Güç Kaynağı 3 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 37 

Sözleşmel� Memur 1 

Kadrolu İşç� 18 

Ş�rket  21 

Toplam 77 

 

 
Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m 8 - 10 9 27 

L�se 13 - 8 8 29 

Ön L�sans 7 - - 3 10 

L�sans 9 1 - 1 11 

Yüksek L�sans -  - - - 

Toplam  37 1 18 21 77 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş 1 - - 1 2 

26-35 Yaş 15 1 - 12 28 

36-45 Yaş 8 - 10 7 25 

46-55 Yaş 10 - 8 1 19 

56+ Yaş 3 - - - 3 

Toplam  37 1 18 21 77 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - - - 

Erkek 37 1 18 21 77 

Toplam  37 1 18 21 77 
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5) Sunulan H�zmetler

Yangın Güvenl�k Eğ�t�m Program H�zmetler�: Eğ�t�m ve Tatb�katlar: Kamu kurum ve 

kuruluşları �le özel sektör kuruluşlarına uygulanan eğ�t�mlerd�r.

Denetlemeler ve Kontrol H�zmetler�: Kastamonu sınırları �çer�s�nde bulunan kamu kurum ve 

kuruluşları �le özel sektör kuruluşları ve İşyerler�ne yapılan faal�yetlerd�r.

Müdahale H�zmetler�  
 

- Yangın Söndürme H�zmet�: İşyer�, Konut, Araç, Fabr�ka, Depo, Anız, İmalathane Yangınları 

- Kurtarma H�zmet�: Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzer� durumlarda 

tekn�k kurtarma gerekt�ren olaylara müdahale  trafik kazaları kurtarma olayları �çer�s�nde öneml� 

b�r yer tutmaktadır. Kaza sonucu sıkışan kazazede en hızlı şek�lde kurtarılıp sağlık ek�pler�ne 

tesl�m ed�lmekted�r. Bunun yanında canlıların (ked�, köpek, kuş vs. g�b� mahsur kalan 

hayvanlar) kurtarılması da �tfa�yen�n öneml� görevler�ndend�r. 

- Araz�de, Su Üstü ve Su Altında Her Türlü Arama ve Kurtarmaya Destek Verme H�zmet� 

- İlkyardım H�zmet�: Kazazedey� tehl�kel� bölgeden güvenl� bölgeye çıkarmak 

- Koruma: Söndürme sonrası olay yer�n� �lg�l�lere veya emn�yet güçler�ne tesl�m etme 

- Su Baskınlarına Müdahale H�zmet�: Su tahl�yes�, kurtarma vs. 

- Doğal Afetler ve Olağanüstü Durumlarda Kurtarma Çalışmalarına Destek H�zmet� 

- Tal�matlar doğrultusunda Beled�ye sınırları dışındak� olaylara da müdahale ed�leb�lmekted�r.  
 

� Müdahale Sonrası İtfa�ye H�zmetler�  
 

- Yangın Raporu Düzenleme: İtfa�yen�n müdahale ett�ğ� tüm olaylar (deprem, su baskını, 

fırtına, yangın, patlama, toprak kayması, her türlü araç kazası, b�na çökmeler� ve kurtarma vs.) 

“Yangın Raporu” düzenlen�r. 

- Hasar Tesp�t Raporu Düzenleme: Herhang� b�r �tfa�ye olayı (deprem, su baskını, fırtına, 

yangın, patlama, toprak kayması, her türlü araç kazası, b�na çökmeler� ve kurtarma vs.) sonrası 

olaya �tfa�ye ek�pler� tarafından müdahale ed�lmem�şse, bölge �tfa�yes�ne d�lekçe �le müracaat 

ed�lerek hasar tesp�t raporu düzenlenmes� sağlanır. 

- İstat�st�k Raporları Hazırlama: İtfa�yen�n müdahale ett�ğ� tüm olaylar raporlandırılarak 

�stat�st�k ver�ler elde ed�lmekted�r.

Önlem H�zmetler�  
 

- Proje Onayı: Projeler havale ed�len m�mar ve mühend�sler tarafından �ncelen�r ve ‘B�naların 

Yangından Korunması Hakkında Yönetmel�k’e uygun görülmes� durumunda aynı gün onaylanır 

ve müracaat yazısı �lg�l� beled�ye veya d�ğer resmî kurumlara üst yazısı yazılmak üzere evrak 

kayda ver�l�r ve yazısı düzenlen�r. Projeler ‘B�naların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmel�k’e uygun olarak hazırlanmamışsa; düzelt�lmes� gereken küçük değ�ş�kl�kler proje 

üzer�nde projeler� get�ren m�marlar tarafından Tekn�k Büro ’da öneml� değ�ş�kl�kler yapılması 

gerek�yorsa projeler ger� gönder�lerek gerekl� düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar get�r�lmes� 

�sten�r. 

- İskân Alma: B�na tetk�k ed�lmeden önce söz konusu yerle �lg�l� daha önce �tfa�yeden 

onaylanmış projes� (m�mar�, mak�ne ve elektr  � k  )     v arsa projeye uygun olarak yapılıp 

yapılmadığı, proje onayı yapılmamışsa mevcut yürürlüktek� yönetmel�ğe uygun yapılıp 

yapılmadığı kontrol ed�l�r. İtfa�yeden onaylı projes�ne uygun yapılmayan veya proje onayı yoksa 

yürürlüktek� yönetmel�ğe göre uygun yapılmayan b�nalara uygun görüş ver�lmey�p, eks�kler�n� 

bel�rten b�r üst yazı �lg�l� beled�ye başkanlıklarına veya resmî kurumlara h�taben yazılarak 
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gönder�l�r. İtfa�yeden onaylı projes�ne uygun yapılan veya proje onayı olmadığı halde 

yürürlüktek� yönetmel�ğe göre uygun yapılan b�nalar �ç�n �skânla �lg�l� �tfa�ye görüşü uygunluk 

raporu düzenlen�r. İskân uygunluk raporu düzenleneb�lmes� �ç�n yer� kontrol eden tekn�k 

personel tarafından b�nanın yapı ruhsatındak� yüzölçümü (m²) üzer�nden İskân Muayene ücret� 

tahs�l ed�l�r. İskânla �lg�l� �tfa�ye uygunluk görüşünü bel�rten rapor �lg�l� beled�ye başkanlığına 

veya resmî kurumlara h�taben �k� nüsha olarak düzenlen�r.  
 

- İtfa�ye Görüşü Alma: Çalışma ruhsatı aşamasında �lg�l� kurumlarca �tfa�ye görüşü almak üzere 

�şyerler�n�n adres, �ş nev'� ve hang� �sme a�t olduğunu �çeren resm� yazılarının ardından program 

doğrultusunda bel�rlenen günde kontrolör personel tarafından 19.12.2007 tar�h 26735 sayılı 

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren ‘B�naların Yangından Korunması Hakkında 

Yönetmel�k’ çerçeves�nde b�ld�r�len adreste tetk�k yapılır. Tetk�k� yapılan �şyer�n�n �k� nüsha 

hal�nde İtfa�ye görüşü kontrolör tarafından tanz�m ed�l�p �mzalanır. İmzalanan �tfa�ye 

raporlarının b�r asıl nüshası hang� b�r�mden İtfa�ye görüşü �sten�rse �stens�n bağlı bulunduğu 

Beled�ye Başkanlığına (Sadece 1.sınıf evraklar Kastamonu Beled�ye Başkanlığı Zabıta 

Müdürlüğüne gönder�l�r) gönder�l�r.  
 

� Eğ�t�m H�zmetler�  
 

- Temel İtfa�ye Er Eğ�t�m�: İlk �şe g�ren İtfa�ye personel�ne; hazırlanan program çerçeves�nde 

İtfa�ye Eğ�t�m Merkez�nde temel �tfa�ye er eğ�t�m� ver�l�r. 

- Yangın Güvenl�k Eğ�t�mler�: Yangın Güvenl�k Eğ�t�m�; �stekl� k�ş�lere, kamu ve özel sektör 

kuruluşlarının elemanlarına ve yangından korunma yönetmel�ğ�ne göre zorunlu olarak eğ�t�m 

alması gerekenlere Kastamonu Beled�yes� İtfa�ye Müdürlüğü tarafından aşağıda bel�rt�len 

program çerçeves�nde talep ed�len yerde veya İtfa�ye Müdürlüğü olarak eğ�t�m ver�lmekted�r.  

- H�zmet İç� Eğ�t�mler: İtfa�ye personel�ne, yangın önley�c� tedb�rler, �tfa�ye teşk�latının araç 

gereç ve malzemeler�, söndürücü c�hazlar, söndürme ve kurtarma usuller�, �lk yardım, yangın 

yer�nde araştırma ve �nceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık sevk ve �dare vb. 

hususlarında meslek� gel�şt�rme eğ�t�mler� alab�lmeler� �ç�n �tfa�ye yıllık, aylık, haftalık, günlük 

nazar� ve uygulamalı eğ�t�m programları, hazırlanır ve uygulanır. 

- Halka, Kurum ve Kuruluşlara Yönel�k B�lg�lend�rme Eğ�t�mler�: Bu çerçevede düzenlenen 

eğ�t�mlerde �lg�l� personele; temel �tfa�ye b�lg�s�, yanma ve yangın b�lg�s�, yangın yer�ndek� 

tehl�keler, yangın söndürme c�hazları, söndürme tekn�kler� ve ek�p çalışması, g�b� başlıca 

konularda b�lg�ler ver�lmekted�r. Daha sonra ek�pler�m�z�n koord�nes�nde tatb�kat 

yapılmaktadır. 

- Gönüllü İtfa�yec�l�k Eğ�t�mler�: İtfa�ye ac�l durum vakalarına yer�nden müdahale edecek 

Gönüllü İtfa�yec�lere; mevzuat (yönetmel�k vs.), haberleşme eğ�t�m�, baca b�lg�s�, yanma yangın 

b�lg�s�, yangın yer�ndek� tehl�keler, söndürme ek�pmanları ve müdahale tekn�kler� tehl�kel� 

maddeler� tanıma, �lk yardım, araç b�lg�s�, trafik kazaları ve kurtarma konularında teor�k ve 

uygulamalı eğ�t�m ver�lmekted�r. 

- D�ğer İtfa�yec�l�k Eğ�t�mler�: Öğrenc�lere yönel�k yangın eğ�t�m ve tatb�katları, deprem ve 
tahl�ye tatb�katları vs. yapılmaktadır.  

 

� Baca Tem�zleme H�zmetler�  
 

- Beled�ye sınırları �ç�nde bacaları beled�ye mecl�s�nce tesp�t ed�lecek ücret karşılığında 

tem�zlemek veya tem�zlett�rmek ya da beled�ye �tfa�ye           yönetmel�ğ�ne göre Kastamonu 

Beled�yes� sınırları �çer�s�ndek� baca tem�zl�kler�n� yapmaktır. 
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Yangın Güvenl�k Tedb�r H�zmetler�  
 

- Ücretl� Araç Görevlend�rme: İtfa�ye teşk�latlarının görev alanı dışında �tfa�ye araçları 

Kastamonu Beled�yes� mecl�s kararıyla yayımlanan ücret tar�fes�ne göre k�ralanab�l�r. 

- Ücrets�z Araç Görevlend�rme: Tehl�ke arz eden durumlarda, eğ�t�m ve tatb�katlarda, 

maçlarda, d�ğer görevlend�rmelerde ücrets�z araç görevlend�rme yapılab�lmekted�r. 

- Kamu kurum ve kuruluşlarda yapılan eğ�t�m ve tatb�katlar �le İtfa�ye 110 ac�l �hbar 

telefonundan gelen tehl�ke arz eden durumlarda (ağaç devr�lmes�, buz sarkıtları, düşen çatı 

parçaları vs.) ve özel protokol faal�yetler�nde yazılı talepler (110 �hbarları har�ç) doğrultusunda 

ücrets�z araç görevlend�r�lmes� yapılmaktadır.  

Yangın, göçük, trafik kazası, doğalgaz çalışmalarında, spor faal�yetler�nde vb. oluşab�lecek sağlık 

sorunlarına müdahale etmek �ç�n görev mahaller�nde hazır bulunulmasıdır. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

  İtfa�ye H�zmetler�n�n en başında İl�m�z�n kal�tel�, d�s�pl�nl� ve teknoloj�k açıdan daha �y� �mkânlarla 

halkımıza h�zmet vereb�lmek amacındayız. 2020 yılı �çer�s�nde mümkün olan en �y� şek�lde takd�r ve 

gururla h�zmet�m�z� en �y� şek�lde yer�ne get�rm�ş bulunmaktayız. 

  İlerleyen yıllarda daha �y� teknoloj�k �mkânlarla bu görev�m�z� devam ett�rmek �ç�n el�m�zden gelen 

gayret� göstererek hedefler�m�z� daha da gen�şletmek halkımıza en �y� �mkânlarla h�zmet etmek, 

amaçlarımız arasındadır. 

  Amaç ve hedefler�m�ze ulaşmak �ç�n, düzenl� olarak günlük, yılık ve aylık ders planlarımızı 

uygulayarak devam etmektey�z. Halkımızın can ve mal güvenl�ğ� ön planda olduğundan her zaman 

�şyer� ve evler�n yangın güvenl�ğ� açısından denet�m�n�, ş�kâyetler� değerlend�rerek, olay yer�ne anıda 

müdahaley� kolaylaştırarak can ve mal güvenl�ğ�n�n korunmasını sağlamak, halkımızın rahat b�r kış 

mevs�m� geç�rmes� �ç�n önlemler�n alınmasını sağlamaktayız. 

 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 

- Personel k�ş�sel koruyucu malzemeler�n�n (baret, koruyucu başl ık, koruyucu elb�se, eld�ven, ç�zme, 

vb.) tamamlanması, 

- Kuzeykent Mahalles�ne Müfreze Yapılması, 

- İtfa�ye er� yeters�z gelmes� neden� �le �tfa�ye er� görevlend�r�lmes� ya da alım yapılması, 

- 1 adet su Tankı alımı yapılması, 

- Mahallelerde bulunan vanaların d�kme vana hal�ne get�r�lmes�, 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 314.659,89 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,16% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 390.000,00 314.659,89 314.659,89 

Toplam: 390.000,00 314.659,89 314.659,89 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 314.659,89 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,16’dır. 

B) Performans B�lg�ler�  
 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

Müdürlüğümüz 2020 yılı �çer�s�nde; 

Ocak: 8 adet b�na yangınları, 3 adet araç yangını  

Şubat: 7 adet b�na yangınları, 3 adet araç yangını, 2 adet d�ğer yangın kazalar  

Mart:  2 adet b�na yangınları, 1 adet araç yangını, 2 adet atölye, �malathane, fabr�ka vb. yangınları, 

 1 adet d�ğer yangın ve kazalar 

N�san:  1 adet b�na yangınları, 1 adet d�ğer yangın ve kazalar 

Mayıs:  1 adet b�na yangınları, 1 adet araç yangını,1 adet odun k ömür deposu vb. yangınları, 1 adet 

 d�ğer yangın ve kazalar 

Haz�ran:  1 adet b�na yangınları, 3 adet araç yangını, 1 adet atölye, �malathane, fabr�ka vb. yangınları, 

 3 adet d�ğer yangın ve kazalar 

Temmuz:  3 adet b�na yangınları, 2 adet atölye, �malathane, fabr�ka vb. yangınları 1 adet d�ğer yangın 

 ve kazalar 

Ağustos:  3 adet b�na yangınları, 1 adet ot, saman, çöp, ek�n vb. yangınları 

Eylül: 5 adet b�na yangınları, 1 adet atölye, �malathane, fabr�ka vb. yangınları 1 adet araç 

 yangını, 1 adet odun kömür deposu vb. yangınları 

Ek�m:  3 adet b�na yangınları, 1 adet araç yangını, 1 adet odun kömür deposu vb. yangınları, 

 1 adet ot, saman, çöp, ek�n vb. yangınları, 2 adet d�ğer yangın ve kazalar  
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Kasım:  14 adet b�na yangınları, 1 adet araç yangını, 3 adet ot, s aman, çöp, ek�n vb. yangınları, 1adet 

 d�ğer yangın ve kazalar 

Aralık: 4 adet b�na yangınları, 1 adet atölye, �malathane, fabr�ka vb. yangınları, 3 adet araç 
 yangını, 1 adet odun kömür deposu vb. yangınları, 1 adet ot, saman, çöp, ek�n vb.yangınları, 
 1 adet d�ğer yangın ve kazalara müdahe etm�şt�r. 
 
- 98 adet olaya müdahale ed�lm�ş olup, gerçekleşen bu yangınlarda tahm�n� madd� hasar 100.000,00 

TL olduğu sanılmaktadır. 

- Kastamonu �l� şeh�r merkez�nde yangınlara müdahale etmek �ç�n kullanılan yangın vanalarının 

bakım onarım ve tam�ratları düzenl� olarak yapılmaktadır.      

- İtfa�ye Müdürlüğü olarak ayrıca 125 Baca Tem�zl�ğ� Kontrolü, 96 İşyer� Yangın Önlem� Kontrolü 

görev� gerçekleşt�rm�şt�r. 

- 2020 yılı �çer�s�nde 21 adet tahl�ye raporu (uygunluk raporu) ve 96    adet yangın önlem� (�tfa�ye 

uygunluk raporu) hazırlanmıştır. 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A) Üstünlükler 

 

Üstünlükler Etk�ler� 

İtfa�ye olaylarına müdahaley� yapab�lecek 
merkez�n tamamına yaygınlaştırma �rades�n�n 
olması 

-Afet mahall�ne hızlı ulaşım �mkânı 

-Farklı lokasyondak� müdahale b�r�mler�n�n 

b�rb�rler�ne destek vereb�lmes� 

Yangın r�sk�n�n ve etk�ler�n�n azaltılmasına 
yönel�k mevzuatın bulunması ve etk�n olarak 
uygulanması 

-Yangın durumunda hasar ve can kaybının azaltılması 

-Halkın b�l�nçlend�rmes�ne destek  

Mevcut �tfa�ye b�nasının güçlend�r�lm�ş ve 
yen�lenm�ş olması 

-Çalışanlar kend�n� güvende h�ssetmes� 

-H�zmette sürekl�l�ğ�n sağlanması 

İtfa�yem�z�n yangın ve kurtarma eğ�t�m� 
vereb�lecek altyapının bulunması 

-Afet önces� ve sonrası oluşacak problemler�n 

çözümüne katkı sağlaması 

İtfa�ye teşk�latı �çer�s�nde h�yerarş�n�n ve ek�p 
ruhunun olması 

-İş d�s�pl�n�n sağlanması 

-İtfa�ye olaylarına zamanında ve etk�l� müdahale 

�mkânı sağlanması 

 

B) Zayıflıklar 

Zayıflıklar Etk�ler� 

Kırsal alanda gönüllü �tfa�yec�l�ğ�n tes�s 

ed�lmem�ş olması 
-İtfa�ye olaylarında müdahalede gec�kme 

Farklı statüde aynı �ş� yapan çalışanların 
bulunması 

-Ver�ms�z / Etk�s�z çalışma 

-İşyer� barışının olumsuz etk�lenmes� 

Şeh�r genel�nde h�dratların kapatılması 
yeters�z olmaması 

-Yangınlara müdahale çok sayıda su �kmal araç 

bulundurma gerekl�l�ğ� 

İtfa�ye h�zmetler�ne a�t ayrı b�r tels�z 
kanallarının olmaması 

-Afette haberleşmen�n kopma �ht�mal� 

Afet yönet�m� konusunda vatandaşların farklı 
konularda (�tfa� olaylar ac�l yardım vb.) b�rden 
fazla çağrı merkez�ne ulaşmaları (tek b�r 
aranacak numara ya da yerler�n bulunmaması) 

-Vatandaş memnun�yets�zl�ğ� 
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C) Değerlend�rme 
 

 Kastamonu İtfa�ye Müdürlüğü; sorumluluk alanı �çer�s�nde bulunan bölgelere en �y� şek�lde h�zmet 
etmekted�r. Gerek �tfa�ye olaylarına müdahalede gerekse de yangın önces� tedb�rler�n aldırılması 
hususunda çok özver�l� çalışılmaktadır. Araç, ek�pman ve personel noktasında oldukça �y� b�r standarda 

sah�p olmakla b�rl�kte, yen� �ht�yaçlar bel�rlenerek tem�n� �ç�n çalışmalar sürdürülmekted�r . 

V.  ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Müdürlüğümüz �ş ve �şley�şler�nde personel sayısını çoğaltarak olaylara daha hızlı ve etk�n b�r 
şek�lde katılımı sağlanması gerekmekted�r. Personel sayısının yeters�zl�ğ� olaylara müdahale esnasında 
ve sonrasında personel üzer�nde yorgunluklar oluşturmaktadır. İz�n dönemler�nde ayrıca b�r �ş yükü 
oluşmaktadır. Ayrıca �tfa�yec�l�k olayları dışında yapıla n    �şlerde hem zaman kaybı oluşmakta hem 
personel üzer�nde yorgunluklar oluşturmaktadır. Yapılacak personel atamaları ve görevlend�rmeler �le 
öneml� derecede tedb�rler alınmış olacaktır. 

 Mevcut araçlarımızın büyüyen şehr�m�zde ve şehr�m�z�n coğrafi yapısı gereğ� olaylara 
müdahalelerde zaman zaman yeters�z kaldığı görülmekted�r. Dar sokaklara g�reb�lecek �tfa�ye araçlarına 
�ht�yaç duyulmaktadır. Alınacak bu araçlarla oluşab�lecek olaylara zamanında ve etk�n b�r şek�lde 
müdahale şansı oluşacaktır. 

 İtfa�ye Müdürlüğü �ş� gereğ� önem arz eden personellerden oluşmaktadır. Görevlend�rmeler 
yapılırken yet�şm�ş, �ş�n�n b�l�nc�nde olan personeller�n müdürlük emr�nde kalmaları ve görev�n� en �y� 
şek�lde �fa etmeler� gerekmekted�r. Atanacak yen� personellere görev� �le �lg�l� b�lg�ler� en �y� şek�lde 
öğreteceklerd�r. Yapılacak olan personel görevlend�rmeler�nde �tfa�ye araç ve gereçler� göz önünde 
bulundurularak görevlend�rmeler yapılmalıdır. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; Önce �nsan, İnsanda kal�te ve Kal�tel� 

H�zmet anlayışı �le bütün vatandaşlarımızı memnun edeb�lmen�n şuuru ve sosyal beled�yec�l�k anlayışı 

�ç�nded�r. Kastamonu Beled�yes� Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Beled�yen�n her türden yazılı, sözlü, 

görsel basın kurumları ve halk �le olan �l�şk�ler�n�, �lg�l� kanunlar ve yönetmel�klerle kend�s�ne ver�len 

görev ve sorumluluklar çerçeves�nde yürütmeye çalışmaktadır. 

Çocuk Bakımev� Şefl�ğ�m�zce 3-5 grubunda k� çocukların a�le ortamı �çer�s�nde, güvenl� ve sağlıklı b�r 
ortamda, b�l�msel geleneklere uygun, personel görev yetk� ve sorumlulukları doğrultusunda okul önces� 
eğ�t�m�n amaçlarına ve temel �lkelere uygun, çocukları severek ve özend�rerek, çağdaş ve huzurlu b�r 
ortam yaratmaktır. 

 V�zyon: Gel�şen, büyüyen, güzelleşen Kastamonu’da geçm�şten günümüze kadar gelen tüm 
kültürel çalışmaları b�rleşt�rerek Kastamonu’yu b�r kültür şehr� hal�ne get�rmek.  

Çocuk Bakımev� Şefl�ğ� olarak; Okulönces� eğ�t�m�n temel �lke ve amaçlarına uygun olarak 
çocuklarımıza, vatan, m�llet, bayrak, a�le ve �nsan sevg�s�n� ben�msetmek, m�l� ve manev� değerlere 
bağlı, kend�ne güvenen, çevres� �le �let�ş�m kurab�len, çağdaş, dürüst, hak ve sorumluluklarını b�len, 
hoşgörülü b�reyler olarak yet�şmel  e  r�ne temel hazırlamak, çocukların bedensel, z�h�nsel� sosyal 
gel�ş�mler�ne desteklemek, yaratıcılıklarını gel�şt�reb�lmek, sevg�, saygı, yardımlaşma ve �ş b�rl�ğ� 
�çer�s�nde sorumluluk alma g�b� davranışları kazanmaları sağlamaktır.  

B) Yetk�, Görev ve Sorumlu luklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

Madde 8- Aşağıda bel�rt�len görevler, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülür: 

a) Şeh�r halkına yönel�k her düzeyde kültürel, sanatsal ve eğ�tsel etk�nl�kler düzenlemek,  

b) Kültürel, sanatsal ve eğ�tsel yayınlar yapmak, 

c) Çocuk ve yet�şk�nlere yönel�k s�nema göster�mler� yapmak, 

d) Çocuk ve yet�şk�nlere yönel�k t�yatro sahnelemek, �ldek� amatör t�yatro faal�yetler�n� 

desteklemek, 

e) Kültür, sanat, tur�zm, eğ�t�m ve eğlence amaçlı her düzeyde şenl�k, fest�val, kampanya, turnuva 

ve göster�ler organ�ze etmek, 

f) Eğ�t�m, kültür, sanat ve tur�zm alanında serg� ve fuarlar düzenlemek, 

g) Eğ�t�m çağındak� çocuklar ve gençler�n eğ�t�mler�ne katkı sağlayacak programlar �cra etmek ve 

yayınlar yapmak, 

h) Görev ve çalışma alanıyla �lg�l� olarak ün�vers�teler, meslek kuruluşları, s�v�l toplum kuruluşları 

ve �ldek� d�ğer kurumlar �le �ş b�rl�ğ� yapmak, 

�) Ramazan ayına özel b�r aylık program oluşturarak, Ramazan ayının sosyal, kültürel ve sanatsal 

faal�yetlerle dolu olarak geçmes�n� sağlamak,  

j) M�ll� ve d�n� günler, özel gün ve haftalarla �lg�l�, özel programlar yapmak, 

k) İl bünyes�ndek� eğ�t�m kurumları �le �ş b�rl�ğ� yapmak, gençl�ğe yönel�k sem�ner, konferans, 

paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gez� g�b� etk�nl�klerde bulunmak, 

l) Kültürel konularda çeş�tl� yarışmalar organ�ze etmek, çalışma programları düzenlemek,  

m) M�llet�m�ze mâl olmuş m�ll� ve edeb� şahs�yetler �le �lg�l� anma toplantıları düzenlemek,  

n) İl halkı arasında sosyal ve kültürel �l�şk�ler� gel�şt�rmek ve kültürel değerler�n korunması 

konusunda çalışmalar yapmak,  
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o) Tar�h�, kültürel mekânlara gez�ler düzenlemek, 

p) Şeh�r halkına, okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak �ç�n, kütüphane, şeh�r k�taplıkları, okuma 

salonları ve gez�c� k�taplıklar oluşturmak ve �şletmek, 

q) K�tap toplamak ve okullara dağıtmak, 

r) Müz�k, kar�katür g�b� güzel sanatları desteklemek, 

s) Tar�h� eserler�, doğal zeng�nl�kler� korumak, gel�şt�rmek, tanıtmak, 

t) Kadınların ekonom�k bağımsızlığına katkıda bulunmak amacıyla ev ekonom�s� amaçlı el �ş� 

ürünler� �ç�n üret�m ve satış organ�zasyonları kurmak, satış serg�ler� düzenlemek, 

u) Okuma yazma kursları açmak, 

v) El sanatları, becer� kazandırma, meslek öğretmeye �l�şk�n kurslar �le hob� amaçlı kurslar 

düzenlemek, 

w) Engell� b�reyler�n ve a�leler�n�n madd�, manev� ve sosyal yoksunluklarının g�der�lmes� ve 

�ht�yaçlarının karşılanması amacıyla Engell� Destek Programları hazırlamak ve uygulamak, 

x) Ger�atr� b�l�m�n�n kurallarına uygun olarak Evde Yaşlı Bakım Programları hazırlamak ve her türlü 

çalışmayı yürütmek, 

y) Kadın ve çocukların sorunları �ç�n çözümler üretmek, �ht�yaçlarını karşılamak, kadınların toplum 

�ç�nde güçlend�r�lmes�n�, �st�hdam ed�lmes�n�, çocukların sağlıklı gel�ş�m�n� sağlamak amacıyla 

kadın ve çocuklara yönel�k proje ve programlar hazırlamak ve uygulamaya geç�rmek, 

z) Sosyal b�rl�k ve bütünlüğü sağlayıcı, çağımıza uygun gelenek ve görenekler�m�z� yaşatmak ve 

gel�şt�rmek �ç�n çalışmalar yürütmek, 

aa) İl�m�zde düzenlenen ya da �l�m�ze gelen kültür, sanat, eğ�t�m, sağlık ve sosyal �çer�kl� �şlevlere 

katkı sağlamak, 

bb) Beled�ye sınırları �ç�nde yaşamlarını sürdüren, özell�kle herhang� b�r sosyal güvenl�k kuruluşunun 

sağlık olanak ve yardımlarından yararlanamayan kes�mlere yönel�k, koruyucu, önley�c� ve tedav� 

ed�c� sağlık h�zmetler�n�n yanı sıra sosyal n�tel�ktek� �şlevler�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlamak, 

cc) K�mses�z ve yardıma muhtaç vatandaşlarımız �le sosyal güçsüzlere bütçe �mkânları doğrultusunda 

sosyal yardım ve destekte bulunmak, 

dd) Gençler�n ve çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlayacak projeler gel�şt�rmek, 

ee) B eled�yen�n h�zmet ve her türlü faal�yet�n� tanıtmak g�b� basın, yayın ve halkla �l�şk�ler �şler�yle 

�lg�l� her türlü �ş ve eylem� yürütmek, 

ff) Tur�zm�n gel�şt�r�lmes� ve daha çok gel�r sağlayan b�r sektör hal�ne get�r�lmes� �ç�n her türlü 

çalışmayı yürütmek, 

gg) Beled�ye Bandosu, Beled�ye Mehter Takımı ve Beled�ye Orkestrası �le �lg�l� tüm h�zmetler� yer�ne 

get�rmek, 

hh) Görev sınırları �çer�s�nde evlend�rme h�zmetler�n� yürütmek ve bu amaçla yapılan evlenme 

başvurularını kabul etmek, 

��) Başkanlık makamının em�rler� doğrultusunda kreş şefl�ğ�m�z, yönetmel�ğ� gereğ� kuruluşun yetk� 

ve sorumluluklarını yer�ne get�rerek tüm h�zmetler�n� yürütmek,  

jj) Başkanlık makamınca ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek. 

Madde 10- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Beled�ye Başkanınca ver�len ve bu yönetmel�kte tar�f 
ed�len görevler �le �lg�l� yasalarda bel�rt�len görevler� gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle 
sorumludur. 

Müdürün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı tems�l etmek. 

b) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenlemek. 

c) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personel�n�n D�s�pl�n am�r� olarak �lg�l� görevler�  yer�ne
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get�rmek. 

d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü �le d�ğer Müdürlükler arasında koord�nasyonu sağlamak. 

e) Yasalarla ver�len her türlü ek görev� yapmak. 

f) İdar� olarak çalışan personel�n görev ve sorumluluklarının tak�b�n� yapmak ve organ�zasyonunu 

sağlamak. 

g) B�r�m personel� �le üst �dare arasındak� koord�nasyonu sağlamak.  

h) Beled�yen�n genel �şley�ş� çerçeves�nde b�r�m� �le �lg�l� proje ve h�zmet çalışmalarını yürütmek. 

�) Müdürlük h�zmetler�n� yürütürken d�ğer kamu kurumları �le koord�nasyonu ve �şb�rl�ğ�n� 

sağlamak. 

j) Görev alanı �ç�nde bulunan faal�yetler �ç�n uzun, orta ve kısa vadel� planlar hazırlamak, planların  

uygunluk ve yeterl�l�ğ�n� devamlı olarak �zlemek, gerek�yorsa düzeltmeye yönel�k tedb�rler� 

almak. 

k) Gelecekte doğacak �ht�yaçlara cevap vereb�lecek şek�lde el�ndek� �şyer�, kadro, mak�ne ve 

teçh�zatın planlamasını yapmak. 

l) Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını,   ü  s t      k ademelere �stenen b�lg�ler� zamanında 

ulaştırab�lecek ve alt kademelere kurum karar ve yönetmel�kler� hakkında zamanında ve doğru 

b�lg� vereb�lecek şek�lde planlamak. 

m) Kend�s�n�n ve personel�n�n becer� ve meslek� b�lg� açısından gel�şmes�n� sağlamak üzere eğ�t�m 

planlamasını yapmak. 

n) Çalıştırdıkları görevl�ler�n �ş tar�fler�n� ve performans kr�terler�n� hazırlayarak am�r�ne tekl�f 

etmek. 

o) Çalıştırdıkları görevl�ler�n, �ş bölümü esasları dâh�l�nde, sorumluluklarını bel�rlemek ve bu 

görevler� ben�msetmek. 

p) Emr�ndek� elemanlara görevler�n� yer�ne get�reb�lmeler� �ç�n gerekl� yetk�lend�rmey� yapmak, 

onları �n�s�yat�fler�n� ve yetk�ler�n� kullanmaya teşv�k etmek.  

q) Müdürlüğün tüm faal�yetler�nde �lg�l� kanun, tüzük, yönetmel�k, genelge, tebl�ğ, �ş metotları ve 

d�ğer �lg�l� mevzuata r�ayet� sağlamak, bunların uygulanmasını sürekl� kontrol etmek; 

düzelt�lmes� gereken hususlar �ç�n de olumlu öner� ve tekl�fler� sunmak. 

r) Haberleşmeye önem vererek, alınan kararların uygulayıcılarına doğru b�r şek�lde ve süratle 

ulaştırılmasını sağlamak. 

s) Faal�yet� �ç�n am�r�nce talep ed�len veya faydalı gördüğü bütün b�lg� ve raporları sunmak. 

t) Personel�n çalışma şevk�n� kıran ve ver�m�n� düşüren faktörler� tesp�t etmek, kend� �mkânları �le 

bertaraf ed�leb�lecek veya düzelt�leb�lecek olanları halletmek, üst kademelerce alınması gereken 

tedb�rler �ç�n ver�m düşüşü veya başka menfi sonuçlar doğmadan am�r�ne müracaat etmek. 

u) Faal�yet planında bulunan �şlerle �lg�l� olarak görev tar�fler�ne göre çalışanlarına �ş dağılımı 

yapmak. 

v) Mevcut faal�yet planına göre Müdürlük faal�yetler�n� kısa per�yotlarla kontrol etmek.  

w) Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurmak.  

x) Planlardan sapmalar gösteren fi�l� durumlarda sapmaların sebepler�n� araştırmak, düzelt�c� ve 

�ler�de tekrarlanmasını önley�c� tedb�rler� almak. 

y) Faal�yetler�n devamlılığını sağlamak �ç�n, yapılan �şlemlerle �lg�l� her türlü kaydın tutulmasını, 

gerekl� belgeler�n düzenlenmes�n� ve tak�b�n�, öneml� olan evrakın muhafaza ed�lmes�n�, bu 

konulardak� mevzuat ve usullere göre hareket ed�lmes�n� tem�n etmek. Önem�n� kaybeden evrakı, 

kabul ed�lm�ş usullere göre �mha etmek. 

z) Görev alanındak� faal�yetler�n durumunu ve net�celer�n� tesp�t etmek, değerlend�rmek ve gerekl� 

tedb�rler� almak �ç�n �stat�st�kî b�lg�ler� tanz�m etmek ve/veya ett�rmek, gerekt�ğ�nde bu b�lg�ler� 

am�rler�ne ve �lg�l�lere sunmak. 

aa) Herhang� b�r amaçla yurt�ç� veya yurtdışı görev seyahat�ne gönder�ld�ğ�nde, g�tt�ğ� yerde yaptığı 
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temasları, çalışmaları ve aldığı sonuçları bel�rten rapor hazırlamak.  

bb) Müdürlüğün çalışma s�stem�n� kurarak �ş akışını sağlamak; personel�n çalışmalarını organ�ze 

etmek. 

cc) Ekonom�kl�k, üretkenl�k, yüksek ver�ml�l�k ve performans artırıcı etk� oluşturmak amacıyla 

yürürlüktek� mevzuat ve stratej�k hedefler çerçeves�nde dış h�zmet alım y  o  l u  y  la yapılması 

mümkün olan h�zmetler�n uzman özel ve/veya tüzel k�ş�lere usulüne uygun yaptırılmasını 

sağlamak. 

dd) Çalışanlarının tab� oldukları mevzuata uygun tezk�ye, �z�n ve hastalık g�b� �şlemler�n� yürütmek, 

devam durumunu tak�p etmek ve denetlemek, �lg�l� d�ğer b�r�mlerle koord�nasyonu sağlamak. 
 

Şef’�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları:
sorumlulukları aşağıdak� g�b�d�r.  

 

a) Görev� gereğ� kend�ne havale ed�len �şler� mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır. 

b) İşler�n� plan ve programa bağlayarak �y� b�r şek�lde yapılmasını ve vakt�nde b�t�r�lmes�n� sağlar. 

c) Emr�ndek� personele �ş dağıtımı yaparak onlara görev ver�r ve sonuçlarını alır. 

d) İlg�l� mevzuat hükümler� gereğ� gerçekleşt�rme görev�n� yer�ne get�rmek. 

e) Müdür tarafından ver�len görevler� müdür adına yürütür. 

f) Büroya a�t �ş ve �şlemlerden müdüre karşı sorumludur. 
 

Kreş ve Çocuk Bakımev� İşlemler� 
  

Kreş ve Çocuk Bakımev�n�n Kuruluş Amacı 
 

a) Kreş ve Çocuk Bakımev� Şefl�ğ�n�n amacı; Kastamonu Beled�yes� Çalışan Personel�n�n 3-6 yaş 

grubundak� çocuklarının güvenl� b�r ortam �ç�nde, çocuk eğ�t�m� ve b�l�msel gereklere uygun 

olarak, madd� ve manev� varlıkların gel�ş�mler�ne yardımcı olmaktır. 

b) B�r�nc� fıkradak� amacı gerçekleşt�rmek üzere aşağıdak� çalışmalar yürütülür.  
 

- Çalışan anne ve babanın 3-6 yaş grubundak� çocuklarının çalışma saatler�nde bakım ve 

eğ�t�mler�n� sağlamak. 

- Kreş ve Çocuk Bakımev�ndek� çocukların fiz�k�, ruh� ve sosyal gel�şmeler�ne, hayata güvenl�, 

sağlıklı, huzurlu başlamalarına ve topluma  yararlı k�ş�ler olarak yet�şmeler�ne yardımcı olmak. 

- F�z�ksel, ruhsal ve sosyal bakımdan sorunları olan çocukların a�leler� �le �l�şk� ve �ş b�rl�ğ� 

�çer�s�nde sorunların g�der�lmes�ne çalışmak.   
  

Bakımev�ne Kabul Şartları

Çocukların kuruluşa kabulünde,   başvurunun kapas�ten�n üzer�nde olması hal�nde Başkanlık 

Makamının takd�r ve yetk�s� saklı kalmak üzere aşağıdak� öncel�k sırası uygulanır:  
 

- Eş� ölmüş dul personel�n çocukları, 

- Anne ve babası Beled�yede çalışan çocuklar, 

- Annes� Beled�yede çalışan çocuklar, 

- Babası Beled�yede çalışan ve annes� çalışamayacak kadar hasta veya sakat olan çocuklar, 

- Babası Beled�yede çalışan ve anneler�n�n çalıştığı kurumda çocuk bakımev� olmayan veya 

olup da yararlanamayan çocuklar, 

- Eş�nden ayrılmış, velayet� kend�s�ne ver�lm�ş Beled�yede çalışan anne veya babanın çocuğu,   

- Annes� ve babası başka beled�yelerde çalışan çocuklar, 

- Anne ve babası d�ğer kamu kuruluşlarında çalışan çocuklar, 
 

b) Ancak, kuruluşa grupların kapas�teler� ölçüsünde çocuk kabul ed�leceğ�nden yukarıdak� öncel�k 

 Müdürlük bünyes�nde görev yapan şefler�n görev, yetk� ve 

a)
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sıralamasının yanı sıra;  
 

- Başvuran personel�n Beled�yedek� her h�zmet yılı �ç�n (+1) puan, 

- Lojmanda oturan personel �ç�n (+5) puan ver�l�r. 

- Değerlend�rme sonucunda eş�t puanla başvuran personeller arasında ev� olmayan ve gel�r 

düzey� düşük olan a�len�n çocuğu öncel�k kazanır. 
 

c) Kuruluşa bulaşıcı ve ağır hastalığı (hastalık süres�nce), ruhsal ve z�h�nsel sakatlığı olup özel 

eğ�t�m� gerekt�ren çocuklar alınmaz.  
 

d) Uzun sürel� hastalık, kaza g�b� zorunlu nedenlerle kuruluş �le �lg�s� kes�len çocuğun tekrar 

alınması, yer varsa, sıra dışı ve öncel�kle yapılır. Bunun dışındak� durumlarda kayıt �ç�n sıra 

beklen�r. 
 

e) Çocuk Bakımev�ne, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonuna kadar 36 ayını dolduran ve aynı 

yılın aralık ayı sonuna kadar 72 ayını doldurmayan çocuklar kayded�l�r. 

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

H�zmet B�r�mler�m�z 
 

 Adı Kullanım Amacı Telefon Adres 

İdar� H�zmet 
B�naları 

Kastamonu Beled�yes� 
H�zmet B�nası 6.Kat 

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 

(0366)   
2141048-5710 

Aktekke Mah. Barbaros Caddes� 
No:5 

Sosyal, Kültürel 
Amaçlı 
Kullanılan 
H�zmet B�naları 

N�kâh ve Konferans 
Salonu 

N�kâh, Konferans 
T�yatro, Göster� vb. 

(0366) 
2141048-4241 

Kuzeykent Mah. Ergül Sok. 2-E 

Evde Yaşlı Bakım 
H�zmet Merkez� 

Sosyal Yardım 
(0366) 
2141048 

İsma�lbey Mah. Kışla Cad. 
No:67/1 

Sosyal Market Vakfı Sosyal Yardım 
(0366) 
2141048 

İnönü Mah. İnebolu Cad. No:34 

Öğrenc� Çamaşırhanes� Sosyal Yardım 
(0366) 
2141048 

Kuzeykent Toplu İş Merkez. P/5 

Tur�zm Bürosu (Tur�zm 
Eğ�t�m ve Kültürünü 
Gel�şt�rme Derneğ�) 

Kültür, Tanıtım 
(0366) 
2141048 

Cumhur�yet Meydanı 

 
B�na İç� H�zmet B�r�mler�m�z 

Çalışma Alanı Sayı Kapas�te (K�ş�) 

Toplantı Salonu 2 120 

Dersl�k 3 - 

Kütüphane 1 6 

Konferans Salonu 1 500 

Toplam 4 626 

 
Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 3 - 3 

Toplam 3 - 3 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Kültür Ve Sosyal İşler 
Müdürü

Kültür Ve 
Sosyal İşler 

Bürosu

Kültür Turizm 
Ve Sanat 
Bürosu

Sosyal Yardım 
İşleri Bürosu

Basın Ve 
Halkla İlişkiler 

Bürosu

Evlendirme 
Bürosu 

Memurluğu

Kreş Çocuk 
Bakımevi

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

Evde Yaşlı Bakım Yazılımı 

Sosyal Market Tak�p Yazılımı 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 20 

D�züstü B�lg�sayar 6 

Yazıcı 15 

Tarayıcı 1 

Telev�zyon 7 

Fotokop� Mak�nes� 1 

Kl�ma 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 8 

Sözleşmel� Memur 3 

Kadrolu İşç� 3 

Ş�rket 35 

Toplam 49 

 

 
Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 1 6 7 

L�se 1 - 2 16 19 

Ön L�sans 3 - - 7 10 

L�sans 4 3 - 6 13 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  8 3 3 35 49 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 3 3 

26-35 Yaş 2 1 - 14 17 

36-45 Yaş 3 2 1 13 19 

46-55 Yaş 3 - 2 4 9 

56+ Yaş - - - 1 1 

Toplam  8 3 3 35 49 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 2 3 3 18 26 

Erkek 6 - - 17 23 

Toplam  8 3 3 35 49 
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5) Sunulan H�zmetler

Spor İşler� Şefl�ğ� Sport�f Faal�yetler 
 

- F�tness ve Platess Salonu ( Kuzeykent): Beled�ye Başkanlığımız tarafından Kuzeykent 

mahallem�zde açılan ve bayanlara yönel�k h�zmet vermekte olan F�tness ve Platess salonunda spor 

eğ�tmen�/tes�s sorumlusu olarak personel görevlend�rmes� yapılmış ve 08.30-17.30 saatler� arasında 

h�zmet vermekted�r. Pandem�den dolayı ara ver�lm�şt�r şu an h�zmet vermemekted�r.   

- J�mnast�k Dersler�: Beled�yem�z Kreş ve Çocuk Bakımev�ndek� çocuklara fiz�k�, ruh� ve sosyal 

gel�şmeler�ne katkı sağlamak amacıyla spor eğ�tmen�m�z tarafından J�mnast�k dersler� 

ver�lmekted�r. Pandem�den dolayı ara ver�lm�şt�r şu an h�zmet vermemekted�r. 

- Spor Dersler�: İtfa�ye Müdürlüğünde bulunan personeller�n daha z�nde, olası yangın durumunda 

daha hazır halde ve daha sağlıklı olması açısından her sabah spor eğ�tmen�m�z tarafından spor 

yaptırılmaktadır.  

- Ayn� Yardım/Nakd� Yardım: Kastamonu Amatör Spor Kulüpler� Federasyonu çatısı altında ve 
merkezde faal�yet gösteren spor kulüpler�ne ve dernekler�ne ayn� ve nakd� yardım yapılmıştır. 

 
Kastamonu Beled�yes� Gençl�k Spor Kulübü aşağıda bel�rt�len branşlarda faal�yet 
göstermekted�r.  

 

- Hentbol: Hentbol Bayanlar Süper L�g�nde �l�m�z� 20 sporcu ve tekn�k heyet �le Kastamonu 

Beled�yes� Gençl�k Spor Kulübü Bayan Hentbol Takımı tems�l etmekted�r. Bayan Hentbol 

Takımımız 2020/2021 sezonunda maç eks�ğ�yle hala sürmekte olan Süper L�gde 3. durumdadır. 

Türk�ye kupasında grubunda l�der olup, maçlar devam etmekted�r. EHF Avrupa Kupasında 

Gruplara kalmış, maçları hala devam etmekted�r.  

- Okçuluk: 2020 yılında Okçulukta �l�m�z� 10 sporcu ve tekn�k heyet �le Kastamonu Beled�yes� 

Gençl�k Spor Kulübü Okçuluk Takımı tems�l etmekted�r. Pandem�den dolayı ara ver�lm�şt�r şu an 

faal�yetler �ptal olmuştur. 

- B�s�klet: 2020 yılında B�s�klet ‘de �l�m�z� 5 sporcu ve tekn�k heyet �le Kastamonu Beled�yes� 

Gençl�k Spor Kulübü B�s�klet Takımı tems�l ett�. Pandem�den dolayı ara ver�lm�şt�r şu an 

faal�yetler �ptal olmuştur. 

- K�ck-boks: 2020 yılında K�ck  - Boks'da �l�m�z� 80 sporcu ve tekn�k   heyet  �le  Kastamonu 

Beled�yes� Spor Kulübü K�ck-boks Takımı tems�l etmekted�r. Pandem�den dolayı ara ver�lm�şt�r 

şu an faal�yetler �ptal olmuştur. 

- Wushu: 2020 yılında Wushu’da �l�m�z� 50 sporcu ve tekn�k heyet �le Kastamonu Beled�yes� Spor 

Kulübü Wushu Takımı tems�l etmekted�r. Pandem�den dolayı ara ver�lm�şt�r şu an faal�yetler �ptal 

olmuştur. 

 Ödüller: 

- 2019-2020 Türk�ye Hentbol Bayanlar Süper L�g�nde 1’�nc� sırada bulunan ve Hentbol Kadınlar 

Türk�ye Kupasında yarıfinalde mücadele eden Bayan hentbol takımımız pandem� neden�yle Süper 

l�g ve Türk�ye kupasının �ptal ed�lmes� neden�yle 2019-2020 sezonunu kupasız tamamlamıştır.   

- Bayan Hentbol Takımımız EHF gruplara kalmış maçları devam etmekted�r. 

- 2020 yılında K�ckboks, Wushu ve Muay Tha� branşlarında; 

- 3 Türk�ye Şamp�yonu 
- 2 Türk�ye �k�nc�l�ğ� 
- 2 Türk�ye üçüncülüğü 

Çocuk Bakımev� Şefl�ğ�: Kreş�m�z�n eğ�t�m- öğret�m şekl� tam gün olmakla b�rl�kte sabah 8.00 

akşam 17.30 arası eğ�t�m vermekted�r. Fakat 2020 yılında Cov�d-19 pandem�s� neden�yle 
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kreş�m�z�n eğ�t�m – öğret�m saatler� değ�şm�ş olup, sabah 9.30 �le 16.30 arası mevcut eğ�t�m�n� 

yürütmekted�r. 2020 yılı �çer�s�nde 48 çocuğa h�zmet verm�şt�r. Kreş�m�z 3 sınıf hal�nde oluşmakta 

olup Uğurböcekler� sınıfı; 3 erkek, 8 kız öğrenc�, Ş�r�nler sınıfı; 7 erkek, 4 kız öğrenc� ve Kelebekler 

sınıfı; 3 erkek, 6 kız öğrenc�den oluşmaktadır. Mevcut 13 erkek ve 18 kız olmak üzere toplamda 

31 çocuğumuz vardır. Kreş�m�ze kayıt �ç�n başvuruda bulunacak öğrenc�n�n anne ve babası 

kreş�m�ze b�zzat gelerek �dare tarafından ver�len d�lekçey� doldurur. Kreş�m�z�n kontenjan 

durumuna göre başlatılır veya d�lekçe s ıraya konularak öğrenc�m�z uygun zamanda kreşe başlatılır.    
  

Hedefler�m�ze ulaşmamız �ç�n bakım ev�m�zde uygulanan eğ�t�m öğret�m programlarımız şunlardır:

Akt�f öğrenme 

- Problem çözmede değ�ş�k araç ve gereçler� kullanab�lme 

- Bey�n fırtınası 

- Fen ve doğa çalışması 

- Ver�len b�r problem durumunu tanımlayab�lme, çeş�tl� çözüm yolları önerme ve uygun olanı terc�h 

ederek çözüm yollarını denemey� destekley�c� akt�v�teler 

- Nesneler� eşleşt�rme, sınıflama, gruplama, sıralama 

- D�kkat� artırma 

- Kend�ne güvenl� ve bağımsız olarak hareket etmey� öğreneb�lecekler� akt�v�teler el- ayak-göz 

koord�nasyonunu sağlamayı duygu ve düşünceler�n� motor hareketler yoluyla �fade edeb�lmey� 

destekley�c� akt�v�teler 

- Kend� vücudunu ve yetenekler�n� keşfede b�lmey� destekley�c� akt�v�teler 

- Sevmey�, sev�lmey�, başkalarının hakkına saygı göstermey�, kend� haklarını korumayı, �nsanlar 

arasında doğru �l�şk�ler kurmayı destekley�c� akt�v�teler 

- Eğ�t�m programı çocuklarımızın yaş gruplarına göre düzenlenmekte ve plan uygulanmaktadır. Y�ne 

çocuklarımızın yaş gruplarına uygun olarak İng�l�zce, j�mnast�k, folklor, drama g�b� akt�v�teler yer 

almaktadır. 

 Kreş�m�zde günlük eğ�t�m akışı m�ll� eğ�t�m bakanlığı tarafından yayınlanan aylık ve günlük eğ�t�m 

planı akışına göre �lerlemekted�r. 

 Ulusal bayramlarımız ve anma günler�m�z, doğum günü, anneler günü, babalar günü, özel gün ve 

haftalar çocuklarımızın da akt�f katılımıyla kutlanmaktadır. Bu etk�nl�kler�n yanı sıra s�nema, t�yatro, 

doğa gez�ler� ve eğ�t�c� öğret�c� faal�yetler düzenlenmekted�r. Ancak 2020 yılında Cov�d-19 pandem�s� 

neden�yle çocuklarımız kreşe devam edemed�ğ�nden dolayı sosyal akt�v�telere yer ver�lmem�şt�r.

Evde Yaşlı Bakım H�zmetler�: 1 Temmuz 2015 tar�h�nde faal�yetler�ne başlamıştır. Merkez�m�zde 

11 personel �le 60 yaş üstü, gel�r sev �yes� yeters�z yaşlılarımızın toplumdan soyutlanmadan, günlük 

yaşantılarını kolaylaştırarak ve onlara yalnız olmadıklarını h�ssett�rerek, toplumun sosyal yapısını 

koruyarak ferah b�r yaşam sürmeler�n� sağlamayı amaçlamaktadır. 

 Evde Yaşlı Bakım H�zmetler� bünyes�nde verm�ş olduğumuz h�zmetler; 

- K�ş�sel Bakım H�zmet� 

- Banyo H�zmet� 

- Yaşam Alanının Tem�zl�k H�zmet� 

- Çamaşır H�zmetler�: (Öğrenc� çamaşırhanes�nde düzenl� olarak üyeler�m�z �sted�ğ� takd�rde 

çamaşırlarının yıkanıp, kurutulup tesl�m ed�lmes�.) 

- Yemek h�zmet� (Üyeler�m�z �sted�ğ� takd�rde kend� �mkânlarıyla verm�ş olduğumuz h�zmet)  

- Sağlık: (Kron�k Hastalıklarının tak�b�, şeker ve tans�yon ölçümü, pansuman, evde yapılab�lecek 

reçetel� enjeks�yonların yapılması, yaşlılarımıza h�jyen eğ�t�m�.) 

- Ps�kolog H�zmetler� 

- 



 

2020 yılı �çer�s�nde, Yaşlı Bakım H�zmetler� Merkez� olarak, her ay düzenl� olarak 110 üyem�ze 

toplamda 229 kez eve tem�zl�k h�zmet�, 112 kez k�ş�sel bakım ve banyo h�zmet�, 280 kez sağlık 

h�zmet�, 53 kez ps�kolog h�zmet�, 15.916 kez yemek h�zmet�     ve toplamda 182 mak�ne çamaşır 

h�zmet� olmak üzere h�zmetler ver�lm�şt�r. Ayrıca 02.01.2020/31.12.2020 tar�hler� arasında yaşlı 

bakım merkez�ne yapılan ön kayıt başvuruları doğrultusunda �ncelenen ev sayısı 195 haned�r. Açılış 

tar�h�nden günümüze kadar toplam 445 üyem�z yaşlı bakım h�zmetler�nden faydalanmıştır. Şu an 

akt�f üye sayısı 110 k�ş�d�r. 

� Öğrenc� Çamaşırhanes� H�zmetler�: Kastamonu Ün�vers�tes�’nde eğ�t�m olan öğrenc�ler�m�z, 

Beled�yem�z öğrenc� çamaşırhanes�nden ücrets�z olarak faydalanab�lmekted�r. Sosyal 

Beled�yec�l�k kavramını kend�s�ne �lke ed�nerek h�zmetler�ne bu çerçevede devam eden. 

Beled�yem�z ün�vers�te öğrenc�ler�n�n �ht�yaçları karşısında da duyarsız kalmıyor. Müdürlüğünüz 

bünyes�nde hayata geç�r�len Öğrenc� çamaşırhanes�, ün�vers�te  öğrenc�ler�n�n     ç  a  maşırlarını 

yıkamakta ve kurutma �şlemler�n� de t�t�zl�kle yer�ne get�rmekted�r. Randevu esasına uygun olarak 

öğrenc�lere h�zmet veren çamaşırhanem�z, görevl� personel ve teknoloj� mak�neler� �le profesyonel 

h�zmet sunmaktadır. Çamaşırhanem�z mesa� saatler� �çer�s�nde h�zmet vermekted�r. 2020 yılında 

toplam 336 öğrenc�ye toplamda 653 mak�ne çamaşır yıkama h�zmet� ver�lm�şt�r. Ayrıca Evde Yaşlı 

Bakım Merkez�’nden gelen �ht�yaç sah�pler�ne a�t çamaşırlar burada yıkanıp ütülenerek 

yaşlılarımıza sunulmaktadır.  

� N�kâh ve Konferans Salonu H�zmetler�: Beled�ye Başkanlığımız Evlend�rme Memurluğunca 

2020 yılı �çer�s�nde toplam 773 adet ç�ft�n n�kâh müracaatları değerlend�r�lerek n�kâh ak�tler� 

gerçekleşt�r�lm�ş olup, bunlardan 31 âdet� yabancı uyruklu vatandaşlara a�tt�r. İl�m�z dışında 

evlenmek �steyen 16 adet ç�fte evlenme �z�n belges� düzenlenerek başka �llerde n�kâh ak�tler�n�n 

yapılması sağlanmıştır. 500 k�ş�l�k N�kâh ve Konferans salonumuzda yapılan n�kâhlarda salon 

ücret� alınmayarak n�kâh ak�tler� gerçekleşt�r�lmekted�r. N�kâh ve Konferans salonumuzda n�kâh 

har�c� programlar �ç�n, Beled�ye Mecl�s’�n�n 11.11.2019 tar�h ve 116 sayılı kararı �le ücret tar�fes� 

uygulanmaktadır. 

� Sosyal Yardım Market� H�zmetler�: 02.01.2020- 31.12.2020 tar�hler� arasında Sosyal Yardım 

Market�m�zce alınan d�lekçe başvuru sayıs ısonucunda 215 k�ş� her ay düzenl� olarak gıda 

yardımından yararlanmıştır. Dönem sonu üyeler üzer�nde yapılan �ncelemede 538 başvuru d�lekçes� 

alınmış, Sosyal Yardımlar Değerlend�rme Kom�syonu �nceleme raporu sonucuna göre 03.01.2020 

tar�h� �t�bar�yle toplamda 220 a�leye her ay düzenl� olarak gıda yardımı yapılacaktır.12 başvuru �se 

�kametgâhları değ�şen üyeler olup market üyel�kler� sonlandırılmıştır. Ayrıca açılış tar�h�nden 

günümüze kadar toplam 1852 a�le Sosyal Marketten Gıda yardımı almıştır. 

Sosyal Yardım Market�ne geçen seneden dev�r 154.723,50 puan ve gelen malzeme 134.800 
puan g�r�ş olmuş, 170.700 puan çıkı ş   olmak üzere Envanterde (DEPO) 118.823,50 puan gıda, 
tem�zl�k ve g�y�m eşyası bulunmaktadır.  

***Ayrıca Cov�d - 19 Pandem�s� neden�yle, Beled�ye Başkanlığımız öncülüğünde ve hayırsever 
vatandaşlarımızın desteğ�yle �ht�yaç sah�b� olan toplam 1385 a�leye gıda yardımı yapılmıştır. 
 
� Asker A�les� Yardımı: 2020 Yılı �t�barıyla Müdürlüğümüz kapsamına g�ren Asker A�les� 

Yardımıyla Mehmetç�kler�m�z�n gözler� arkada kalmasın d�ye a�leler�ne b�r nebze destek oluyoruz. 
2020 yılından �t�baren 147 adet başvurudan 133’ ü olumlu sonuçlanarak asker maaşı ver�lm�şt�r. Şu 
an �t�bar�yle akt�f olarak 30 a� leye asker maaşı ver�lmekted�r. 

� Kütüphane H�zmetler�: Müdürlüğümüzce, �l�m�z�n tanıtımı �ç�n kültür ve sanat alanında �l�m�z�n 

gel�şmes�ne katkı sağlamak amacıyla yayıncılık faal�yetler� yapılmaktadır. Beled�yem�z H�zmet 

B�nası 6. Katında h�zmet vermekte olan Beled�ye Kütüphanes� yen�lenen s�stem� ve �ç d�zaynı �le 

halkımıza h�zmet vermekted�r. Ayrıca kütüphanem�z ün�vers�te öğrenc�ler�n�n araştırma, b�l�msel 

çalışmalarında faydalanab�lecekler� kaynaklara da sah�pt�r. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 

   

 
   

185

Kültür ve Sosyal Isler Müdürlügü--
.
.



 

�çer�s�nde yer alan Beled�ye Kütüphanes� 7 b�n�n üzer�nde k�tap, ans�kloped� ve kültürel yayını �le 

zeng�n b�r �çer�ğe k�tapseverler�n kullanımına sunuyor. Şeh�r kültürü ve tar�h açısından da öneml� 

eserler� bünyes�nde muhteva eden Beled�ye Kütüphanem�z, 2015 yılı �çer�s�nde d�j�tal kayıt 

s�stem�ne geçm�şt�r. Yen� kayıt s�stem� �le k�tap tak�b� daha kolay b�r hal alırken vatandaşlarımız 

d�led�kler� k�tapları Beled�ye kütüphanem�zden ödünç alab�lmekted�r.2020 yılı �çer�s�nde 46 k�ş� 

toplamda 134 k�taptan faydalanmıştır. 

� Uçak Kafe M�llet Kıraathanes�: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p Erdoğan’ın yen� 

nes�ller�n yet�şmes�ne katkı sağlamak, gençler�m�z�n geleceğe daha �y� hazırlanması adına 

başlatmış olduğu proje kapsamında �lk M�llet Kıraathanem�z� Uçak Kafe’de h�zmete açtık. M�llet 

Kıraathanes� haftanın 7 günü vatandaşlarımızın h�zmet�ne açık olup, gün boyu ücrets�z olarak çay 

�kramı yapılmaktadır. M�llet Kıraathanem�zde çeş�tl� k�taplar mevcut olup, k�tap okuma, ders 

çalışma, satranç g�b� �mkânlar vatandaşlarımızın h�zmet�ne sunulmuşturA. ncak 2020 yılında 

Cov�d-19 pandem�s� neden�yle tedb�r amaçlı olarak faal�yetler�ne ara verm�şt�r. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Kastamonu Beled�yes� Stratej�k Planında bel�rt�len faal�yetler� gerçekleşt�rmek �ç�n çalışmalar 

devam etmekted�r. Hedeflenen bu faal�yetler arasında, Beled�ye çalışmalarının ve projeler�n�n tanıtımı, 

kültürel zeng�nl�ğe uygun etk�nl�kler yapılması, yatırımcıların şehre yatırım yapmaya özend�r�lmes�, 

fest�val ve fuarlara katılım, sosyal yardıml a  r   ve  sosyal h�zmetler yapılması, sosyal güçsüzler�n 

desteklenmes�, eğ�t�m�n desteklenmes�, b�reysel gel�ş�m düzey�n�n yükselt�lmes� g�b� faal�yetler� 

sıralayab�l�r�z. Bu doğrultuda şehr�m�z�n tar�h�, kültürel ve doğal değerler�n� basın yayın araçlarını etk�l�  

kullanmak suret�yle tanıtmak, şehr�m�ze gelen tur�st sayısını artırmak ve şehr�m�z�n sosyo-ekonom�k 

gel�ş�m�ne katkıda bulunmak amaç ve hedefler�m�z arasındadır. 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Kültür-sanat ve tanıtıma yönel�k etk�nl�kler �le sosyal yardım h�zmetler� ve organ�zasyonları çağdaş 

halkla �l�şk�ler uygulamalarıyla kurumumuzun proje ve h�zmetler� konusunda kamuoyu oluşumu, 

b�l�nçlend�rme ve halkın katılımını sağlamak ve önce �nsan, �nsanda kal�te ve kal�tel� h�zmet anlayışı �le 

bütün vatandaşlarımızı memnun edeb�lmen�n şuuru ve sosyal beled�yec�l�k anlayışı �ç�nde kal�tel� 

h�zmet sunmak. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 9.688.788,83 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 4,94% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 5.020.000,00 6.483.439,07 6.483.439,07 

05 Car� Transferler 2.275.000,00 3.125.289,76 3.125.289,76 

06 Sermaye G�derler� 40.000,00 80.060.00 80.060.00 

Toplam: 7.335.000,00 9.688.788,83 9.688.788,83 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 9.688.788,83 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %4,94’tür. 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

 

‘2040’ın Çocuklarına Evde Kaldığım Günler� Anlatıyorum’ temalı res�m ş��r ve mektup yarışması 

düzenlenm�şt�r. Yarışma detayları aşağıdadır. 

Proje Süres�: 

20 N�san 2020                    6 Mayıs 2020 tar�hler� arasında  
7 Mayıs 2020                     Okullardan İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne tesl�m ed�lmes� 
8-18 Mayıs 2020                Seç�c� Kurul tarafından Değerlend�rme yapılması  
22 Mayıs 2020                   Dereceye g�ren eserler�n açıklanması  
10 Haz�ran 2020                Ödül Tören� 

Projen�n 
statüsü: 

Yerel-                                Kastamonu Merkez İlçe Genel�nde 

Proje İş b�rl�ğ�: 
Kastamonu Beled�ye Başkanlığı 
Kastamonu İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü 

Proje Mal�yet�: 18.048,69 TL 

Proje 
Görevler�: 

Kastamonu Beled�ye Başkanlığı: 
Resm� �nternet s�tes�nde yarışmanın duyurusunun yapılması, ödüller�n karşılanması. 
İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü: 
Yarışma �le �lg�l� duyuruların yapılması, okul müdürlükler� tarafından tesl�m alınan 
eserler�n İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğüne tesl�m ed�lmes�. 

Proje Özet�: 

Düzenlenen yarışma �le geleceğ�n Türk�ye’s�n� şek�llend�recek olan çocuklarımızın; 
res�m, ş��r ve mektup yoluyla kend�ler�n� özgürce �fade edeb�lmeler�, var olan 
yetenekler�n� ortaya çıkarmaları, yaşadıkları salgın günler�n� değerlend�rerek 2040 
yılındak� çocuklara b�r eser bırakmaları amaçlanmıştır. 
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Temel İht�yaç Derneğ� (TİDER) �le yapılan İş B�rl�ğ� Protokolü kapsamında �ht�yaç sah�b� 

vatandaşlarımıza ver�lmek üzere Kastamonu Beled�yes� Sosyal Yardım Market H�zmet Merkez�ne 

2020 yılında toplam 34.975,00 TL tutarında gıda yardımı yapılmıştır. 

 Müdürlüğümüz Tarafından Coğrafi İşaret Tesc�l� Alınan Ürünler: Müdürlüğümüz tarafından 

2019 yılında Kastamonu S�m�d� ve Kastamonu T�r�d�’n�n Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 

Coğrafi İşaret Tesc�l Belgeler� alınmıştır.  2020 yılında da Kastamonu Eğş�s� �ç�n Patent başvurusu 

yapılmış olup süreç devam etmekted�r. 

Kültür Tur�zm ve Sanat 

 2020 Yılı Fest�val, Fuar ve Etk�nl�kler:  
 

- Em�tt Tur�zm ve Seyahat Fuarı ( İstanbul 30 Ocak-2 Şubat 2020) İl�m�z İstanbul Beyl�kdüzü 

TÜYAP Fuar Merkez�'nde düzenlenen EMITT Doğu Akden�z Uluslararası Tur�zm ve Seyahat 

Fuarı'nda tanıtılmıştır. 

- ‘’Muc�ze: Uğur Böceğ� �le Kara Ked�’’ T�yatro Oyunu (8 Şubat 2020) serg�lenm�şt�r. 

- İhsan Ozanoğlu’nun Vefatının 39. Anma Yıldönümü (13 Şubat 2020); Anma programı kapsamında 

kabr�stan z�yaret�, sem�ner ve TRT konser� düzenlenm�şt�r. 

- Mehmet Feyz� Efend� 31. Yıldönümü Anma Programı; (8 Mart 2020) Anma Programı kapsamında 

kabr�stan z�yaret� ve konferans düzenlenm�şt�r. 

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapılmıştır. 

- İst�klal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Ak�f Ersoy’u Anma Programı (12 Mart 2020) düzenlenm�şt�r. 

- 18 Mart Çanakkale Zafer� 105. Yıl Dönümü Anma Programı;18 Mart Çanakkale Zafer�’n�n 105. 

Yıl Dönümü Anma Programı kapsamında Şeh�tler Anıtında gerçekleşt�r�len programda, Saygı 

duruşu ve İst�klal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an t�lavet� d�nlen�lmes� ve şeh�t yakınları 

�le b�rl�kte şeh�tler�n mezarları z�yaret ed�lm�şt�r. 

- Kastamonu İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğü �ş b�rl�ğ�yle ‘’2040’ın Çocuklarına Evde Kaldığım Günler� 

Anlatıyorum’’ temalı Res�m, Ş��r ve Mektup Yarışması düzenlenm�şt�r. Dereceye g�ren öğrenc�lere 

toplamda 3 d�züstü b�lg�sayar,3 tablet ve 3 b�s�klet ödül olarak ver�lm�şt�r. 

- 15 Temmuz Demokras� ve M�llî B�rl�k Günü 4. Yıldönümü Anma Etk�nl�kler�;( 15 Temmuz 2020) 

15 Temmuz 2016 tar�h�nde M�llet�m�z tar�h�n en öneml� d�ren�şler�nden b�r�n� serg�lem�ş ve darbe 

teşebbüsünü önlem�şt�r. 15 Temmuz’un 3.Yıldönümünde demokras� ve m�ll� �radeye sah�p çıkmak, 

15 Temmuz şeh�t ve gaz�ler�m�z� b�r kez daha anmak ve 15 Temmuz d�re n�ş ruhunu canlı tutmak 

amacıyla, Kastamonu Beled�yes� olarak çeş�tl� etk�nl�klerle anma programını gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

- Büyük Önder Atatürk’ün Kastamonu’ya Gel�şler�, Şapka ve Kıyafet İnkılabının 95.Yıl dönüm (23-

25 Ağustos 2020) 

- Çanakkale Muharebeler� Mob�l Müzes� �l�m�ze gelm�ş olup, Müdürlüğümüzce destek ver�lm�şt�r. 

- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları 

- Ah�l�k Haftası Kutlamaları (16 Eylül 2020 )  Programda  Beled�yem�z  Halk  oyunları    ek�b�m�zce 

yapılmıştır. 

- İlköğret�m Haftası Kutlamaları (21 Eylül 2020) 81 �lden 81 okula �l�m�z�n coğrafi �şaretl� ürünü  

olan  çekme helvası dağıtımı yapılmıştır. 

- Cov�d-19 Salgını� le Mücadelede Farkındalık Etk�nl�kler� (17 Ek�m 2020   ) Cov�d-19 salgını 

�le   mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla baskılı t�şört ve şapka dağıtımı yapılmıştır.  

- 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı Kutlama Programı Kutlama Programı kapsamında Beled�ye  

Bandosu ve Beled�yem�z Halk Oyunları ek�pler� göster� yapmışlardır. 

- Uzaktan Eğ�t�me Destek Kampanyası (24 Kasım 2020 ve 31 Aralık 2020) 

göster� 



 

- Hayırsever vatandaşlarımız ve Beled�yem�z�n desteğ�yle �ht�yaç sah�b� vatandaşlarımızın çocukları 

�ç�n uzaktan eğ�t�me destek amaçlı olarak toplamda 200 Adet tablet b�lg�sayar yardımı yapılmıştır. 

- Resmî törenlerde ve bayramlarda Beled�yem�z resm� bando takımı h�zmetler�n� aksatmadan 

yürütmekted�r.2020 yılında katılım sağladığımız programlar;  
 

�

� 23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı 

� 28 Ek�m Çelenk Sunma Tören� 

� 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı Kutlama programı 

� 10 Kasım  Büyük Önder Gaz� Mustafa Kemal Atatürk anma programı 

� 24 Kasım Öğretmenler Günü programı 

- Ayrıca Müdürlüğümüz tarafından �l�m�z� tanıtım amaçlı tanıtım materyaller� ve Resm�- D�n� 

Bayramlar ve günlerde Kand�l S�m�d�, yöresel çekme helva dağıtımı gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

Çocuk Bakımev� Şefl�ğ� 

2020 Yılı Özel Gün ve Akt�v�te Programları 
 

2020 yılında Cov�d-19 pandem�s� neden�yle çocuklarımız kreşe devam edemed�ğ�nden dolayı sosyal 

akt�v�telere yer ver�lmem�şt�r. 

Ayrıca Kreş ve Çocuk Bakımev�m�z M�ll� Eğ�t�m Müfett�şler�, A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Kurumu 

Denetç�ler� ve Kastamonu Beled�yes� İç Denetç�ler� tarafından düzenl� olarak denetlenmekted�r. 

 

IV.  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler  
 

- Genç, d�nam�k ve n�tel�kl� personele sah�p olunması, 

- Mak�ne, teçh�zat, donanım ve her türlü araç gereçte teknoloj�k gel�şmeler�n tak�p ed�lmes�, 

- Kaynakların ve zamanın etk�n, akılcı ve ver�ml� kullanılması, 

- Kentsel tur�zme katkı sağlayan fuar ve organ�zasyonların düzenlenmes�, uluslarar ası fuarlara katılım 

sağlanması, 

- Tanıtım �ç�n kültür ve sanat alanında �l�m�z�n gel�şmes�ne katkı sağlamak amacıyla yayıncılık 

faal�yetler� yapılmaktadır. 

- Haber serv�sler�, ulusal ve yerel derg�ler, gazeteler ve �nternet s�teler�, sosyal medya hesapları etk�n 

ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmaktadır. 

- İht�yaç sah�pler�ne sürekl� ve düzenl� olarak madd� manev� desteğ�n sağlanması, 

- Engell�ler�n sosyal hayata katılımının kolaylaştırılması, 

- Eğ�t�m�n ve Eğ�t�m kurumlarının desteklenmes�, 

- Kentte kültür ve sanat etk�nl�kler�n�n düzenlenmes�. 

 

B) Zayıflıklar  
 

- H�zmet �ç� eğ�t�me önem ver�lerek personel�n b�lg� ve kab�l�yetler�n�n artırılması sağlanmalıdır.  

- Yatırımların öncel�k sırası bel�rlenmel� ve bell� b�r s�steme göre yıl �ç�ne yayılmalı, çok zarur� 

olmadıkça ve ek kaynak oluşturulmadan program dışı faal�yetlere g�r�ş�lmemel�d�r. 

- Zaruret� olmayan çok yatırım yer�ne kal�te ön plana çıkarılmalıdır.   

 

 

 

1 Mart Avrupa EHF Cup Çeyrek F�nal maçında  
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Kültür ve Sosyal Isler Müdürlügü--
.
.



 

C) Değerlend�rme 

 Kastamonu gün geçt�kçe değ�şen, gel�şen, güzelleşen büyük b�r şeh�r olma yolundadır. Bundan 
sonra da Kastamonu halkının refahını arttırıcı çalışmalar devam ett�r�lecekt�r. 2020 yılında meydana 
gelen Cov�d-19 pandem�s�n�n etk�s�yle �ptal ed�len programlar ve yaşanan kısıtlamalar sonucunda 
Müdürlüğümüz faal�yetler� Sosyal yardım konusunda ver�ml� geçm�ş olmasına rağmen Kültür-Sanat ve 
sport�f faal�yetler konusunda yeterl� olmamıştır. Önümüzdek� süreçte pandem�n�n etk�s�n�n azalmasıyla 
net�ces�nde normalleşme sürec�ne geç�lmes�yle Kastamonu’yu kültür, sanat ve spor alanlarında en �y� 
şek�lde tanıtımının yapılması ve vatandaşlarımıza h�zmet sunulması sağlanacaktır. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Bütçen�n; kanunlarla ver�len görev ve yetk�ler çerçeves�nde mah�yet�ne uygun olarak 

sağlıklı etk�l� ve güven�l�r b�r b�ç�mde kullanılması, muhaseben�n temel kavramları ve kabul görmüş 

bütçe ve muhasebe �lkeler�ne uygun olarak muhasebeleşt�r�lmes� sağlanar a  k    h esap ver�leb�l�rl�ğ� 

kolaylaştırmaktır.  

 V�zyon: Çok �y� yet�şm�ş ve yeterl�  sayıda  personelle, ver�ml�l�ğ�  esas  alarak,  �ler� teknoloj�den 

yararlanarak, şeffaflık ve  katılımcılığı ön  planda tutarak,  kaynakların  etk�n  kullanılması  sağlanarak, 

gel�r artırıcı önlemler alarak, 5018   sayılı  kanun  �le ver�len görevler� en �y� şek�lde yer�ne get�rmekt�r.  
 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddes�ne �st�naden Mal� 

H�zmetler B�r�m� olarak görev ve sorumlulukları; 

Kamu �dareler�nde aşağıda sayılan görevler, malî h�zmetler b�r�m� tarafından yürütülür:  

a) İdaren�n stratej�k plan ve performans programının hazırlanmasını koord�ne etmek ve sonuçlarının 

konsol�de ed�lmes� çalışmalarını yürütmek, 

b) İzleyen �k� yılın bütçe tahm�nler�n� de �çeren �dare bütçes�n�, stratej�k plan ve yıllık performans 

programına uygun olarak hazırlamak ve �dare faal�yetler�n�n bunlara uygunluğunu �zlemek ve 

değerlend�rmek,  

c) Mevzuatı uyarınca bel�rlenecek bütçe �lke ve esasları çerçeves�nde, ayrıntılı harcama programı 

hazırlamak ve h�zmet gereks�n�mler� d�kkate alınarak ödeneğ�n �lg�l� b�r�mlere gönder�lmes�n� 

sağlamak,  

d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına �l�şk�n ver�ler� toplamak, değerlend�rmek ve 

bütçe kes�n hesabı �le malî �stat�st�kler� hazırlamak,  

e) İlg�l� mevzuatı çerçeves�nde �dare gel�rler�n� tahakkuk ett�rmek, gel�r ve alacaklarının tak�p ve tahs�l 

�şlemler�n� yürütmek, 

f) Genel bütçe kapsamı dışında kalan �darelerde muhasebe h�zmetler�n� yürütmek,  

g) Harcama b�r�mler� tarafından hazırlanan b�r�m faal�yet raporlarını da esas alarak �daren�n faal�yet 

raporunu hazırlamak, 

h) İdaren�n mülk�yet�nde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara �l�şk�n �cmal cetveller�n� 

düzenlemek, 

�) İdaren�n yatırım programının hazırlanmasını koord�ne etmek, uygulama sonuçlarını �zlemek ve 

yıllık yatırım değerlend�rme raporunu hazırlamak, 

j) İdaren�n, d�ğer �dareler nezd�nde tak�b� gereken mal� �ş ve �şlemler�n� yürütmek ve sonuçlandırmak,  

k) Malî kanunlarla �lg�l� d�ğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönet�c�ye ve harcama 

yetk�l�ler�ne gerekl� b�lg�ler� sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

l) Ön malî kontrol faal�yet�n� yürütmek, 

m) İç kontrol s�stem�n�n kurulması, standartlarının uygulanması ve gel�şt�r�lmes� konularında 

çalışmalar yapmak, 

n) Malî konularda üst yönet�c� tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmak.  
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Mali Hizmetler Müdürlügü--



 

Gel�r Şefl�ğ�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

a) 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler Kanunu’nun 12 ve 16’ncı maddeler�, Verg� Usul Kanunu ve d�ğer 

mer’� mevzuat hükümler� çerçeves�nde İlan ve Reklam Verg�s�yle alakalı tarh, tebl�ğ, tahakkuk, 

terk�n vb. �ş ve �şlemler� yapmak, 

b) İlan ve Reklam Verg�s� �le �lg�l� evrak ve dokümanları oluşturup, doğru ve eks�ks�z olarak b�lg�sayar 

kayıtlarına �şlemek, 

c) Mükellefler�n �lan ve reklam b�ld�r�mler� �le �lg�l� yer�nde tesp�t yaptırmak suret�yle yoklama fiş� 

düzenlemek,  

d) 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler Kanunu’nun 17 ve 22’nc� maddeler�, Verg� Usul Kanunu ve d�ğer 

mer’� mevzuat hükümler� çerçeves�nde Eğlence Verg�s�yle alakalı tarh, tahakkuk, tebl�ğ, terk�n vb. 

�ş ve �şlemler� yapmak, 

e) B�letle g�r�len eğlence yerler� �le �lg�l� b�letler�n mühürlenmes�n� sağlamak, 

f) 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu kapsamında tahs�l ed�len Haberleşme Verg�s�, Elektr�k ve 

Havagazı Tüket�m Verg�s� ve Yangın S�gortası Verg�s� beyanlarını alarak tahakkuk �şlemler�n� 

yapmak, 

g) Haberleşme Verg�s�, Elektr�k ve Havagazı Tüket�m Verg�s� ve Yangın S�gortası Verg�s�ne �l�şk�n 

ş�rketler�n verm�ş olduğu beyanları �ncelemek, noksan görülen hususlarla �lg�l� gerekl� yazışmaları 

yapmak suret�yle gel�r kaybını önlemek, 

h) Bütçe dönem� �ç�nde �dareye a�t verg�, harç ve ücret tar�feler� konusunda b�r�mler arası 

koord�nasyonu sağlayarak tar�fe tekl�fler�n� hazırlayarak Mal� H�zmetler Şefl�ğ�ne göndermek,  

�) İlan ve Reklam Verg�s�, Eğlence Verg�s�, Haberleşme Verg�s�, Elektr�k ve Havagazı Tüket�m 

Verg�s� ve Yangın S�gortası Verg�s� alacaklarının yasada öngörülen tahs�l zamanaşımı süreler� 

d�kkate alınarak zamanaşımı taramasını yapmak,  

j) İlan ve Reklam Verg�s�, Eğlence Verg�s�, Haberleşme Verg�s�, Elektr�k ve Havagazı Tüket�m 

Verg�s� ve Yangın S�gortası Verg�s� borçlu mükellefler� tesp�t ederek ödeme yapmayanları tahs�l 

zamanaşımı süres� �çer�s�nde 6183 sayılı kanunun 103’üncü maddes�nde bel�rt�len haller� 

uygulamak üzere İcra Şefl�ğ�ne b�ld�rmek, 

k) Terk�n� ya da ret ve �ades� gereken gel�rler�n 213 Sayılı Verg� Usul Kanununa ve Mahall� İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ�ne uygun olarak düzelt�lmes�, düzenlenen belgeler�n �lg�l�ler�ne 

ödenmes�n� ve muhasebe kayıtlarına alınmasını tem�n etmek �ç�n M    a l  �    H�zmetler Şefl�ğ�ne 

göndermek, 

l) İlan ve Reklam Verg�s�, Eğlence Verg�s�, Haberleşme Verg�s�, Elektr�k ve Havagazı Tüket�m 

Verg�s� ve Yangın S�gortası Verg�s� �le �lg�l� tarh, tahakkuk, tahs�lat, terk�n, tec�l vb. �le �lg�l� 

düzenlenmes� gereken raporları kanun ve yönetmel�kler�nde bel�rt�len süreler �çer�s�nde 

düzenleyerek muhasebe kayıtlarına alınmasını tem�n etmek �ç�n Mal� H�zmetler Şefl�ğ�ne 

göndermek, 

m) Zabıta ve Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü'nce uygulanan �dar� para cezaları �le Beled�ye 

Encümen�nce onaylanması gereken �dar� para cezalarının Beled�ye Encümen�nce onaylanmasından 

sonra �lg�l� mükelleflere tebl�ğ�n� ve tahakkuk �şlemler�n� yapmak,  

n) 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı olarak yapılmış olan �nşaatlara yasanın 39 ve 42’nc� maddeler�ne 

göre kes�len para cezalarının Beled�ye Encümen�nce onaylandıktan sonra �lg�l� mükelleflere 

tebl�ğ�n� ve tahakkuk �şlemler�n� yapmak,  

o) Beled�ye Gel�rler Kanununun 52 ve 57‘nc� maddeler�ne �st�naden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk 

ett�rmek, 

p) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında mükelleflerce ver�len d�lekçeler�n gereğ�n� yaparak �şlem� 

sonuçlandırmak, 

q) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında yer alan b�lg� ed�nme başvurularını cevaplamak ve tak�b�n� yapmak,  
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r) Mükellef dosyaları �le d�ğer tüm belgeler� standart dosya planına ve Arş�v Yönetmel�ğ�ne uygun 

olarak dosyalamak ve arş�vlemek, 

s) Yukarıda sayılmayan ancak; Kanun, tüzük, yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� gereğ� 

Gel�r Şefl�ğ�n� �lg�lend�ren d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak, 

t) Mal� H�zmetler Müdürü tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.  
 

Emlak ve ÇTV Şefl�ğ� Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

a) Emlak Verg�s� Kanunu, Beled�ye Gel�rler� Kanunu, Verg� Usul Kanunu ve d�ğer mer’� mevzuat 

hükümler� çerçeves�nde Emlak ve Çevre Tem�zl�k Verg�s�yle alakalı tarh, tahakkuk, tebl�ğ, terk�n 

vb. �ş ve �şlemler� yapmak, 

b) Emlak ve Çevre Tem�zl�k Verg�s� �le �lg�l� evrak ve dokümanları oluşturup, doğru ve eks�ks�z olarak 

b�lg�sayar kayıtlarına �şlemek, 

c) Terk�n ya da ret ve �ades� gereken gel�rler�n 213 sayılı Verg� Usul Kanununa ve Mahall� İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmel�ğ�ne uygun olarak düzelt�lmes�, düzenlenen belgeler�n �lg�l�ler�ne 

ödenmes� ve muhasebe kayıtlarına alınmasını tem�n etmek üzere şefl�ğe göndermek, 

d) Emlak ve Çevre Tem�zl�k Verg�s� �le �lg�l� tarh, tahakkuk, tahs�lat, terk�n, tec�l vb. �le �lg�l� 

düzenlenmes� gereken raporları kanun ve yönetmel�kler�nde bel�rt�len süreler �çer�s�nde 

düzenleyerek muhasebe kayıtlarına alınmasını tem�n etmek �ç�n Mal� H�zmetler Şefl�ğ�ne 

göndermek, 

e) Mükellefler�n gayr�menkul b�ld�r�mler� �le �lg�l� yer�nde tesp�t yaptırmak suret�yle yoklama fiş� 

düzenlemek,  

f) Eks�k veya fazla beyanda bulunan mükellefler� tesp�t ed�p, bu tahakkuklarla �lg�l� sorun ve hataları 

düzelterek mükerrer kayıtları g�dermek, 

g) Beled�yem�z tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle �lg�l�, �l�ş�k kesme 

�şlemler� yapmak, 

h) Elektr�k ve su abonel�ğ� alacak mükelleflere a�t mesken veya �şyerler� �le �lg�l� beyan suret� vermek,  

�) 1319 sayılı Emlak Verg�s� Kanunun 8’�nc� maddes� uyarınca verg� �nd�r�mler� yapmak,  

j) Emlak ve Çevre Tem�zl�k Verg�s� b�ld�r�mde bulunmayan veya eks�k b�ld�r�mde bulunan 

mükellefler�n tesp�t� yapılarak re 'sen tarh �şlem� yaparak tebl�ğ ve tahakkuk �şlem�n� ya pmak,  

k) Beled�yen�n, d�ğer �dareler nezd�nde (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb.) tak�b� gereken 

ve Emlak ve ÇTV Şefl�ğ�n� �lg�lend�ren �ş ve �şlemler�n� yürütmek ve sonuçlandırmak,  

l) Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayr�menkul araştırması �le �lg�l� gelen yazılara cevap vermek, 

m) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında mükelleflerce ver�len d�lekçeler�n gereğ�n� yaparak �şlem� 

sonuçlandırmak, 

n) Emlak Verg�s� ve Çevre Tem�zl�k Verg�s� alacaklarının yasada öngörülen tahs�l zamanaşımı 

süreler� d�kkate alınarak zamanaşımı taramasını yapmak,  

o) Emlak ve Çevre Tem�zl�k Verg�s� borçlu mükellefler�n� tesp�t ederek ödeme yapmayanları tahs�l 

zamanaşımı süres� �çer�s�nde 6183 sayılı kanunun 103’üncü maddes�nde bel�rt�len haller� 

uygulamak üzere İcra Şefl�ğ�ne b�ld�rmek, 

p) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında yer alan b�lg� ed�nme başvurularını cevaplamak ve tak�b�n� yapmak,  

q) Mükellef dosyaları �le d�ğer tüm belgeler� standart dosya planına ve Arş�v Yönetmel�ğ�ne uygun 

olarak dosyalamak ve arş�vlemek, 

r) Yukarıda sayılmayan ancak; Kanun, tüzük, yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� gereğ� 

Emlak ve ÇTV Şefl�ğ�n� �lg�lend�ren d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak,  

s) Mal� H�zmetler Müdürü tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.  
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Tahs�lat Şefl�ğ�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

a) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce yapılan tahs�latların, gün sonunda tahs�lat �cmaller�n�n 

kontroller�n� yaparak, tahs�l ed�len paraların �cmallerle b�rl�kte ana vezneye tesl�m�n� sağlamak ve 

günlük tahs�lat bordrolarını Mal� H�zmetler Şefl�ğ�ne tesl�m etmek, 

b) Dış b�r�mlerde görevl� muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce yapılan tahs�latların, gün sonunda 

tahs�lat �cmaller�n�n kontroller�n� yaparak, tahs�l ed�len paraların �cmallerle b�rl�kte ana vezneye 

yatırılmasını veya tahs�l ed�len tutarların beled�yem�z banka hesaplarına yatırılmasını sağlamak ve 

günlük tahs�lat bordrolarını Mal� H�zmetler Şefl�ğ�ne tesl�m etmek,  

c) Banka otomat�k ödeme ve �nternet bankacılığı tahs�latlarını kontrol etmek ve günlük tahs�lat 

bordrolarını Mal� H�zmetler Şefl�ğ�ne tesl�m etmek,  

d) Mesa� saat� �çer�s�nde �ht�yaca cevap verecek kadar vezney� açık tutmak ve muhasebe yetk�l�s� 

mutemetler� arasında görev dağılımını yapmak, 

e) Beled�ye alacakları tahs�l�nde kullanılan ve muhasebe yetk�l�s� mutemetler�nce kullanılan makbuz 

ve alındıları makbuz, z�mmet ve alındı kayıt defterler�ne kaydetmek, bunları �mza karşılığında 

vermek, almak, makbuzlarla tahs�l ed�len paraların noksansız b�r şek�lde tahs�lat bordrosuna 

kayded�l�p kayded�lmed�ğ�n� kontrol etmek, 

f) Matbaaca bastırılan makbuzların tesl�m� sırasında hatalı olup olmadıklarını kontrol etmek, makbuz 

ve alındı belgeler�n�n muhafazasını sağlamak, 

g) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında mükelleflerce ver�len d�lekçeler�n gereğ�n� yaparak �şlem� 

sonuçlandırmak, 

h) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında yer alan b�lg� ed�nme başvurularını cevaplamak ve tak�b�n� yapmak, 

�) Şefl�ğ�n�n tüm belgeler�n� standart dosya planına ve Arş�v Yönetmel�ğ�ne uygun olarak dosyalamak 

ve arş�vlemek, 

j) Muhasebe yetk�l�s� mutemetler�n�n her an denet�me hazır halde olmalarını sağlamak,  

k) Yukarıda sayılmayan ancak, Kanun, tüzük, yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� gereğ� 

Tahs�lat Şefl�ğ�n� �lg�lend�ren d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak,  

l) Mal� H�zmetler Müdürü tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek,  

m) Serv�s Şefi ve personeller� serv�s�n �ş ve �şlemler�n�n mevzuata uygun olarak ve zamanında 

yapılmasından sorumludur.  
 

 

İcra Şefl�ğ�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

a) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanuna tab� olan ve vades�nde ödenmeyen 

alacakları tak�p etmek, tahs�l� �ç�n mükelleflere ödeme emr�n� tebl�ğ etmek, 

b) Ödeme emr� tebl�ğ�ne rağmen borcunu ödemeyen veya mal b�ld�r�m�nde bulunmayan borçlular �ç�n 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 60’ıncı maddes� gereğ�nce 

hapsan tazy�k taleb�nde bulunmak, 

c) Hac�z tak�b�ne alınacak mükellefler� tesp�t etmek, durumlarını �zlemek,  

d) Tak�be alınacak mükellef �ç�n hac�z dosyası oluşturmak, 

e) Tüzel k�ş�l�klerde; ş�rket ortakları araştırması yapmak ve tesp�t etmek, 

f) Adres tesp�t� ve soruşturması yapmak, 

g) Hac�z Varakası düzenlemek, tem�nat �stemek ve �ht�yat� hac�z uygulamak, 

h) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 79’uncu maddes� gereğ�nce 

hac�z b�ld�r�s� düzenlemek,  

�) Borçlunun mal varlığına (menkul/gayr�menkul, araç/araçları, banka hesapları)el koymak, 

j) Tahs�latı yapılan mükellefler� �lg�l� serv�slere yönlend�rmek ve gerekl� �şlemler�n yapılmasını tak�p 

etmek, 
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k) Yargı organlarına yapılmış olan �t�razları yasal sürec� �çer�s�nde değerlend�rerek savunmaya esas 

b�lg� ve belgeler� �lg�l� b�r�m, kurum veya kurul uşlara �letmek, 

l) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında mükelleflerce ver�len d�lekçeler�n gereğ�n� yaparak �şlem� 

sonuçlandırmak, 

m) Şefl�ğ�n görevler� kapsamında yer alan b�lg� ed�nme başvurularını cevaplamak ve tak�b�n� yapmak,  

n) Mükelleflere a�t �cra dosyaları �le d�ğer tüm belgeler� standart dosya planına ve Arş�v 

Yönetmel�ğ�ne uygun olarak dosyalamak ve arş�vlemek,  

o) Yukarıda sayılmayan ancak, Kanun, tüzük, yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� gereğ� 

İcra Şefl�ğ�n� �lg�lend�ren d�ğer �ş ve �şlemler� yapmak, 

p) Mal� H�zmetler Müdürü tarafından ver�len görevler� yer�ne get�rmek.  

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Mal� H�zmetler Müdürlüğü, Beled�ye Merkez h�zmet b�nasında 1. katta Müdür odası �le Mal� 

H�zmetler Şefl�ğ�, zem�n katta Gel�r, Emlak, İcra, Tah  s  � l a t Şefl�kler� �le Kuzeykent ve Olukbaşı 

Mahalleler� H�zmet B�nalarında ve Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü b�nasında Beled�ye Emlak 

Serv�s� olarak h�zmet vermekted�r.  

 Müdürlüğümüz bünyes�nde araç bulunmamaktadır. 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Mali Hizmetler Müdürü

Mali Hizmetler 
Servisi

Gelir Şefliği
Emlak Ve ÇTV 

Şefliği
Tahsilat Şefliğiİcra Şefliği

Başkan Yardımcısı

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 Müdürlüğümüzde; SAMPAŞ, E- beled�ye ve KBS Programları kullanılmaktadır. 
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2020 Yılı Donanım Envanter� 

Donanım Araçları / Sayısı 

B�lg�sayar 48 Faks C�hazları 3 

D�züstü B�lg�sayar 6 Sab�t Telefonlar 43 

Ekranlar 38 Tels�z Telefonlar 10 

El B�lg�sayarı 2 Fotoğraf Mak�naları 2 

Mon�törler 36 Telev�zyonlar 3 

B�lg�sayar Kasası 25 Sab�t Kameralar 22 

Yazıcılar 78 Ses ve Görüntü Kayded�c� 1 

Masaüstü Tarayıcılar 5 Kart Okuyucu 6 

Fotokop� Mak�nası Tarayıcı 2 Sahte Para Detektörü 5 

Fotokop� Mak�neler� 4 Para Sayma Mak�nes� 13 

Sahte Para Ayırıcı C�hazlar 2 Tablet B�lg�sayar 1 

 

4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 28 

Sözleşmel� Memur 4 

Kadrolu İşç� 5 

Ş�rket 21 

Toplam 58 
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Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 1 - 1 

L�se 13 - 2 8 23 

Ön L�sans 7 - 1 6 14 

L�sans 6 4 1 7 18 

Yüksek L�sans 2 - - - 2 

Toplam  28 4 5 21 58 

 

 
Yaş Durumuna Göre Dağılım 

 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - 1 - 1 

26-35 Yaş 8 - 2 8 23 

36-45 Yaş 4 4 1 6 14 

46-55 Yaş 13 - 1 7 18 

56+ Yaş 3 - - - 2 

Toplam  28 4 5 21 58 
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C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 4 - 1 7 12 

Erkek 24 4 4 14 46 

Toplam  28 4 5 21 58 

 

 
 

5) Sunulan H�zmetler 

Beled�ye gel�rler� �le �lg�l� faal�yetler�n yürütülmes�, 

Beled�ye g�derler� �le �lg�l� faal�yetler�n yürütülmes�,  

Muhasebe h�zmetler�n�n ver�lmes�, 

Beled�ye bütçes� �le �lg�l� h�zmetler�n gerçekleşt�r�lmes�,  

Ön mal� kontrol h�zmetler�n�n ver�lmes�, 

Müdürlük �ç kontrol çalışmalarının yapılması,  

Müdürlük ve beled�ye faal�yet raporunun hazırlanması, 

Müdürlük ve beled�ye yıllık performans programının hazırlanması,  

Müdürlük ve beled�ye stratej�k planının hazırlanması, 

Tellal�ye h�zmet�n�n ver�lmes�, 

Ödenek aktarma belgeler�n�n düzenlenmes�, 

Gel�rler�n tahakkuku, gel�r ve alacakların tak�p ve tahs�l�, 

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması. 

 

6) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� 

 Kurumumuz bünyes�nde yapılan tüm �ş ve �şlemler 5393 sayılı Beled�ye Kanunu, 5018 sayılı Kamu 

Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde yapılmaktadır. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 
 

 Kastamonu Beled�yes� Mal� H�zmetler Müdürlüğü amaç ve hedefler� stratej�k plana uygun olarak 

bel�rlenm�şt�r. 

 Kurumsal yapının güçlend�r�lmes�, halka sunulan h�zmet kal�tes�n�n arttırılması ve çalışan 

memnun�yet�n�n sağlanması amacıyla kurum �ç�nde kal�te, etk�nl�k ve ver�ml�l�k artışı sağlayacak 

çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k aşağıdak� stratej�k 

hedefler ve yöntemler bel�rlenm�şt�r.

Yerel kaynakların etk�n tem�n� �ç�n tahakkuk kayıplarının azaltılması, tahs�lat oranlarının 

arttırılması, �cra tak�p s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlamak, 

Anayasaya, kanunlara, beled�ye mevzuatına ve h�zmet standartlarına uygun çalışmak, 

Beled�ye gel�rler�n�n tahs�l�nde, �şlemler� vatandaş leh�ne kolaylaştırıcı uygulamalar gel�şt�rmek ve 

yürürlüğe koymak, 

Ödemelerde; alacaklının beled�yem�ze güven�n� sağlayacak ve hatta artıracak b�r tarz ortaya 

koymak, 

Beled�ye gel�rler�n� artırmak ve g�derler�n� azaltab�lmek maksadıyla; beled�yen�n �lg�l� b�r�mler�yle 

koord�nasyon sağlamak, 

Beled�ye Gel�r Tar�fes� tekl�fin�; gerçekleşme oranlarına, bütçe hedefler�ne, bölgem�z�n 

sosyoekonom�k durumuna ve sürdürüleb�l�r mükellef �l�şk�s� öngörüler�ne  dayalı olarak 

hazırlamak, 

Beled�yem�z�n gel�r ve g�der denges�n� bütçe hedefler� ve performans programı çerçeves�nde 

sürekl� tak�p ederek, yıl �çer�s�nde yaşanab�lecek olası mal� kr�zler� önceden kest�rmek ve gerekl� 

tedb�rler�n alınmasını sağlamak. 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

İnsan odaklı b�r gel�şme ve yönet�m anlayışı �le kamusal h�zmet sunumunda şeffaflık, hesap 

vereb�l�rl�k, katılımcılık ve vatandaş memnun�yet�, 

Bütçe pol�t�kaları oluşturulurken kaynak kısıdı göz önünde bulundurularak öncel�klend�rme, 

Kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� şek�lde kullanmak ve dağıtmak,  

Şeffaf, anlayışlı ve hoşgörülü h�zmet anlayışı �le hareket etmek, 

Stratej�k planlamada öncel�kl� olarak bel�rlenen hedeflere ulaşmak �ç�n gerekl� önlemler� almak.  
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 
 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 8.752.208,16 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 4,46% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 235.000,00  622.820,03 622.820,03 

04 Fa�z G�derler� 1.200.000,00 3.708.176,38 3.708.176,38 

05 Car� Transferler 3.330.000,00 3.246.335,85 3.246.335,85 

06 Sermaye G�derler� 240.000,00 1.174.875,90 1.174.875,90 

09 Yedek Ödenekler 10.500.000,00 0,00 0,00 

Toplam: 15.505.000,00 8.752.208,16 8.752.208,16 

  

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 8.752.208,16 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %4,46’dır. 

3) Mal� Denet�m Sonuçları 

         Müdürlüğümüzde; 01.01.2020- 31.12.2020 tar�hler� arasında Mal� H�zmetler Müdürlüğü ve B�r�m 

Müdürlükler�nden gelen ödeme evrakları ve muhasebe �şlem fişler� düzenl� olarak muhasebeleşt�r�lm�ş, 

denet�me hazır hale get�r�lm�ş ve mevzuata uygun b�r şek�lde dosyalanıp arş�vlenm�şt�r.  
 

B) Performans B�lg�ler�  
 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

2020 mal� yılı �çer�s�nde toplam 28.499 adet yevm�ye g�r�ş� yapılmıştır. 

2020 yılında Emlak ve Çevre Tem�zl�k Şefl�ğ� tarafından; 37.752 adet emlak beyanı, 2.208 adet 

ÇTV beyanı alınarak Beled�yem�z otomasyon s�stem�ne kayded�lm�ş olup, bununla alakalı �ş ve 

�şlemler yürütülmüştür.  

Gel�r Şefl�ğ� tarafından alınan �lan reklam beyanı, 2020 yılı �t�bar� �le 558 adett�r. Ayrıca 2020 

yılında Beled�yem�z mükellefler�n�n verg� �ncelemeler� yapılmış; Beled�ye gel�rler�nde kayıp ve 

kaçaklarının önlenmes�ne yönel�k, 202 adet �lan reklam yoklaması yapılmıştır. 

2020 mal� yılı �çer�s�nde İcra Şefl�ğ� tarafından; beled�yem�ze borçlu mükelleflere, 4 adet ödeme 

emr� elden tebl�ğ �le 732 adet ödeme emr� posta yoluyla tebl�ğ �le olmak üzere toplam 736 adet 

ödeme emr� gönder�lerek borçları hakkında b�lg�lend�rme yapılmış olup, ayrıca 6736, 7020 ve 7143 

sayılı Kanunlar kapsamında taks�tler�n� ödemeyen mükelleflere sms �le b�lg� ver�lm�şt�r. 
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Ayrıca 2020 yılında; 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratej�k Planla alakalı yıllık �zleme ve 

değerlend�rme çalışmalarının tak�p ve kontroller� yapılmış olup, Performans Programı ve İç 

Kontrol Değerlend�rme Raporu hazırlanmış ve gerekl� çalışmalar yapılmıştır. 

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunun 53’üncü maddes�ne göre beled�yem�z�n mal� 

tabloları, aylık m�zan, gel�r ve g�der b�lg�ler� Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları B�lg� 

S�stem�ne (KBS) �nternet ortamında her ay, süres� aşılmadan ver� g�r�ş �şlemler� gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

Müdürlükler tarafından gönder�len mal ve h�zmet alımları ve taahhüt �şler�ne a�t ödeme em�rler� 

�lg�l� mevzuata uygunluk ve bütçe ödenek durumuna göre kontrol ed�lerek muhasebeleşt�r�lm�şt�r. 

Muhasebe �şlem� �le firma ve k�ş�ler adına tahakkuk ett�r�len borçların ödemeler�, süres� �çer�s�nde 

hak sah�pler�ne yapılmıştır.  

Beled�yem�zle çalışan tüm firmalara a�t geç�c� ve kes�n tem�nat mektuplarının kayda alınması, 

saklanması ve �ş b�t�m�nde �lg�l�ye �ade ed�lmes� �le �lg�l� �ş ve �şlemler yapılmıştır.  

Aylık gel�r ve g�der �şlemler�n�n muhasebeleşt�r�lmes� düzenl� olarak yapılmıştır. 

Verg� Da�res�’ne her ay düzenl� olarak KDV ve Muhtasar beyannameler� ver�lm�şt�r.  

Personel maaş ödemeler�n�n muhasebe �şlemler� her ay düzenl� olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Maaşlardan yapılan �cra, send�ka, kefalet kes�nt�ler� g�b� ödemeler, �lg�l� kurum ve k�ş�ler�n 

hesaplarına yatırılmıştır.  

Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denet�m sürec�nde hesap verme sorumluluğu, 

mal� faal�yet ve raporları, �stenen belgeler eks�ks�z olarak müdürlüğümüz tarafından düzenlenerek 

denet�m�ne hazır hale get�r�lm�şt�r.  

Taşınır Mal Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� maddeler�ne �st�naden dayanıklı taşınırlarla �lg�l� �ş ve �şlemler�n 

koord�nes� müdürlüğümüz tarafından yürütülmüştür. Bu yönetmel�ğ�n amacı, kaynağına ve ed�nme 

yöntem�ne bakılmaksızın, kamu �dareler�ne a�t taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı �le 

yönet�m hesabının ver�lmes�, merkez ve taşrada taşınır yönet�m sorumlularıyla bunlar adına görev 

yapacak olanların bel�rlenmes� ve kamu �dareler� arasında taşınırların bedels�z devr� �le tahs�s�ne 

�l�şk�n esas ve usuller� bel�rlemekt�r.  

Yönetmel�k doğrultusunda, Taşınır Kayıt Yetk�l�s� ayrıca, harcama b�r�mler�n�n yıl �ç�nde 

taşınırların g�r�ş ve çıkış kayıtlarını tutarak, tüket�m malzemeler�n�n üçer aylık per�yotlar hal�nde 

çıkışlarını müdürlüğümüze gönderm�şlerd�r. Ayrıca yılsonu sayımına �l�şk�n Sayım Tutanağı, 

Taşınır Sayım ve Döküm Cetvel�, Harcama B�r�m� Taşınır Yönet�m Hesabı Cetvel�, yılsonu 

�t�barıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem F�ş�n�n sıra numarasını göster�r tutanakları hazırlayarak 

3 nüsha hal�nde harcama yetk�l�s�n�n onayından sonra müdürlüğümüze gönderm�şlerd�r.  

Taşınır �ş ve �şlemler�ne esas olmak üzere harcama b�r�mler�nden gönder�len Harcama B�r�m� 

Taşınır Yönet�m Hesabı Cetveller� konsol�de ed�lerek Taşınır Kes�n Hesap Cetvel� �le Taşınır Kes�n 

Hesap İcmal Cetveller� düzenlenerek, b�rer suretler� Mal� H�zmetler Serv�s�ne bırakılmıştır.  

Mal� H�zmetler Müdürlüğü tarafından Ön Mal� Kontrole İl�şk�n Usul ve Esaslarla �lg�l� Yönetmel�k 

gereğ� ön mal� kontrol �şlem� yapılmıştır. 

Taşınmaz kayıt ve kontrol �şlemler�yle görevl� b�r�m tarafından hazırlanan formlar müdürlüğümüze 

gönder�lm�ş olup, müdürlüğümüz tarafından konsol�de ed�lerek taşınmaz �cmal cetveller� 

oluşturulmuştur. 
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Tahakkuk Toplamı 

Gel�r Kodu 
Gel�r Açıklaması 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

I II III 

1   Verg� Gel�rler� 19.542.151,27 21.455.795,49 24.394.949,87  

1 2  Mülk�yet Üzer�nden Alınan Verg�ler 10.541.630,72 12.377.715,67 15.084.364,11  

1 2 9 Mülk�yet Üzer�nden Alınan D�ğer Verg�ler 10.541.630,72 12.377.715,67 15.084.364,11  

1 3  Dah�lde Alınan Mal ve H�zmet Verg�ler�  5.494.084,97 6.665.073,55 6.862.493,80  

1 3 2 Özel Tüket�m Verg�s� 2.418.859,21 3.648.661,76 3.844.313,10  

1 3 9 
Dah�lde Alınan D�ğer Mal ve H�zmet 
Verg�ler� 

3.075.225,76 3.016.411,79 3.018.180,70  

1 6  Harçlar 3.506.435,58 2.413.006,27 2.448.091,96  

1 6 9 D�ğer Harçlar 3.506.435,58 2.413.006,27 2.448.091,96  

3   Teşebbüs ve Mülk�yet Gel�rler� 42.416.130,31 39.579.512,70 39.597.862,95  

3 1  Mal ve H�zmet Satış Gel�rler� 39.478.484,00 36.171.475,20 35.830.311,39  

3 1 1 Mal Satış Gel�rler� 141.899,92 128.456,98 156.646,81  

3 1 2 H�zmet Gel�rler� 39.336.584,08 36.043.018,22 35.673.664,58  

3 6  K�ra Gel�rler� 2.937.646,31 3.408.037,50 3.767.551,56  

3 6 1 Taşınmaz K�raları 2.937.646,31 3.408.037,50 3.767.551,56  

4   Alınan Bağış ve Yard. �le Özel Gel�rler 4.824.686,78 1.128.527,81 3.122.000,46  

4 2  Merkez� Yönet�m Bütçes�ne Dah�l 
İdarelerden Alınan 

960.413,36 81.551,76 0,00  

4 2 2 Sermaye 960.413,36 81.551,76 0,00  

4 4  Kurumlardan ve K�s. Alınan Yardım ve Bağış 2.471,12 10.383,94 755.077,24  

4 4 1 Car� 2.471,12 10.383,94 755.077,24  

4 5  Proje Yardımları 3.861.802,30 1.036.592,11 2.366.923,22  

4 5 1 Car� 3.861.802,30 1.036.592,11 2.366.923,22  

5   D�ğer Gel�rler 88.620.536,27 94.235.449,61 114.163.471,13  

5 1  Fa�z Gel�rler� 136.268,63 31.915,10 34.543,75  

5 1 9 D�ğer Fa�zler 136.268,63 31.915,10 34.543,75  

5 2  K�ş� ve Kurumlardan Alınan Paylar 80.824.901,64 87.109.088,14 107.974.411,77  

5 2 2 Verg� ve Harç Gel�rler�nden Alınan Paylar 78.610.606,20 86.031.484,83 107.560.030,26  

5 2 4 Kamu Harcamalarına Katılma Payları 184,04 0,11 7,68  

5 2 8 Mahall� İdarelere A�t Paylar 2.214.111,40 1.077.603,20 414.373,83  

5 3  Para Cezaları 2.532.263,01 3.006.997,73 3.582.189,62  

5 3 2 İdar� Para Cezaları 1.015.002,30 942.562,91 1.290.463,71  

5 3 4 Verg� Cezaları 1.517.260,71 2.064.434,82 2.291.725,91  

5 9  D�ğer Çeş�tl� Gel�rler 5.127.102,99 4.087.448,64 2.572.325,99  

5 9 1 D�ğer Çeş�tl� Gel�rler 5.127.102,99 4.087.448,64 2.572.325,99  

6   Sermaye Gel�rler� 32.769.593,74 22.454.799,97 9.269.643,89  

6 1  Taşınmaz Satış Gel�rler� 32.769.593,74 22.454.799,97 9.239.643,89  

6 1 9 D�ğer Taşınmaz Satış Gel�rler� 32.416.043,89 22.454.799,97 9.239.643,89  

6 2  Taşınır Satış Gel�rler� 0,00 0,00 30.000,00  

6 2 2 Taşıt Satış Gel�rler� 0,00 0,00 30.000,00  

Genel Toplam: 188.173.098,37 178.854.085,58 190.547.928,30 

 

 

 

 

         

204 kastamonu.bel.tr



 

H. Kodu Gel�r Türü 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

810 1 Verg� Gel�rler� 14.377.439,99 15.605.595,94 15.411.961,62 

810 3 Teşebbüs ve Mülk�yet Gel�rler� 36.736.598,91 33.755.189,22 33.137.254,88 

810 4 Alınan Bağış ve Yardımlar �le Özel Gel�rler 4.824.686,78 1.128.527,81 3.122.000,46 

810 5 D�ğer Gel�rler 87.354.108,15 93.374.448,11 112.342.961,97 

810 6 Sermaye Gel�rler� 32.769.593,74 22.454.799,97 9.269.643,89 

 Net Bütçe Gel�r�: 176.062.427,57 166.318.561,05 173.283.822,82 

  
Toplam Tahakkuk ve Net Bütçe Gel�r Karşılaştırması

 

Gel�r Bütçes�n�n Yıllara Göre Gerçekleşmeler� 
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Toplam Tahakkuk (₺) 188.173.098,37 178.854.085,58 190.547.928,30

Net Tahs�lat (₺) 176.062.427,57 166.318.561,05 173.283.822,82

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

Verg� Gel�rler� Teşebbüs ve
Mülk�yet Gel.

Al. Bağış ve
Yardı. �le Özel

Gel.

D�ğer Gel�rler Sermaye
Gel�rler�

2018 Yılı 14.377.439,99 36.736.598,91 4.824.686,78 87.354.108,15 32.769.593,74

2019 Yılı 15.605.595,94 33.755.189,22 1.128.527,81 93.374.448,11 22.454.799,97

2020 Yılı 15.411.961,62 33.137.254,88 3.122.000,46 112.342.961,97 9.269.643,89

Gel�r Bütçes� (₺)
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BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

Gel�r Bütçes� 

Bütçe Gel�rler�n�n Yıllara Göre Gerçekleşme Oranları 

Bütçe Yılı Bütçe Tahm�n� (₺) Ek Bütçe (₺) Toplam Bütçe (₺) Gerçekleşme (₺) Gerçekleşme Oranı 

2018 182.000.000,00 25.750.000,00 207.750.000,00 176.062.427,57 84,75% 

2019 195.000.000,00 - 195.000.000,00 166.318.561,05 85,29% 

2020 200.000.000,00 - 200.000.000,00 173.283.822,82 86,64% 

 

 

G�der Bütçes� 

Bütçe G�derler�n�n Yıllara Göre Gerçekleşme Oranları 

Bütçe Yılı Bütçe Tahm�n� (₺) Ek Bütçe (₺) Toplam Bütçe (₺) Gerçekleşme (₺) Gerçekleşme Oranı 

2018 182.000.000,00 28.000.000,00 210.000.000,00 204.745.473,93 97,50% 

2019 195.000.000,00 - 195.000.000,00 194.504.890,33 99,75% 

2020 210.000.000,00 - 210.000.000,00 196.165.052,20 93,41% 
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H.K. Bütçe G�der�n�n Türü 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

830 1 Personel G�derler� 25.752.658,68 31.009.716,87 35.131.772,50 

830 2 SGK Devlet Pr�m� G�derler� 5.419.932,90 6.636.444,62 5.420.247,12 

830 3 Mal ve H�zmet Alım G�derler� 97.363.671,56 81.517.650,98 86.496.379,27 

830 4 Fa�z G�derler� 2.324.486,16 3.646.555,10 4.800.464,36 

830 5 Car� Transferler 5.968.927,17 6.483.327,34 6.601.174,86 

830 6 Sermaye G�derler� 67.440.797,46 65.184.090,32 57.715.014,09 

830 7 Sermaye Transferler� 475.000,00 27.105,10 0 

Bütçe G�derler� Toplamı: 204.745.473,93 194.504.890,33 196.165.052,20 

 

 

Gerçekleşen Bütçe Gel�r� ve G�derler�n�n Yıllara Göre Değ�ş�m� 

Bütçe Yılı Gerçekleşen Bütçe G�der� (₺) Gerçekleşen Bütçe Gel�r� (₺) 

2018 204.745.473,93 176.062.427,57 

2019 194.504.890,33 166.318.561,05 

2020 196.165.052,20 173.283.822,82 
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2018 Yılı 25.752.658,68 5.419.932,90 97.363.671,56 2.324.486,16 5.968.927,17 67.440.797,46 475.000,00

2019 Yılı 31.009.716,87 6.636.444,62 81.517.650,98 3.646.555,10 6.483.327,34 65.184.090,32 27.105,10

2020 Yılı 35.131.772,50 5.420.247,12 86.496.379,27 4.800.464,36 6.601.174,86 57.715.014,09 0

G�der Bütçes� (₺)
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Net Bütçe Gel�r� (₺) 176.062.427,57 166.318.561,05 173.283.822,82
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İç Borç Değ�ş�m Tablosu 

Kod N�tel�k 2018 Yılı (₺) 2019 Yılı (₺) 2020 Yılı (₺) 

300 Banka Kred�ler� Hesabı 5.178.569,86 8.054.408,59 10.866.757,17 

320 Bütçe Emanetler� Hesabı 34.085.541,54 42.707.375,88 52.698.803,74 

330 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı 7.668.478,73 4.774.242,46 5.963.944,25 

333 Emanetler Hesabı 7.151.421,57 11.911.534,28 11.760.225,33 

360 Ödenecek Verg� ve Fonlar Hesabı 5.796.314,02 6.691.590,34 10.961.753,48 

361 Ödenecek Sosyal Güvenl�k Kes�nt�ler� Hesabı 602.241,76 3.743.881,53 6.517.056,04 

362 Fonlar veya D�ğer Kamu İda. Adına Yapılan Tah. 1.447.958,17 2.352.140,91 1.567.420,23 

363 Kamu İdareler� Payları Hesabı 0 156.171,72 0,00 

368 Vades� Geçm�ş, Ertelenm�ş veya Taks�tlen. Verg�. 3.666.779,45 3.406.520,93 2.295.441,24 

372 Kıdem Tazm�natı Karşılığı Hesabı 905.439,08 1.000.000,00 67.647,15 

381 G�der Tahakkukları Hesabı 2.563.721,22 4.226.854,02 4.462.337,09 

400 Banka Kred�ler� Hesabı 10.191.151,48 16.014.537,64 18.562.817,43 

430 Alınan Depoz�to ve Tem�natlar Hesabı 0 4.716.673,44 4.990.502,11 

438 Kamuya Olan Ertelenm�ş veya Taks�tlend. Borç. 2.864.581,33 1.723.854,61 952.704,13 

481 G�der Tahakkukları Hesabı 3.268.094,25 3.246.836,54 2.872.134,74 

Toplam: 85.390.292,46 114.726.622,89 134.539.544,13 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

 

- Müdürlüğümüzün yen�l�ğe açık olması, 

- Mal� pol�t�kaların oluşturulmasında etk�n b�r görev üstlenmes�, 

- Müdürlüğümüzün kend� alanındak� b�l�n�rl�k ve saygınlığı, 

- Kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarruflu hareket ed�lmes�, 

- Mevzuat değ�ş�kl�kler�n�n anında �zleneb�lmes� ve uygulanab�lmes�,  

- Taşınır Mal Yönetmel�ğ� kapsamında s�stem�n entegre b�r yapı �le kurularak �şlet�lm�ş olması, 

- Tahakkuk-Tahs�lat oranın arttırılması, 

- Mükellef S�c�l B�lg�ler�n�n sürekl� güncellenmes� �le mükelleflere kısa sürede ulaşılması.  

 

B) Zayıflıklar 

 

- S�stem yapılanmasının tamamlanmamış olması, 

- Mot�vasyonu yüksek �y� yet�şm�ş personel�n az olması, 

- B�r�m h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�ndek� fiz�k� ortamın yeters�z olması,  

- H�zmet �ç� eğ�t�m�n (mevzuat eğ�t�m�n�n) tüm çalışanlar düzey�nde yapılamaması, 

- Mevzuat alanında yaşanan hızlı değ�ş�m ve gel�ş�m�n get�rd�ğ� yorgunluk, 

- Mot�vasyon artırıcı sosyal �mkân ve akt�v�te eks�kl�ğ�, 

- Harcama b�r�mler�n�n değ�ş�me olan d�renc�, 

- Harcama b�r�mler�n�n mevzuat eks�kl�ğ�. 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

- Stratej�k b�r öneme sah�p olan Müdürlüğümüzün personel, mekân ve teknoloj� �mkânlarının 

yükselt�lmes�, 

- F�z�k� mekân yeters�zl�ğ� ve mevcudun �y�leşt�r�lmes�, 

- Otomasyon programının �y�leşt�r�lmes�; Otomasyon programındak� eks�kl�kler�n g�der�lmes� ve �cra 

tak�p modülü başta olmak üzere eklenmes� gereken modüller�n b�r an önce h�zmete sokulması.  

- Personel n�tel�ğ�n� arttırmak �ç�n sürekl� eğ�t�m; Başta beled�ye gel�rler� kanunu olmak üzere gel�r 

bölümünü �lg�lend�ren mevzuat �le �lg�l� çalışanlar �ç�n eğ�t�m programları düzenlemek ver�len 

h�zmet�n kal�tes�n� artıracağı g�b� muvazaaları da ortadan kaldıracaktır. Öncel�kle eğ�t�m ver�lmes� 

gereken kanunlar şunlardır; 

2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunu 

1319 sayılı Emlak Verg�s� Kanunu 

5393 sayılı Beled�ye Kanunu 

213 sayılı Verg� Usul Kanunu 

2492 sayılı Kamulaştırma Kanunu 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun 

- Müşter� �l�şk�ler�, ek�p çalışması ve dayanışma g�b� konularda, b�lg�lend�rme ve eğ�t�m ver�lmes�.  
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MUHTARLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde, Müdürlüğümüz görevler� çerçeves�nde, Mahalle 

Muhtarlarımızdan gelen �stek, ş�kâyet ve öner�ler�n� ve aynı zamanda cenaze h�zmetler�n� en �y� şek�lde 

aksatılmadan yer�ne get�rmek, h�zmet� en etk�n ve ver�ml� şek�lde vatandaşlarımıza sunarak, 

gereks�n�mler� en yüksek düzeyde karşılamaktır. 
 

 V�zyon: Kanun ve Yönetmel�kler çerçeves�nde her türlü sosyal yapılanmayı tamamlayıp 

gel�şt�rerek, vatandaşlarımızın acılı günler�nde ve Mahalle Muhtarlarımızın sorunlarında yanlarında 

olma b�l�nc� ve kal�tel� ve güler yüzlü h�zmet anlayışıyla örnek göster�len müdürlük olmaktır. 

B) Yetk�, Görev ve Sorumlul uklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 9- Muhtarlık İşler� Müdürlüğünün görevler� aşağıdak� g�b�d�r:  
 

a) Muhtarlık İşler� Müdürlüğü’ne ver�len bütçey� �lg�l� mevzuatlara uygun olarak harcamak ve �lg�l� 

şef (memur) tarafından kayıtlarını tutmak, 

b) Muhtarların b�lg�ler�n� tutmak, Muhtarlık İşler� Şefl�ğ� ve d�ğer müdürlükler� �lg�lend�ren konularda 

yazışma �şlemler�n� yürütmek, arş�vlemek, gelen-g�den evrak kayıtlarını tutmak, 

c) Beled�ye sorumluluk ve yetk� alanında bulunan muhtarlardan gelen talepler� elektron�k ortamda 

almak, �lg�l� b�r�mlere �letmek ve talepler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� tak�p etmek,  

d) Muhtarlardan gelen taleplere 15 gün �ç�nde s�stem üzer�nden cevap vermek, ayrıca muhtarların ma�l 

adresler�ne elektron�k posta �le b�ld�rmek, 

e) Gelen taleplerden, yer�ne get�r�lenler� ve yer�ne get�r�lemeyenler�n gerekçes�n� s�steme �şlemek, 

f) İç�şler� Bakanlığı’na üçer aylık dönemlerde sunulacak rapor �le �lg�l� toplam talep sayısı, olumlu ve 

olumsuz cevap sayısını �le yer�ne get�r�lemeyen ta lepler�n gerekçes�n� s�steme �şlemek, 

g) Başkanlık Makamı �le muhtarlar arasındak� �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak,  

h) Başkanın, muhtarlarla �lg�l� yazılı ve sözlü tal�matlarını �lg�l� b�r�mlere ulaştırmak, tak�p ederek 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

�) Muhtarlarla �lg�l� başkanlığa �nt�kal eden sözlü ve yazılı d�lek, ş�kâyet, öner� vb. konuların 

�zlenmes� �le sonuçların �lg�l�lere en kısa zamanda �let�lmes�n� sağlamak. 

j) Muhtarlık İşler� Şefl�ğ� �lg�l� mevzuatlar çerçeves�nde yönlend�rmek, denetlemek, en k ısa zamanda 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

k) Yürüttüğü �şler �le �lg�l� düzenl� olarak ver� toplamak, değerlend�rmek, rapor hazırlamak ve bu 

doğrultuda uygulanan s�stemler� yönet�lmes�ne yönel�k �ş ve �şlemler� yürütmek,  

l) Muhtarlarla �lg�l� oluşturulan projeler, tekn�k detaylar çalışmalar g�b� �şlemler� yürütmek, 

m) Muhtarlık İşler� Şefl�ğ�n�n tüm görevl� personel� �le �lg�l� gerekl� denet�mler� yapmak veya 

yaptırmak, 

n) Muhtarlıklar �le ortak görev yapılması gereken konularda koord�nasyonunu sağlamak, bununla 

�lg�l� d�ğer b�r�mler �le gerekl� yazışma ve çalışmaları yapmak, 

o) Muhtarlık İşler� Şefl�ğ�n�n faal�yet kapsamında gerçekleşt�r�lecek çalışmaların uygulama adımlarını 

bel�rlemek, 

p) Yürütülecek faal�yetler sırasında Beled�ye Başkanı, Beled�ye Başkanı Yardımcıları �le �y� ve etk�n 

b�r �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışmalarını yürütmek, 

q) Faal�yet alanı �le �lg�l� muhtarın talep ve ş�kâyetler�n� değerlend�rerek cevaplandırılmasını 

sağlamak ve bu doğrultuda kararlar almak ve uygulanmasını sağlamak, 
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r) Mezarlıkların, bakım, onarım ve tem�zl�ğ�n� sağlamak, 

s) Cenaze �le �lg�l� gelen mezar yer� talepler�n�n ve h�zmet talepler�n�n (mezar kazma, cenaze yıkama, 

gassal, cenaze nak�l ve defin h�zmetler�) yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak, 

t) A�le mezarlığı ed�nmek �steyen vatandaşların Mezar Yer� Tahs�s Kullanım Belges� düzenlemek, 

u) Beled�yem�ze a�t mezarlıklara defned�lenler�; mezarlık defter�ne kayıt ett�rmek, 

v) Ölüm kayıtlarının ve Mezar Yer� Tahs�s Belgeler�n�n arş�vlenmes�n� sağlamak, 

w) Mezarlık, cenaze ve defin h�zmetler�n�n yürütülmes�nde meyda n  a    geleb�lecek aksaklıkları ve 

alınacak tedb�rler� bel�rleyerek bu konuda alınması gereken kararları ve düzenlemeler�n tak�b�n� 

yapmak. 

Madde 10- (1) Müdürlük, bu yönetmel�kte sayılan görevler�03/07/2005 tar�h ve 5393 sayılı Beled�ye 
Kanunu’na dayanarak Beled�ye Başkanınca kend�s�ne ver�len tüm görevler� gereken özen ve çabuklukla 
yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

Madde 11- Müdürlük, Başkan tarafından ver�len ve bu yönetmel�kte tar�f ed�len görevler �le �lg�l� 
yasalarda bel�rt�len görevler� gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 1 - 1 

Cenaze Yıkama/Taşıma 7 - 7 

Toplam 8 - 8 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Muhtarlık İşleri Müdürü

Muhtarlık İşleri 
Bürosu

Mezarlıklar 
Bürosu

Başkan Yardımcısı
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3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 Müdürlüğümüzde; Muhtarlık B�lg� S�stem�, Mezarlık B�lg� S�stem� (MEBİS), SAMPAŞ ve e- 

beled�ye s�stemler� kullanılmaktadır. 
 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

Donanım Araçları Sayısı 

D�züstü B�lg�sayar 2 

Ter�mal B�lg�sayar 3 

Yazıcılar 1 

Fotokop� Mak�neler� 1 

 

4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 7 

Sözleşmel� Memur - 

Kadrolu İşç� - 

Ş�rket 17 

Toplam 24 
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Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m 2 - - 10 12 

L�se 2 - - 6 8 

Ön L�sans - - - - - 

L�sans 3 - - 1 4 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  7 - - 17 24 

 

  
 

Yaş Durumuna Göre Dağılım

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş - - - 2 2 

36-45 Yaş 1 - - 10 11 

46-55 Yaş 4 - - 5 9 

56+ Yaş 2 - - - 2 

Toplam  7 - - 17 24 
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C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - 2 2 

Erkek 7 - - 15 22 

Toplam  7 - - 17 24 

 

 
 

5) Sunulan H�zmetler

www.muhtar.gov.tr. İnternet s�tes� üzer�nden muhtarlık b�lg� s�stem�ne gelen mahalle 

muhtarlarının mahalleler� �le �lg�l� talep ve ş�kâyetler� beled�yem�z�n �lg�l� b�r�mler�ne b�ld�r�lmes�,  

Gerekt�ğ�nde Muhtarla b�rl�kte mahalleler�nde yapılması gereken �şler� veya ş�kâyet konusu olan 

�şler� yer�nde tesp�t�n�n yapılarak, gerekl� b�r�mlere aktarılması, 

Cenazeler�n şeh�r �ç�, şeh�r dışı ve �l dışına nakl� ücrets�z olarak taşınması,  

Cenazeler�n yıkanmasını ücrets�z olarak gerçekleşt�r�lmes�, 

Ücrets�z kefen ver�lmes�, 

Beled�m�ze a�t mezarlıklara defin ed�lecek olanların ücrets�z mezarlarının kazılması, 

Beled�yem�ze a�t mezarlıklara defin ed�lecek olanlara ücrets�z mezar tahtası ver�lmes�,  

Beled�yem�ze a�t mezarlıklarda mezar yer� olmayan vatandaşlarımıza ücret karşılığı mezar yer� 

tahs�s� yapılması, 

Fak�r ve k�mses�zlere mezar yer� tahs�s�n�n yapılması, 

Mezarlıkların tem�zl�k ve bakım ve onarımının yapılması.  
 

6) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� 

 

 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanunu �le İç Kontrol ve Ön Mal� Kontrole İl�şk�n 

Usul ve Esaslar çerçeves�nde b�r�m�m�z�n bütçes�nden yapılan harcamalar �le �lg�l� ödeme em�rler� 

düzenlenerek ekler�n�n kontrolü yapılmaktadır. İç kontrolün �dar� ve ma l� kararlar �le bunlara �l�şk�n 

�şlemler�n yasallık ve düze nl�l�ğ�n�n kontrolü harcama b�r�m�m�zce etk�n b�r şek�lde uygulanır. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Kadın Erkek
Personel Sayısı 2 22

        

 
   

217

Muhtarl k Isleri Müdürlügü--
.
.



 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 
 

Amaçlar Hedefler 

S
o

sy
a

l 
B

el
ed

�y
ec

�l
�k

 

Kamu kurum ve kuruluşlardan, muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen�s tek/ ş�kâyet 
/öner�ler�n �lg�l� b�r�m veya b�r�mlere havale ed�lerek koord�nasyonu sağlamak, 
gerçekleşt�r�lmes� yönündek� çalışmalarda �se kısa ve orta vadel� çözümlenmes� mümkün 
olanların net�celend�r�lmes�ne, yatırım konusu olan hususların �se �lg�l� müdürlükler�m�zce 
tak�p ed�lmes�n� sağlamak 

Vatandaşlarımıza daha �y� h�zmet sunab�lmek �ç�n Cenaze Nak�l Aracının alınmasını sağlamak 

Cenaze �şlemler�n�n en �y� şek�lde yapılması �ç�n beled�yem�z sınırları �çer�s�nde vefat eden 
vatandaşlarımıza ücrets�z kefen ver�lmes� 

Defin h�zmetler�n�n en �y� şek�lde yapılması �ç�n beled�yem�ze a�t mezarlıklara defned�len 
vatandaşlarımıza ücrets�z mezar tahtası ver�lmes� 

Defin h�zmetler�n�n en �y� şek�lde yapılması �ç�n beled�yem�ze a�t mezarlıklara defned�lenlere 
ücrets�z mezar kazılması 

Şeh�r �ç�, şeh�r dışı ve �l dışına cenaze nak�ller�n�n vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek b�r 
şek�lde ücrets�z yapılmasını sağlamak 

Beled�yem�ze a�t mezarlıklara fak�r ve k�mses�zler �ç�n ücrets�z mezar yer� tahs�s etmek 

Beled�yem�ze a�t mezarlıklardan, mezar yer� �steğ�nde bulunan vatandaşlarımızın mezar yer� 
tahs�s etmek 

Vatandaşlarımızın mezarlıklarımıza rahat b�r şek�lde z�yaret edeb�lmeler� �ç�n 
mezarlıklarımızın �ç yollarının yapılmasını sağlamak 

İht�yaçlara cevap vereb�lecek ölçüde günün koşullarına göre teknoloj�k, planlı ve modern b�r 
şek�lde müdürlüğümüze a�t h�zmet tes�s�n�n (Mezarlıklar Şefl�ğ� Bürosu, mesc�t, morg ve gas�l 
hane) yapılmasını sağlamak 

 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Günümüzün hızla değ�şen dünyasında yasal olarak yer�ne get�r�lmes� gereken görevler�m�z�n 

sorumluluğu �ç�nde, h�zmetler� vatandaşlarımıza sunarken yaklaşımımız, esnek b�r yapıda tam b�r �ş 

b�rl�ğ� �çer�s�nde olarak değ�şen �ht�yaçlarına uygun h�zmetler�n sağlanmasını �lke ed�nmek, temel 

pol�t�kamızdır. Vatandaşlarımızın �ht�yaçlarını en �y� ve en kısa zaman �çer�s�nde gerçekleşt�rmek yen� 

mezarlık alanlarının bulunması, cenaze nak�l aracının alınması, mezarların kazılmasında ve 

tem�zlenmes�nde çalıştırılmak üzere personel alınması öncel�kl� hedefler�m�zdend�r. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 437.512,57 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,22% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 392.000,00 436.713,77 436.713,77 

06 Sermaye G�derler� 110.000,00 798,80 798,80 

Toplam: 502.000,00 437.512,57 437.512,57 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 437.512,57 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,22’d�r. 

3) Mal� Denet�m Sonuçları 

 Müdürlüğümüzde 2020-2021 mal� yılları hesaplarına �l�şk�n Sayıştay, d�ğer denet�mler �le �lg�l� 
b�lg�ler, sorgulara ve raporlar bulunmamaktadır. 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

Kamu Kurum ve Kuruluşlardan, Muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen 

�stek/ş�kâyet/öner�ler�n �lg�l� b�r�m veya b�r�mlere havale ed�lerek koord�nasyon sağlanmış olup, 

gerçekleşt�r�lmes� yönündek� çalışmalarda �se kısa ve orta vadel� çözümlenmes� mümkün olanlar 

net�celend�r�lm�şt�r. Yatırım konusu olan hususların �se �lg�l� müdürlükler�m�zce tak�p ed�lmes� 

sağlanmıştır. 

Cenaze �şlemler�n�n en �y� şek�lde yapılması �ç�n beled�yem�z sınırları �çer�s�nde vefat eden 

vatandaşlarımıza ücrets�z kefen ver�lm�şt�r 

Beled�yem�ze a�t mezarlıklara defned�lenlere ücrets�z mezar tahtası ver�lm�şt�r. 

Beled�yem�ze a�t mezarlıklara defned�lenlere mezar kazımı yapılmıştır. 

Şeh�r �ç�, şeh�r dışı (Mrk.Köy; İlçelere) ve �l dışına (Şeh�rler arası) cenaze nakl� yapılmıştır. 

Beled�yem�ze a�t mezarlıklara fak�r ve k�mses�zler �ç�n ücrets�z mezar yer� tahs�s ed�lm�şt�r.  

Mezar yer� �steğ�nde bulunan vatandaşlarımıza mezar yer� tahs�s� yapılmıştır. 

D�n� Bayramlarda; ar�fe günler�nde Mezarlıklarımızda Kur’an-ı Ker�m okunmuştur, 

Vatandaşlarımızın ebed�yete �nt�kal eden yakınlarını daha rahat b�r şek�lde z�yaret etmes� �ç�n 

mezarlıkların tem�zl �ğ�n�, bakım ve onarımını yapılmıştır. 

Tüm Dünyayı ve Ülkem�z� tehd�t eden COVİD-19 salgınından en az etk�lenecek şek�lde tedb�rler 

alarak, tüm personell�m�z görevler�n� yer�ne get�rm�şt�r, 

1 Adet yen� Cenaze Nak�l Aracı alınmıştır, 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler  
 

- Deney�ml� elamanların olması, 

- H�yerarş�k bağlanım emek ve fik�r üret�m�ne açık olması, 

- Yerleş�k b�r kurum kültürü, 

- Çalışanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın olması. 

 Beled�yem�z, sosyal beled�yec�l�k anlayışıyla, vatandaşlarımızı mutlu etmek �ç�n yasal çerçeveler 

�çer�s�nde tüm �mkânlarını seferber etmekted�r.  

 

B) Zayıflıklar 

Yeter� kadar mezarlık alanın, cenaze nak�l aracımızın ve personel�m�z�n olmaması ve İht�yaçlara 

cevap vereb�lecek ölçüde günün koşullarına göre teknoloj�k, planlı ve modern b�r şek�lde 

müdürlüğümüze a�t h�zmet tes�s�n�n (Mezarlıklar Şefl�ğ� Bürosu, mesc�t, morg, gas�l hane ve sahada 

çalışan şoför ve mezar kazıcı personeller�m�z �ç�n d�nlenme odası) bulunmaması. 

C) Değerlend�rme 

Yen� dönem �çer�s�nde vatandaşlarımıza daha �y� h�zmet ver�lmes� �ç�n yen� mezarlık alanlarının 

oluşturulması, yen� cenaze nak�l araçlarının alınması ve mezarlıkların tem�zl�ğ�nde ve mezarların 

kazılmasında çalıştırılmak üzere per sonel görevlend�r�lmes� gerekmekted�r. 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Zayıf yönler�m�ze m�n�m�ze etmek �ç�n o yönde çalışmalarımıza daha da önem ver�lmes�d�r. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Kastamonu Beled�ye Başkanlığının amaçları, prens�pler�, pol�t�kaları ve �lg�l� mevzuat 

�le Beled�ye Başkanının bel�rleyeceğ� esaslar çerçeves�nde Stratej�k Plan, Yıllık Performans Programı 

ve bütçes�ne uygun olarak çalışmalarını yürütmek. 
 

 V�zyon: İlet�ş�m becer�ler�n� mükemmel sev�yeye çıkarmak. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

 Özel Kalem Müdürlüğü, Kastamonu Beled�ye Başkanlığı’nın amaçları, prens�pler�, pol�t�kaları ve 

�lg�l� mevzuat �le Beled�ye Başkanı’nın bel�rleyeceğ�   esaslar çerçeves�nde stratej�k plan, yıllık 

performans p rogramı, yatırım programı ve bütçes�ne uygun olarak çalışmalarını yürütmekle görevl� 

olup, görevler� aşağıda sayılmıştır: 

a) Beled�ye Başkanı’nın z�yaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, açılış, m�ll� ve d�n� bayramlar 

�le mahall� kurtuluş günler� vesa�re öneml� günlerde düzenlenen organ�zasyonlarda her türlü 

protokol ve tören �şler�n� düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerler�n�n Beled�ye Başkanı’na 

b�ld�rmek, bu g�b� törenlere Beled�ye Başkanı’nın �şt�rak etmes�n� tem�n etmek, beled�ye 

Başkanı’nın �şt�rak edemed�ğ� program, tören, vs. başkan adına protokol gerekler�n� yer�ne 

get�rmek, 

b) Beled�yey� ve Beled�ye Başkanı’nı yurt �ç� veya yurt dışında z�yarete gelen tems�lc�ler ve tüzel 

k�ş�ler� ağırlamak ve gerekl� tüm düzenlemeler� yapmak, 

c) Beled�ye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programının hazırlamak, randevu talepler�n� 

değerlend�r�p programa almak ve   t e  l e  f on görüşmeler�n� sağlamak. Başkan’ın zamanını 

planlamasına yardımcı olmak �ç�n gerekl� tüm �şler�n� yapmak, 

d) Randevu günler� ve/veya d�ğer günlerde vatandaşları veya kurum �ç�nde görüşmek �steyen personel 

�le Beled�ye Başkanı �le görüşmeler�n� sağlamak, 

e) Başkanlık ve beled�ye b�r�mler� arasında koord�nasyonun tem�n� �ç�n gerekl� �şlemler�n�n 

yapılmasını tak�p ederek sonuçlandırmak, 

f) Kurum �ç� ve kurum dışı yazışmaların yapılması, 

g) Başkanlık tarafından organ�ze ed�len toplantı ve davetlerle �lg�l� resm� prosedürün sağlanması ve 

beled�ye bütçes�nden yapılacak tems�l, ağırlama ve tören g�derler� yönerges�ne ve d�ğer yasal 

mevzuata uygun olarak g�derler�n yapılması, 

h) Beled�ye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, tems�l, yurt�ç� ve yurtdışı 

seyahatler�ndek� yazışma tahakkuk �şlemler�n� yapmak, 

�) Başkanlığın yurt dışı ve kardeş şeh�rlerle olan �let�ş�m ve faal�yetler�n�n organ�ze ed�lmes�, 

Başkanlığa gelen yabancı m�safirlere ev sah�pl�ğ� yapılması ve dış ülkelere yapılan gez�ler�n 

organ�ze ed�lmes� �şlemler�n�n yapılmasını ve tak�p ed�lerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

j) Başkanlığı �lg�lend�ren toplantı, br�fing ve görüşmeler� düzenlemek, bunlara a�t öneml� not ve 

tutanakların tutulması ve yayımlanması �şlemler�n�n yapılmasını sağlamak. 
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C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 
 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Otomob�l 2 - 2 

Kamyonet 2 - 2 

Toplam 4 - 4 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Özel Kalem Müdürü

Özel Kalem 
Bürosu

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 2 

D�züstü B�lg�sayar 1 

Yazıcı 1 

Telev�zyon 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 6 

Sözleşmel� Memur 3 

Kadrolu İşç� 1 

Ş�rket 24 

Toplam 34 

 

 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 1 5 6 

L�se - - - 13 13 

Ön L�sans 2 2 - 3 7 

L�sans 3 1 - 3 7 

Yüksek L�sans 1 - - - 1 

Toplam  6 3 1 24 34 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 
 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 1 1 

26-35 Yaş - 2 - 7 9 

36-45 Yaş 4 1 - 13 18 

46-55 Yaş 2 - 1 3 6 

56+ Yaş - - - - - 

Toplam  6 3 1 24 34 

 

 

Cinsiyet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - 2 2 

Erkek 6 3 1 22 32 

Toplam  6 3 1 24 34 
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5) Sunulan H�zmetler 

Beled�ye Başkanının �lg�l� mevzuatta ön görülen görev ve yetk�ler�n�n kullanılmasında gerekl� 

çalışmaları yapmak, 

Beled�ye faal�yetler�n�n sürdürüleb�l�r kılınması �ç�n başkanlık makamının görev ve 

sorumluluklarında kend�s�ne yardımcı olmak ve Beled�ye Başkanı’nın mevcut yükünü hafifletmek,  

Beled�ye Başkanı’nın Beled�ye Mecl�s�, Beled�ye Encümen� ve beled�ye h�zmet b�r�mler� 

arasındak� koord�nasyonunu sağlamak, 

Beled�ye Başkanı’nın her türlü tal�matını �lg�l�lere �letmek ve sonuçlarını tak�p etmek,  

Beled�ye Başkanı’nın tüm telefon görüşmeler�n� sağlamak, randevu talepler�n� düzenlemek, 

m�safirler�n en �y� şek�lde karşılanmasını ve ağırlanmasını sağlamak,  

Başkanlık Makamı tarafından ver�len görevler� yapmak ve bunlara a�t yazışmaları yürütmek, 

Beled�ye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, 

Beled�ye �le vatandaşlar arasında d�yaloğun gel�şt�r�lmes�ne yardımcı olmak, 

Beled�ye Başkanı’nın em�rler� doğrultusunda beled�ye b�r�mler� çalışmalarının �zlenmes� ve 

tak�b�n� yapmak, 

Beled�ye Başkanı’nın ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, tems�l, yurt�ç� ve yurtdışı seyahat 

g�derler�n�n gerekl� yazışma ve �şlemler�n� yapmak, 

Beled�ye Başkanı’nın protokolle olan �l�şk�ler�n� düzenlemek,  

Beled�ye Başkanı’na �mzalaması, onaylaması gereken evrakların sunulması ve �lg�l� b�r�mlere 

�let�lmes�n� sağlamak, 

Beled�ye Başkanı’na a�t taz�ye, özel gün kutlamalarının, z�yaretler�n�n vb. organ�zasyonlarının 

düzenlenmes�, gerekl� yazışma veya görüşmeler�n sağlanması. 

 

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 1.363.084,13 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,69% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 1.174.000,00  1.363.084,13  1.363.084,13  

Toplam: 1.174.000,00 1.363.084,13 1.363.084,13 

 
2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

  

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 1.363.084,13 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %0,69’d�r. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak amacımız, çalışmalarımızı beled�yem�z�n temel 

hedefler� doğrultusunda mevcut b�l�msel ve teknoloj�k �mkânları en �y� şek�lde kullanarak, katılımcılığı 

ve şeffaflığı ön planda tutarak sürdürmek, beklent�ler� en etk�n ve hızlı şek�lde karşılamak, şeh�r halkının 

mutluluk ve memnun�yet�n� daha üst sev�yelere çıkararak, daha fonks�yonel ve estet�k değer� yüksek, 

doğa �le uyumlu sürdürüleb�l�r yaşam mekânları oluşturmaktır. 

 V�zyon: Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak öncel�kl� hedefim�z her geçen gün büyüyen, gel�şen 

şehr�m�zde sürdürüleb�l�r sağlıklı b�r çevre ve dünya standartlarında kentsel yeş�l alanlar oluşturmak, 

k�ş� başına düşen yeş�l alan m�ktarını artırarak gelecek nes�llere aktarılmasını sağlayacak projeler 

üretmek, uygulamak ve vatandaşlarımızın h�zmet�ne sunmaktır. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

 Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu çerçeves�nde Beled�ye Mecl�s�n�n 04.04.2007 tar�h 

ve 48 sayılı kararı �le kabul ed�len yönetmel�kle bel�rlenen görev ve sorumlulukları Kastamonu Beled�ye 

Başkanına ve Başkanın onayı �le görevlend�rd�ğ� �lg�l� Başkan Yardımcısına bağlı olarak yer�ne 

get�rmekted�r.  

Madde 5- Müdürlük Kastamonu’nun doğal çevresel ve �mar durumlarını göz önünde bulundurarak: 

Müdürlüğün kısa ve uzun vadel� çalışma programını yapmak,  

a) Müdürlüğün kısa ve uzun vadel� çalışma programını yapmak,  

b) Çalışma alınana g�ren her türlü proje ve planları yapmak ve yaptırmak, 

c) İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü �le �ş b�rl�ğ� yaparak çevreye ve yeş�le dönük �mar planları, 

rev�zyonları ve ıslah �mar planları yaptırmak, 

d) Plan ve projelere yapılan, ark ve bahçeler�n yeş�l alan düzenleme ve �nşaatlarını yapmak ve 

yaptırmak, 

e) Yeş�le dönük olarak her türlü park ve bahçe b�tk�ler�n�n üret�m�n� ve plantasyonunu yapmak ve 

üret�m� yapan yerlerden bunları yasal prosedüre uygun tem�n etmek,  

f) Mevcut park ve bahçe yeş�l kuşak fidanlık ve üret�m yerler�ndek� tüm b�tk�ler�n bakım, budama, 

sulama ve zararlılarla mücadele �şler�n� yürütmek, 

g) Parklardak� bahçelerde ve spor tes�sler�nde bulunan oturma gruplarını oyuncak ve sport�f araç ve 

gereçler�n bakımlarını yapmak ve yen�lenmeler�n� sağlamak, 

h) Hemşer�lere ucuz ve kal�tel� tohum ve fidan üretmek ve sağlamak suret� �le yeş�l b�r çevre 

oluşturulmasına katkıda bulunmak, 

�) Çevre b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� çevren�n korunması g�b� her konuda b�l�nçlend�rme çalışmaları 

yapmak bu konularda �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yaparak etk�nl�klerde bulunmak, 

j) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, zamanında yürütmek her türlü evrak ve belge usulünce ve düzenl� 

b�r b�ç�mde sağlamak, 

k) Çalışan tüm personel�n �ş ve �şlemler�n�n en etk�n b�r b�ç�mde yürütülmes�n� sağlamak,  

l) Yevm�yel� personel�n puantaj ve tahakkuk �şlemler�n� yürütmek, 

m) Yasa, tüzük, yönetmel�k ve yönergelerde ver�len d�ğer görevler�n yanında Başkanlık Makamınca 

tevd�� ed�len d�ğer görevler� yürütmek g�b� temel görevler� yapmakla yükümlüdür. 
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personel�n�n Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 

Müdür: Beled�ye Başkanı ve Başkan Yardımcısına karşı yükümlü ve sorumlu olarak, �lg�l� mevzuat 

dâh�l�nde müdürlük faal�yetler�n�n yürütmek.  

Tekn�k Personel: B�r�m Müdürüne karşı sorumlu olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğüne a�t kısa ve 

uzun vadel� plan ve programların yapılması, müdürlük faal�yetler�n� kapsayan tüm projeler�n 

hazırlanması, uygulamalarının yapılması ve kontrolünün sağlamak.  

İdar� Personel: B�r�m Müdürüne karşı sorumlu olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğünün �ç ve dış 

yazışmalarının tak�b�, bütçe tahm�nler�n�n yapılarak hazırlanması, ödeme belgeler�n�n hazırlanması, 

taşınır mal ve malzeme kayıtlarının tutulması ve tak�b�n�n sağlamak.  

Şoför / Operatör: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün faal�yetler�nde kullanılmak üzere, kend�ler�ne tahs�s 

ed�lm�ş olan araç, �ş mak�neler� ve aletler� �ş güvenl�ğ� kurallarını gözeterek kullanmak, per�yod�k 

bakımlarının yapılmasını sağlamak ve arıza tak�b�n� yapmak. 

Ustabaşı: B�r�m yönet�c�ler� �le saha personel� arasında koord�nasyonu sağlayarak ver�len görevler�n 

eks�ks�z ve zamanında tamamlanmasını sağlamak. 

Saha Elemanı: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün faal�yetler� kapsamında b�r�m müdürü tarafından 

ver�len tüm görevler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n çalışmak. 

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün faal�yetler� 1 Müdür ve 69 Personel �le beled�yem�z�n Dış 

H�zmet B�r�mler� Ek B�nasında tahs�s ed�lm�ş olan 253 m²’l�k �dar� bölümden koord�ne ed�lerek 

yürütmekted�r. Kuzeykent Mahalles�nde bulunan fidanlıkta ç�çek üret�m�nde kullanılan toplam 600 m² 

alanda 3 adet sera �le toplam 1.000 m² açık ve kapalı depo mevcuttur. Müdürlüğümüzce günlük bakım 

ve tem�zl�ğ� yapılan toplam 190.000 m² alanda kurulu 50 adet park bulunmaktadır. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyon 2 - 2 

Kamyonet 7 - 7 

İş Mak�nası 3 - 3 

D�ğer 2 - 2 

Toplam 14 - 14 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Park Ve Bahçeler 
Müdürü

Proje Ve Kontrol 
Bürosu

Fidanlık, Sera Ve 
Depolar

İdari İşler Bürosu

Başkan Yardımcısı

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 Müdürlüğümüzde beled�yem�z�n tümünde kullanılmakta olan SAMPAŞ Yönet�m B�lg� S�stem� 

ve e-beled�ye Belge Yönet�m S�stem� kullanılmaktadır. 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 5 

D�züstü B�lg�sayar 5 

Yazıcı 5 

Çok Fonks�yonlu Yazıcı (Fotokop�-Faks-Tarayıcı) 2 

Telev�zyon 5 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 3 

Sözleşmel� Memur 2 

Kadrolu İşç� 8 

Ş�rket 66 

Toplam 79 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 5 35 40 

L�se 1 - 3 23 26 

Ön L�sans 1 - - 3 5 

L�sans - - - 4 4 

Yüksek L�sans 1 2 - 1 4 

Toplam  3 2 8 66 79 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 2 2 

26-35 Yaş - 1 - 27 28 

36-45 Yaş 1 1 - 25 27 

46-55 Yaş 1 - 8 10 19 

56+ Yaş 1 - - 2 3 

Toplam  3 2 8 66 79 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - 1 - 3 4 

Erkek 3 1 8 63 75 

Toplam  3 2 8 66 79 
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5) Sunulan H�zmetler 

İdar� İşler �le İlg�l� H�zmetler  
 

- İhale ve doğrudan tem�n yoluyla satın alma �şler�n�n yapılması,  

- Personel �z�n, rapor vb. tak�b�, 

- Yazışmaların tak�b�, 

- Araç görev yazılarının hazırlanması, yolluk ödeme belgeler�n�n düzenlemes�,  

- Taşınır kayıt ve kontrol �şlemler�n�n yapılması, 

- İstek ve ş�kâyetler�n tak�b� ve sonuçlandırılması, 

- Mecl�s ve Encümen kararlarının tak�b� ve uygulanması.  
 

� Mevcut Park, Orta Kaldırım ve Yeş�l Alanların Bakımlarının Yapılması  
 

- Ç�m b�çme faal�yetler�, 

- Ağaç ve çalı budama ve ıslah faal�yetler�, 

- Otomat�k sulama s�stemler�n�n kurulması çalışmaları, 

- Ağaç ve yeş�l alanların per�yod�k olarak sulanması, 

- Dereler�n per�yod�k olarak tem�zlenmes�, 

- Havuzların per�yod�k tem�zl�ğ�n�n yapılması.

Parklar, Kavşaklar, Orta Refüjler ve Yen� Yeş�l Alanların Oluşturulması Peyzaj Uygulama  
 

- Proje hazırlanması ve uygulanması, 

- Hafr�yat ve tesv�ye çalışmaları, 

- Ağaç, çalı ve mevs�ml�k ç�çek d�k�m� çalışmaları, 

- Ç�m serme çalışmaları, 

- Semt Sahaları yapım çalışmaları.

Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletler� Kurulumları  
 

- Proje hazırlanması ve onayı 

- Sert zem�n yapım çalışmaları 

- Çocuk oyun grubu bakım, onarım ve montaj çalışmaları 

- Açık hava spor aletler� bakım, onarım ve montaj çalışmaları 

- Kauçuk zem�n kaplama çalışmaları. 

 

Sunulan D�ğer H�zmetler 

- Resmî törenlerde b�r�m�m�ze ver�len görevler�n yer�ne get�r�lmes� 

- Beled�yem�z�n düzenled�ğ� tüm programlarda protokol ve m�safir oturma düzen� hazırlanması ve 

ver�len d�ğer görevler�n yer�ne get�r�lmes�, 

- Kamu kurumları ve s�v�l toplum kuruluşlarının yapacakları etk�nl�klerde kullanacakları masa ve 

sandalyeler�n tem�n ed�lmes�,  

- Kış aylarında kar tem�zleme çalışmaları, 

- Her yaştan vatandaşımızın katılab�leceğ� çevre duyarlılığını artırmaya yönel�k etk�nl�kler 

düzenlenmes�. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

Amaç: Kent�n doğal, tar�h� ve kültürel m�rasına saygılı b�r anlayışla, sosyal, ekonom�k ve fiz�ksel 
gel�ş�m�ne yön vererek yaşanab�l�r b�r kent yaratmak. 

Hedef: K�ş� başına düşen akt�f yeş�l alanın artırılması, fonks�yonel kullanımının tem�n�, gel�şt�r�lmes� 
ve korunmasıdır. 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak yürütülen faal�yetlerde Beled�yem�z�n 2020-2024 Stratej�k 
Planı ve Performans Programı temel�nde kurum çıkarları ve vatandaş memnun�yet� gözet�lmekted�r. 
Sorumluluk alanımızdak� park ve yeş�l alanların günlük, haftalık, aylık ve mevs�ml�k olarak per�yod�k 
bakım çalışmalarının aksatılmadan yapılmasının  y anı sıra, şehr�m�zde k�ş� başına düşen yeş�l alan 
m�ktarının artırılmasına yönel�k planlamaların yapılmasına önem ver�lmekted�r.  

Bu çalışmaların aksamadan yapılmasını sağlamaya yönel�k bel�rled�ğ�m�z öncel�kler�m�z �se; 

H�zmette öncel�kler�n doğru tesp�t ed�lmes�, 

Gerçekç� ve öngörülü b�r yıllık plan ve program hazırlanması, 

Faal�yetlere, plan ve projelere uygun bütçe planlanması, 

Kaynak �srafına karşı hassas olunması, 

Yapılan �ş ve �şlemlerde yasal düzenlemelere t�t�zl�kle uyuması, 

H�zmette kal�te, ver�ml�l�k ve etk�nl�ğ�n sağlanması,  

Ver�len h�zmetlerde vatandaş memnun�yet�n�n gözet�lmes�, 

B�lg� ve teknoloj�den azam� yararlanılması, 

İş sağlığı ve güvenl�ğ� tedb�rler�n�n alınması ve eğ�t�mlere katılımın sağlanması, 

Çalışanların memnun�yet�n�n gözet�lmes�d�r. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 4.532.632,19 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 2,31% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 1.858.000,00  1.740.714,51  1.740.714,51  

06 Sermaye G�derler� 4.280.000,00 3.878.955,80 2.791.917,68 

Toplam: 6.138.000,00 5.619.670,31 4.532.632,19 
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2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 4.532.632,19 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %2,31’d�r. 

 

3) Mal� Denet�m Sonuçları 

 B�r�m�m�z Satın alma �ş ve �şlemler� 2020 yı lı �çer�s�nde Sayıştay tarafından denetlenm�ş olup, 
herhang� b�r tenk�t alınmamıştır. 

 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

 Mevcut park, orta kaldırım ve yeş�l alanların bakımlarının yapılması.  

Yapılan �şlem 2020 yılı 

Mevcut park ve yeş�l alanlarda bakım çalışmaları 
tamamlanma oranı (ç�m b�çme, budama, sulama 
tem�zl�k) 

%100 

Bakım �ç�n gerekl� olan mak�ne ve teçh�zat 
tamamlanma oranı 

%100 

Bakım �ç�n gerekl� olan bahçe malzeme ve gereçler� 
tamamlanma oranı 

%100 

Otomat�k sulama s�stem� sayısı   5 

 

 Parklar, kavşaklar, orta refüjler ve yen� yeş�l alanların oluşturulması peyzaj uygulama 

Yapılan �şlem 2020 yılı 

D�k�len ağaç sayısı 1.150 

D�k�len çalı sayısı 24.228 

D�k�len ç�çek sayısı 178.760 

Ser�len rulo ç�m 15.000 

Tamamlanan park sayısı 2 

Tamamlanan semt sahası 3 

  

 Oyun grubu ve açık alan spor aletler� kurulumları 

Yapılan İşlem 2020 Yılı 

Yapılan Sert Zem�n m³ 1.500 

Kurulumu Yapılan Oyun Set� 16 

Kurulumu Yapılan Kond�syon Set� 6 

Yapılan Kauçuk Kaplama m² 1.500 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler  
 

- Harcama b�r�m�n�n �ht�yacı olan bütçe ödeneğ�n�n tahs�s ed�leb�l�yor olması,  

- B�r�m�n tekn�k ve saha personel �ht�yacının desteklenm�ş olması,  

- Yabancı fonlardan yararlanmak �ç�n proje hazırlayab�lecek personele sah�p olunması, 

- C�mer, H�lal Masa ve d�lekçe yoluyla vatandaşlarımızdan gelen �stek ve ş�kâyetler�n hızlı b�r 

şek�lde sonuca kavuşturulab�l�yor olması, 

- Faal�yetlerde kullanılan mevs�ml�k ç�çekler�n müdürlüğümüz tes�sler�nde üret�leb�l�yor olması, 

- İdar� kadronun tecrübel�, yen�l�klere açık olması, 

- Personel�n �ş ahlakına ve d�s�pl�n�ne sah�p olması,  

- Kurum olarak elektron�k �mza s�stem�ne geç�lm�ş olmasının b�r�m�m�ze de olumlu etk�ler� olması,  
 

B) Zayıflıklar  
 

- Son yıllarda kentte yerleşt�r�len mültec�ler�n b�l�nçs�z kullanımı neden�yle mevcut parklarımızda, 

yeş�l alanlarımızda tahr�batın artması, 

- Yürütülen faal�yetlerde görevl� saha personel�ne �ht�yaç olması, 

- Mesa� saatler� dışındak� zamanlarda park ve meydanlarda oluşan güvenl�k zafiyet�,  

- Toplam Kal�te Yönet�m� anlayışının daha fazla yerleşt�r�lmes� gerekmekted�r, 

- H�zmet �ç� eğ�t�me daha fazla önem ver�lmes� gerekmekted�r,  

- Araç ve Mak�ne parkının desteklenmeye �ht�yacının olması, 

- Bazı parklarımızda engell� vatandaşlarımızın ulaşımında, standartlara (TSE, Engell�ler Yasası vb.) 

uygun olmayan kısımların olması, 
 

C) Değerlend�rme 
 

 Müdürlüğümüzce mevcut fiz�k� yapısı, personel yapısı, mak�ne ve donanım varlıkları �le faal�yet 

alanı �ç�nde yürütülen h�zmetler eks�ks�z yer�ne get�r�lmekted�r. Harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�len 

bütçen�n yer�nde kullanıldığı düşünülmekted�r. 2020 Yılı Faal�yet Raporu �ncelend�ğ�nde; 

Müdürlüğümüzün asl� görevler�n� tam ve düzenl� olarak yer�ne get�rd�ğ� ayrıca performans programı 

hedefler�n� de gerçekleşt�rd�ğ� yukarıdak� b�lg�lerden anlaşılmaktadır  . 

 Önümüzdek� faal�yet yıllarında da beled�yec�l�ğ�n b�r ek�p �ş� olduğu b�l�nc� �çer�s�nde, stratej�k 

amaçlar doğrultusunda bel�rlenen hedefler� gerçekleşt�rmek �ç�n çalışmalarımız büyük gayret ve 

t�t�zl�kle sürdürülecekt�r.   
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SU VE KANALİZASYON
MÜDÜRLÜĞÜ
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Kastamonu halkına kal�tel�, �ç�leb�l�r n�tel�kte �çme ve kullanma suyunun �nsan ve çevre 
sağlığını d�kkate alarak kes�nt�s�z olarak tem�n etmek ve oluşan atık su �le yüzey sularının ekoloj�k 
dengey� bozmayacak şek�lde bertarafını mevzuatlar çerçeves�nde sü rekl� �y�leşt�r�lerek sağlamak. 

 V�zyon: Su tem�n�nde ve bertarafında güven�l�r kadrosu �le vatandaş odaklı h�zmet üreten, 
kurumsal mükemmell�k anlayışını uygulayan örnek b�r Müdürlük olarak değer yaratmaktır. 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlukları  

Madde 6- Aşağıda bel�rt�len görevler, Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü tarafından yürütülür: 

a) İçme kullanma ve endüstr� suyu �ht�yaçlarının her türlü yer altı ve yerüstü kaynaklarından 

sağlanması ve �ht�yaç sah�p ler�ne dağıtılması �ç�n kaynaklardan aboneye ulaşıncaya kadar her türlü 

tes�s�n etüt ve projes�n� yapmak ve yaptırmak, bu projelere göre tes�sler� kur mak ve kurdurmak, 

kurulu olanları devralıp �şletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekl� 

yen�lemelere g�r�şmek, 

b) Kullanılmış sular �le yağış sularının toplanması, yerleş�m yerler�nden uzaklaştırılması ve zararsız 

b�r b�ç�mde boşaltma yer�ne ulaştırılması �ç�n abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları 

veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tes�s�n etüd ve projes�n� yapmak veya yaptırmak, 

gerekt�ğ�nde bu projelere göre tes�sler kurmak yada kurdurmak, kurulu olanları devralıp �şletmek 

ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak ve gerekl� yen�lemelere g�r�şmek. 

c) Su ve kanal�zasyon h�zmetler� konusunda h�zmet alanı �ç�ndek� beled�yelere ver�len görevler� 

yürütmek ve bu konudak� yetk�ler�n� kullanmak. 
 

A) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

H�zmet Alanı: Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü Kastamonu İl� Merkez İlçes�ndek� 19 adet Mahalledek� 
yaklaşık 118.000 vatandaşımızın konut ve �şyerler�ne �çme suyu tem�n�, atık su �le yüzey suyunun 
bertaraf ed�lmes� h�zmet�n� vermekted�r. 
 

H�zmet B�r�mler� ve Tes�sler: Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü olara k �k� farklı adreste Kastamonu 
halkına h�zmet vermektey�z. Abone İşlemler�, Tahakkuk ve Tahs�lat İşlemler� Beled�ye Başkanlığı 
H�zmet B�nasının üçüncü katında yapılmaktadır. Müdürlüğümüzün şant�ye �şler� �se Beled�ye 
Başkanlığı Dış H�zmet B�r�mler� bünyes�ndek� b�nasında yapılmaktadır.   

Beled�ye Başkanlığı H�zmet B�nası 3. Kat   
 

-
- Su Abonman Büro Şefl�ğ� 
- Su Tahakkuk Şefl�ğ� 

- Su Tahakkuk Memurlar Odası 
- Arş�v (Su Sayaç Bakım) Odası 

 
 
 
 
 
 
 
 

Müdür Odası
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İçme Suyu Arıtma Tes�sler�: İl�m�z Saraçlar Mahalles� Hastane Caddes�nde faal�yet göstermekte olan 
İçme Suyu Arıtma Tes�s� 2008 Yılında faal�yete geçm�şt�r. Tes�s�n kapas�tes� 320 lt/sn d�r. 2020 yılında 
yapılan �lave kum filtres� �le kapas�te 380 lt/sn olarak güncellenm�şt�r.  
 

-
- Tes�s� Şefi Odası 
- Laboratuvar Odası 
- G�r�ş ve Deb�metre Odası Kontrol Panel� 
- Lojman (4 Da�re) 

- Manevra Odası 
- Jeneratör B�nası 
- K�mya ve Klor B�nası 
- Depolar ve Bekç� Kulübes� 

 

Paket Arıtma Tes�s�: İl�m�z Merkez İlçes� Örenc�k Köyü Mevk��nde bulunan tes�s�m�z�n yapımı 2014 
yılında tamamlanmış ve 2015 yılında bütün mak�ne bağlantıları yapılarak kullanıma hazır hale 
get�r�lm�şt�r. Kastamonu (Merkez) İçme Suyu Paket Arıtma Tes�s�n�n kapas�tes� 80 l�tre/sn d�r. 2020 
yılında adı geçen tes�s Ilgaz Çatören köyüne taşınmıştır. 
 

Terfi Merkezler� ve Su Depoları:  
 

- STM Terfi Merkez� 
- TM1-1 ve TM1-2 Terfi Merkez�, DM1, 3000 m3 Su Deposu ve Üç Adet Bekç� Lojmanı 
- TM2 Terfi Merkez�, DM3, DM7 Su Deposu, TM5 Terfi Merkez�, DY5 Su Deposu 
- TM3 Tefi Merkez�, DM9 Su Deposu, TM4 Terfi Merkez�, DM6 Su Deposu 
- TM0 Terfi Merkez�, DM0 ve DM8 Su Depoları, DY2, DY3, DY4, DM4, DY02, DY01 Su Depoları  
- Karaçomak Barajından Terfil� Su Alma Yapısı 
- Gürley�k, Tepelce, İzbel� Su Kaynakları, K1, K2, K4, K5 Su Kuyuları 
- M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11 Su Maslakları 
 

Malzeme Depolarımız : İçme suyu şebekeler�nde meydana gelen arızaların g�der�lmes� �ç�n gerekl� olan 
bütün malzemeler stoklarımızda var olup. En kısa sürede arızalar g�der�lerek vatandaşlarımızın su 
sıkıntısı yaşamalarının önüne geç�lmekted�r. 

 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 12 - 12 

Kamyon 4 - 4 

V�danjör 4 - 4 

İş Mak�nes� 2 - 2 

D�ğer 1 - 1 

Toplam 23 - 23 
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Müdür Odası 



 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Su Ve Kanalizasyon 
Müdürü

Başkan Yardımcısı

Proje,ihale Ve 
Sa�n Alma Şefliği

Yapım Onarım 
Şefliği

Su Abonman Ve 
Büro Şefliği

Su Tahakkuk 
Şefliği

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 26 

D�züstü B�lg�sayar 14 

Yazıcı 14 

Tarayıcı 4 

Telev�zyon 9 

Fotokop� Mak�nes� 3 

Kes�nt�s�z Güç Kaynağı 2 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 10 

Sözleşmel� Memur 5 

Kadrolu İşç� 17 

Ş�rket 92 

Toplam 124 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 9 35 44 

L�se 3 2 8 42 55 

Ön L�sans 3 1 - 2 6 

L�sans 4 1 - 13 18 

Yüksek L�sans - 1 - - 1 

Toplam  10 5 17 92 124                                                 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 1 1 

26-35 Yaş 1 2 - 41 44 

36-45 Yaş 5 3 3 36 47 

46-55 Yaş 2 - 14 14 30 

56+ Yaş 2 - - - 2 

Toplam  10 5 17 92 124 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 1 1 - 5 7 

Erkek 9 4 17 87 117 

Toplam  10 5 17 92 124 
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5) Sunulan H�zmetler 

Kal�tel�, �ç�leb�l�r n�tel�ktek� suyu Kastamonu halkına kes�nt�s�z olarak tem�n etmek, 

Arıtılan �çme suyunun �lg�l� yönetmel�klere uygunluğunu sağlamak,  

Müdürlük sınırları dâh�l�ndek� su kaynaklarını kontrol etmek ve �lg�l� yönetmel�klere göre k�myasal 

ve bakter�yoloj�k numuneler alarak laboratuvarımızda gerekl� anal�zler� yapmak, 

İçme suyu şebekeler�n�n döşenmes� ve �şlet�lmes�n� sağlamak, 

Kastamonu İl�n�n su �ht�yacının karşılanmasına yönel�k her turlu pompa �stasyonu, depo, şebeke 

hattı, �şletme b�nası ve ek�pmana a�t yatırım programını hazırlamak ve uygulamak,  

İçme ve kullanma suyu havzalarının korunmasını sağlamak,  

Oluşan atık suyun, sağlığa zarar vermeyecek şek�lde bertarafını sağlamak, 

Kanal�zasyon şebekeler�n�n döşenmes� ve �şlet�lmes�n� sağlamak, 

Kanal�zasyon şebekes�ne yapılan endüstr�yel deşarjların �lg�l� kanun ve yönetmel�klere 

uygunluğunu sağlamak, 

Mevcut ve düşünülen �çme suyu ve kanal�zasyon terfi merkezler� ve pompa �stasyonlarını �şletmek, 

Mevcut ve yen� yapılacak olan �çme ve atık su arıtma tes�sler�n�n �şlet�lmeler�n�, bakımlarını ve 

onarımlarını sağlamak, 

Yağmursuyu şebeke h�zmetler�n�n planlanması, �nşa ed�lmes� ve �şlet�lmes� �le şebeke bakım ve 

onarımını sağlamak, 

İl�m�zde yaşayan vatandaşların sel felaketler�nde ve yoğun yağış sonrasındak� zararlarını en aza 

�nd�rgemek �ç�n, yağmursuyu drenaj ve altyapı çalışmalarını �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le 

koord�nel� b�r şek�lde yürütmek, 

Müdürlüğümüz 'ün yetk�, görev ve sorumluluğu dâh�l�nde her turlu abone kayıtlarının ve  

İşlemler�n�n yapılması, abonel�kten çıkma, yer değ�şt�rme ve abone yen�leme g�b� �ş ve �şlemler�n� 

h�zmet standartları kapsamında yürütmek, 

Sayaçların bel�rlenen aralıklarla okunarak, abonelerce tüket�len su m�ktarının tesp�t ed�lmes� ve 

kontroller�n�n yapılarak faturalandırılmasını sağlamak, 

Kaçak su kullananları tesp�t ederek haklarında gerekl� yasal ve �dar� �şlemler� yapmak, 

Abonelerle �lg�l� her turlu talep ve ş�kâyetler� en kısa surede çözüme kavuşturarak vatandaşı 

yönlend�rmek. Su faturalarının onl�ne ve otomat�k ödeme tal�matı yoluyla ödeneb �lmes�n�

sağlamak. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

Faal�yet Alanları Amaçlar 

İçme Suyu Yönet�m� Sağlıklı ve Kes�nt�s�z İçme Suyu Tem�n�, 

Atık Su Yönet�m� 
Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Ed�lmes�, 

Sel ve Taşkınların Önlenmes�, 

Çevresel Yönet�m Çevresel Standartların Gel�şt�r�lmes�ne Akt�f B�ç�mde Destek Olunması, 

Kurumsal Yönet�m 

Su Kullanım Kültürünün ve B�l�nc�n�n Gel�şt�r�lmes�, 

Kurum Tanıtımının Etk�nl�ğ�n�n Arttırılması, 

B�lg� ve B�lg� B�r�k�m�n�n Etk�l� Kararlar Ver�leb�lmes�ne Destek Olacak ve 
Kuruluşun Etk�nl�ğ�n� Gel�şt�recek B�ç�mde Yönet�lmes�, 
F�nansal Kaynakların Sürdürüleb�l�r Başarıyı Güvence Altına Alacak B�ç�mde 
Yönet�lmes�, 

B�na, Araç ve Donanımların Sürdürüleb�l�r B�r B�ç�mde Yönet�lmes�, 

Kurum Çalışanlarının, Kaynakların ve Süreçler�n İy� B�r L�derl�kle 
Yönlend�r�lerek Daha Yüksek Vatandaş Memnun�yet�ne ve Daha Başarılı B�r 
Kurumsal Performansa Sürekl� İy�leşt�rmeler Yapılarak Ulaşılması, 

 

� İçme Suyu Yönet�m�   
  

-

•  İçme suyu hatlarının tamamlanması 

•  Terfi ve depolama �ht�yacının karşılanma sı

•  İht�yaçlara göre bel�rlenen yen�leme çalışmalarının yapılması 

•  İçme suyunun standartlara uygun ve kal�tel� olmasının sürekl�l�ğ�n�n sağlanma sı

•  Kullanılab�l�r sağlıklı yen� su kaynaklarının tem�n� 

•  Su arızalarına müdahalen�n etk�nleşt�r�lmes� 

•  F�z�ksel su kayıp ve kaçaklarının azaltılması  

•  İçme suyu s�stem�n�n sayısallaştırılmasının sağlanması 
  

� Atık su Yönet�m�  
 

- Atık Suların Çevreye Zarar Vermeden Bertaraf Ed�lmes� ve Hedefler�:  
 

•  Yerleş�k nüfusun %90'ının atık sularının kanal�zasyon hatlarıyla toplanma sı 

•  Kanal�zasyon s�stem�n�n �y�leşt�r�lmes�  

•  Atık suların uygun deşarjının sağlanma sı

•  Atık su �le �lg�l� �hbarlara hızlı çözüm sağlanması 

•  Atık su s�stem�n�n sayısallaştırılmasının sağlanması 

•  Atık su arıtma tes�s�n�n �nşaatına başlanması 
  

- Sel ve Taşkınların Önlenmes� ve Hedefler�: 
 

•  Taşkınların yaşandığı bölgelerde yağmur suyu hatlarının tamamlanması 

•  Yağmur sularının uygun deşarjının sağlanm ası

•  Yağmur suyu s�stem�n�n �y�leşt�r�lm es�

•  Yağmur suyu drenajında alıcı ortamın �y�leşt�r�lmes�n�n sağlanma sı

•  Atık su s�stem�n�n sayısallaştırılmasının sağlan ması 

•  Atık su arıtma tes�s�n�n �nşaatına başlanması 

Sağlıklı ve Kes�nt�s�z İçme Suyu Tem�n� ve Hedefler�:
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B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğümüzün performans programlarında; kalkınma planları, orta vadel� 
programlar, orta vadel� mal� planlar, hükümet programları, bölgesel planlar ve eylem planlarında 
bel�rt�len esaslar gözet�lm�şt�r. Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü Stratej�k Planı, Beled�ye Başkanlığı 
programına yer alan v�zyona ulaşma yolunda amaç ve hedefler�n� gerçekleşt�reb�lmek �ç�n temel değer 
ve pol�t�kalarını bel�rlem�şt�r.  

� Temel Değerler�m�z 

- Çevreye duyarlılık 

- Güven�l�rl�k 

- Çözüm odaklılık 

- Tar�h�, kültürel ve et�k değerlere saygı 

- Paydaşlarla katılımcı yönet�m 

  
� Pol�t�kalarımız 

 

-  Çevre Pol�t�kamız 
 

•  Çevre �le �lg�l� sorumluluklarımızı yasal mevzuat çerçeves�nde yer�ne get�rmey�, 

•  Çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� ve azaltılması �ç�n gerekl� çalışmaları yapmayı,  

•  Atık suların ekoloj�k dengey� bozmayacak şek�lde bertarafını sağlamayı, 

•  Paydaşlar arasında çevre duyarlılığının arttırılmasına yönel�k olarak b�lg� ve deney�m�m�z� 

paylaşmayı, 

•  Çevre ve �nsan sağlığını korumayı ve bu yöndek� faal�yetler� sürdürüleb�l�r kılmayı, 

•  Su k�rl�l�ğ�n� önleme ve su kaynaklarını, su havzalarını koruma �le �lg�l� gerekl� önlemler�  

almayı taahhüt eder�z. 
 

-  Yen�leş�m Pol�t�kamız 
 

•  Ürün ve h�zmetler�m�z� gel�şt�rmek ve yen�ler�n� uygulamaya almak üzere araştırma- 

gel�şt�rme çalışmaları yapmayı, 

•  Teknoloj�k yen�l�kler� �zlemey� ve teknoloj� uygulamalarını kurumsal faal�yetler�m�zle ürün 

ve h�zmetler�m�zde yaygın b�r b�ç�mde kullanmayı, 

•  Yen�leş�m� kurum kültürümüzün a y r   ılmaz b�r parçası hal�ne get�rmey� taahhüt eder�z. 
 

-  İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Pol�t�kam ız
 

•  Tüm çalışanlarımızın, tedar�kç�ler�m�z�n ve z�yaretç�ler�m�z�n sağlıklarını korumayı ve 

güvenl�ğ�n� sağlamayı, 

•  R�skl� durumların tesp�t�n� ve kontrolünü sağlayıp �ş kazalarının azalmasını sağlamayı, 

•  İSG B�l�nc�n� gel�şt�rmek �ç�n gerekl� eğ�t�mler� düzenlemey� taahhüt eder�z. 

-  Kal�te Pol�t�kamız 
 

•  Uluslararası kal�te standartlarını hayata geç�rerek kal�te anlayışını Müdürlüğümüzün 

ayrılmaz b�r parçası hal�ne get�rmey�, 

•  Ürün ve h�zmet kal�tes�n� zamanın gerekler�ne ve teknoloj�k gel�şmelere göre kurumsal 

mükemmell�k anlayışını esas almayı, 

•  Kastamonu sınırlarındak� en uç h�zmet noktasına kadar aynı kal�te ve standartlarda ürün ve 

h�zmet sunmayı, 
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•  İçme ve kullanma sularının kaynaktan alınıp kullanıcılara ulaşımına kadar geçen sürede 

güvenl�, sağlıklı, tem�z ve kal�tes�nden ödün vermeden ulaştırmayı, 

•  Planlı ve s�stemat�k faal�yetlerle hataları ve problemler� en aza �nd�rmey�, yüksek ver�mle 

m�n�mum mal�yet, maks�mum kal�te �lkes�n� ben�msemey� taahhüt eder�z. 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 21.949.706,66 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 11,19% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 966.000,00 698.622,14 698.622,14 

04 Fa�z g�derler� 1.000.000,00 0,00 0,00 

06 Sermaye G�derler� 18.350.000,00 22.644.505,79 21.251.084,52 

Toplam: 20.316.000,00 23.343.127,93 21.949.706,66 

  

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 
gerçekleşen bütçe g�der� �se 21.949.706,66 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 
kullanma oranı %11,19’dur. 
 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 

 Kastamonululara güvenl� ve sağlıklı suyun ulaştırab�lmes� amacıyla, kal�te ve standartlar daha üst 

sev�yelere taşınarak, oluşan Atık suların aynı hassas�yetle toplanması ve zararsız b�r şek�lde bertaraf 

ed�lmes� çalışmalarımız hızla sürdürülmekted�r. 
 

 Yoğun ve etk�l� b�r çalışma �çer�s�nde 62.784 adet var olan aboneden    58.206 adet akt�f olan 

aboneye, vatandaş odaklı h�zmet anlayışı �le sürekl� olarak 7 gün 24 saat süreyle �l genel�nde h�zmet 

eder hale gelm�şt�r. İçme suyu  ve atık su problemler�n� çözüme kavuşturmak amacıyla, her kademede 

h�zmet�n n�tel�ğ�ne göre farklılaşan özell�kler� d�kkate alan düzenlemeler yaparak, faal�yet ve projeler�n� 

bel�rley�p uygulamaya koymuştur. Toplam 1.293 adet �çme suyu şebeke arızası meydana gelm�ş ve bu 

arızalar ek�pler�m�z tarafından hızlı b�r şek�lde g�der�lm�şt�r. Y�ne ek�pler�m�z tarafından 2020 yılı 

�çer�s�nde meydana gelen toplam 4.244 adet kanal�zasyon arızası, v�danjör h�zmet� ve yağmur suyu 

baskını g�der�lm�şt�r.  
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2020 Yılı Yapılan Su ve Kanal�zasyon Arıza Sayıları ve Ortalamaları 

 

Ay  Su Arıza Günlük Ortalama Kanal Arıza Günlük Ortalama 

Ocak 182 5,87 356 11,48 

Şubat 81 2,89 368 13,14 

Mart 77 2,48 402 12,97 

N�san 48 1,60 292 9,73 

Mayıs 65 2,10 317 10,23 

Haz�ran 90 3,00 320 10,67 

Temmuz 131 4,22 369 11,90 

Ağustos 116 3,87 382 12,32 

Eylül 140 4,52 380 12,67 

Ek�m 146 4,87 373 12,03 

Kasım 116 3,87 385 12,83 

Aralık 101 3,26 300 9,68 

Yıllık 1.293 3,54 4.244 11,63 

 

 2020 yılında şehr�m�z�n �çme suyu �ht�yacının karşılanması �ç�n Karaçomak Barajından 10.692.713 
3m  ham su alınmış ve İçmesuyu Arıtma Tes�s�nde arıtılarak şeh�r şebekes�ne ver�lm�şt�r. Ilgaz Gürley�k 

kaynağından �se 2.107.253 m3 yıl �ç�nde çek�lm�ş ve şeh�r şebekes�ne ver�lm�şt�r.  İçmesuyu arıtma 

tes�s�nde var olan kapas�ten�n üstüne çıkab�lmek �ç�n 1 adet yen� Hızlı Kum F�ltres� faal�yete 

geç�r�lm�şt�r. Büyüyen, gel�şen Kastamonu’da yen� yapılaşmanın artmasından dolayı hal� hazırda var 

olan yerleş�m bölgeler� gen�şlemeye başlamıştır. Bu yüzden Müdürlük olarak bu yen� yerleş�m 

bölgeler�ne gerekl� olan altyapıların yapılması ve eks�kl�kler�n tamamlanması amacıyla projeler 

yapılmış ve devam etmekted�r.   
 

 Kırık Barajı, Kastamonu'da �çme ve sulama suyu tem�n� �ç�n hayat� önem taşıyor. Mal�yet� yaklaşık 

105 m�lyon TL olarak hesaplanan Kırık Barajı, Beşdeğ�rmenler mevk��nden Taşköprü'ye kadar olan 73 

b�n 690 dekarlık bölgen�n z�ra� su �ht�yacını g�derecek. 29 Haz�ran'da �hales� yapılan Kırık Barajı �le 

Kastamonu şeh�r merkez� ve çevres�ne yılda yaklaşık 14 m�lyon metreküp  � çme suyu aktarılacak. Bu 

sayede şehr�n su sıkıntısı uzun vadede çözüme kavuşturulmuş olacak. Yapılacak barajımızın yüzde 40’ı 

�l�m�z�n �çme ve kullanma suyuna a�t olacak. Kırık Barajı tamamlandığında vatandaşlarımız memba 

kal�tes�nde su �çecekler. Kırık Barajımızın yapımıyla alakalı Orman ve Su İşler� Bakanlığı Devlet Su 

İşler� Genel Müdürlüğü İçme Suyu Da�re Başkanlığı Kırık Barajı protokolü �mzalanmıştır. Protokole 

göre Baraj yapıldıktan sonra Kastamonu Beled�yes� üzer�ne düşen h�ssey� 30 yıla yayarak ger� 

ödeyecekt�r. 
   
 Halkımıza kes�nt�s�z ve sağlıklı �çmesuyu ulaştırab�lme adına 7.130 mt yen� �çme suyu şebeke hattı 

döşenm�ş ayrıca ömrünü tamamlamış 980 mt �çmesuyu hattı da yen�lenm�şt�r. Mevcuttak� �çme suyu 

depoları ve terfi merkezler�n�n tem�zl�ğ�   yapılmış, su pompaları ve motorlarının bakımları yapılarak 

ömrünü tamamlayanlar yen�ler� �le değ�şt�r�lm�şt�r. Karaçomak Barajındak� alttan ve üstten su alma 

yapılarının bakımları yapılmış değ�şt�r�lmes� gereken vanalar değ�şt�r�lm�şt�r.  
 

 Kastamonu Atıksu Arıtma Tes�s� projes� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından 2018 yılında  IPA 

2 programına alınmıştır. 2019 yılının �lk aylarında Kastamonu Atıksu Arıtma Tes�s� yapım �ş� �hales� 

2019 yılında FIDIC Sarı K�taba göre yapılmış ve sözleşme �mzalanmıştır. 20.12.2019 tar�h�nde yer 

tesl�m� yapılarak �şe başlanılmıştır. FIDIC Sarı K�taba göre proje, “d�zayn et ve yap” projes� olduğundan; 

2020 yılı �ç�nde d�zayn projeler�n�n %70 ‘�, yapım �ş�n�n �se %26’ sı tamamlanmıştır. Sözleşme bedel� 

12.720.942,90 Avro olan projen�n finansman ödemes� %85 Avrupa B�rl�ğ� H�bes�, %6 Çevre ve 
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Şeh�rc�l�k Bakanlığı ve %9 Beled�ye Başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır. 2020 yılı �ç�nde 

yüklen�c�ye toplam 4.958.329,85 Avro haked�ş ödemes� yapılmış olup, bu haked�şler�n 447.818,65 

Avrosu Beled�ye Başkanlığımız tarafından yapılmıştır. Atık suların toplanab�lmes� �ç�n 2.970 mt yen� 

kanal�zasyon hattı yapılmış ve 315 mt kanal�zasyon hattı yen�lenm�şt�r. 

  Şehr�m�z�n yağışlı havalarda sıkıntı yaşamaması �ç�n açık kanallarda ve ızgaralarda b�r�ken atıkların 

tem�zl�k çalışmalarına hız vererek, tıkanmaları önlenm�ş, yen� yağmur suyu ızgaraları yapılmış ve yağış 

anında ve sonrasında yaptığı tesp�tlerle �ler�ye dönük planlama çalışmaları da gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Yağmur sularının drenajının sağlanması amacıyla ve 3.080 mt yağmur suyu şebeke hattı döşenm�şt�r. 

Kanal�zasyon ve �çme suyu hatlarındak� arızaların g�der�lmes� �ç�n yapılan kazı çalışmalarında zarar 

gören yolların tam�ratı yapılmış; bunun �ç�n de toplam 10.116 m2 k�l�tl� beton parke ve 648 mt  beton 

bordür kullanılmıştır.  

2020 Yılında Ver�len Abone Sayıları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abone T�p� Abone Sayıları 

Konut Abones� 2.240 

İşyer� Abones� 161 

Resm� Da�re Abones� 5 

İnşaat Abones� 57 

Ortak Kullanım Abones� 37 

Okul Abones� 2 

Otel ve Tur�zm Abones� 1 

Gaz� Şeh�t Dul ve Yet. 3 

Yurt Spor Hayır Kurumu-2 1 

Bedensel Engell� Abones� 9 

Yen� Abone Sayısı Toplamı 2.516 

Güncelleme Yapılan Abone Sayısı  5.294 

Kapatılan Abone Sayısı 4.685 

Açma Yapılan Abone Sayısı 3.468 

Değ�şt�r�len Sayaç Sayısı 254 

Gelen Evrak Sayısı 1.247 

G�den Evrak Sayısı 330 
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2020 Yılı Tahakkuk Tahs�lat Karşılaştırması 

 

IV.  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

- Abonelere kal�tel� ve kes�nt�s�z �çme suyunun sağlanması, 

- Vatandaş odaklı h�zmet anlayışı çerçeves�nde talepler�n, h�zmet sunumlarının etk�n ve hızlı b�r 

şek�lde yer�ne get�r�l�yor olması, 

- İçme suyu arıtma tes�sler�m�z�n olması, 

- İçme suyu anal�zler�m�z� yapab�ld�ğ�m�z b�r laboratuvarın olması, 

- Çalışan memnun�yet�n�n yüksek olması, 

- Abonelere çeş�tl� ödeme seçenekler�n�n sunulması, (banka, kred� kartı, vezne, �nternet)  

- Müdürlüğümüz donanım yapısının yen� teknoloj�lere uygun ve yedekl� yapıda olması, 

- Mevcuttak� tüm uygulamaların l�sanslı olması,  

- Alınan mal ve malzemeler�n en kısa sürede, en kal�tel� ve en uygun fiyatlarla alımını 

gerçekleşt�r�lmes�  

- Scada ver� �zleme ve otomasyon s�stem�ne sah�p olunması, 

- Kurum faal�yetler�n�n kamuoyuna duyurulmasında şeffaf b�r pol�t�ka �zlenmes�, 

- H�lal masa, CİMER ve b�lg� ed�nme başvurularını zamanında çözülmes� ve cevaplanması. 

- Tahs�lat oranımızın yüksek olması, 

- İl genel�n�n d�rek veya end�rek yollarla kanal�zasyon s�stem�ne bağlı olması,  

- Takım çalışmasına yatkın, gel�şmelere açık uzun süred�r  b�rl�kte çalışan b�r yapıya sah�p olunması. 
 

B) Zayıflıklar 

- H�zmet �ç� eğ�t�mler�n s�stemat�k hale get�r�lmes� �ht�yacı, 

- Kurum �çer�s�nde yatay ve d�key �let�ş�m�n eks�k olması, 

- H�zmet alanının gen�şlemes� �le çalışan sayısının yeters�zl�ğ�, 

- Atık su artıma tes�s�m�z�n olmaması, 

- İş Mak�nası eks�kl�ğ�, 

- Altyapılarımızın tamamının d�j�tal ortamda bulunmaması. 

Dönem� 
Abone 

Sayısı (Adet) 
Makbuz 

Sayısı (Adet) 
Sarfiyat m³ 

Tahakkuk 
Tutarı (₺) 

Tahs�lat 
Tutarı (₺) 

Oran 
(%) 

1 55.981 53.501 681.130 2.193.373,38 2.054.888,55 94 

2 56.203 53.878 628.904 2.133.687,90 1.992.865,61 93 

3 56.428 54.087 589.472 2.002.652,33 1.851.701,50 92 

4 56.505 53.800 566.740 1.824.299,44 1.716.618,72 94 

5 56.588 53.770 565.461 1.791.051,70 1.656.297,12 92 

6 56.899 54.296 671.609 2.231.092,57 2.011.362,64 90 

7 57.210 53.936 619.168 2.016.581,13 1.806.325,09 90 

8 57.502 54.349 639.022 2.119.953,72 1.902.315,32 90 

9 57.770 53.862 585.123 1.966.711,48 1.732.866,43 88 

10 57.916 55.004 629.085 2.116.045,54 1.835.375,22 87 

11 58.080 55.054 593.611 2.015.742,22 1.704.740,63 85 

12 58.257 55.181 555.059 1.863.518,47 1.435.072,05 77 

Genel Toplam: 650.718 7.324.384 24.274.709,88 21.700.428,88 89 
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V.  ÖNERİ VE TEDBİRLER 

- İçme suyu kayıp kaçak oranımızın, esk� �çme suyu hatlarının rehab�l�tasyonu ve arızalara anında 

müdahale ed�lmes� �le düşürülmes� çalışmalarına etk�n b�r şek�lde devam ed�lmel�d�r. 

- Elektron�k arş�v s�stem� oluşturulmalıdır. 

- KASKİ Abone, toplum ve çalışan memnun�yet�n�n arttırılması yönünde çalışmalara devam 

ed�lecekt�r. 

- Yapılan h�zmetler hakkında aboneler daha fazla b�lg�lend�r�lmel�d�r. 

- Personel�n etk�nl�ğ�n� ve ver�ml�l�ğ�n� artırmak amacıyla, sosyal ve kültürel �ht�yaçlarını 

karşılayarak Kuruma bağlılığını pek�şt�recek ve çalışmayı özend�r�c� hale get�recek “Kurum 

Kültürü ve B�l�nc�” n�n oluşturulması sağlanmalıdır. 

- İçme suyu, kanal�zasyon ve yağmur suyu şebekeler�n�n sayısal ortamda olması sağlanmalıdır. 

- Su kullanımındak� �sraf ve b�l�nçs�z su tüket�m� su kaynaklarının her geçen gün azalmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle su kaynaklarımızın �sraf ed�lmemes� �ç�n kullanımda tasarruf b�l�nc� 

sağlanmalı, ekonom�k su kullanımı konusu; halkımıza eğ�t�m ve �let�ş�m organlarından 

yararlanılarak öğret�lmel�d�r. 

- Şeffaf ve hesap vereb�l�r müdürlük model�n�n yanı sıra �srafın önleneb�lmes� anlayışının 

sürdürüleb�l�r hale get�r�lmes� gerekmekted�r.  

- Kastamonu halkının müdürlüğümüze olan güven duygusunun devamının sağlanması ve yapılan 

h�zmetlere karşı halkın, müdürlüğe karşı �se personel�n sah�pl�l�k b�l�nc�ne kavuşturulması 

gerekmekted�r. 

- Müdürlük personel�ne bel�rl� aralıklarda eğ�t�m sem�nerler� düzenleyerek personel�n 

mot�vasyonunu yükselt�p ver�m� arttırmaya çalışılmalıdır. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z �ş ve �şlemler�n�n, h�zmetten yararlanan ve h�zmet sunan tüm tarafların 

beklent� ve öner�ler�n� d�kkate alarak ve h�zmet�n sürekl�    gel�ş�m� amaçlanarak yasal düzenlemelere, 

stratej�k amaçlara, et�k �lkelere uygun ve etk�n b�r şek�lde yürütülmes�n� ve bu çerçevede kaynakların 

ver�ml� kullanılmasını sağlamak amacıyla Teft�ş Kurulu Müdürlüğü’ne tevd� ed�len teft�ş, �nceleme ve 

soruşturmaları zamanında ve eks�ks�z yapmak, elde ed�len bulguları da kullanarak Beled�yem�z 

amaçlarının daha �y� gerçekleşt�r�lmes� ve Beled�yem�z b�r�mler�n�n mevzuata, stratej�k amaçlara, plan 

ve programlara uygun çalışmasını sağlamak �ç�n gerekl� vaz�feler� yer� ne get�rmekt�r. 

 V�zyon: Beled�yem�z bağlı b�r�mler�n�n teft�şler�n�n etk�n ve süratl� b�r b�ç�mde yürütülmes� 

hususunda genel �lkeler� tesp�t etmek, kamu h�zmet�n�n ver�ml�, ekonom�k ve en etk�n şek�lde sunulması 

�ç�n personel�n ver�ml� çalışmasını teşv�k ed�c� teft�ş s�stem�n� gel�şt�rmek; teft�ş, �nceleme ve 

soruşturmaları zamanında, etk�n, tam ve mevzuata uygun yapmaktır. 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 8- Teft�ş Kurulu Müdürlüğünün görev ve yetk�ler� şunlardır: 

Başkanlık Makamının emr� veya onayı üzer�ne; 

a) Beled�ye bünyes�nde bulunan b�r�mler�n denet�mler�n�n etk�n b�r şek�lde yürütülmes� �ç�n genel 

prens�pler tesp�t etmek ve personel�n ver�ml� çalışmasını sağlayıcı teft�ş s�stemler�n� gel�şt�rmek, 

b) 10.12.2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Mal� Yönel�m� ve Kontrol Kanunu uyarınca İç Denetç�ler�n 

görev alanına g�ren �şler har�ç, Beled�ye ye bağlı tüm b�r�mlerde her türlü �nceleme, araştırma, 

soruşturma ve teft�ş yapmak, 

c) Tüm b�r�mler�n yürürlüktek� mevzuat çerçeves�nde daha etk�n ve ver�ml� çalışab�lmes� �ç�n her türlü 

çalışmaları yapmak ve sonuçlarını Başkan’a sunmak. 

d) Olağan denet�mler esnasında karşılaşılan eks�kl�kler �le �lg�l� olarak Başkan’a b�lg� vermek ve 

öner�lerde bulunmak. 

e) Beled�ye teşk�latına bağlı b�r�mler�n her türlü faal�yet ve �şlemler� �le personele a�t hususları; �lg�l� 

kanun, yönetmel�k, genelge ve em�rlere uygunluğu yönünden teft�ş, �nceleme, araştırma ve 

soruşturma �şler�n� yürütmek, 

f) Gerekt�ğ�nde Beled�yen�n öncülüğünde kurulan ya da doğrudan veya ortağı bulunduğu ş�rketler 

aracılığı �le ortak olduğu ş�rket ve tes�sler� denetlemek, teft�ş etmek, 

g) Denet�m sonuçları çerçeves�nde �y�leşt�rmelere yönel�k öner�lerde bulunmak,  

h) Denet�m sırasında veya denet�m sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerekt�recek b�r duruma 

rastlandığında, Başkan’a b�ld�rmek, 

�) Denet�m faal�yetler�n�, mer’� mevzuat tarafından bel�rlenen ve uluslararası kabul görmüş kontrol 

ve denet�m standartlarına uygun şek�lde yer�ne get�rmek, 

j) Denet�m sonucunda hazırlanan raporları Başkan’a sunmak, 

k) Başkan adına denet�m, �nceleme ve soruşturma �şlemler�n�n yapılmasını, kontrol ve tak�p ed�lerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak, 

l) Teft�şe �l�şk�n rapor ve fezlekeler�n �ncelenmes�, eks�kl�kler�n g�der�lmes�, �lg�l� merc�lere 

gönder�lmes�, �lg�l�lerce alınacak tedb�rlere �l�şk�n sonuçların tak�p ed�lmes�, alınması gereken 

tedb�rlerle �lg�l� tekl�flerde bulunulması �şlemler�n� sonuca ulaştırmak,  

m) Müfett�şler�n meslek� ve b�l�msel çalışmalara özend�r�lmes�n� sağlamak, 
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n) Teft�ş Kurulu’nun çalışmalarına �l�şk�n yıllık faal�yet raporunun düzenlenerek Başkanlık 

Makamına arz etmek, 

o) Teft�ş Kurulu’nun yıllık teft�ş programını hazırlamak ve Beled�ye Başkanı’nın onayından sonra 

uygulamaya konulmasını ve program gereğ�nce gerekl� �şlemler�n yapılmasını sağlamak, 

p) Başkan’ın görevlend�rmes� �le yetk� alanındak� memurların ve �şç�ler�n d�s�pl�n soruşturmalarının 

yapılmasını sağlamak, 

q) Ön �nceleme makamının görevlend�rmes� �le mer’� mevzuat çerçeves�nde memurların yargılanması 

�le �lg�l� ön �nceleme yapılmasını, ön �nceleme raporu düzenlenmes�n� sağlamak, 

r) Yapılan planlama çerçeves�nde Beled�ye Başkanı’na bağlı bütün Müdürlükler �le Beled�ye 

bünyes�nde bulunan �kt�sad� teşekküller�n �ncelenmes� ve araştırılması �şlemler�n�n yapılmasını 

sağlamak, 

s) Başkanlık onayıyla ver�len denet�m h�zmetler�n�n �crası �le onayda bel�rt�len �şlemler�n�n 

yapılmasını sağlamak, 

t) Mer’� mevzuatın öngördüğü d�ğer görevler �le Başkanlıkça ver�len görevler� �cra etmek.  

 

Müdürün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 10- Teft�ş Kurulu Müdürünün görev ve yetk�ler� şunlardır: 

 

a) Kurul Müdürü bu yönetmel�kte açıklanan görev ve yetk�ler�n� �lg�l� kanun ve mevzuata uygun 

olarak yapmaktan Başkana karşı sorumludur. Kurul Müdürü, müfett�ş sıfat ve yetk�s�ne sah�p olup 

aşağıdak� görevler� yer�ne get�r�r; 

b) Bu yönetmel�ğ�n 8’�nc� maddes�nde bel�rt�len görevler� yürütmek,  

c) Teft�ş Kurulu Müdürlüğünü yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek, 

d) Gerekt�ğ�nde b�zzat teft�ş, denet�m, �nceleme ve soruşturma yapmak,  

e) Müfett�şlerden gelen yazı ve raporları �ncelemek, eks�kler�n g�der�lmes�n� sağlamak, �lg�l� merc�lere 

göndermek, �lg�l�lerce alınacak tedb�rler� ve yapılacak �şlemler�n sonuçlarını tak�p etmek ve 

alınması gereken tedb�rler� almak, 

f) G�r�ş sınavı �le müfett�şl�k yeterl�k sınavının yapılmasını ve yürütülmes�n� sağlamak, müfett�ş 

yapımcılarının yet�şmeler�n� sağlayıcı tedb�rler almak. 

g) Müfett�şler�n h�zmet �ç� eğ�t�m programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmalarını ve 

h�zmet �ç� eğ�t�mler�n� sağlamak, 

h) Meslek� b�lg�ler�n� gel�şt�rmek amacıyla yurt�ç�-yurtdışı sem�nerlere gönder�lecek Müfett�ş ve 

Müfett�ş Yardımcılarını bel�rlemek, 

�) Müfett�şler�n meslek� ve b�l�msel çalışmalarını teşv�k etmek ve düzenlemek, gerek�rse başarılı 

�nceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, 

j) Yıllık teft�ş ve çalışma programlarını Müfett�şler�n her defasında farklı b�r�mlerde 

görevlend�r�lmeler�n� gözetecek şek�lde hazırlamak, Başkan onayından sonra uygulanmasını 

sağlamak, onaydan sonra yıl �çer�s�nde çıkacak yen� �şler� dağıtmak, 

k) Kurul çalışmalarının yürütülmes�nde, mevzuatın müfett�şler arasında değ�ş�k yorumlandığı ve 

mevzuatın yeter�nce açıklık bulunmadığı haller �le raporlama ve d�ğer çalışma konularında, 

uygulama b�rl�ğ�n� tem�n amacıyla gerekl� �lke kararları almak, çalışma usul ve esasları, yönerge 

ve tal�matları hazırlamak ve uygulamak, 

l) Teft�ş Kurulu Müdürlüğünün yazışmalarını zamanında ve düzenl� b�r şek�lde yürütmek, 

harcamalara �l�şk�n belgeler�n zamanında gönder�lmes�n� sağlamak, kurulun çalışmalarına a�t yıllık 

faal�yet raporunu hazırlayarak yılsonunda Başkana sunmak, 

m) Gerekt�ğ�nde Teft�ş Kurulu Müdürlüğünün uygulamaları hakkında yönergeler hazırlamak, 

n) Büro h�zmetler�n�n düzenl� yürütülmes�n� tem�n etmek, 
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o) Kanun, tüzük ve yönetmel�klerle ver�len d�ğer görevler� yapmak,  

p) Başkan tarafından görev�yle �lg�l� olarak ver�len d�ğer �şler� yapmak, 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 
Müdürlüğümüz bünyes�nde araç bulunmamaktadır. 

 

2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Te�iş Kurulu Müdürü

Te�iş Kurulu 
Bürosu

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 1 

D�züstü B�lg�sayar 1 

Yazıcı 1 

Telev�zyon 1 

Tarayıcı 1 

Telefon 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 1 

Sözleşmel� Memur - 

Kadrolu İşç� - 

Ş�rket - 

Toplam 1 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - - - - 

L�se - - - - - 

Ön L�sans - - - - - 

L�sans - - - - - 

Yüksek L�sans 1 - - - - 

Toplam  1 - - - 1 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Memur Sözleşmel�
Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 1 0 0 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

İlköğret�m L�se Ön L�sans L�sans Yüksek
L�sans

Personel Sayısı 0 0 0 0 1
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş - - - - - 

36-45 Yaş 1 - - - 1 

46-55 Yaş - - - - - 

56+ Yaş - - - - - 

Toplam  1 - - - 1 

 

 
C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - - - 

Erkek 1 - - - 1 

Toplam  1 - - - 1 

 

 
 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

18-25 Yaş 26-35 Yaş 36-45 Yaş 46-55 Yaş 56+ Yaş
Personel Sayısı 0 0 1 0 0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Kadın Erkek
Personel Sayısı 0 1
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Beled�yem�z faal�yetler�n�n stratej�k amaçlara, et�k �lkelere, mevzuata uygun ve etk�n b�r b�ç�mde 

yürütülmes� ve kamu kaynaklarının ver�ml� kullanılması �ç�n gerekl� şeffaflık, denet�m anlayışı ve yol 

göster�c�l�k hedefler�n� gerçekleşt�rerek teft�ş, �nceleme ve soruşturmaları zamanında, etk�n, tam ve 

mevzuata uygun olarak yapmaktır. Beled�yem�z h�zmetler�n�n gel�şt�r�l�p etk�nleşt�r�lmes�n�, ver�ml�l�k 

ve performansın artırılmasını, Beled�yem�z�n sürekl� yen�lenen mevzuata, plan, program ve projelere 

uygun çalışmasını sağlamak amacıyla teft�ş, �nceleme, so r uşturmalar ve araştırmalar yaparak gerekl� 

görüş ve öner�ler hazırlamaktır. 

 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Teft�ş Kurulu Müdürlüğü h�zmet sunumunda tarafsız ve güven�l�r olmayı amaç ed�nm�şt�r. 

Paylaşımcı olup, b�lg� b�r�k�m�n� her fırsatta paylaşmakta, d�ğer müdürlükler ve kurumlara yardımcı 

olmaya çalışmaktadır. Beled�yem�z �ş ve �şlemler�n�n, h�zmetten yararlanan ve h�zmet sunan tüm 

tarafların beklent� ve öner�ler�n� d�kkate alarak ve h�zmet�n sürekl� gel�ş�m� amaçlanarak yasal 

düzenlemelere, stratej�k amaçlara, et�k �lkelere uygun ve etk�n b�r şek�lde yürütülmes� b�r�nc� 

öncel�ğ�m�zd�r. 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 0 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 23.000,00  0,00  0,00  

06 Sermaye G�derler� 2.000,00 0,00 0,00 

Toplam: 25.000,00 0,00 0,00 

  

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 0,00 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma oranı 

%0’dır. 
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IV.  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A) Üstünlükler  
 

- Alanında yet�şm�ş, mevzuata hâk�m, tarafsız, sürekl� gel�ş�m� hedef alan, güven�l�r, geçerl� ve şeffaf 

denet�m anlayışını ben�msem�ş müfett�ş kadrosu, 

- Tüm b�r�mler�n b�lg�ler�ne ve s�stem�ne hâk�m olab�lme ve eks�kl�kler� fark ed�p çözüm bulab�lme, 

- Personel�n ver�ml� çalışmasını teşv�k ed�c� teft�ş s�stem�n� gel�şt�reb�lme. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Beled�yem�z sınırları �ç�nde tüm çalışanları �le b�rl�kte çevrec�, katılımcı, �nsan odaklı, 

güven�l�r, hesap ver�leb�l�r, şeffaf ad�l b�r yönet�m anlayışıyla hazırlayacağımız ve uygulayacağımız 

projeler�n kaynak ve zamanla uyumlu olarak şehr�n değ�ş�m�ne yön ver�p halkın yaşam standardını 

yükseltmekt�r. 

 
 V�zyon: V�zyonumuz, çevreye duyarlı, teknoloj�n�n tüm ar aç ve gereçler�nden faydalanılarak, 

günün her saat�nde ek�pler�n� organ�ze edeb�len, kend�ne ayrılan bütçey� tasarruflu kullanarak çevre 

kal�tes�n� artıran, sürdürüleb�l�r çevre yönet�m� �le sağlıklı b�r şeh�r oluşturarak Türk�ye’n�n öncü �l� 

olmaktır.  

  

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görev, Yetk� ve Sorumlulukları 
 

Madde 5: Müdürün görevler� ve çalışma konuları aşağıda sıralanmıştır.  
 

a) Müdür Başkan tarafından atanır. Müdür görevler�n� yürütürken Başkan’a karşı sorumlu ve yüküm-

lüdür. Kend�s�ne bağlı olarak çalışan tüm personel�n am�r� olup sevk ve �dares�nden sorumludur. 

b) Beled�ye sınırları �çer�s�nde çıkan her türlü çöpler�n toplanmasını, toplanan çöpler�n �mha sahasına 

nakl�n� sağlar. 

Grup Am�rler� 

Madde 6: Grup am�rler� müdüre bağlı olarak görev yapar. Grup am�rler� gündüz ve gece çalışan ek�pler 
�le tem�zl�k araçlarının sevk ve �dares�n� yürütecek şek�lde görevlend�r�l�r. Her grup am�r� emr�nde 
çalışan araç ve personel�n sevk ve �dares�n� yürütür. Emr�nde çalışan araçların per�yod�k bakımı ve 
onarımının yaptırılmasını, çalışan personel�n �ş güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n gerekl� tedb�rler� alıp; kon-
trol ve tak�p ed�lmes� sorumluluğu altında olup, malzeme ve tes�satın usulüne uygun olarak kullanıl-
masından grup am�r� sorumludur. 

Büro Personel� 

Madde 7: Doğrudan müdüre bağlı olarak müdürlük bünyes�ndek� büro h�zmetler�, nöbet ve �z�n �şler� 
yazışmaları, dosyalama, arş�v h�zmetler�, �stat�st�k ve dem�rbaş eşyaya �l�şk�n h�zmetler� yürütür. 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Sıkıştırmalı Çöp K. 12 - 12 

Kamyonet 5 - 5 

İş Mak�nası 1 - 1 

Çöp Taks� 2 - 2 

Kamyon 2 - 2 

D�ğer 9 - 9 

Toplam 31 - 31 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Başkan Yardımcısı

Temizlik İşleri Müdürü

Temizlik İşleri 
Bürosu

Grup Amirleri

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 3 

D�züstü B�lg�sayar 4 

Yazıcı 2 

Tarayıcı 2 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 6 

Sözleşmel� Memur - 

Kadrolu İşç� 3 

Ş�rket 130 

Toplam 139 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m 1 - 2 105 108 

L�se 1 - 1 23 25 

Ön L�sans 3 - - 1 4 

L�sans - - - 1 1 

Yüksek L�sans 1 - - - 1 

Toplam  6 - 3 130 139 
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Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 6 0 3 130
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İlköğret�m L�se Ön L�sans L�sans Yüksek
L�sans

Personel Sayısı 108 25 4 1 1
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 1 1 

26-35 Yaş - - - 39 39 

36-45 Yaş 4 - 1 50 55 

46-55 Yaş 1 - 2 36 39 

56+ Yaş 1 - - 4 5 

Toplam  6 - 3 130 139 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 1 - - - 1 

Erkek 5 - 3 130 138 

Toplam  6 - 3 130 139 
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5) Sunulan H�zmetler 

Katı atık toplama, 

Çarşı �çler� ve kaldırımların tem�zlenmes� çalışmaları, 

Dere tem�zl�ğ� çalışmaları, 

Pazar yerler�n�n tem�zlenmes�, 

El süpürges�yle cadde ve sokakların süpürülmes�, 

Orta refüj korkulukların tem�zl�ğ�, 

Boş arsa ve alanların tem�zlenmes� çalışmaları, 

Kaya mezarları ve kalen�n tem�zl�ğ�, 

Kış çalışmaları, 

Solüsyon çalışmaları, 

Çöp taks�, 

Cam� halı yıkama çalışmaları, 

S�gara küllükler� ve çöp kovaları h�zmet�, 

Dezenfektan çalışması, 

Çöp konteynerler� saklama kab�nler�, 

Yeraltı çöp konteyner�, 

Cadde ve sokakların vakumlu yol süpürme mak�neler�yle süpürülmes�, 

Mahalleler�n tem�zl�ğ�n�n yapılması. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

Beled�ye sınırları �ç�ndek� yerleş�m alanında üret�len evsel katı atıkların yer�nden toplanarak Katı 

Aktarma İstasyonu’na taşınmasının sağlamak, 

Beled�yem�z�n h�zmet alanı �ç�ndek� cadde, sokak, kaldırım, yaya alanlarını süpürgel� araçlar ve 

süpürgec� personelle süpürmek, yıkamak ve devamlı olarak tem�z tutulmasını sağlamak, 

Beled�ye sınırları �çer�s�nde kurulan açık ve kapalı pazar yerler�n�n çöpler�n� toplamak, pazar 

kalktıktan sonra zem�n� süpürmek, dezenfekte etmek ve yıkama �şlemler�n� yapmak, 

Hastaneler, okullar, evler, �şyerler� ve pazar yerler�n�n çöpler�n�n toplanması çalışmalarının etk�l� 

b�ç�mde yürütmek,  

Çöp toplama �şlemler�n�n merkez� yerler ve caddelerde yaya ve taşıt trafiğ�n� engellenmeyecek 

şek�lde yapılması �ç�n gerekl� programlamayı yapmak, 

Kış mevs�m�nde; cadde ve sokak kenarları �le kaldırım ve meydanların kar ve buz tem�zl�ğ�n�n 

yapmak, 

Gelen ş�kayetler�n zamanında değerlend�r�lerek vatandaş memnun�yet�n�n en üst düzeyde 

sağlanmasına çalışmak, 

Yerleş�m yerler�nde cadde ve sokakların �ht�yaç olan yerler�ne yeraltı çöp konteyner�, çöp 

konteyner�, çöp kovası koymak,   

Deforme olmuş çöp konteynırlarını onarmak veya yer�ne yen�ler�n� bırakmak, 

Çöp konteynırlarını bell� per�yotlarla dezenfekte etmek, 

İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda gerekl� önlemler� almak, 

Stratej�k plan ve performans programı hazırlayarak, faal�yetler� plan ve programa bağlı hedefler 

çerçeves�nde gerçekleşt�rmek, B�r�m bütçes� oluşturmak ve b�r�m faal�yet raporlarının hazırlayarak 

Başkanlığa sunmak, 

Şeh�r merkez�nde Nasrullah ve Cumhur�yet meydanında bulunan tuvaletler�n genel tem�zl�ğ�n� 

sağlamak, 
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Korkulukların yıkamak ve dezenfekte etmek,  

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�ne uygun olarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 

toplanması, taşınması, depolanması ve ger� kazanımı �ç�n etüt, plan ve projeler yapmak, yaptırmak; 

yapılan projelere katkıda bulunmak,  

Sıfır atık yönet�m� konularında (ambalaj atıkları, b�tk�sel atık yağlar, atık p�l ve akümülatörler, 

elekt�r�k/elektron�k atıklar) sıfır atık yönetmel�ğ� kapsamında çalışmalar yapmak, 

İlg�l� kanun ve yönetmel�kler kapsamında oluşan atık m�ktarının azaltılması, atığın oluşması 

durumunda kaynağında ayrılarak toplanması, taşınması, bertaraf ed�lmes� ve ger� kazanılması 

�şlemler�n�n yürütülmes�n� sağlamak, plan ve projeler hazırlamak, uygulamak ve denet�m�n� 

yapmak, 

Atık P�ller�n evsel atıklardan ayrı olarak toplanması �ç�n gerekl� önlemler� almak, atık p�ller�n ayrı 

toplanması �ç�n programlama yapmak ve uygulamak,   

B�tk�sel atık yağların ayrı toplanması, ger� kazanılması ve bertaraf ed�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaları 

yapmak, B�tk�sel Atık Yağların Ko  n t orlü gereğ�; b�tk�sel atık yağ üreten �şletmelere gerekl� 

tebl�gatları yaparak, atık yağların kanal�zasyona dökülmes�n� önlemek ve atık yağ üreten 

�şletmec�ler�n, l�sanslı ger� kazanım tes�sler�yle sözleşme yapmalarını sağlamak, yetk�ler� 

kapsamında buralarla �lg�l� denet�mler� yapmak, uygulamalar hakkında �dar� yaptırım uygulamak, 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmel�ğ�ne uygun olarak; atık motor yağları, atık şanzıman ve 

d�ferans�yel yağları, atık gres ve h�drol�k s�stem yağları, atık trafo yağları, atık türb�n ve kompresör 

yağları �le d�ğer endüstr�yel yağ atıklarının kaynağında ayrı t oplanmasını sağlamak.  

Atık araç last�kler�n, "Ömrünü Tamamlamış Araç Last�kler�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� “ne uygun 

olarak toplanması, taşınması, ger� dönüşümü, ger� kazanımı ve bertaraf ed�lmes�ne yönel�k 

çalışmaları yapmak, 

Elektron�k atıkların, d�ğer atıklardan ayrı b�r şek�lde toplanması, taşınması, ger� dönüşümü, ger� 

kazanımı ve bertaraf ed�lmes�ne yönel�k çalışmaları yapmak, 

Çevre b�l�nc� ve atıklar konusunda �lg�l� kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� yaparak, başta okullar 

olmak üzere �şyerler�, sanay� kuruluşları ve konutlarda eğ�t�m programları uygulamak veya 

uygulatmak.  

Ger� Dönüşüm �le �lg�l� gelen talep ve ş�kayetler� değerlend�rerek gereğ�n�n yapılmasını sağlamak, 

 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

Katı atıkların toplanması, 

Atıkları toplamak �ç�n konteynerler�n alınması ve kullanılması, 

Cadde sokak, park vb. g�b� yerlere çöp atılmasının engellenmes� amacıyla çöp kovası alınması,  

Pazar yerler�n�n tem�zlenmes�, 

Atık P�ller�n ayrı toplanmasının sağlanması ve atık p�l toplama kutusu konulması,  

Konutlardan ve �şletmelerden toplanan kullanılmış kızartmalık yağların (b�tk�sel atık yağlar) 

kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması, 

Okullara ger� dönüşüm kutuları konulması, 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 3.578.449,37 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 1,82% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 2.474.000,00  2.636.624,96  2.636.624,96 

06 Sermaye G�derler� 1.600.000,00 941.824,41 941.824,41 

Toplam: 4.074.000,00 3.578.449,37 3.578.449,37 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 3.578.449,37 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %1,82’d�r. 

 

3) Mal� Denet�m Sonuçları 

Doğrudan Tem�n Suret�yle Yapılan H�zmet Alımlarında, H�zmet Tanımlarının Net B�r 
Şek�lde Yapılmaması: 

Beled�ye tarafından doğrudan tem�n usulü �le gerçekleşt�r�len h�zmet satın alımlarında, alımı 

yapılacak olan h�zmet�n tanımının, doğrudan tem�n onay belges�nde, p�yasa araştırma tutanağında ve 

tekl�f mektuplarında yeter�nce açık düzenlenmed�ğ� görülmüştür. 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve 

Kontrol Kanunu'nun, "Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'�nc� maddes�nde;  

"Her türlü kamu kaynağının elde ed�lmes� ve kullanılmasında görevl� ve yetk�l� olanlar, kaynakların 

etk�l�, ekonom�k, ver�ml� ve hukuka uygun olarak elde ed�lmes�nden, kullanılmasından, 

muhasebeleşt�r�lmes�nden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması �ç�n gerekl� önlemler�n 

alınmasından sorumludur ve yetk  �l� kılınmış merc�lere hesap vermek zorundadır. "hükümler�ne yer 

ver�lmek suret�yle; kamu kaynağının kullanılmasında görevl� ve yetk�l� olanlar, kamu kaynaklarını 

etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� olarak kullanmakla yükümlü kılınmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanunu'nun, 22'nc� maddes�nde kurumların, tutarı bell� sınırlar �çer�s�nde olan �ht�yaçlarını, doğrudan 

tem�n suret�yle karşılayab�lecekler� bel�rt�lm�şt�r. Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, �hale 

kom�syonu kurma ve 1O'uncu maddede sayılan yeterl�k kurallarını arama zorunluluğu bulunmamakta 

olup, �hale yetk�l�s�nce görevlend�r�lecek k�ş� veya k�ş�ler tarafından p�yasada fiyat araştırması yapılarak 

�ht�yaçlar tem�n ed�leb�lmekted�r olması hal�nde, artışa konu olan �ş�n; 

a) Sözleşmeye esas proje �ç�nde kalması, 

b) İdarey� külfete sokmaksızın �şten ayrılmasının tekn�k veya ekonom�k olarak 

mümkün olmaması, şartlarıyla, anahtar tesl�m� götürü bedel �hale ed�len yapım �şler�nde sözleşme 

bedel�n�n (% l0'una, b�r�m fiyat tekl�f almak suret�yle �hale ed�len yapım �şler�  sözleşmeler�nde �se % 
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20's�ne kadar oran dah�l�nde, süre har�ç sözleşme ve �hale doküman ındak� hükümler

çerçeves�nde aynı yüklen�c�ye yaptırılab�l�r."den�lerek �ş artışının hang� koşullarda ve ne oranlarda 

yapılab�leceğ� ortaya koyulmuştur. 

Yapım İşler� Genel Şartnames�'n�n, "Proje Uygulanması "başlıklı 12'nc� maddes�n�n 

4'üncü bend�nde �daren�n projeler üzer�nde gerekl� değ�ş�kl�kler� yapab�leceğ�ne değ�n�lm�şt�r. Y�ne aynı 

Şartname'n�n "Sözleşmede bulunmayan �şler�n fiyatının tesp� t�" başlıklı 22'nç�

maddes�nde de proje değ�ş�kl�ğ� şartları gerçekleşt�ğ� durumlarda yen� b�r�m fiyat yapılmak  

suret�yle ödeme yapılacağı bel�rt�lm�şt�r. İş artışı dolayısıyla yapılması gereken �lave �ş  

kalemler�n�n yen� b�r�m fiyatları, Yapım İşler� Genel Şartnames�'n�n 22'nc � maddes�ndek� 

yöntem ve esaslar dah�l�nde bel�rlenecekt�r. Buna göre, �lave �şler�n aynı sözleşme kapsamında 

yüklen�c�ye yaptırılab�lmes� �ç�n �ş artışının başlangıçta öngörülemeyen nedenlere dayalı olarak ortaya 

çıkması, artışa konu �şler�n yapılmasında zorunluluk bulunması, �lave �şler�n �darey� külfete sokmaksızın 

asıl �şten ayrılmasının tekn�k veya ekonom�k olarak mümkün olmaması ve yasal sınırlar dah�l�ndek� �ş 

artışlarının �ş�n tamamlanması amacıyla yaptırılması gerek�r. İş artış kararlarında �ş artışlarının 

sözleşmeye esas proje �ç�nde kalması, asıl �şten ayrılmasının tekn�k ve ekonom�k olarak mümkün 

olmaması durumunda, artışa konu olan �ş�n yürürlüktek� mevzuatta bel�rt�len kr�terlere göre 

değerlend�r�lmes�, gerekçe raporlarını yeterl� n�tel�kte açıklayıcı hazırlanarak keyfi değ�ş�kl�klere 

g�d�lmeden, sözleşmeye esas uygulama projeler� ve mahal l�steler�ne göre yapım �ş�n�n 

gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r. 

Yukarıda sayılan hükümlere göre �ş artışına g�deb�lmek �ç�n öngörülemeyen d urumların

bulunması ön şarttır. Bu öngörülemeyen durumların da gerekçe raporun da açıkça ve

dayanaklarıyla b�rl�kte açıklanması zarur�d�r. Z�ra vazgeç�len �malatların, yer�ne yapılacak �malatların 

ya da tamamen yen� yapılacak �malatların hang� �ht�yaca b�naen, Y�ne aynı Kanun 'un, 9'uncu 

maddes�nde de açıklandığı üzere, satın alma �şlem�nden önce, satın alınacak mal ve h�zmet �ç�n her türlü 

fiyat araştırması yapılarak katma değer verg�s� har�ç olmak üzere yaklaşık mal�yet bel�rlen�r ve 

bel�rlenen bu yaklaşık mal�yet dayanaklarıyla b�rl�kte b�r hesap cetvel�nde göster�l�r. 

Doğrudan tem�n suret�yle yapılacak mal ve h�zmet alımlarında zorunlu olmamakla 

b�rl�kte, eğer satın alınacak mal ve h�zmet�n n�tel�ğ�nden dolayı gerek�yorsa, b u Kanun'un

12'nc� maddes�nde bel�rt�ld�ğ� üzere, satın alma konusu mal veya h�zmet�n her türlü özell�ğ�n� 

bel�rten �dar� ve tekn�k şartnameler�n �darelerce hazırlanması gerekmekted�r. Kamu �hale Genel 

Tebl�ğ�'nde de ayrıntılı açıklamalar yapılmış olup, Tebl�ğ'�n 22'nc  �   m addes�ne göre doğrudan tem�n 

yöntem�yle �ht�yaçların karşılanmasında onay belges� düzenlenmes�, onayı tak�ben �hale yetk�l�s�nce 

görevlend�r�len k�ş� veya k�ş�ler tarafından p�yasada fiyat araştırması yapılması ve buna �l�şk�n 

belgeler�n dayanakları �le b�rl�kte onay belges�ne eklenmes� zorunludur.  

Gerek 4734 sayılı Kanun gerekse Kamu İhale Genel Tebl�ğ�'nde bel�rt�len hususlara 

göre, doğrudan tem�n suret�yle alım şekl� b�r �hale olmamakla b�rl�kte, �ht�yaçların en uygun  

fiyatla tem�n ed�lmes� amacıyla p�yasa araştırması yapılarak alımların gerçekleşt�r�lmes� 

gerekmekted�r. P�yasa araştırması da yazılı tekl�f alınarak yapılmaktadır. Tekl�f hazırlanırken tereddüt 

yaratmayacak şek�lde �fadeler net olarak ortaya konmalı ve böylece tekl�f veren neye tekl�f 

verd�ğ�n� b�lmel�d�r. Bunu sağlamanın yolu da doğrudan tem�n suret�yle yapılacak alımlara esas 

tekl�flerdek� mal, yapım ve h�zmet�n tanımının açık ve anlaşılab�l�r olması ve gerek�rse tekn�k 

şartname düzenlenmes�d�r.  

Yapılan �ncelemede, beled�ye tarafından doğrudan tem�n suret�yle gerçekleşt�r�len  bazı  

h�zmet alımlarına �l�şk�n olarak, doğrudan tem�n onay belgeler�nde, tekl�f mektuplarında, p�yasa 

araştırma tutanaklarında ve muayene kabul tesl�m tutanaklarında h�zmet�n türü, Şek�l ve 
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mah�yetler�n�n yeter�nce açık yer almadığı tesp�t ed�lm�şt� Satın alınacak h�zmetler, "Muhtel�f Yerlerde 

Sanat Eser� Yapılması' örneğ�nde olduğu g�b� genel �fadelerle tanımlanmış olup, mah�yetler� tam olarak 

açıklanmamıştır. Oysa harcama yapılan h�zmet unsurlarının tam olarak açıklanması, hang� h�zmet 

kalemler� �ç�n ödeme yapılacağı ve toplam �ş�n hang� kalemlerden oluştuğu, her b�r kalem �ş �ç�n ne 

kadar bedel ödeneceğ� g�b� hususların tam ve açık b�r şek�lde �fade ed�lmes�, yukarıda açıklandığı üzere, 

kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� kullanılması �lkes�n�n gereğ�d�r.  

Açıklanan nedenlerle, doğrudan tem�n usulü �le yapılan h�zmet satın alımlarında, alımı 

yapılacak olan h�zmet�n açık ve net b�r tanımının yapılmaması 5018 ve 4734 sayılı Kanunlar  

�le Kamu İhale Genel Tebl�ğ�'ne aykırılık teşk�l etmekted�r. 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler� 
 

Katı Atık Toplama: Beled�ye sınırları �ç�nde bulunan tüm mahalleler�n çöpler�n�, bel�rlenen saatte 

gec�kmeden toplanmasını sağlamak �ç�n, Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü her gün 24 saat vard�yalı olarak 

çalışmaktadır. 1 Tem�zl�k İşler� Müdürü, 1 Çevre Yük. Mühend�s�, 1 Çevre Mühend�s�, 1 tekn�ker, 3 

memur, 5 grup am�r�, 32 şoför, 1 operatör ve 94 �şç� �le b�rl�kte yukarıdak� tabloda bel�rt�len h�zmet 

araçları �le yapılmaktadır. Beled�yem�z sınırları �çer�s�nde günde yaklaşık olarak 109 ton evsel katı atık 

toplanmaktadır. Toplanan bu atıklar Beled�yem�ze a�t Katı Atık Aktarma İstasyonuna taşınmaktadır. 

Burada çöp toplama araçlarından tırlara yüklenen atıklar Devrekan� İlçes� Sarıyonca Köyü 

Harmanarkası Mevk��’nde bulunan Katı Atık Düzenl� Depolama Tes�s� ’ne götürülmekted�r. 2020 yılı 

toplanan evsel katı atık m�ktarı 39.086,78 ton ’dur. Şehr�n, ana caddes�, İnönü Mahalles� ve Kuzeykent 

mahalles� ana cadde üzer�ndek� çöp konteynerler� kaldırılarak, poşetle toplama s�stem�ne geç�lm�şt�r. 

Çöpler, akşam 19.00 �le 21.00 saatler�  arasında halkımız tarafından çıkartılmakta ve görevl� ek�pler�m�z 

tarafından toplanmaktadır. Candaroğulları Mahalles� (Aydın Blokları) c�varında, salı-perşembe-

cumartes� günler� çöp kamyonlarıyla teneke ve poşet şekl�nde çöpler evler�n önünden alınmaktadır. 

Bahçel� öğretmen evler�, Baba Sokak, Kuyulu Kavak Sokak, Yol Sokak, Ayıcılar, Kırkçeşme Mahalles�, 

Aktekke Mahalles�, Akmesc�t Mahalles�, Urgancı Sokak, Tevser Tepes�, Kırkd�rekl� Cam��, Kırk odalı 

c�varı, H�sarardı Mahalles� (Kerp�çl�k Sokak) c�varında salı ve cuma günler� çöp kamyonlarıyla teneke 

ve poşet şekl�nde çöpler evler�n önünden alınmaktadır. Esentepe Mahalles� pazartes�-perşembe-

cumartes� günler�, Okmaydanı, Alemdar Sokak Salı-Perşembe-Cumartes� çöp kamyonlarıyla teneke ve 

poşet şekl�nde çöpler evler�n önünden alınmaktadır. D�ğer mahallelerde yaklaşık 3000 c�varında her b�r� 

400 l�tre ve 800 l�tre kapas�tel� çöp konteynerları bulunmakta olup, bu konteynerler her gün gece ve 

gündüz olmak kayd ı �le en az 2 sefer alınmaktadır. Şehr�n muhtel�f yerler�nde her b�r� 2200 l�tre 

kapas�tel� 66 adet yeraltı çöp konteyner� olup, bu konteynerlerde gece ve gündüz olmak kaydıyla en az 

1 sefer alınmaktadır. Gece ve gündüz meydan ek�pler�m�zle çarşı �çler�n�n ve kaldırımların tem�zl�ğ�n�n 

yapılması sağlanmaktadır. Yeraltına alınan konteynırlar l�ftl� jaklı s�stem �le yukarı kaldırılarak her gün 

düzenl� olarak toplanmaktadır. Ç. öpler, mahallelerden per�yod�k olarak h�drol�k sıkıştırmalı çöp 

kamyonları kullanılarak bazı mahallelerde poşet s�stem�yle bazı mahallelerde �se konteynı r s�stem�yle 

toplanmaktadır. Aynı zamanda  cadde ve mahallelerde kırılan, deforme olan konteynırlar yen�ler� �le 

değ�şt�r�lmekted�r.  
 

- Katı Atık Aktarma İstasyonu: Çöp toplama araçlarımız �le toplanan evsel katı atıklar, Katı Atık 

Aktarma İstasyonu’nda konveyör bantlı s�stem �le tırlara yüklend�kten sonra Devrekan� İlçes� 

Sarıyonca Köyü Harmanarkası Mevk��’nde bulunan Katı Atık Düzenl� Depolama Sahasına 

taşınmaktadır. 
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- Katı Atık Düzenl� Depolama Tes�s�: Beled�yem�ze a�t Katı Atık Aktarma İstasyonunda tırlara 

yüklenen atıklar, Katı Atık Düzenl� Depolama Tes�s�nde lota dökülmekted�r. Düzenl� depolama 

sahasında çöplerden oluşan metan gazından elektr�k enerj�s� üret�m� elde ed�lmekted�r. Üret �len 

elektr�k enerj�s� �le yaklaşık 5.000 konutun elektr�k �ht�yacı sağlanmaktadır. 
 

M�n� süpürgel� araç, el süpürgeler� ve üfleme mak�nes� �le kaldırımlar, dar sokaklar, çarşı �çler� 

tem�zlenmekted�r. Olukbaşı mevk��nden başlayarak Karaçomak deres�n�n �çer�s�nde bulunan ç�mler�n 

tem�zl�ğ� her gün düzenl� olarak yapılmaktadır. Ayrıca, Saraçlar Mahalles� Çağlayık Deres� ve Mehmet 

Ak�f Ersoy Mahalles�nde bulunan S�nan dere yatağının tem�zl�ğ� de bel�rl� aralıklarla yapılmaktadır. 

Beled�yem�zde b�r hafta �çer�s�nde toplam 6 pazar kurulmaktadır. Pazar dağıldıktan sonra pazar 

yerler�n�n tem�zl�ğ� ve dezenfeks�yon �şlem� yapılmaktadır. Pazar yerler� bel�rl� aralıklarla İtfa�ye 

Müdürlüğü �le b�rl�kte yıkanmaktadır. 

 

Pazar Yerler�n�n Tem�zlenme Tablosu 
 

Tem�zleme Günü Mevk�� / Mahalle 

Pazartes� Candaroğulları Mahalles� 

Salı Salıpazarı, İnönü Mahalles� 

Çarşamba Topçuoğlu Mahalles� Katlı Pazar Yer� 

Perşembe Esentepe Mahalles� 

Cuma Saraçlar Mahalles� 

Cumartes� Topçuoğlu Mahalles� Katlı Pazar Yer� 

Pazar Kuzeykent Mahalles� 

 

 Yol süpürme araçları; günlük programlarında bulunan ana cadde ve sokakları b�t�rd�kten sonra 

sırayla mahallelere g�rmekte ve ara sokaklar dâh�l olmak üzere detaylı olarak tem�zl�k yapmaktadır. Dört 

adet vakumlu yol süpürme aracı �le, yapılan programa göre cadde ve mahalle �çler�n�n tem�zl�ğ� 

yapılmaktadır. Cadde ve sokaklarımız, k�rlenmen�n ve yaya s�rkülasyonunun yoğun olduğu yerler 

öncel�kl� olmak üzere, per�yod�k olarak süpürülerek tem�zlenmekted�r. İk�l� çöp toplama arabaları �le 

kaldırım ve çarşı �çler�n�n tem�zl�ğ� yapılmaktadır. 
 

 Müdürlüğümüzün, per�yod�k h�zmetler� yanında mahalleler�n tem�zlenmes�ne yönel�k çalışmaları 

mahalle ek�pler�m�z yürütmekted�r. Söz konusu ek�pler; haftalık çalışma programı dah�l�nde 

mahallelerde cadde, sokak ve boş arsaları tem�zlemekte kepçe ve damperl� kamyonla çıkan atıkları 

kaldırmaktadır. Ek�pler�m�z tarafından boş arsalar, yol kenarları ve orta refüjler de düzenl� olarak 

mıntıka çalışmaları yapılmaktadır. 
 

 Ek�pler�m�z tarafından, kaya mezarlarının tem�zl�ğ� bel�rl� aralıklarla yapılmaktadır. Hafta da b�r 

gün İtfa�ye Müdürlüğü tarafından yıkanmakta, ek�pler�m�z tarafından da koku sıkılmaktadır. Ayrıca; 

kalen�n ve parkların tem�zl�ğ� Park Bahçeler Müdürlüğünce yürütülmekte olup, bel�rl� aralıklarla 

ek�pler�m�z tarafından da tem�zlenmes�ne yardımcı olunmaktadır. 
 

 Ek�pler�m�z tarafından anayol üzer�ndek� orta refüjler�n tem�zl�ğ� bel�rl� aralıklarla yapılmaktadır.  

2020 kış aylarında ek�pler�m�z tarafından, kaldırım ve caddelerde kar tem�zleme çalışması ve buz çözücü 

solüsyon uygulaması yapılmıştır. Kaldırım, merd�venler, sağlık kuruluşları g�r�ş çıkışları, kamu kurum 

ve kuruluşları vb. g�b� yerlerde oluşan buzları tem�zlemek �ç�n buz çözücü solüsyon uygulaması 

yapılmıştır. 
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Dezenfektan Çalışmaları: Dünyayı ve ülkem�z� etk�s� altına alan Cov�d-19 salgını neden�yle,  
 

Otogar Dış H�zmet B�r�mler� İdar� B�na 

Özel Halk Otobüsler� Arıtma Tes�s� 

Serv�s Taşımacılığı Yapan Araçlar Tekn�k Serv�s B�r�m� 

Val�l�k B�nası Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera İdar� B�nası 

Nasrullah Meydanı Pazar Alanları 

Beled�ye Caddes� Otobüs Durakları 

Kasaplar Hal� ATM’ler 

Tüm Eczaneler A�le Sağlığı Merkezler� 

İl Özel İdares� Cezaev� Jandarma Bölük Komutanlığı 

Fazıl Boyner Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çay Boyu Dem�r Korkuluklar 

M�marlık ve Mühend�sl�k Fakültes� Kamu Bankaları 

Nüfus Müdürlüğü Tapu Kadastro Müdürlüğü 

İl Genel Mecl�s� İnönü Pol�s Karakolu 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Tarım İl Müdürlüğü 

Noterler Kuaför ve Berberler 

Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü DSİ İdar� B�na ve Atölyes� 

TRT Bakım Başmühend�sl�ğ� Havaalanı 

Askerl�k Şubes� Kastamonu Ün�vers�tes� Tüm Fakülte ve Yüksekokul. 

Aktekke Konağı Arkeoloj� Müzes� 

Hava Radar Komutanlığı Jandarma Alay Komutanlığı 

Kuzeykent Ek H�zmet B�nası Pol�s Karakolları 

Öğrenc� Çamaşır Hanes� Tüm Kamu ve Kurumları 

Kuzeykent N�kah ve Konferans Salonu Tüm İlkokul, Ortaokul ve L�seler 

Yaşlı Bakım H�zmetler� Merkez� Çocuk Park Alanları 

 

dezenfekte ed�lm�şt�r. Dezenfektanlı su �le tüm mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlarda yıkama 

�şlemler� yapılmıştır. 

 Büyük çöp toplama araçlarının g�remed�ğ� noktalar �ç�n Çöp Taks� uygulamasına başlanılmıştır. 

Çöp taks� �le çöp çıkartma saatler� dışında Beled�ye caddes�ne, büyük çöp toplama araçlarının 

g�remed�ğ� sokaklar �le çarşı �çler�ne g�rmekte, caddeye çıkartılan çöpler�n etrafa dağılmadan ve çevre 

k�rl�l�ğ� oluşturmadan toplanması sağlanmaktadır. 

 Şehr�m�z cam�ler�nde daha sağlıklı ortamda �badetler�n yapılab�lmes� �ç�n cam�ler�m�zde bulunan 

halıların yıkanması h�zmet� yapılmıştır. 
 

 İht�yaç duyulan ve talep ed�len yerler �le mevcut olup deforme olan noktalara çatal ayak çöp 

kovaları ve dekorat�f çöp kovaları şehr�n muhtel�f yerler�ne monte ed�lm�şt�r. Şehr�m�z ana cadde 

üzer�ndek� kaldırımlarda daha önce yerleşt�r�len çöp kovalarının kaldırılarak yerler�ne korkuluklara 

tutturulacak şek�lde 250 Adet Geçmel� T�p Çöp Kovası mon te ed�lm�şt�r. Çöp toplama araçları, çöp 

konteynırları, kaldırımlar, pazar yerler�, çarşı �çler�, cadde ve sokaklar yıkama ve dezenfektan mak�nes� 

�le yıkama çalışmaları yapılmaktadır.  
 

 Müdürlüğümüz tarafından çöp konteynırları ve çöp toplama araçları düzenl� per�yotlarda 

dezenfekte ed�lmekted�r. Özell�kle bakter� oluşumuna ve çeş�tl� hastalıklara sebeb�yet ver�c� v�rüsler�n 

üremes�ne en müsa�t alanlardan olan çöp konteynırları ve çöp toplama araçları Müdürlüğümüz 

tarafından özenle tem�zlenerek h�jyen�k b�r hale get�r�lmekted�r. Ayrıca bu b�leşen�n �çerm�ş olduğu özel 
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koku sayes�nde çöplerden sızan kötü kokularda engellenmekted�r. Yol süpürme araçlarına farklı 

esanslarda koku konularak geçt�ğ� güzergahlara tem�z ve güzel b�r koku bırakması sağlanmaktadır. 
  

 Yeraltı çöp konteynır s�stem�nde çöpler, yeraltına alınarak yer üstünde sadece çöp atma bacası 

görünmekte, ana konteynırlar yeraltında bulunmaktadır. Yerüstü çöp konteynırlarının modern b�r 

şek�lde yeraltına alınmasıyla kötü çöp görüntüsünün ortadan kalkm asına ve yeraltında 2 adet 1.100 lt 

çöp konteynırının çöpü depolanmasına olanak sağlanmaktadır. Tamamen beled�yem�z�n mevcut çöp 

toplama araçlarına uyumlu s�stemlerd�r. Yeraltı çöp konteynırı s�stem� �le; Çevre k�rl�l�ğ�n� g�dermek, 

kokuları azaltmak ve daha estet�k b�r görüntü kazandırmanın yanı sıra konteynır doluluk ve boşaltma 

süreler�nde de zaman kazanımı sağlanmış olacaktır. Ayrıca; kaldırımlarda çok az yer �şgal ederek 

yayalara rahat yürüme alanı bırakılmaktadır.  
 

 Proje kapsamında çöpk onteynırlarında oluşan koku ve göze h�tap etmeyen görüntünün önüne 

geçeb�lmek amacıyla 53 noktada 66 adet yeraltı çöp konteynırları konulmuştur. 

2020 Yılında Yapımı Tamamlanan Yeraltı Çöp Konteynırı Noktalar ı

- Kuzeykent mahalles� Akkent S�tes�  

- Saraçlar mahalles� Ad�lbey sokak (İtfa�ye Önü) 

- H�sarkaya v�lları yanı, Mehmet Ak�f Ersoy mahalles� 

- Görgülü sokak (Ataçkent yan duvarı 2 adet) 

- Kuzeykent mahalles�, Çulluk sokak, Expresso Lab yanı (2 adet) 

- Saraçlar mahalles�, Nazarkent S�tes� 

- Aktekke mahalles�, Sarıkaya kavakları 

- Yavuz Sultan Sel�m mahalles�, Kale sokak 

- İsfend�yar mahalles�, Saat Kules� yanı  

- Mehmet Ak�f Ersoy mahalles�, Şah�n sokak, Darende İlkokulu önü (2 adet)  

- Kuzeykent mahalles�, Özel Harekât altı (2 adet) 

 

Tıbb� Atıkların Toplanması: 2020 yılında Beled�yem�z sınırları dah�l�nde, ERA Çevre Teknoloj�ler� 

A.Ş tarafından yaklaşık olarak 383 ton (382.583 kg) tıbb� atık toplanmıştır. Bu atıklar, firma tarafında 

Devrakan� İlçes� Sarıyonca Köyü Harmanarkası Mevk��’nde bulunan Ster�l�zasyon Tes�s�’ne taşınarak 

bertaraf �şlem� gerçekleşt�r�lm�şt�r.   
  

Yıllara Göre Tıbb� Atık M�ktarları
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Ger� Dönüşüm Çalışmaları 

 Ambalaj Atıklarının kaynağından ayrı toplanması �ç�n; Mahall� İdareler B�rl�ğ� (KASMİB) 

tarafından yapılan “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve 

Katı Atık Ön İşleme Tes�s� Kurularak İşlet�lmes� İş�” �hales� �le �lg�l� olarak Beste Ger� Dönüşüm İnş. 

Nak. San. T�c. Ltd. Şt� �le Mahall� İdareler B�rl�ğ� arasında 10 yıllık sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmeye 

göre; Kastamonu İl sınırları �ç�nde oluşan ambalaj atıklarını (kâğıt, plast�k, cam ve metal) toplama 

yetk�s� Beste Ger� Dönüşüm İnş. Nak. San. T�c. Ltd. Şt�.’ne ver�lm�şt�r.  
 

� 2020 yılında 1870 ton kâğıt karton, 378,48 ton plast�k, 3,82 ton metal, 1,505 ton cam olmak üzere 

2254 ton ambalaj atığı toplanmıştır. 
  

2020 Yılı Aylık Ambalaj Atığı M�ktarları (ton/ay)

 

Yıllara Göre Toplanan Ambalaj Atığı M�ktarları (ton/yıl) 

 

 B�tk�sel atık yağların, çevreye zarar verecek b�ç�mde doğrudan ya da dolaylı olarak, alıcı ortama 

ver�lmes�n�n önlenmek amacıyla, çevre l�sanslı firma Deha B�tk�sel Atık Yağ Toplama Ger� Kazanım 

B�od�zel Ürt. San. ve T�c. A.Ş. �le protokol yapılmıştır. B�tk�sel atık yağların b�r l�tres�n�n suya karışması 

b�n ton suyun k�rlenmes�ne sebep olmaktadır. B�l�nçs�zce lavabo g�derler�ne dökülen atık b�tk�sel yağlar, 

su ortamını olumsuz yönde etk�lemekted�r. Okullara, muhtarlıklara, alışver�ş merkezler�ne, �şyerler� vb. 

g�b� yerlere b�tk�sel atık yağ b�donu yerleşt�r�lm�şt�r. Ayrıca konutlarda atık yağ b�r�kt�renler, 

Beled�yem�z� aradığında ek�b�m�z tarafından konutlardan atık yağlar toplanmaktadır. 2020 yılında 
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beled�yem�z tarafından konutlarda b�tk�sel atık yağların ayrı toplanması amacı �le kampanya 

başlatılmıştır. Kampanya kapsamında 5 L atık yağ get�rene 1 L bulaşık deterjanı ver�lm�şt�r. 2020 

yılında, konutlardan yaklaşık 500 kg olmak üzere toplam da 15.280 kg b�tk�sel atık yağ toplanmıştır.  

 

Yıllık B�tk�sel Atık Yağı M�ktarları (ton/yıl) 

 

 Her hafta düzenl� olarak l�sanslı firma tarafından b�tk�sel atık yağlar yemekhane, yurt, lokanta, 

restoran vb. g�b� �şyerler�nden toplanmaktadır. 

 30.07.2008 tar�h ve 26952 sayılı R.G.’ de yayımlanan (Değ�ş�k    R  . G-30/03/2010-27537) “Atık 

Yağların Kontrolü Yönetmel�ğ�”ne göre PETDER (Petrol Sanay� Derneğ� İkt�sad� İşletmes�) �le 

beled�yem�z arasında 19.07.2010 tar�h�nde protokol yapılmıştır. Bu protokolün amacı, Kastamonu 

Beled�yes� sınırları �çer�s�nde atık motor yağı üreten kaynakların bel�rlenmes� ve bu noktaların etk�n b�r 

şek�lde kontrol altına alınarak Yönetmel�k dışı uygulamaların önüne geç�lmes� hedeflenm�şt�r. 2020 

yılında yaklaşık olarak 20,7 ton atık motor yağı toplanmıştır.  
 

Yıllık Atık Motor Yağı M�ktarları
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 25.11.2006 tar�h ve 26357 sayılı R.G.’ de yayımlanan (Değ�ş�k R.G-11/03/2015-29292) “Ömrünü 

Tamamlamış Last�kler�n KontrolüY önetmel�ğ�” ne  göre çevre l�sanslı firma ve Müdürlüğümüzün 

yapmış olduğu ortak çalışma �le last�kler�n gel�ş�güzel yakılması ve doğaya bırakılmasını önlemek 

amacıyla toplama çalışmaları yapılmaktadır. 2020 yılında Destek H�zmetler� Müdürlüğü’nden 137 adet 

Ömrünü Tamamlamış Last�kler (ÖTL) l�sanslı firmaya tesl�m ed�lm�şt�r.  
 

 Taşınab�l�r P�l Üret�c�ler� ve İthalatçıları Derneğ� İkt�sad� İşletmes� �le Kastamonu Beled�yes� 

arasında 16.11.2009 tar�h�nde protokol �mzalanmıştır. Bu protokole göre atık p�l b�donları TAP 

tarafından tem�n ed�lmekted�r. Atık p�l kutuları okullara, resm� kurum ve kuruluşlara, �şyerler�ne, 

muhtarlıklara, alışver�ş merkezler� vb. g�b� yerlere konulmuştur. Toplanan atık p�ller per�yod�k 

aralıklarla TAP derneğ�ne tesl�m ed�lerek çevreye zarar vermeyecek şek�lde bertaraf ed�lmekted�r.  

2019-2020 eğ�t�m-öğret�m dönem�nde İlk ve Ortaöğret�m okullarını kapsayan ödüllü atık p�l toplama 

kampanyası Beled�yem�z ve TAP (Taşınab�l�r P�l Üret�c�ler� ve İthalatçıları Derneğ� İkt�sad� İşletmes�) 

tarafından organ�ze ed�lm�şt�r. Kampanya başlangıcında okullarda kampanya �le �lg�l� b�lg�ler 

ver�lm�şt�r. Ayrıca okullara afiş, broşür ve p�l toplama kutuları bırakılmıştır. 15 Eylül 2020 tar�h�nde 

kampanyanın sona ermes� �le b�rl�kte okullardan atık p�ller tartılarak toplanmıştır.  Okulların topladıkları 

atık p�ller� �çeren l�steler TAP tarafından değerlend�r�lm�ş olup en çok atık p�l toplayan �lk 3 okul (I. 

Prof. Dr. Sa�me İnal Sav� Sosyal B�l�mler L�ses�, II. Merkez Ortaokulu, III. Şeh�t Mehmet Yılmaz 

İmam Hat�p Ortaokulu) Beled�yem�z ve TAP derneğ� tarafından ödüllend�r�lm�şt�r. 

 Kampanya sonrası I. olan Prof. Dr. Sa�me İnal Sav� Sosyal B�l�mler L�ses�’ne TAP Derneğ� 

tarafından “Spor Set�”, Beled�yem�z tarafından “Laptop”; II. olan Merkez Ortaokulu’na TAP Derneğ� 

tarafından “Satranç Takımı ve Eğ�t�m Panosu”, Beled�yem�z tarafından “Masaüstü B�lg�sayar”; III. olan 

Şeh�t Mehmet Yılmaz İmam Hat�p Ortaokulu ‘na TAP Derneğ� tarafından “Satranç Takımı ve Eğ�t�m 

Panosu”, Beled�yem�z tarafından “Yazıcı” hed�ye ed�lm�şt�r. Ayrıca bu yıl atık p�l toplama 

kampanyasında kota uygulaması yapılmış olup; 10 kg üzer�nde atık p�l toplayan tüm okullara 

beled�yem�z tarafından çeş�tl� ödüller ver�lm�şt�r. 

 Atık p�l toplama kampanyası sonucu yaklaşık (1.549,43 kg) 1,55 ton atık p�l toplanmıştır. Toplanan 

p�ller TAP’a (Taşınab�l�r p�l üret�c�ler� ve �thalatçıları derneğ�) gönder�lerek p�ller�n doğal ortama 

karışarak çevre k�rl�l�ğ� oluşturması engellenm�ş ve bertaraf ed�lmes� sağlanmıştır. 

Yıllık Atık P�l Ver�ler� (kg/yıl) 
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"Sıfır Atık Projes�" kapsamında; 

• İsrafın önlenmes�n�, 

• Doğal kaynakların daha ver�ml� kullanılmasını, 

• Oluşan atık m�ktarının azaltılmasını, 

• Atığın oluşması durumunda kaynağında ayrılarak ger� dönüştürülmes�n� kapsayan atık önleme 

yaklaşımı olarak tanımlanan b�r hedeft�r.  

,  
Hem Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nda hem de Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�’nde uygulamaya 

geç�lm�ş olup uygulamanın tüm Türk�ye’ye yayılması konusunda çalışmalara başlanılmıştır. 

Sıfır Atık Projes� Kapsamında; Sıfır Atık El K�tapçığı Hazırlanmıştır. 

 Kuzeykent Mahalles�, İnönü mahalles� ve Saraçlar mahalles� olmak üzere 3 ayrı noktaya mob�l atık 

get�rme merkez� yerleşt�r�lm�şt�r. Kâğıt, plast�k, metal, cam ve elektron�k atıklar �ç�n ayrı g�r�şler 

bulunmaktadır. 
 

Etk�nl�kler: 5 Haz�ran Çevre Günü Etk�nl�ğ� kapsamında parklarda çocuklara ç�çek dağıtımı 
yapılmıştır. 

 

IV.  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A) Üstünlükler 

- Cadde ve sokakların düzenl� süpürülmes�n� sağlamak, 

- Beled�ye sınırları �çer�s�nde yer alan yerleş�m alanlarında üret�len günlük çöp ve atıkların 

toplayarak, katı atık aktarma �stasyonuna taşımak, 

- Katı atık bertaraf tes�s�n�n faal�yette olması, 

- Çevre k�rl�l�ğ�n� g�dermek, kokuları azaltmak ve daha estet�k b�r görüntü kazandırmanın yanı sıra 

konteynır doluluk ve boşaltma süreler�nde de zaman kazanımı sağlanmış amacıyla yerüstü çöp 

konteynırlarının yer�ne yeraltı çöp konteynırı yerleşt�rmek,  

- Şehr�m�z�n �ht�yacı olan yerlere çöp konteynırları koymak, 

- Konteynırların dezenfekte ed�lmes�, 

- Çöp toplama araçlarının dezenfekte ed�lmes�, 

- Teknoloj�n�n tüm araç ve gereçler�nden faydalanılarak, günün her saat�nde ek�pler�n� organ�ze 

edeb�len, kend�ne ayrılan bütçey� tasarruflu kullanarak çevre kal�tes�n� artıran, sürdürüleb�l�r çevre 

yönet�m� �le sağlıklı b�r şeh�r oluşturmak, 

- Atıkların, �lg�l� kanun ve yönetmel�kler kapsamında kaynağında azaltılması, özell�ğ�ne göre 

ayrılması, toplanması, taşınması, bertaraf ed�lmes� ve ger� kazanılması �şlemler�n�n yürütülmes�n� 

sağlamak. 
 

B) Zayıflıklar 

- Araçların b�r kısmının ekonom�k ömürler�n�n azalmış olması. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü olarak şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası toplu ulaşımın sağlanması 

amacıyla vatandaşlarımızın kal�tel�, konforlu, emn�yetl�, ekonom�k ve çevreye duyarlı şek�lde bu 

h�zmetlerden faydalanmasını sağlamaktır. 

 V�zyon: Vatandaşlarımızın beklent�ler�n� en üst düzeyde karşılayarak, memnun�yetler�n� artırmak 
ve şeh�r �ç� trafiğ� emn�yetl� ve güvenl� hale get�rmekt�r.  

B) Yetk�, Görev ve Sor umluluklar 

 5393 sayılı Beled�ye Kanunu’nun 14’üncü maddes�nde, Beled�yeler�n görev ve sorumlulukları 

arasında, mahall� müşterek n�tel�kte �mar, su ve kanal�zasyon, şeh�r �ç� trafik ulaşım g�b� kentsel alt yapı 

h�zmetler�n� yapacağı veya yaptıracağı bel�rt�lmekted�r. Aynı kanunun 15’�nc� maddes�nde “Toplu 

taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, den�z ve su ulaşım araçları, tünel, raylı s�stem dâh�l her türlü toplu 

taşıma s�stemler�n� kurmak, kurdurmak, �şletmek ve �şlett�rmek” Beled�yeler�n yetk� ve �mt�yazı olarak 

bel�rt�lmekted�r.  

 Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü, Beled�yem�z�n toplu taşımacılık konusunda görevl�/yetk�l� b�r�m� 

olarak faal�yet göstermekted�r. Bünyes�nde İdar� İşler Şefl�ğ�, Trafik Denet�m ve Kontrol Şefl�ğ�, 

S�nyal�zasyon Şefl�ğ�, Atölye ve İşaretleme Şefl�ğ�, Şeh�rlerarası Otobüs Term�nal� Şefl�ğ� olmak üzere 

5 şefl�k bulunmaktadır.  

 Beled�ye Mecl�s�nce kabul ed�len Kastamonu Beled�yes� Kent İç� Ulaşım H�zmetler� 
Yönetmel�ğ�’n�n 47’nc� maddes�nde, bu Yönetmel�k’te bel�rt�len h�zmetler�n yürütülmes�nden sorumlu 
olarak çalışacak Beled�ye B�r�m�n�n kuruluşu hakkında düzenleme yapılmıştır.  

 Aynı yönetmel�ğ�n 48’�nc� maddes�nde �lg�l� Beled�ye B�r�m�n�n görevler� ve çalışma konuları şu 
şek�lde açıklanmıştır:    

a) Kent �ç� toplu taşıma h�zmetler�n�n düzen, tert�p, d�s�pl�n �ç�nde ve eks�ks�z olarak yer�ne 

get�r�lmes�n�, bu h�zmetler�n kent halkına en �y� şek�lde yansıtılmasını sağlayacak şek�lde taşıma 

araçlarını sevk ve �dare etmek, 

b) Kent İç� Ulaşım Kurulunca yapılan düzenley�c� �şlemler çerçeves�nde toplu taşıma araçlarına a�t 

çalışma programlarını hazırlamak ve bu programları uygulamak veya uygulattırmak, 

c) Hareket ve bekleme yerler�nde sürücülere yönel�k tes�sler kurmak, bu tes�sler�n doğru ve düzgün 

kullanımını sağlamak, araçların park yerler�ne düzgün park etmes� ve hareket saat� gelen araçların 

hareket ett�r�lmes�n� sağlayacak tedb�rler almak, 

d) Yürüttüğü �şletmec�l�k h�zmetler� neden�yle oluşan �şletme mal�yetler�n� kayıt altına almak, 

hesaplamak ve taşımacılara tahakkuk ett�rmek, 

e) Elektron�k ücret toplama s�stem�n�n �şlet�m�n� ve hak ed�şler�n taşımacılara ödenmes�n� sağlamak,  

f) Araç tak�p s�stem�n� �şletmek, 

g) Sorumluluk ve görev alanıyla �lg�l� konularda Başkanlık Makamına, Mecl�se, Kent İç� Ulaşım 

Kuruluna, Encümene, Beled�ye b�r�mler�ne, d�ğer kurum ve kuruluşlar �le kom�syonlara görüş, 

öner�, talep ve b�lg� �letmek, yetk�l� makamlar tarafından alınan ve tebl�ğ ed�len kararları 

uygulamak, 

h) Kent �ç� toplu taşıma h�zmet� veren araçları devamlı olarak �zlemek, denetlemek, kurallara 

uymayanlara yaptırım uygulamak veya bu amaçla tutanak düzenlemek ve düzenled�ğ� tutanakları 

Kent İç� Ulaşım Kurulu’na sunmak, 
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�) Taşımacıların, sürücüler�n ve yolcuların talep ve ş�kâyetler�n� değerlend�rmek, bunlarla �lg�l� 

�şlemler yapmak, bunları çözüme kavuşturmak, bu talep ve ş�kâyetler �le bunlara a�t çözüm 

öner�ler�n� Kent İç� Ulaşım Kurulu’na sunmak, 

j) Taşıma h�zmetler �n�n en �y� şek�lde yürütülmes� amacıyla taşımacılara, sürücülere ve �şletme 

personel�ne sözlü veya yazılı tal�matlar vermek, b�lg�lend�rme panoları aracılığıyla taşımacı ve 

sürücüler� b�lg�lend�rmek, 

k) Ulaşım h�zmetler�yle �lg�l� anketler yapmak, �stat�st�ksel b�lg�ler toplamak, bu b�lg�ler 

doğrultusunda planlamalar yapmak, 

l) Taşımacı ve sürücülere yönel�k eğ�t�m programları uygulamak, 

m) An� ve beklenmeyen yolcu yoğunluklarında, duraklarda bekleyen yolcuları taşımak �ç�n bekleme 

yerler�nden araçlara hareket emr�n�n ver�lmes�n� sağlamak, 

n) Kent sınırları �ç�ndek� sosyal, kültürel veya sport�f etk�nl�kler �le cenaze h�zmet� �ç�n otobüs veya 

m�n�büs taleb�nde bulunan k�ş� veya kuruluşlara, Encümence bel�rlenen ücret�, �lg�l� araç �şlet�c�s�ne 

ödemeler� şartıyla araç tem�n etmek,  

o) Yürütülen h�zmetlerle �lg�l� olarak, gelen ve g�den evrakları, bunlara a�t dosya ve defterler�, araç 

sah�pler�ne, �şlet�c�ler�ne ve sürücüler�ne a�t s�c�l dosyalarını ve �ht�yaç olan d�ğer evrak, dosya ve 

defterler� tanz�m ve muhafaza etmek, 

p) B�r �nternet s�tes� kurmak ve �şletmek suret�yle �nternet üzer�nden, araçların çalıştığı hatlar, 

güzergâhlar ve hareket saatler� g�b� b�lg�ler� yayınlamak, yürütülen h�zmetler�n tanıtımını yapmak, 

toplu taşıma araçlarının plakalarını, sürücüler�n �s�mler� ve fotoğraflarını yayınlamak, geleb�lecek 

ş�kâyetler�n, talep ve öner�ler�n elektron�k posta yoluyla gönder�lmes�n� ve cevaplandırılmasını 

sağlamak,   

q) Toplu taşıma araçlarının çalıştığı hatların, güzergâhların ve hareket saatler�n�n yazılı olduğu 

b�lg�lend�rme panolarını halkın göreb�leceğ� yerlere koymak, bu panolardak� b�lg�ler�n güncel 

tutulmasını sağlamak, 

r) Yen� durak yapımı, alımı, durakların konulması, değ�şt�r�lmes�, bakım ve onarımı, boyanması, 

tem�zl�ğ�, durak yerler�n�n bel�rlenmes�, tanz�m�, �şaretlenmes�, duraklara veya otobüslere reklam 

alınması g�b� konularda �lg�l� Beled�ye b�r�mler�yle koord�nel� olarak çalışmalar yapmak,  

s) Taşıma araçlarında unutulan eşyaları muhafaza ederek sah�pler�n�n bulunması durumunda tesl�m 

etmek amacıyla oluşturulan Kayıp Eşya Bürosu h�zmetler�n� yürütmek, 

t) İlg�l� kanun ve mevzuat hükümler� �le bu Yönetmel�k gereğ�nce düzenlenen �nd�r�ml�, özel �nd�r�ml� 

veya ücrets�z toplu taşıma kartlarını düzenlemek, �lg�l�lere ver�lmes�n� sağlamak, 

u) Beled�yen�n taşımacılardan alacaklarını tak�p etmek. 

 Aynı Yönetmel�k maddes�n�n devamında şu hükümlere yer ver�lm�şt�r:  

 “Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre �şletmec�l�k h�zmet�n�n b�r özel �şletmeye devred�lmes� hal�nde, 

Beled�ye B�r�m�n�n yukarıda sıralanan (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentler�ndek� görev ve çalışma konuları 

özel �şletmeye devred�leb�l�r. Beled�ye B�r�m�n�n yukarıda sıralanan (f), (g), (ğ), (h), (ı), (�), (j), (k) ve 

(l) bentler�ndek� görev ve çalışma konuları Beled�ye B�r�m�nce yürütülür, ancak özel �şletme aynı veya 

benzer çalışmalar yapab�l�r. Her durumda özel �şletme tarafından yürütülen h�zmetlerle �lg�l� olarak özel 

�şletme �ç�n b�lg� verme zorunluluğu, Beled�ye B�r�m� �ç�n de denet�m ve kontrol sorumluluğu devam 

eder. Beled�ye B�r�m�n�n yukarıda sıralanan (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentler�ndek� görev ve çalışma 

konuları sadece Beled�ye B�r�m�nce yürütülür, özel �şletmeye devred�lemez, özel �şletme bu konularda 

aynı veya benzer çalışmalar yapamaz.”  
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C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü faal�yet�n�, Beled�ye h�zmet b�nasının 1. katında 1 adet müdür odası, 

2 adet serv�s ve 1 adet toplantı odasında sürdürmekted�r. B�na dışında Cumhur�yet Meydanı’nda Otobüs 

Kontrol Noktası, Kuzeykentte Trafik Eğ�t�m Merkez� ve Şeh�rlerarası Otobüs Term�nal� olarak 

faal�yetler�m�z devam etmekted�r. 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 
 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 4 - 4 

D�ğer 1 - 4 

Toplam 5 - 5 

 

2) Örgüt Yapısı 

Belediye Başkanı
R.Galip 

VİDİNLİOĞLU

Ulaşım Hizmetleri 
Müdürü

Başkan Yardımcısı

İdari Birim 
Şefliği

Trafik 
Dene�m Ve 

Kontrol 
Şefliği

Atölye Ve 
İşaretleme 

Şefliği

Terminal 
Şefliği

Sinyalizasyon 
Şefliği

Terminal 
Şefliği

 
 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 10 

D�züstü B�lg�sayar 3 

Yazıcı 8 

Tarayıcı 2 

Faks C�hazı 1 

Telev�zyon 11 

Fotokop� Mak�nası 2 

Kl�ma 2 

Kes�nt�s�z Güç Kaynağı 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 14 

Sözleşmel� Memur 1 

Kadrolu İşç� 6 

Ş�rket 44 

Toplam 65 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - - 6 6 

L�se 9 1 6 38 54 

Ön L�sans 2 - - - 2 

L�sans 2 - - - 2 

Yüksek L�sans 1 - - - 1 

Toplam  14 1 6 44 65 
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 12 12 

26-35 Yaş 3 - - 15 18 

36-45 Yaş 6 - 4 15 25 

46-55 Yaş 5 1 2 2 10 

56+ Yaş - -  - - 

Toplam 14 1 6 44 65 

 

 
C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - 1 1 

Erkek 14 1 6 43 64 

Toplam 14 1 6 44 65 
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5) Sunulan H�zmetler 

 

� Trafik Denet�m Şefl�ğ�m�z tarafından İl Trafik Kom�syonu ve Başkanlığımız tarafından alınmış 

olan Müdürlüğümüzün yetk�s� �ç�nde kalan trafik konusundak� her türlü kararlarını uygulama 

noktasında kolluk kuvvet� olarak görev�ne devam etmekte, ayrıca trafik kazalarında kaza sonucu 

hasar görmüş olan Beled�yem�ze a�t taşınmaz mallara gerekl� zarar tesp�t� yaparak Beled�ye 

Encümen�m�z�n takd�r�ne sunmakta, Beled�yem�z dış b�r�mler�n�n saha çalışması esnasında trafik 

yönünden gerekl� �şaret ve �şaretç�ler� tedar�k ederek, trafik güvenl�ğ� açısından daha ver�ml� 

çalışmalarına katkı sağlamaktadır.   

�  Toplu   taşımacılık   yapan   Özel Halk Otobüsler� halkımıza   �y�   h�zmet sunması açısından 

denetlenmekte ve şeh�r �ç� ulaşımın sağlıklı ve güvenl� olması sağlanmaktad ır. Nöbetç� araç ve 

ek�pler�m�z devamlı kontroller�n� sürdürmeye devam ederek 24 saat açık ve kes�nt�s�z olarak 

h�zmet veren H�lal Masa (153) hattımıza gelen �hbarlar değerlend�r�lmekted�r. Personel ve Okul 

Serv�s araçları denetlen�p her türlü dev�r, güzergâh ve ruhsat �şlemler� Müdürlüğümüzce 

yapılmaktadır. İl merkez�ndek� t�car� taks�lerde denetlenmekte, her türlü ruhsat dev�r vs. �şlemler� 

Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 

� Müdürlüğümüz bünyes�nde faal�yet gösteren şeh�rlerarası Otobüs Term�nal�nde �se Emn�yet 

Müdürlüğü ek�pler�yle �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde 24 saat güvenl�k kamera kaydı yapılmaktadır. B�lg� 

�şlem merkez�m�zde   vatandaşlarımıza 24 saat kes�nt�s�z olarak santra h�zmet� ver�lmekted�r. 

Asker ve hacı sevk�yatlarımız denetlenerek sorunsuz yapılmaktadır. Kuzeykent’te bulunan Trafik 

Eğ�t�m Merkez�nce İlköğret�m sev�yes�ndek� öğrenc�lere küçük akülü araçlarla sürüş eğ�t�m� ve 

trafik eğ�t�m ders� ver�lmekted�r. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

 

A) Amaç ve Hedefler 

 Kent halkının ulaşım �ht�yacını ve ulaşım h�zmetler�nden beklent�ler�n� eks�ks�z ve kusursuz olarak 

karşılamak, öncel�kl� amaç olarak ben�msenm�şt�r. H�zmette kal�tey� artırmak ve �şletmec�l�kte 

standartları yakalamak en önde gelen amaçlardandır. Bu amaçlara ulaşab�lmek �ç�n toplu taşımacılık 

s�stem�nde yen� modeller arayışı devam etmekted�r. Toplu taşıma araçlarının ve araç sürücüler�n�n 

n�tel�kler�n� artıracak yen� düzenlemeler ortaya konulmuş olup, bu düzenlemeler�n aşamalı olarak 

uygulanması planlanmıştır.  

 

B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler 

 Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğünde görev alan personel�n eğ�t�m�n�n sağlanması, �ş tecrübeler�n�n ve 

değ�şen b�lg�ler�n�n personel tarafından yen�lenmes� böylece mot�vasyonun artması ve kamu h�zmet�n�n 

etk�n yürütülmes�n� sağlamak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

292 kastamonu.bel.tr



 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 3.363.638,15 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 1,71% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 1.344.500,00  2.304.277,19  2.183.175,59  

06 Sermaye G�derler� 515.000,00 1.180.462,56 1.180.462,56 

Toplam: 1.859.500,00 3.484.739,75 3.363.638,15 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 3.363.638,15 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� 

kullanma oranı %1,71’d�r. 

B) Performans B�lg�ler�  
 

1) Performans ve Proje B�lg�ler� 

 

Müdürlüğümüzce �l dışından gelen m�safirler�n taşınması, Vatandaşlarımızın öğrenc�ler�n ve S�v�l 

toplum kuruluşlarının �l �ç� ve �l dışı gez�ler� �ç�n 1 büyük otobüs (48 k�ş�l�k) ve 1 küçük m�n�büsün 

(20 k�ş�l�k) k�ralama �şlem� yapılmıştır. Yapılan tüm programlara halkımızın ve m�safirler�n 

katılımları Müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Öğrenc�ler s�nema �le buluşuyor kapsamında �lkokul 

öğrenc�ler�n�n taşınması da tarafımızdan gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ayrıca Ün�vers�te kampüs �ç�ndek� 

öğrenc�ler�n ücrets�z ulaşımının sağlanması �ç�n 1 adet 100 k�ş�l�k büyük otobüs k�ralaması 

müdürlüğümüzce yapılmıştır. Beled�yem�z�n hentbol takımı, d�ğer spor kulüpler�n�n alt yapılarının 

İl dışındak� müsabakalara katılımları Müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Engell�ler�n, görme 

engell�ler�n ulaşımları Müdürlüğümüzce sağlanmıştır. Pandem� dönem�nde İl�m�zde özel ve resm� 

hastanelerde çalışan tüm sağlık personeller�ne ücrets�z serv�s h�zmet� ver�lmeye devam etmekted�r. 

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü f �lyasyon ek�pler�ne ver�lmek üzere 5 adet b�nek t�p� araç k�ralanarak 

filyasyon ek�pler�ne tahs�s ed�lm�şt�r. Zabıta ek�pler�m�zce sokağa çıkma yasağı dönem�nde talep 

ed�len vatandaşlarımıza evler�ne kadar maske tem�n ed�lerek bırakılmıştır. 

İl�m�zdek� trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafik akışının hızlı olarak sağlanması �ç�n, İstanbul 

İl�nde faal�yette bulunan İSBAK firması �le anlaşma sağlanarak İl�m�zdek� kavşakların yen�den 

düzenlenmes� ve Özel Halk Otobüsü dolmuş duraklarının yerler�n�n yen�den bel�rlenmes� �ç�n 

çalışmalar başlatılmıştır. 

Özel Halk otobüsler�ne elektron�k kart s�stem�ne geç�lmes� �ç�n çalışma başlatılmış, 2021 yılında 

elektron�k kart s�stem�ne geç�lmes� planlanmaktadır. Özel halk otobüsü üye ve şoförler�ne 2 defa 

Halk Eğ�t�m Müdürlüğü �le koord�nel� olarak yolcuya davranış uslübü ve trafik eğ�t�m� ver�lm�şt�r.  

Trafik Zabıta ek�pler�m�zce 7/24 ana caddede park yasağı uygulaması yapılmaktadır. Nasrullah 

Meydanı trafik yoğunluğu neden� �le araç trafiğ�ne kapatılmıştır. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 
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çerçeves�nde 80 adet İdar� Yaptırım Karar Tutanağı tutularak Encümene ve Mal� H�zmetler 

Müdürlüğü’ ne gönder�lm�ş olup, 80 k�ş�ye toplam 23.863.00.-TL para ce  zası uygulanmıştır. 

Yolculara uygunsuz davranışta bulunan 33 Özel Halk Otobüsü sah�b�ne 8.250,00 TL ceza� �şlem 

uygulanmıştır. Eylül ayında tüm okul ve personel serv�sler� ek�pler�m�zce denetlenm�ş ve M�ll� 

Eğ�t�m Müdürlüğü, Emn�yet Trafik Tesc�l Müdürlüğü  ve Jandarma Trafik ek�pler� �le 

denet�mler�m�z rut�n olarak devam etmekted�r.  

� Ayrıca Müdürlüğümüze başvuruda bulunan 11 t�car� taks�, 15 serv�s, 8 özel halk otobüsü devr� 

yapılmış, araç değ�ş�kl�kler�nde yen� ruhsatları tanz�m ed�lm�şt�r. Y�ne 2015 yılında Kuzeykentte 

Trafik Eğ�t�m Merkez�m�z faal�yete geçm�ş, açılışından bugüne toplam 10.748 öğrenc�ye trafik 

eğ�t�m� ver�lm�şt�r. Serv�s araçlarına 121 adet güzergâh belges� tanz�m ed�lm�şt�r. T�car� Taks� 

sah�b�ne ÖTV �nd�r�m�nden yararlanab�lmes� �ç�n Tahs�s Belges� tanz�m ed�lm�şt�r. 

� Atölye Şefl�ğ�m�zce yaya geç�d� – Okul geç�d� b�lg�lend�rme tabelası takılmıştır. Duba �srafını 

önlemek ve araç paklanmalarına müsaade etmemek �ç�n uygun olan cadde veya sokaklara orta refüj 

yapılmıştır. Şehr�m�z�n tüm yaya geç�t boyaları, refüjler ve yol ç�zg�ler� yen�lenm�ş ve 7.500 

metrekare yol ç�zg� boyası yapılmıştır. Boya �le tüm dolmuş duraklarının yer b�ld�r�m� yapılmış, 

gelen talepler doğrultusunda şehr�m�z�n muhtel�f yerler�ne kompenantlı boya �le ve plast�k hız 

kes�c�ler yapılmıştır. 550 metrekare kauçuk hız kes�c� takılmıştır. 120 adet yön levhası yen�lenm�ş, 

50 aded�n�n de tam�r� yapılmıştır. Park yasağı olan yerlere ortalama 550 adet plast�k duba çakılmış, 

Beled�ye b�namız ve term�nale 6.000 metrekare boya yapılmıştır. Otobüs Şefl�ğ�nce tüm otobüs 

duraklarının bakım ve onarımı tamamlanmış, özel halk otobüsler�n�n duraklara rahat g�r�p yolcu 

alıp çıkab�lmeler� �ç�n ve s�v�l araç parklarını önlemek �ç�n tüm duraklara del�natör dubalar 

takılmıştır. 

� Şeh�rlerarası Otobüs Term�nal�ne otobüs seferler�n� ve hareket saatler�n� göster�r LED panel 

h�zmete sunulmuş, durumu �y� olmayan vatandaşlarımızın ulaşımı sağlanmış, asker ve hacı 

sevk�yatlarımız denetlenerek sorunsuz yapılmıştır. Tem�zl�k robotlarının bakımı ve onarımı 

tamamlanmıştır. Term�nal�n çatı arası su tes�satı ve kalor�fer tes�satı tamamen yen�lenm�şt�r. Y�ne 

Term�nalde otobüsler�n durduğu peron ç�zg�ler� de yen�lenm�şt�r. Term�nalde 11 adet güvenl�k 

görevl�s� bulunmaktadır. Y�ne personel�m�z görevler�n� �fa ederken 4 adet h�zmet aracından 

faydalanmıştır. Term�nale yangın sensörü, F�ber �nternet hat Çocuk Bakım Odası, Otobüs yıkama 

alanı kurulmuştur. Aydınlatma s�stem� yen�lenm�şt�r. 1 aded� b�nek t�p� olmak üzere 2 adet tem�zl�k 

robotu alınmıştır. M�safir otoparkı ve benz�nl�k çıkışına plaka okuma s�stem� yapılmıştır. Ana g�r�şe 

de plaka okuma s�stem� takılarak İç�şler� Bakanlığının görmes� sağlanmıştır. N�zam�ye yen�lenm�ş, 

çevre düzenlemes� yapılarak komple term�nal yen�lenm�şt�r. 

� Müdürlüğümüz d�ğer b�r�mlerden ve dış kurumlardan 1.293 evrak almış, 1.643 adet evrak tanz�m 

etm�şt�r.    

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tab� personelle yürütülen Zabıta H�zmetler�, 5393 sayılı 

Beled�ye Kanunu’nun 51’�nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanan 11.04.2007 tar�h ve 26490 sayılı Resm� 

Gazetede  yayımlanarak  yürürlüğe  g�ren Zabıta Yönetmel�ğ�  çevres�nde  Resm�  Kıyafet  taşıması,   

kanunların ve yönetmel�kler�n verm�ş olduğu yetk�, y�ne 5393 sayılı Beled�ye Kanunu’nun 15/b 

maddes�ne dayanılarak hazırlanan İdar� Yaptırım Yönetmel�ğ�, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

Zabıtaların Görev ve Yetk� Alanlarında İşlenen Kabahatler Karşılığında Uygulanab�lecek olan İdar� 

Yaptırım Yönetmel�ğ�’nde bel�rt�len konularla �lg�l� ceza� yaptırımları olması neden�yle d�ğer 

b�r�mlerdek� beled�ye memurlarına nazaran daha üstün n�tel�klere sah�pt�r. 
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B) Zayıflıklar 

Beled�yem�z Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğünde görevl� personel�m�z�n 5393 sayılı Beled�ye 

Kanunu’nun 49’uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanan, 27.11.2007 tar�h ve 28125 sayılı Resmî 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren Beled�ye ve bağlı Kuruluşları �le Mahall� İdare B�rl�kler� Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Da�r Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Yönetmel�k’te bel�rt�len 

personel sayısının altında olmamız, görevler�n �fası konusunda eks�kl�klere sebeb�yet vermekted�r. 
 

C) Değerlend�rme 

 

Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü olarak görev ve sorumluluklarımızın b�l�nc� �ç�nde Beled�yem�z� en 

�y� şek�lde tems�l ederek, güler yüzlü, yapıcı, halkla �l�şk�ler� güçlü, halkın huzur, esenl�k ve sağlığını 

koruyan, hakla �l�şk�ler� güçlü çalışma heyecanını y�t�rmeden faal�yet gösteren Zabıta B�r�m� oluşturmuş 

durumdayız.    

Zabıta sayısında artış sağlandığı takd�rde denet�mler�m�z�n kısa aralıklarla per�yod�k olarak daha 

sağlıklı b�r şek�lde yapılmasının kolaylaşacağı ve daha kal�tel� h�zmet sunma �mkınının olacağı 

değerlend�r�lmekted�r. 

 

 

V ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü olarak halkla �ç �çe çalışarak sorunlarımızı �y� tesp�t etmel�y�z. 

Kal�tem�z� de halkın �sted�ğ� doğrultuda kend�m�z� yen�leyerek göstermel�y�z. “Personel arası �let�ş�m 

ve uyumlu çalışma, Halkla �l�şk�ler eğ�t�m�” �le personel� gel�şt�rmeye yönel�k eğ�t�mlere ağırlık 

vermel�y�z. 

Almamız gereken tedb�rler�n en öneml�s� �se, sürekl� gel�şmekte olan ve tur�zmde atılım yapan 

�l�m�ze gerek donanım gerek b�lg� ve teknoloj�k açıdan ayak uydurarak, kal�tem�z� artırmamız �steklere 

cevap vereb�lmem�z ve olumsuzluklar yaşamamamız �ç�n tüm Müdürlüğümüz personeller� olarak 

kend�m�z� gel�şt�rmem�zle �lg�l� tedb�rler almamız eğ�t�mlere ağırlık vermem�z gerekmekted�r. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Hayvanların fiz�ksel ve ruhsal bütünlükler�n� koruyarak yasalar ve �nsancıl yaklaşımlarla, 

sah�ps�z sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekl� tüm tıbb� bakımlarının 

yapılması, �şaretlenmes� amacıyla küpelenmes�, kayıt altına  a  l ınması, sah�plend�rme çalışmalarının 

yapılması, sah�plend�r�lemeyenler�n �se alındığı ortama ger� bırakılması ve sokak beslenme 

çalışmalarının yapılmasıdır. Vektörlerle mücadelede uzman personeller �le b�rl�kte Kastamonu 

beled�yes� h�zmet sınırı �çer�s�nde, konusunda eğ�t�ml� ek�pler �le b�l�msel yöntemlerle entegre mücadele 

yöntem� kullanılarak (fiz�ksel mücadele, kültürel mücadele, b�yoloj�k mücadele ve k�myasal mücadele), 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün tavs�yeler�ne uygun ve Sağlık Bakanlığı tarafından halk sağlığı 

alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış b�yos�dal ürünlerle s�vr�s�nek, karas�nek, tatarcık g�b� 

uçucu, tahtakurusu, akrep,  karınca,  p�re,  kene g�b� yürüyen, �nsan sağlığını teht�t eden vektörler�n 

salgın hastalık oluşturmayacak şek�lde kontrol altında tutulmasını sağlamaktır. 

 

 V�zyon: Hayvan sağlığını ve refahını sağlayarak fiz�ksel ve ruhsal bütünlükler�n� koruyarak yasalar 

ve �nsancıl yaklaşımlarla sokak hayvanlarının üremes�n� kontrol altına almak, tıbb� bakımlarını yaparak 

halk sağlığını korumaktır. Halk sağlığının korunması, yaşam kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes� ve b�rçok bulaşıcı 

hastalığın etk�n b�r şek�lde kontrol altına alınab�lmes� �ç�n zararlı etkenlerle mücadele ed�lmes�d�r. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Veter�ner İşler� Müdürlüğünün Görevler� 
 

Madde (8)- Veter�ner İşler� Müdürlüğünün görevler� aşağıdak� g�b�d�r: 
 

a) İnsan, çevre ve hayvan sağlığı �le �lg�l� olarak beled�ye �ç� b�r�mlerle ve resm� kuruluşlarla (Orman 

ve Su İşler� Bakanlığı- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Hayvanları Koruma Kurulu vs.) 

Veter�ner İşler� Müdürlüğünü �lg�lend�ren konularda gerekl� koord�nasyonu sağlamak ve alınan 

kararları uygulamak, 

b) Bulaşıcı hayvan hastalıkları yönünden gerekl� tedb�rler� almak, koruyucu aşılarını yapmak, aşısı 

yapılan hayvanların kayıtlarını tutmak, 

c) Salgın hastalıkların görülmes� durumunda �lg�l� kurumları haberdar etmek gerekl� tedb�rler�n 

alınmasına yardımcı olmak, 

d) Geç�c� Hayvan Bakımev�m�z haftanın bel�rl� gün ve saatler�nde z�yarete açılmaktadır. 

e)  Başıboş sokak hayvanlarına Geç�c� Hayvan Bakımev� açmak, hayvanların sağlıklarını 

korumak tıbb� bakımlarını yapmak üremeler�n� kontrol altına almak maksadıyla 

kısırlaştırmak, aşılamak, sah�plend�rmek, sah�plend�r�leb�lmes� �ç�n beled�ye �lan panoları 

�le beled�yen�n �nternet ortamı ve d�ğer yayın organlarında duyuru yapmak, kayıt altına 

almak �şaretlenmes�n� müteak�p alındığı ortama bırakmakla,  

f) Kuduz Hastalığı, ısırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekl� tak�pler� 

yapmak, rapor tanz�m� yaparak sağlık kuruluşlarına göndermek,  

g) Kurban Bayramı’nda kes�len kurbanların, yasa ve yönetmel�klere göre tekn�k ve h�jyen�k yönden 

uygun şek�lde kes�lmes�n� kontrol etmek, 

h) Kaçak et kes�mler�ne mân� olmak �ç�n Zabıt a Müdürlüğü �le ortak çalışmalar yapmak, 

�) Meslek� konularda b�r�m �ç� ve b�r�m dışı eğ�t�m çalışmaları yapmak,  

j) Kuduz hastalığı başta olmak üzere zoonoz hastalıkların yayılmasını, her türlü bulaşıcı ve salgın 

hastalıkların koruyucu ve kontrol önlemler�n� al m  ak, hayvansal ürünler�n, tüket�m safhalarının 
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çevre sağlığı ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde yürütülmes�n� sağlamak, 

k) Sah�ps�z başıboş sokak hayvanlarının beslenmes� amacıyla bölges�n de bulunan lokanta, �ş yer� ve 

fabr�kaların sah�pler�n�n uygun görmes� hal�nde �şletmeler�nde ve mutfakların da oluşan hayvan 

beslenmeye elver�şl� bes�n maddeler�n�n toplanmasıyla, 

l) Beled�ye sınırları �ç�nde ev ve süs hayvanları, kontrollü, sah�pl� hayvanların, kayıtlarının 

yapılmasıyla, 

m) Ev ve süs hayvanı satan �şletme sah�pler�ne ver�lecek eğ�t�m� organ�ze etmekle, 

n) Yerel Hayvan Koruma Görevl�ler�ne ver�lerek eğ�t�m� organ�ze etmekle, 

o) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğ�, üyes� olduğu İl Hayvanları Koruma Kurulu, 

toplantılarına katılmak, alınan kararların bölgem�zde uygulamasını sağlamak, 

p) İl Kurban H�zmetler� Kom�syon toplantılarına katılarak hayvan kes�m yerler� ve satış yerler�n�n 

tesp�t� ve burada alınacak önlemlerle �lg�l� veter�nerl�k h�zmetler�n� yürütmek, 

q) Kümes ve ahır ş�kayetler�n� Zabıta Müdürlüğü �le beraber değerlend�rmek, 

r) Sah�pl� hayvan ş�kayetler�n�n Zabıta Müdürlüğü �le beraber değerlend�rmek, 

s) Beled�ye sınırları dah�l�nde karas�nek ve s�vr�s�nekler�n kışlak larva dönem�nde larvaların 

üreyeb�leceğ� yerlere larvas�t uygulaması; uçan ve yürüyen haşerelere karşı ULV-açık alan 

�laçlaması yapmakla, 

t) Vatandaşlarımızdan gelen talep, �stek ve ş�kayetler�n� d�nley�p değerlend�r�p vatandaşlarımıza 

yardımcı olmak. 
 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 
 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 4 - 4 

Toplam 4 - 4 
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2) Örgüt Yapısı 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Veteriner İşleri Müdürü 

Geçici Hayvan 
Bakımevi 

İdari İşler Servisi

Başkan Yardımcısı

Haşere İle 
Mücadele Şefliği

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

 HAYBİS (Hayvancılık B�lg� S�stem�)kullanılarak tedav�s� yapılan, kısırlaştırılan ve sah�plend�r�len 
hayvanın m�kroç�p takılarak kayıt s�stem� yapılmaktadır. 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 1 

D�züstü B�lg�sayar 5 

Yazıcı 6 

Tarayıcı 1 

Faks C�hazı 1 

Telev�zyon 2 

Fotokop� Mak�nes� 1 

Kl�ma 3 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 1 

Sözleşmel� Memur 1 

Kadrolu İşç� 3 

Ş�rket 21 

Toplam 26 

 

 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - 2 12 14 

L�se - - 1 5 6 

Ön L�sans - - - 1 1 

L�sans 1 1 - 3 5 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  1 1 3 21 26 
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Memur Sözleşmel�
Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 1 1 3 21
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İlköğret�m L�se Ön L�sans L�sans Yüksek
L�sans

Personel Sayısı 14 6 1 5 0
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 1 1 

26-35 Yaş - - - 7 7 

36-45 Yaş 1 1 - 9 11 

46-55 Yaş - - 1 4 5 

56+ Yaş - - 2 - 2 

Toplam  1 1 3 21 26 

 

 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam  
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın - - - 1 1 

Erkek 1 1 3 20 25 

Toplam  1 1 3 21 26 
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5) Sunulan H�zmetler

Geç�c� Hayvan Bakımev�m�z; en az 115-130 köpek, 21-40 ked� kapas�tel�d�r. Geç�c� Hayvan 

Bakımev�m�zde her noktayı gören 16 adet kamera �le 24 saat h�zmet veren kamera s�stemler�m�z 

kurulmuştur. Beled�yem�z mücav�r alan sınırları �ç�nde sokak hayvanlarımıza h�zmet vermektey�z. 

Bu h�zmetler, 1 veter�ner �şler� müdürü, 1 veter�ner �şler� şefi, 2 veter�ner hek�m, 6 yakalama 

kurtarma personel�,6 hayvan bakıcısı, 1 gece bekç�s�,3 büro personel�, 1 tem�zl�k personel�, 4 

�laçlama personel�,1 şoför, 2 �laçlama aracı, 1 yakalama kurtarma aracı ve 1 h�zmet aracı �le h�zmet 

ver�lmekted�r. 

Müdürlüğümüzce sokak hayvanları �ç�n 10 sokak hayvanı beslenme odağı ve 18 adet ked� ev� 

yapımı b�t�r�l�p şehr�n bel�rl� bölgeler�ne konulmuştur. Konulan beslenme odakları Saraçlar 

mahalles�ne �k� tane, Beyçeleb� Mahalles�ne b�r tane, Aktekke mahalles�ne b�r tane, Eğ�t�m fakültes� 

arkasına b�r tane, Karab�ber cafe yanına b�r tane, İnönü mahalles�ne b�r tane, Mehmet Ak�f 

mahalles�ne b�r tane, Kuzeykent mahalles�ne �k� taned�r. 

Haşere �le mücadele 2020 yılında Kastamonu Beled�yes� sınırları dah�l�nde bulunan sulak alanlara 

(derelere, su b�r�k�nt�ler�ne) çöplük yerlere Şubat- Mart ayında başlayan �laçlama programına göre 

düzenl� per�yotlarla larvas�t uygulaması yapılmaktadır. Karas�nek ve s�vr�s�nekler� yumurta, larva-

pupa erg�n g�b� gel�ş�m evreler�n� larva dönem�nde larvaların üreyeb�leceğ� yerlere gerekl� larvas�t 

uygulaması gerçekleşt�r�lmekted�r. Kastamonu Beled�yes� sınırları dah�l�nde bulunan tüm caddeler, 

sokaklar, parklar, bahçeler, çöplükler, pazar yerler� g�b� açık alanlara bel�rl� per�yotlarla 

�laçlama(�nsekt�s�t) uygulaması rut�n yapılmaktadır. Halkımızdan gelen �laçlama talepler� 

doğrultusunda talebe bağlı �laçlamada yapılmaktadır. 

 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Sah�ps�z sokak hayvanlarının toplanması kısırlaştırılması, aşılanması, gerekl� tüm tıbb� 

bakımlarının yapılması, �şaretlenmes� amacıyla  k  üpelenmes�, kayıt altına alınması, sah�plend�rme 

çalışmalarının yapılması, sah�plend�r�lemeyenler�n �se alındığı ortama ger� bırakılması ve besleme 

çalışmalarının yapılmasıdır. 

 Vektörle mücadelede dünyada kullanılan b�l�msel entegre mücadele yöntem�yle  � nsan ve doğaya 

saygılı d�ğer canlılara zarar vermeden salgın hastalık oluşturmayacak şek�lde vektörler�n kontrol altında 

tutulması, hayvan sağlığını ve refahını sağlayacak sokak hayvanlarının üremes�n� kontrol altına almak, 

tıbb� bakımlarını yaparak halk     s ağlığını korumaktır. Kastamonu İl merkez� genel�nde s�vr�s�nek, 

karas�nek ve tatarcık g�b� �nsan sağlığını tehd�t eden vektörlerle mücadele etmek. 
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III- FAALİEYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 477.900,92 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,24% 

 

G. K G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 465.000,00 477.900,92 477.900,92 

06 Sermaye G�derler� 25.000,00 0,00 0,00 

Toplam: 490.000,00 477.900,92 477.900,92 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 477.900,92 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,24’tür. 

B) Performans B�lg�ler� 

 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

2020 yılı �çer�s�nde Geç�c� Hayvan Bakımev�m�zde 623 köpek, 128 ked� kısırlaştırılmış ve m�kroç�p 

ve kulak numarası �le �şaretlenm�şt�r. 

Kastamonu Beled�yes� olarak Taşköprü, Seyd�ler, Azdavay, Küre, C�de, Çatalzeyt�n �lçeler�m�z �le 

sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedav� ed�lmes� �ç�n karşılıklı protokol yapılmıştır. 

İlçelerle yapılan protokol sonucunda 180 sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır. 

Yapılan bu �şlemler 5199 sayılı yasa ve hayvanların korunmasına da�r uygulama yönetmel�ğ�n de 

beled�yelere ver�len sorumluluklar çerçeves�nde �şlemler yapılıp hayvanların sağlığı ve refahı 

gözet�lmekted�r. 

Geç�c� Hayvan Bakımev�m�zde 2020 yılında toplam 1798 köpek ve 1213 ked� yaralanma ve 

hastalıkları sebeb�yle veter�ner hek�m�m�z tarafından müdahaleler� yapılmıştır. 

Geç�c� Hayvan Bakımev�m�zde bulunan hayvanlarımızın tıbb� bakım, kısırlaştırma ve aşılamaları 

yapıldıktan sonra fotoğrafları çek�l�p sah�plend�r�lmeler� �ç�n Kastamonu Beled�yes� �nternet 

sayfasına konulmuş 2020 yılı �çer�s�nde 192 köpek, 85 ked� sah�plend�r�lm�ş ve sıcak yuvalarına 

kavuşmuşlardır. 

Müdürlüğümüzce ek�m ayının 15’�nde ve aralık ayının 25’�nde olmak üzere �k� defa ev ve süs 

hayvanları satış yapanlara eğ�t�m sem�ner� yapılmıştır ve katılımcılara sert�fika düzenlenm�şt�r.  

Kastamonu Beled�yes� olarak Kastamonu Val�l�ğ� Doğa Koruma M�ll� Parklar İl Müdürlüğü 

tarafından kurulan �l hayvan kurulu toplantılarına Beled�ye Başkan Yardımcısı �le katılım 

sağlanmıştır. 

Müdürlüğümüzce yasa gereğ� yerel hayvan koruma görevl�ler� eğ�t�m sem�ner� yapılmış ve hayvan 

sevenler�m�ze yerel hayvan koruma görevl�s� sert�fikası ver�lm�şt�r. 
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Müdürlüğümüzce İl Hayvan Kurulu Kararı �le Doğa Koruma M�ll� Parklarla ortaklaşa �lçe 

beled�yeler�ne yakalama ve ac�l müdahale ek�pler� �ç�n eğ�t�m ver�lm�şt�r. 

Müdürlüğümüzce 4 Ek�m Hayvanları Koruma günü kutlamaları pandem� sürec� devam ett�ğ�nden 

yapılamayıp b�lbordlarda afiş çalışması �le sosyal mesajlar ver�lmeye çalışılmıştır.  

Haşere �le mücadele 2020 yılında Kastamonu Beled�yes� sınırları dah�l�nde bulunan sulak alanlara 

(derelere, su b�r�k�nt�ler�ne) çöplük yerlere Şubat- Mart ayında başlayan �laçlama proğramına göre 

düzenl� per�yotlarla Larvas�t uygulaması yapılmıştır. Karas�nek ve s�vr�s�nekler� yumurta, larva-

pupa erg�n g�b� gel�ş�m evreler�n� larva dönem�nde larvaların üreyeb�leceğ� yerler gerekl� larvas�t 

uygulaması gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

Kastamonu Beled�yes� sınırları dah�l�nde bulunan tüm caddeler, sokaklar, parklar, bahçeler, 

çöplükler, pazar yerler� g�b� açık alanlara bel�rl� per�yotlarla 5 uzman personel, 2 araç, 2 ulv-açık 

alan �laçlama mak�nes� 1 termal s�sleme mak�nes�, 6 sırt pompası �le �laçlama uygulaması rut�n 

yapılmıştır. 

Halkımızdan gelen �laçlama talepler� doğrultusunda talebe bağlı �laçlama da yapılmıştır. 

Müdürlüğümüzce halk sağlığı aıçsından önem arz eden coronov�rüs enfeks�yonunun şubat ayı 

sonlarında ülkem�zde de vakalara sebep olmasından dolayı şehr�m�zde toplu kullanım alanlarında 

dezenfektan çalışması yapılmış ve program dah�l�nde bu toplu kullanım alanları, toplu taşıma 

araçları, okullar ve beled�yem�z bünyes�ndek� b�r�mler dezenfekte ed�lm�şt�r. 

Cov�d 19 tedb�rler� kapsamında beled�yem�z tüm b�r�mler�ne 2.500 ç�ft eld�ven ve 6 .500 adet maske 

dağıtılmıştır. 

Mübarek günlerde şehr�m�z�n sokaklarına günün anlam ve önem�ne uygun olara k gülsuyu çalışması 

yapılmıştır. 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler  
 

- Düzenl� olarak sokak hayvanlarının tak�b�n� yapılıyor olması: Beled�ye sınırları �çer�s�nde yer 

alan sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, �şaretlen�p sah�plend�r�lmes�, 

alındığı ortama bırakılması. 

- İlkbahar ve yaz aylarında s�vr�s�nek ve karas�nek larva ve erg�nler� �ç�n b�yos�dal uygulaması 

yapılıyor olması.
 

 

B) Zayıflıklar 

 

- Madd� İmkansızlıklar. 
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: Kastamonu Beled�yes�n�n hukuk� yararlarının korunması ve hukuka uygun h�zmet 

ver�lmes� temel v�zyonumuzdur. 

 V�zyon: Yazı İşler� Müdürlüğü olarak; yapılan �ş ve �şlemlerde, Beled�yem�z h�zmetler�n�n üret�m 

ve sunumunda toplam kal�te yönet�m s�stem�yle bütünleşerek sürekl� gel�şen, yüksek n�tel�kl� ve eğ�t�ml� 

�nsanların çalıştığı, �y�leşt�rme sağlayan, teknoloj�k altyapıyı etk�n ve ver�ml� kullanan, yen�l�kç�, akılcı, 

�lkel� ve sorumlu yaklaşımlarıyla vatandaş memnun�yet�n�, sürekl� gel�şmey�, kal�tey�, ek�p çalışmasını, 

sosyal sorumluluğu ve b�zlerden h�zmet alma noktasında bulunan halkımıza h�zmet� en kolay, en hızlı 

ve en �y� şek�lde vermen�n gayret� �çer�s�nde olma prens�b� �le geçm�ş�ne yakışır şek�lde sürekl� fark ve 

değer yaratan b�r beled�yec�l�k anlayışını geleceğe en �y� şek�lde aktar mayı ve örnek h�zmetler sunan      b�r 

b�r�m olmayı kend�m�ze v�zyon olarak bel�rled�k. 

 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

Yazışmalarla İlg�l� Görevler 

a) Müdürlüğe gelen tüm evrakların Müdür tarafından EBYS üzer�nden �lg�l� personele havale 

ed�lmes�nden sonra evraka �l�şk�n gereğ�n� yapmak, 

b) Müdürlükçe yapılacak �ç ve dış yazışmalarda yazıyı hazırlamak, elektron�k �mza aşamalarında 

tak�b�n� ve �mza aşamalarının tamamlanmasının ardından otomat�k gönder�m�n�n yapılıp 

yapılmadığını kontrol etmek, 

c) Gelen ve g�den evrakların tamamının arş�vlenmes�n� sağlamak,  

d) Arş�v malzemeler�ne ulaşılmasını kolaylaştırmak �ç�n l�steler�n� tutmak ve mevzuata uygun olarak 

dosyalamak, 

e) Arş�v malzemeler�n�, her türlü zararlı etk� ve unsurlardan korumak �ç�n gerekl� tedb�rler� almak.  
 

Beled�ye Mecl�s� �le İlg�l� Görevler 

a) Mecl�s toplantısından 15 gün önce tüm b�r�mlere yazı gönder�lerek mecl�ste görüşülmes�n�

�sted�kler� konu olup olmadığının sorulması. 

b) Beled�yem�z Müdürlükler�nden Mecl�ste görüşülüp karara bağlanmak üzere Başkanlık Oluru �le 

gönder�len konuları, gündem maddes� olarak hazırlayıp Başkana sunmak. 
c) Başkanlıkça onaylanan Mecl�s toplantı günü, yer�, saat� ve gündem�n�n, yasada bel�rt�len süre 

�çer�s�nde mecl�s üyeler�ne mevzuatta bel�rt�len usullerde b�ld�r�m�n� sağlamak,   

d) Mecl�s üyeler�n�n, mecl�s toplantılarına gel�p gelmed�kler�n� bel�rlemek amacı �le her oturum �ç�n 

yoklama l�stes�ne toplantı tar�h� �le mecl�s üyeler�n�n �s�m ve �mzalarını açmak.  

e) Beled�ye Mecl�s�n�n b�r öncek� toplantıda almış olduğu kararların �mza karşılığı üyelere dağıtımını 

sağlamak. 

f) Mecl�s toplantılarında sekretarya görev�n� yapmak, 

g) Mecl�s üyeler� tarafından Mecl�s Başkanlığı’na sunulan yazılı ve sözlü önergeler� tesl�m alarak �lg�l� 

Müdürlüklere havales�n� yapmak,  

h) Mecl�s tutanaklarına uygun olarak mecl�s kararlarını tanz�m ederek Mecl�s Başkanı �le kât�p 

üyeler�n �mzasına sunmak, 

�) Mecl�s karalarının kes�nleşmes�nden �t�baren yed� gün �çer�s�nde Mülk� İdare Am�r�ne göndermek 

ve tesl�m alındığına da�r �mzalı nüshaları �le b�rl�kte arş�vlemek. Mecl�s kararlarının b�r suret�n�n, 

konu sah�b� müdürlüğe üst yazı ek�nde göndermek, 

j) Kes�nleşen mecl�s kararlarını yed� gün �ç�nde uygun araçlarla halka duyurulmasını sağlamak.  
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k) Mecl�se �l�şk�n evrakları arş�vleyerek, �ncelemeye hazır bulundurmak. 

l) Mecl�s üyeler�ne gerek mecl�s toplantısına gerekse �ht�sas kom�syonu toplantılarına katıldıkları her 

gün �ç�n ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve ödeme yapılab�lmes� amacıyla üst 

yazı �le İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğüne göndermek. 

Beled�ye Encümen� �le İlg�l� Görevler 

a) Müdürlüklerden Encümende görüşülüp karara bağlanmak üzere Başkanlık Oluru �le gönder�len 

konuları, Encümende görüşülmek üzere Encümen gündem�ne almak.  

b) Encümene havale ed�len dosyaları tetk�k ed�p, varsa eks�kl�kler� tamamlatmak. 

c) Encümen kararları yazım �şlemler�n�, e-beled�ye s�stem� üzer�nden yürüterek, �mza aşamasına 

gelm�ş kararların başkan ve üyelere �mzalatılmasını sağlamak. 

d) Encümen kararlarının arş�vlenmes�n� sağlamak, b�r suret�n� tekl�f sah�b� müdürlüğe üst yazı ek�nde 

göndermek. 

e) Encümen üyeler�ne ödenecek olan huzur hakkı puantajını hazırlamak ve ödeme yapılab�lmes� 

amacıyla üst yazı �le İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğüne göndermek. 

D�ğer Görevler 

a) Müdürlüğe gelen tüm evrakların müdür tarafından EBYS üzer�nden �lg�l� personele havale 

ed�lmes�nden sonra evraka �l�şk�n gereğ�n� yapmak. 

b) Müdürlükçe yapılacak �ç ve dış yazışmalarda yazıyı hazırlamak, elektron�k �mza aşamalarında 

tak�b�n� yapmak. 

c) Beled�yeye posta yolu �le gelen evrakları tesl�m almak, kontroller�n� yaptıktan sonra �lg�l� 

müdürlüklere havales�n�n yapılab�lmes� �ç�n Evrak Kayıt Bürosuna z�mmet karşılığı tesl�m etmek. 

d) GİZLİ �barel� evrakları tesl�m almak, mevzuat hükümler� doğrultusunda kayda alarak �lg�l� 

Müdürlüğün GİZLİ evrak yetk�l� personel�ne z�mmet karşılığı tesl�m etmek.  

e) Müdürlük e-ma�l adres�ne gelen ma�ller�n günlük kontroller�n� yaparak, �çer�ğ�ne �l�şk�n müdüre 

b�lg� vermek. 

f) Müdürlüğün arş�v �ş ve �şlemler�n� mevzuat hükümler� doğrultusunda gerçekleşt�rmek.  

g) Müdürlüğün taşınır �ş ve �şlemler�n� mevzuat hükümler� doğrultusunda gerçekleşt�rmek.  

h) Müdürlüğün satın alma �ş ve �şlemler�n� mevzuat hükümler� doğrultusunda gerçekleşt�rmek.  

�) Müdür tarafından ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek  
 

Evrak Kayıt Serv�s� Görevler�

a) Beled�yeye zarfsız açık olarak gelen evrak, belge ve d�lekçeler �le Yazı İşler� Şefl�ğ�nce kayda 

alınması �ç�n z�mmetle gönder�len posta evraklarını tesl�m almak. 

b) F�z�k� olarak gelen evrak, belge ve d�lekçeler�   EBYS üzer�nden taramak suret�yle evrak kaydını 

yapmak, �lg�l� oldukları müdürlükler� seçerek Müdür ya da yetk�lend�rd�ğ� personele havale 

onayına sunmak suret�yle s�stem üzer�nden �lg�l� olduğu müdürlüğe gönder�m�n� sağlamak. 

c) F�z�k� olarak gelen evrak, belge ve d�lekçeler�, s�stem üzer�nden havale ed�ld�kten sonra kaşeleyerek 
b�lg� kısımlarına; kayıt numarası, tar�h ve evrakın g�deceğ� b�r�m� yazmak. Kaşelenen evrakı, �ç 

z�mmet defter�ne kaydederek �lg�l� b�r�m�n yetk�l� personel�ne z�mmet karşılığı tesl�m etmek. 

 

        - Evrak Kayıt Bürosunun, g�den evrak ve kargo �şlemler�ne �l�şk�n görevler� şunlardır;  

1. Müdürlüklere a�t dış yazışma evraklarının, EBYS üzer�nden “Postalanacak Evraklar Klasöründen” 

çıktısının alınması, üst yazı evrakının kaşelen�p tar�h atıldıktan sonra �mzalanması. 

2. Tesl�m� yapılacak dış yazışma evraklarının, gönderen Müdürlüğün gönder�m seç�m� doğrultusunda 

(kayıtlı-kayıtsız posta, kargo…) gönder�m sürec�n� başlatmak. 

3. Posta yolu �le gönder�lecek evrakların zarflara konularak, zarfların üzer�ne gönderen b�r�m�n kodu, 

           
 
 

310 kastamonu.bel.tr



 

evrak sayısı, g�deceğ� yer ve adres�n yazılması. Kapatılan zarfların hassas teraz� �le tartılması 

sonrası, ağırlığına göre PTT’n�n bel�rlem�ş olduğu tar�feye uygun pul yapıştırılarak veya pul 

mak�nes�nden geç�r�lerek ücretlend�r�lmes�n�n yapılması.  

4. Posta Gönder� L�stes�n�n; gönderen b�r�m kodunun, evrak sayısının, g�deceğ� yer�n ve kullanılan 

pul veya pul mak�nası bedel�n�n yazılarak �k� nüsha şekl�nde oluşturulması ve �mzalanması. 

Hazırlanan postaların tesl�m� sırasında, Posta Gönder� L�stes�n�n b�r nüshasının �lg�l� PTT 

görevl�s�ne tesl�m ed�lmes�, d�ğer nüshasının da PTT görevl�s�ne �mzalatılarak G�den Posta 

Klasöründe arş�vlenmes�. 

5. Kargo yolu �le gönder�m� seç�len dış yazışma evrakları �le Müdürlüklerce dış yazışma dışında kargo 

�le gönder�lmes� “Kargo Gönder� Formu” doldurularak talep ed�len evrak ya da materyaller�n 

gönder�m� amacıyla, adres b�lg�ler�n�n kargo paketler�n�n üzerler�ne yapıştırılması.  

6. Kargo Gönder� L�stes�n�n; gönderen b�r�m kodunun, evrak sayısının ve g�deceğ� yer�n  yazılması 

suret�yle �k� nüsha şekl�nde oluşturulması ve �mzalanması. Hazırlanan kargoların tesl�m� sırasında, 

Kargo Gönder� L�stes�n�n b�r nüshasının �lg�l� kargo görevl�s�ne tesl�m ed�lmes�, d�ğer nüshasının 

da kargo görevl�s�ne �mzalatılarak G�den Kargo Klasöründe arş�vlenmes�. 

7. Kastamonu merkez�nde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, ac�l�yet� neden�yle elden tesl�m 

ed�lmes� gereken evrakları, dış z�mmet defter�ne kaydederek �lg�l� kurum ya da kuruluşun yetk�l� 

personel�ne z�mmet karşılığı tesl�m etmek.  
 

       - telgraf �şlemler�ne �l�şk�n görevler� şunlardır; 
 

1. Müdürlüklerce gönder�len, telgraf gönder� talepler�n� �çeren “Telgraf Gönder� Formu  nun” �mzalı 

ve kaşel� olduğunu kontrol ederek tesl�m almak ve    Telgraf  Gönder� Formunun b�r nüshasını , 

telgrafın çek�lmes� amacıyla PTT’ye tesl�m etmek.  

2. Telgraf metn�ne göre hesaplanan telgraf gönder� ücret�n�n, Beled�yem�ze a�t posta çek� hesabından 

tahs�l ed�ld�ğ�ne da�r Gönder� Makbuzunun tesl�m alınarak, Telgraf Gönder� Formu �le b�rl�kte 

Telgraf Gönder� Klasöründe arş�vlemek. 
 

Kent Konsey� �le İlg�l� Görevler 
 

a) Kent Konsey� �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek. 

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

 Müdürlüğümüz, Kastamonu Beled�yes� merkez h�zmet b�nasında görev yapmaktadır. 
Müdürlüğümüz bünyes�nde araç bulunmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evrak Kayıt Bürosunun, 
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2) Organ�zasyon Şeması 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Yazı İşleri Müdürü

Yazı İşleri Servisi Evrak Kayıt 

Başkan Yardımcısı

 

3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 9 

D�züstü B�lg�sayar 1 

Yazıcı 6 

Tarayıcı 8 

Faks C�hazı 1 

Fotokop� Mak�nes� 2 

Kl�ma 1 
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4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 2 

Sözleşmel� Memur - 

Kadrolu İşç� 1 

Ş�rket 6 

Toplam 9 

 

 
 

Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m - - - - - 

L�se 1 - 1 3 5 

Ön L�sans - - - 2 2 

L�sans 1 - - 1 2 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  2 - 1 6 9 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Memur Sözleşmel�
Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 2 0 1 6

0

1

2

3

4

5

İlköğret�m L�se Ön L�sans L�sans Yüksek
L�sans

Personel Sayısı 0 5 2 2 0
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Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - - - 

26-35 Yaş - - - 3 3 

36-45 Yaş 1 - 1 2 4 

46-55 Yaş - - - 1 1 

56+ Yaş 1 - - - 1 

Toplam  2 - 1 3 9 

 

 
 

C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 1 - 1 3 5 

Erkek 1 - - 3 4 

Toplam  2 - 1 6 9 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

18-25 Yaş 26-35 Yaş 36-45 Yaş 46-55 Yaş 56+ Yaş
Personel Sayısı 0 3 4 1 1

0

1

2

3

4

5

Kadın Erkek
Personel Sayısı 5 4
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Katılımcı, şeffaf, sonuç ve memnun�yet odaklı, et�k değerlere bağlı, saygılı b�r yönet�m anlayışıyla 
Beled�ye Mecl�s� ve Encümen�n �ş ve �şlemler� �le Beled�yem�z�n her türlü evrak �şler�n� yasa, tüzük ve 
yönetmel�klere uygun b�r şek�lde yaparak sürdürüleb�l�r, çağın gerekler�ne uygun gel�şmey� sağlamak 
ve h�zmet kal�tes�n� arttırmak. 

 Beled�ye h�zmetler�n�n üret�m ve sunumunda toplam kal�te yönet�m s�stem�yle bütünleşerek sürekl� 
gel�şen, örnek h�zmetler sunan, yüksek n�tel�kl� ve eğ�t�ml� �nsanların çalıştığı, sürekl� �y�leşt�rme 
sağlayan, teknoloj�k altyapıyı etk�n ve ver�ml� kullanan;  yen�l�kç�, akılcı, �lkel� ve sorumlu 
yaklaşımlarıyla vatandaş memnun�yet�n�, sürekl� gel�şmey�, kal�tey�, ek�p çalışmasını, sosyal 
sorumluluğu ve b�zlerden h�zmet alma noktasında bulunan halkımıza h�zmet� en kolay, en hızlı ve en 
�y� şek�lde vermen�n gayret� �çer�s�nde olan öncü b�r b�r�m olmak. 

 

III- FAALİEYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 134.612,65 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,07% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 158.000,00  134.612,65  134.612,65 

05 Car� Transferler 12.000,00 0,00 0,00 

Toplam: 170.000,00 134.612,65 134.612,65 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 134.612,65 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,07’d�r. 

 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

Mecl�s Çalışmaları: Beled�ye Mecl�s�, 2020 yılında her ayın �lk haftası toplantısını yapmış ve 

2020 yılı �ç�nde 8 olağan, 1 olağanüstü toplantı sonucu 9 toplantı gerçekleşm�şt�r.  Bu toplantılarda 

123 karar alınmıştır. Bu kararların 5’� seç�mlerle, 30’u mal� konularla, 50’s� �marla, 38’s� �se d�ğer 

konularla �lg�l�d�r.   

Encümen Çalışmaları: 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu hükümler� doğrultusunda, Beled�ye 

Encümen�nce 2020 yılında 54 toplantı yapılmış ve bu toplantılarda toplam 616 adet karar 

alınmıştır.  
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Genel Evrak İşler�: 2020 yılı �çer�s�nde Beled�yem�ze k�ş�, kurum ve kuruluşlardan 15,609 adet 

evrak gelm�ş, bu evraklar kayıt �şlemler� yapıldıktan sonra �lg�l� serv�slere havale ed�lm�şt�r. 

Beled�yem�zden de 18,757 kadar evrak, k�ş�, kurum ve kuruluşlara z�mmet veya posta yolu �le 

tesl�m ed�lm�şt�r. 

Kent Konsey� Çalışmaları: Kastamonu Kent Konsey�nde 2020 yılı �çer�s�nde 2 yürütme kurulu 

yapılmıştır. 
 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

 Ad�l, güler yüzlü, sorumlu, duyarlı, katılımcı, saygılı, et�k değerlere bağlı, gel�şen, yen�l�kten ve 

poz�t�f değ�ş�mden yana olan ve yapılan her �şlemde kamu yararını temel alan personel �le Müdürlük 

olarak sorun çözme yeteneğ�m�ze olan �nancımız.      

B) Zayıflıklar 

 B�rden çok b�r�mden görüş alınmasını gerekt�ren sürel� yazılarda ya da mecl�s ve encümene d�ğer 

b�r�mlerden sunulacak olan yazılarda, yazı ve ekl� belgeler�n b�r�mlerden geç gelmes� durumunda 

�şlemler�n zamanında tamamlanamaması olasılığı ve buna bağlı h�zmetlerde kal�te, ver�ml�l�k ve 

etk�nl�ğ�n düşeceğ� end�şes�. 
 

 

V ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 R�skler: Sürel� yazılarda b�rden çok b�r�mden görüş alınmasını gerekt�ren konularda ya da mecl�s 

ve encümene d�ğer b�r�mlerden sunulacak olan yazılarda yazı ve ekl� belgeler�n b�r�mlerden geç gelmes� 

durumunda, �şlemler�n zamanında tamamlanamaması olasılığı ve buna bağlı h�zmetlerde kal�te, 

ver�ml�l�k ve etk�nl�ğ�n düşeceğ� end�şes�. 

 Tedb�rler ve Öner�ler: Sürel� yazılarda b�rden çok b�r�mden görüş alınmasını gerekt�ren konularda 

�lg�l� b�r�mler�n yazılarını b�r�m�m�ze mümkün olduğunca hızlı ulaştırması ve gereken koord�nasyonun 

sağlanması hususunda duyarlı olunması ver�ml�l�k, etk�nl�k ve memnun�yet� arttıracaktır.   
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I- GENEL BİLGİLER 

A) M�syon V�zyon 

 M�syon: İl�m�ze yakışan b�r teşk�lat yapısıyla kend�nden em�n, d�s�pl�nl�, çalışkan ve heyecanını 

kaybetmeyen b�r b�r�m oluşturmak, tur�zm merkezler�nden b�r� hal�ne gelmes�n� �sted�ğ�m�z �l�m�ze, 

çağdaş, modern ve şeh�rc�l�k anlayışını gel�şt�ren projelerle, büt  ün �lg�ler�n Kastamonu’da toplanmasını 

sağlamaktır. 
 

 V�zyon: Kastamonu’dak� hızlı değ�ş�m� ve gel�ş�m� göstermek, Ülkem�zde yaşayan tüm 
hemşer�ler�m�z�, tüm vatandaşlarımızı ve tüm dünya �nsanlarını bölgem�ze çekmek Kastamonu’ ya 
gelenler�n kal�tel�, şeh�rleşm�ş, çağdaş ve modern yapısıyla karşılanmasını sağlayarak d�s�pl�nl� zabıta 
h�zmet� sunmaktır. 
 

B) Yetk�, Görev ve Sorumluluklar 

 Zabıtanın görev� 5393 sayılı Kanun’un 51’�nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanan 11.04.2007 tar�h 
ve 26490 sayılı Resmî Gazetee de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Beled�ye Zabıta Yönetmel�ğ�’nde 
bahsed�len; 

a) 831 Sayılı Sular hakkındak� Kanun,  

b) 6502 Sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkındak� Kanun,  

c) 6585 Perakende T�carette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmel�k, 

d) 4109 Sayılı Asker A�leler�nden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındak� Kanun,  

e) 2464 Beled�ye Gel�rler� Kanunu,  

f) 7269 Sayılı Hayata Müess�r Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedb�rlerle Yapılacak Yardımlara Da�r 

Kanun,  

g) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,  

h) 3572 Sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına da�r Kanun Hükmünde kararnamen�n 

değ�şt�r�lerek kabulüne da�r kanun �le 14.07.2005 tar�hl� ve 2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı �le yürürlüğe konulan İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına �l�şk�n Yönetmel�k,  

�) 5846 Sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu,  

j) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Kanunu,  

k) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,  

l) 3194 Sayılı İmar Kanunu,  

m) 7201 Sayılı Tebl�gat Kanunu,  

n) 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,  

o) 2863 Sayılı Kültür ve Tab�at Varlıkları Koruma Kanunu,  

p) 1593 Sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu,  

q) 5996 Sayılı Veter�ner H�zmetler� B�tk� Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu,  

r) 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu,  

s) 2872 Sayılı Çevre Kanunu,  

t) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 

u) 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu �le Karayolu Taşıma Yönetmel�ğ�,  

v) 2548 sayılı Ceza Evler�yle Mahkeme B�naları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 

Mahkumlara Ödett�r�lecek Y�yecek Bedeller� Hakkında Kanun,  

w) 6222 Sayılı Sporda Ş�ddet ve Düzens�zl�ğ�n Önlenmes�ne Da�r Kanun ve �lg�l� y önetmel�kler�n 

verm�ş olduğu görevler� yer�ne get�rmekt�r.  
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        Beled�ye Zabıtası: Beldede esenl�k, huzur, sağlık ve düzen�n sağlanmasıyla görevl� olup, kanun 

tüzük ve yönetmel�kler �le bu amaçla beled�ye karar organları tarafından alınan ve beled�ye zabıtası 

tarafından yer�ne get�r�lmes� gereken em�r ve yasaklara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza 

ve d�ğer yaptırımları uygulamakla yetk�l�d�r. 

 Beled�ye zabıtası am�r ve memurları, görevler�ne �l�şk�n kanun, tüzük, yönetmel�k ve em�rler�n� 
b�lmekte, h�zmetler�n� bunların hükümler� çerçeves�nde yapmakla ve görevler�n� yer� n  e    get�r�lmes� 
esnasında b�rb�r�ne yardım etmekte yükümlü ve sorumludurlar. 

 

C) İdareye İl�şk�n B�lg�ler 

1) F�z�ksel Yapı 

B�na İç� H�zmet B�r�mler�m�z 
 

Çalışma Alanı Sayı Alan (m2)            

Çalışma Odası 5 125 

Toplantı Salonu 1 25 

D�ğer Alanlar 2 20 

Toplam 7 170 

 

Araç ve İş Mak�nes� L�stes� 

Araç Türü Kuruma A�t Araçlar K�ralık Araçlar Toplam Araç Sayısı 

Kamyonet 2 - 2 

D�ğer 2 - 2 

TOPLAM 4 - 4 

 

2) Örgüt Yapısı 

Belediye Başkanı
R.Galip VİDİNLİOĞLU

Zabıta Müdürü

Zabıta Amirleri

Sağlık Ve İş Yeri 
Dene�mleri

Çevre Ve Turizm 
İşleri

İmar İşleri Büro  İşleri
Ruhsatlandırma 

İşleri

Başkan Yardımcısı
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3) B�lg� ve Teknoloj�k Kaynaklar 

2020 Yılı Yazılım Envanter� 

 

Kullanılan Programlar 

Sampaş Ruhsat ver� kaydı ve s�c�l sorgulaması �ç�n kullanılmaktadır. 

E- Beled�ye Evrak tak�p ve yazışmalar �ç�n kullanılmaktadır. 

Takb�s Taşınmaz kaydı sorgulaması �ç�n kullanılmaktadır. 

KPS K�ml�k Paylaşım S�stem� 

 

2020 Yılı Donanım Envanter� 

 

4) İnsan Kaynakları 

Kadro Durumuna Göre Dağılım 

Kadro Personel Sayısı 

Memur 23 

Sözleşmel� Memur - 

Kadrolu İşç� 1 

Ş�rket 5 

Toplam 29 
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Memur Sözleşmel�
Memur

Kadrolu İşç� Ş�rket

Personel Sayısı 23 0 1 5

Donanım Araçları Sayısı 

K�ş�sel B�lg�sayar 11 

D�züstü B�lg�sayar 3 

Tablet B�lg�sayar 5 

Yazıcı 11 

Tarayıcı 1 

Fotokop� Mak�nes� 1 

Kl�ma 1 
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Eğ�t�m Durumuna Göre Dağılım 

Eğ�t�m Durumu 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

İlköğret�m 1 - - 1 2 

L�se 10 - 1 2 13 

Ön L�sans 4 - - 2 6 

L�sans 8 - - - 8 

Yüksek L�sans - - - - - 

Toplam  23 - 1 5 29 

 

 
Yaş Durumuna Göre Dağılım 

Yaş Durumu  
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

18-25 Yaş - - - 1 1 

26-35 Yaş 7 - - 2 9 

36-45 Yaş 9 - - 2 11 

46-55 Yaş 3 - 1 - 4 

56+ Yaş 4 - - - 4 

Toplam  23 - 1 5 29 
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C�ns�yet Durumuna Göre Dağılım 

C�ns�yet 
Personel Sayısı 

Genel Toplam 
Memur Söz. Memur Kadrolu İşç� Ş�rket 

Kadın 2 - - - 2 

Erkek 21 - 1 5 27 

Toplam  23 - 1 5 29 

 

 
 

5) Sunulan H�zmetler 

D�lenc�l�kle Mücadele 

Seyyar Satıcılarla Mücadele 

Yaya Kaldırımı İşgaller� �le Mücadele 

Metruk B�nalarının Kullanımının Engellenmes� 

İnşaat alanlarında ve çevres�nde güvenl�k tedb�rler�n�n alınması ve �z�ns�z �nşaat faal�yet�nde 

bulunan yerler �le �lg�l� olarak denet�mler yapılması 

Hafr�yat Döküm Alanlarının Kontrolü 

Görüntü ve Çevre K�rl�l�ğ� �le Mücadele 

 

6) Yönet�m ve İç Kontrol S�stem� 

Müdürlüğümüz 2020 yılında İç Denet�m B�r�m� tarafından Dem�rbaş İşlemler� ve Standart 
Dosyalama İşlemler� �le �lg�l� s�stem denet�m�ne tab�� tutulmamıştır. 

II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Amaç ve Hedefler 

 Zabıta müdürlüğünde görev yapan personel�n�n belde sınırları �çer�s�nde faal�yet gösteren �şyer� 

sah�pler� ve belde sak�nler�yle �lkel� d�yaloglar kurmasını sağlamak, b�lg�ler�n� maks�mum düzeyde 

tutab�lmek �ç�n uygun çalışma ortamları oluşturarak üretkenl�ğ� ve personel� mot�ve ed�c� b�r yönet�m 

anlayışı oluşturmak, tüm personel�n üretkenl�ğ�n� sağlayarak sorumluluk b�l�nc�n�n gel�şt�r�l�p ek�p 

çalışma ruhunu yerleşt�rmek ve kurum kültürünü oluşturmak, personele per�yod�k olarak kanun ve 

yönetmel�kler hakkında eğ�t�m vermek ve b�lg�ler�n� arttırmak. 
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B) Temel Pol�t�ka ve Öncel�kler  

�

gürültü k�rl�l�ğ�n� azaltmak,   

� Müdürlük çalışanlarının yen�l�klere açık, �ht�yaca cevap veren b�lg� ve becer�lerle donatılması 

sağlanarak daha etk�n h�zmet vermeler�n� tem�n etmek,  

� Yen� kanun ve yönetmel�klere paralel olarak her zabıta memurunun yılda 15 saat meslek �ç� eğ�t�m 

almasını tem�n etmek, tekn�k ve teknoloj�k b�lg�ler� tazelemek, eğ�t�mler� her yıl kademel� olarak 

arttırmak,  

�

b�lg�ler�n�n personel tarafından yen�lenmes� böylece mot�vasyonun artması ve kamu h�zmet�n�n 

etk�n yürütülmes�n� sağlamak. 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mal� B�lg�ler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

2020 Yılı G�der Bütçem�z 

Beled�yen�n Tahm�n� Bütçes� 210.000.000,00 ₺ 

Beled�yen�n Gerçekleşen Bütçes� 196.165.052,20 ₺ 

Müdürlüğün Gerçekleşen Bütçes� 200.975,22 ₺ 

Müdürlüğün Beled�ye Bütçes�n� Kullanma Oranı 0,10% 

 

G.K. G�der Türü Başlangıç Ödeneğ� (₺) Net Ödenek (₺) Harcanan (₺) 

03 Mal ve H�zmet Alım G�d. 226.000,00  200.975,22  200.975,22 

06 Sermaye G�derler� 30.000,00 0,00 0,00 

Toplam: 256.000,00 200.975,22 200.975,22 

 

2) Temel Mal� Tablolara İl�şk�n Açıklamalar 

 Beled�yem�z�n 2020 mal� yılı gerçekleşen bütçe g�der� 196.165.052,20 ₺’d�r. Müdürlüğümüzün 

gerçekleşen bütçe g�der� �se 200.975,22 ₺’d�r. Buna göre; müdürlüğümüzün beled�ye bütçes�n� kullanma 

oranı %0,10’dur. 

3) Mal� Denet�m Sonuçları 

 Beled�ye Başkanlığımızın 2019 yılı Sayıştay Denet�m�nde, 2464 sayılı Beled�ye Gel�rler� 

Kanunu’nun İşyer� Açma İzn� Harcı başlıklı 81’ �nc� maddes�nde “Beled�ye sınırları veya mücav�r 

alanlar �ç�nde b�r �şyer�n�n açılmasının �şyer� �z�n harcına tab� olduğu, y�ne 10.08.2005 tar�h v e  25902 

sayılı Resm� Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n 

Yönetmel�ğ�n İşyer� Açılması başlıklı 6’ncı maddes�nde "Yetk�l� �darelerden usulüne uygun olarak 

�şyer� açma ve çalışma ruhsatı alınmadan �şyer� açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerler�ne bu Yönetmel�kte 

bel�rt�len yetk�l� �dareler dışında d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le �lg�l� meslek kuruluşları tarafından 

özel mevzuatına göre ver�len �z�nler �le tesc�l ve benzer� �şlemler bu Yönetmel�k hükümler�ne göre ruhsat 

alma mükellefiyet�n� ortadan kaldırmaz. İşyer� açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan �şyerler� yetk�l� 

�dareler tarafından kapatılır." Hükmünün mevcut olmasına rağmen yapılan �ncelemede; 

Zabıta müdürlüğünde görev alan personel�n eğ�t�m�n�n sağlanması, �ş tecrübeler�n�n ve değ�şen 

Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve düzenl� b�r çevrede yaşamlarını tem�n etmek �ç�n görüntü ve 
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müdürlüğümüzden alınan ver�lere göre 31.12.2019 tar�h� �t�bar� �le 4562 adet �şyer� açma ve çalışma 

ruhsatı olan �şyer� bulunduğu; Mal� H�zmetler Müdürlüğünden alınan ver�lere göre �şyer� çevre tem�zl�k 

verg�s� akt�f mükellef sayısının 5733 olduğu, �şyer� açma ve çalışma ruhsatı alma zorunluluğu 

bulunmayan 519 adet �şletme bulunduğu da d�kkate alındığında 652 adet ruhsatsız  �şyer�n�n

bulunduğunun tesp�t ed�ld�ğ� ve �şyer� açma ve çalışma ruhsat harcı gel�r�nden mahrum kalınmamasını 

tem�nen beled�ye sınırları �çer�s�nde ruhsatsız faal�yet gösteren �şyer�n�n bulunmaması ve �lg�l� mevzuat 

hükümler� gereğ� �şlem tes�s ed�lmes� gerekt�ğ� bel�rt�lm�şt�r. 

 Ancak, sorumluluk alanı �çer�s�ndek� ard�ye olarak kullanılan depoların çevre tem�zl�k verg�s� 

beyanları �şyer� g�b� alındığından, t�car� faal�yet olmayan bu depo  lara �şyer� açma ve  çalışma ruhsatı 

ver�lemey�ş� ve çevre tem�zl�k verg�s� mü  kellefler� sona ermes�ne rağmen beled�yem�ze herhang� b�r 

b�ld�r�mde bulunulmayan �şyerler�n�n oluşu neden� �le 652 adet �şyer�nde ruhsatsız faal�yet varmış g�b� 

b�r durum ortaya çıkmaktadır. 

 Konu �le �lg�l� olarak korona v�rüs (COVID-19) salgın hastalık sürec� ortadan kalktıktan sonra �şyer� 

denet�mler�m�z düzenl� ve per�yod�k olarak yapılacak olup ruhsatsız faal�yetlere kes�nl�kle müsaade 

ed�lmeyecekt�r. Ruhsatsız �şyer�n�n tesp�t� hal�nde �se �lg�l� mevzuatlar çerçeves�nde �şyer� mühürlenmek 

suret�yle faal�yet� sonlandırılacaktır. 

 Ayrıca, Beled�ye tarafından doğrudan tem�n usulü �le gerçekleşt�r�len h�zmet satın alımlarında, 

alımı yapılacak olan h�zmet�n tanımının, doğrudan tem�n onay belges�nde, p�yasa araştırma tutanağında 

ve tekl�f mektuplarında yeter�nce açık düzenlenmed�ğ� ve bu durumun 5018 ve 4734 sayılı Kanunlar �le 

Kamu İhale Genel Tebl�ğ�'ne aykırılık teşk�l ett�ğ� bel�rt�lmekted�r.  

 Müdürlüğümüzce gerçekleşt�r�len mal ve h�zmet alımlarında, satın alma �şlem�nden önce   Başka  nlık 

Makamından alınan ön �z�n belges�nde alımı yapılacak mal ve h�zmet�n hang� amaçla     alınacağı ve 

özell�kler� bel�rt�lmekte olup, bundan sonra alımı yapılacak olan mal ve h�zmet�n ön �z�n belges�nde açık 

ve net b�r şek�lde yapılan tanımının, doğrudan tem �n onay belges�nde, p�yasa araştırma tutanağında ve 

tekl�f mektuplarında yapılması sağlanacaktır. 

B) Performans B�lg�ler� 

1) Faal�yet ve Proje B�lg�ler�

Denet�mler 

- İşyer� denet�mler�n�n daha etk�l� ve s�steml� yapılab�lmes� amacıyla teknoloj�k c�hazlar (tablet, 

laptop) üzer�nden yapılab�lmes� projes� kapsamında, 5 adet tablet b�lg�sayar alınarak, Korona 

v�rüs (C OVID-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek 

amacıyla Val�l�k Makamı tarafından oluşturulan kom�syonda görevl� personeller�m�z�n 

�şyerler�n�n denet�mler�n� tablet b�lg�sayarlar üzer�nden yapılması sağlanmıştır.  

- D�lenc�l�kle Mücadele; zabıta müdürlüğümüz ek�pler�nce yapılan rut �n kontrollerle, halkımızın 

�nanç ve v�cdan� duygularını �st�smar ederek, d�lenc�l�k yapan k�ş� ve k�ş�lerle �lg�l� gerekl� yasal 

�şlemler yapılmıştır. 
 

 D�lenc�lerle Mücadele Denet�mler�; 

Yıl 2018 2019 2020 Toplam 

D�lenc�l�kten Uygulanan Yaptırım Sayısı 21 15 11 47 

Uygulanan İdar� Para Cezası M�ktarı 2.604,00 ₺ 2.295,00 ₺ 2.057,00 ₺ 6.956,00 ₺ 

Mülk�yet� Kamuya Geç�r�len 905,21 ₺ 1.892,75 ₺ 774,74 ₺ 3.572,70 ₺ 
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- Seyyar Satıcılarla Mücadele; �z�ns�z olarak, sokak cadde üzerler�nde seyyar satıcılık yaparak 

halkımızın huzurunu bozan seyyar satıcılarla �lg�l� gerekl� denet�mler yapılarak, yasal �şlemler 

uygulanmıştır. 

- Yaya Kaldırımı İşgaller� �le Mücadele; yayalarımızın kullanmış olduğu kaldırımların �şyerler�n�n 

satışa sunmuş olduğu malzemeler� koymak suret�yle ve y�ne �nşaat faal�yet�nde bulunan yerlerde 

�nşaat malzemeler�n�n kaldırımı �şgal� denetlenerek engellenm�ş olup, �z�ns�z olarak �şgale 

sebeb�yet verenlere yasal �şlem uygulanmıştır. 
 

 Seyyar Satıcılar ve İşgallere Yönel�k Denet�mler; 

Yıl 2018 2019 2020 Toplam 

Mân� Olunan Seyyar Satıcı 25 43 26 94 

Kaldırılan İşgal Sayısı 77 64 75 216 

Uygulanan İdar� Yaptırım Sayısı 23 10 24 57 

Uygulanan İdar� Para Cezası M�ktarı 3.122,00 ₺ 1.530,00 ₺ 4.693,00 ₺ 9.345,00 ₺ 

 

- 5393 Sayılı Beled�ye Kanunu’nun 51’ �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanan 11 N�san 2007 tar�h 
ve 26490 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren Beled�ye Zabıta Yönetmel�ğ�’nde 
bahsed�len görev, yetk� ve sorumluluklarımıza dayanılarak; 

 
 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Kastamonu Beled�yes� İdar� Yaptırım Yönetmel�ğ� 

çerçeves�nde 2020 yılı �çer�s�nde yapılan �ş ve �şlemler; 

İhlal ed�len Madde F��l� 
Uygulanan 

Yaptırım Sayısı 
Uygulanan İdar� Para 

Cezası 

5326/32 Emre Aykırı Davranış 10 3.920,00 ₺ 

5326/33-1 D�lenc�l�k 11 2.057,00 ₺ 

5326/36-2 

Gürültü (B�r t�carî �şletmen�n 
faal�yet� çerçeves�nde 
başkalarının huzur ve sükununu 
bozacak şek�lde gürültüye neden 
olan gerçek veya tüzel k�ş�ye) 

1 4.035,00 ₺ 

5326/38-1 

İşgal (Yetk�l� makamların açık ve 
yazılı �zn� olmaksızın meydan, 
cadde, sokak veya yayaların gel�p 
geçt�ğ� kaldırımları �şgal eden 
veya buralarda mal satışa arz eden 
k�ş�ye) 

23 4.301,00 ₺ 

5326/38-2 

İşgal (Yetk�l� makamların açık ve 
yazılı �zn� olmaksızın meydan, 
cadde, sokak veya yayaların gel�p 
geçt�ğ� kaldırımlar üzer�ne �nşaat 
malzemes� yığan k�ş�ye) 

1 392,00 ₺ 

5326/41-4 

Çevrey� K�rletme (İnşaat atık ve 
artıklarını bunların toplanmasına 
veya depolanmasına özgü yerler 
dışına atan k�ş�ye;) 

3 1.176,00 ₺ 

5326/42 

Afiş asma (Meydanlara veya 
parklara, cadde veya sokak 
kenarlarındak� kamuya a�t duvar 
veya alanlara, rızası olmaksızın 
özel k�ş�lere a�t alanlara bez, kâğıt 
ve benzer� afiş ve �lân asan 
k�ş�ye;) 

5 3.145,00 ₺ 

Toplam: 54 19.026,00 ₺ 

 
 

326 kastamonu.bel.tr



 

 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu  ve Kastamonu Beled�yes� İdar� Yaptırım Yönetmel�ğ� 

Çerçeves�nde; 

Yıl 2018 2019 2020 Toplam  

Uygulanan Yaptırım Sayısı 63 55 54 172 

Uygulanan İdar� Para Cezası 9.068,00 ₺ 13.224,00 ₺ 19.026,00 ₺ 41.318,00 ₺ 

 

- 2548 sayılı Ceza Evler�yle Mahkeme B�naları   İ n  ş ası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 

Mahkumlara Ödett�r�lecek Y�yecek Bedeller� Hakkında Kanun’ un 2’nc� maddes� hükmü gereğ� 

2020 yılı �çer�s�nde yapılan tahk�katlar;  

Gelen İaşe Evrakı Sayısı Tahk�katı Yapılan İaşe Evrakı Sayısı 

24 24 

 

- 4109 sayılı Asker A�leler�nden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındak� Kanun çerçeves�nde 2020 yılı 

�çer�s�nde 143 adet asker a�les� tahk�katı yapılarak encümene sunulmuştur. 

 

Başvuru Yapılan Asker 
A�les� Sayısı 

Yapılan Asker 
A�les� Tahk�kat 

Sayısı 

Encümence Maaş Alması 
Uygun Görülen Asker 

A�les� Sayısı 

Encümence Maaş 
Alması Uygun 

Görülmeyen Asker 
A�les� Sayısı 

143 143 131 12 

 
 Ruhsatlandırma İş ve İşlemler� 

- 3572 Sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n 
Değ�şt�r�lerek Kabulüne Da�r Kanun �le 10.08.2005 tar�hl� ve 25902 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k 
çerçeves�nde 2020 yılı �çer�s�nde yapılan �ş ve �şlemler; 

 

İşyer�n�n Sınıfı 
Tanz�m Olunan 
Ruhsat Sayısı 

İptal Olunan 
Ruhsat Sayısı 

Ruhsatsız Faal�yet Gösteren ve 
Mühürlenen İşyer� Sayısı 

Sıhh� Müessese 236 112 1 

Gayr�sıhh� Müessese 84 17 - 

Umuma Açık ve İst�rahat 
Eğlence Yer� 

27 20 1 

Toplam  347 149 2 

 

 İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatları; 

Yıl 2018 2019 2020 Toplam 

Tanz�m Olunan Ruhsat Sayısı 255 274 347 876 

İptal Olunan Ruhsat Sayısı 168 142 149 459 

 

- İşyer� Ruhsat Denet�m ve Kontrol Çalışmaları; İl�m�zde faal�yet gösteren tüm �şyerler� rut�n olarak 

3572 Sayılı İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Da�r Kanun Hükmünde Kararnamen�n 

Değ�şt�r�lerek Kabulüne Da�r Kanun �le 10.08.2005 tar�hl� ve 25902 s  a y  ı  l ı   Resmî Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe g�ren İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k 

çerçeves�nde ruhsat kontroller� yapılmıştır. 

 

 

    

327

 Zab ta Müdürlügü--



 

 İşyer� Ruhsat Denet�mler�; 

Yıl 2018 2019 2020 Toplam 

Denetlenen İşyer� Sayısı 486 448 793 1727 

Ruhsatlandırılan İşyer� Sayısı 255 274 347 876 

 

- 2559 sayılı Pol�s Vaz�fe ve Salah�yet Kanununun 6’ncı ve 8’�nc� maddes� gereğ� 2020 yılı �çer�s�nde 

yapılan �ş ve �şlemler; 

 

İhlal Ed�len Kanun 
Encümene Sevk Ed�len İşyer� 

Sayısı 
Toplam Ver�len İdar� Para Cezası 

2559 /6-b 4 6.699,00 ₺ 

2559 /6-c - - 

2559 /6-d - - 

2559/8-a 1 - 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

A) Üstünlükler 

- Vatandaşların ş�kâyet ve talepler�n�n kısa süre �çer�s�nde çözüme kavuşturulması,  

- İşyerler�n�n denetlenmes� ve kontrol altında tutulması,  

- İnşaatlar düzenl� olarak denetlenerek �ş sağlığı ve güvenl�ğ� noktasında uygunsuzlukların g�der�lerek 

hem çalışan sağlığının hem de çevrede oturan vatandaşların sağlığının koruma altına alınması,  

- Gıda denet�mler� gerçekleşt�ren personel�n mevzuata hâk�m olması,  

- İşyerler� faal�yetler�nden kaynaklı olarak çıkan atık yağların l�sanslı ger� dönüşüm firmasına 

Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü ek�pler� �le müşterek çalışma yapılarak tesl�m ed�lmes�n�n sağlanması.  

 

B) Zayıflıklar 

 Beled�yem�z Zabıta Müdürlüğü’nde görevl� personel�m�z�n 5393 sayılı Beled�ye Kanunu’nun 

49’uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanan, 10.04.2014 tar�h ve 28968 sayılı Resm� Gazetede 

yayımlanan ve 22.05.2016 tar�h ve 29719 sayılı Resm� Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren Beled�ye 

ve Bağlı Kuruluşları İle Mahall� İdare B�rl�kler� Norm Kadro İlke ve Standartlarına Da�r Yönetmel�kte 

Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Yönetmel�k’te bel�rt�len personel sayısının altında olmamız, ş�kâyet 

ed�lme ve fi�l� saldırıya maruz kalma g�b� durumlar az da olsa personel�m�z�n moral ve mot�vasyonunu 

düşürmekted�r 

 

C) Değerlend�rme 

 Beled�ye zabıtası olarak görev ve sorumluluklarımızın b�l�nc� �ç�nde beled�yem�z� en �y� şek�lde 
tems�l ederek, güler yüzlü, yapıcı, halkla �l�şk�ler� güçlü, halkın huzur, esenl�k ve sağlığını koruyan, 
hakla �l�şk�ler� güçlü çalışma heyecanını y�t�rmeden faal�yet gösteren zabıta b�r�m� oluşturmuş 
durumdayız.           

 Zabıta sayısında artış sağlandığı takd�rde denet�mler�m�z�n kısa aralıklarla per�yod�k olarak daha 
sağlıklı b�r şek�lde yapılmasının kolaylaşacağı ve daha kal�tel� h�zmet sunma �mkanının olacağı 
değerlend�r�lmekted�r. 
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V-   ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Zabıta Müdürlüğü olarak halkla �ç �çe çalışarak sorunlarımızı �y� tesp�t etmel�y�z. Kal�tem�z� de 
kanun ve yönetmel�kler çerçeves�nde halkın �sted�ğ� doğrultuda kend�m�z� yen�leyerek göstermel�y�z.  

 Almamız gereken tedb�rler�n en öneml�s� �se, sürekl� gel�şmekte olan ve tur�zmde atılım yapan 
�l�m�ze gerek donanım gerek b�lg� ve teknoloj�k açıdan ayak uydurarak kal�tem�z� artırmamız, �steklere 
cevap vereb�lmem�z ve olumsuzluklar yaşamamamız �ç�n tüm Beled�ye Başkanlığı mensupları ve 
Kastamonu halkı olarak kend�m�z� gel�şt�rmem�z �ç�n eğ�t�mlere ağırlık vermem�z gerekmekted�r. 
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 PERFORMANS SONUÇLARI 
TABLOLARI
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2) Performans Sonuçları Tablosu 

Stratej�k 
Amaç 

A.1. Vatandaş Memnun�yet� Odaklı, Karar Verme Süreçler�n� Kısaltan, Yalın Yönet�m� Esas Alan 
Kurumsal Yapı Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.1.1. Beled�yen�n Mal� Yapısını Güçlend�rmek ve Gel�şt�rmek 

Sorumlu 
B�r�m 

Destek H�zmetler� Müdürlüğü*/ Mal� H�zmetler Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.1.1.1. Tedar�k z�nc�r� s�stem� �le 
barkod s�stem�n�n oluşturulması ve 
uygulanması  

% 80 0 0,00% 

Önümüzdek� 
zaman d�l�m�nde 
barkod s�stem� 
oluşturulması 
planlanmaktadır. 

P.G.1.1.2. K�raya ver�len beled�ye 
mülkler�n�n gel�rler�n�n arttırılması 

% 10 2,3  23,00% 
  

P.G.1.1.3. Tahs�lat oranının 
arttırılması  

% 10 4,1 41,00% 
  

P.G.1.1.4. Tahakkuk oranının 
arttırılması 

% 10 6,5 65,00% 
  

P.G.1.1.5. Stratej�k plana ve 
performans programına esas ver�ler�n 
tamamlanma oranı 

% 50 50 100,00% 

  

P.G.1.1.6. K�ş� başına düşen öz gel�r 
m�ktarı artış oranı 

% 10 -1,7  -17,00% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.1.1.1. Gel�r Artırıcı Çalışmalar 
Yapılması ve Harcama D�s�pl�n�n�n 
Sağlanması Çalışmaları (*) (**) 

₺ 0,00   0,00   100,00% 

  

F.1.1.2. Beled�ye Gayr�menkuller�n�n 
Gel�r Get�r�c� Şek�lde 
Değerlend�r�lmes� Beled�ye 
Gayr�menkuller�n�n Gel�r Get�r�c� 
Şek�lde Değerlend�r�lmes�** 

₺ 0,00   0,00   100,00% 

  
F.1.1.3. 5018 Sayılı Yasa �le 
Öngörülen Stratej�k Yönet�m 
Anlayışı Uygulamalarını 
Yaygınlaştırma Çalışmaları** 

₺ 0,00   0,00   100,00% 

  

F.1.1.4. Stratej�k Plana ve 
Performans Programına Esas 
Ver�ler�n Çıkarılması ve Anal�z�** 

₺ 0,00   0,00   100,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.1. Vatandaş Memnun�yet� Odaklı, Karar Verme Süreçler�n� Kısaltan, Yalın Yönet�m� Esas Alan 
Kurumsal Yapı Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.1.2. Yönet�m Kültürünü Gel�şt�rerek Kurumsallaşmaya Dayalı İdar� Yapılanmayı Sağlamak 

Sorumlu 
B�r�m 

Zabıta Müdürlüğü* / İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdürlüğü** /İ tfa�ye Müdürlüğü***  
 /Hal Müdürlüğü**** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.1.2.1. Hal personel�ne ver�len 
eğ�t�m sayısı 

 12 12 100,00% 
  

P.G.1.2.2. Eğ�t�me (zabıta) tab� 
tutulacak personel sayısı 

Adet 24 24 100,00% 
  

P.G.1.2.3. Görev tanımlarının ve 
çalışma yönetmel�kler�n�n 
tamamlanması oranı 

% 50 80 160,00% 
  

P.G.1.2.4. Eğ�t�m ve çalıştaylarda 
personel�n başarı oranı 

% 70 70 100,00% 
  

P.G.1.2.5. Beled�ye çalışanlarının 
memnun�yet oranı 

% 70 73 104,00% 
  

P.G.1.2.6. İtfa�ye personel�nden 
eğ�t�me katılan personel sayısı 

Adet 2 0 0,00% 
Pandem� neden� �le 
eğ�t�m 
yapılamamıştır 

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.1.2.1. Personele Eğ�t�m 
Ver�lmes�**** 

₺ 0,00   0,00   0,00% 
  

F.1.2.2. Beled�ye B�r�mler�n�n Görev 
Tanımlarının ve Çalışma 
Yönetmel�kler�n�n Anal�z Ed�lerek 
Rev�ze Ed�lmes�** 

₺ 25.000,00   0,00   0,00% 

  

F.1.2.3. Beled�ye Yönet�c� ve 
Çalışanlarına Yönel�k Eğ�t�mler ve 
Çalıştaylar Yapılması** 

₺ 33.050,00   0,00   0,00% 

  

F.1.2.4. İtfa�ye Personel�n�n 
Eğ�t�m�*** 

₺ 1.950,00   0,00   0,00% 
Pandem� neden� �le 
eğ�t�m 
yapılamamıştır 

F.1.2.6. Zabıta Personel�n�n Eğ�t�m�* ₺ 10.000,00   10.000,00   100,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.2. Altyapısı Güçlü, Yen�l�kç�, Teknoloj�k Gel�şmelere Açık, Sürdürüleb�l�r Şeh�rleşme ve Çevre 
Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.2.1. Akıllı Kent Uygulamaları �le Kes�nt�s�z ve Güven�l�r Toplu Ulaşım ve Trafik S�stemler�n� 
Kurmak 

Sorumlu 
B�r�m 

B�lg� İşlem Müdürlüğü* / Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef 
Gerçekleş

me 
Oran 

P.G.2.1.1. Süreç bazlı web tabanlı 
akıllı şeh�rc�l�k b�lg� s�stem� 
projes�n�n gerçekleşme oranı 

% 30 0 0,00% 

  

P.G.2.1.2. İy�leşt�r�lecek otobüs 
durağı sayısı 

Adet 51 55 107,84% 
  

P.G.2.1.3. Denetlenecek toplu 
taşıma araç sayısı 

Adet 130 130 100,00% 
  

P.G.2.1.4. E-b�let s�stem�ne geç�ş 
oranı 

% 100 0 0,00% 
  

P.G.2.1.5. Boyanacak yaya geç�d� 
sayısı 

Adet 130 130 100,00% 
  

P.G.2.1.6. Özel Halk Otobüsü 
şoförler�ne ver�lecek eğ�t�m sayısı 

Adet 2 2 100,00% 
  

P.G.2.1.7. Bakım ve onarımı yapılan 
levha oranı 

% 10 11 110,00% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef 
Gerçekleş

me 
Oran 

F.2.1.1. Süreç Bazlı Web Tabanlı 
Akıllı Şeh�rc�l�k B�lg� S�stem� 
Projes�* 

₺ 330.000,00   0,00 0,00% 
  

F.2.1.2. Özel Halk Otobüsler�n�n E-
b�let S�stem�ne Geç�r�lmes�** 

₺ 0,00   0,00 0,00% 
  

F.2.1.3. Yaya Geç�tler�n� ve Yol 
Şer�t Ç�zg�ler�n� Bel�rl� Per�yotlarda 
Boyamak** 

₺ 50.000,00   50.000,00 100,00% 

  
F.2.1.4. Özel Halk Otobüsü 
Sürücüler�ne Trafik ve Davranış 
Eğ�t�m� Ver�lmes�** 

₺ 0,00   0,00 0,00% 
  

F.2.1.5. Otobüs Duraklarının 
İy�leşt�r�lmes�** 

₺ 50.000,00   55.000,00 110,00% 
  

F.2.1.6. Her Türlü Toplu Taşıma 
Araçlarını Ruhsatlandırmak ve 
Denet�m�n� Yapmak** 

₺ 0,00   0,00 0,00% 

  

F.2.1.7. Trafik İşaretler�n�n Alımı ve 
Esk�ler�n�n Bakım ve Onarımı** 

₺ 100.000,00   110.000,00 110,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.2. Altyapısı Güçlü, Yen�l�kç�, Teknoloj�k Gel�şmelere Açık, Sürdürüleb�l�r Şeh�rleşme ve Çevre 
Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.2.2.Dayanıklı, Kapsayıcı ve Sürdürüleb�l�r Kentsel Altyapıları Oluşturmak ve Güçlend�rmek 

Sorumlu 
B�r�m 

B�lg� İşlem Müdürlüğü* / Fen İşler� Müdürlüğü** / Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü*** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.2.2.1. Güvenl�k zafiyet test� 
yapılması (Penetrasyon) 

Adet 1 0 0,00% 
  

P.G.2.2.2. Kullanıcılara, 
kurumsal ma�l kullanımı ve 
b�l�ş�m güvenl�ğ� eğ�t�m� 
ver�lmes�  

% 100 100 100,00% 

  

P.G.2.2.4. Tretuvar yapım İşler� 
(Tamamlanma Oranı) 

% 20 20 100,00% 
  

P.G.2.2.5. Yen� �mara açılan 
bölgelerde yapılacak 
kanal�zasyon hattı uzunluğu  

Metre 54.700 57.670 105,43% 
  

P.G.2.2.6. Yen�lenen 
kanal�zasyon hattı uzunluğu  

Metre 12.000 12.315 102,63% 
  

P.G.2.2.7. İmara açılan yerlerde 
yapılacak yağmur suyu hattı 
uzunluğu  

Metre 38.000 41.380 108,89% 
  

P.G.2.2.8. Yapılacak yüzey suyu 
ızgarası ve sanat yapısı  

Adet 1.170 1.620 138,46% 

Yapılaşmanın 
artmasına bağlı 
olarak yapılan yüzey 
suları ızgaralı da 
hesaplanan hedeften 
fazla yapılmıştır.  

P.G.2.2.9. Yen� yapılacak atık su 
arıtma tes�s�  

% 20 26 130,00% 

Yüklen�c� firmanın 
özver�l� çalışmaları 
net�ces�nde 
hedeflenenden daha 
fazla �malat 
yapılmıştır. 

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.2.2.1. Beled�yen�n B�lg� İşlem 
Altyapısının Güvenl� Olmasının 
Sağlanması ve Güvenl�kl� 
Sürdürülmes�* 

₺ 200.000,00   0,00 0,00% 

  

F.2.2.3. Tretuvar Yapım İşler� 
(Washbeton Dah�l) ** 

₺ 4.254.500,00   4.254.500,00 100,00% 
  

F.2.2.4. Yüzey Suyu ve Atık Su 
Tes�sler�n�n İy�leşt�r�lmes� ve 
Gel�şt�r�lmes�*** 

₺ 10.981.000,00   13.015.008,00 118,52% 

  

F.2.2.5. Esk� Kanal�zasyon 
Hatlarının Yen�lenmes� *** 

₺ 3.000.000,00   3.563.000,00 118,77% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.2. Altyapısı Güçlü, Yen�l�kç�, Teknoloj�k Gel�şmelere Açık, Sürdürüleb�l�r Şeh�rleşme ve Çevre 
Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.2.3. Temel Yaşam Hakkı Olan Suyun ve Sıhh� Şartların Sürdürüleb�l�r Yönet�m�n� Sağlamak 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü* / Su ve Kanal�zasyon Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.2.3.2. Açılan �çme suyu hattı 
uzunluğu  

Metre 69.700 76.830 110,23% 
  

P.G.2.3.3. Yen�lenen �çme suyu 
hattı uzunluğu  

Metre 12.500 13.480 107,84% 
  

P.G.2.3.4. ALO 185 Hattına 
ulaşan arıza �hbarlarının 
sonuçlandırılma oranı  

% 90 95 105,56% 
  

P.G.2.3.5. Yapılacak yen� su 
deposu ve terfi merkez� 
(tamamlanma oranı) (1 adet) 

% 100 0 0,00% 

2020 yılında 
başlanması 
planlanmaktayken 
hem yer tahs�s� 
konusunda yapılan 
yazışma sürec�n�n 
uzaması hem de 
COVİD-19 Pandem� 
sürec� neden�yle 
projeye 
başlanılamamış ve 
2021 yılına 
sarkmıştır. 

P.G.2.3.6. Rehab�l�te ed�lecek 
�çme suyu hattı ve tes�sler� 
(mevcuda oranı) 

% 5 5 100,00% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.2.3.2. İçme Suyu Tes�sler�n�n 
İy�leşt�r�lmes� ve 
Gel�şt�r�lmes�** 

₺ 4.835.000,00   5.336.000,00 110,36% 
  

F.2.3.3. ALO 185 Hattına Ulaşan 
İçme Suyu ve Kanal�zasyon 
Arıza İhbarların Kısa Sürede 
Sonuçlandırılması Çalışmaları** 

₺ 1.000.000,00   1.112.564,00 111,26% 

  

F.2.3.4. Kırık Barajı ve 
Devamındak� İçme Suyu, Arıtma 
Tes�sler� ve İçme Suyu İsale 
Hattının Şebeke Hatlarına Göre 
Rehab�l�te Ed�lmes�** 

₺ 0,00   0,00 0,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.2. Altyapısı Güçlü, Yen�l�kç�, Teknoloj�k Gel�şmelere Açık, Sürdürüleb�l�r Şeh�rleşme ve Çevre 
Anlayışıyla Büyüyen Modern Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.2.4. Modern Kentsel Planlama Anlayışı �le Yerleş�mler� Kapsayıcı, Güvenl�, Sürdürüleb�l�r ve 
Engels�z Kılmak 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü* / İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü** / Muhtarlık İşler� Müdürlüğü*** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.2.4.2. İlave �mar planı 
hazırlanacak alan 

ha 370 0 0,00% 

İhaleye çıkılmış 
olmasına rağmen 
2021 yılına 
uzamıştır. 

P.G.2.4.3. Rev�zyon planı 
yapılacak alan 

ha 2.050 0 0,00% 

İhaleye çıkılmış 
olmasına rağmen 
2021 yılına 
uzamıştır. 

P.G.2.4.4. Mezarlık yapımı ve 
mevcut mezarlıklarda 
rehab�l�tasyonu (tamamlanma 
oranı) 

% 65 0 0,00% 
Planlama devam 
etmekted�r. 

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.2.4.2. Kentsel Tasarım 
Projeler� Hazırlamak** 

₺ 0,00   0,00 0,00% 
  

F.2.4.3. İmar Planlarının 
Hazırlanması, Plan Rev�zyonları 
ve Parselasyon Çalışmaları 
Yapılması** 

₺ 500.000,00   340.118,48 68,02% 

  

F.2.4.4. Mezarlık Yapımı ve 
Rehab�l�tasyonu*** 

₺ 1.000.000,00   0,00 0,00% 
Planlama devam 
etmekted�r. 
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Stratej�k 
Amaç 

A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kal�tes�n� Öncel�ğ�ne Alan Huzurlu Kent 
Kastamonu’yu Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.3.1. Çevreye Duyarlı Kentsel ve Toplu Katı Atık Uygulamalarını Hayata Geç�rmek 

Sorumlu 
B�r�m 

Tem�zl�k İşler� Müdürlüğü 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.3.1.1. Toplanıp bertaraf 
ed�lecek yıllık atık m�ktarı  

Ton 43.200 39.086,78 90,48% 
  

P.G.3.1.2. Alınacak konteyner 
sayısı  

Adet 200 310 155,00% 

Galven�zl� 
konteynerlara ek 
olarak plast�k 
konteyner alınmıştır. 

P.G.3.1.3. Sokaklara konulacak 
çöp kovası ve s�gara �zmar�tl�ğ� 
sayısı 

Adet 1.000 731 73,10% 
  

P.G.3.1.4. Çevre konulu broşür 
ve afişler�n basılarak dağıtılması 

Adet 2.000 500 25,00% 

Cov�d-19 sebeb�yle  
okullarda planlanan 
kampanyaların 
yapılamamıştır. 

P.G.3.1.5. Okullarda çevre 
b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n 
düzenlenen kampanya sayısı 

Adet 1 1 100,00% 

  

P.G.3.1.6. Okullara konulan ger� 
dönüşüm kutu sayısı 

Adet 500 500 100,00% 
  

P.G.3.1.7. Ayrı toplanacak atık 
p�l m�ktarı  

kg 1.500 1.550 103,33% 
  

P.G.3.1.8. Ayrı toplanacak 
b�tk�sel atık yağ m�ktarı 
(konutlarda) 

L�tre 500 500 100,00% 
  

P.G.3.1.9. Alınacak yeraltı çöp 
konteyner� sayısı (yıllık) 

Adet 74 69 93,24% 
  

P.G.3.1.10. K�ş� başına düşen 
ayrıştırılan katı atık m�ktarı  

kg 19 18 94,74% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.3.1.1. Evsel Katı Atıkların 
Toplanması, Çevre ve Görüntü 
K�rl�l�ğ�n�n Önlenmes� 

₺ 1.325.000,00   863.328,67 65,16% 
Atık m�ktarının 
azalmıştır. 

F.3.1.2. Çevre B�l�nc�n�n 
Gel�şt�r�lmes� Amacıyla, 
Personele, Öğrenc� ve 
Vatandaşlara Eğ�t�m Ver�lmes� 

₺ 1.650,00   3.965,00 240,30% 

Sıfır atık projes� �le 
�lg�l� k�tapçık 
bastırılmış ve çevre 
b�l�nc� kampanyalar 
�ç�n ödül ver�lm�şt�r 
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 Performans Sonuçlar Tablolar



 

Stratej�k 
Amaç 

A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kal�tes�n� Öncel�ğ�ne Alan Huzurlu Kent 
Kastamonu’yu Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.3.2. Görsel K�rl�l�ğ�n ve Trafik Gürültüsünün Azaltılması Suret�yle Sak�n Kent Hedefine 
Yönelmek 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.3.2.1. Tek t�p tabela projes� 
(tamamlanma oranı) 

% 100 0 0,00% 
Proje hazırlık 
aşamasındadır. 

P.G.3.2.2. Vatandaş 
memnun�yet� oranı 

% 80 75 93,75% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.3.2.1. Tek T�p Tabela Projes� ₺ 2.000.000,00   0,00   0,00% 
Proje hazırlık 
aşamasındadır. 

F.3.2.2. Görüntü K�rl�l�ğ�n� 
Önley�c� Çalışmalar Yürütülmes� 

₺ 10.000,00   5.000,00   50,00% 
  

 

Stratej�k 
Amaç 

A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kal�tes�n� Öncel�ğ�ne Alan Huzurlu Kent 
Kastamonu’yu Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.3.3. Hayvan Hakları Odaklı Çalışmaların Yapılması Suret�yle Sağlıklı Doğal Hayatı Sağlamak 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü*/Veter�ner İşler� Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.3.3.3. Sokak hayvanlarıyla 
�lg�l� eğ�t�m (okullarda) sayısı 

Adet 1 0 0,00% 
Pandem� neden� �le 
yapılamamıştır. 

P.G.3.3.4. Ev hayvanlarıyla �lg�l� 
eğ�t�m sayısı 

Adet 1 2 200,00% 
Talep yoğunluğu 
neden� �le eğ�t�m 2 
adet yapılmıştır. 

P.G.3.3.5. Kısırlaştırma, 
�şaretleme ve aşı yapılan sokak 
hayvanı sayısı 

Adet 700 751 107,29%   

P.G.3.3.6. Tedav� ed�lecek hasta 
hayvan sayısı 

Adet 3.000 3.000 100,00% 
  

P.G.3.3.7. Sah�plend�r�lecek 
hayvan sayısı 

Adet 200 195 97,50% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.3.3.3. Sokak ve Ev 
Hayvanlarıyla İlg�l� 
B�lg�lend�rme ve Sağlık 
Çalışmaları** 

₺ 19.600,00   0,00   0,00% 
Pandem� neden� �le 
yapılamamıştır. 
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Stratej�k 
Amaç 

A.3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kal�tes�n� Öncel�ğ�ne Alan Huzurlu Kent 
Kastamonu’yu Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.3.4. Sağlıklı Yaşamları Güvence Altına Almak ve Her Yaşta Esenl�ğ� Desteklemek 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü* / İtfa�ye Müdürlüğü** / Park ve Bahçeler Müdürlüğü*** / Zabıta 
Müdürlüğü****/Hal Müdürlüğü***** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.3.4.2. Kes�nt�s�z b�s�klet 
yollarının tamamlanma oranı 

% 8 3 37,50%   

P.G.3.4.4. K�ş� başına düşen 
b�s�klet yolu m�ktarı 

km 0,00009 0,00008 88,89%   

P.G.3.4.5. İtfa�ye müfreze b�nası 
yapılması (tamamlanma oranı) 

% 100 0 0,00% 

Proje aşamasında 
olup, başkanlık 
makamının b�lg�s� 
dah�l�nded�r. 

P.G.3.4.6. İtfa�ye genel eğ�t�m ve 
tatb�kat sayısı 

Adet 37 8 21,62% 

Düzenl� olarak 
yapılmakta olan 
tatb�kat ve eğ�t�mler 
COVİD-19 Hastalığı 
neden�yle 
yapılamamıştır. 

P.G.3.4.7. İtfa�ye denet�m sayısı Adet 70 138 197,14% 

İl�m�z Merkez�ndek� 
�şyerler�n�n genel 
denetlemeler� 
kom�syon kurularak 
yapılmıştır. 

P.G.3.4.8. Çocuk oyun grubu ve 
spor parkuru kurulumu �ç�n sert 
zem�n yapımı 

m² 4.450 1.500 33,71%   

P.G.3.4.9. Çocuk oyun grubu 
kurulumu yapılan alanlara 
kauçuk zem�n kaplaması 

m² 4.450 1.500 33,71%   

P.G.3.4.10. Çocuk oyun grubu 
kurulumu 

Adet 25 16 64,00%   

P.G.3.4.11. Spor parkuru 
kurulumu 

Adet 7 6 85,71%   

P.G.3.4.12. Semt futbol sahası Adet 1 1 100,00%   

P.G.3.4.13. Semt basketbol 
sahası 

Adet 2 2 100,00%   

P.G.3.4.14. Yaş sebze ve meyve 
denet�mler� sayısı 

Adet 50 59 118,00%   

P.G.3.4.15. Yol kontrolü 
(denet�m) sayısı 

Adet 48 7 14,58% 
Pandem� dolayısıyla 
yapılamamıştır. 

P.G.3.4.16. Yapılacak esnaf 
b�lg�lend�rme toplantı sayısı 

Adet 2 0 0,00% 
Pandem� dolayısıyla 
yapılamamıştır. 

P.G.3.4.17. K�ş� başına düşen 
spor alanı m�ktarı 

m² 1,33 0,17 12,78%   

P.G.3.4.18. İşyerler� denet�mler�, 
fiyat tar�fes� ve et�ket 
denet�mler�, çalışan s�gortalılık 
denet�mler� (�şyer� sayısı) 

Adet 1.300 1223 94,08%   
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P.G.3.4.19. Seyyar satıcılarla 
(�şportacılarla) ve d�lenc�lerle 
mücadele 

% 80 75 93,75%   

P.G.3.4.20. Yaya kaldırım 
�şgaller�n�n engellenmes� 

% 100 85 85,00%   

P.G.3.4.21. İşyerler�n�n 
ruhsatlandırılması önces� ve 
sonrası denet�mler 

% 100 100 100,00%   

P.G.3.4.22. Gelen �hbarların ve 
yazılı ş�kayetler�n 
değerlend�r�lmes� (zabıta) 

% 95 95 100,00%   

P.G.3.4.23. Ölçü ve ölçü 
aletler�n�n yıl �çer�s�nde 
muayeneler�n�n yapılması 

% 100 100 100,00% 
  

P.G.3.4.24. Eğ�t�m ve öğret�m 
kurumlarının çevres�nden seyyar 
satıcıların tamamen arındırılması 

% 70 70 100,00% 

  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.3.4.1. Kes�nt�s�z B�s�klet 
Yolları Projes�* 

₺ 240.000,00   75.000,00 31,25%   

F.3.4.3. İşyer� ve Esnaflara 
Yönel�k Denet�m Faal�yetler�n�n 
Gerçekleşt�r�lmes�** 

₺ 0,00   0 0,00%   

F.3.4.4. İtfa�ye Tatb�katlarının 
Yapılması** 

₺ 13.000,00   1.400,00 10,77% 
COVİD-19 Hastalığı 
neden�yle 
yapılamamıştır. 

F.3.4.5. İtfa�ye Müfreze B�nası 
Yapılması** 

₺ 350.000,00   0 0,00% 

Proje aşamasında 
olup, başkanlık 
makamının b�lg�s� 
dah�l�nded�r. 

F.3.4.6. İtfa�ye Denet�mler� ve 
Yangın Önleme Faal�yetler� 
Yapılması** 

₺ 0,00   0 0,00%   

F.3.4.7. Çocuk Oyun Grubu, 
Spor Parkurları ve Semt Spor 
Sahaları Yapılması*** 

₺ 3.189.500,00   2.172.437,13 68,11% 
  

F.3.4.8. Esnaf B�lg�lend�rme 
Toplantıları Yapılması**** 

₺ 1.000,00   1.000,00 100,00% 
  

F.3.4.9. Gelen İhbarların ve 
Yazılı Ş�kayetler�n 
Değerlend�r�lmes� **** 

₺ 1.500,00   1.500,00 100,00% 
  

F.3.4.10. Vatandaşın Esenl�ğ�ne 
Yönel�k Çalışmalar 
Yürütülmes�**** 

₺ 5.000,00   5.000,00 100,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.4. Sürdürüleb�l�r ve Rekabetç� B�r Anlayışla, Tarımsal, Tur�st�k, Tar�h� ve Doğal Çevrey� 
Koruyup, Gel�şt�rerek, Üretken Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.4.1. Yeş�l Alanları  Artırmak, Kentsel ve Kırsal Ekoloj�k Yapıyı Korumak 

Sorumlu 
B�r�m 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.4.1.1. Ağaç ve çalı d�k�m�  Adet 25.000 25.378 101,51%   

P.G.4.1.2. Rulo ç�m uygulaması  Adet 30.000 15.000 50,00%   

P.G.4.1.3. K�ş� başına düşen 
yeş�l alan m�ktarı 

m² 6,04 5,51 91,23% 
  

P.G.4.1.4. İkl�m değ�ş�kl�ğ� 
eylem planı hazırlanması 

Adet 50 0 0,00% 
  

P.G.4.1.6. Park projes� 
uygulaması 

Adet 2 2 100,00% 
  

P.G.4.1.7. Sulama s�stem� yapımı Adet 4 3 75,00%   

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.4.1.1. Ağaç, Çalı ve Ç�çek 
D�k�m� 

₺ 1.025.000,00   442.410,00 43,16% 
  

F.4.1.3. Park Projes� Uygulaması ₺ 900.000,00   365.532,95 40,61%   

F.4.1.4. Sulama S�stem� Yapımı  ₺ 300.000,00   89.596,00 29,87%   

F.4.1.5. İkl�m Değ�ş�kl�ğ� �le 
İlg�l� Eylem Planı Hazırlanması 

₺ 35.000,00   0,00 0,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.4. Sürdürüleb�l�r ve Rekabetç� B�r Anlayışla, Tarımsal, Tur�st�k, Tar�h� ve Doğal Çevrey� 
Koruyup, Gel�şt�rerek, Üretken Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.4.2. Her Türlü Tarımsal Üret�m� Desteklemek, Tıbb� ve Faydalı B�tk�ler�n Üret�lmes�n� Teşv�k 
Etmek 

Sorumlu 
B�r�m 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü*/Fen İşler� Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.4.2.1. Faydalı b�tk� ve 
meyve ağacı d�k�m� ve meyve 
çek�rdekler�n�n ek�m� �le �lg�l� 
eğ�t�mler�n yapılması 

Adet 2 2 100,00% 

  

P.G.4.2.2. Mevs�ml�k ç�çek 
üret�m ve d�k�m� 

Adet 130.000 178.760 137,51% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.4.2.1. Faydalı B�tk�-Meyve 
D�k�m ve Ek�m�* 

₺ 100.000,00   100.000,00   100,00% 
  

F.4.2.2. B�lg�lend�r�c� 
Eğ�t�mler�n Ver�lmes�* 

₺ 50.000,00   50.000,00   100,00% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.4. Sürdürüleb�l�r ve Rekabetç� B�r Anlayışla, Tarımsal, Tur�st�k, Tar�h� ve Doğal Çevrey� 
Koruyup, Gel�şt�rerek, Üretken Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.4.3. Tar�h� ve Yerel Değerler �le Geleneksel Kültür Etk�nl�kler�n� Korumak ve Gel�şt�rmek 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü*/İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğü** / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü*** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.4.3.6. Tar�h� dokunun 
korunması �ç�n hazırlanacak 
proje sayısı 

Adet 2 1 50,00% 
  

P.G.4.3.7. Enternasyonal fuarlara 
katılım sayısı  

Adet 5 1 20,00% 

Cov�d-19 Pandem�s� 
neden�yle fuarların 
�ptal ed�lmes� 
sonucunda hedefin 
altında 
gerçekleşm�şt�r. 

P.G.4.3.8. Reklam ve duyuru 
materyaller�, yazılı ve görsel 
tanıtım materyaller� sayısı 

Adet 250.000 254.065 101,63% 

  

P.G.4.3.9. Kültür – Sanat 
etk�nl�kler�ne katılım sayısı 
(yıllık) 

Adet 150.000 40.000 26,67% 

Cov�d-19 Pandem�s� 
neden�yle kültür-
sanat etk�nl�kler� 
ertelenmes� 
sonucunda hedefin 
altında 
gerçekleşm�şt�r. 

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.4.3.6. Tar�h� Dokunun 
Korunması İç�n Projeler 
Hazırlanması** 

₺ 0,00   0,00   100% 
  

F.4.3.7. Sanatsal ve Kültürel 
Etk�nl�kler, Kültürel Gez� 
Organ�zasyonları Yapmak*** 

₺ 3.000.000,00   1.945.804,72 64,86% 

Cov�d-19 Pandem�s� 
neden�yle kültür-
sanat etk�nl�kler� 
ertelenmes� 
sonucunda hedefin 
altında 
gerçekleşm�şt�r. 

F.4.3.8. Beled�yen�n ve 
Faal�yetler�n�n Tanıtımı, 
Vatandaşların 
B�lg�lend�r�lmes�*** 

₺ 1.625.000,00   1.625.648,30 100,04% 
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Stratej�k 
Amaç 

A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eş�tl�ğ�n� Esas Alarak B�rleşt�r�c� Sosyal Beled�yec�l�ğ� 
Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.5.1. Toplumsal Tüm Kes�mler�n Her Türlü B�l�msel ve Sosyal İmkanlara Kavuşması İç�n 
Çalışmalar Yapmak 

Sorumlu 
B�r�m 

B�lg� İşlem Müdürlüğü* / Fen İşler� Müdürlüğü** / Ulaşım H�zmetler� Müdürlüğü*** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.5.1.1. Ardu�no ve Robot�k 
Kodlama Kurslarında ver�lecek 
sert�fika sayısı 

Adet 150 0 0,00% 
  

P.G.5.1.3. Kreş ve oyuncak 
kütüphanes�n�n tamamlanma 
oranı 

% 100 85 85,00% 
  

P.G.5.1.6. Trafik eğ�t�m� 
ver�lecek çocuk sayısı 

Adet 3.000 0 0,00% 
Pandem� neden� �le 
eğ�t�m sayısı düşük 
kalmıştır. 

P.G.5.1.7. Ücrets�z ulaşımı 
sağlanacak ün�vers�te öğrenc� 
sayısı 

Adet 25.000 5000 20,00% 

Pandem� neden� �le 
üvers�teler�n kapalı 
olması ücrets�z 
ulaşımı sağlanacak 
ün�vers�te öğrenc� 
sayısı 
gerçekleşmes�n� 
düşürmüştür. 

P.G.5.1.8. İl �ç� ve �l dışı gez� 
organ�zasyonlarına katılım sayısı 

Adet 5.500 500 9,09% 
Pandem� neden� �le 
organ�zasyonlar 
yapılamamıştır. 

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.5.1.1. Çocuklara ve 
Öğrenc�lere Teknoloj�k Becer� 
Kazandırma Faal�yetler�* 

₺ 150.000,00   0,00 ₺ 0,00% 

  

F.5.1.3. Kreş ve Oyuncak 
Kütüphanes� Projes�** 

₺ 4.615.000,00   0,00 ₺ 0,00% 

Kreş ve Oyuncak 
Kütüphanes�n�n 
yapım harcamaları 
alınan bağış �le 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

F.5.1.6. Ün�vers�te Kampüs 
İçer�s�ndek� Öğrenc�ler�n 
Ücrets�z Ulaşımlarının 
Sağlanması*** 

₺ 700.000,00   36.000,00 ₺ 5,14% 

Pandem� neden� �le 
üvers�teler�n kapalı 
olması ücrets�z 
ulaşımı sağlanacak 
ün�vers�te öğrenc� 
sayısı 
gerçekleşmes�n� 
düşürmüştür. 

F.5.1.7. Öğrenc�ler ve 
Vatandaşlar İç�n İl �ç� ve İl Dışı 
Gez� Organ�zasyonları 
Düzenlemek*** 

₺ 50.000,00   30.000,00 ₺ 60,00% 
Pandem� neden� �le 
organ�zasyon 
yapılamamıştır. 

F.5.1.8.Çocuk Trafik Eğ�t�m 
Merkez�nce Okul Önces� ve 
İlkokul Çocuklarına Trafik 
Eğ�t�m� Vermek*** 

₺ 15.000,00   5.000,00 ₺ 33,33% 
Pandem� neden� �le 
eğ�t�m sayısı düşük 
kalmıştır. 
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Stratej�k 
Amaç 

A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eş�tl�ğ�n� Esas Alarak B�rleşt�r�c� Sosyal Beled�yec�l�ğ� 
Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.5.2. Sanat, Spor ve Kültürel Etk�nl�kler� Öncel�ğe Alarak Toplumsal Kaynaşmayı ve Gel�şmey� 
Sağlamak 

Sorumlu 
B�r�m 

Fen İşler� Müdürlüğü* / Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.5.2.1. Mahalle konaklarının 
tamamlanma oranı 

% 27 5 18,52% 
  

P.G.5.2.3. Bayanlara yönel�k 
fitness salonundan yararlanan 
k�ş� sayısı 

Adet 150 125 83,33% 
  

P.G.5.2.4. E-Spor takımı 
kurulması 

Adet 1 0 0,00% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.5.2.1. Mahalle Konaklarının 
Yapılması* 

₺ 2.400.000,00   320.000,00 13,33% 
  

F.5.2.3. Bayanlara ve Gençlere 
Yönel�k Sport�f Faal�yetler** 

₺ 300.000,00   223.640,00 74,55% 

Cov�d-19 Pandem�s� 
neden�yle sport�f 
etk�nl�kler�n 
ertelenmes� 
sonucunda hedefin 
altında 
gerçekleşm�şt�r. 

 

Stratej�k 
Amaç 

A.5. Yoksulluğu Ortadan Kaldıran, Fırsat Eş�tl�ğ�n� Esas Alarak B�rleşt�r�c� Sosyal Beled�yec�l�ğ� 
Sağlayan Sosyal Kent Oluşturmak 

Stratej�k 
Hedef 

H.5.3. Sosyal Güçsüz ve Dezavantajlı Gruplara Sosyal ve Ekonom�k Destekler Sağlamak 

Sorumlu 
B�r�m 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü* / Fen İşler� Müdürlüğü** 

Performans Göstergeler� 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

P.G.5.3.1. Sosyal market gıda 
yardımı yapılacak a�le sayısı 

Adet 194 215 110,82%   

P.G.5.3.2. Kırtas�ye ve g�y�m 
yardımı yapılacak öğrenc� sayısı  

Adet 50 64 128,00% 

Uzaktan eğ�t�me 
destek amaçlı olarak 
�ht�yaç sah�b� 
a�leler�n öğren�m 
gören çocuklarına 
Beled�yem�z 
katkılarıyla 64 adet 
tablet ve hayırsever 
�ş adamlarımızın 
desteğ�yle b�rl�kte 
toplamda 200 adet 
tablet yardımı 
yapılmıştır. 
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 Performans Sonuçlar Tablolar



 

P.G.5.3.3. Ev eşyası ve k�ra vb. 
yardımlar yapılacak k�ş� sayısı  

Adet 10 172 1720,00% 

Elazığ ve Malatya 
depremler�nde evler� 
zarar gören 
vatandaşlarımıza 
120 k�ş�ye gıda 
yardımı ve şeh�tler 
gaz�ler derneğ�ne 50 
k�ş�ye g�y�m yardımı 
olmak üzere 
toplamda 172 k�ş�ye 
yardım yapılmıştır. 

P.G.5.3.4. Engell�lere yapılacak, 
akülü ve tekerlekl� sandalye 
yardımı sayısı  

Adet 3 0 0,00% 
Akülü ve tekerlekl� 
sandalye yardımı 
yapılmamıştır. 

P.G.5.3.5. Evde yaşlı bakım 
h�zmet� ver�lecek k�ş� sayısı  

Adet 110 110 100,00% 
  

P.G.5.3.6. Evde ver�len k�ş�sel 
bakım, sağlık, ev tem�zl�ğ�, 
yemek, ps�koloj�k danışmanlık 
h�zmet� olmak üzere ver�len 
toplam h�zmet sayısı  

Adet 2.160 16.590 768,06% 

Cov�d-19 Pandem�s� 
neden�yle özell�kle 
yemek h�zmet�ne 
talep artması sonucu 
hedefin üstünde 
gerçekleşm�şt�r. 

P.G.5.3.7. Öğrenc� 
çamaşırhanes�nden faydalanan 
öğrenc�lere a�t yıkama h�zmet� 
sayısı  

Adet 3.000 835 27,83% 

Cov�d-19 Pandem�s� 
neden�yle ün�vers�te 
ve okulların kapalı 
olması sonucunda 
hedefin altında 
gerçekleşm�şt�r. 

P.G.5.3.8. Aşev�n�n tamamlanma 
oranı  

% 40 0 0,00% Proje aşamasındadır. 

P.G.5.3.9. Meslek eğ�t�m kursları 
projeler�n�n tamamlanma oranı 

% 40 5 12,50% 
  

  

Faal�yetler 
Ölçü 

B�r�m� 

Toplam 
Açıklamalar 

Hedef Gerçekleşme Oran 

F.5.3.1. Sosyal Güçsüzler�n 
Günlük İht�yaçlarının 
Karşılanması ve Sosyal 
H�zmetler Sunulması* 

₺ 250.000,00   405.395,00 162,16% 

  

F.5.3.2. Engell�lere Yönel�k 
Sosyal Yardımlarda Bulunmak* 

₺ 200.000,00   13.200,00 6,60% 
  

F.5.3.3. Öğrenc�lere Yönel�k 
Desteklerde Bulunmak* 

₺ 150.000,00   59.702,00 39,80% 
  

F.5.3.4. Aşevler� Projes�** ₺ 1.000.000,00   0,00 0,00% Proje aşamasındadır. 

F.5.3.5. Meslek Eğ�t�m Kursları 
Projes�** 

₺ 1.000.000,00   200.000,00 20,00% 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

A) Üstünlükler 

 
- Mal� kaynakların ve denet�m yapısının güçlü olması, 

- Güçlü b�r örgüt kültürü yapısına sah�p olması, 

- Yönet�m kadrosunun yen�l�k ve değ�ş�mlere açık olması, 

- Güçlü ve tekn�k donanıma sah�p, çözüm üreten b�r beled�ye olması,  

- Deney�ml� ve eğ�t�ml� personele sah�p olması, 

- Çevreye duyarlı b�r beled�yec�l�k anlayışının olması, 

- Dezavantajlı grupların toplumsal gel�ş�m bağlamında desteklenmes�ne yönel�k çalışmaların 

yapılması, 

- Her kes�mden vatandaşın rahatça faydalanab�leceğ� h�zmetler sunulması, 

- Beled�ye bünyes�nde ücrets�z koruyucu sağlık h�zmetler� tes�sler�n�n bulunması, 

- Kurum personel�ne sosyal �mkânların sunulmuş olması, 

- Bürokrat�k �şlemler�n etk�n ve kısa yapılması, 

- Mevzuat uygulamasında d�ğer kamu kurumlarına örnek teşk�l etmes�, 

- Atık yönet�m�nde kamu kurumlarına öncülük etmes�, 

- Enerj� tasarruflu araçlarla h�zmet ver�lmes�, 

- Beled�ye bünyes�nde ücrets�z spor h�zmetler�n�n ver�lmes�, 

- Hayvan hakları konusunda örnek teşk�l etmes�, 

- Ver�len h�zmetler�n, kültürel ve tar�hsel alanların tanıtımının etk�n ve çarpıcı b�ç�mde yapılması, 

- Ger� dönüşüm ve tasarruf s�stemler� hakkında kurum �ç� ve kurum dışı çalışmaların arttırılması,  

- İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda çalışma yapılması. 

 

B) Gel�şt�r�lmes� Gereken Yönler 

 
- Kurumsal �nsan kaynakları pol�t�kası ve kar�yer planlamasının oluşturulması, 

- H�zmet �ç� eğ�t�m�n n�tel�k, n�cel�k ve katılımların sağlanması bakımından �y�leşt�r�lmes�,  

- Kurumsal �let�ş�m stratej�s�n�n oluşturulması, 

- Mot�vasyon artırıcı çalışmaların yapılması, 

- B�r�m ve personel bazlı performans değerlend�rme s�stem�n�n kurulması, 

- Arş�v s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�, 

- Kurum �ç� katılımcılığın öne çıkartılması, 

- Sosyal merkezler�n�n ve tes�sler�n�n sayısının artırılması, 

- Kent Konsey�’n�n etk�n hale get�r�lmes�. 
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

- Beled�yen�n kurum �ç� ve dışındak� paydaşlarıyla �let�ş�m�n�n çeş�tl� stratej�ler gel�şt�rerek 

etk�nleşt�r�lmes�, 

- Kent�n ekonom�k, sosyal, kültürel ve fiz�k� kalkınmasının sağlanab�lmes� amacıyla akadem�k 

çevreler, s�v�l toplum örgütler�, meslek teşekküller� �le �şb�rl�ğ� ve ortak çalışma anlayışının daha 

da gel�şt�r�lmes�, 

- B�r�mlerde, çalışma alanlarıyla �lg�l� olarak Avrupa B�rl�ğ� �le d�ğer kurum ve kuruluşların h�be, 

fon, proje vb. �mkânları tak�p edecek ek�pler�n oluşturulması, 

- H�zmette kal�te ve ver�ml�l�ğ�n artırılması �ç�n kurum �ç� ve kurum dışı eğ�t�m, araştırma ve 

mot�vasyon artırıcı çalışmalara ağırlık ver�lmes�, 

- Kurum kültürünün gel�şt�r�lmes�ne yönel�k (Personel�n görüntü, �let�ş�m, yaptığı �şte uzmanlaşma, 

genel ahlak, et�k vb. ) her türlü çalışmaların yapılması, 

- H�zmetler�n daha etk�l�, ver�ml�, hızlı ve vatandaş odaklı b�r anlayışla sunulması amacıyla yerel 

yönet�mler �le d�ğer kamu kurumları arasındak� koord�nasyonun etk�nleşt�r�lmes�.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Üst yönet�c� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n bütçe �le tahs�s ed�lm  � ş    kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve �y� mal� yönet�m �lkeler�ne uygun olarak kullanıldığını ve �ç kontrol s�stem�n�n 
�şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ�ne �l�şk�n yeterl� güvencey� sağladığını b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, üst yönet�c� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç denetç� 
raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
   

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
  
 

 
 
 

R. Gal�p VİDİNLİOĞLU 
Beled�ye Başkanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Mal� H�zmetler B�r�m Yönet�c�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu �darede, faal�yetler�n mal� yönet�m ve kontrol mevzuatı �le d�ğer mevzuata uygun olarak  
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasını tem�n etmek 
üzere �ç kontrol süreçler�n�n �şlet�ld�ğ�n�, �zlend�ğ�n� ve gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n düşünce ve 
öner�ler�m�n zamanında üst yönet�c�ye raporlandığını beyan eder�m. 
 
İdarem�z�n 2020 yılı Faal�yet Raporunun ‘‘Mal� B�lg�ler’’ bölümünde yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve 

doğru olduğunu tey�t eder�m.  

 
 

 
 
 
 

Tolgahan HORUZOĞLU 
Mal� H�zmetler Müdür V.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
  
 
 
 
 
 

Resul KÖPRÜLÜ 
Araştırma ve Gel�şt�rme Müdürü V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
  
 
 
 
 
 

Hakan SİRKECİOĞLU 
B�lg� İşlem Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
   

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 

Neşet KIRIŞTI 
Destek H�zmetler� Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
   
 

 
 
 
 

Umut UÇAROĞLU 
  Emlak ve İst�mlak Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
  
 
 
 
 
 
 

Necdet KARAHASANOĞLU 
Fen İşler� Müdür V.  
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
  
  Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p oldu ğ um b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

İbrah�m KÜÇÜKBULUT 
Hal Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Fad�me AYDAR TOPÇUOĞLU 
Hukuk İşler� Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama  b  � r � m   � m�ze  tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Ufuk YÜCEBIYIK 
İmar ve Şeh�rc�l�k Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Mustafa USTA 
İnsan Kaynakları ve Eğ�t�m Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Mah�r SORKUN 
İtfa�ye Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda  açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
  
 
 
 
 

Mel�h NURAL 
Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. 

          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

371

 

   
 Is Güvence Beyanlar



 
 
 
 
 
 
 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
  
 Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  
 Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Ahmet USLU 
Muhtarlık İşler� Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
   

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
    
 

Abdullah BAYRAKTAR 
Özel Kalem Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m.  
 
 
 
 
 
 

Em�n TUZSUZ 
Park ve Bahçeler Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
   

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

İsma�l Üm�t GÜLER 
Su ve Kanal�zasyon Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Serkan BAHÇACIOĞLU 
Teft�ş Kurulu Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Ar�f CANBOLAT 
Tem�zl�k İşler� Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Adem ÜNAL 
Ulaşım H�zmetler� Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
  

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dah�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 

Kenan GÜÇÜKBERGEN 
Veter�ner İşler� Müdür V. 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
 

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
  

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m. 
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Çet�nay BAŞBİLEN 
Yazı İşler� Müdür V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

380 kastamonu.bel.tr



 
 

 
 
 
 
 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 
  
   

Harcama yetk�l�s� olarak yetk�m dâh�l�nde; 
   

Bu raporda yer alan b�lg�ler�n güven�l�r, tam ve doğru olduğunu beyan eder�m.
  

Bu raporda açıklanan faal�yetler �ç�n �dare bütçes�nden harcama b�r�m�m�ze tahs�s ed�lm�ş 
kaynakların etk�l�, ekonom�k ve ver�ml� b�r şek�lde kullanıldığını, görev ve yetk� alanım çerçeves�nde �ç 
kontrol s�stem�n�n �dar� ve mal� kararlar �le bunlara �l�şk�n �şlemler�n yasallık ve düzenl�l�ğ� hususunda 
yeterl� güvencey� sağladığını ve harcama b�r�m�m�zde süreç kontrolünün etk�n olarak uygulandığını 
b�ld�r�r�m. 
  

Bu güvence, harcama yetk�l�s� olarak sah�p olduğum b�lg� ve değerlend�rmeler, �ç kontroller, �ç 
denetç� raporları �le Sayıştay raporları g�b� b�lg�m dâh�l�ndek� hususlara dayanmaktadır. 
  

Burada raporlanmayan, �daren�n menfaatler�ne zarar veren herhang� b�r husus hakkında b�lg�m 
olmadığını beyan eder�m. 
 
 
 
 
 
 

Ahmet Üstün GÖKSOY 
Zabıta Müdürü 
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