
 

 

 

 
 

 

 

 



    

 

 

 
 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

 

Sevgili Bitlisliler; büyük bir şevk ve heyecanla başladığımız halka hizmet görevimizde iki yılı 

geride bıraktık. Belediyecilik hizmetinin özelikle kentin coğrafi yapısından kaynaklı, oldukça zor 

bir yer olan Bitlis’te bu çok kısa bir süre zarfında ciddi projeleri hayata geçirmenin yanı sıra 

yıllardan beri süregelen kronik birçok sorun içinde kalcı çözümler geliştirdik. Altyapı, yol, 

temizlik gibi temel ve önemli hizmet alanlarında hedefimiz kısa sürede sıfır sorunlu bir kent inşa 

etmek iken kentin ihtiyaçlarına binaen ‘Güneş Enerji Santralı’,Sulama Kanalı, Üretim Atölyeleri 

‘ gibi yeni yeni projeler de geliştiriyoruz. Kent Merkezinde bulunan bütün mahallelerde alt yapı 

ve yol çalışmalarımız devam ediyor.  Uzun yıllardır devam eden ve çok fazla mesafe kat 

edilemeyen alt yapı işinde sona yaklaşıyoruz. 

Altyapısı biten mahallelerde yollar hızlı bir şekilde, vatandaşları rahatsız etmeden düzeltiliyor. 5 

yılın sonunda halkımıza sorumsuz ve yaşanabilir bir kent teslim etme hedefimize ulaşacağımıza 

inanıyoruz. Yine beledîciliğin teknik yönünden yanı sıra çok önem verdiğimiz bir diğer hizmet 

alanı ise belediyeciliğin sosyal yönüdür. Gençler ve kadınlar için açmış olduğumuz kurslarla, 

spor alanlarıyla, kimsesiz yâda ihtiyacı olan vatandaşlarımız için verdiğimiz destek ile 

halkımızla beraberiz. İki yılda yapmış olduğumuz hizmetleri siz değerli Bitlis halkının takdirine 

sunarken, hizmet süresince bizleri yalnız bırakmayan kıymetli Bitlis halkına hizmetlerindeki 

gayretlerinden dolayı belediye personellerimize teşekkür ederiz. 

En içten sevgi ve saygılarımla… 

 

       Nesrullah TANĞLAY 

            Belediye Başkanı 
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GENEL YÖNETİM 

MİSYON 

Bitlis’in tarihi, kültürü, ekonomisi ve sosyal ruhuyla bütünleşmiş, sahip olduğu kültürel 

zenginlik ve 
değerlerini yaşayarak gelecek nesillere miras bırakan, Çağdaş, her birimizin yaşamaktan 

mutluluk duyacağıgelişen ve yenilenen .Yaşam Kalitesi Yüksek Ekonomik kalkınmasını 

sağlamış Tatil ve Turizm Merkezi haline getirmek 
 

VİZYON 
Çağdaş, Yenilikçi ve Katılımcılık bilinciyle Bitlis’de yaşayan herkesin kentsel anlamdaki tüm 

ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir İl olmak ve Dürüst Belediyecilik anlayışıyla  daha da geliştirerek  

demokratik yönetim çerçevesinde ilkelerine bağlı bir şehircilik ve belediyecilik hizmetlerini sürdürmek 

 

İLKELERİMİZ 

 

➢ Politik ve ahlaki toplumun değerlerini esas almak 

➢ Demokratik yönetim anlayışı ile demokrasiyi geliştirmek yaygınlaştırmak ve 

derinleştirmek. 

➢ Halkımızla birlikte kentimizi yönetmek 

➢ Kent yönetiminde dürüstlük, şeffaflık ve demokratik katılımcılığı geliştirmek. 

➢ Sunulan hizmetlerin her aşamasında hesap verebilmek. 

➢ Hizmette güler yüzlülüğü esas almak. 

➢ Kente yapılan müdahalelerde sosyal ve çevresel etkileri öngörülebilmesi ve göz önünde 

bulundurulmasını sağlamak. 

➢ Hizmet sunumunda adil ve eşit dağılımı esas almak. 

➢ Hizmet sunumunda cinsiyet eşitlikçi, yöntemleri kullanmak. 

➢ Halk yararı adına kurumsal kararlılık göstermek. 

➢ Hizmetlerin oluşturulmasında ve uygulanmasında yenilikçi yöntemleri kullanmak. 

➢ Kaynakların etkin verimli ve amacına dönük kullanılmasını sağlamak. 

➢ Yaşanabilecek riskler öngörülerek tedbirler almak. 

➢ 7/24 saat belediye başkan ve birim yöneticilerine ulaşabilmek ve sorunlara çözüm 

üretmek. 

➢ Ekoloji duyarlılığı geliştirmek. 

➢ Tarihe ve kültüre saygı duymak. 

➢  İnançlara ve farklılıklara saygı göstermek. 

➢ Öneriye açık planlı programlı sosyal belediyecilik anlayışını benimsemek. 

 

POLİTİKALARIMIZ 

Katılım 

➢ Çoğulcu ve katılımcı demokrasinin esasları doğrultusunda kurum ve kuruluşlar arasında 

dayanışma esas alınacak. 

➢ Kent yönetiminde gereksiz bürokrasiden uzaklaşılacak, halkla birlikte kararlar alınacak 

ve uygulanacak. 

➢ Yardımlaşma, dayanışma ve bilgilendirme ilkeleri esas alınacak. 

➢ Bütün çalışmaların odağında halkımızın kimliği ve kültürel değerleri olacaktır. 

Eşitlik ve Adalet 

➢ Kentimizde yaşayan bütün bireylerin hakları korunacak, cinsiyet (kadın-erkek), yaş, 

köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayırım gözetilmeyecektir.  

➢ Herkese eşit hizmet sunulacaktır. 

➢ Herkes için adalet ilkesi benimsenecektir. 

➢ Hizmetlerin sunumunda her türlü ayırımcılık son bulacaktır. 



    

 

Güven 

Belediyemiz;İlkesiyle, politikasıyla, katılımcılığıyla, eşitlik, adalet ve hakkaniyetanlayışıyla, 

Bitlis halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık 

olmayı esas kabul eder. 

 

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 

5393 Sayılı Belediyeler Kanununun14 ve 15’inci maddeleri gereği belediyelerin yetki görev ve 

sorumlulukları şu şekildedir 

 

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;  

• İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; 

çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; 

konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, 

meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya 

yaptırır. Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 

binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç 

ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; 

kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan 

mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 

yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği 

sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda 

üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 

verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

• Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 

nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

• Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

• Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

• Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

• Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

• 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

• Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her 

türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 

• Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

• Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı 

vermek. 

• Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının 

tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların 

tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

• Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su 

ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. 

• Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem 

dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. 

• Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve 

depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 



    

 

• Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir 

alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya 

vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

• Borç almak, bağış kabul etmek. 

• Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata 

göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin 

gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

• Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla 

tasfiyesine karar vermek. 

• Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 

denetlemek. 

• Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış 

yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların 

faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda 

maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda 

dışı malları yoksullara vermek. 

• Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

• Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

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

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

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

çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

• Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile 

taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 

yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 

yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların 

belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. 

• (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması 

ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 

tarafından yapılır. 

• Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 

devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat 

vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 

nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

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

belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi 

ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, 

yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli 

veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak 

olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri 

Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak 

kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

• Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

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

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da 

uygulanır. 

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

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

harç gelirleri haczedilemez. 

 



    

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Fiziksel Yapı 

Belediyemiz Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan Bodrum ve Zemin Kata ilaveten 4 katlı 500,00 

m2 alan üzerine kurulmuş, toplamda 3000,00 m2’lik idari bina, aynı mahallede Eski Sigara 

Fabrikası Depoları diye adlandırılan yerde İtfaiye Müdürlüğü, Çarşı merkezinde, Tahakkuk ve  

Tahsilat Servisi - Zabıta Amirliği ile Hal Binası,  Hersan Mahallesinde (Eski Sigara Fabrikası) 

22.733 m2 alan üzerinde Araç İkmal Bakım ile Toplum Destek Merkezi binası, ve Tatlıkaynak 

Köyü Mevkiindeki hayvan barınma yerleri olarak belediyemiz genel hizmetini vermektedir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarihçe 



    

 

 

5000 yıllık, 7000 yıllık tarih gibi. Gerçekte Bitlis tarihi, Neolotik Çağ dediğimiz Yenitaş dönemine kadar 

uzanmaktadır. Neolitik Çağ, Yenitaş veya Cilalı Taş Devri denilen bu dönem, Ortataş Devri ile Tunç 

Devri arasındaki arkeolojik dönemdir. Bu dönem M.Ö. 3000 yıllarıyla 9000 yılları arasını kapsamaktadır. 

Neolitik Çağ, M.Ö. 3000 yıllarında sona ermiştir. Bu tarihi baz aldığımızda Bitlis’in 5000 yıllık bir tarihe 

ve geçmişe sahip olduğunu görmekteyiz. Büyük bir ihtimalle Bitlis’in tarihi bundan daha da eskidir. Bitlis 

ve yöresi M.Ö. 2000 yıllarında Hititlerin egemenliği altına, M.Ö. 1700 yıllarında da Hurri-Mitanni 

hakimiyeti altına girmiş ve daha sonra ise asi bir kavim olan Asurlular'ın hakimiyetine girmiştir. Asurlar 

M.Ö. 2000 yılları ortalarında yukarı Mezopotamya’da egemenlik kurmuş, savaşçı ve vahşi bir milletti. 

Geçtiği her yeri yakıp yıkma ve yağma etmekle meşhurdu. M.Ö. 1280 yılında Asur Krallarından I. 

Salmanassar devrinden sonra, Van Gölü çevresindeki dağlık alanlara Urartular yerleşti. Kendilerine 

merkez olarak Van Gölü'nün Kuzeyindeki Arzankun şehrini seçmişlerdi. Van ve Bitlis yörelerine 

yerleşen Urartular, Asurluların bölgedeki egemenliğine son verdiği gibi, onların yayılmacı politikalarını 

engellediler. Urartular’ın Güney komşusu Asurlar yıkıldıktan sonra Ön Asya’da yeni bir güç olarak 

İskitler (İskit Türkleri) ortaya çıkmıştır. Urartular’ın varlığına son veren İskitler, güneye doğru uzanmaya 

başlamışlardır. Bu tarihten sonra Doğu Anadolu ve Bitlis, Medler ile Lidyalılar arasında mücadele alanı 

olmuştur. Medler'inhakim gelmesiyle Bitlis, Medlerin hükümranlığı altına girmiştir. Bir süre sonra da 

İran Devleti, Medler’denPersler’e geçmiştir. Artık bu tarihten sonra Bitlis’te Pers hakimiyeti başlamıştır. 

M.Ö. 331 yıllarında Bitlis, Makedonya Kralı Büyük İskender’in hakimiyetine geçmiştir. Suriye ve Mısır’ı 

ele geçirdikten sonra Dicle-Fırat boylarına gelen İskender, Perslerle yaptığı savaşta Pers Ahamenid 

İmparatorluğu'nu kesin bir yenilgiye uğratmış, 331 tarihinde Pers İmparatorluğu ortadan kaldırılmıştır.  

İskender’in Pers hakimiyetine son vermesiyle Bitlis, Büyük İskender’in ordularının denetimine geçmiştir. 

Bitlis’te İskender'den sonra kurulan Selökid Devleti'nin yıkılmasından sonra Doğu Anadolu’ya 

Partlarhakim olmuştur. M.Ö. 200’de Part Hükümdarı Arsağ’la erkek kardeşi Vağarşak, Bitlis ve Muş 

dolaylarını kendi egemenlikleri altına aldılar. Roma Hakimiyeti M.Ö. 600 yıllarından beri burada devam 

etmekteydi. Ama sürekli Bitlis el değiştirdiğinden, bu hakimiyet sürekli olmamıştır. M.Ö. 600 yıllarında 

Bitlis Romalılar tarafından istila edilmiştir. Bu istila, Urartu döneminin zayıf olduğu zamanlara 

rastlamaktadır. 639-640 Halife Hazreti Ömer (R.A) zamanında, İran Fatihi Saad bin Ebu Vakkas’ın emri 

üzerine El-Cezire fatihi İyâz bin Ganem, Anadolu’nun fethi ile görevlendirildi. Bitlis, Ahlat ve Muş 

dolaylarını fethetmekle görevlendirilmiş olan İyâz bin Ganem 300 kişilik bir ordu ile Ahlat’ı aldıktan 

sonra, 641 (Hicri 20) yılında Bitlis üzerine yürümüştür.  

Her yıl Bitlis patrikliğinden haraç almak kaydıyla, (Ahlat patrikliğinde olduğu gibi) bir sulh antlaşması 

yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Bitlis, İslâm Devletleri'nin himayesinde olacak, Patriklik, Bitlis’te 

bulunan Gayri Müslimlerin mal ve can emniyetini korumak için bir miktar vergi ödeyecektir. IX. yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren Abbasi Devleti'nin zayıflaması üzerine Bitlis 928 yılında tekrar Bizanslılar'ın 



    

 

eline geçmiştir. Bitlis’teki camilerin minberleri kaldırılarak yerine, birer haç bırakılmıştır. Bunun üzerine 

yerli halk korkuya kapılarak Bitlis’ten göç etmeye başlamıştır. Birkaç yıl sonra aynı olaylar bu defa 

Ermeniler'in tahriki üzerine tekrar etmiştir. 9. yüzyılın sonlarına doğru Bitlis, Diyarbakır’da bulunan 

Mervanoğulları'nın eline geçmiş, Mervanoğullarıyla Bizanslılar arasında bir sınır kenti olmuştur. 

Selçuklular'ın Anadolu’ya gelmesiyle Mervanoğullarının hakimiyeti sona ermiş, Bitlis ebedi bir Türk 

yurdu olarak Selçuklular'ın egemenliği altına girmiştir.  

 

Selçuklular, 23 Mayıs 1040 yılında Gaznelilerle yaptığı Dandanakan Meydan Savaşından zaferle 

çıkmış, Başkenti Nişabur olmak üzere Horasan’da bağımsız bir devlet kurmuşlardır. Anadolu’ya 

Türk akınları başlamadan önce Bizans İmparatoru II. Basilius, 1021 yılında Bitlis’i kendi 

sınırları içine katmıştır. Bitlis 1047 tarihinde ilk defa olarak Selçuklu Hakimiyeti'ne geçmişse de 

bu durum uzun sürmemiş, kısa bir süre sonra tekrar Mervaniler'in eline geçmiştir. 1064 yılında 

Aras Nehri'ni geçen Alparslan, Anadolu topraklarına girmeye başladı. Gürcistan ve Nahcivan’ı 

alarak Ani şehrinde Bizans ve Ermeni birliklerini bozguna uğrattı. Van Gölü havzasına inen 

Sultan Alparslan, Van, Bitlis ve Muş çevresinde bulunan Türkmen Beylerini de zorlamaya 

başlayınca bunlar Selçukluya tabi oldular. Bu bağlılığa rağmen şehrin yönetimi 

Mervanoğullarına bırakılmıştır. 1070 tarihte Selçuklu tâbiiyetini kabul eden Bitlis ve çevresi, 

Türk boy, oymak ve beylerinin uğrak yeri olmuştur. 

1071 tarihinde yapılan Malazgirt Meydan Savaşı Selçuklular'ın mutlak zaferiyle sona ermiştir. Bu zafer 

aynı zamanda şimdiki vatan topraklarının ebedi Türk yurdu olmasını sağlamıştır. Müslüman Türk’ün 

Anadolu’ya giriş kapısı, Malazgirt Meydan Savaşıdır. Bitlis, 1070 yılında Mervaniler'in idaresine 

bırakılmıştı. Sultan Alparslan’ın vefatından sonra yerine geçen oğlu Sultan Melikşah, kısa bir süre sonra 

komutanlarından, Diyarbakır Emiri Fahr Al Davla Muhammed B. Cehir’i (Cuhay) Bitlis yöresini 

fethederek buradaki arazileri Türk emir ve beylerine dağıtmıştır. Bu arazileri alanlardan birisi de, Dilmaç 

Oğlu Mehmet Bey’dir. Bu kişi Bitlis’in yerli halkı olduğundan Bitlis’in idaresi yerli halka 

geçmiştir.Böylece 1084 tarihinde, Bitlis tamamen Selçuklu İmparatorluğu’na katılmıştır. 



    

 

1092 yılında Sultan Melikşah’ın vefatıyla Selçuklu İmparatorluğu içersinde, karışıklık ve saltanat kavgası 

başlamıştır. Bundan faydalanan Suriye Emiri Tacüddevle Tutuş, Doğu Anadolu ve Diyarbakır bölgesini 

kontrolü altına almıştır. Gerek bu kişinin hakimiyet zamanında ve gerekse ondan sonra Anadolu’da 

Beylikler devri başlamış, Bitlis’in yönetimi Dilmaçoğulları (Demleçoğulları) Beyliğine geçmiştir. Bitlis 

Ata-Beyleri olarak geçen Dilmaçoğulları Beyliği, 1084 yılında kurulmuş, 1192 yılında sona ermiştir. 

Yukarıda da değinildiği gibi 1084 yılında Bitlis Selçuklu İmparatorluğu’na bağlanmış, yönetimi Selçuklu 

komutanlarından Dilmaç (Dilmaç, Dimlaç, Demleç) Oğlu Mehmet Bey’in emrine geçmiştir. Bitlis, 1207 

yılında Eyyubilerin eline, 1231 yılında da Moğollar’ın eline, 1232 tarihinde de Anadolu Selçuklu 

Devletinin eline geçerek Selçuklu topraklarına bağlanmıştır. 

 

1243 tarihindeki Kösedağ Savaşı'nda, Anadolu Selçuklu Devleti ile İlhanlılar arasındaki savaşı 

İlhanlılar kazanmış, bu savaştan sonra Anadolu illerini işgale başlayan İlhanlılar, 1244 tarihinde 

Bitlis’i hakimiyetleri altına almıştır. Bitlis ve Ahlat’ın içinde bulunduğu bir saha eyalet haline 

getirilerek, İlhanlı Valileri tarafından yönetilmiştir. Bu arada İlhanlılar, yöredeki hakimiyetlerini 

sürekli kılmak için çeşitli Moğol boy ve oymaklarını Bitlis ve çevresine yerleştirmiştir. 1365 

tarihinden 1469 yılına Bitlis’te Karakoyunlu'lar hüküm sürmüşlerdir. Karakoyunlu Türkmenleri, 

Baranlı oymağı beyleri olan üç kardeş ile tarih sahnesine çıkmışlardır. En önemli hükümdarları 

Kara Yusuf Bey Bahadır’dır. Bu kişi Timur öldükten sonra 1405 yıllarında Bitlis’e gelerek, Emir 

I. Şemsettin’e misafir olmuş ve onu kızıyla evlendirmiştir. Karakoyunlu Devletinde Kara Yusuf 

gibi önemli olan şahıslardan birisi de Kara Yusuf Bey’in 4. Oğlu Ebü’n-Nasır Pir-Budak Bey 

Yusuf Bahadır. 1418 yılına kadar 14 yıl Mardin Melikliği'nde bulunmuş, 1411 tarihinde Bitlis’te 

adına para bastırmıştır. Kız alıp vermeden dolayı Şeref Han sülalesiyle akraba olmuştur. 1467 

yılında Karakoyunlu Hükümdarı ve Yusuf Bey’in 5. Oğlu olan Cihan Şah öldürülünce, 

Karakoyunlu Hakimiyeti Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın eline geçmiştir. Bitlis’i 



    

 

egemenliği altına alan             Uzun Hasan, Budak bin Ömer Bey’i, Bitlis beyliğine getirmiştir. Gerek 

Karakoyunluların ve gerekse Akkoyunlular'ın Bitlis ve çevresinde bulunan en önemli eserleri Koç-Koyun 

Heykelleridir. Kara ve Akkoyunlu mezar taşları, koyun şeklindeki heykelciklerden ibaretti. Yine 

bayraklarında koyun resmi bulunmaları nedeniyle bu isimlerle anılmışlardır. Bitlis 1220 - 1670 yılları 

arasında 450 sene Şerefhan sülalesi tarafından yönetilmiştir. İran kökenli olan bu beylik, iç işlerinde 

serbest, dış işlerinde ise Selçuklu ve Osmanlı Hanedanlığına bağlı idi. Şerefhanların soyu İran’daki Kisra 

Krallarına (İran’daki Sasani Kralları) ulaşır. Çünkü halk arasında bunların Nuşirevan’ın soyundan ve 

torunlarından oldukları yaygındır.” 450 yıllık Şeref Han sülalesi yönetimi içerisinde Bitlis; İlhanlılar'ın, 

Celayirler'in, Timurlular'ın, Karakoyunlular'ın, Akkoyunlular'ın, Safaviler'in ve Osmanlıların egemenliği 

altına girmiştir. 

 

Osmanlı İmparatorluğu'nun Bitlis üzerindeki hakimiyeti 1481 yıllarından itibaren sıklaşmıştır. Özellikle 

İdris-i Bitlisi’nin Gerek II. Beyazıd’e ve gerekse Yavuz Sultan Selim’e yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak 

Bitlis’e fazla dokunulmamış, hatta diğer vilayetlerden fazla tolerans tanınmıştır. İdris’i Bitlisi, Şah 

İsmail’e karşı Mardin’den Erzurum’a kadar olan ve içlerinde Bitlis Şeref Han Beyliği'nin de bulunduğu 

25 aşireti Osmanlı Devleti’ne bağlamış, karşılığında Yavuz tarafından bu beyliklere ayrıcalık tanınmıştır. 

Her ne kadar Bitlis Osmanlı Toprakları'na bağlanmışsa da, bağımsız bir birim (yurtluk-ocaklık) olarak 

yönetilmiştir.Böylece1514 yılında Bitlis, Osmanlı Devleti’ne bağlanmış oldu. 

Rus Çarı, Deli Petro’nun vasiyeti gereği yıllardan beri sıcak denizlere ulaşma hayalleri içinde yaşayan 

Çarlık Rusya Orduları Birinci Dünya Harbinin başlaması ile harekete geçmiştir. Kısa bir süre içerisinde 

Doğu Anadolu’nun birçok şehrini işgal eden Rus birlikleriyle ona öncülük eden gözü dönmüş Ermeni 

çapulcuları Bitlis sınırlarına dayanmıştır. 1915 yılının Temmuz ayının bir Ramazan gecesinde, Ruslar'ın 

Bitlis’i işgal etmek için Başhan Mevkiine geldiği haberi alınmıştır. Bu haberi alan bütün Bitlis halkı, 

çocuklarının ellerinden tutarak göç için yollara düşmüştür. Ancak Bitlis’teki Türk Askerinin ve Milis 

Kuvvetler'in dirayetli savunması sonucunda, Ruslar Bitlis’e giremeyerek geri çekilmiştir. Ancak bu 

sevinç fazla sürmemiş, Şubat 1916 sonlarında Rus askeri ve Ermeni İntikam Tugayları tekrar Bitlis 

kapılarına dayanmıştır. Bitlis’i savunan kuvvetlerin toplamı 1400-2000 kişi arasındaydı. Bu birliğin 600 

kişilik kısmı milis kuvvetlerden teşekkül etmişti. Piyade Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki Türk 

birliği, silah, cephane ve asker bakımından kendisinden çok fazla olan Rus ve Ermeni birlikleriyle 

savaşmak zorunda kalmıştır. Bütün direnmelere rağmen, 3 Mart 1916 günü saat 05’de Bitlis işgal 

edilmiştir. 

İşgalden sonra özellikle Rus birliklerinin içerisinde bulunan ve Ermenileri felakete sürükleyenlerden birisi 

olan Antranik’in kurmuş olduğu “Ermeni İntikam Tugayları” şehir merkezine dağılarak, zamanında göç 

edememiş kimsesiz, yaşlı ve hastaları katletmeye başlamışlardır. Bu işgalle beraber Bitlis, ikinci büyük 

göç olayını yaşamıştır. Göç edemeyip şehirde kalanlar Ermeni kurbanı olurken, göç edenler ise çetin kış 

şartları altında açlık, sefalet ve çapulcuların kurbanı olmuştur. Göç eden halk, götüremediği 1000’den 

fazla çocuğunu köprü altlarında, kar kümelerinin yanında ölüme terk etmiştir. Bitlis Geçitleri’ninRuslar'ın 

eline geçmesi Türk Genel Kurmayı’nı düşündürmeye yönelmiştir. Bu geçitlerin düşman eline geçmesi; 

Diyarbakır, Adana, Halep, Bağdat Yolunun düşmana açılması manasına geliyordu. Bitlis’in acil olarak 

geri alınmasına karar veren Türk Genel Kurmayı, Çanakkale Savaşlarında büyük kahramanlıklar 

göstermiş ve o tarihlerde Edirne’de istirahatta bulunan 2. Ordunun, öncelikle 2. Orduya bağlı 16. 

Kolordunun acilen Bitlis Cephesine gönderilmesine karar vermiştir. Bu Kolordunun Komutanlığına 

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal’i atamıştır. Albaylıktan Generalliğe yükseltilen Mustafa Kemal, 

27 Mart tarihinde ilimizi ziyaret etmiş, gerekli talimatları verdikten sonra karargahını kurmuş olduğu 

Silvan’a geri dönmüştür. Temmuz ayı sonlarında taarruz için tekrar Bitlis’e gelmiştir. 1 Ağustos 1916 

tarihinde Mustafa Kemal tarafından taarruz emri verilmiş, 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis sabah 05’de 

istiklaline kavuşmuştur. 

5 ay 5 gün düşman işgalinde kalan Bitlis, savaş sonrası harabeye dönmüştür. Savaşın ağır 

faturası halen günümüzde çekilmektedir. Savaşla beraber başlayan göç hareketleri, bütün hızıyla 

günümüzde de sürmektedir.  Bitlis’in kurtuluşu, Türk’ün makus talihinin yenildiği gündür. Bitlis, 

Birinci Dünya Savaşı'yla beraber Anadolu’da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk 

şehirdir. Bu kurtuluş, milli mücadelenin ilk kıvılcımıdır. 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

Kurumsal Yapı 
5393 sayılıBelediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye 

encümeni,belediyebaşkanı ve birim müdürlüklerinden oluşmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

BELEDİYE MECLİSİ - BELEDİYE ENCÜMENİ&YÖNETİM KADROSU 

 
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 

*************************************************** 

*** Nesrullah TANĞLAY/ Belediye Başkanı Meclis Başkanı 

1 Zahir SALDIRAN/ Belediye Başkan Yardımcısı Meclis Üyesi 

2 Hasan ORUK Meclis Üyesi 

3 Necmi MENTEŞ Meclis Üyesi 

4 Farıs KÖK Meclis Üyesi 

5 Mehmet Şerif SOYUGÜZEL Meclis Üyesi 

6 Ömer KASIT Meclis Üyesi 

7 Şirin KURTULGU Meclis Üyesi 

8 Celal DENİZ Meclis Üyesi 

9 Behçet BULUT Meclis Üyesi 

10 Çiğdem ULA Meclis Üyesi 

11 Maşallah KARA Meclis Üyesi 

12 Aydın YAKIN Meclis Üyesi 

13 Gökhan TOKMAK Meclis Üyesi 

14 Sertaç TABAK Meclis Üyesi 

15 Hasan OSMANOĞULLARI Meclis Üyesi 

16 Mehmet Zeki KARABULUT Meclis Üyesi 

17  Meclis Üyesi 

18  Meclis Üyesi 

19 Yaşar METE Meclis Üyesi 

20 Minyaşer YAKUT Meclis Üyesi 

21 Ali SAZ Meclis Üyesi 

22 İbrahim ŞENOL Meclis Üyesi 

23 Emrah YURCİ Meclis Üyesi 

24 Halis OLCAY Meclis Üyesi 

25 Candemir MERMUTLU Meclis Üyesi 

 

 

 

 

 

 
 



    

 

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ 

************************************************* 

1 Nesrullah TANĞLAY Belediye Başkanı Encümen Başkanı 

2 Enver AKYOL Mali Hizmetler Müdürü Encümen Üyesi 

3 Veysi YAMAÇ Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü Encümen Üyesi 

4 Abdin CEYHAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Encümen Üyesi 

5 Celal DENİZ Meclis Üyesi Encümen Üyesi 

6 Behçet BULUT Meclis Üyesi Encümen Üyesi 

7 Ömer KASİT Meclis Üyesi Encümen Üyesi 

 

MECLİS ÜYELERİNİN PARTİLERE GÖRE 

DAĞILIMI****************************** 

Parti Sayı 

Adalet ve Kalkınma Partisi 14 

Halkların Demokratik Partisi 8 

Saadet Partisi 3 

TOPLAM 25 

 
BELEDİYE YÖNETİM KADROSU 

************************************************* 

*** Nesrullah TANĞLAY Belediye Başkanı 

1 İbrahim ASLAN Belediye Başkan Yardımcısı 

2 Zahir SALDIRAN Belediye Başkan Yardımcısı 

3 Veysi YAMAÇ Özel Kalem Müdürü 

4 Enver AKYOL Mali Hizmetler Müdürü 

5 Veysi YAMAÇ Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü V. 

6 Abdin CEYHAN İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 

7 Müfit DAĞ Bilgi İşlem Müdürü V. 

8 Ecvet ÖZGÖK Destek Hizmetleri Müdürü 

9 Behzat DAYAN Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 

10 Emrullah VELİOĞLU Fen İşleri Müdürü V 

11 Ömer Faruk KARA Su İşletme MüdürüV. 

12 Gökhan ÖZTÜRK İmar ve Şehircilik Müdürü V 

13 Nazım ÖZDEMİR Zabıta Müdürü V. 

14 Fehmi ÇELİKCANLI Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü V 

15 Nazmi OLCAY İtfaiye Müdürü V. 

16 Fehmi ÇELİKCANLI Veteriner Müdürü V. 

17 Oktay GÜZELKAYA Hal Müdürü 

18 Menduh KINAY Muhtarlıklar Müdürü 

19 Tamer KİTAPÇIOĞLU Mezarlıklar Müdürü 

20 .......................... Hukuk İşleri Müdürü 

 

 

 



    

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Sıra No İsim Adet 

1 Bilgisayar 84 

2 Yazıcı 33 

3 Fotokopi Makinesi 10 

4 Kaynak Makinesi 3 

5 Kompresör 1 

6 Spral makinesi 2 

7 Matkap 2 

8 Torna 1 

9 Pres 1 

10 Jeneratör 2 

11 Alet Edevat Takımı 46 

12 Yangın Söndürme Tüpü 88 

13 El Telsizi 15 

14 Telsiz Role 5 

15 Ses Yayın Dağıtım Cihazı 32 

 

Spor Salonundaki Mevcut Aletler  

 

Sıra  Malzeme  Adet 

1 Omuz Kası Aleti 1 

2 Kanat (koltuk altı) Kasları Aleti 1 

3 Plates Topu 17 

4 Step Tahtası 20 

5 Karın ve Kalça Kasları Çalıştırma Aleti 1 

6 Koşu Bandı 6 

7 Bisiklet 6 

8 Karın Kası Aleti 1 

9 Göğüs Kası Aleti 1 

10 Bacak Kası Aleti 1 

11 Sırt Kası Aleti 1 

12 Müzik Aleti 1 

13 Dambıl 20 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Hizmet Araçları  

 

S.No Aracın Cinsi Resmi Kiralık Toplam 

1. Binek Araç 8 6 14 

2. Minibüs 4 3 7 

3. Pic-up 4x4 Kamyonet 3 3 6 

4. Kamyonet 3 8 11 

5. Cenaze Aracı 3 - 3 

6. Midibüs(27+1) 2 - 2 

7. Kamyon 1 7 8 

8. Otobüs 3 - 3 

9. İş Makinesi 16 5 21 

10. İtfaiye Aracı  7 - 7 

11. Temizlik Aracı 3 4 7 

12. Kanal Açma Aracı 3 - 3 

13. Kar Küreme Aracı 2 - 2 

14. TIR ( TaşıyıcıLowbert )  1 - 1 

15. Diğer ( Yakıt tankeri ve Kanal 

çekme vidanjör) 

2              - 2 

TOPLAM 61 36 97 

 

Belediye ve Bağlı Hizmet Binalarının Yangın Tüpleri 

 

Bulunduğu Yer Yangın Tüpünün 

Özelliği 

Lt/Kg Lt/Kg Adet 

Belediye Hizmet Binası 
Kuru kimyevi tozlu 6  

16 Kuru kimyevi tozlu 6  

Köpüklü  50 

İtfaiye Müdürlüğü 
Kuru kimyevi tozlu 6  

20 Kuru kimyevi tozlu 6  

Kuru kimyevi tozlu 12  

Evlendirme Memurluğu 
Kuru kimyevi tozlu 6  

8 Kuru kimyevi tozlu 12  

Köpüklü  50 

Kültür Merkezi 

Kuru kimyevi tozlu 6  

16 
Kuru kimyevi tozlu 6  

Kuru kimyevi tozlu 12  

Köpüklü  25 

Köpüklü  50 

Toplum Merkezi 
Kuru kimyevi tozlu 6  

2 
Kuru kimyevi tozlu 6  

Kademe (Akaryakıt) 
Kuru kimyevi tozlu 6  

6 Kuru kimyevi tozlu 6  

Köpüklü  25 

Kademe (Garaj) 
Kuru kimyevi tozlu 6  

5 
Kuru kimyevi tozlu 12  

TOPLAM 120 200 73 

 
 



    

 

Bilgi İşlemdeki Malzemeler 

 

Sıra 

No 

Cinsi Sayısı 

1 Fiziksel Sunucu ( Server )  3 

2 Storage Ünitesi  1 

3 Yönetilebilir Switch 11 

4 Workstation  ( İş İstasyonu ) 2 

5 Firewall ( Güvenlik  Duvarı ) 3 

6 Log  Analyzer (  Log  Kaydedici ) 1 

7 42U Kabin 8 

8 9U Kabin 4 

9 Masaüstü Bilgisayar 3 

10 Yazıcı 2 

11 Cart Printer 1 

12 Windows Server İşletim Sistemi 2 

13 Windows  İşletim Sistemi 5 

14 Windows Office  5 

15 SophosAntivirus  100 

16 Telefon 2 

17 Metro Modem 1 

18 VPN Modem 9 

19 Belediye Otomasyonu 1 

20 Web Sayfası 1 

21 Klima   2 

22 Kamera Kayıt Cihazı 3 

23 Güç Kaynağı  2 

 

 

 

 

 

 



    

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

STATÜ BAYAN ERKEK TOPLAM 

Memur 5 45 50 

İşçi - 34 34 

Sözleşmeli Personel   ( Tam Zamanlı )  6 6 

Sözleşmeli Personel   ( Kısmı Zamanlı ) - 1 1 

Özürlü İşçi - 2 2 

Eski Hükümlü - 2 2 

Terör Mağduru - 2 2 

Şİrket Personeli 12 238 250 

TOPLAM 17 330 347 

 

Mevcut Memur Kadro Dağılımı 

 

KADRO ÜNVANI KADIN ERKEK TOPLAM 

Başkan Yardımcısı - 1 1 

Müdür - 8 8 

Hesap İşleri Müdür Yardımcısı - - - 

Şef 1 2 3 

Zabıta Komiseri - 7 7 

Sivil Savunma Uzmanı - 1 1 

Mühendis 1 5 6 

Mimar 1 - 1 

Veteriner - 1 1 

Sosyolog 1 - 1 

İtfaiye Çavuşu - 1 1 

Tekniker - 6 6 

Teknisyen - 2 2 

Ayniyat Saymanı - 1 1 

İmam - 1 1 

Tahsildar Memuru - - - 

Zabıta Memuru - 1 1 

Memur 1 4 5 

İtfaiye Eri - 2 2 

Şoför -   

Hizmetli - 1 1 

Bekçi - 1 1 

TOPLAM 5 45 50 

KADRO ÜNVANI KADIN ERKEK TOPLAM 

 

 



    

 

Mevcut İşçi Kadro Dağılımı 

 

KADRO ÜNVANI BAYAN ERKEK TOPLAM 

Şoför - 11 11 

Operatör - 4 4 

İtfaiye İşçisi - 1 1 

Su İşçisi - 2 2 

Yağcı - 4 4 

Temizlik İşçisi - 12 12 

TOPLAM - 

 
34 34 

 

 

Birimlere Göre Personel Dağılımı 

 

BİRİM ADLARI Memur Sözleşmeli İşçi Hizmet 

Personeli 
Toplam 

İnsan Kay.ve Eğt.Müdürlüğü 2 - - 1 3 

Yazı işleri ve Kararlar Müdürlüğü 1 - 
 

1 2 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 4 2 2 5 13 

Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 - - 3 4 

Zabıta Müdürlüğü 9 - 1 23 33 

İtfaiye Müdürlüğü 4 - 7 14 25 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 - 2 40 44 

Su İşleri Müdürlüğü 4 1 9 40 54 

Destek Hizmetler Müdürlüğü 5 - 9 51 65 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4 - - 22 26 

Fen İşleri Müdürlüğü 4 - 3 19 26 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4 3 - 6 13 

Veteriner Müdürlüğü 1 - - 3 4 

Hukuk İşleri Müdürlüğü - 1 - 1 2 

Özel Kalem Müdürlüğü 1 - - 5 6 

Mezarlıklar  Müdürlüğü 2 - 1 3 6 

Hal Müdürlüğü 1 - - 5 6 

Muhtarlıklar Müdürlüğü 1 - - - 1 

Bitek Limited Şirketi - - - 7 7 

TOPLAM 50 7 34 249 340 

 

 

 



    

 

01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında İşe Alınan Personel Sayısı 

 

STADÜ NAKİL KPSS AÇIKTAN ATANMA TOPLAM 

MEMUR 5 - - 5 

SÖZLEŞMELİ - - - - 

İŞÇİ - - - - 

TOPLAM    5 

     
    01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında İşe Alınan Personel Sayısı 

 

STATÜ EMEKLİ 
NAKİL 

İSTİFA 
VEFAT İŞAKDİFESH 

TOPLAM 

MEMUR - 1 - - - 1 

SÖZLEŞMELİ - - - - - - 

İŞÇİ - - 1 - - 1 

TOPLAM      2 

 

SÖZLEŞMELİ UVNAN DAĞILIMI   

 

S.N KADRO ÜNVANI KADIN ERKEK TOPLAM 

1 Avukat - 1 1 

2 Mühendis - 3 3 

3 Ekonomist  2 2 

4 Şehir Plancısı - 1 1 

TOPLAM  7 7 

 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

İşçi Personel Hizmet Süresi Grafiği 

 

 1-5 Yıl 6-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21-25 Yıl 26-30 Yıl Toplam 

Toplam 0 0 2 17 12 3 34 

Erkek 0 0 2 17 12 3 34 

Kadın 0 0 0 0 0 0 0 

 

Memur Personel Cinsiyet ve Yaş Dağılım Grafiği 

 

 20-30 Yaş 31-40 Yaş 41 yaş ve sonrası Toplam 

Erkek 1 14 30 45 

Kadın 0 3 2 5 

 



    

 

 

Sözleşmeli Personel Cinsiyet e Yaş Dağılım Grafiği 

 

 20-30 Yaş 31-40 Yaş 41 yaş ve sonrası Toplam 

Erkek 1 4 2 7 

Kadın 0 0 0 0 

                                    

   Toplam Personel Sayısını Gösterir Grafik 

 

 

 

 

 



    

 

İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİMİ 

 

GENEL BİLGİLER 

Yetki Görev ve Sorumluluklar  

➢ Memur Personellere İlişkin Görevler: 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (a) bendine istinaden ve kamu 

görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak olan sınavlar hakkında yönetmelik 

gereğince KPSS sonucuna göre devlet memurluğuna ilk defa atanacakların atama 

işlemleri. 

• 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personelin işe 

alınmasına ilişkin işlemler.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 64. 67.ve 84.maddeleri gereğince belediye memurlarını 

bulundukları kadro dereceleri içerisinde yükseltilmesi ile yapılan terfi işlemleri, 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 86.maddesine göre vekaleten görevlendirme işlemleri. 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 92.ve 94.maddelerine göre açıktan atama işlemleri. 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 76.maddesine göre kurum içi naklen atama işlemleri. 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 74. maddesine göre kurum dışı naklen atama işlemleri.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 55.maddesi gereği aday memurların yetiştirilmesi ve 58.maddesi 

gereğince memurların asalet tasdik işlemleri. 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 137. maddesine göre devlet memurunun görevden uzaklaştırma 

işlemler  

• Norm kadro ilke ve standartları yönetmeliğine istinaden 5393 sayılı Belediye Kanunun 

18.maddesinin (l) fıkrası gereği, ihtiyaç doğrultusunda var olan kadrolarımızın iptali, yeni 

kadroların ihdası işlemleri.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 94.95.96.97. ve 98.maddeleri gereğince devlet memurluğunun 

sona ermesi ve memurluktan çekilenlerin tekrar memuriyete atanması işlemleri.  

• Kurumumuzda çalışan memur personelin 5510 sayılı kanunun 48.maddesinin (b) fıkrası 

gereğince emekliye ayrılması işlemleri. 

• 5682 sayılı pasaport kanunu hükümleri doğrultusunda memura yeşil pasaport verme ve 

pasaport süresinin uzatılması işlemleri.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 36/A-12/d bendine istinaden bir üst öğrenimi bitirenlerin bu 

öğrenimine ilişkin yeni derece ve kademelerinin tespit edilerek yapılan intibak işlemleri. 

• Memur Personellerin bilgilerinin internet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya 

“HİTAP” hizmet takip programına aktarılması işlemleri.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 125. maddesi gereğince disiplin cezalarına ilişkin hükümler.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 102-104. maddesi gereğince memur personelin yıllık izin 

işlemleri 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 109. maddesine göre nakil giden memurun özlük dosyasının 

gönderilmesi işlemleri.  

• İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetleri yönetmeliğine göre memur 

personelin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenmesi işlemleri.  

• 657 sayılı D.M.K.’nun 105. maddesi gereğince memur personelin almış olduğu rapor 

sürelerine ilişkin işlemler. 

• 657 sayılı D.M.K.’nun 108.maddesine göre doğum yapan memurların ve askere gidecek 

memurların ücretsiz izne ayrılması işlemleri; 

• 5510 sayılı kanunun 8.maddesine göre memuriyete yeni başlayan veya naklen gelen 

memurların internet ortamında işe giriş işlemlerinin yapılması, 

• 5510 sayılı kanunun 9. maddesi gereği, görevden ayrılan memurun internet ortamında 

çıkış bildirgelerinin verilmesi.  

 

 

 



    

 

➢ İşçi Personellere İlişkin Görevler: 

• Belediye birimlerinde çalıştırılmak üzere vasıf ve şartları belirlenen daimi işçi 

kadrolarına “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde İŞKUR ve ÖSYM Başkanlığının 

işbirliği ile düzenlenen merkezi sınav ile atama işlemlerinin yapılması. İnternet üzerinden 

işe giriş bildirgelerinin verilmesi.  

• Toplu iş sözleşmesi gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık 

raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi  

• Toplu iş sözleşmesi gereğince işçi personelin iş ve işlemlerinin yürütülmesi için  

 

➢ Komisyonların kurulması iş ve işlemlerin yürütülmesi.  

✓ İşçi Disiplin Kurulu 

• Emekliliği dolan işçi personelin 506 sayılı kanun gereğince; talepleri üzerine emekli 

edilmesi; vefat eden işçilerin de işlemlerini yürütmek.  

• 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri gereğince; İş akdi feshedilen işçilerin ihbar ve 

kıdem tazminatlarının  ödenmesi için Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmesi ve her 

işçi için İşten ayrılma bildirgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi. Ayrıca 

işsizlik aylığı hak edenler için 4857 sayılı yasanın 17.maddesi gereği İŞ-KUR’a bilgi 

verilmesi. 

• 4904 sayılı Kanunun 21. Maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam 

ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla 

kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen aylık işgücü 

çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.  

• İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yukarıda yazılı görevler ile Belediye Başkanının 

vereceği diğer görevleri kanun, yönetmelik, genelge ve tüzüklere uygun şekilde yapmaya 

yetkilidir.  

• İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye Başkanınca kendisine verilen mevzuatlara 

uygun tüm görevleri zamanında yapmaktan, Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye 

Başkanına karşı sorumludur. 

 

İdareye İlişkin Bilgiler 

 

Fiziksel Yapı 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğübelediye hizmet binasının 1 inci katında 1 Müdür odası 

ve 1 servis odası olmak üzere toplam iki oda’da hizmet ve çalışmalarını yürütmektedir. 

 

Örgüt Yapısı 

• Müdür  

• Şef  

• Memurlar  

• Diğer Personel  

 

Personel Durumu 

1 Müdür, 1 Şef, 1 Personel 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 

3 adet bilgisayar  

2 adet yazıcı  

3 adet telefon bulunmaktadır 

 

Sunulan Hizmetler                                                        

• Belediyemizde gerek 657 Sayılı Yasa’ya tabii gerekse 4857 Sayılı Yasa’ya tabi olarak çalışan 

memurların, işçilerin ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49. Maddesi gereğince çalışan 



    

 

sözleşmeli personellerin günlük resmi işlemleri sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapılarak ilgili 

evrakları arşiv odasında muhafaza edilip dosyalarına bırakılmıştır. 

• Belediyemizde çalışan memurların her ay terfileri çıkartılarak terfileri yapılıp, dosyalarına 

bırakılmıştır. 

• 1 adet Memur personelin Emekliye ayrılma işlemleri yapılmıştır 

• Belediyemizin daha iyi hizmet verilmesi için başka kurumdan 1 personel geçici 

görevlendirilmesi sağlanmıştır. 

• Belediyemizde sözleşmeli personel olarak  6tamzamanlı 1 kısmı zamanlı personelin  

sözleşmeleri yapılmış olup, işe giriş işlemleri yapılmıştır. 

• 657 sayılı yasaya tabi   memur Kurumumuzun ihtiyaçlarına binaen 1 zabıta Komiseri,1 Zabıta 

Memuru 1 Mimar , 1 İtfaiye Eri ve 1 Tekniker olmak üzere toplam 5 memur  Başka kamu 

kurum ve kuruluştan   naklen atamaları  gerçekleştirilmiştir. 

• Belediyemizde Münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunun 59 maddesi gereğince atama yapılabilmesi için  Çevre ve Şehircilik iklim değişikliği  

Bakanlığından izin talebinde bulunulmuştur. 

• Belediyemiz ile Diğer Davalılar arasında kurumumuzun haklarını korumak ve herhangi bir 

aksaklığa meydan vermemek  için  Arabulucu  komisyonu kurulmuş ve Arabulucu  

komisyonuna gerekli  katılım sağlanmıştır . 

• Belediyemiz bünyesinde kurulu olan Devam Takip Sistemi’nin takibi yapıldı. 

• Sosyal Kurumun yeni yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kurumumuzda görev yapan 657 

sayılı yasaya tabii memurların Sosyal Güvenlik Kurumunun Hitap Programına personellerin 

gerekli bilgiler işlenmiştir.  

• Belediyemizde tüm memur ve işçileri yer değiştirme, yıllık izin,  mazeret izini, sağlık 

raporları ile ilgili evrakları dosyalarına bırakılmış ve muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 

• İş kurumu bildirgeleri bilgisayar ortamında bilgiler bildirilmiştir.  

• 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince 2021 yılında çalıştırılmak üzere 3 

mühendis, 1 şehir plancısı 2 ekonomist tam zamanlı ve 1  kısmı zamanlı avukat sözleşmeli 

personel olarak çalıştırılması hususunda gerekli olan  Belediye Meclis Kararı alınmıştır.  

• Hastalık raporları sağlık iznine dönüştürülmesi onayı hazırlanmış olup, yıl içerisinde alınan  

raporlar sağlık iznine dönüştürülmüştür. 

• Disiplin kurulunca  verilen cezalar disiplin kararları karar  defterine işlenmiştir. 

• Mesai ve izinler hakkında birimlere gerekli yazışmalar yapılmış olup, geçmiş yıllara ait 

izinler kullandırılması sağlanmıştır. 

• 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yıllında 3308 sayılı yasa gereğince; Beceri eğitimine katılan 8 

öğrenci ile ve kurumlarınca gerekli sözleşmeler yapılmış olup, birimlerin ihtiyaçlarına göre  

öğrenciler  görevlendirilmiştir. 

• Müdürlüğümüz tarafından kamu kurum ve kuruluşlara,  vatandaşlara, iç ve dış yazışmalara 

zamanında cevap verilmiştir.  

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME    

 

Bütçe ve Mali Bilgiler 

Müdürlüğün 2021mali yılı bütçesi toplam 481.787,00 TL. olarak tespit edilmiş ve karara 

bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 354.754,78 TL. harcama yapılmıştır. 

Harcamaların kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 0,23 dür. 
 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Kurumumuzda Görev Yapan Personellerin İş Sağlığı Ve Güvenliği  İle İlgili Eğitim 

Verilmiştir 

        

Kurumumuzda Görev Yapan Personellere Covıd-19 Aşısı Yapılarak Gerekli Tedbirlerin Alınması 

Sağlanmıştır.  

          

 

 

 
 

 

 

 
 

 



    

 

 
 

 

❖ ÖZEL KALEM YÖNETİMİ 

GENEL BİLGİLER 

Yetki Görev ve Sorumluluklar 

➢ Müdürlüğümüzün Görevleri 

Özel Kalem Müdürlüğü; Belediye Başkanının günlük, haftalık ve aylık çalışma programını 

hazırlamak, Başkanın bütün Kurum, kuruluşlar, kişiler ile olan ilişkilerini düzenlemek, randevu 

taleplerini değerlendirilip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak, Belediye 

Başkanını ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak, belediye birimleri arasında 

koordinasyonunun teminini sağlamak, başkanın her türlü yazılı, sözlü emirlerini, talimatlarını ve 

genelgelerini ilgili birimlere ulaştırmak, sonuçlanmasını takip etmek gibi hizmetleri 

yürütmektedir. 

 

➢ Müdürlüğümüzün Yetkili Alanı 

Özel Kalem Müdürlüğümüz görev alanına giren bütün Kanunlarda mer’i mevzuat dâhilinde 

yetkilerini kullanır. 

 

➢ Müdürlüğümüzün Sorumluluğu 

Özel Kalem Müdürlüğümüz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 

sorumluluklarının yanında görev ve yetki sırasında Belediye Başkanına karşı sorumludur. 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 

Müdürlüğümüzün hizmetleri 6 adet bilgisayar, 6 adet yazıcı,7 adet telefon ile, 2’si resmi 2 adedi 

kiralık olmak üzere 4 araç bulunmaktadır. 

 

Fiziki Yapı 

Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler ana hizmet binasından yürütülmüş olup, hizmetlerin ifa 

edildiği birimler; 1 Başkan odası, 2 Başkan Yardımcısı odası, 1 Müdür odası 1 Sekreter odası, 1 

beyaz masa, 1 çay ocağı olmak üzere toplam 7 odada hizmet vermektedir. . 

 

Teşkilat Yapısı

  

İnsan Kaynakları 

Belediye Başkanı, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Müdür ve 5 şirket elemanı tarafından yürütülmüştür. 

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

• Belediye Başkanının her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ve genelgeleri, ilgili kişilere 

veya birimlere iletilmiş, gerekli duyurular yapılmıştır. 

• Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş katılım sağlanmıştır. 



    

 

• Başkanımızın yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara Başkanlık Makamı 

adına gerekli telgraf, mesaj, çelenk yada çiçek gönderilmiştir. 

• Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb. davetiyeleri takip edilerek, 

Başkanlık Makamına arz edilmiştir.  

• İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikâh, nişan, töreni ve 

sünnet düğünlerine katılımı, katılamadıklarına ise telefon görüşmesi ile katılım sağlanmıştır. 

• Belediye Başkanımız İlimizde yaşayan vatandaşlarımızın acılı günü olan cenazelerin çoğuna 

bizzat katılmış, katılmadığı cenazelerin ise yakınları ile telefon görüşmesi yaparak veya 

evlerinde ziyaret ederek taziyelerde bulunmuştur. 

• Belediye Başkanımız heyet ağırlamaları ve heyet toplantıları programlanarak misafirlerin en 

iyi şekilde ağırlanması sağlanmıştır.  

 

       
 

Belediye Başkanı Muhtarlar ve Mahalle sakinleriyle görüşmeleri sağlanmış, Esnaf ziyareti 

programı düzenlenmiş, İl Esnafları ile bire bir ve topluca görüşmesi sağlanmış, çeşitli dernek 

ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edilerek sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış, 

sonuçları takip edilmiştir.  

 

      
 

• Yapılan yönetim değişiklikleri ve atamalarda kutlama mesajı ve çiçek gönderilmiştir. 

• Bayram ve özel günlerde sesli mesaj yoluyla vatandaşlarımızın bayramları tebrik edilmiştir. 

• Başkanın Makamda bulunmadığı zamanlarda Belediyemizi ziyarete gelen vatandaşlarımızla 

Özel Kalem Müdürlüğümüzün bizzat görüşmesi sağlanmış, vatandaşlarımızın problem ve 

temennileri ilgili birimlere aktarılmıştır. 

• Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, e-mail yolu ile Başkanlık Makamına 

gelen dilek, istek ve şikayetler ilgili Müdürlere iletilerek tamamına yakını cevaplandırılmış 

olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgilisine ulaştırılmıştır. 

• Belediyemize ait Bilgi Evleri ve Toplum Merkezinde düzenlenen sosyal etkinliklere 

Başkanımızın katılımı sağlanmıştır. 



    

 

• Covid 19 (Koronavirüs) Pandemi süresi içersinde fakir ve yoksul ailelerin mağduriyetlerinin 

önlenmesi için Belediyemiz imkanları doğrultusunda gerekli maddi ve gıda yardımı desteği 

sağlanmıştır. 

 

• Ramazan ayı içersinde İlimizde bulunan fakir ve yoksul Ailelerin tespiti yapılarak gerekli 

gıda yardımı yapılmıştır. 

 

         
 

• Belediye Başkanımız ve Başkan yardımcılarımız Belediye Birim Amirleri ile Belediyemizin 

faaliyet ve çalışmaları hakkında toplantı düzenlenmiş olup, gerekli bilgi alışverişi ve 

değerlendirme yapılması sağlanmıştır. 

 

        
 

• Belediye Başkanının onaylanması gereken tüm evrakları Makama sunulması ve sonucunun 

ilgili birimlere dağıtılması sağlanmıştır. 

• Başkanlık Makamına ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler için her türlü karşılama, 

ağırlama hizmetleri yerine getirilmiş ve bu konudaki organizasyonlar yerine getirilmiştir. 

• Belediye Başkanının ağırlama, tören, haberleşme, temsil, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerindeki 

tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüzce yerine getirilmesi sağlanmıştır. 

 

Bütçe ve Mali İşler 

Müdürlüğün 2021 mali yılı bütçesi 2.303.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. 

Yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 2.327.751,50 TL. harcama yapılmıştır. Harcamaların 

kesinleşen belediye gider bütçesine oranı 1,53 dir. 

 

 

 

 



    

 

 

• MALİ HİZMETLER YÖNETİMİ 

 
GENEL BİLGİLER  

Yetki Görev ve Sorumlulukları 

 

• Mali hizmetler birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür: 

• Stratejik Yönetim ve Planlama. 

• Misyon belirleme. 

• Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma. 

• Veri-analiz ve araştırma-geliştirme. 

• Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme. 

• Yönetim Bilgi Sistemi. 

• Malî Hizmetler. 

• Bütçe ve performans programı. 

• Muhasebe, kesin hesap ve raporlama. 

• İç kontrol. 

• İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından 

yürütülür. Bufonksiyonlar birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından 

yürütülebileceği gibi, bir fonksiyon birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir. 

Ancak, malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetinin, diğer 

faaliyetleri yürüten alt birim ve personelden ayrı bir alt birim ve personel tarafından 

yürütülmesi zorunludur.  

 

Mali Hizmetler Biriminin Görevleri 

• İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu 

kapsamda verilecekdiğer görevleri yerine getirmek. 

• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 

• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum 

içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve 

genel araştırmalar yapmak. 

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. 

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve 

sonuçlarının konsolideedilmesi çalışmalarını yürütmek. 

• İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık 

performans programınauygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu 

izlemek ve değerlendirmek. 

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama 

programı hazırlamak vehizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere 

gönderilmesini sağlamak. 

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesinhesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 

tahsil işlemlerini yürütmek. 

• Muhasebe hizmetlerini yürütmek. 

•  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin 

faaliyet raporunuhazırlamak. 

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerinidüzenlemek. 



    

 

• İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek 

ve yıllık yatırımdeğerlendirme raporunu hazırlamak. 

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak. 

• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 

yetkililerine gereklibilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 

• Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak;üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini 

artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. 

• Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

• StratejiYönetim ve Planlama Fonksiyonu 

• İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin 

stratejik planlamasürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek 

veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek. 

• Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 

• İdare faaliyet raporunu hazırlamak. 

• İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek. 

• İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek. 

• Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. 

• Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini 

analiz etmek vegenel araştırmalar yapmak. 

• Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu 

• İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek. 

• İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri 

toplamak, analiz etmekve yorumlamak. 

• İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu 

değerlendirerek üstyöneticiye sunmak. 

 

• Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu 

• Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine 

getirmek. 

• Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek. 

• İstatistik kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak. 

 

• Malî Hizmetler Fonksiyonu 

• Bütçe ve performans programı; 

• Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, 

• Bütçeyi hazırlamak, 

• Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, 

• Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak, 

• Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek, 

• Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarınıizlemek ve 

yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, 

• Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler 

üretmek, 

• İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve 

değerlendirmek. 

• Muhasebe, kesin hesap ve raporlama; 

• Muhasebe hizmetlerini yürütmek, 



    

 

• Bütçe kesin hesabını hazırlamak, 

• Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak, 

• Malî istatistikleri hazırlamak. 
 

• İç kontrol; 

• İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında 

çalışmalar yapmak, 

• İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak, 

• Ön malî kontrol görevini yürütmek, 

• Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. 

 

Bütçenin Hazırlanması 

Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli doküman, mali hizmetler 

birimi tarafından idarenin ilgili birimlerine gönderilir. Her bir harcama birimi bütçe teklifini 

hazırlayarak birim performans programıyla birlikte mali hizmetler birimlerine gönderir. Harcama 

birimi temsilcileri ile görüşmeler yapılarak idarenin bütçe teklifi mali hizmetler birimi tarafından 

hazırlanır. 

 

Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması 

Ayrıntılı harcama ve finansman programları, harcama birimlerinin teklifleri dikkate alınarak 

mali hizmetler birimleri tarafından hazırlanır ve üst yönetici tarafından onaylanır. 

 

Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi 

Bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak strateji geliştirme birimleri 

tarafından gerçekleştirilir, kayıtları tutulur ve izlenir. 

 

Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili 

İdare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi mali hizmetler birimi tarafından 

yürütülür. 

İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve 

tahsilini gerektiren 

bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali 

hizmetler biriminebildirilir. 

 

Malî Kontrol İşlemleri 

Ön malî kontrol görevi harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yapılır. Ön malî 

kontrol süreci malî karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi,iş ve işlemlerin 

çekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur. 

 İdareler, kaynakların amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 

şekilde kullanılması içingerekli ön malî kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön malî kontrol 

mekanizmasının kurulması idarelerin sorumluluğundadır. 

 Harcama birimlerinde yapılacak asgarî kontroller, mali hizmetler birimi tarafından ön 

malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin 

standart ve yöntemler Bakanlık tarafındanbelirlenir. 

 İdareler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön malî kontrol işlemlerini 

yürütür. Bakanlıkçabelirlenen malî karar ve işlemlerin dışında kalan malî karar ve işlemlerin de 

aynı usul ve esaslar çerçevesinde mali hizmetler birimine kontrol ettirilmesine yönelik 

düzenleme yapılabilir. İdarelerce yapılacak düzenlemelerde, mali hizmetler biriminin ön malî 

kontrolüne tabi tutulacak malî karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu 

itibarıyla belirlenir. 

İdarelerce, görev alanları çerçevesinde, iç kontrol ve ön malî kontrole ilişkin olarak yapılan 

düzenlemeler üstyöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur  



    

 

 Mali hizmetler birimi tarafından yapılan ön malî kontrolün sonucu ilgili harcama birimine 

yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön malî 

kontrol sonucunda düzenlenen yazılıgörüşün ilgili malî işleme ilişkin dosyada muhafaza 

edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali hizmetler birimi 

tarafından ön malî kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri 

tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye 

bildirilir. Söz konusu kayıtlar iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur. 

 

Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Tutulması 

İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınır ve 

taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen kişiler tarafından 

tutulur. Taşınır kayıtları idarenin birimleri bazında düzenlenerek mevzuatında belirlenen sürede 

mali hizmetler birimine gönderilir. mali hizmetler birimleri tarafından bu kayıtlar idare bazında 

konsolide edilir ve taşınmaz kayıtları da eklenerek icmal cetvellerihazırlanır. 

 

Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi 

Muhasebe hizmetleri, kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından 

yerine getirilir.İdareler, muhasebe birimlerini, atanan veya görevlendirilen muhasebe 

yetkililerini, görev alanlarını ve bunlarailişkin değişiklikleri, göreve başlama veya değişiklik 

tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştaya ve Bakanlığa bildirir. 

 

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 

Bütçe kesin hesabı, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak mali hizmetler birimi tarafından 

hazırlanır. 

 

Bütçe Uygulama Sonuçlarının Raporlanması 

Bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin her türlü rapor, cetvel ve belge mali hizmetler birimi 

tarafından hazırlanır.  

 

İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 

Faaliyet raporları, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları, idare faaliyet 

raporununhazırlanmasında esas alınmak üzere, mali hizmetler birimine gönderilir Mali hizmetler 

birimi tarafındanharcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak idare faaliyet raporu 

hazırlanır ve üst yönetici ile bağlı, ilgili veya ilişkili bulunulan üst yönetici tarafından onaylanır. 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye  Kanunu, 5018 Sayılı  Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Harçlar Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Vergi 

Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun  ve bu yasalara dayanılarak 

çıkarılan yönetmelikler ile sair kanunlarda belirtilen Belediyenin her türlü  iş ve işlemlerini 

yürütür.  

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yetki Alanı 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, belediyenin bütün gelir ve giderleriyle alâkalı iş ve işlemlerin ifası 

ile mali konularla ilgili bütün iş ve işlemlerin yerine getirilmesinde kanunlar dahilinde yetkilidir.  

 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Sorumluluğu 

Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 

sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına ve belediye 

başkanının yetki devri yapmak suretiyle başkan yardımcısına karşı da sorumludur.  

 

İdareye İlişkin Bilgiler 

 



    

 

Fiziksel yapı: 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Belediyemiz Hizmet Binası 2. katında 1 Müdür odası, 1 Muhasebe 

Yetkilisi odası, 1 Muhasebe Servisi, Belediye Hizmet Binası Giriş Katında  Tahakkuk ve 

Tahsilat Şeflikleri ve Servislerinin bir arada olduğu hizmet odasında,  Şehir Merkezinde Eski 

Belediye hizmet binasında 1. katta Tahsilat Servisi olarak hizmet çalışmalarını yürütmektedir. 

 

Örgüt Yapısı 

 

 
 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde 15 bilgisayar 7 yazıcı 2 fotokopi makinesi, 6 telefon 

bulunmakta, mali hizmetlerinin yürütülmesinde tüm servislerimizde bilgisayar ağı bulunmakta 

ve tüm mali iş ve işlemler elektronik sistem üzerindenyapılmaktadır.İçişleri Bakanlığının "EBYS 

Elektronik Bilgi YönetimSistemi" uygulamasına gelir modülü hariçgeçiş, sağlanmıştır 

 

Sunulan Hizmetler 

• Belediye Başkanlığımız 2019 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış ve Belediye Meclisinde 

görüşülerek 05.04.2021 tarih ve 39 sayılı Kararı ile onaylanmış ve 5393 sayılı Belediyeler 

Kanununun 56’ıncı maddesi gereği raporun bir örneğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 

gönderilmiştir. 

• 2021 mali yılı içerisinde belediyemiz birimlerinden 2022 yılına ait bütçe hazırlık teklifleri 

alınmış ve 2022 mali yılı ve izleyenbütçesihazırlanarak Belediye Encümenine sunulan bütçe 

incelenerek 02.09.2021 tarih ve 175 nolu kararıyla görüşünü, Belediye Meclisine sunmuş ve 

Belediye Meclisimizin 10.11.2021 tarih ve 103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

• Stratejik plan doğrultusunda 2022 yılı bütçe harcamaları yatırım ve projeler belirtilmiş ve 

performans programı hazırlanmış. 10.11.2021 tarih ve 175nolu meclis kararı kabul edilerek 

onaylanmıştır. 

• 2022 mali yılı içerisinde 2022 yılı için belediyemiz gelirlerine ait birimlerin teklifleri alınmış 

ve bu doğrultuda hazırlanan Gelir Tarifesi Belediye Meclisimize havale edilmiştir. 



    

 

• Mali Hizmetler Müdürlüğümüzce 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında gelen resmi 

yazışma yapılmış İlgili makam ve birimlerden gelen tüm resmi yazılara  zamanında cevap 

verilmiş ve  her hangi bir yazışma gecikmemiştir. 

• Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki 2886 sayılı yasa kapsamında ihale edilerek satışı yapılan 

bir kısım gayrimenkullerintahsilatı yapılmıştır. 

• 2021 yılı içerisinde genel tahsilat tahakkuk işlemlerine devamedilmişvegeciken alacakları ile 

ilgili  mükellef hakkında tebligat ve ödeme emirleri gönderilmiş borcunu ödemeyen 

mükelleflerin yasal takibat başlatılmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

 

AMAÇ VE HEDEFLER 

• Mali Hizmetler Yönetimi olarak hizmet götürdüğümüz tüm alanlarda bulunan 

vatandaşlarımızı kayıt altına almak ve ortak sicil oluşturarak en hızlı bir şekilde kimlik ve 

diğer bilgilerine ulaşarak tüm iş ve işlemlerin seri ve hızlı bir şekilde elektronik ortamda 

yürütülmesini sağlamak. 

• Belediye gelirlerinin hızlı ve seri bir şekilde tahsil edilmesi için gerekle alt yapı ve personel 

istihdamını gerçekleştirmek. 

• Mali Hizmetler Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 18’inci 

maddesi ile Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol standartları Tebliği gereği ve idarece 

hazırlanan Uyum Eylem planı doğrultusunda, Belediyemizde bulunan tüm birim ve Harcama 

Yetkililerin mali karar ve işlemlerinin, Üst Yönetici onayıyla Mali Hizmetler Birimi 

tarafından yapılan, Ön Mali Kontrol sürecinin titizlikle uygulanmasına devam edilmesi. 

• Öncü ve örnek belediyecilik anlayışıyla yasalar doğrultusunda adil, hakkaniyetli, şeffaf, 

kararlı, ayırım yapılmaksızın kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.  

 

MUHASEBE İŞLEMLERİ  

• İş ve İşlemler  

• Yıllık devir işlemleri yapılmış olup, 2021yılı kesin hesap cetvelleri çıkarılmış ve zamanında  

• belediye encümen ve meclisince gündeme alınıp karara bağlanmıştır. 

• 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 25’inci maddesi gereği bir önceki yıl gelir giderleri ile 

bunlara ilişkin hesap kayıt işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu oluşturulmuştur. 

Komisyon çalışmasını yaparak tamamladığı raporu meclis başkanlığına sunmuştur.   

• Ödemelerde tanzim edilen evrakların eksik ve noksanlıklarına dikkat edilerek düzenli bir 

şekilde muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• Ödemlerde kişi borçları sorgulanmış ve yasa gereği bu sistem yılı içerisinde de devam 

ettirilmiştir. 

• Cari yıl içerisinde İlgili birimler tarafından tanzim edilen tüm evrakların muhasebe kayıtları 

yapılmış, ödenenler dışındaki tüm giderler bütçe emanetine alınmıştır. 

• Cari yıl içerisinde İlgili birimler tarafından ihtiyaç görülen ödenek aktarmaları 

yapılarakmuhasebeleştirilmiştir. 

• Bütçe ödeneklerinin üzerinde ödeme yapılmamasına dikkat edilmiş ve tüm ödemeler ödenek 

çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

• Cari yıl içerisinde 4612 yevmiye evrak tanzim edilmiştir. 

• Personellerin aylık maaş ve ücretleri zamanında ilgili bankadaki hesaplarına yatırılmıştır. 

• Resmi kurumlara yapılan ödemelere dikkat edilmiş, kredi taksitleri zamanında yatırılmış 

• S.G.K ve Vergi Kesintileri zamanında ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. 

• Yıl sonu işlemlerinden olan Bütçe-Muhasebe Kayıtlarının kapanma işlemleri yapılmıştır. 

• Gelir bütçesi içerisinde yer alan net gelirimiz 110.147.205,40TL. olarak gerçekleşmiştir 

• Gider bütçesi içerisinde yer alan giderimiz 8.291.076,28TL. olarak gerçekleşmiştir. 

• 2021yılına 8.291.076,28 TL. nakit devretmiştir. 

• Tahakkuk   

• Müdürlüğümüz bünyesinde Tahakkuk ve Tahsilât işlemleri ile ilgili Kira, Emlak, İlan Reklam 

ve Çevre Temizlik Vergileri tahakkuku için gerekli personeller sahada tespit yapmak üzere 



    

 

görevlendirilmiş ve bu hususta düzenlenentahakkukkayıtlarıbilgisayar ortamına aktarılması 

doğrultusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalarımız devam etmiştir.   

• Belediyemize ait dükkanların 2021 yılına ait kira tahakkuku yapılmıştır.  

• 2021 mali yılı sonu itibarıyla 1504 ilan reklam mükellefi için sicil kaydı oluşturulmuş  

mali yılı sonu itibarıyla Çevre temizlik vergisi mükellefi olarak toplam 115 sicil kaydına 

ulaşmıştır 

• 2021mali yılı sonu itibarıyla 12840 emlak vergisi mükellefisicil kaydı oluşturulmuştur 

• Belediyemiz birimleri tarafından tahakkuk ettirilmesi istenilen çeşitli gelirler için sicil 

kayıtları oluşturulmuş ve  genel tahakkuk   işlemleri yapılmıştır. 
 

Genel Tahsilat Tablosu 

  

 

2021 YILI GİDER BÜTÇESİ (TL.) 

PERSONEL GİDERLERİ (Memur+İşçi) 15.535.487,00 

SOSYAL GÜVENLİK KURUM GİDERİ 2.338.100,00 

MAL VE HİZMET GİDERLERİ 50.354.913,00 

FAİZ GİDERLERİ 7.994.500,00 

CARİ TRANSFERLER 1.780.000,00 

SERMAYE GİDERLERİ 21.155.000,00 

YEDEK ÖDENEK 6.842.000,00 

TOPLAM  106.000.000,00 



    

 

 
 

2021 yılı içinde gider bütçesi106.000.000,00 TL ve 68.500.000,00TLek bütçe yapılmışolup, % 

87lık bir gerçekleşme ile 151.763.487,97 TL. düzeyine ulaşmıştır. Gider bütçesinin ekonomik 

sınıflandırma bazında analizleri aşağıdaki gibidir 

 

• 01 Personel Giderleri;Personel Giderleri kalemi için15.353.487,00 TL. bütçe ayrılmıştır.Bu 

kalemin bütçesi 12.965.646,04 TL. olarak gerçekleşmiş olup, Bu gider kalemlerinin toplam 

gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 12’dir 

 

• 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri;Bu gider kalemi için 

2.338.100,00TL. bütçe ayrılmışbu kalemin bütçesi 2.123.410,80 TL. olarak gerçekleşmiş 

olup,  Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 0,02’dür 

 

• 03 Mal ve Hizmet AlımGiderleri;Mal ve hizmet alımları gider kalemi için 

50.354.913,00TL. bütçe ayrılmışbu kalemin bütçesi45.967.701,30 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Bu gider kalemlerinin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı ise % 43’ dir. 

 

• 04 Faiz Giderleri; Belediyemizin yıl içerisinde borçlandığı iç kredi faiz ödeneklerinin takip 

edildiği bir gider kalemidir. Bu gider kalemi için 7.994.500,00TL. bütçe ayrılmış. Bu gider 

kaleminin 3.141.303,32 TL. aktarma ile birlikte 11.135.803,32TL'ye ulaşmıştır.bu kalemin 

bütçesi11.135.803,32TL’lik bir gerçekleşme sağlanmıştır.Faiz giderlerinin toplam bütçe gider 

gerçekleşmesi içerisindeki payı % 11dir. 

 

• 05 Cari Transferler;Sosyal sorumluluğun gereği dar gelirli vatandaşlara yapılan ayni ve 

nakdi yardımlar, birliklere üye aidatları ile iller bankası üye aidatlarından oluşmaktadır. Cari 

transfer gider kalemi için 1.780.000,00TL. bütçe ayrılmış aktarma ile 367.863,50 TLye 

ulaşmıştır. bu kalemin bütçesi2.147.863,58 TL. bir gerçekleşme sağlanmıştır. Bu gider 

kaleminin toplam gider bütçe gerçekleşmesi içindeki payı % 0,02’dir. 

 

• 06 Sermaye Giderleri;Yatırım niteliğindeki kalemlerde oluşmaktadır.Bu gider kalemi için 

21.155.000,00 TL. bütçe ayrılmış olup68.500.000,00 TL ek bütçe yapılmıştır. 77.423.002, 93 

bir gerçekleşme sağlanmıştır. Sermaye giderlerinin toplam bütçe gider gerçekleşmesi 

içerisindeki payı % 73dur.  

 

• 09 Yedek Ödenekler;Yedek Ödenek kalemi için 6.842.000,00 TL. ayrılmıştır. 

 



    

 

 
 

 

2021 YILI GELİR BÜTÇESİ (TL.) 

01 VERGİ GELİRLERİ 8.720.000,00 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLER 10.930.000,00 

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARİLE  ÖZEL GELİRLER 12.500.000,00 

05 DİĞER GELİRLER 55.650.000,00 

06 SERMAYE GELİRLERİ  18.200.000,00 

TOPLAM (TL.) 106.000.000,00 

 

 

 

2021 yılında gelir bütçesi 106.000.000,00 TLolarak hazırlanmıştır.Yılı içindeki net tahsilat 

94.219.101,58 TL. olarak gerçekleşmiştir. Gelir bütçesine oranı % 96’dır. 

 



    

 

• Ekonomik sınıflandırmaya göre gelir bütçemiz; Vergi Gelirleri, Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar, Diğer Gelirler ile Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 

5 ana gelirden oluşmaktadır. 

 

• Vergi Gelirleri; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve 

Harçlardan oluşmaktadır. 2021 yılı vergi gelirleri için 8.720.000,00 TL. tahminde 

bulunulmuş, yılı içinde vergi gelirleri14.263.372,40 TL. tahakkuk etmiş13.392.709,25 TL. 

tahsilatgerçekleşmiştir.Kesinleşenbütçe vergi gelirlerine oranı % 94dür 

 

• Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;Mal satış gelirleri, hizmet gelirleri, kurum karları ve kira 

gelirlerinden oluşmaktadır. 2020 yılı gelirleri için 10.930.000,00 TL. tahminde bulunulmuş, 

yılı içindeteşebbüs ve mülkiyet geliri 11.247.946,53 TL. tahakkuk etmiş11.550.581,16 TL. 

tahsilat gerçekleşmiştir. Kesinleşenbütçe teşebbüs ve mülkiyet gelirlerine oranı % 105dir 

 

• Alınan Bağış ve Yardımlar;Hazine yardımları, muhtelif kişi ve kurumlardan alınan bağış ve 

yardımlardan oluşmaktadır. 2020 yılı gelirleri için 12.500.000,00 TL. tahminde bulunulmuş, 

yılı içindebağış ve yardımlar geliri 6.705.305,18 TL. tahakkuk etmiş 

6.647.128,34TL.tahsilatgerçekleşmiştir.Kesinleşenbütçe alınan bağış ve yardımlar gelirlerine 

oranı % 100' dür. 

 

• Diğer Gelirler;En önemli payı 51.000.000,00 TL. ile genel bütçe vergi gelirlerinden alınan 

paylar oluşturmaktadır,kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan 2021 

yılı gelirleri için 55.650.000,00 TLtahminde bulunulmuş, yılı içindediğer gelirler 

65.520.323,81 tahakkuk etmiş63.399.285,88 TL. tahsilatgerçekleşmiştir.Kesinleşen bütçe 

diğer gelirlerine oranı % 124' dür.  

 

• Sermaye Gelirleri;Taşınır ve taşınmaz mal satış gelirlerinden oluşmaktadır. 2021 yılı 

sermaye gelirleri için 18.200.000,00TL.tahminde bulunulmuş, yılı içindesermaye geliri 

15.198.600,00 TL tahakkuk etmiş15.198.600,00 TL. tahsilat gerçekleşmiştir. Kesinleşen 

bütçe sermaye gelirlerine oranı % 84' dür.  

 

 

 

 

 

2021 YILI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİR / GİDERİ (TL.) 

2021 YILI GELİRİ  110.251.584,47 

RET VE İADELER  104.379,07 

2021 YILI NET GELİRİ 110.147.205,40 

2021 YILI GİDERİ 151.763.487,97 

2021 YILINA DEVİR  1.019.512,82 

GELİR/GİDER FARKI 104.379,07 

 

• Bütçe Uygulama Sonuçları 

• 2021 mali yılı faaliyetleri için 106.000.000,00 TL ve 68.500.000,00 TL ek bütçe olarak 

hazırlanan toplamda 174.500,00 TL olan ve  meclisçe onaylanan  2021 yılı gelir gider 

bütçesinin yürürlüğe konulması ile başlanılmıştır.           



    

 

• Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bitlis Belediyesinin 2021 mali yılı gider 

bütçesi toplamı 174.500.000,00 TL’dir. Gider bütçesi tutarından 151.763.487,97 TL. si 

kullanılmıştır. Bütçeye oranı % 87’dir 

• Bitlis Belediyesinin 2021 mali yılı gelir bütçesi toplamı 106.000.000,00 TL.’dir. Yılı içinde 

tahmini gelir bütçesi tutarından  belediye geliri olarak 110.147.205,40 TL. gelir elde 

edilmiştir.Belediye geliri bütçesine oranı % 100’dür. Merkezi idare vergi genel bütçe 

gelirine oranı % 48dır. 

• Mali yıl içerisinde gelir ve gider hesaplarının muhasebeleştirilmesinde 4063adet yevmiye 

kaydı oluşturulmuştur.  

• 2021 mali yılı Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi toplam 1.302.000,00 ve 833.250,00 TL 

olarak toplam 2.135.250,00 hazırlanarak karara bağlanmıştır. Bütçe tutarından 1.820.605,98 

TL. harcama yapılmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine oranı 1,20 dir. 

 

2021YILI BÜTÇE GELİR KESİN HESABI (TL.) 

01 VERGİ GELİRLERİ 13.351.610,02 

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 11.550.581,16 

04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 6.647.128,34 

05 DİĞER GELİRLER 63.399.285,88 

06 SERMAYE GELİRLERİ 15.198.600,00 

BRÜT GELİR TOPLAMI 110.147.205,40 

RET VE İADELER 104.379.07 

NET GELİR TOPLAMI 110.042.826,30 

 

 
 

 

 

 

2021 YILI BÜTÇE GİDER KESİN HESABI 

PERSONEL GİDERLERİ 12.965.646,04 

SOSYAL GÜVENLİK KURUM GİDERİ 2.123.410,80 

MAL VE HİZMET GİDERLERİ 45.967.701,30 

FAİZ GİDERİ 11.135.863,32 

CARİ TRANSFERLER 2.147.863,58 

SERMAYE GİDERİ 77.423.002,93 

TOPLAM 151.763.487,97 

 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 YILI SONU BORÇ LİSTESİ (TL.) 

HALKBANK KREDİ BORÇLARI 4.206.089,82 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU   2.547,00 

EMEKLİ SANDIĞI PİRİM BORCU 113.000,00 

YAPILANDIRMA ( SGK, Emekli Sandığı) 222.109,00 

VERGİ BORCU 113.000,00 

YAPILANDIRMA ( VERGİ ) 1.051.391,00 

SENDİKA ÜYE AİDATLARI ( Memur+İşçi) 275.155,81 



    

 

DEVLET SU İŞLERİ 12.198.390,47 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( KANALİZASYON ) 113.157.697,63 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( İÇME SUYU ) 23.216.882,16 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( SICAK ASFALT ) 2.384.653,88 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( KİLİTLİ PARKE VE DUVAR ) 1.167.996,07 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( DAKA+BİKA+TBB ) 722.535,93 

İLLER BANKASI TAŞ DUVAR 545.314,83 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( NAKDİ KREDİ 2018 YILI ) 1.705.473,20 

İLLER BANKASI DANIŞMANLIK HİZMET GİDERİ 103.115,59 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( NAKDİ KREDİ 2019 YILI ) 4.798.077,71 

İLLER BANKASI KREDİSİ (GES ) 8.385.699,69 

İLLER BANKASI KREDİSİ ( ELEKTRİK ) 3.266.438,69 

PİYASA ÖDEMELERİ + ÇEŞ.BORÇ. 22.080.460,79 

BORÇ TOPLAMI 199.716.029,24 

 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

 

 

 

 



    

 

 

❖ YAZI İŞLERİ YÖNETİMİ 

 

GENEL BİLGİLER 

Görev Yetki ve Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri  

• Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye 

Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.  

• Yazı İşleri Müdürlüğünün, evrak akışının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, Meclis ve 

Encümen kararlarının alınması ile diğer iş ve işlemlerini yürürlükteki mevzuat 

hükümlerine göre yürütmekle görevlidir.  

• 5393 Sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde 

koordinasyon görevi yapar, Meclis toplantılarını süresi içerisinde ilan edilmesini sağlar, 

Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır, kayıtların kaset çözümlemesini 

yapar, ve arşivler. Meclis kararlarının yazılımını sağlar ve birer nüshasını arşivler. Karar 

özetlerini ilgili birimlere ulaştırır. Meclis kararları ve gündemini uygun araçlarla 

yayınlatır.  

• 5393 sayılı Yasanın 33. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Encümen üyesi 

olarak görevlendirilen Yazı İşleri Müdürü, mahiyetinde çalışan elemanlar aracılığı ile 

Encümenin çalışma koşullarını ve karar alınmasını sağlar. Kararları dikte eder. Encümen 

kayıt defterine karar numarası vererek alınan kararları kayıt yapar. İlgili onaylardan sonra 

karar suretlerini teklifin geldiği birimlere ulaştırır. Karar asıllarını sırasına göre dosyalar 

ve arşivler.  

• Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediyeye gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle 

teslim alır. Konularına göre evrak ve belgelerin ayırımını ve kaydını yaparak imza 

işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılmasını, aynı 

şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını belirli bir düzen 

içerisinde sağlar.  

Müdürlük Yetkisi  

Yazı İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununda 

belirtilen yetkiler ve gerekse anılan yasaya dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen 

tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.  

Müdürlüğün sorumluluğu  

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile 

ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklulukla yapmak ve yürütmekle 

sorumludur.  

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

• Yazı İşleri Müdürlüğünü Başkanlık makamına karşı temsil eder.  

• Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını 

düzenler.  

• Yazı İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlülük 

personelinin 1. Sicil ve Disiplin amiridir.  

• Yazı İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.  

• Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.  

• Yazı İşleri Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak 

Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya 

yetkilidir.  

• Encümen üyesi seçildiği takdirde Encümen toplantısına katılır.  

• Müdürlük içi yönergeler yayınlar belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir.  



    

 

 

Yazı İşleri Büro Sorumlusunun, Yetki ve Sorumluluğu  

• Müdürlüğün görevleri başlıklı 7. Maddenin ( (a, b, c, d, ) fıkralarında belirtilen görevlerin 

tam ve zamanında yapılmasını takip eder ve müdürü bilgilendirir.  

• İşleri organize eder, personelin belirlenen ölçülerde çalışmasını ve yapılan görev 

bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıklar müdüre bildirir.  

• Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve müdüre bilgi verir.  

• Bürodaki tüm iş ve işlemlerin (Meclis ve Encümen kalemi, kurye ve kayıt memurlarının 

görevlerinin)sağlıklı yürümesinden müdüre karşı sorumludur. 

• Yapılan tüm yazışmalarda müdürün paraf onayını alır.  

• Büronun temizlik düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları Müdüre bildirir.  

 

Meclis Kaleminin Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

Müdürlüğe gelen Meclis evraklarına göre, Meclis toplantısı için gündemi hazırlar,gündemin 

duyurulmasını sağlar ve Meclis üyelerine en az 3 gün öncesinden tebliğ eder. Meclisce 

onaylanan teklifleri karar haline getirir, ilgili Müdürlüklere karar suretlerini zimmetle gönderir.  

Karar aslını 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince Valiliğe gönderilmektedir. 

Onaylanan karar asıllarını düzenli ve sırasıyla arşive alır. Toplantıda görüşülen konuları Meclis 

toplantısı esnasında kayda alır. Toplantı sonrasında kayıtları deşifre eder, tutanak haline getirir 

ve sırasıyla arşive alır. Alınan karar özetleri Belediye web sayfasında yayınlanır. Yazı İşleri 

Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla 

sorumludur.  

 

Encümen Kaleminin Görev Yetki ve Sorumluluğu  

Müdürlüğe gelen Encümen evraklarını kayıt eder, gündem hazırlar ve toplantıya gönderir, 

toplantıdan çıkan evrakları karar haline getirir, imzaları tamamlatır, karar suretlerini ilgili 

Müdürlüğüne gönderir, karar asıllarını dosyalar. Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği 

görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.  

 

Kayıt Memurlarının Görev Yetki ve Sorumluluğu  

• Gelen ve giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale, zimmet ve 

dosyalama işlemlerini önceliklerine göre sıraya koyup kaydını yapar ve yürütür. 

Demirbaşa kayıtlı eşyaları korur, yıl sonu sayımını yapar. Müdürlükçe belirlenen 

genelge, yönetmelik ve kararları defterlere işleyerek incelemeye hazır bulundurur. Kayıt 

Memuru Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyup yazar, kaydederek 

örnek çıkarır.  

• Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak 

zamanında yapmakla sorumludur.  

 

Kuryenin Görev Yetki ve Sorumluluğu  

Birimlerden gelip resmi kurumlara veya şahıslara giden evrakları zimmetle veya posta ile 

gönderir ve Belediyeye ait evrakları yine zimmetle teslim alır. Yazı İşleri Müdürü’nün 

kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.  

 

Fiziksel Yapı 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüz Belediyemiz hizmet binasının 2 inci katında 1 Müdür 

odası ve 1 servis odası olmak üzere toplam iki oda’da hizmet ve çalışmalarını yürütmektedir. 

 

 

 

 



    

 

Örgüt Yapısı 

➢ Müdür  

➢ Şef  

➢ Memurlar  

➢ Diğer Personel  

Bağlılık  

 

Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya yazılı olarak yetki devri yaparak 

görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği 

kişi eliyle yürütür.  

Personel Durum tablosu 

 

 

  
 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde EBYS sistemine geçilmiş olup, 

Bilgisayar ağına bağlı sistem üzerinden tüm kayıt işlemleri yapılmakta ve sisteme bağlı olarak 

Müdürlüğümüzde  toplam 2 adet Bilgisayar,  2 adet yazıcı ve ayrıca 1 adet Fotokopi Makinesi 1 

adet evrak tarayıcı cihazı bulunmaktadır. 

 

Sunulan Hizmetler 

➢ Belediye Meclis Çalışmaları 

 

5393 sayılı BelediyeKanunu’nun 20. maddesi gereğince; 01 OCAK 2021 tarihinden 31 

ARALIK 2021 tarihine kadar Belediye Meclisi 12 kez olağan, 1 kez olağanüstü olmak üzere 

toplam 13 kez toplanmış, bu toplantılarda muhtelif konularda 115 adet karar alınmıştır. 2021 

Yılı içerisinde alınan bu kararlar süresi içerisinde yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birim 

ve kurumlara zimmet karşılığında gönderilmiştir 

 

2021 YILINDA ALINAN MECLİS KARARLARI   

Mali 

Konular 

İmar 

Konuları 
Tarifeler Seçimler Diğer  Toplam 

22 29 3 10 51 115 

 

 

 

 

 



    

 

     
 

➢ Belediye Encümen Çalışmaları 

• 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 35. maddesi gereğince 01 OCAK 2021 tarihinden 31 

ARALIK 2021 tarihine kadar Belediye Encümeni 49 kez toplanmış olup, bu 

toplantılarda muhtelif konularda toplam 241 adet karar alınmıştır. Alınan kararlar süresi 

içerisinde yazılarak gereği yapılmak üzere ilgili birimlere zimmet karşılığında 

gönderilmiştir. Ayrıca 2886 sayılı yasaya tabi olarak Belediye Encümeni tarafından 

muhtelif tarihlerde arsa satışı, dükkân satışı, kiralama vs. ihale işlemleri yürütülmüş 2021 

yılı içerisinde 332 adet Belediye Encümeni ( İhale Komisyon Kararı ) alınmış ve gereği 

yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmıştır. 

 

2021 YILINDA ALINAN ENCÜMEN KARARLARI   

Mali Konular İmar 

Konuları 

Cezalar Diğer Toplam 

Karar Sayısı 23 188 4 26 241 

 

Evrak Kayıt İşlemleri  

• Gelen Evrak: 2021 yılı içerisinde Belediye Başkanlığımıza intikal eden 6351 Adet 

Muhtelif konulu Evraklar ilgili birimlere havaleleri yapılarak sistem üzerinden kayıtları 

yapılmış ve zimmet karşılığında gereği yapılmak üzere ilgili Birim Müdürlüklerine teslim 

edilmiştir.  

• Giden Evrak: 2021 yılı içerisinde Belediye Başkanlığımız ve ilgili Birimleri tarafından 

6809 Adet resmi evrak birimimize ulaşmış, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve ilgili 

şahıslara gönderilmek üzere tanzim edilen tüm evrakların kaydı yapılmış ve bu evraklar 

süresi içinde KEP, zimmet veya posta yolu ile ilgili yerlere gönderilmesi sağlanmıştır. 

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

 

Bütçe ve Mali İşler 

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2021 Mali yılı Bütçesi toplam 

87.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Yılı içerisinde toplam Bütçe 

tutarından 19.264,72 TL. harcama yapılmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye bütçesine gider 

oranı 0,012 dir 
 

 

 



    

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER YÖNETİMİ 
 

GENEL BİLGİLER 

Yetki Görev ve Sorumluluk 

• Toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanattan eşit bir şekilde yararlanmasını sağlamak, 

• Yaratıcı olmak ve yeni fikirleri geliştirmek, 

• Sosyal yardıma ihtiyacı olan herkes için ulaşılabilir olmak, 

• Toplumun kentsel parçalanmasına karşı kentsel bütünleşmeyi sağlayacak değişim ve 

gelişimlerden yana olmak, 

• Her bireyin Belediye tarafından sağlanan kültür ve sanat etkinliklerinden yararlanmasını bir 

hak olarak benimsemesi, 

• Deneyim paylaşımını öne çıkartarak ulusal ve uluslararası ölçekte, kültürel zenginliğinin 

arttırılması paylaşılmasına olanak sağlamak, 

• Kentte yaşayan her bireyin, her alanda yönetime katılımcı olmasını sağlayacak hareketli 

modelleri geliştirmek, 

• Kentsel ölçekte verilecek tüm hizmetlerden dil, din, cinsiyet ve etnik ayrım yapılmadan, 

kültürler arası iletişimin sağlanmak, 

• Tarihine sahip çıkarak kültürel mirasın gelecek kuşaklara koruyarak ve yaşatarak tanışmasına 

önem vermek, 

• Engelli bireylerin ve yakınlarının yaşamaktan mutluluk duyacakları ulaşılabilir kaliteli bir 

yaşam sağlamak, 

• Tüm hizmetlerin verilmesi sürecinde, toplumsal bir hizmet verildiği bilinciyle hareket etmek 

ve çalışanların bir ekip olarak bu ideal üzerinden kolektif harekâtını sağlamak, 

• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan 

mahallerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür sanat 

dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, 

üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider, 

• Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak adına etkinlikler 

düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik 

etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar. Kültürün, sanatın arındırıcı, 

besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlamak adına çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları 

yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, 

isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular. 

• Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler 

ışığında hayata geçirilir. 

• Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına 

destek olur. 

• Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak adına 

bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete 

sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar yapar. 

• Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini 

sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir. 

• Mahallelerde birimler (mahalle kütüphaneleri, kültür merkezleri vb.) kurarak kent halkının 

kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet götürür. 

• Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına 

etkinlikler hazırlar. 

• Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi 

hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar. 



    

 

• Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar. 

Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup başkan veya 

görevlendirdiği başkan yardımcılığına bağlı olarak görev yapar. 

 

Müdürlüğün Görevleri  

• Harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak görev yapmak.  

• Personelle ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek.  

• Personeli yönetmek ve yönlendirmek, yetişmesini sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek,  

• Personeli, her türlü kurs ve çalışmaları denetlemek; kontrol etmek.  

• Sosyal - Kültürel faaliyetlerle ilgili projeler geliştirmek ve başkanlığa sunmak.  

• Sosyal yardım kapsamındaki çalışmaları organize etmek; iş ve işlemlerini takip etmek.  

• Yayın faaliyetlerini (dergi, kitap vb.) organize etmek ve yürütmek.  

• Yıllık, aylık çalışma programları; aylık, haftalık faaliyet raporlarını başkanlığa sunmak.  

• Faaliyetlerle ilgili gerektiğinde başkanlığa bilgi vermek, öneri ve tekliflerde bulunmak.  

• Bütün çalışmaları, ilgili başkan yardımcısıyla koordineli bir şekilde yürütmek.  

• Personelle ilgili her türlü iş ve işlemleri takip etmek,  

• Müdürlüğe bağlı birimlerin koordinasyonu ve takibini yapmak.  

• Bağlı birimlerin tüm gelir giderlerinin takibi ile harcama yetkilisi olarak görev yapmak.  

• Bağlı birimlerin organizasyon, faaliyet ve etkinliklerine onay vermek. 

• Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun 

olarak Belediyenin kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara 

uygun bir şekilde belirleyip başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle 

koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.  

• Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.  

• Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve 

tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.  

• Şehrimiz halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlar da 

sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent 

kültürünün oluşmasını sağlar.  

• Değişik, Mesleki - Sosyal ve Kültürel konularla ilgili tanıtım filmleri, mültivizyon, sinevizyon 

ve slâyt gösterimleri sunmak.  

• Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle desteklemek.  

• Gençler ve çocuklara yönelik eğitim kültür ve sosyal içerikli kurslar açmak.  

• Sanat ve Bilim Akademisi açar.  

• Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açmak.  

• Ev kadınlarına yönelik çeşitli dallarda eğitici, öğretici, sosyal becerilerini geliştirici Meslek 

Edindirme Kursları ile ÖSS, OKS, Bilgisayar, Yabancı Dil Kursları açmak, kurslar 

düzenlemek. 

• Gençlik, kadın ve çocuk komisyonları, oluşturmak.  

• Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapmak.  

• Beldenin muhtaç ailelerine imkânlar dâhilinde maddi ve manevi yardımda bulunmak.  

• Çocuklar, özürlüler, yaşlılar, kimsesizler ve toplumun değişik kesimlerine yönelik her türlü 

iyileştirme programları düzenlemek; spor etkinlikleri, yarış ve yarışmalar tertip etmek.  Milli 

Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri ve bölge okullarıyla, yapılacak faaliyetlerde 

işbirliği yapmak.  

• İhtiyaç duyulması halinde Şehrimiz halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör 

çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına 

mekân bulmalarını sağlayarak, bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla 

birlikte gerçekleştirmek ve kitlelere duyurulmasını sağlamak.  



    

 

• Belediye kanunun 76. ve 77. maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve 

müdürlüklerle ortak çalışmalar yapmak ve etkinlikler düzenleyerek Belediyenin bütünsel 

hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamak.  

• Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, 

afiş, vs hazırlayarak halka ulaşmasını sağlamak.  

• Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapmak.  

• Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 

etmek amacı ile kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak veya yaptırmak.  

• Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.  

• Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.  

• Vatandaşı yönlendirme, bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.  

• Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili 

personele katılımını sağlar.  

• Özellikle Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak, Şehrimizin kültür düzeyinin gelişmesi ve 

yükselmesi için yurtiçi ve yurtdışı görevler almak, seminerlere katılmak. 

 

Kuruluş 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdareler Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince Bitlis Belediye Meclisi’nin 07.01.2010 tarih ve 

13 sayılı kararı ile kurulmuştur.  

 

Teşkilat Yapısı 

• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; 

• Müdürlüğümüz bünyesinde 1 Birim Müdürü, 1 Şef, 1 Sosyolog,  3 Büro Personeli hizmet 

vermektedir. 

• Basın ve Halkla ilişkiler Alt Birimi, 

• Birim bünyesinde 2 Personel çalışmaktadır. 

• Evlendirme Memurluğu; 

• Evlendirme Memurluğu bünyesinde 1 Evlendirme Memuru, 2 büro Personeli çalışmaktadır. 

• Toplum Destek Merkezi ve Bilgi Evi, 

Bilgi evi bünyesinde 1 eğitmen ve 1 personel hizmet vermektedir. Toplum Destek 

merkezinde, 1 Spor Eğitmeni ve 5 büro personeli görev yapmaktadır. 

• Kültür Merkezi, 5 görevli personel bulunmaktadır.  

• Kadın Dayanışma Merkezi, 1 geçici personel görevli olup Müdürlük personeli 

sorumluluğundadır. 

• Kütüphane, 2 personel görevlidir. 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediye Başkanı veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına 

bağlıdır. başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. Alt birimler 

müdürlüğe bağlı olup çalışmalarını müdürlük bünyesinde yürütürler.  

 

• Evlendirme Memurluğu  

Evlendirme amacıyla müracaat edenlerin evlilik işlemlerini evlendirme yönetmeliği çerçevesinde 

yapar.  

Nikâh akitleri yapılan çiftlerin, uluslar arası aile cüzdanları adlarına tanzim edilerek nikâh 

akdinden sonra imza karşılığı kendilerine teslim eder. 

• Basın ve Halkla İlişkiler Birimi 

• Başkanlık Makamının ve belediye icraatlarının muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve 

gerekli elemanlarla izlenmesini, derlemelerin görsel ve basılı materyaller haline getirilmesi ve 

bunların basın kuruluşlarına ve halka dağıtılmasını sağlamak,  



    

 

• Belediyemizin basın, TV ve radyolarla olan ilişkisini sağlamak, basında çıkmış olan 

haberlerle kamuoyunda olumlu izlenimler yaratmak, genel ve yerel basında belediyemiz ile 

ilgili haberlerin yayınlanmasını sağlamak, yayınlanan haberlerin arşivlenmesini yapmak. 

• Belediye çalışmalarının tanıtımı ile ilgili görüntüler elde edip arşivlemek, kullanıma hazır 

tutmak.  

• Vatandaşların basın organlarında yer alan şikayet ve isteklerini ilgili birimlere iletmek ve 

alınan cevapları ilgililerine bildirmek, 

• Belediyemizin abone olduğu gazete (yerel basın dahil), dergi ve benzeri yayınları önceden 

okuyarak gündem hakkında makamı bilgilendirmek, 

• Basın kuruluşları ile diyalogları geliştirmek amacıyla belediyemizi temsilen girişim ve 

ziyaretlerde bulunmak, 

• Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklerini 

takip etmek. 

• Belediye hizmetlerini kamuoyuna anlatmak, tanıtmak maksadıyla dergi, gazete, broşür, bülten 

v.b. yazılı ve görsel yayınlar hazırlayıp, yayınlamak. 

• Belediyemizde işi olan vatandaşlara rehberlik yapmak, işlerinin takibine yardımcı olmak. 

• Kamuoyundan yansıyan şikâyet ve görüşlerin tespit, takip ve değerlendirme çalışmalarını 

yapmak. 

• Kamuoyunda etkinliği olan kişi ve kuruluşların belediye ile iyi ilişkilerinin geliştirilmesine ve 

muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, karşılıklı ziyaret ve görüşmelerde 

bulunmak. 

• Belediyemiz birimlerinin, hizmetlerini yürütmelerine yardımcı olabilecek konularda araştırma 

yapmak. 

• İlimiz mahalle muhtarlıklarını, fabrika ve işyerlerini, kahvehane ve parklarda halkla yüz yüze 

görüşerek ziyaret etmek, bölge sakinlerinin dilek ve şikâyetlerini yerinde tespit etmek, bir 

değerlendirmeye tabi tutarak ilgili birimlere ulaştırmak. 

• Belediyemizin faaliyet ve hizmetlerini kamuoyuna duyurulması ile ilgili dokümanların 

dağıtımını yapmak, yaptırmak. 

• Halkla İlişkiler konusunda çalışmaların dokümanlarını temin ederek cins ve konularına göre 

sınıflamak, çalışmalar yapmak, Belediyemize uyarlamak ve arşivlemesini yapmak. 

• Belediyemizin faaliyet ve etkinliklerini tanıtmak amaçlı, reklam kuruluşları ile iletişim 

kurmak ve ilan reklam vermek, bu birim sorumluluğundadır. 

 

• Kadın Dayanışma Merkezi 

2 katlı olan Merkezde, 3 ofis, 1 depo, 4 adet sınıf, mutfak ve lavabo bulunmaktadır. 

Bitlis’te yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, 

desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete 

uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen veya telefonla başvurmaları halinde, ücretsiz 

olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. 

Ayrıca Belediyenin kadın politikalarını oluşturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim 

hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak, 

merkezdeki başvurulara dair ve diğer alanlarda istatistiki çalışmaların yapılmasını sağlamak, kişi 

ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler 

düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışma 

yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale getirmek, konusunda görevli birimdir. Merkezde 

kadınlara yönelik 4 adet el sanatları kursu bulunan merkezde yıl içerisinde kadınlara yönelik 

eğitim, seminer ve etkinlikler düzenlenmektedir.  

 

• Kütüphane  

Evinde ders çalışma ortamı, yeterli kaynak bulamayan öğrencilere derslerine yardımcı olmak 

bunun yanında diğer sosyal faaliyetlerden yararlandırmak, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan 

korumak için müdürlüğümüz tarafından kitaplıklar oluşturulmaktadır.Kitaplıklarımızda zaman 



    

 

zaman yazarlar ile söyleşiler, kütüphane öğrencilerinin hazırladığı ve katıldığı belirli gün ve 

haftalar etkinlikleri, kitap dağıtımı, eğitsel kurslar, öğrencilere kültür turları, şiir okuma 

yarışmaları düzenlenmektedir. 

 

• Toplum Destek Merkezi 

Sosyal ve Kültürel etkinlikleri halkın hizmetine sunulması için hazırlanan 4 katlı bir hizmet 

binasıdır; genelde çocukların ve kadınların faydalandığı merkezde, bilgisayar odası, kütüphane, 

bilardo, langırt, masa tenisi gibi salon sporları bulunmaktadır. Kadınlara hizmet veren 1 adet 

spor salonu bulunmakta ve yıl içersinde yaklaşık150 kadın spor salonundan ücretsiz 

faydalanmaktadır. Ayrıca müzik, resim ve tiyatro kurslarımızda çocuk ve gençlerin hizmetine 

sunulmuştur. Bu kurslarımızdan da yıl içersinde yaklaşık 100 genç ve çocuk faydalanmaktadır. 

Aynı zamanda toplantı salonunda kadın ve çocuklara yıl içersinde çeşitli eğitim ve seminerler 

verilmektedir.  

 

Fiziksel Yapı 

• Belediye binasının 4. katında ve iki bölümden oluşmaktadır. Müdür odası ve personel servisi.  

Toplum Destek Merkezi ve Arap Köprüsü Bilgi Evi mevcuttur.  

• Toplum Destek Merkezi, sosyal ve kültürel etkinlikleri halkın hizmetine sunulması için 

hazırlanan 4 katlı bir hizmet binasıdır; 

• Giriş katında engelliler için dizayn edilmiş bir oyun ve oturma salonu mevcuttur. Engelli 

bireylere uygun lavabo bulunmaktadır. Aynı katta sorumlu odası da mevcuttur. 

• 1. kat  kadınlara yönelik olup kurs görmeleri için 3 adet sınıf mevcuttur. 2 adet sorumlu odası, 

1 adet kütüphane ve bilgisayar odası, 1 adet eğitim salonu, 1 adet dinlenme odası, 1 adet 

mutfak, 1 adet kreş ve lavabosu mevcuttur. 

• 2. kat gençlere yönelik eğitim faaliyetlerinde kullanılan 5 adet sınıf mevcuttur. Kütüphane, 

mutfak, toplantı salonu, oyun salonu, mescit ve lavabo mevcuttur. 

• 3. kat  sergi salonu, spor salonu, kafeterya, mutfak, depo, 2 oda, mescit ve lavabo 

bulunmaktadır. 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Sıra  Malzeme  Adet 

1 Omuz Kası Aleti 1 

2 Kanat (koltuk altı) Kasları Aleti 1 

3 Plates Topu 17 

4 Step Tahtası 20 

5 Karın ve Kalça Kasları Çalıştırma Aleti 1 

6 Koşu Bandı 6 

7 Bisiklet 6 

8 Karın Kası Aleti 1 

9 Göğüs Kası Aleti 1 

10 Bacak Kası Aleti 1 

11 Sırt Kası Aleti 1 

12 Müzik Aleti 1 

13 Dambıl 20 

 

• Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve servisinde 5 adet masa bilgisayarı, 1 adet yazıcı ve 4 

adet sabit telefon mevcuttur. 

• Evlendirme Memurluğunda, 2 masa bilgisayarı, 1 adet uluslar arası cüzdan yazıcısı ve 1 adet 

yazıcı bulunmaktadır. Aynı zamanda evlendirme memurluğu binasında kurduğumuz 

kütüphane de 13 adet bilgisayar bulunmaktadır.  

• Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde, 2 adet masaüstü bilgisayar, 2 yazıcı, 3 fotoğraf makinesi, 

1 kamera, 1 televizyon bulunmaktadır. 



    

 

• Kadın Dayanışma Merkezinde, 1 adet masaüstü bilgisayar ve 1 adet yazıcı bulunmaktadır. 

• Arap Köprüsü Bilgi Evinde, bilişim teknolojisi odasında 7 ve eğitmenimizin odasında 1 adet 

bilgisayar mevcuttur. 

• Toplum Destek Merkezinde, eğitim amaçlı ve personellere ait kullanılan toplamda 25 

bilgisayar ve slâyt gösterimi için projeksiyon cihazı mevcuttur. 

• TOKİ 4. Etapta bulunan kültür merkezimizde 1 kütüphane ve 2 kurs eğitim sınıfı mevcuttur. 

500 kişilik konferans ve toplantı salonu (amfi)  mevcuttur. Yeni açılan Kütüphanemizde ise 

20 adet masa üstü bilgisayar ve 1 adet Laptop mevcuttur. 

 

Basın ve Halkla İlişkiler Alt Birim Faaliyetleri 

• Yıl içerinde belediyemizi ilgilendiren birimimiz tarafından hazırlanan 200 haber metni 

fotoğraflarıyla beraber www.bitlis.bel.tr ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanarak yerel 

ve ulusan basına mail yoluyla iletilmiştir.  

• Belediyemize ait çalışmalarda 50 video çekimi yapılmış olup sosyal medya ve yerel ve ulusal 

basınla paylaştıktan sonra arşivlenmesi sağlanılmıştır. 

• Belediyemize ait resmi sosyal medya (Twitter,Facebook,Instagram) hesaplarının yönetimi 

birimimiz tarafından yapılmakta olup bu hesaplara ait güncel  takipçi sayıları şunlardır: 

• Twitter: 5.572         Facebook: 10.087          Instagram: 8.737 

• Web sayfamızdaki haber, duyuru, etkinlik alanları ile meclis kararları birimimiz kontrolünde 

güncel olarak yürütülmeye devam ediliyor. 

• 100 adet billboard, 5000 adet belediye bülten dergisi 5000 adet emlak el broşürü yapıldı.  

Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri 

2021 yılı içersinde; 

• Toplam 355adet evlenme iş ve işlemleri yapılmıştır.  

• Başka evlendirme memurlarının da evlenme yapabilmesi için 2021 yılı içerisinde toplam 

8adet evlenme izin belgesi verilmiştir. 

 Kadın Dayanışma Merkezi Faaliyetleri 

• yılıiçersinde; 

• Toplamda 32 el sanatı kursundan yaklaşık 480 kadının faydalanmıştır. 

• Kurslarımız, Yaşlı ve Hasta Bakımı, Ahşap Boyama, Kokulu Taş, Sabun, Takı Tasarımı, 

Örgü ve Dikiş- Nakış, Halıi resim, bağlama, drama kurslarından oluşmaktadır. Merkez de 11, 

Bitlis Belediyesi Kültür Merkezinde 2, Evlendirme Memurluğu binasında 5, mahalle ve 

okullarda toplamda 14 adet kursumuz kadınlara hizmet vermektedir.  

• Merkezde yıl içersinde kadınlara yönelik sağlık(Kanser, Diyabet ve Kadına Yönelik Şiddet 

Eğitimi) , spor ve toplumsal farkındalıkla ilgili çeşitli eğitim ve seminer verilmiştir. 

• Sodes tarafından desteklenen Mekan 13 Projesi ile kadınların ürettikleri ürünlerin satışı için 

oluşturulan satış ofisi kadınlar tarafından üretilen ürünlerin aile ekonomisine küçük de olsa 

katkı sağlamıştır. Ayrıca bu mekanda kadınların zaman geçirebileceği alanlar da mevcut olup 

2 adet el sanatı kursumuz da bu mekanda faaliyet göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bitlis.bel.tr/


    

 

Genel Faaliyetlerimiz 

• Birimimiz bünyesinde bulunan Tiyatro topluluğu tarafından yıl içersinde okullarda ve 

hastanelerde çeşitli tiyatro gösterileri yapılmıştır.  

             

 

• Belediyemiz tarafından Meşaleli Kayak Festivali gerçekleştirildi. El Aman Hanı Kayak 

merkezinde vatandaşların katılımıyla meşaleli kayak yarışması yapıldı, gelen vatandaşlara 

ikramlıklar sunuldu. 

           

• Yıl içersinde kandillerde vatandaşlara kandil simidi dağıtılarak camilerde mevlit okutuldu.

        

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Bitlis Belediyesinde görev yapan kadın 

personellerimiz Başkan NesrullahTanğlay tarafından makamında ağırlandı. İlimizde faaliyet 

gösteren tekstil fabrikalarında çalışan kadın işçiler ile kadın el sanatları kurslarında ki kadınlar 

başkan vekili Necmi Menteş tarafından ziyaret edilerek kadınlara karanfil dağıtıldı. 



    

 

          

  

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu 57. Kütüphane Haftası sebebi ile İl Halk Kütüphanesinde 

kitap okumanın faydalarını konu alan bir oyun gösterisi düzenlediler. 

      

Bitlis Belediyesi ve İl Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Hayat Boyu Öğrenme sergisi açıldı. 

Sergide belediyemiz ve Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki el sanatları kurslarında üretilen 

ürünler sergilendi. 

       



    

 

Bitlis ili Ahlat ilçesinde bu yıl 950. Kutlama yılı olan Malazgirt Zaferi için düzenlenen etkinliğe 

belediyemiz katılım göstermiştir. 

       

 

Bitlis Nemrut Dağı Krater Gölünün doğal güzelliğine dikkat çekmek ve doğa temizliğine 

farkındalık kazanmak amacı ile çevre temizliği ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.  

      

Bitlis Belediyesi ve Bitlis Valiliği ortaklığı ile Bitlisin 3 Boyutlu Tasarım Projesi hayata 

geçirildi. Proje kapsamında 3 Boyutlu Ahşap Tasarım Atölyesi, Dijital tasarım atölyeleri ve 

yazılım program geliştirme atölyeleri kurularak kursiyerlere eğitim vermeye başladı.  

     



    

 

2021 yılı içersinde kadınlarımız çevre illere geziye götürüldü. 

         

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile başkanNesrullahTanğlay ile birlikte Artık Saklanmak 

İstemiyorum Bedensel Engelliler derneği ziyaret edildi. 

Belediyemiz bünyesinde ki el sanatları kurslarımızın yıl sonu sergisi düzenlendi. 

      

Bu yıl 25 Kasın Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İl Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte farkındalık yaratmak amacı ile kentte ki 

billboardlara görseller asıldı, Eren Üniversitesi iş birliği ile tiyatro gösterimi ve farkındalık 

programı gerçekleştirildi. İlimizde gerçekleşen voleybol müsabakasında banner açıldı ve üst 

geçitlere banner asıldı. 



    

 

    
El Sanatları ve diğer kurslarımız pandeminin normalleşmesi ile faaliyetlerine devam etmiştir. 

      

 

15 Temmuz Şehitleri Anma gününde anmanın yapılacağı meydan hazırlanarak anma programı 

gerçekleştirildi. Atatürk Mahallesinde ki Şehitler Anıtı ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı. 

Anma gününde gece yarısına kadar binlerce vatandaşın ve personellerin katılımı ile nöbet tutulup 

anma programı yapıldı, şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu.  

    

• 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara Başkent Millet Bahçesinde gerçekleştirilen Tam Bana 

Göre Gençlik Festivaline katılım sağlanmıştır. 



    

 

     

• Belediyemiz ve Bitlis Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile birlikte ilimizdeki yaşlı ve yalnız 

yaşayan 55 vatandaşımıza günlük öğlen ve akşam sıcak yemek dağıtımı yapılmaya devam 

ediliyor.  

     

 

 

• Covid-19 salgını sebebi ile il merkezinde ikamet eden vatandaşlara yaklaşık 5000 gıda kolisi 

ve hijyen paketi dağıtılmıştır. 

    

• Bitlis Belediyesi ve DAKA işbirliği ile Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamını Geliştirme 

Projesi kapsamında Bitlis Belediyesine ait Eski Best Tütün Fabrikası alanında ki atıl bina 

değerlendirilerek yerli ürünlerden üretilecek salça, reçel kuru sebze meyve atolyesi ve eğitim 

atolyesine dönüştürülerek, alanda 1000 m²lik sera yapıldı. Proje ile birlikte 150 kadına 

seracılık, kooperatifçilik, pazarlama, satış vb alanlarda eğitim verilerek üretim yapılması 

sağlanacaktır. 



    

 

    

• Ramazan ayında pandemi sebebi ile iftar çadırı ve ramazan etkinlikleri yapılmadı ancak 

her sene olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi 2000 aileye ramazan kolisi desteği sunuldu. 

• İlimizde faaliyet gösteren dernek, vakıf ve spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda 

bulunulmuştur. 

• İlimizde ihtiyaç sahibi 33 aileye nakdi veya ayni  yardımda bulunulmuştur.  

Bütçe ve Mali Bilgiler 

2021mali yılı bütçesi toplam 2.364.000,00 TL olarak tespit edilerek karara bağlanmıştır. 

1.358.000,00 TL aktarma yapılmıştır. Mali yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 2.547.428,52 

TL harcama yapılmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 1,68’dir 

 

BİLGİ İŞLEM YÖNETİMİ 
 

GENEL BİLGİLER 

Görev Yetki ve Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri  

• Bilgi işlem Müdürlüğünün asli olan hizmetlerinin neler olduğunu tespit edip, personeli ile 

görev dağılımını yaparak çalışmaları kontrol etmek  

• Belediyenin diğer tüm müdürlükleri ile Bilgi işlem Müdürlüğü arasındaki diyalogları 

sağlamak  

• Belediye müdürlük, servislerine hizmet veren uygulama yazılımların sağlıklı çalışmalarını 

kontrol etmek  

• Yeni projeler hakkında idareye bilgi vermek, maliyet hesabı yaparak, onaylanan projenin 

hayata geçirilmesini sağlamak  

• Müdürlüklerin mevcut donanımlarının bakım ve onarımında gerekli işlemlerin yapılmasını 

sağlamak, kontrol etmek, ihtiyaç duyulan parçaların temin edilmesini sağlamak  

• Sistemin sağlıklı çalışması için gerekli önlemleri almak, kontrol etmek  

• Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek  

 

Bağlılık 

• Direkt olarak başkana bağlıdır   

• Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten 

Başkana karşı sorumludur  

• Yazılım Personeli, Donanım Personeli ve Büro Elemanı kendisine bağlı bulunan kadrolardır 

 

Personelin Görev ve Sorumlulukları 



    

 

Donanım Personeli: 

• Belediyenin mevcut olan tüm donanımların bakım ve onarımını yapmak   

• Donanımların ağ yapılarını kurmak ve takip etmek  

• Network ağ  kablolama işlemlerini yapmak ve işlevselliğini test etmek  

• Müdürlüklerin donanım ihtiyaç ve sorunlarını tespit edip, yardımcı olmak  

• Tespit edilen donanımsal arızalarda Bilgi işlem Müdürüne bilgi vermek. 

• Harita ve GIS ortamındaki işlemleri, verileri ile projeleri hazırlamak  

• Servislerden gelen donanım sorunlarını çözmek  

• Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek  

 

Büro Elemanı 

• Bilgisayar sistemlerinin bir bütün olarak etkin çalışmasını sağlamak, sistemin sorunsuz 

çalışmasına engel olan faktörleri tespit edip çözüm getirmek  

• Bilgisayarların günlük çalışmalara ait kontrolleri, periyodik bakım ve onarımlarını yapmak  

• Bilgisayar sistemlerinin dinamik olarak gelişmesini sağlamak, alınacak donanımın teknik 

Özellilerini belirlemek  

• Yerel ağ yönetim çözümleri, ağ yapıları, protokolleri, mimarileri ve güvenli inin etkin ve 

verimli olmasını sağlamak  

• Belediyenin iç ve dış müdürlükleri arasında Internet üzerinden erişim sağlayarak iletişim 

ağının kurulmasını sağlamak  

• Belediyeye ait WEB sitesinin güncelleştirilmesini sağlamak. Yazılım ve donanım teknolojileri 

hakkında araştırma yapmak  

• Kent bilgi sistemi kurmak ilgili müdürlükler ve kamu kuruluşlarıyla elektronik ortamda veri 

koordinasyonu sağlamak ve çalışmaları yürütmek  

• Güvenlik kamerası kurulum ve kayıtların sağlanması  

• İç ve dış yazışmalar  

• Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek  

 

Bağlılık 

• Direkt olarak Müdür’e bağlıdır   

• Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten 

Müdür’e karşı sorumludur  

 

İdareye İlişkin Bilgiler 

 

Fiziksel Yapı  

• FİZİKİ ALT YAPI 

• Hizmet  Birimleri  :  Müdürlüğümüzde   çalışmaların ve hizmetlerin yürütüldüğü  

 

Sıra 

No 

 

Kullanım Amacı 

 

Alan  m2 

 

Adedi 

1 Müdür Odası 25 1 

2 Servis 47 1 

3 Teknik Servis 30 1 

4 Sistem Odası 30 1 

 

hizmet birimleri  mevcuttur.  

• Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 

 



    

 

• Müdürlük bünyesinde bulunan donanım ve yazılımlar. 

S.N

N 

Cinsi Sayısı 

1 Fiziksel Sunucu ( Server )  3 

2 Storage Ünitesi  1 

3 Yönetilebilir Switch 11 

4 Workstation  ( İş İstasyonu ) 2 

5 Firewall ( Güvenlik  Duvarı ) 3 

6 Log  Analyzer (  Log  Kaydedici ) 1 

7 42U Kabin 8 

8 9U Kabin 4 

9 Masaüstü Bilgisayar 3 

10 Yazıcı 2 

11 Cart Printer 1 

12 Windows Server İşletim Sistemi 2 

13 Windows  İşletim Sistemi 5 

14 Windows Office  5 

15 SophosAntivirus  100 

16 Telefon 2 

17 Metro Modem 1 

18 VPN Modem 9 

19 Belediye Otomasyonu 1 

20 Web Sayfası 1 

21 Kamera Kayıt Cihazı 3 

22 Güç Kaynağı  12 

 

 

Teşkilat Yapısı 

 
 

İnsan Kaynakları 

Personel İstihdamı : 

Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri toplam 4 personel tarafından yapılmaktadır.  1 Müdür ve 3 

hizmet personeli alımı ile çalışmaktadır.  

 

Personel Eğitim Durumu: 

Memur: Yüksekokul 

Hizmet Personeli: Yüksekokul 

Hizmet Personeli: Lise 

 

 



    

 

 

FAALİYETLERLE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

 

• Birimlerin Donanım ihtiyaçlarının Karşılanması: 

 

Yıl içerisinde Müdürlüğümüze gelen talepler doğrultusunda Bilgisayar, Yazıcı, Toner ve 

Kartuşlar gerek ihale veya ambar kayıt durumuna göre birimlerimizin hizmetine sunulmuştur.  

 

• Belediye Otomasyon Sistemi ( E-BELEDİYE PROJESİ ) :  

 

• 2017 yılı Mayıs ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Çevre ve  

Şehircilik Bakanlığı ile yapılan toplantılar sonucu bir protokol hazırlamış, 03.05.2017 

tarihinde taraflar protokolü imzalamıştır.15 .02.2018 tarih ve 7099 Sayılı Resmi Gazetede E-

Belediye Projesi Kanunlaşmıştır. 

 

• 2017 yılı Kasım ayında e-Belediye Bilgi Sistemi Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bitlis 

Belediyesi ve Malarya Battalgazi Belediyesi olmak üzere 3 pilot belediyeler ile kullanıma 

açılmıştır. Belediyemiz 2018 yılı Ocak ayından itibaren Bakanlıkça kullanılan sunulan E- 

Belediye projesi üzerinden yapmaktadır. 2022 Yılı sonu itibariyle E-Belediye Projesine 

tamamıyla geçilmesi hedeflenmektedir.  

 

• Belediye Otomasyon Sistemi ( ESKOM YAZILIM  ) :  

 

• Yazılım noktasında çalışmalar devam etmektedir. Belediyemiz hizmet birimlerinde yaşanan 

sıkıntılar birimimiz tarafından müdahalesine imkân olunan eksik ve aksaklıklara müdahale 

edilmekte edilemeyen sorun ve aksaklıklar ilgili firma EŞKOM BİLGİSAYAR düzeltilmesi 

için irtibata geçilmektedir. 2022 yılı sonu itibariyle firma ile bağının kesilmesi hedeflenmiştir. 
 

 

Büro Yönetimi  : 

 

• 2021 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yapılan iç ve dış yazışma aşağıda belirtilmiştir.  

• Gelen Evrak Dış Yazışma : 51 

• Giden Evrak dış Yazışma  : 30 

• Onay  Yazışma : 13 

• Doğudan Temin  Alımı  İşlemleri :                                                              23Adet 

 

 

 

Yapılan Faaliyetler 

• Belediye Otomasyon Yazılımı Değişikliğine devam edildi  

• Yeni hizmet binası sistem odası birim iletişim  altyapı  çalışması tamamlandı 

• Belediyemiz Hizmet Binalarının VPN Bağlantısıyla Merkez Binayla Entegresi Sağlandı  

• EBelediyemiz Hizmetlerindeki Otomasyon dışı Yazılım İhtiyaçları Karşılandı  

• Birimlerin Bilgisayar İhtiyaçları Karşılandı  

• Birimlerin Toner ve Yazıcı ihtiyaçları karşılandı  

• CİMER Başvuruları takip edilerek Birimler ile entegrasyonu yapılarak cevaplandırmalar 

yapıldı ve Birimlerin CİMER Başvuranlarını kendileri cevaplamaları sistemine geçiş yapıldı. 

•  Ziraat Bankası Online Tahsilât Sistemi Kuruldu.  

•  Vakıflar Bankası Online Tahsilât Sistemi Kuruldu ve devreye alındı 



    

 

• Belediyemiz iş ve işlemlerinin E devlet sistemi üzerinden yapılması işlemine başlanıldı. 2022 

yılında tamamlanması kararlaştırıldı. 

•  E- Belediye Sistemi İnternet üzerinden Borç Ödenmesi ve sorgulanması KVK Kanununa 

uygun hale getirildi. 

• Belge Doküman Tarayıcısı Alınarak Birimlerin Kullanımına verildi. Servis Bakımları 

yaptırıldı. 

•  Belediyemiz Birimlerine Mevzuat ve Yazılımların Desteği Kesintisiz verildi.  

 

 

 

Bütçe ve Mali Bilgiler 

Müdürlüğün mali yılı bütçesi toplam 1.104.255,00TL. olarak tespit edilmiş ve karara 

bağlanmıştır. Bütçe tutarından 842.283,78 TL. harcanma yapılmıştır. Harcamaların kesinleşen 

belediye bütçesine gider oranı 0,55 dir. 

 

DESTEK HİZMETLER YÖNETİMİ 
GENEL BİLGİLER 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

Bitlis Belediyesi'nin amaçları, politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın 

belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda;  

• Müdürlüğün Görevi 

• Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu ve hizmet alanına giren konularla alakalı diğer ilgili 

mevzuat çerçevesinde belediyemize ait; 

• Satın alma işleri 

• İdari işler 

• Makine ikmal ve bakım onarım işleri 

• Alım, satım, kiralama,kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri mali işlemlerden; idarenin 

tamamını ilgilendirenler. 

• Müdürlüğün Sorumluluğu 

• Yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında 

görev ve yetkilerinin ifasındabelediye başkanına ve başkan yardımcısına karşıda sorumludur. 

• Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının 

oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak. 

• Kurum personelinin temel ihtiyaçları ile sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

olarak alınması gerekli tedbirleri belirlemekten ve amirinin onayına sunmak. 

• Birimler arasındaki dahili ve diğer kuruluşlarla olan harici haberleşmesinin etkinlikle 

yürütülebilmesi için gerekli haberleşme organizasyonunu gerçekleştirmek ve devamını 

sağlamak. 

• Kurumun onarım ve dekorasyon işlerinin planlanan şekilde yürütülmesini takip 

edebilmek için sorumlularla koordineli olarak çalışmak. 

• belediye'nin yemek, temizlik ve personel servislerini karşılayan taşeron firmaların 

kontrolünü sağlamak. 

• Güvenlik hizmetlerini sevk ve idare etmekten, bu birimlerden düzenli olarak bilgi 

almaktan ve sunulan hizmetlerin denetlemek. 

• Biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip 

etmek. 

• Belediye bünyesinde çekilen fotokopi ve ozalit işlemlerini takip etmek. 

• Tüm hizmetli personelin kontrolünü sağlamak. 

•  Belediye merkez binası içerisinde sunulan çay, kahve vb. hizmetleri temizlik ve hijyen 

açısından kontrol etmek. 



    

 

• Ayniyat saymanı aracılığı ile belediye'ye mevcut imalat ve üretimlerini kullanmaya, sarf 

ve tüketime mahsus bütün eşya ve levazım ile her nevi demirbaş eşyanın girip çeşitli 

sebeplerle çıkmasını ve depo kayıtlarının eksiksiz tutulmasının takip edilmesini 

sağlamak. 

• Onaylanan iş planı uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini 

ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek. 

•  Belediyeye yapılacak ayni bağışlarla ilgili gerekli işlemleri takip etmek. 

• Bitlis Belediyesi'nin satın alma politikalarına uygun olarak, satın almalardaki 

ekonomikliğin yönetilmesinden, satın almalardaki fiili denetimi sağlamak. 

•  Bitlis Belediyesine bağlı birimlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla ihtiyaç 

duydukları malzemelerin yurtiçi ve yurt dışı satın alma yolu ile karşılanmasının 

gerektirdiği faaliyetleri yürütmek. 

• Gerekli satın alma faaliyetlerini, piyasa koşulları ve fiyat dalgalanmalarını incelemek 

suretiyle en müsait şartlarda yaparak, ihtiyaç yerlerine zamanında istenen miktar ve 

kalitede ulaştırmak. 

• Satın almalarda fiili denetimi sağlamak. 

• Müdürlüğe intikal eden malzeme taleplerini karşılamak üzere gerekli faaliyetleri 

planlamak, uygulayıp kontrol ve koordine etmek, etkin, verimli ve kaliteli hizmet verme, 

çağın gerektirdiği teknolojik yeniliklere açık olma anlayışına paralel olarak çalışmalarını 

yürütmek, satın alınacak malzemelerin standartlarını belirlemek için ilgili müdürlüklerle 

koordineli çalışmak. 

• Bitlis Belediyesi'ne ait iş makineleri ve araçları, binek otoları, kamyonlar, minibüsler, 

otobüsler, kamyonetlerin bakım onarım ve tamiratlarının yapılmasını sağlamak. 

•  Belediye'nin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin imal edilmesi, bakım 

ve onarımının yapılmasını sağlamaktan, biriminde kullanılan yedek parça, makine, araç 

gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip etmekten, biriminin imkânları ile 

yapılamayan bakım onarımları amirinin bilgisi dâhilinde kurum dışında yaptırmaktan 

sorumludur.  

 

 

 

➢ İdari İşler  Birimi 

• Belediye’ye ait tüm bina ve tesislerin temizlik, aydınlanma, ısıtma, bakım, onarım ile 

güvenlik hizmetlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 

sağlamak,  

• Birimlerce kullanılacak ve/veya kullanılan elektrik, su, telefon, doğalgaz ve data hatları 

abonelik sözleşmelerini yapmak ve ödemelerinin zamanında yapılmasını sağlamak,  

• Belediye çalışanlarına verilen yemeğin hazırlanmasını, düzenli ve sağlıklı olarak 

verilebilmesini sağlamak ve denetimini yapmak,  

• Belediye binasına vatandaş geliş gidişlerinin sürekli denetimi ve kat sekretaryalarının 

çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak,  

• Haberleşme işlemlerinin (telefon, cep telefonu, internet, data, el ve araç telsizleri) hızlı ve 

etkin yapılmasını sağlamak amacıyla ilgili (teknik destek sağlayacak Bilgi İşlem vb.) 

müdürlüklerle etkin işbirliğini gerçekleştirmek,  

• Belediye binalarında bulunan çay ocaklarının işletilmesini sağlamak,  

• Belediye binalarının tüm tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak, her türlü 

bakımını ve onarımını yapmak, yaptırmak,  

• Asansörlü belediye binalarının asansörlerinin periyodik fenni muayenelerinin yapımını 

takip etmek,  

• Resmi tören, anma ve sosyal etkinliklerde tören alanlarının düzenlenmesini, bayraklama, 

platform, süsleme, afiş ve pankart asılması, sinevizyon sistemi ve ses tesisatının 

kurulmasını, taşınmasını sağlamak,  



    

 

• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesini sağlamak,  

 

➢ Satın Alma İşleri Birimi  

• Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin 

etmek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak,  

• Stok kontrollerinin ve malzeme sayımlarının zamanında yapılması işlemlerinin 

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Hizmetlerin aksamaması için gerekli yedek parça, malzeme ve bilgi akışını takip edilmesi 

işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Yedek parça ve malzeme standartlarının oluşturulması ve bu standartlara uygun 

malzemelerin kullanılmasının temin edilmesi, Tüm yedek parçaların istenen kalitede olup 

olmadığının kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Biriminde kullanılacak yedek parça, malzeme, makine ve aletlerin toplu ve programlı 

olarak satın alınması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Malzeme giriş-çıkış takibi, ayniyat kesimi, evrakların hazırlanması, satınalma taleplerinin 

karşılanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 

sağlamak,  

• Müdürlük ihtiyacı olarak satınalım veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşların kayıt 

altına alınması kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda 

olarak teslimini sağlamak,  

• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesini sağlamak 

 

➢ Makine İkmal İşleri Birimi  

• Belediye hizmetleri için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve iş makinelerinin kiralama 

işlemlerini yapmak, hizmetin şartnamesine uygun verilmesini kontrol ve takip ederek 

sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Belediye çalışanlarının işe geliş gidişlerinde kullandıkları servis aracı hizmetlerini satın 

almak ve araçların zamanında geliş gidişlerinin takibini yapmak, hizmetin şartnamesine 

uygun verilmesini kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Belediye'ye ait iş makinelerinin ve araçlarının, binek otolarının, kamyonların, 

minibüslerin, otobüslerin, kamyonetlerin, atölyede bulunan tesisat, makine ve 

teçhizatların bakımı ve onarımlarının imkânlar dâhilinde yapılarak aktif hale getirilmesi 

işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt (mazot, benzin, fuıl-oıl, doğalgaz vb) 

ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerini yapılmasını sağlamak.  

• Araçları trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve eksoz muayenelerinin zamanında 

yaptırılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 

sağlamak,  

• Birimi tarafından yapılamayan bakım ve onarım çalışmalarının dışarıda yapılması 

işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Bakım ve onarım hizmetlerinin azami verim, asgari fire ile eksiksiz ve zamanında 

gerçekleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını 

sağlamak,  

• Atölyenin tesis, makine ve teçhizatının bakım ve onarımının yapılması işlemlerinin 

yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Makine ve teçhizat arızalarının en kısa zamanda giderilmesini sağlamak,  



    

 

• Belediye'nin çeşitli birimlerinin faaliyetlerinde kullanılan, çöp sepetleri, tören tribünleri, 

bayrak direği, nöbetçi kulübeleri vb. imalat işlerinin yapılması ve yaptırılmasını 

sağlamak,  

• Belediyeye ait araçların ve iş makinelerinin planlı ve arızi bakımlarının yapılması ve 

kayıtlarının tutulması işlemlerinin yapılmasını, arızalı olduğu bildirilen araç ve iş 

makinelerinin her türlü bakım ve onarımının yapılmasını kontrol ve takip edilerek 

sonuçlandırılmasını sağlamak,  

• Kendisine daha önceden haber verilen eğitim, toplantı vb. organizasyon programlarına 

uygun olarak, servis araçlarının hazır bulundurulması, bu organizasyonlara katılacakların, 

istenen saatte belirlenen yere bırakılması ve organizasyon sonrasında yine belirlenen 

saatte Belediye'ye veya belirlenen yerlere bırakılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

• Araçların bakım ve onarım hizmetlerini yürüten çalışanların çeşitli eğitimler alması, 

yetiştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

• Malzeme kullanımlarındaki hataları engelleyici önlemler alınmasını sağlamak,  

• Merkez bina garajının kullanımı ile buradaki hizmet araçlarının ve çalışanların göreve 

çıkışlarını düzenlemek,  

• Hizmet dışı bırakılacak veya hurdaya ayrılacak araç ve iş makinelerinin her türlü 

işlemlerini yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yürütmek ve 

sonuçlandırmak.  

• Başkanlığa ait araçları 237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak sevk ve idare etmek,  

• Özellik arz eden iş araçlarının şoförlerini eğitmek,  

• Herhangi bir trafik kazasında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,  

• Sevk ve idaresindeki araçların en ekonomik kullanılması için gerekli tedbirleri almak, 

takip ve kontrol etmek,  

• Arızalı olan araç ve iş makinelerinin onarımları için gerekli yedek parçaları temin etmek, 

temin edilen yedek parçaların kullanımına uygun olup olmadığını kontrol etmek,  

• Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra 

edilmesini sağlamak 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Fiziksel Yapı 

• Müdürlüğün idare binası 2'inci katta 1 müdür, 1 servis odası ile ilimiz Hersan Mahallesinde 

Saha Amirliği bünyesinde bakım ikmal atölyeleri ile garajlardan oluşur. 

 

 

Teşkilat Yapısı 

 
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 70 adet muhtelif bilgi ve teknoloji 

kaynağı mevcuttur. Bunlardan 7’si iletişim amaçlı olarak kullanılmakta geri kalanı muhtelif 

amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. 

 



    

 

 

S. NO CİNSİ SAYISI 

1. BİLGİSAYAR 7 

2. YAZICI 2 

3. FOTOKOPİ MAKİNASI 1 

4. KAYNAK MAKİNASI 3 

5. KOMPRESÖR 1 

6. SPRAL MAKİNESİ 2 

7. MATKAP 2 

8. TORNA 1 

9. PRES 1 

10. JENERATÖR 2 

11. ALET EDEVAT TAKIMI 46 

12. YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 2 

  

TOPLAM 

 

70 

 

Hizmet Araçları 

• Müdürlük bünyesinde 61 araç resmi  36 araç kiralıkolmak üzere toplam 97muhtelifaraçla 

hizmet vermektedir. 

Sıra No Aracın Cinsi Resmi Kiralık Toplam 

1. Binek Araç 8 6 14 

2. Minibüs 4 3 7 

3. Pic-up 4x4 Kamyonet 3 3 6 

4. Kamyonet 3 8 11 

5. Cenaze Aracı 3 - 3 

6. Midibüs(27+1) 2 - 2 

7. Kamyon 1 7 8 

8. Otobüs 3 - 3 

9. İş Makinesi 16 5 21 

10. İtfaiye Aracı 7 - 7 

11. Temizlik Aracı 3 4 7 

12. Kanal Açma Aracı 3 - 3 

13. Kar Küreme Aracı 2 - 2 

14. TIR ( TaşıyıcıLowbert ) 1 - 1 

15. Diğer ( Yakıt tankeri ve Kanal 

çekme vidanjör) 

2 - 2 

 TOPLAM 61 36 97 

 

İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüzün hizmet ve faaliyetleri toplam 59 personel ile yürütülmekte bu personellerin 5’i 

memur,  9’ü işçi ve 45’desürekli işçi olarak görev yapmaktadır. 



    

 

 

Sunulan Faaliyet ve  Hizmetler 

• Bakım ve onarım 

• Belediyemiz bünyesinde bulunan araç ve gereçlerin bakımları yapılarak yıl boyunca aktif bir 

şekilde hizmet vermeleri sağlanmıştır. 

• Başkanlığımız merkez binası ve ek hizmet binaları için ihtiyaç duyulan bakım ve onarımları 

yapıldı. 

• Belediyemiz tüm hizmet binalarının her türlü elektrik, haberleşme arızası ve tamir-bakım gibi 

hizmetler i müdürlüğümüz tarafından yapıldı. 

• Başkanlığımız hizmet binasında bulunan asansör ve klima sistemlerinin her türlü bakım ve 

onarımı müdürlüğümüz tarafından yapılmıştır. 

• Başkanlığımıza bağlı binalarımızın elektrik ve telefonlarına ait aylık faturaları Müdürlüğümüz 

tarafından takip ve tahakkuk edilerek Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilip ödenmesi 

sağlanmıştır. 

• Kiralama ve hizmet alımı 

• Belediyemiz karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 8 adet lastik tekerlekli 

yükleyici (loder) Operatör dahil 3 ay süre ile,  

• 1 adet Kazıyıcı yükleyici, 3 adet damperli kamyon, 1 adet minibüs, 1 adet mini damperli 

kamyonet, 1 adet 4*4 pic-up, 1 adet çift kabinli kamyonet ve 3 adet binek araç 24 ay süre ile 

kiralamaları yapılan araçların kiralama hizmet alım işi devam etmektedir. 

 

• Satın alma hizmetleri 

• Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan her türlü akaryakıt müdürlüğümüzce sağlandı ve 

dağıtımı yapıldı. 2020 yılı içinde 542.068litre akaryakıt tüketilmiştir. Kullanılan yakıtın,   

537.859litresi Euro Dizel 4.209 litresinde Benzin olarak kullanılmıştır. 

• Başkanlığımıza ait tüm birimlerde kullanılan demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçları 

Müdürlüğümüzce temin edildi (Birimlerin Taleplerine Göre). 

• Başkanlığımıza ait tüm Kırtasiye ve temizlik malzemeleri Müdürlüğümüz tarafından temin 

edildi (Birimlerin Taleplerine Göre). 

• Belediyemiz ihtiyacına yönelik araç ve iş makinesi alımı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.  

 

• Alınan/kazandırılan araçlar 

• 4 adet minibüs, 1 adet çöp toplama aracı. 

 

• AMAÇ VE HEDEFLER 

• Belediyemizin bütün birimlerine imkanlar dahilinde, destek hizmeti sunarak görev ve 

hizmetlerini bu bağlamda icra etmeyi amaç ve hedef olarak belirlemiştir. 

• Belediyemizin hizmetlerinin eksiksiz yürütülebilmesi için işlemlerin yapılmasını, kontrol ve 

takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak, 

• Belediyemizde hizmet gören araç ve iş makinelerinin bakım ve onarım hizmetlerin azami 

verim , asgari fire ile eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilmesi. 

• Fatura ödemeleri zamanında yapmak 

• Belediye birimlerinde kullanılacak akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ödemelerinin 

yapılmasını sağlamak. Belediyemizin gerçekleştirdiği organizasyonlarda tören yerlerinin 

hazırlanması ve teknik çalışmalarını yapmak. 

• belediyemizdeki diğer müdürlüklerin ihtiyaçlarının temin edilmesi 

• Araçları trafik sigortası, kasko, fenni muayene ve egzoz muayenelerinin zamanında 

yaptırılması işleminin yapılmasını , kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.    

• Müdürlüğümüz hedefleri arasında; günümüz teknolojik kaynak, araç ve gereçlerden  

yararlanılarak daha modernize edilerek kaliteli bir hizmet politikasını sürdürmektir. 

• Mevcut iş makinelerini revize ederek kullanılacak duruma getirmektir. 

 



    

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 

 

• Yılı içerisinde belediyemiz çalışan personeline servis hizmeti verildi. 

• Belediyemiz yeni ana hizmet binasının yapım şleleri tamamlanmıştır. 

 
 

Birim Müdürlüğü ve servislerinden görüntüler. 

 
 



    

 

 

 

• İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşların okullar, dernek, vakıf gibi gezi, piknik, kutsal 

mekân ziyaretleri ve sosyal etkinlik amaçlı programlar için her türlü araç talepleri 

imkânlarımız ölçüsünde karşılanmıştır. 

      
 

 

• Başkanlıkça düzenlenen organizasyonların tören yeri hazırlama işleri için gereken araçlar, 

ulusal bayram törenlerinde İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okulların ve tören alanına 

götürülüp getirilmeleri ile öğrencilerin gezi programları için araç temini sağlanıştır. 

     

• GES Elektrik Santrali için gerekli bakım, onarım ve kar temizliği yaptırılmıştır. 

 

      



    

 

 

• Belediyemizin hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için tüm birimlerin her türlü araç, gereç, 

makine ve malzeme ihtiyaçları karşılanmıştır. 

• Müdürlüğe bağlı iş makinesi ve araçlar karla mücadele çalışmalarını yürütmüştür. 

 

      

 
  

• Belediye kademede araçlarla ilgili bakım onarım işleri düzenli olarak yapılmıştır. 

 

    
 

 

Bütçe ve Mali Bilgiler 

Müdürlüğün mali yılı bütçesi toplam 17.685.903,01 TL olarak tespit edilmiş ve karara 

bağlanmıştır. Bütçe tutarından 17.961.881,11TL. harcanma yapılmıştır. Harcamaların kesinleşen 

belediye bütçesine gider oranı 11,8’dir. 

 

 

 

 

 



    

 

FEN İŞLERİ YÖNETİMİ 
 

GENEL BİLGİLER 

• Yetki  Görev ve Sorumluluk 

Fen İşleri Müdürlüğü kanun ve yönetmelikte belirtilen görevleri ile 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde 

yapmasını sağlar Yasal dayanak ve mevzuatlarla verilen görev yetkiler kapsamında Yapı, Tesis, 

onarım, inşaat, hizmet önceliklerinin belirlenmesi, yatırım projelerinin hazırlanması, bu işlere ait 

ihale işlemlerinin hazırlanması, kontrollük hizmetlerinin sürdürülmesi, park bahçe ve mezarlık 

düzenlenmesi, yol düzenlenmesi, kanalizasyon hizmetlerinin verilmesi, kışın karla mücadele 

çalışma programı kapsamında Belediyemiz sorumluluk altındaki tüm cadde ve sokakların 

ulaşıma açık tutulması, acil affet durumunda tedbir ve önlemler almak gibi görev ve yetkilere 

haizdir. 

 

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48.maddesi gereğince Belediye 

Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

• Kendi hizmet alanı içine giren işlerin bağlı birimlerin çalışma programları da dâhil 

edilerek yıllık yatırım ve çalışma programını yapmak, bütçesini hazırlamak ve Belediye 

Başkanının onayına sunmak, 

• Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili birimlerce hazırlanan 5 yıllık imar 

programı kapsamında öngörülen yeni yolların imar planına uygun olarak açılması ile 

ilgili ön çalışma yapmak, kamulaştırma işlemlerini yapmak, projelendirme çalışmaları 

yapmak veya yaptırmak onaylatmak ve yolların açılmasını sağlamak, 

• Gerek açılan yeni yolların ve gerekse sorumluluk alanındaki tüm cadde ve sokakların 

önemine ve durumuna göre (Stabilize, Kilitli beton parke, beton kaplama, asfalt) gibi 

malzemelerle kaplanmasını sağlamak, 

• Sorumluluk alanındaki tüm yolların, tretuvarların, bordürlerin, kanaletlerin bakım ve 

onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 

• Yol kaymalarını önlemek ile yol genişletmeleri yapmak amacıyla yapılan ön çalışmalarla 

uygun görülecek alan ve kısımlarda istinat duvarı yapmak veya yaptırmak, 

• Belediyemize ait hizmet binaları veya inşaatlarının her türlü yapım ve onarım işlerini 

yasal mevzuatlar çerçevesinde yapmak veya yaptırmak. 

• Yıllık çalışma ve yatırım programı kapsamında Belediyemizce yapılacak olan inşaatlarda 

ihtiyaç duyulacak kum, çakıl, çimento, demir vs. gibi malzemelerin miktar tespitinin 

yapılması ve yasal mevzuatlar çerçevesinde temin edilmesini sağlanması ve stoklanması, 

• Acil affet durumlarında ilgili kurum, kuruluşlarla koordinasyon sağlanması, işbirliği 

yapmak ve kendisi ile ilgili gerekli tedbir ve önlemleri almak çalışma yapmak, 

• Kış aylarında Belediyemiz sınırları içindeki tüm yerleşim birimlerindeki cadde ve 

sokakların, Eğitim, sağlık ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluş yollarının yaya ve taşıt 

ulaşımına açık tutulmasını sağlamak. Karla mücadele çalışma programı kapsamında 

ihtiyaç duyulması halinde yasal mevzuatlar çerçevesinde piyasadan araç, gereç, iş 

makinesi ve personel temin etmek ile tuzlanmalara karşı tuz stoku yapmak, 

• Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde Belediyemize ait inşaat ve işyerlerinde çalışan 

Müdürlüğe bağlı işçilerin iş güvenliğini sağlamak ve tedbirler almak, 

• Fen İşleri Müdürlüğüne ait çalışmaların daha sağlıklı ve düzenli yürütülmesini sağlamak 

amacıyla ihtiyaç görülmesi halinde yasal mevzuatlar çerçevesinde hizmet alımı 

kapsamında araç, gereç, iş makinesi ve personel temin ve tedarik etmek. 

• Belediyemiz birimlerinin kendi alanlarında hazırlayacakları sosyal kültürel gelişmelere 

yönelik projeler ile yapı, tesis, bakım ve onarım gibi her türlü projelerin uygulama 

aşamasında araç, gereç, personel ve teknik desteğin verilmesini sağlamak. 



    

 

• Belediye Meclisi ve Encümenin yasal mevzuatlara uygun olarak müdürlüğün hizmet 

alanı ile ilgili alacakları kararların uygulanmasını sağlamak. 

• Kentsel ve arkeolojik sit alanlarında bulunan ve bu alanlar dışında kalan bireysel olarak 

korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilen sivil mimarlık yapılar ile anıtsal 

yapılara ilişkin hazırlanacak röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin uygulama 

aşamasında ilgili Bakanlık, kurum, kuruluş, kurul ve birimlerle koordinasyon ve 

işbirliğinin sağlanarak gerekli desteğin verilmesini sağlamak Görev ve yetkilerine 

haizdir. 

 

➢ Teknik Büro 

• Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin 1’nci fıkrası uyarınca Fen İşleri Müdürlüğünün yıllık 

çalışma programını hazırlamak ve onaylatmak. 

• Yatırım projelerinin hazırlanması ve onaylama sürecine kadar olan mevzuat gereği tüm 

işlemleri yapmak veya yaptırmak. 

• Fen işleri hizmet alanındaki yapım işleri ilgili ihale işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak 

ve proje uygulamasında kontrollük ve denetim hizmetlerini yapmak. 

• Fen İşleri Müdürlüğüne ait kurum içi ve kurumlar arası resmi yazışmaların yapılması, 

gelen resmi yazıların cevaplandırılması, vatandaşların sorunları ile ilgili gelen dilekçe ve 

taleplerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, 

• Belediyemiz sınırları içinde yatırımcı kurum ve kuruluşların yatırım çalışmalarını 

izlemek, Belediyemiz altyapı tesislerini etkileyecek çalışmalarda gerekli kontrol ve 

koordinasyonu sağlamak ve bu kurum ve kuruluşların çalışmalarında olumsuzlukların 

görülmesi halinde müdahale etmek, çalışmalar esnasında tahrip olacak alt ve üstyapı 

tesislerinin yeniden yapılmasına protokollerin yapılması bu protokollerin birim müdürü 

ve Belediye Başkanının onayına sunulması görevini üstlenir. 

 

 

➢ Park Bahçeler 

• Müdürlük kontrol ve denetiminde öngörülen bütçe doğrultusunda kendi hizmet alanı ile 

ilgili yıllık çalışma programı hazırlamak, park ve çevre düzenlemesi, çocuk parkları, 

mesire alanları, peyzaj düzenlemelerine ilişkin ön çalışma, etüt, fizibilite çalışmaları 

yapmak, uygulama projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve bağlı Müdürlüğe onaylatmak. 

• Onaylanmış projelerin uygulanması takibini, denetimini ve kontrolünü yapmak ve 

projeye uygun fiziki gerçekleşmenin sağlanması. 

• Kendi hizmet alanındaki proje uygulamalarında inşaat yapım malzemeleri hariç (Çocuk 

oyun grupları, oturma bankları, aydınlatma, gazebo, kamelya, ağaç, süs bitkileri, çiçek) 

vs. gibi malzemelerin alımına ilişkin araştırmaların yapılması, alımının sağlanması ve 

yerlerine monte edilmesi işlemlerinin yerine getirilmesi. 

• Çocuk parkları dâhil olmak üzere Mevcut parklar ile mesire alanlarının bakım onarımının 

yapılması, temizlik hizmetlerinin yapılması, oyun gruplarının tamir ve bakımlarının 

yapılması veya yenilenmesi, bu alanlardaki malzemelerin korunması için tedbir alınması 

işlemlerini yapmak ve yaptırmak. 

• İmar planında park ve mesire alanları olarak ayrılan alanların tespit edilmesi, bu alanlarda 

ön çalışma yapılması, arazi arsa temin edilmesi, bu amaca yönelik kamulaştırma 

işlemlerinin yapılması, uygulama projelerinin yapılması, onaylatılması ve fiziki 

uygulamalarını yapmak ve yaptırmak. 

• Kendi hizmet alanları ile ilgili kurum içi ve kurumlar arası resmi yazışmaların yapılması, 

vatandaşların şikâyet ve taleplerinin değerlendirilip sonuçlandırılması, 

• Haftalık aylık ve yıllık olarak yapılan çalışmalara ait faaliyet raporlarının hazırlanarak 

bağlı müdürlüğe sunma görev ve yetkilerine haizdirler. 

 

 



    

 

➢ Sevk ve İdare Amirliği  

• Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörlüğü ve sorumluluğunda çalışma programı kapsamında 

işçilerin görev dağıtımını, sevk idaresini, takibini kontrol ve denetimini sağlamak. 

• Saha Amirliğinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü sorumluluğu altındaki araç gereç ve iş 

makinelerinin günlük iş programları müdürlüğün talimatı ve bilgisi dâhilinde görev 

dağılımını, takibini, kontrol ve denetimini sağlamak. 

• Belediyemize ait inşaatların sürekli takibini yapmak, malzeme ihtiyacını temin edilmesini 

ve işyerlerine teslim edilmesini sağlamak. (Kum, Çakıl, Taş, Kazma, Kürek ve Demir vs. 

gibi) 

• Günlük yapılan işlerin sonucunu haftalık olarak rapor halinde Müdürlüğe sunmak. 

• İlimizde daha önce öngörülmeyen nokta ve bölgelerde oluşan parke, duvar, yol, kanalet 

vb. gibi tahribatların bakım ve onarım yapım işini yapmak. 

• Müdürlük talimatı ve bilgisi dâhilinde kurum içi birimlerin hizmet alanları ile ilgili 

• Personel, araç, gereç desteği ile ilgi görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. 

 

Fiziksel Yapı 

Belediyemiz Yeni Belediye binasının 1’inci katında 1 müdür 1 servis odası ile Hersan Mahallesi 

Eski sigara Fabrikası binasında 1 sevk ve idare amirliği odası olmak üzere toplam 3 odada 

hizmet vermektedir.  

 

Teşkilat 

Fen İşleri Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir. 

✓ Müdür 

✓ Teknik Büro Şefliği 

✓ Park ve Bahçeler Şefliği 

✓ Sevk ve İdare Amirliği 

 

Personel Durumu 

S.NO. UNVANI SAYISI 

1 Müdür 1 

2 İnşaat Mühendisi - 

3 Mimar - 

4 Ziraat Mühendisi 1 

5 Tekniker 2 

6 İşçi 21 

 TOPLAM 25 

 

Sunulan Hizmetler 

• Duvar Yapım İşi 

İlimiz genelinde tüm cadde ve sokaklarında ihtiyaç duyulan yerlerde duvar yapım çalışması 

yapılmıştır. Bu yıl içerisinde toplam 35.000 m³ lük istinat duvarı imalatı yapılmıştır.  

 

• Yükseliş  MahallesiDuav Yolu   istinat duvarı yapılması 

• Yükseliş  Mahallesi Son Durak Kilise Mevkii istinat duvarı yapılması 

• Yükseliş Mahellesi Alabalık Tesisleri civarı  istinat duvarı yapılması 

• Yükseliş  Mahallesi Hamza Çelebiler Sokak   istinat duvarı yapılması 



    

 

• Yükseliş Mahallesi GebollerSokak  istinat duvarı yapılması 

• Yükseliş Mahallesi Şerpik Alt YolYeni İmar Yolu için İstinat duvarı yapılması 

• Yükseliş Mahallesi Barutçular Sokak  istinat duvarı yapılması 

• Taş Mahallesi İdrisi Bitlis Okul Yanı  istinat duvarı yapılması 

• Taş Mahallesi Recep Ağa Sokak   istinat duvarı yapılması 

• Taş Mahallesi Şeyh Hasan Sokak istinat duvarı yapılması 

• Taş Mahallesi Kayak Merkezi Yol güzergahı istinat duvarı yapılması 

• Taş Mahallesi Kültür Sokak  istinat duvarı yapılması 

• Atatürk Mahallesi Nizül Yolu istinat duvarı yapılması 

• Zeydan Mahallesi Anayol güzergahı istinat duvar yapılması 

• Zeydan Mahallesi Kureyşi Sokak anayol güzergahı istinat duvar yapılması 

• Zeydan Mahallesi Nasır Sokak  istinat duvar yapılması 

•  Zeydan Mahallesi Kakı Sokak istinat duvar yapılması 

• Zeydan  Mahallesi Kat Sokak  istinat duvar yapılması 

• Zeydan  Mahallesi Ahmet Ağa mezarlığı Yolu  istinat duvar yapılması 

• Zeydan  MahallesiKalo Camii yanı istinat duvar yapılması 

• Zeydan  Mahallesi  Girne Sokak istinat duvar yapılması 

• Saray Mahallesi Tokmaklar Mezarlık Yolu istinat duvar yapılması 

• Saray  MahallesiAvpeşmal yeni yapılan köprü yanı istinat duvar yapılması 

• Hersan Mahallesi Fatih Sultan Sokak  istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi Kadriler Mezarlığı içi istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi Kadriler Mezarlığı tüm yan sokaklar istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi sağlık Ocağı karşısı istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi Kardi camii yolu istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi Hacı Yusuflar yol güzergahı istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Memi Dede türbesi alt kısım istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Haspolat Sokak istinat duvar yapılması 

• 8 Ağustos Şerifbey altı kısım istinat duvar yapılması 

 

 

  

Zeydan  Mahallesi Anayol duvar yapım işi Zeydan Mahallesi Anayol duvar yapım işi  

 



    

 

  

Yükseliş Mahallesi Barutçular Sokak yapım işi 8 Ağustos  Mahallesi Kadriler Mezarlığı duvar 

yapım işi  

 

• Parke Yapım İşi 

Mahallelerimizin değişik bölgelerine gerek yeni parke yapımında gerekse işlevini yitirmiş parke 

yollarının yeniden parke yapılmıştır. Bu kapsamda toplam 60.000 m2 kilitli parke taşı döşeme 

imalatları yapılmıştır. 

 

• Beşminare  Mahallesi 4. Etap 112 Komuta Merkezi, Yurt Arası parke yapılması 

• Beşminare  Mahallesi TÜV karşısı imar yolu parke yapılması 

• BeşminareMahellesi Tahsin Barutçu Okul yolu  parke yapılması 

• Beşminare Mahallesi Hastane Karşısı 160 evler civarı parke yapılması 

• Beşminare Mahallesi Toki 1,2,3,4 etaplarda genel parke yapımı 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Sağlık Müdürlüğü altı parke yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Çam sitesi genel parke çalışması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Papşin Cami Etrafı parke yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Müftülük yolu parke yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Plus Ctiy siteleri parke yapılması 

• Yükseliş Mahallesi Barutçular Sokak parke yapılması 

• Yükseliş Mahallesi Geboller Sokak parke yapılması 

• Yükseliş Mahallesi Son Durak Bulutlar parke yapılması 

• Hersan Mahallesi Avelmeydan  yanı parke yapılması 

• Hersan Mahallesi Dinge Sokak  parke yapılması 

• Hersan Mahallesi Kerem Yavuz parke yapılması 

• Hersan Mahallesi Meteler bölgesi parke yapılması 

• Taş Mahallesi genel parke onarım çalışması 

• Gazibey Mahallesi Tünel Giriş tarafı parke çalışması 

• Gazibey Mahallesi sapkorBirişiklerin olduğu sokak parke yapılması 

• Hersan Mahallesi Dinge Sokak parke yapılması 

• Hersan Mahalle geneli parke onarım çalışması yapılması 

• Şemsi Bitlis Mahallesi Fatiha Yokuşu parke  yapılması 

 



    

 

 
 

  

 
 

 

  

Beşminare Mahallesi Toki Mevkii 112 

Komuta Merkezi Arkası parke çalışması 

Şemsi Bitlis  Mahallesi Fatiha Yokuşu   parke 

çalışması 

 

• Asfalt Yapım İşi 

Mahallelerimizin değişik bölgelerine altyapı kazılarından dolayı oluşan tahribatları gidermek için 

21 km  sıcak asfalt serme işlemi de yapılmıştır. 

• Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı yol güzergahı Sıcak Asfalt kaplaması yapılması 

• Beşminare Mahallesi Bitlis Devlet Hastanesi karşısı sıcak asfalt kaplaması yapılması 

• Beşminare Mahallesi 160 evler girişi sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• HüsrevpaşaMahallesiErgezen Sokak sıcak afsalt kaplamasının yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Tekli Konutlar caddelerinin sıcak asfalt kaplaması yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Kültür siteleri sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Okulu girişi sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Kültür Müdürlüğü arkası sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Plus City yolunun sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Mahir Ayabak Okulu çıkışı sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Atatürk Mahallesi Nizül yolu asfalt kaplamasının yapılması 

• Atatürk Mahallesi Protokol yolu  genel sıcak asfalt kaplamasının ve onarım yapılması 

• Atatürk Mahallesi Anayol sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Atatürk Mahallesi Bayındırlık Lojmanları sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Taş Mahallesi Eski Sivil Savunma yolu sıcak asfalt kaplamasının  yapılması 

• Taş Mahallesi Stadyum alt yol sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Taş Mahallesi Gökmeydan cami civarı sıcak asfalt kaplaması yapılması 

• Yükseliş Mahallesi ara yollarda sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Zeydan Mahallesi Kat Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Zeydan Mahallesi Apsalağa Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Zeydan Mahallesi Genel ara sokaklarda sıcak asfalt kaplamasının yapılması 



    

 

• Muştakbaba Mahallesi Kara Baba-Garipler Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Şemsi Bitlis Mahallesi Hamtus Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Şemsi Bitlis Mahallesi Okul yanı alt sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Saray Mahallesi Mezarlık yolu çıkış sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Saray Mahallesi Anayol güzergahı sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Gazibey Mahallesi Kızılmescit Caddesi Anayolun  sıcak asfalt kaplamasının ve onarımları nın  

yapılması 

• Gazibey Mahallesi Kale Altı sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Gazibey Mahallesi Birişikler Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• İnönü Mahallesi Kantara Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Hersan Mahallesi Hizanlı Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• Hersan Mahallesi Zırhlılar köprüsü ve yol güzergahı sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi Anayol güzergahı Tünel çıkışı bakım onarıma kadar sıcak asfalt 

kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi  Girik Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması, 

• 8 Ağustos Mahallesi  Özcan Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi  Şerifbey tepesi yolu sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi  Şerifbey alt sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi  Kantera Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi  Hasbahçe Sokak sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi  Çevre yolu bağlantı yolu sıcak asfalt kaplamasının yapılması 

 

 

 

  

Şemsi Bitlis MahallesiHamtus Sokak  Sıcak 

Asfalt Çalışması 

Atatürk Mahallesi Nizül Yolu Sıcak Asfalt 

Çalışması 

 



    

 

  

Yükseliş   Mahallesi Üst Yol  sıcak asfalt 

çalışması 

8 Ağustos  Mahallesi sıcak asfalt çalışması 

 

• Merdiven Yapım İşi 

Mahallelerin Değişik bölgelerinde 1050  m² Merdiven yapılması 

 

• 8 Ağustos Mahallesi ŞerifbeyAltı üç ayrı noktada  merdiven  yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi GirikSokak  merdiven yapılması 

• 8 Ağustos Mahallesi Kurubulakmevkii  merdiven yapılması 

• 8 Ağustos Özcan Sokak  merdiven yapılması 

• Gazibey Mahallesi Sapkor üst yol üç ayrı sokağa merdiven yapılması 

• Gazibey Mahallesi Son Durak Osman Gökçür adlı vatandaş merdiven yapılması 

• Yükseliş Mahallesi şerpik üst yol üç ayrı noktada merdiven yapılması 

• Zeydan Mahallesi Kat Sokak civarı merdiven yapılması 

• Muştakbaba Mahallesi Şerefiye Cami arkası merdiven yapılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi sevgi parkı Afet bağlantısı merdiven yapılması 

• GES Alanı merdiven yapılması 

 

  

Gazibey  Mahallesi Merdiven yapılması Hüsrevpaşa Mahallesi Merdiven yapılması 

 

• Araç Trafiğine Açılan Yollar (Yeni Açılan Yollar) 

İl genellinde imar planında yol olarak gözüken fakat hâlihazırda araç trafiğine açık olmayan 10 

farklı bölgelerde yeni yollar araç trafiğine açılmıştır. 

 

• Beşminare Mahallesi 2,3 etap  arkası iki yeni imar  yolu açılması 

• BeşminareMahallesiEmniyet Müdürlüğü arkası yeni imar  yolu açılması 

• Beşminare  Mahallesi KYK yurdu arkası iki adet  yeni imar yolu açılması 

• Saray Mahallesi Avpeşmal mevkii yeni İmar yolu açılması 



    

 

• Hersan  Mahallesi  yeni imar yolunun açılması 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Papşen cami yan kısım yeni imar yolu açılması 

• HüsrevpaşaMahallesiPapşen civarı yeni yapılan sitelere yeni imar yolunun açılması 

  

BeşminareMahallesiEmniyet Müdürlüğü arkası 

yeni imar yolu açılması 

Hersan Mahallesi Kilise sokak yeni yol  

yapılması 

 

• Diğer Çalışmalar 

• Bitlis Merkeze bağlı 8 farklı mahalle ,cadde ve sokaklarda Doğalgaz hattı döşenmesi 

• Hüsrevpaşa Mahallesi orta refüj peyzaj ve sulama çalışması  

• Hüsrevpaşa Mahallesi Yeni Belediye Ek Hizmet Binası   yapılması 

• Mahallerde farklı sokaklarında terk edilmiş halde bulunulan ve içinde kötü amaçla kullanılan 

Metruk evlerin yıkılması 

• Saray Mahallesi Avpeşmal Sokak 1 adet köprü yapılmıştır. 

• İlimiz genelinde 13 adet Halı saha yapılmıştır. 

• Belediyemize ait bütün parklarda bakım onarım işlemleri yapıldı ve kırık olan çocuk oyun 

grupları yenisi ile değiştirildi 

• İlkbaharda belediyemize ait yeşil alanlarda ağaç budama ve belli aralıklarla çim biçme 

çalışmaları yapıldı 

• Merdivenlerin bazalt kaplamalarının yapılması ve yeni merdivenler yapılmıştır. 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Anayol güzergahı aydınlatma direklerinin takılması 

MAHALLE BAZINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR 

 

• Atatürk Mahallesi 

• Asfalt yapımı:Nizülyolu, Mahalle geneli bakım, onarım asfaltlama çalışmaları yapılmıştır. 

• Taş Duvar yapımı : Mahalle geneli  istinat duvar yapımı 

• Parke yapımı: Mahalle genelinde parke yapıldı  

• Metruk evlerin yıkımı: Atatürk mahallesinin farklı sokaklarında terk edilmiş halde bulunan ve 

içinde kötü amaçla kullanılan (Madde Bağımlılarının) kullandığı metruk evlerin yıkımı 

yapıldı. 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taşduvar,park onarımı 

vb..) 

• Beşminare Mahallesi 

 

• Beşminare Mahallesi TOKİ 1,2 etap yağmur kanalı yapımı 

• İmar yolu yapımı: Emniyet Müdürlüğü  arkası, Başhan mevkii yeni imar yolu açılması 

• Asfalt yapımı: Beşminare Mahallesi Ahmet Eren Bulvarı yol güzergahı asfalt kaplamaları 

yapıldı 

• Halı Saha Yapımı: Toki 4 Etap ,Toki 2 Etap, Ahmet Eren Öğretmen Lisesi bahçesi ve Ufuk 

yurdu arkası 

• Tenis Sahası : 



    

 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taşduvar,park onarımı 

vb..) 

• Hersan Mahallesi 

• Asfalt çalışması: Özcan Sokak, Hizanlı sokak, Karadere sokak AvelmeydanSokak  sıcak 

asfalt kaplaması yapıldı 

• Parke yapımı: Mahalle geneli alt yapı çalışmaları sonrası parke kaplaması yapılmıştır. 

• Duvar yapımı: Mahalle geneli ihtiyaç duyulan noktalara duvar yapımı gerçekleşmiştir. 

• Metruk evlerinin yıkılması 

• Yeni imar yolu açılması Karadere Sokak  

 

• Hüsrevpaşa Mahallesi 

• Asfalt yapımı: Huzur sitesi yolu, Kültür sitesi yolu, Cezaevi, , Çam sitesi pluscity yolu, 

Belediye önü, Valilik önü, Polis Lojmanları,Zübeyde Hanım olmak üzere 15.000 m² sıcak 

asfalt kaplaması yapılmıştır. 

• Parke yapımı: Mavi İş Merkezi arkası, Kültür sitesi, Çam sitesi Plus city geneli olmak üzere 

parke kaplaması yapılmıştır. 

• Merdiven Yapımı : Sevgi Parkı Afet Müdürlüğü çıkışı merdiven yapılmıştır. 

• İmar yolları yapımı: Kültür Müdürlüğü alt yol, Kültür sitesi 

• Kentsel dönüşüm: Tekli konutlar yeşil alan oluşturulması için. 

• Halı Saha yapımı :  Mahir Ayabak Okulu Bahçesi, 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Belediye Hizmet Binası çevre düzenlemesi yapılması 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taş duvar, park onarımı 

vb..) 

 

• İnönü Mahallesi 

• Asfalt yapımı: Anayol güzergahı ara geçişlere asfalt yapılmıştır. 

• Duvaryapımı : Üst Yol su deposu alt kısımda duvar çalışması yapılmıştır. Bakım, Onarım 

duvar çalışmaları yapılmıştır. 

• Merdiven yapımı: 200 metre merdiven yapılmıştır.  

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taş duvar, park onarımı 

vb..) 

• Gazibey Mahallesi 

• Duvar yapımı: Üst Yol su deposu alt kısımda duvar çalışması yapılmıştır. 

• Asfalt yapımı: Mahalle anayol güzergâhı, Çarşı Merkez bakım ve onarım çalışmaları 

yapılmıştır. 

• Parke yapımı: Genel Bakım , Onarım Çalışmaları yapılmıştır. 

• Yağmur Kanalı : Mahalle Anayoldaki tüm kanallar yenilenmiştir. 

• Sokak Sağlıklaştırma: Çarşı Merkez, büryancılar ve kasaplar caddesi  yapılmıştır. 

• Kaldırım ve Bazalt taşı Onarımı: Çarşı Merkez genel, Bestvan Turizm kısılmescid caddesi 

çıkışı merdiven yapımı 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taş duvar, park onarımı 

vb..) 

 

• Muştakbaba Mahallesi 

• Parke yapımı: Genel cadde ve sokaklarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. 

• Merdiven yapımı: Alemdar camii arkası, Dere sokağı ana yol bağlantı. 

• Metruk evlerin yıkımı yapıldı. 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taşduvar,park onarımı 

vb..) 

 
 



    

 

• Saray Mahallesi 

• Asfalt yapımı: Mahalle anayol güzergâhı  400 metrelik sıcak asfalt kaplaması yapıldı 

• Parke yapımı:  Arap köprüsü mevkii ve aşağı tahşut sokak parke kaplamaları yapıldı 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taşduvar,park onarımı 

vb..) 

 

• Sekizağustos Mahallesi 

• Asfalt Yapımı  :  Ana yol, Kadriler mezarlığı, Girik Sokak, Özcan sokak, Tünel bağlantı yolu, 

HasbahçeSokak,Toplum merkezi önü, Kadriler cami, Şerif bey alt ve üst yolu, Hacı Yusuflar 

köprüsü, Zırhlılar köprüsü, 

•  Duvar Yapımı: Özcan Sokak ,anayol cadde üzeri,  Kantara yokuşu, Kadirler mezarı  

• Merdiven Yapımı: Özcan Sokak inişi, Şerifbey caddeye bağlantı yolu 

• Yağmur Kanalı genel temizliği 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taş duvar, park onarımı 

vb..) 

 

• Şemsi Bitlis Mahallesi 

• Asfalt yapımı: Mahalle genelinde alt yapı çalışması sonrası genel asfaltlama çalışmaları 

yapıldı 

• Duvar yapımı: Mahalle onarım çalışmalarında 200 m³ duvar yapıldı 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taş duvar, park onarımı 

vb..) 

 

• Taş Mahallesi 

• Duvar yapımı, Eski Sivil Savunma yol güzergahı, Mahalle Anayol, MermutluSokak,  duvar 

yapıldı 

• Asfalt yapımı: Mahalle Anayol güzergâhı, Mermutlu sokak yolu, Otolar sokak yolu 

• Merdiven yapımı: Sivil Savunma yolu güzergahı 3 farklı noktada  merdiven yapıldı 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taşduvar,park onarımı 

vb..) 

 

• Yükseliş Mahallesi 

• Duvar yapımı: Kayak Merkezi yol güzergahı, Mahalle anayol, Yükseliş Mahallesi mesire 

alanı yol güzergahı,Şeyh Hasan sokak, Hamzaçelebi sokak ve mahalle genelinde 10.000 m³ 

duvar yapıldı 

• Asfalt yapımı: Şeyh Hasan Sokak, Nizül yolu, Şerpik, sıcak asfalt kaplama ile kaplanmıştır. 

• Merdiven yapımı:Nizül Sokaktan mahalle yoluna iniş merdiven yapıldı   

• Yağmur kanalı yapımı; Mahalle Anayol kenarı tamamen yenilenmiştir. 

• Parke yapımı: Gebollar sokak, Dilan Sokak, Hamzaçelebi Sokak, 

• Genel bakım onarım çalışmaları (parke onarım,asfaltonarım,korkuluk,taşduvar,park onarımı 

vb..) 

 

• Zeydan Mahallesi 

• Duvar Yapımı: Mahalle Anayol, Nasır Sokak, Kat Sokak,Kakı Sokak, Girne Sokak  

• Asfalt Yapımı:,Anayol Güzergahı Mezarlık Yolu,Kat Sokak,  

• Parke Yapımı: Mahalle Geneli Tüm Cadde Ve Sokaklarda Bakım Ve Onarım Yapıldı 

• Perde Duvar Yapımı: Taziye Evi Arka Kısmı 

• Merdiven Yapımı: Mezarlık Merdivenler, Kat Sokak 

• Metruk Ev Yıkımı Yapıldı. 

• Yağmur Kanalı Yapımı: Ana Yol Güzergâhları Temizlikleri Yapıldı 



    

 

• Genel Bakım Onarım Çalışmaları (Parke Onarım,AsfaltOnarım,Korkuluk,TaşDuvar,Park 

Onarımı Vb..) 

• Genel Çalışmalar 

• İlimiz genelinde vatandaşların talebi üzerine hafriyatların makinelerle alınması. 

• İlimizde kullanıma uygun olmayan eski yapı ve metruk binalar madde bağımlılarına mesken 

olmasını önlemek için giriş ve çıkışlarının kapatılarak kullanımına engel olunmuştur. 

• Ağır kış şartlarından dolayı buzlanmaya karşı önlem alabilmek için tuzlama çalışmaları 

yapılmıştır. 

• Sıcak asfaltla kaplaması yapılmış yollarda oluşan çukurlar torbalı soğuk asfalt yama 

malzemesi ile doldurulmuştur. 

• Sevk ve idare amirliğinin görev ve sorumlulukları olan Su İşletmesi Müdürlüğünün 

çalışmalarından, Kanalizasyon çalışmalarından, vatandaşlarımız kendi çalışmalarından ve 

hava koşullarından dolayı mevcut yolların ve duvarların bozulması sonucu onarılması, 

iyileştirilmesi çalışmaları yapmaktır. 

• Sevk ve İdare Amirliğinin bu çalışmaları doğrultusunda 2022 yılı içerisinde 400 ton dökme 

kaya tuzu, 7.000 m2 kilitli parke, 40 ton torbalı soğuk asfalt yama malzemesi, 500 kamyon 

(12.500 ton) mıcır, 50  kamyon (1.250 ton ) kum ve 15.000 torba çimento kullanılmıştır. 

• Bahse konu olan bu çalışmalar günlük çalışmalarla yapılmaktadır. Haftalık olarak müdahale 

edilmiş çalışmalar ortalama 15 adet olup 2022 yılı içerisinde toplamda 2.800 noktaya 

müdahale edilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

• Durak yerlerinin yapılması ve yeni durak yapımı için ön hazırlıklarının tamamlanması. 

• Birçok bölgede korkuluk yapılması. 

 

 

 

 

 

 

• Yapılması Planlanan Hizmetler 

• Muhtelif cadde ve sokaklarda duvar yapımı 

• Muhtelif cadde ve sokaklarda parke yapımı 

• Muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt kaplaması yapılması 

• Dere üstü açma ve peyzaj çalışmaları için yıkım işlemleri yapılacak 

• Bitlis Dere kenarı peyzaj çalışmaları yapılacak 

• Otogar yapımı  

• Muhtelif cadde ve sokaklarda sosyal etkinlik alanları (halı saha,spor merkezleri) yapılması 

 

 

 

 

İhaleler 

•  2021/194536  Belediyemiz İl Sınarları içinde 25.000 m² parke yapımı  

•  2021/161297 Hüsrevpaşa Mahallesi Bitlis Belediyesi Ek Hizmet Binası yapım işi  

•  2021/120825 Belediyemiz cadde ve sokaklarda kullanılmak üzere 14.400 m² parke taşı 

alımı  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel İlkeler 

➢ Karar alma ve uygulamalarda şeffaflık, 

➢ Hizmetlerin sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk esasının ön planda tutulması, 

➢ Kurum içi organizasyon ve kentimizi ilgilendiren konularda ve kararlarda katılımcı 

olmak, 

➢ Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliğin olması 

➢ Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirliğin esas alınması, 

➢ Hazırlanan yatırım projelerine sağlanan tüm finansman desteğinin aynı yatırım projesinde 

etkin ve verimli kullanmak 

 

 

 

Bütçe ve Mali Bilgiler 

• 2021 yılında Fen İşleri Müdürlüğü için ayrılan bütçe 28.032.000,00 TL olup, bu bütçenin 

yetersiz kalmasıyla birlikte 32.250.000,00TL  artış yapılarak  60.282.000,00 TL olarak 

bütçe hazırlanmıştır ve bütçenin tamamı kullanılmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye 

bütçesine gider oranı 39,7’dir. 

 

 

SU İŞLETMESİ YÖNETİMİ 

•  22021/376531 Belediyemize ait Bitlis Belediyesi İnşaat İşlerinde Kullanılmak üzere 

alt temel, malzemesi alımı 

•  2021/229410 İlimiz Merkez Muhtelif cadde ve sokaklarda yapılmak üzere 20.000 m³ 

duvar yapım işi  
•  2021/226181 Yağmur Suyu Kanalları için boru alınması   

•  2021/425292 Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere Kum, Çimento, Çakıl vb. 

malzemeleri alımı 

•  2021/419595 13 Adet Halı Saha 2 Adet Tenis Kortu Yapım İşi 

•  2021/397125 İlimiz Merkez Mahellerde BSK Sıcak Asfalt Kaplama Yapım İşi 

•  2021/395475 Eski Belediye Hizmet Binası Yanı köprü ve menfez yapım işi 

•  2021/594281 Gençlik Merkezinin Spor merkezine dönüşüm işi 

•  2021/521473 250 Kişilik Spor Salonu ve Antrenman Sahası Yapım İşi  
2021/519074 Beşminare Mahallesi Rahva Mevki Otogar Yapım İşi 

 

  



    

 

GENEL BİLGİLER 

Yetki Görev ve Sorumluluklar: 

• Su İşletmesi Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 48, Maddesi gereğince 

Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir. 

• Su İşletmesi Müdürlüğü, mevcut su kaynaklarını kullanarak Müdürlük ile abonelik 

sözleşmesi imzalayan her şahsa içilebilir su temin etmekle sorumludur. 

• 5393 sayılı yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların müdürlük ile ilgili 

kısımlarını yerine getirmekle sorumludur. 

• Su İşletmesi Müdürlüğü Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu tarifeleri resmi Kurumlar 

ve Ticarethanelerde 1 aylık, diğer abonelerde 2 aylık dönemler halinde endekslerin  

okunarak faturalandırılıp abonelere tebliğ edilmesiyle sorumludur. 

• Su İşleri Müdürlüğü şehit, gazi ailelerine ve özürlülere tarifeler üzerinden belli bir 

indirim yapılmasını sağlar. 

 

 

Müdürlük Yetkisi 

• Su İşletmesi Müdürlüğü, Belediye Başkanınca kendisine verilen ile ilgili yasalarda 

belirtilen görevleri yürütmekle sorumludur. 

• Su İşletmesi Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 

• Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını 

düzenler. 

• Su  İşlerinin Tahakkuk Amiri,  Harcama Yetkilisi  ve  Müdürlük  personelinin  1. Sicil  

ve Disiplin amiridir. 

• Su İşletmesi Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

• Müdürlük içi yönergeler yayınlar, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirir. 

 

 

 

 

➢ Abone İşleri Şefinin Görev ve Yetkileri 

• Müdürlüğün yönetiminde, Müdürden sonraki yetkilidir.  

• Su İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki birimler (Abone İşleri Birimi, Abone Takip 

Birimi, Su Arıza Birimi) arası koordinasyonu sağlar. İşleri organize eder,  personelleri 

denetler. 

• Müdürlük  ile abonelik  sözleşmesi  imzalayan  şahıs  veya  kurumlardan  gerekli 

evrakları temin ederek arşivlemekle sorumludur. 

• İşleri  organize  eder, personelin  belirlenen  ölçülerde  çalışmasını  ve  yapılan  görev 

bölümünün işleyişini sağlar, meydana gelen aksaklıkları Müdüre bildirir. 

• Müdür tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesini takip eder ve Müdüre bilgi verir. 

• Abone işleri servisindeki iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinden Müdüre karşı 

sorumludur. 

• Servisin temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar, olumsuzlukları Müdüre bildirir. 

• Su İşletmesi  Müdürü'nün  kendilerine  tevdi  ettiği  görevleri   tam  ve  noksansız   

olarak zamanında yapmakla sorumludur. 

 

➢ Abone Takip Şefinin Görev ve Sorumlulukları 

• Belediye sınırları içerisindeki tüm konut, işyeri, bahçe gibi yerlerden Müdürlükten izinsiz 

su temini yapılıp yapılmadığından sorumludur. 

• Abone  takip birimindeki iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinden  Müdüre karşı 

sorumludur. 

• Servisin temizlik, düzen ve çalışma huzurunu sağlar, birimdeki personelleri denetler, 

olumsuzlukları Müdüre bildirir. 



    

 

• Kayıt altına alınan su sayaçlarının mühür kayıtlarını ve bilgilerini arşivlemekle 

sorumludur. 

• Sayaçlardan geçmeyen hatların iptali ve kullanıcılarına ceza kesilerek Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunmakla sorumludur. 

• Su İşletmesi Müdürü'nün kendisine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak 

zamanında yapmakla sorumludur. 

 

➢ Su Arıza Şefinin Görev ve Sorumlulukları 

• Tüm su hatlarının, su depolarının ve terfi depolarının sağlıklı işleyişiyle sorumludur. 

• Su Arıza birimindeki iş ve işlemlerin sağlıklı yürümesinden  Müdüre karşı sorumludur.  

• Depolara gelen tüm suları depolarda klorlamayla sorumludur. 

• Abonelik sözleşmesi imzalayan şahıs veya kurumlara şebekeden  hat bağlamakla 

mesuldür. 

• Arıza biriminin personelleri denetler,  olumsuzlukları Müdüre bildirir 

• Su İşletmesi Müdürü'nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak 

zamanında yapmakla sorumludur. 

 

 

Fiziksel yapı 

Su İşleri Müdürlüğü Belediye Hizmet Binası Zemin. katında 1 Müdür odası, Abone İşleri, Su 

Arıza ve Abone Takip Şeflikleri ve Servislerinden oluşmaktadır. 1 Adet JCB Kazıyıcı, 4 Adet Su 

Arıza Aracı , 1 Adet Abone Takip Aracı ile birlikte toplam 53 Personelle halkımıza hizmet 

vermekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

Örgüt Yapısı 

 
 

➢ Yapılanlar, Amaç ve Hedefler: 

 2021Yılı Su İşletmesi Müdürlüğümüzce mevcut içme suyu şebekesi ve depolarında 

yapılan çalışmalar, su tahakkuku ve tahsilatı işlemleri, abone takip ve kontrol işlemleri, su ve 

kanalizasyon arızaları ile İlimiz Merkezde yeni yapılacak içmesuyu şebeke hatları ve 

kanalizasyon hatları ile ilgili çalışmalar ele alınmıştır.  

• İçmesuyuve KanalizasyonŞebekesi;2013 - 2014 ve 2015  yıllarında D.S.İ.  Genel  

MüdürlüğünceyaptırılanDuap İsale hattı 32439 mtDüktil Borulardan oluşmaktadır. Yine 

D.S.İ tarafından yapılan Celikan İsale Hattı 5274 mt PE100 borulardan oluşmaktadır. Kendi 



    

 

cazibesiyle akan Duap ve Celikan İsale hatlarının toplam uzunluğu 37713 mt olup, 

11.11.2015 tarihinde Belediyemizin kullanım hizmetine sunulmuştur.Bitlis Merkez 

İçmesuyu İnşaatı (Depolardan sonra şehir içi şebeke boruları temini ve döşemesi işi) ise 

İller Bankası Genel Müdürlüğünce 06.11.2012 tarihinde ihale edilmiştir. Şehir içi şebeke 

hatlarının uzunluğu 127215 mt olup işin %31 lik kısmı yapılmış, 2015 ve 2016 yıllarında 

herhangi bir çalışma yapılmayarak 28.12.2016 ve 44/1406 sayılı İller Bankası Yönetim 

Kurulu Kararı ile sözleşme fesh edilerek işin tasfiyesine karar verilmiştir. Tavsiye işlemi 

yapılan altyapı çalışmaları için İller Bankası ve Belediye yetkililerince proje çalışmaları 

bitirilmiş olup ‘’Bitlis (Merkez) Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı Yapım İşi’’ 

11.12.2017 tarihinde yeniden ihale edilmiştir. Söz Konusu ihale kapsamında içmesuyu olarak 

2018 yılında %19,55 lik kısmı, 2019 yılında %59,45 lik kısmı, 2020 yılında %18 kısmı 

yapılmış, geriye kalan %3 lik kısmın ise 2021 yılında tamamlanarak 4 yılda toplamda 

82293,44 metre yeni içmesuyu şebeke hattı döşenmiştir. Toplam isale ve içmesuyu şebeke 

hattı uzunluğu 192208,79 metre olmuştur. Kanalizasyon olarak 2018 yılında işin %28,50, 

2019 yılında %55,65 lik kısmı, 2020 yılında %112 lik kısmı, 2021 yılında %8 lik kısmı 

döşenerek iş tamamlanmıştır. 4 yıllık süre zarfında toplamda 88967,53 metre kanalizasyon 

hattı döşenmiştir. Toplam kanalizasyon şebeke hattı uzunlu 135500 metre olmuştur. 

İlimiz Bitlis Merkezde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan içme suyu temini doğal 

yeraltı su kaynakları ve sondaj kuyuları ile sağlanmaktadır. İlimizin karasal iklim kuşağında 

bulunması nedeniyle yaz aylarından itibaren kış aylarına doğru su kaynaklarımızın seviyesi 

düşmektedir. Buna paralel 1952 ve 1987 yıllarında yapılan şebeke borularının tamamı 2021 

yılında %100 oranında değiştirilerek aktif hale getirilmiştir. 2020 yılında %27,54 olan su kaybı 

oranın 2021 yılında %29,07’ ye  yükseldiği gözlemlenmiştir. Su kaybı oranın %1,53 oranında 

artış sebebinin 2021 yılı ilkbahar döneminde COVİD-19 Pandemi nedeniyle kapalı olan 

Üniversite ve Milli Eğitime bağlı okluların su tüketimi yapmaması sebebiyle depo ve 

maslaklarda taşan su miktarının artması olarak tespit edilmiştir. 2021 yılında Şehir Merkezi içme 

suyu sistemini oluşturan isale hatları, depolar, şebeke hatları, tali hatlar ve abone hatlarında 

gerek Su Arıza Şefliğince tespit edilen gerekse vatandaşlar tarafından ihbar edilen sızıntı ve su 

patlaklarına müdahale edilmiş toplamda Belediyemizce 01.01.2021 ile 22.12.2021 tarihleri arası  

1850 adet su arızasına müdahale edilerek arızalar yapılmıştır. Müdürlüğümüz görevlerinden olan 

kanalizasyon şebeke hatlarında oluşan aksaklıklara anında müdahale edilmiş olup 2021 yılında 

ihbarlı yaklaşık 459 adet kanalizasyon arızası yapılmış, 1846 adet vidanjör hizmeti sağlanmıştır. 

❖ Belediyemizce yapılan 2021 yılında 1850 adet su arızası yapılmış 90 mm ile 600 mm 

çaplarda yaklaşık 2434 metre şebeke hattı borusu, 20 mm ile 63 mm çaplarda 8839 metre 

abone hattı borusu ve bu borulara bağlı bağlantı tesisat malzemeleri (Vana, manşon, rekor, 

rediksiyon, kelepçe v.s.) kullanıldı.  

❖ Belediyemizce yapılan 2021 yılında 459 kanalizasyon arızası yapılmış,70 mm ile 800 mm 

çaplarda yaklaşık 3982 metre kanalizasyon hattı borusu ve bağlantı malzemeleri 

kullanılmıştır. 

❖ Fen İşleri Müdürlüğüne yağmur kanalı, yol geçiş hatları için 1020 metre 100 mm 800 mm 

çaplarda koruge boru, 275 metre 110 mm ile 350 mm çap aralığında Polietilen boru verildi. 

❖ 2021 yılında İsale hatları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hatları ile içmesuyu depo 

tesisatlarında kullanılmak üzere 317 kalem malzeme alım ihalesi yapıldı. 

❖ Belediyemizce 2021 yılında içmesuyu depolarında dezenfektan amaçlı 120000 kilogram sıvı 

klor alım ihalesi yapıldı. 

❖ İller Bankasınca 2021 yılında 6583,47 metre içmesuyu hattı döşendi. 

❖ İller Bankasınca 2021 yılında 15010,90 metre kanalizasyon hattı döşendi. 

❖ Belediyemizce 2021 yılında Hüsrevpaşa, Hersan, 8 Ağustos, Şems-i Bitlis ve Muştakbaba 

mahallelerinde eskimiş çürümeye meyilli 27000 metre abone hattı değişimi yapılarak 1800 

adet abonenin hattı yenilendi. 



    

 

❖ 2020 ve 2021 yılında çok şiddetli kuraklık yaşayan İlimiz Merkezde oluşabilecek içmesuyu 

sıkıntısı için 2021 yılında Beşminare Mahallesinde 2 Adet Sondaj Çalışması yapıldı. 

❖ Belediyemizce 2021 yılında Tüvtürk Kavşağı Karayolları çalışmaları esnasında 1290 metre 

110 mm PE100 borularla içmesuyu hat değişimi (deplase) yapıldı. 

❖ Belediyemizce 2021 yılında Beşminare Mahallesi Nurullah Eren Okulu altı 201 metre 110 

mm lik PE100 borular ile hat değişimi (deplase) yapıldı. 

❖ Belediyemizce 2021 yılında Hüsrevpaşa Mahallesi Yumurtatepe Köyüne varmadan 8 adet 

meskene 250 metre 110 mm lik PE100 borularla içmesuyu şebeke hattı döşendi. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Beşminare Mahallesi Toki 3. Etap Mevkiinde Karayolları çevre 

yolu kapsamında 234 metre 110 mm lik PE100 borularla sondaj isale hattı değişimi (deplase) 

yapıldı. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Hüsrevpaşa Mahallesi Kent Ormanı DY3 içmesuyu depo 

tahliye hattı 94 metre 160 mm lik PE100 borularla değişimi (deplasesi) yapıldı. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Beşminare Mahallesi Dörtağaç köyü imara giren evlerin 

içmesuyu ihtiyacı için 400 metre 110 mm lik PE100 borularla içmesuyu hattı yapıldı. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Beşiminare Mahallesi Sevgi Evleri parkında 140 metre 110 mm 

lik PE100 borularla içmesuyu hattı değişimi (deplase) yapıldı. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Beşminare Mahallesi Toki 5. Etap mevkiinde 692 metre 160 

mm lik PE100 borularla 3  adet isale hattının değişimi (deplase) yapıldı. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Gazibey Mahallesi Sapkor İsale hattının 930 metrelik kısmı 160 

mm lik PE100 borularla değiştirildi. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında Beşminare Mahallesi Emniyet Müdürlüğü arkası imar yolu 

değişikliği nedeniyle 130 metre 160 mm lik PE100 borular ile içmesuyu hattı değişimi 

(deplase) yapıldı. 

❖ Belediyemizce  2021 yılında güvenlik amaçlı 6 adet içmesuyu deposunun etrafı çelik tel 

örgülerle kapatıldı. 

Yeni yapılan BİTLİS İÇMESUYU İSALE HATTI (DuapVeCelikan Ana İsale Hatları, 

Kaynaklar ve Depolar) şebekesinde SCADA sistemi olduğu, ancak D.S.İ. tarafından depo önü 

manevra odalarının iptal edilmesiyle scada sistemi yarı aktif (Sadece depo seviyeleri 

görülmektedir) edilebilmiştir. İller Bankasınca Bitlis Merkez Kanalizasyon ve İkmal İnşaatı işi 

kapsamında içmesuyu depolarının manevra ve hazne içi tesisatının yapılması uzun süreli 

kesintiler oluşturacağından COVİD-19 Pandemi nedeniyle iptal edilmiştir.  İçmesuyu İnşaatının 

2022 yılında tamamlanmasıyla 2022 yıllı içerisinde scada sisteminin değiştirilmesi ön 

görülmektedir. Su kayıplarını önlemede Su İşletmesi Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet 

gösteren Abone Takip Şefliği personellerince 2021 yılında şebeke sisteminde 320 adet aboneye 

çağrı yapılarak, 786 adet su aboneliği yaptırılmıştır.Abonelerce yapılabilecek sayaç sökmelerini 

engellemek amacıyla 2021 yılında mühürsüz tespit edilen (yeni abonelikler dahil) 430adet sayaç 

mühürleme işlemleri yapılmıştır. 11.12.2017 tarihinde İller Bankası Genel Müdürlüğünce ihalesi 

yapılan ‘’Bitlis (Merkez) Kanalizasyon ve İçme Suyu İkmal İnşaatı Yapım İşi’’işi 2018 – 

2019 – 2020 ve 2021 yıllarında %99,90 lik kısmı tamamlanmıştır. 2022 yılında çarşı merkezde 

Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılacak hizmet kanalına bağlantı çalışmaları ile işin 

bitirilmesi hedeflenmektedir. Yeni içme suyu hattı döşenen mahallelerimizde eskiyen çürümeye 

yüz tutmuş, kayıp kaçak oranını arttıran abone hatlarının değişimi yapılmıştır. 2020 yılında 4080 

adet abone hattı yenilemesiyle 48960 metre, 2021 yılında 1800 adet abone hattı yenilemesiyle 

27000 metre toplamda 75960 metre abone hattı değiştirilmiştir. 2019 yılında Duap kaynaklarında 

elde edilen su miktarı 180 lt/sn iken 2020 yılında 100,60 lt/sn, 2021 yılında 54 lt/sn olarak 

ölçülmüştür. Celikan kaynaklarında 2019 yılında 33,25 lt/sn olan su debisi 2020 yılında 18,55 

lt/sn, 2021 yılında 10,50 lt/sn olarak hesaplanmıştır. 2020 ve 2021 yılın da  yeterli yağış 

alamayan İlimiz Merkezde 2021 yılında bir önceki yıla oranla sisteme giren su miktarında 

%20,67 oranında azalışın yaşandığı, yüzeysel kaynaklarda (Duap ve Celikan Kaynaklarında) su 

debilerinin 2019 yılına oranla yaklaşık % 69,74 azaldığı gözlemlenmiştir. Kuraklık nedeniyle 

kaynaklarda oluşan debi azalması nedeniyle acil olarak İlimiz Beşminare Mahallesi Suvar köyü 



    

 

mevkiinde 1 adet, yine Beşminare Mahallesi Başhan Mevkiinde 1 adet olmak üzere toplam 2 

adet sondaj çalışması yapılmıştır. 2021 yılında yapılan altyapı (İçmesuyu, Kanalizasyon, 

Doğalgaz) çalışmaları esnasında oluşan arızalar dışında herhangi bir su kesintisi yapılmamıştır. 

Yaşanan kuraklığa karşılık uzun vade bir barajın yapılması, ayrıca kuraklığa neden olan küresel 

ısınmayla mücadele edilmesi gerekmektedir. Küresel ısınmanın sonucu iklimlerin bu şekilde 

devam etmesi halinde, İlimiz Merkez Duap veya Tatvan Sapor Mevkilerinde içme suyu barajının 

yapılması ileriki yıllar için gerekli görülmektedir.  

Yukarıda bahse konular dışında yer altı su seviyesinin kontrol edilememesi en önemli 

sorunlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlimizde ve civar İllerde Özel Kişiler, Tüzel 

Kişilikler ve Resmi Kurumlarca yapılan bilinçsiz ve izinsiz sondaj çalışmaları yeraltı su 

kaynaklarını etkilemektedir. İçme suyu kaynaklarını etkileyen, yeraltı su seviyesinin düşmesine 

neden olan izinsiz ve bilinçsiz sondaj çalışmalarının kontrol altına alınması gerekliliği önem arz 

etmektedir.  

➢ 2022 Yılında Yapılması Planlanan ve Yapılması Gereken Çalışmalar: 

• 2022 yılında Müdürlüğümüz bünyesinde; insani tüketim amaçlı su temini, suyun 

dezenfekte edilmesi, depo ve manevra odalarının ıslahı, isale ve şebeke hatlarında 

oluşabilecek arızalara müdahale, su kayıplarının kontrolü, suyun tahakkuku ve 

kanalizasyon şebeke hatlarında oluşabilecek arızalara müdahale etmek amacıyla 7/27 saat 

mesai gözetmeksizin çalışmalarımıza devam edilecektir.  

• 2021 yılında özellikle yaz aylarından itibaren yer altı su seviyesinin düşmesiyle 2022 

yılında sisteme ek su aktarım çalışması düşünülmektedir. 

• Yeni Sanayi bölgesinde 900 metre içmesuyu, 950 metre kanalizasyon altyapı çalışması 

planlanmaktadır. 

• Yeni imara açılan Beşminare mahallesi Toki 3. Etapta 4700 metre içmesuyu 3500 metre 

kanalizasyon hattının döşenmesi planlanmaktadır. 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Yumurtatepe köyü (papşin) mevkilerinde 1200 metre içmesuyu ve 

600 metre kanalizasyon hattı çalışmaları planlanmaktadır. 

• İlimiz Çarşı Merkezde Karayolları Bölge Müdürlüğünce yapılacak hizmet kanallarına 

kanalizasyon bağlantıları ile 1800 metre içmesuyu hatları yapılacaktır. 

• İlimiz Hersan ve 8 Ağustos Mahallelerinde eksiklikleri tespit edilen yakşaık 4500 metre 

kanalizasyon hattının yapımı planlanmaktadır. 

• Saray Mahallesi Veysel Karani Caddesinde yeni açılan işyerleri için 800 metre içmesuyu 

850 metre kanalizasyon hattı döşemesi planlanmaktadır. 

• Hüsrevpaşa Mahallesi Hüsrevpaşa Okulu altında bulunan müstakil yerlerin 550 

kanalizasyon hatlarının değişimi planlanmaktadır  

• Beşminare Mahallesi Toki 1. Etapta bulunan D.S.İ tarafından yapılan 4000 m3 içmesuyu 

deposunun aktif hale getirilmesi planlanmaktadır. 

• Beşminare Mahallesi Toki 1. Etapta bulunan ve aktif edilmesi planlanan 4000 m3 lük 

içmesuyu deposuna ek manevra dağıtım odasının yapılması planlanmaktadır. 

• Beşminare Mahallesi Toki 4. Etap Organize sanayi yanı müstakil evler için 1250 metre 

içmesuyu hattı döşenmesi planlanmaktadır. 

• İlimiz Merkez içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinde meydana gelebilecek arızalar ile 

ek su ilave çalışmaları için gerekli duyulan malzemelerin alım ihalesinin yapılması 

planlanmaktadır. 

• Belediyemiz ile İller Bankasınca müşterek olarak yürütülen altyapı çalışmalarının 2022 

yılında tamamen bitirilmesi planlanmaktadır. 

• Scada sisteminin yeni döşenen içmesuyu şebekesine uygun hale getirilebilmesi için 

gerekli ön çalışmalar yapılacaktır. 

• Sanayi ve Best bölgesini besleyen Kireçtası Köyü Mevkiinde bulunan Su kaptajının 

yerine yeni 100 m3’lük içmesuyu depo yapılması planlanmaktadır. 



    

 

• Saray Kaptajı, Kanimiyankaptajı, Azo Bağı Kaptajı ve Sapkor Köyünde bulunan su 

kaynak kapitajlarının rehabilitasyon çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.  

      

❖ 2021 yılında Belediyemizce ‘’Bitlis Merkez Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı 

Yapım  

İşi’’ kapsamında içmesuyu şebeke hatlarının %3 lük (6583,47 metre) kısmı yapılmış ve toplamda 

%100’ lik kısmı tamamlanmıştır. 

   

   

❖ 2021 yılında Belediyemizce ‘’Bitlis Merkez Kanalizasyon ve İçmesuyu İkmal İnşaatı 

Yapım  

İşi’’ kapsamında kanalizyon şebeke hatlarının %16,87 (15010,90 mt) lik kısmı yapılmış ve 

toplamda %99,9’ luk kısmı tamamlanmıştır. Çarşı merkezde karayolları hizmet kanalı 

yapımından hemen sonra döşenmiş hatların hizmet kanalına bağlanmasıyla işin %100 lük kısmı 

tamamlanacaktır. 



    

 

     

    

❖ 2021 yılında Belediyemizce içmesuyu depolarının güvenliği için depo etrafları tel örgüler 

ileçevrildi.  

    

❖ Belediyemizce yapılan  1850 adet su arızasında 90 mm ile 600 mm çaplarda yaklaşık 

2434 metre şebeke hattı borusu, 8839 metre abone hattı borusu ve bu borulara bağlı 

bağlantı tesisat malzemeleri (Vana, manşon, rekor, rediksiyon, kelepçe v.s.) kullanıldı. 



    

 

    

❖ İçmesuyu Ana İsale hattı ve İçmesuyu şebeke hatlarında oluşan arızalara anında 

müdahale edildi. 

    

❖ Belediyemizce ihtiyaç duyulan yerlere yeni hatlar ve deplase işlemi gereken yerlerde 

şebeke hatları değiştirildi. 

❖ Eskiyen Sapkor İsale Hattının 930 metrelik değiştirildi. 

    

❖ Arızalanan içmesuyu vana ve aksamları değiştirildi. 



    

 

    

 

❖ Belediyemizce Beşminare Mahallesi Toki 5. Etap mevkiinde 692 metre 160 mm lik PE100 

borularla 3  adet isale hattının değişimi (deplase) yapıldı. 

     

❖ Belediyemizce Tüvtürk Kavşağı Karayolları çalışmaları esnasında 1290 metre 110 mm 

PE100 borularla içmesuyu hat değişimi (deplase) yapıldı. 

      

❖ Belediyemizce aksaklıkları görülen içmesuyu depo tahliye hatları yenilendi. 



    

 

     

❖ Kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara anında müdahale edildi. 

       

❖ Belediyemizce Şehir Merkezimizde vidanjör hizmetleri yapıldı. 

❖ Kanalizasyon baca ve kapaklarının onarımı yapıldı. 

     

 

❖ 2021 yılında eskimiş çürümeye yüz tutmuş 1800 Adet aboneye ait 27000 metre abone 

hattı yenilendi. 



    

 

       

 

Vatandaşlarımızın içmesuyu ihtiyacının karşılandığı sondaj kuyularında oluşan arızalara 

müdahale edildi. 

❖ 2020 ve 2021 yılında çok şiddetli kuraklık yaşayan İlimiz Merkezde oluşabilecek içmesuyu 

sıkıntısının önüne geçebilmek için Beşminare Mahallesinde 2 Adet Sondaj Çalışması yapıldı. 

     

❖ Belediyemizce İsale hatları, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke hatları ile içmesuyu depo  

tesisatlarında kullanılmak üzere 317 kalem malzeme alım ihalesi yapıldı. 

❖ Belediyemizce içmesuyu depolarında dezenfektan işlemleri için sıvı klor alımı 120000 kg 

sıvı klor alımı yapıldı. 



    

 

     

❖ İzinsiz su tüketimi yapan abonelerin kaçak hatları iptal edildi. 

Mali Bilgiler: 2021mali yılı bütçesi toplam 60.283.285,84TL olarak tespit edilerek karara 

bağlanmıştır. Mali yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 53.907.308,44 TL harcama yapılmıştır. 

Harcamaların kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 35,5’dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK YÖNETİMİ 
 

GENEL BİLGİLER 

Yetki Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görevi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince 

Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.  

• Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi 

işlemlerinin yapılması, 

• Yapılan işleri kontrol ve takip etmek, imar durum belgesi düzenlemek, 

• Kot tutanağı tanzimi, mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik ve makine projelerinin onayı ve 

kontrolünü sağlamak, 

• Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaşmalarla etkin mücadelede bulunmak, 

• Ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapıları belirleyerek yasal işlem yapmak, 

• Ruhsat ve eklerine uygun yapılan yapılara yapı kullanma izni düzenlemek, 

• Yapı tamir-onarım belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak, 

• Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli binalara mevzuata göre gerekli işlemleri yapmak, 

• Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmayı engelleyici çalışmalar yapmak, 

• Kültür ve Tabiat Varlıkları yasası kapsamına giren isleri mevzuata göre sonuçlandırmak, 

• Tadilat projelerini onaylamak ve takip etmek, 



    

 

• İmar planı ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını 

sağlamak, 

• İfraz, tevhit, yola terk, parselasyon ve imar uygulaması işlemlerini kontrol ederek onay 

için encümene sevk etmek, 

• İmar mevzuatının yetki verdiği arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde encümen 

kararı alarak geçici ruhsat düzenlemek, 

• Kamunun selameti için gerekli önlemleri almak, bu önlemlere uymayanlar hakkında yasal 

işlem yapılmasını sağlamak, 

• Bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek, 

• Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak, 

• Birim arşivimizdeki mevcut tüm evraklar dijital ortama geçirilmektedir ve devamlılığı 

sağlanmaktadır. 

• Görev alanımız ile ilgili iç ve dış yazışmaları diğer birimler ile organizeli bir şekilde 

yapmak, 

• Mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin yerine 

getirilmesini sağlamak. 

 

➢ Müdürlüğün Görevi 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi 

gereğince Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.  

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, arazinin hâlihazır kullanım biçimini saptar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kentin ve süregelmekte olan, kentleşme olgusunun 

özelliklerini dikkate alarak, kentsel gelişme ve büyüme hedef ve stratejilerini belirler,  

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kent arazilerinin gelecekteki kullanım amaçlarını belirler 

ve bunu haritalar üzerinde işaretler, 

•  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapılaşmayı sürekli izleyerek, saptanmış olan norm 

ölçülere koşut davranışların gerçekleşmesini sağlar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, aykırı davranışların saptanması durumunda gerekli yasal 

yaptırımları uygulayarak, aykırılıkların giderilmesini sağlar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kent ölçeğinde konut projeksiyonları yaparak, kentsel 

konut arsalarının üretim koşullarının gelişmesini sağlar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapılaşma ve kentleşme ile ilgili plan ve kurallara aykırı 

olarak, yoğun insan yerleşmelerine konu olmuş alanlarda düzenleyici ve geliştirici 

önlemler alır, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hizmet amaç ve hedefleri, zaman zaman yeni kavram ve 

yaklaşımlar açısından gözden geçirir, 

•  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hizmetin olabilen her kesiminde nitel ve nicel hedefleri 

belirler, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için mevcut kaynak ve alanları gözden 

geçirir ve ek kaynak gereksinimi varsa bunların sağlanması yoluna gider, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, çalışma planlaması yapar, yıllık ve aylık planlar yapar, 

çalışmalardan sorunlu olanları açıklık ve kesinlikle belirtir, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, çalışma sonucunda, raporlama sistemi oluşturur, görev ve 

sorumluluk verilmiş olanlarca, yazılım bir durum raporu ile görevin gerçekleştirilme 

durumu açıklanır, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, çalışmalarda elde edilen ilerlemeleri değerlendirmek üzere 

dönemsel eşgüdüm toplantıları düzenler, 

•  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirir, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Başvuru sahiplerinin, ünitelerde fazla dolaşmasına 

meydan vermeyecek yönetimle ilişki kurabilmelerini sağlar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, başvuru sahiplerine yol gösterici olmak bakımından, 

başvurunun türüne göre, istenilen belge ve bilgileri içeren bir kılavuz bastırır, 



    

 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, arşiv, fihrist, kayıt ve depolama yönünden sürekli, düzenli 

ve yararlanmaya hazır tutar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Belde bazında veri tabanı oluşturur ve nazım plan 

formatında bu verileri değerlendirir ve irdeler, 

•  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, planlanmış bölgelerde genel durumu gözden geçirir ve 

zaman içinde meydana gelecek değişikliklere uyarlanmasını sağlar, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, tasfiye edilmeyecek gecekondu bölgelerinde, hazırlanmış 

imar ıslah planının uygulama alanına konulmasını sağlar ve bu amaçla halkın etkili 

katılımına dayalı uygulama projeleri geliştirir, 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, konut envanteri ve projeksiyonları yapar ve gelecekte 

meydana gelebilecek konut açığını ve gereksinimini belirler, 

•  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, çevre sorunlarını kentsel planlama işlevinin tamamlayıcı 

bir parçası konumuna getirir, kentsel çevre kalitesini temel göstergeler itibariyle izlemeye 

önem verir ve çevre kalitesindeki bozulmaları saptar, 

 

➢ Müdürlüğün Yetkisi  

Müdürlüğümüz, Belediyemize ait yukarıda sayılan görevlerin yerine getirilmesinde 

hukuki normlar dâhilinde yetkilidir. 

 

➢ Müdürlüğün Sorumluluğu 

• Müdür, birimini Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 

• Başkanlık Makamının gözetimi ve denetimi altında, mevzuat gereği uzun, orta ve kısa 

vadeli planlar hazırlar, bütçe ile uyumlu hedefler, programlar geliştirir ve uygulatır. 

• Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup, Müdürlüğün; sevk ve idare edilmesini, organize 

edilmesini ve her türlü çalışmasını düzenler. 

• Diğer Müdürlükler ile koordinasyonu sağlar. 

• İş ve işlemlerin yasa, yönetmelik ve tüzükler ile Başkanlık Makamının prensip ve 

talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar ve gerekli tedbirlerin alınmasını 

temin eder. 

• Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen 

sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanı ve Başkan 

Yardımcısına karşı da sorumludur. 

  

İDAREYE İLİSKİN BİLGİLER 

Fiziksel Yapı 

Bitlis Hüsrevpaşa Mahallesindeki idari binasının 1'inci katında 1 müdür odası, 1 servis odası, 1 

arşiv odası, olmak üzere beş oda olarak hizmet vermektedir. 

Örgüt Yapısı 

 
Yasa ve Yönetmelikler 

• 5393 Sayılı Belediye Yasası 

• 3194 Sayılı İmar Yasası 

• 3194 Sayılı İmar Yasası ile bağlantılı yasalar 

• 3194 Sayılı İmar Yasası ile bağlantılı yönetmelikler 

• Kamu mali yönetimi ve kontrol mevzuatı 

• 4982 Sayılı Bilgi Edinme yasası 



    

 

• İhale mevzuatı 

• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

• Resmi gazete, dergi ve yayınlar. 

 

 

İnsan Kaynakları  

Sıra Ünvanı Adedi 

1 Müdür Vekili 1 

2 İnşaat Mühendisi 1 

3 Harita Mühendisi 1 

4 Şehir Plancısı 1 

5 Teknisyen 1 

6 Jeoloji Mühendisi 1 

7 Şirket Elemanı (İşçi) 4 

TOPLAM 10 

 

Teknolojik Kaynaklar 

S.No Ürün Adı Adedi 

1 Masa Üstü Bilgisayar 7 

2 Arşiv Odası 1 

3 Diz Üstü (Laptop) Bilgisayar 2 

4 Hp Lazer Jet Yazıcı 2 

5 Çalışma Masası 8 

6 Müdür Masası 1 

7 Çalışma Koltuğu 11 

8 Misafir Koltuğu 10 

9 Dosya Dolabı Kapaklı 3 

10 Telefon 3 

 

 

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

Faaliyet ve Proje Bilgiler 

 

Sıra No PROJENİN ADI PROJENİN DURUMU 

 

1. 

2200 Hektarlık alanda Ortofoto Harita ve, 

halihazır harita Güncellemesi, yaklaşık 70 

hektarlık alanda jeolojik ve jeoteknik etüt yapımı, 

ilave+revizyon İmar planı yapılması ve 18 madde 

imar uygulaması yapılması Hizmet alım işi 

Yer teslim tarihi:27.10.2020 

Geçici Kabul: 

Maliyeti:100.000,00 TL 

 

 

2. 

Belediyemize yeni hizmet binası arşiv yapımı ve 

müdür odası düzenlenmesi işinde kullanılmak 

üzere 10 kalem malzeme alım işi 

Yer teslim tarihi:04.06.2021 

Geçici Kabul:  

Maliyeti:379.595,00 TL 



    

 

 

Performans Sonuçları Ve Tablosu 

01.01. 2021 -22.12. 2021 tarihleri arasında: 135 adet yapı ruhsatı verilmiştir. 

01.01. 2021 -22.12. 2021 tarihleri arasında: 63 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. 

01.01. 2018 -31.12. 2021 tarihleri arasında: 53 adet imar plan tadilatı yapılmıştır. 

01.01. 2020 -22.12. 2021 tarihleri arasında: Yaklaşık 1100 adet imar durum bilgisi 

verilmiştir.(ekspertizler ve ilgililere 

bilgilendirme için verilenler dahil) 

01.01. 2021 -22.12. 2021 tarihleri arasında: 23 adet 3194 sayılı imar kanunun 18. Madde 

işlemi yapılmıştır. 

01.01. 2021 -22.12. 2021 tarihleri arasında: 110 adet ifraz-tevhid-ihdas ve yola terk işlemi 

yapılmıştır. 

01.01. 2021 -22.12. 2021 tarihleri arasında: 2384 adet gelen-giden evrak vardır. 

01.01. 2018 -31.12. 2021 tarihleri arasında: 104 adet Belediye Meclisi Kararı vardır. 

01.01. 2018 -31.12. 2021 tarihleri arasında: 153 adet Belediye Encümen Kararı vardır. 

 

Mali Bilgiler 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 mali yılı bütçesi 2.735.000,00TL, ödenek konulmuş, 

bunun 1.336.691,06  TL’ si harcanmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye gider bütçesine 

Oranı 0,88 dir 

 

Amaç ve Hedefleri 

➢ Amaç: Bitlis Belediyesinin prensip, plan ve programları ile bağlı bulunulan mevzuat ve 

Başkanlık Makamının belirleyeceği esaslar çerçevesinde Bitlis Belediyesi yetki alanı 

içerisinde Müdürlüğümüz sorumluluk alanında olan iş ve işlemlerin takip ve 

yürütülmesi, denetimi ve ilgili mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesidir. 

➢ Hedef: Yapılan ve yapılacak hizmetlerde kaliteyi yükseltmek ve halkın memnuniyetini 

sağlamaktır. 

Temel Politikalar ve Öncelikler 

• Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 

• Hizmetlerin elde edilişi ve sunumunda yerindelik ve gereksinimlere uygunluk, 

• Hesap verebilirlik, 

• Kurum içi yönetimde ve ilimizi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

• Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik, 

• Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

• Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine, sürdürülebilirlik, temel ilkelerini 

esas alır. 

 

• ZABITA YÖNETİMİ 

 
GENEL BİLGİLER 

• Yetki Görev ve Sorumlulukları: 

Belediye Zabıtasının görev ve yetki alanı Bitlis  Belediyesi sınırları ve ilgili Kanunların işaret 

ettiği alanlardır. 

• Müdürün Görevleri  



    

 

• Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder. 

• Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.  

• Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.  

• Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.  

• Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak,  

• Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,  

• Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iș ve işlemlerinin zamanında ve 

doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini 

sağlamak.  

• Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak. 

• Belediye Başkanı, üst makamların emirleri, Meclis ve Encümen kararlarını yerine getirmek. 

• Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,  

• Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve 

mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,  

• Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin 

etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini 

belirlemek, yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması 

hususunu üst makamlara bilgi vermek,  

• İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine 

getirilmesinden, ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.  

• Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık Makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar 

yaparak hazırlamak,  

• Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu 

emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini 

yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini 

vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,  

• Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü 

birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine 

göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek,  

• Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, 

kendi takip ve kontrolündeki zabıta amiri veya komiserlerine devretmek, (Zabıta Müdürüne 

yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez.)  

• Harcama Yetkilisi ve İhale Yetkilisidir.  

• Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları 

yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek,  

• Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme 

cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,  

• Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması 

için, Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,  

• Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların 

yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak,  

• Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış 

kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla 

işbirliği sağlamak,  

• Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta 

hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,  

• Başkan, Başkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye 

Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak,  

• Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, 

amirliklerin çalışmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü 

ya da yazılı) vermek,  

• Müdürlük gelen evrakları ilgili amirlikler havale etmek, takibini yapmak,  



    

 

• Müdürlük yazışmaları imzalamak,  

• Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,  

• Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,  

• Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,  

• Müdürlük arşivini oluşturmak,  

• Bilgi edinme başvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak,  

• Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.  

• Personel arasında görev yazılı olarak dağılımını Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde 

gerçekleştirmek.  

• Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmaktır.  

• Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, 

aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak  

• Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Başkanlık 

Makamına önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazışmalar yaparak 

bilgi vermek,  

• Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araştırma ve görüşmeleri yürütmekle birinci 

dereceden Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur.  

• Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar 

yaparak hazırlamak,  

• Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme 

cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak,  

• Amirliklerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalıma raporlarını düzenleyerek Başkanlık 

Makamına sunmak, 

• Zabıta Müdürlüğünün Sorumluluğu 

• Zabıta Müdürünün Sorumlulukları-Zabıta Müdürü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve diğer 

Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında 

kullanılmasından sorumludur. 

• Fiziksel Yapısı 

• Belediye Hizmet Binası 1. Katta bulunan yerleşkede 1 Zabıta Müdürü ve 1 Zabıta büro 

hizmetleri odası. Belediye Hizmet Binasında bulunan Müdürlüğümüz iki bölümden 

oluşmaktadır. Müdür odası ve çalışan personel ofisi olmak üzere, Yaklaşık 120 M2 bir alana 

kurulmuştur. 

İnsan Kaynakları 

SIRANO ÜNVANI ADEDİ 

1 Zabıta Müdürü 1 

2 Zabıta Amiri - 

3 Zabıta Komiseri 5 

4 Zabıta Memuru - 

5 Zabıta İşçi 1 

6 Zabıta Destek Personeli 23 

 TOPLAM 30 

 

• Personelin senelik izin, istirahat, mazeret izni, ücretsiz, evlilik, doğum izin işlemlerini takip 

etmek ve yürütmek,  

•  Personelle ilgili evraklarda evrak kayıt birimdeki tüm görevleri yürütmek  

•  Personele ilgili tüm yazışmaları yapmak,  

•  İdari İşler Birimi ile iș ve işlemleri ortaklaşa yürütmek,  

•  Yasalar doğrultusunda yapılacak iș ve işlemlerle ilgili Yazı İşleri Biriminden destek almak, 

•  Bütçe ve performans programlarını oluşturmak,  



    

 

• Faaliyet programını Ceza ve takip Birimi ile birlikte hazırlamak,  

•  Personelin eğitim ve geliştirilmesi ile iș ve işlemleri yürütmek,  

•  Zabıta destek personelinin izin, rapor v.b. iș ve işlemlerini takip etmek 

 

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar:  

Sıra no Cinsi Adedi 

1 Ford transit marka 14+1Minibüs  Araç 1 

2       Binek araç  1 

3 El telsizi  19 

4 Bilgisayar 5 

5 Ses yayın dağılım cihazı (hoparlör) 50 

 
TOPLAM 76 

 

Sunulan Hizmetler:  

• İlan Reklam Gelirleri: İlan, Reklam ve Anons gelirleri kapsamında gerekli ücretler tahakkuk 

ettirilip İlgili resmi Kurum ve Kuruluşlara tebliğ edilmiştir. Kişisel Anonslarda gerekli 

ücretler peşin alınarak gereği yapılmıştır. 

• Yolda Kalanlar: Muhtelif zamanlarda yolda kalan kişilerin gidecekleri yerlere ulaşa 

bilmeleri konusunda bilet veya nakdi yardım talep edenler vatandaşlara gerekli yardımlar 

yapılarak gidecekleri adreslere nakilleri işlemleri yapılmıştır. 

• Kuaför ve Güzellik Salonları: Kuaför ve Güzellik Salonlarının Denetimleri İl Sağlık 

Müdürlüğü Personelleri ile koordineli olarak denetimleri yapılmaktadır 

• Seyyar Satıcılarla Mücadele Çalışması : Çarşı merkezinde Mıntıkalarda görevli  ekibimiz 

08.00 – 19:00 saatleri arasında görev yaparak seyyar faaliyetlerine mani olmaya 

çalışmaktadır. Usulsüz yer işgalleri yapılması trafik akışının engellenmesi, sattıkları 

mamullerin sağlıklı olup olmadığının denetlenmesi, haksız rekabete neden olunması ile 

ilimizde ekonomi ve ticaretin gelişmesini engelleyen seyyar satıcılıkla etkin şekilde mücadele 

edilmiş; ses yükseltici cihazlarla yapılan gürültü kirliliği engellenmiş olup, 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununa göre İzinsiz İşgal fiilinden işlem yapılarak para cezası ve idari yaptırım 

uygulanmıştır. 

• ÇALIŞMALAR 

• Gecekondu ve İmarla İlgili Çalışmalar : 

• 3194 sayılı İmar Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye Zabıtası Yönetmeliği 

hükümlerince belediye sınırlar içerisinde bulunan alanlarda İmar Mevzuatına Aykırı ve Kaçak 

Yapılaşma ile ilgili denetimler İmar Müdürlüğü ile koordineli olarak devam etmektedir. 

• Sebze Hali Çalışmaları: Hal İçerisinde araç park edilmesinin engellenmesi, Esnafların 

denetimlerinin yapılması, Sebze ve Meyve getiren araçların Kontrol edilmeleri çalışmaları ve 

Hileli satış yapmak, intizam ve kurallara uymamak. yüksek sesle bağırarak satış yapmak.  

Kendisine tahsis edilen yeri taşarak yer ihlali yapmak, başka bir yere izinsiz sergi açmak, 

izin verilen şekil dışında sergi açarak diğer esnafların görünümünü engellemek vb. 

çalışmalar yapılmaktadır. 

• Et ve Et ürünleri  

• İl genelinde bulunan et ve et ürünleri faaliyetleri yürüten iş yerlerinin denetimleri yapılmıştır. 

 



    

 

 
 

• Dilencilerle ilgili Çalışmalar: Geçmiş dönemden bu güne kadar büyük sorun olarak görülen 

dilenciler konusunda yapılan çalışmalarda büyük oranda azalma olurken bu sorun 

çözülünceye kadar çalışmalarımız devam edecektir.Yıl boyunca İlimiz Rah-Ova Üç Yol 

Mevkiine çevre illerden gelerek çadır kurmaya yeltenen şahıslara izin verilmeyerek şehir 

merkezi dışına çıkartılmışlardır.  

• Ruhsat Birimi İle İlgili Çalışmalar: İlimiz sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin 

ruhsatlandırılması için ruhsatsız iş yerlerine gerekli tebligatlar yapılmış, süre hitamında iş 

yerlerini ruhsatlandırılma çalışmaları rutin olarak devam etmektedir. 

 

 
 

 

 

• Su İşleri Müdürlüğü İle İlgili Çalışmalar: Kaçak Su kullanımın engellenmesi ve yeni abone 

kayıt işlemleri uygulaması üzerine kurulan denetim ekibine bir zabıta personeli 

görevlendirilerek; 6111 sayılı yasa kapsamında su borçlarını taksitlendirme yapan 

vatandaşlara gerekli anonslar yapılmış ve halkı bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır. 

• Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili Çalışmaları: Yıl Boyunca İlimiz merkezinde yapılan 

çalışmalarda yardımcı olundu. İlimiz merkezde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum 

ve Kuruluşları yetkililerine işyerlerinden ve malikânelerinden  çıkan çöp, evsel atık ve 

hafriyatları Belediyemizin belirlemiş oldukları alanlara dökmeleri konusunda rutin olarak 

denetim ve uyarılar yapılmıştır.  

• Büro Çalışmaları: Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle 

büromuzda dikkate alınmakta ve Evrakın gereği personel tarafından yapıldıktan sonra gerekli 

görüldüğü takdirde evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir. 

Ayrıca telefonla ve Beyaz masaya gelen şikâyetler büro personeli tarafından derhal ilgili 

ekibe bildirmekte ve takibi yapılmaktadır.  



    

 

• Kurban Bayram Çalışmaları: Kurban Bayramı döneminde, 2 adet kurban satış yerinde 

gerekli kontrol ve denetimler yapılarak halkın daha hijyenik ve güvenilir şekilde kurban 

kesmeleri sağlanmıştır. Kurban kesiminden kaynaklanan atıkların, bulaşıcı hastalığa meydan 

vermemesi ve çevre görüntü kirliliği oluşturmaması için Zabıta Müdürlüğü 

koordinatörlüğünde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile organize bir şekilde tüm kurban ve satış 

alanlarının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi işlemi sağlanmıştır Bölge içerisindeki ahır, 

çiftlik ve işletmelerin kontrolleri yapılmıştır.İlimiz Saray Mahallesinde kurban satış alanı 

oluşturuldu. 

• Ramazan Bayramı Çalışmaları: Ramazan ayı boyunca Belediyemizin düzenlemiş olduğu 

İftar Yemeği Etkinlikleri kapsamında zabıta personellerimizin görevlendirilmeleri 

sağlanmıştır.  

• Kabahatler Kanunu Uygulamaları:Zabıta Personelleri tarafından Kabahatler Kanununa 

aykırı davranışta bulunan Resmi Kurum, Kuruluşlar, Esnaflar ve Vatandaşlar Gerçek ve Tüzel 

Kişiler İdari Para Cezaları uygulanmaktadır. 

 

TRAFİK ZABITA AMİRLİĞİ 

• Trafik Zabıta  

• Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarına yapılan yapı ve 

tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanlarıyla birlikte tutanak 

düzenlemek. 

• Yetkili organlar tarafından tespit edilen durak yerleriyle karayolu, meydan, sokak, yol 

üzerindeki araç park yerlerinde denetimleri ve işlemleri yapmak. 

• Yetkili organlarca belirlenen kara, deniz ve demiryolu üzerindeki her türlü toplu taşıma 

araçlarıyla taksilerin sayılarını bilet tarifelerini zaman ve güzergahlarını denetlemek. 

• Kanunlarda belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden yetkili makamca uygun 

görünenleri yürütmek. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli önlemleri almak. 

• Belediyelerce dikilen trafik levha ve işaretlerine verilen hasarları tespit etmek. 

• GELİRLER 

• Yer İşgal Harçları Çalışmalar: İlimizde aktif olarak ticari amaçlı müşteri ve yolcu taşımacılığı 

yapan Taksi ve Kooperatiflerden yer işgal harçları alınarak çalışmalar devam etmektedir. 

• Hat ve Plaka Devirleri:5393 Belediye gelirleri kanun tasarısında Hat ve Plaka devirleri 

yapılmış olup gerekli ücretler tahsil edilmiştir. 

• ÇALIŞMALAR:Öncelikli sorumluluğumuz halkımızın can ve mal güvenliği bu kapsamda 

halkımıza en iyi bir şekilde hizmet verebilmek için bütün gücümüzle çalışmaktayız. Trafik 

ışıkları ve Sinyalizasyon: İlimizin Belirli kavşaklarına sinyalizasyon ışıklandırma 

sistemini kurdurarak trafik akışının daha düzenli çalışmasını sağlamaktadır. 

• Okul Servis Aracı: zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma 

hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel 

kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek amacıyla Servis araçlarında yeni 

uygulamaya geçilmiştir.  

• Çarşı merkezinde Mıntıkalarda görevli  ekibimiz 08.00 – 19:00 saatleri arasında görev 

yaparak seyyar faaliyetlerine mani olmaya çalışmaktadır. Yanlış Araç parklarına hemen 

müdahale edilip  trafik akışının engellenmemesi, konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

• Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili Çalışmalar: İlimizde ve sınırları içerisinde bulunan alanlarda 

yapılan, altyapı, yol, çevre düzenlemesi vb. çalışmalarda koordinasyon sağlanmış olup; 

Asfaltlama ve diğer çalışma yapılan konularda cadde ve sokaklarda trafik ve çalışma 

bölgesinin güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca İlimiz Arap Köprüsü Kilise mevkiine İnşaat 

hafriyatı dökülmemesi konusunda yıl boyunca rutin olarak kontroller başlatılmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/KarayollarÄ%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karayolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Meydan
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toplu_taÅ?Ä±ma_araÃ§larÄ±&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Toplu_taÅ?Ä±ma_araÃ§larÄ±&action=edit&redlink=1


    

 

• Su İşleri Müdürlüğü İle İlgili Çalışmalar: Şehir suyu şebekesi hattı kazı çalışmaları kontrol 

altında tutulmuş, gerekli trafik  önlemleri alınmış, kazı sonucu çıkan hafriyatların belirlenen 

döküm sahalarına nakledilmesi sağlanmıştır. 

• Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili Çalışmaları: Yıl Boyunca İlimiz merkezinde yapılan 

çalışmalarda gerekli trafik önlemleri alınarak çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. 

• Başı Boş Dolaşan Hayvanlar: İlimiz ana arter yol üzerinde ve Protokol yolu güzergahlarında 

başıboş dolaşan hayvanların Ana Yol Güzergâhlarından uzaklaştırılmaları konusunda rutin 

kontroller yapılmaktadır. 

• Durak ve Yolcu Bekleme Yerleri: İlimiz merkezde Kitle Taşımacılık İşi kapsamında Yeni 

durak kurma ile birlikte yolcu bekleme kabinleri yeri çalışmalarına başlanılarak kurulumu 

yapılacaktır. 

• Kar Temizleme ve Küreme Çalışmaları: Kar Temizleme ve Küreme Çalışmaları: Belediye 

Başkanlığı Saha Amirliğinin İlimiz genelinde yapmış olduğu Kar Temizleme ve Küreme 

Çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın daha duyarlı davranmaları hususunda işyeri ve 

evlerinin dam ve çatılardaki karların zamanında  temizletilmesi konusunda gerekli uyarılar 

yapılmakta uyarılara uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. 

• Büro Çalışmaları:Müdürlüğümüze gelen bütün evrak, dilekçe, genelgeler, emirler öncelikle 

büromuzda dikkate alınmakta ve Evrakın gereği personel tarafından yapıldıktan sonra gerekli 

görüldüğü takdirde evrak hakkında gelmiş olduğu birime yazılı olarak bilgi verilmektedir. 

Ayrıca telefonla ve Beyaz masaya gelen şikâyetler büro personeli tarafından derhal ilgili 

ekibe bildirmekte ve takibi yapılmaktadır. 

• Resmi Bayram ve Törenler:23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs 

Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 

Kasım Atatürk’ü Anma Günü yapılan etkinliklerde gerekli tören görevleri yerine getirilmiş ve 

trafik önlemleri alınmıştır. 

 

• ULAŞIM VE TRAFİK PLANI ÇALIŞMALARI 

• İlimiz Merkezde ve Trafik Planı kapsamında yol kullanım detayları, yol kesitleri, kavşak 

düzenlemeleri belirlendiğinden plan doğrultu ve kapsamında mühendislik çalışmaları 

sürdürülerek gerekli imalatların yapılmasına devam edilmektedir. Bu bağlamda çalışmalar 

tamamlandığında yol kullanımında oluşan sıkıntılar giderilmiş olacaktır. 

• İlimiz Merkezde Ulaşım ve Trafik Planlaması doğrultu ve kapsamında yol kullanım detay 

kesitleri doğrultusunda yol kusurundan kaynaklanan kazaların asgari seviyeye düşürülmesi 

çalışmaları başlatılmış ve sürdürülmektedir.  

• BELİRLİ HARF GRUBUNDA YER ALAN TİCARİ PLAKA ÇALIŞMALARI; 

Kanunda belirtilmiş olan trafik düzenlemesinin gerektirdiği düzenlemelerden, servis 

taşımacılığını düzenleyen S Plaka Yönetmeliği, M Plakalı Hatlı Minibüs Yönetmeliği,  T 

Plakalı Ticari Taksi Araçları Yönetmeliği çalışmaları tamamlanmış ve uygulanmaktadır.  

Çıkarılan Yönetmelikler doğrultu ve kapsamında yapılan iş ve işlemler; 

• M PLAKA İŞ VE İŞLEMLERİ: 

• Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren M Plakalı Hatlı Minibüs araçları ile ilgili olarak; 

• Yönetmeliğin çıkarılması, 

• Yılık İşletme Ruhsatlarının Verilmesi, 

• Araç değişiklik Talepleri, 

• Plaka, plaka ve araç satış talepleri 

• Veraset intikal işlemleri, 

• Plakanın askıya alınması talepleri, 

• İş ve İşlem Harçlarının ilgililerce Belediyemiz veznesine yatırılmasının sağlanması, 

• Güzergâh, durak belirleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi çalışmaları 

yapılmaktadır.  

• T PLAKA İŞ VE İŞLEMLERİ: 



    

 

• Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren T Plakalı Ticari Taksi plaka ve araçları ile ilgili 

olarak; 

• Yönetmeliğin çıkarılması, 

• Yılık İşletme Ruhsatlarının Verilmesi, 

• Araç değişiklik Talepleri, 

• Plaka, plaka ve araç satış talepleri 

• Veraset intikal işlemleri, 

• Plakanın askıya alınması talepleri, 

• İş ve İşlem Harçlarının ilgililerce Belediyemiz veznesine yatırılmasının sağlanması, 

• Durak belirleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır. 

• S PLAKA İŞ VE İŞLEMLERİ: 

• Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren S Plakalı Servis araçları ile ilgili olarak; 

• S Plaka Yönetmeliği kapsam ve doğrultusunda gerekli iş ve işlemler sürdürülerek 100 adet S 

Plaka Tahsisi tamamlanmıştır.  

• Tescil gören S Plaka Tahsislerinden sonra;  

• Yılık İşletme Ruhsatlarının Verilmesi, 

• Araç değişiklik Talepleri, 

• Plaka, plaka ve araç satış talepleri 

• Veraset intikal işlemleri, 

• Plakanın askıya alınması talepleri, 

• İş ve İşlem Harçlarının ilgililerce Belediyemiz veznesine yatırılmasının sağlanması, 

• Güzergâh, durak belirleme çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi çalışmaları 

sürdürülmektedir. 

• Servis araçlarında etkin denetim sağlanması, araç yeterliliklerinin sürekli olması, taşıma 

alanına göre taşıma yapacak araç yeterliliğinin oluşturulması ve güncel tutulması amacıyla S 

Plaka Yönetmeliği ve S Plaka Tahsis Şartnamesi ilgili maddelerinde; S Plaka ve/ veya S 

Plakalı Servis aracına, bulunulan takvim yılı içinde İşletme belgesi alınması zorunlu hale 

getirilmiştir. S Plaka ve/ veya S Plakalı Servis aracına bulunulan takvim yılı içinde İşletme 

Belgesi alınmaması halinde bulunulan takvim yılı sonundan itibaren S Plaka Belediyemiz 

Uhdesine alınması süreci başlatılmaktadır. Plakanın uhdeye alınması nedeni ile S Plaka 

İşletmecisi; her takvim yılı içinde Yıllık İşletme Belgesini alacağından gerekli denetim 

yapılmış olacaktır. 

• TOPLU TAŞIMA SERVİSİ ÇALIŞMALARI: 

• Toplu Taşıma güzergâhlarında durak yerlerinin tespiti ile tespit edilen alanlara uygun nitelikte 

durak alım ihalesi yapılmıştır. 

• TRAFİK İŞARETLEMELERİ 

• Şehir merkezinde bulunan düşey ve yatay trafik levha ve işaretleri kontrol edilerek eskimiş ve 

yıpranmış olanların yenileri ile değiştirilmesi işlerine devam edilmektedir. 

 

• YOL VE YAYA GEÇİŞ ÇİZGİLERİ YENİLENMESİ ÇALIŞMALARI: 

• Özelliğini kaybeden yol, yaya geçidi çizgileri vb. yol çizgilerinin yenileme çalışmalarına 

devam edilmektedir.  

• İlimiz Merkezde Ulaşım ve Trafik Planlaması doğrultu ve kapsamında yol kullanım detay 

kesitleri doğrultusunda yenilenen yolların yol çizgileri standartlarına uygun olarak çizilmesi 

çalışmalarına  başlanmıştır. Ayrıca yaya geçitleri, profil atlama ve diğer yatay işaretleme işleri 

de yapılmaktadır.   

• D- DİĞER HUSUSLAR 

• II AMAÇ ve HEDEFLER 

• İdarenin Amaç ve Hedefleri: 

• AMAÇ: Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü; Belediye Başkanlığı'nın amaçlanan, prensip 

ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği 



    

 

esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, kentin 

düzeninin, halkın huzur ve sağlığının sağlanması ve korunmasının gerektirdiği tedbirleri 

almak ve uygulamaları gerçekleştirmekten; Belediye'nin çeşitli birimleri ile koordinasyon 

halinde özel kolluk gücü olarak ekibinin görev yapmasını takip etmekten ve ekibinin 

çalışmalarını planlamaktan, sivil savunma hizmetleri kapsamında biriminin üzerine düşen 

görevleri yerine getirmesini organize etmekten, biriminin iş durumunu göz önünde 

bulundurarak gerekli ekipleri oluşturmaktan Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği 

Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve 

icrası bağlamında: Bitlis Belediyesi sınırları, mücavir alan ve yetki bölgesi içinde zabıta 

hizmetlerinin planlanmasını, yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamaktır. 

Beldemiz yaşayanları için esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla kendimizi görevli 

addedip; Belediye meclisince alınan ve yerine getirilmesi istenen emir  ve yasaklar ile bunlara 

uymayanlar hakkında mevzuatla öngörülen ceza ve diğer müeyyideleri 

uygulamaktır.5393sayılı Belediye Kanunundaki 51.madde görev ve yetkilerimizi “Belediye 

Zabıtası, Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla, 

Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken 

emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer 

yaptırımları uygular. Görevini yaparken Zabıtaya karşı gelenler Kolluk Kuvvetlerine karşı 

gelenler gibi cezalandırılır. 

• HEDEFLERİMİZ 

• Nitelikli personel temin edilmesi, çalışanların her türlü yasal işlemlerini yürüterek ve 

motivasyonlarını arttırarak başarılı bir performans sergilemelerinin sağlanması. 

• Hayvan Pazarının Kurulması ve Şehir Merkezinde bulunan Hanların Şehir dışına çıkartılması. 

• Her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerin  kontrol edilerek  belgelendirilmesi ve kayıtlı ekonomiye 

kazandırılması. 

• Vatandaşlarda tüketici bilincini geliştirerek belediye zabıtasının etkinliğinin arttırılması ve 

işletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaşlar aracılığı ile sağlanması. 

• Sürekli eğitim ve denetimlerle gıda güvenliğinin sağlanması. 

• Temel Politikalar ve Öncelikler 

• Zabıta Müdürlüğü olarak ilde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahının tesis edilmesi en 

önem verilen konulardır. Vatandaşın mağdur olduğu durumlarda sorunların çözümüne ilişkin 

çalışmalar yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin maksimum derecede elde edilmesi temel 

politikamızdır. Hizmet kalitemizin sürekli iyileştirilmesi ve personel yetkinliğimizin teknik ve 

mevzuata yönelik eğitimlerle geliştirilerek desteklenmesi önceliklerimizi oluşturmaktadır. 

• FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER 

• 2021mali yılı bütçesi toplam 3.650.000,00 TL olarak tespit edilerek karara bağlanmıştır. Mali 

yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 3.650.000,00 TL harcama yapılmıştır. Harcamaların 

kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 2,41’dir 
 

İTFAİYE YÖNETİMİ 
İdareye İlişkin Bilgiler 

Fiziksel yapı: 

İtfaiye MüdürlüğüHüsrevpaşa Mahallesi Ahmet Eren Bulvarında 8000 m2 arsa üzerinde, 1 adet 

müdür odası, 1 adet amir odası, 1 adet dinlenme odası, 2 adet kapalı depo, 1 adet hazır bekleme 

odası, 1 adet malzeme odası ile 1 adet yaklaşık 100 tonluk su havuzundan oluşmaktadır 

 

Örgüt Yapısı 

 



    

 

 
 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

İtfaiye Müdürlüğünde  2 Adet merdivenli yangın Söndürme Aracı, 2 adet merdivensiz yangın 

söndürme aracı, 3 adet Arazöz, 1 adet öncü aracı, 4 adet su motoru, 2 adet bilgisayar, 1 adet 

yazıcı bulunmaktadır. 
Görev ve Sorumluluklar 

1.Müdahale :Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, 

• Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik  kurtarma 

gerektiren olaylara müdahale etmek, 

• İlkyardım hizmetlerini yürütmek, 

• Arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, 

• Su baskınlarına müdahale etmek, 

• Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak, 

• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma 

işlemlerine yardımcı olmak, 

• Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek 

2.Önlem ve Denetim 

• 27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

 “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak, 

• Belediye sınırları içinde belediye meclisince tespit edilen ücretler karşılığında iş ve işlemleri 

yapmak, 

• İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, 

• İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden 

denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek 

• Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerinin bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye 

standartlarına uygunluğunu denetlemek 
3.Eğitim 

• Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek,   

• Halkı, kurum ve kuruluşları önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, 

• Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve 

yetiştirilmesine yardım etmek, 

• Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimlerine yangın yeterlilik belgesi vermek ve 

gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak, 

• Hizmet içi Eğitim ve tatbikatlar yapmak 
Sunulan Hizmetler: 

• Yangın İhbar Telefonuna 110 ve 112nolu Yangın İhbar Telefonu ile Acil Çağrı Merkezi 

Sistemine gelen 353  adet yangın ihbarında; 

A-) YANGINLAR 



    

 

• Ev ve İş Yeri Yangını                    52 : 52 

 

• Anız ve Bahçe Yangını                 134 : 134 

 

• Çöp Yangını                                    56 : 56 

 

• Araç Yangını                                 48 : 48 

 

• Orman Yangını                              32 :  32 

 

• Trafo Yangını                                 28 :  28 

 

• LPG Yangını                                   3 : 3   

 

B) TRAFİK KAZALARI 

Yangın İhbar Telefonuna 110 ve 112nolu Yangın İhbar Telefonu ile Acil Çağrı Merkezi 

Sistemine gelen 97 adet trafik kazasına müdahale edilerek yol ve kaldırımdaki enkazların 

kaldırılmasından sonra bu yol ve kaldırımların temizliği yapıldı. 

     

C-İNSAN KURTARMA 

Yangın İhbar Telefonuna 110 ve 112nolu Yangın İhbar Telefonu ile Acil Çağrı Merkezi 

Sistemine gelen 12 adet insan kurtama vakasına müdahale edilerek, vatandaşlarımızın 

mağduriyeti giderilmiştir.  

    

D-SEL BASKINLARI 



    

 

Yangın İhbar Telefonuna 110 ve 112nolu Yangın İhbar Telefonu ile Acil Çağrı Merkezi 

Sistemine gelen 95 adet sel ve su baskını vakasına müdahale edilmiştir. Moto-Pomp 

aracılığıyla su tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir.  

 

    
 

E-HAYVAN KURTARMA 

Yangın İhbar Telefonuna 110 ve 112nolu Yangın İhbar Telefonu ile Acil Çağrı Merkezi 

Sistemine gelen 77 adet hayvankurtama vakasına müdahale edilmiştir. 

 

 
 
 

F-BACA TEMİZLEME 

Yangın İhbar Telefonuna 110 ve 112nolu Yangın İhbar Telefonu ile Acil Çağrı Merkezi 

Sistemine gelen 16 adet baca temizleme işlemi yapılmıştır.  



    

 

    
 
G- YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATLAR  

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü’ne yapılan müracaatlar sonucunda gerekli Kurum, Kuruluş ve İşyerlerine; 

İtfaiye Müdürlüğümüz Eğitim Alanı’nda ya da yapılan müracaata göre Kurum, Kuruluş ve İşyerlerine 

gidilerek İtfaiyecilik üzerine temel eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılmıştır. Ayrıca, 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından düzenlenen İtfaiyeci 

Eğitim Kursları’na personellerimiz düzenli olarak gönderilmiştir. 

          2021 yılı içerisinde Hizmet içi eğitimlerinin yanında bilinçlendirme eğitimleri kapsamında 1215 

kişiye ulaşılmıştır. 

H-İTFAİYE OLAY İSTATİSTİKLERİ 

EV VE İŞ YERİ YANGINI 52 

ANIZ VE BAHÇE YANGINI 134 

ÇÖP YANGINI 56 

ARAÇ YANGINI 48 

ORMAN YANGINI 32 

TRAFO YANGINI 28 

LPG YANGINI 3 

TRAFİK KAZASI 97 

İNSAN KURTARMA 12 

HAYVAN KURTARMA 77 

SEL BASKINLARI 95 

BACA TEMİZLEME 16 

YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATLAR 29 

TOPLAM : 679 

 

 

 

 

 

 

 

 

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 

VARDİYA SİSTEMİ VE ÖRGÜT YAPISI 



    

 

     Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan mevcut personellerimiz 7/24 saat, Üçlü 

Vardiya Sistemi ile; 4 Memur,  7 İşçi olmak ve 13 Sürekli İşçi olmak üzere Toplam 24personelden 

oluşmaktadır.  

Sıra No ADI VE SOYADI GÖREVİ  ÜNVANI 

1. Nazmi OLCAY İtfaiye Müdürü  Memur 

2. M.Nuri ÇEÇE İtfaiye Şoförü 1. Vardiya Memur 

3. Aydın AYDOĞAN İtfaiye Şoförü  Sürekli İşçi 

4. Cumali ÖRNEK İtfaiye Şoförü  Sürekli İşçi 

5. Ercan BAKIR İtfaiye Eri  İşçi 

6. Ünal YALÇIN İtfaiye Eri  Sürekli İşçi 

7. Celal DALGA İtfaiye Eri  Sürekli İşçi 

8. Selami ÖLEKLİ İtfaiye Şoförü 2. Vardiya İşçi 

9. Güven Deniz ÖZİŞ İtfaiye Şoförü  Sürekli İşçi 

10. Ali İhsan ÖKLÜ İtfaiye Şoförü  Sürekli İşçi 

11. Celal BULUT İtfaiye Eri  İşçi 

12. Yaşar KÖK İtfaiye Eri  İşçi 

13. Serdar SOYUGÜZEL İtfaiye Eri  Sürekli İşçi 

14. Neşet KINAY İtfaiye Şoförü 3. Vardiya İşçi 

15. Tuncay TÜBLÜK İtfaiye Şoförü  Sürekli İşçi 

16. Yalçın 
OSMANOĞULLARI 

İtfaiye Şoförü  Sürekli İşçi 

17. M.Şirin ÜNAL İtfaiye Eri  İşçi 

18. Cemalettin DURMUŞ İtfaiye Eri  Sürekli İşçi 

19. Cihan KURT İtfaiye Eri  Sürekli İşçi 

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde Görevli Personeller 

20. Yusuf NASIR İtfaiye Eri 112 AÇM. Memur 

21. Murat DÖNMEZ İtfaiye Eri 112 AÇM. İşçi 

22. Nejdet ERDİL İtfaiye Eri 112 AÇM. Sürekli İşçi 

İç Hizmet Personelleri 

23. Gökhan İLYAS İtfaiye Eri Eğitmen Memur 

24. Taner PAVİK İtfaiye Personeli Büro Personeli Sürekli İşçi 

 

ARAÇ DURUMU 

S.NO PLAKA CİNSİ MARKASIMARKASI DURUMU 

1. 13 AL 110  Öncü Araç Mitsubishi Aktif 

2. 13 AF 595 Çift Kabinli Arama 

Kurtarma Aracı 
Ford Transit Aktif 

3. 13 AP 110 28 Merdivenli Araç Mercedes Aktif 

4. 13 AR 075 28 Merdivenli Araç Mercedes Aktif 

5. 13 AR 071 Arazöz (13 ton su 

kapasiteli) 
Mercedes Aktif 

6. 13 AP 536 Arazöz (13 ton su 

kapasiteli) 
Ford Cargo Aktif 

 

 

 

 

 

- İDARENİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 



    

 

AMAÇ VE HEDEFLER 

Sorun;İlimiz sınırları içerisinde oluşan yangın, trafik kazaları ve doğal afet olaylarına insan sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde sorunun giderilmesi adına gerekli araçların alınması,  İtfaiyemize olan personel nakil 

talepleri karşılanması ya da İtfaiye Eri ve İtfaiye Şoförü alımı yapılması. 

Amaç;Müdürlüğümüzbünyesinegerekli araç, ekipman ve personel alımı sağlanması, olay yerine 

zamanında müdahale yapılması ve ihtiyaç duyulan araç gereçlerin temin edilerek yukarıda söz konusu 

olumsuzlukların giderilmesi yoluyla yangınlara ve olaylara anında müdahale edebilmek. 

İhtiyaç Duyulan Araçlar: 

-1 Adet  Kurtarma platform aracı (40 m. Merdivenli) 

-1 Adet  Trafik kazalarına müdahale aracı ( Tam Donanımlı) 

-2 Adet  DarSokaklar için  bir çift kabinli ve tek kabinli İtfaiye araçları 

-1 Adet  4-4 PİCK-UP arazi aracı (Malzeme taşımak için) 

Yeni İtfaiye Binası ve Müfreze Grupları 

İlimiz sınırları içerisinde yangın, trafik kazaları vb. olay yerlerine daha hızlı ulaşabilmesi adına, şuan ki 

mevcut olan itfaiye binasının yerine daha donanımlı aynı zamanda modern bir binanın yapılması, 

insanlarımızın canlarını ve mallarını daha kısa sürede kurtarmaya yarayacaktır.Ayrıca; İtfaiye binasının 

şehrimiz sınırları içerisinde üç ayrı müfreze grubuna ayırarak itfai olaylara daha hızlı ve etkili şekilde 

müdahale gücümüzü arttıracaktır. 

 

 

• Bütçe ve Mali Bilgiler 
 2021mali yılı bütçesi toplam 2.500.000,00 TL olarak tespit edilerek karara bağlanmıştır. Mali 

yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 1.860.531,01 TL harcama yapılmıştır. Harcamaların 

kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 1,23’dür 

 
 

 

 

 

 

 



    

 

TEMİZLİK İŞLERİ YÖNETİMİ 

 

GENEL BİLGİLER 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

• Temizlik İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve yönetmelikte 

belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dâhilinde yapmakla mükellef 

bir birimdir. 

• Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların süpürülmesi ve 

meydanların temizlik işleminin yüklenici firmalar aracılığı ile yapılmasını sağlamak. Bu 

amaçla çalışma plan ve programını belirlemek ve yüklenici firmanın bu plan dâhilinde 

çalışmalarını sürdürmesini takip etmek. 

• Mahallelerde bölge bazlı olarak yapılmakta olan çöp toplama, sokak/caddelerin ve 

meydanların temizlik işlem ve çalışmalarının istenen verimlilikte belirlenen programa göre 

gün ve saatlerde yapılmasını takip etmek. 

• Çöp toplama işlemlerinin merkezi yerler ve caddelerde, yaya ve taşıt trafiğini 

engellenmeyecek şekilde yapılması için gerekli programlamayı yapmak. 

• İl genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi ve katı atıkların toplanarak nakledilmesini 

sağlamak. 

• Kent içindeki cadde, sokak ve meydanların yıkanmasını sağlamak. 

• Kent içindeki boş arsaların temizlenmesini yapmak. 

• Sahipsiz eski ev eşyaları ve moloz gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesini sağlamak. 

• İl içinde tüm çöp konteynırlarının her türlü tamiratının yapılmasını sağlamak. 

• Konteynırlarının yıkanması ve dezenfeksiyonunu sağlamak. 

• Konteynır yerlerinin kireçlenmesini ve ilaçlanmasını sağlamak. 

• Mevcut kamu kuruluşlarının çöp konteynır taleplerinin karşılamak ve kırılan çöp 

konteynırlarının bakımı ve onarımını yapmak. 

• İbadethane ve okulların temizliğini program dâhilinde yapmak, 

• Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin sonuçlandırılmasını sağlamak. 

• Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını 

koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak. 

• Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimler sonucunda, kirlenmeye 

sebep olduğu belirlenen kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak 

ve kirliliği ortadan kaldırıcı önlemler almalarını sağlamak, 

• Çevre ile ilgili her türlü şikâyetleri ve talepleri değerlendirmek, sorunlara, diğer 

müdürlüklerle koordineli olarak çözüm bulmak. 

• Çevre konusunda eğitim ve araştırma yapmak, halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını 

sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 

• Müdürlük ile ilgili gerek kendi birimine ve gerekse kent sistemine gelen şikâyetlerle ve 

taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi veya kurumlara gerekli 

cevapların verilmesini sağlamak. 

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü 

dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf 

ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri 

gerçekleştirmek. 

• Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve 

projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak, 

• Katı atıkların düzenli olarak toplanmasını, ayrıştırılmasını ve Katı Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği'nde belirtilen standartlar dâhilinde uzaklaştırılmasını veya bertarafını sağlamak. 

• Atıkların kaynağında azaltılması, değerlendirilmesi, sağlıklı bir biçimde imhası için gerekli 

çalışmaları yapmak ve desteklemek, 

• Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak. 



    

 

• İl genelinde bulunan sanayi kuruluşlarının envanterlerini oluşturarak, çevreye olan ve/veya 

olabilecek her türlü olumsuz etkilerinin tespit edilmesi ve kirliliğin önlenmesi için ilgili 

kurumlarla iş birliği yapmak. 

• Birimin bütçesini ve birim faaliyet raporlarını hazırlayarak Başkanlığa sunmak. 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunu gereğince Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımı işlerini 

yürütmek. 

• Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini 

sağlamak. 

• Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı 

hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek. 

• İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Temizlik ve Çevre Koruma 

Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak. 

 

Fiziksel Yapı 

Bitlis Belediyesi Hizmet binası zemin katta müdürlük odası ve Eski sigara best arıcılık 

mevkiinde ise personel ve araçların bakım, onarım, yıkama ve park gibi iş ve işlemlerinin 

yapıldığı yerimiz mevcuttur. 

 

Örgüt Yapısı 

  

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar 

Temizlik ve Çevre Koruma Müdürlüğü bünyesinde 2 bilgisayar 2 yazıcı, 2 telefon 

bulunmaktadır. 

 

İnsan Kaynakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.NO UNVANI GÖREVİ SAYISI 

1 Memur Temizlik ve Çevre Koruma Müdür v. 1 

2 Temizlik Şefi 

sssshorumlusu 

Temizlik İşçilerinin Koordinatörü (Kadrolu İşçi) 1 

3 Koordinatör Temizlik İşçilerinin Koordinatör (Taşeron) 1 

4 Büro İşçisi Büro İşçisi (Taşeron) 1 

5 Operatör JCB Operatörü (Taşeron) 2 

6 Şoför Çöp Kamyon Şoförü (Taşeron) 11 

7 İşçi Temizlik İşçisi (Taşeron) 24 

 



    

 

 

 

Sunulan Hizmetler: 

Bitlis İli Belediye mücavir alan sınırları içerisinde evsel ve katı atıkların Kontrollü bir şekilde 

toplanıp,bertaraf tesisine nakli yapılmıştır. 

 

    
 

Müdürlük bünyesinde çalışan elemanlarla şehir merkezinden geçen derenin temizliği yaz 

ayları boyunca aksatılmadan yapıldı. 

   

Genel olarak tüm mahallelerdeki yağmur kanalları, menfezlerin temizliği yapılmıştır. 

İlimiz genelinde tüm mahalleler, çarşı merkezi, cadde ve sokaklarda bulunan Katı Atık (Kalorifer Atığı) 

diğer enkazlar düzenli olarak toplanmış, Belediyemiz ait araçlarla Katı Atık tesisine taşınarak çevrenin 

temizliği Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 



    

 

İlimiz genelinde istinat duvarlarında çıkan yabani otlar kesilip imhası gerçekleştirilerek çevre 

düzenlemesine dikkat edilmiştir. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle yayaların sürekli olarak kullandıkları merdivenler, Otobüs Durakları ve üst 

geçitlerin kar temizliği yapılmıştır. 

    

Eskimiş ve kullanımı zor olan çöp konteynırları tamir ettirilip kullanılır hale getirilmiş ve tekrar eski 

mevkilerine bırakılmıştır. 

İlimiz genelinde STK’lar, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilk ve orta dereceli okullar ve halkımızın 

katılımıyla Temizlik Kampanyaları düzenlendi. 

 

 

 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İlimizin ihtiyaç duyulan yerler için 159 adet çöp konteyneri hibe 

olarak verilmiştir. 



    

 

    

İlimiz genelinde yamaçların, yol boyu alanların, parkların, yaya geçitlerinin düzenli bir şekilde mıntıka 

temizliği yapıldı. 

 

Sallamalı çöp kovaları ve çöp potaları ihtiyaca binaen okul bahçelerine, park bahçelerine, resmi kurum 

bahçelerine ve ilimizin çeşitli mevkilerine konularak Çevre Temizliğine ve Hijyenik şartlara dikkat 

edilmiştir.     

Belediyemize ait yer süpürme aracı ile gerekli yerlerde süpürme işlemi yapılmıştır. 

 

     
 
Belediyemiz resmi kurumların, okulların, camilerin, toplu konutların ve belirlenen mevkilerde bulunan 

kül ve enkazların temizliği yapıldı. 

İlimiz genelinde uygun görülen yerlere çöp ünitesi yapıldı 



    

 

    
 
(Covid-19) salgını nedeniyle Biyosidal uygulayıcısı personelleri ile ilimiz genelinde toplu taşıma araçları , 

ibadethaneler ve buna benzer resmi kurumlar, ticari taksiler, çocuk parkları, otobüs durakları vb. 

yerlerde dezenfekte işlemleri yapıldı. 

    
İlimiz genelinde tüm mahalle ve sokaklarında larva, haşere, karasinek ve sivrisinekle mücadele 

çalışmaları yaz ayları boyunca düzenli olarak yapıldı. 

 
İlimizde düzenlenen tüm resmi ve dini bayramlar ve etkinliklerden sonra belediyemiz temizlik işleri 

müdürlüğü tarafından alan temizliği yapılmıştır. 

Belediyemiz Temizlik İşlerine bağlı mini damperler gerek şehir içi gerekse mahallelerimizde bulunan dar 

sokaklardaki evsel atık niteliğindeki çöpleri düzenli bir şekilde alıp depolama araçlarına nakillerini 

sağlanmıştır. 

 

Mali Bilgiler 

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021mali yılı bütçesi toplam 6.590.000,00 TL 

olarak tespit edilerek karara bağlanmıştır. Mali yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 

6.252.183,40 TL harcama yapılmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 

4,11’dir 

 

 
VETERİNER YÖNETİMİ 
Fiziksel Yapı 



    

 

Bitlis merkez arıcılık mevkiinde 10.000,00m2 yüzölçümlü alan üzerine kurulu olan ve 3 adet 

gezinti alanı, 3 bölmeli karantina, 1 adet yavrulu anne bölümü 2 adet müşahade bölümünden 

oluşan bakımevinden oluşmaktadır. 

Görev yetki ve sorumluluk 

Müdürlüğün Görevleri  

(1) Başıboş sokak hayvanlarına rehabilitasyon merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak 

ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya 

işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.  

(2) Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.  

 (3) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları yapmak.  

 (4) Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.  

 (5) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.  

(6) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak. 

 (7) Kaçak et kesim şikayetlerini Zabıta Müdürü ile değerlendirmek.  

(8) Vektörle mücadele çalışmaları yapmak.  

(9) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü 

ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmakla sorumludur.  

Müdürlüğün Sorumluluğu  

 - Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen 

görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve 

yürütmekle sorumludur. 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

(1) Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.  

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.  

(3) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük 

personelinin 1. Disiplin amiridir.  

(4) Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

 (5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.  

(6) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve 

organizasyonunu sağlamak.  

(7) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.  

(8) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını 

yürütmek. 

 (9) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini 

sağlamak.  

(10) Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler, hayvan hareketlerinin kontrolünü yapmak.  

(11) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli 

bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.  

(12) Üst yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek.  

(13) Doğrudan görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine 

getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı 

sorumludur.  

Veteriner Hekimin Görev, Yetki ve Sorumluluğu  

 (1) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.  

(2) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi 

işlemlerini yapmak.  

(3) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.  

(4) Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanların kuduz tespitini yapmak, yaptırmak kuduz 

bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek. 

 (4) Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak. 

 (5) Belediye sınırları içindeki hayvan tedavi kliniklerini yetkisi dahilinde denetlemek ve gerekli 

yasal işlemleri yapmak. 

 (6) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek. 



    

 

 (7) Üstü; direkt olarak Müdür'e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin 

gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.  

(8) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Veteriner İşleri Müdürlüğü nü 

ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmakla sorumludur. 

Personel Durumu 

 

 
Mali Bilgiler 

 

Veteriner Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2021 Mali yılı Bütçesi toplam 100.000,00 TL 

olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. Bütçeden 58.306,12 TL kullanılmıştır.Harcamaların 

kesinleşen belediye bütçesine gider oranı 0,038’dir 

Sunulan hizmetler 

• Başıboş sokak hayvanları hem halk hem de hayvanların kendi sağlığı açısından bir tehdit 

oluşturmaktadır. Bu tehditlerin önüne geçmek için Bitlis il ve ilçelerinde yapılan 

çalışmalarla yaklaşık olarak 88 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış, parazit ilaçlamaları 

yapılmış, aşıları yapılmış ve küpelenerek alındıkları yere bırakılmıştır.  

• Barınakta bulunan hayvanlara günlük olarak kurumlardan yemek artıkları alınarak 

hayvanların beslenmesi sağlanmıştır. Sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara 

gerekli aşılama ve parazit ilaçlaması yapılarak hem halk hem de hayvan sağlığı açısından 

koruyucu hekimlik uygulamaları yapılmıştır. 

• Kendi geçimini beslediği hayvanlardan sağlayan, maddi durumu iyi olmayan 

vatandaşlardan hayvan sağlığı açısından bir talep geldiği durumda ücretsiz olarak gidilip 

vatandaşın hayvanı muayene edilmiştir. 

• Bulaşıcı , salgın hastalık ihbarlarında İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber 

verilmiştir. 

• Belediyemiz Bakımevinde şu an  130 adet sokak hayvanının bakımı ve tedavisi devam 

etmektedir.2021 yılı içerisinde 6 adet köpek sahiplendirilmiştir. 

• Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,  3161 

Sayılı   Veteriner  Hekimliği  Meslek  İcra  Yasası,3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Kanunu , 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu gibi yasaların uygulanması sağlanmıştır. 

 

• HUKUK YÖNETİMİ 

 

GENEL BİLGİLER 

Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

• Hukuk İşleri Müdürlüğü, Bitlis Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye 

Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakemlik müesseselerinde, noterlerde, icra 

dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi ile ilgili hukuki iş ve işlem tesisi, değişen 



    

 

yasal düzenlemeler muvacehesinde hukuki alt yapıların hazırlanması, hukuki yararlarının 

korunması ve hukuka uygun iş-işlem tesisi amacıyla gerekli sorumlulukları bünyesinde taşır. 

 

• Yasal düzenlemelerle öngörülen ve Başkanlık talimatları ile tayin edilen görev ve 

sorumluluğu kapsamında Belediyemizin iş ve işlemlerimizde hukukun üstünlüğünü esas 

alarak, yasalara uygun, şeffaf bilgilerle kamu yararını gözeterek kurumun menfaatleri 

doğrultusunda iş ve işlemleri personelimizle birlikte en süratli bir biçimde yürütmektir  

Hukuk İşleri Müdürlüğü yasal düzenlemeler ve başkanlık emirleri çerçevesinde:  

• Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek ve gerektiğinde yasal yollara başvurulmasına ilişkin 

işlemleri yürütmek. 

• Belediyeye hukuki danışmanlık yapmak. 

• Belediye'nin görev alanıyla ilgili mevzuata ilişkin hazırlık ve değişiklik çalışmalarını yapmak 

diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat düzenlemeleri ile ilgili belediye'nin görüşünü 

oluşturmak. 

• Belediye'nin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek. 

• Hukuki konularda araştırma ve incelemeler yapmak. 

• Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini, gerekli 

savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak. 

• İcra işlemlerini yürütmek. 

• Dava açmak. 

• Üçüncü şahıslar tarafından Belediye aleyhine açılmış olan davalarda gerekli savunmaları 

yapmak,davaları izlemek ve sonuçlandırmak. 

• Belediye tüzel kişiliği ve Belediye hizmet birimlerince talep edilen ve Başkanın uygun 

gördüğü konularda hukuki görüş oluşturmak.  

• Müdürlüklerin çözemedikleri, tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında mütalaada 

bulunmak.  

• Belediye adına protokoller hazırlamak.  

• Belediye Başkanlığı'na ait her türlü idari,  ve hukuki işlemlerin hukuka uygunluğunu 

sağlamak için Başkanlıkça lüzum görülen hallerde Belediye Başkanlığı adına yapılması 

gereken işlevleri belirlemek.  

• Diğer birimler tarafından hazırlanan düzenlemeleri gerektiğinde hukuki açıdan incelemek ve 

İlgili birimlere görüş bildirmek. 

• Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

• Başkanlık Makamı veya Müdürlüklerden gelen dava dosyalarının ve belgelerin kayıt-havale 

işlemlerini yürütmek. 

• Bitlis Belediye Başkanlığı'nın her türlü hukuki faaliyetlerini icra etmek görev - yetki 

sorumluluklarını uhdesinde taşımaktadır.  

 

Fiziksel Yapı 

Hukuk İşleri Müdürlüğü Belediye hizmet binasının 2’inci katında tahsis edilen 1 müdür odası ile 

1 servis odası olmak üzere 2 odada  faaliyetlerini yürütmektedir. 

   

Örgüt Yapısı 

• Avukat 

• Servis personeli 

 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

• Birim bünyemizde halen Ulusal Yargı Ağı Projesine uyumlu Avukat  PORTALI Otomasyon 

Sistemi kullanılmaktadır.   

 

Sunulan Hizmet ve Faaliyetler 



    

 

• Belediyemize karşı açılan 2021 yılında İdare ve Hukuk mahkemelerinde 20 dava açılmıştır. 

Belediyemiz tarafından ise dere ıslah projesi kapsamında 44 tane acele kamulaştırma ve el 

atma davası açılmıştır.. 

• Önceki yıllardan  devam eden ve yeni davalarla birlikte dosyaların duruşmaları devam 

etmekte, duruşma gün ve saatlerinde ilgili mahkemelerde duruşmalara katılarak gerekli 

belgeler ilgili birimler aracılığı ile dosyalara sunulmaktadır. 

• Açılan icra dosyasının takibi yapılarak borcu kapatılan dosyaların infazı harç işlemleri ve 

diğer işlemlerin takibi günlük ve haftalık olarak güncellemeleri yapılmaktadır. 

• Belediyemiz aleyhine verilen mahkeme kararlarına hukuki süreleri içinde yasal yollara 

başvurularak (İstinat,Yargıtay, Danıştay)  temyiz ve karar düzeltmeler gönderilmiştir. 

• Belediyemizce takip edilen dosyalarda gelen Bilir Kişi Raporları aleyhe olması halinde süresi 

içinde gerekli itirazlar yapılmıştır. 

• Daha önce 6183 sayılı yasa gereği yapılan İcra ve hacizlerin takibi yapılarak Borçlarını 

kapatan Mükellefler için gerekli yazışmalar yapılmış ve haciz,bloke işlemleri borçların 

tahsilinden sonra kaldırılmıştır. 

• Belediyemiz birimlerinin karşılaştıkları hukuki sorunlar ile ilgili gerekli görüş ve çözümler 

ilgili birimlere verilmiş.  

• Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen iç ve dış yazışmalara zamanında cevapları yazılarak 

gönderilmiş.  

• Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesine Belediyemiz Aleyhine açılan  dosyalara ilgili Mahkemeye 

cevap yazılmış, gerekli bilgi ve belgeler gönderilmiştir. 

• Belediye Başkanlığının alacaklı olduğu borçluların borçlarının tahsili için 85 Adet icra 

takibi  dosyası açılmıştır. 

• Hukuk İşleri Müdürlüğümüz 1 Kısmi Sözleşmeli Avukat ve 1 Hizmet Alımı personeli ile 

işlerini takip etmektedir. 

Performans Bilgileri            

Toplam Dava Dosyası Sayısı     :64    

Kuruma Karşı Açılan Dava Sayısı    :20    

Kurum Tarafından Açılan İcra Dosya Sayısı   :44 

Kamulaştırma Davası                              :44 

    

AMAÇ VE HEDEFLER 

• Belediye Başkanlığı ile ilgili her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına takibi, 

savunulması ve çözümlenmesi amacıyla hukuki iş ve işlem tesisi. 

• Değişen yasal düzenlemeler muvacehesinde hukuki alt yapıların hazırlanması. 

• Bitlis Belediye Başkanlığı'nın hukuki yararlarının korunması ve hukuka uygun iş ve işlem 

tesisi amacıyla gerekli hukuki desteğin sağlanması. 

• Belediye'nin görev alanına giren hususlarda mevzuatı derlemek ve değerlendirmek. 

• Belediye'nin üçüncü kişilerle olan alacak, hak ve borçları hakkındaki işlemleri yürütmek. 

• Belediye kararlarına karşı mahkemelerde açılan her türlü davanın takibini, gerekli 

savunmaları yapmak, davaları sonuçlandırmak. 

• İcra işlemlerini yürütmek.   

• Bitlis Belediye Başkanlığı ve Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün yasal sorumluluklarını ifa 

edebilecek donanımda ve misyon sahibi avukatlar vasıtasıyla personel yapısının tahkimi.  

Mali Bilgiler 

Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2021 mali yılı bütçesi toplam 174.000,00 TL 

olarak tespit edilmiş ve karara bağlanmıştır. 2021 Yılı içerisinde toplam Bütçe tutarından  

114.790,00 TL aktarım yapılmıştır.2021 yılı içerisinde toplam bütçe tutarından 49.805,73 TL 

harcama yapılmıştır. Bakiye kalan 9.404,27 TL  kullanılmayarak  iptal edilmiştir. Harcamların 

kesinleşen belediye gider bütçesine oranı 0,032’dir 

 

❖ HAL YÖNETİMİ 



    

 

 
GENEL BİLGİLER 

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar: 

• Toptancı halini sevk ve idare etmek, halde yürütülen faaliyet ve işlemleri denetlemek, 

• Hal yönetim biriminin idari işlerini ve çalışmalarını düzenlemek, koordine etmek ve 

yönetmek, personelin görev ve yetki dağılımını yapmak, 

• Hal yönetim biriminin faaliyetleri, hesapları ve işlemleri ile personelinin çalışmalarını 

denetlemek, personele gerekli emir ve talimatları vermek, 

• Toptancı halinin çalışması, sorunları ve ihtiyaçları hakkında raporlar hazırlamak ve 

bunları önerileri ile birlikte yönetime sunmak, 

• Toptancı halindeki faaliyetlere ilişkin bakanlıkça istenecek raporların düzenlenmesini 

sağlamak, 

• Hal yönetim birimince yapılan işlemlerle ilgili kayıt ve defterlerin tutulmasını, gerekli 

belgelerin düzenlenmesini ve bunların muhafazasını sağlamak, 

• Personelin beceri ve mesleki bilgi açısından daha iyi yetişmesi amacıyla gerektiğinde 

eğitim programlarının tertip edilmesini, yurt içi ve dışında düzenlenen kurs, seminer ve 

toplantılara katılmasını sağlamak, 

• Personelin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son 

verilmesi konusunda yönetime önerilerde bulunmak, personelin izinlerini düzenlemek, 

• Sistemin kullanılmasına yönelik yetkilendirme işlemlerini yapmak, 

• Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri 

kullanmak. 

• Hal yöneticisinin görevde bulunamadığı izin, hastalık ve diğer hallerde bu Yönetmelik 

çerçevesinde hal yöneticisine verilmiş olan görev ve yetkiler, varsa hal yönetici 

yardımcısı, yoksa hal yöneticisince yetkilendirilen bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz 

bir personel tarafından yerine getirilir ve kullanılır. 

 

➢ Hal müdürlüğünün Görevleri 

• Sebze haline giren araçlar ile halden çıkan araçlarda bulunan mallara ilişkin kantara girişi 

sağlamak ve kayıt işlemlerinin yapılması. 

• Sebze ve Meyve cins, miktar ve fiyatlarını elektronik ortamda tutmak 

• Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamı sağlamak 

• Alt yapı ve çevre düzenlemelerinin kontrollerini sağlamak 

• Toptancı hal yönetimi kurmak 

• İşyerleriyle burada faaliyet gösteren üretici, komisyoncu ve tüccarlarla ilgili bilgileri sisteme 

kayıt etmek ve kayıt bilgilerini güncellemek, sisteme kayıtlılar için her birine dosya açmak 

• Toptancı halini işletmek, halin çalışma saatleri ve açılış ve kapanış saatlerini belirlemek 

 

Personel Durumu  

S. NO ÜNVANI  

1 Müdür  1 

2 Zabıta Personeli 1 

3 Nöbetçi 4  
TOPLAM 6 

 
Fiziksel Yapı 

Hal Müdürlüğümüz  çarşı merkezinde bulunan yeri ve konumu 5957 sayılı Hal Yasasına uygun 

olmadığından, kapanma derecesine gelen eski halin, yeniden yasal normlara uygun hale 

getirilmek ve bu hususta Bitlis merkez Tatlıkaynak Köyü Mevkiinde yapılan yeni hal binasına 

2017 yılı sonu ile 2018 yılının başı itibarıyla taşınması yapılarak faaliyetine başlamıştır.  



    

 

 

Sunulan Hizmet 

1- 2021 yılı içersinde yapılan iş ve işlemlerin bilgileri Elektronik ortamda aylık olarak 

TÜİK ‘ bildirimi yapılmıştır.  

2-  Ticaret bakanlığı hal kayıt sisteminde sebze haline gelen malların kayıtları sisteme 

işlenmektedir. 

3- İl genelinde Ticaret bakanlığı hal kayıt sisteminde borcu olan bulunan esnaflarımız sist 

emden engellenerek borçlarını vakıflar bankasına yatırılarak dekontu müdürlümüze 

ibraz edildikten sonra tekrardan sistemden kullanımına açılmaktadır 

         4-Sebze haline giriş yapan araçlarda görevli zabıta personeli tarafındanfaturalarınabakılıpkı 

gerekli kontroler yapılmaktadır.  

         5- Sebze halinde Bulunan Yerli mahsul ( 5) iş yerlerimiz üç yılığına kira verilmiştir 

        6- Aydınlatma sistemi ilgili gerekli ilaveler yapılarak eksikler giderilmiştir. 

        7- Güvenlik kamerası kuruldu 

        8- Giriş ve Çıkış güvenliği için bekçi kulübesinde personellerimiz nöbet tutmaktadır.  

2022 YILINDA YAPILACAK OLAN HEDEFLERİMİZ 

İlimiz sebze halinde buluna 55 adet iş yerlerinden 21 tanesi komisyoncu ve 24 adet ise yerli 

mahsul bulunmaktadır. 5957 sayılı hal kanunu 12.maddesi kapsamında küçük ilerde 31 adet 

komisyon faaliyetinin devam etmesi gerekmektedir. İlimizde sebze halinde 2 adet komisyoncu 

faaliyet göstermektedir. Amacımız talep arz dengesi doğrultusunda hal binasında bulanan 

komisyoncu sayının (31) bulunması halinde aşağıdaki yazılan hal kanunu uygulamak olacaktır. 

1- Toptancı hal yönetimi kurmak 

2- Sebze ve Meyve cins, miktar ve fiyatlarını elektronik ortamda tutmak 

3- Malların hijyenik şartlarda satışa sunulmasını sağlayıcı uygun çalışma ortamı sağlamak 

4- İşyerleriyle burada faaliyet gösteren üretici, komisyoncu ve tüccarlarla ilgili bilgileri 

sisteme kayıt etmek ve kayıt bilgilerini güncellemek, sisteme kayıtlılar için her birine 

dosya açmak 

5- Toptancı halini işletmek, halin çalışma saatleri ve açılış ve kapanış saatlerini belirlemek   

MEZARLIKLAR YÖNETİMİ 
 

Yetki Görev ve Sorumluluklar:  



    

 

 Belediye Meclisinin 05.03.2013 Tarih ve 33 Nolu Kararına istinaden Mezarlıklar  

Müdürlüğümüzün görev ve yetkileri aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

İdari Yapı : 

Mezarlıklar Müdürlüğü Başkan tarafından atanan Müdür ve buna bağlı olarak çalışan 

memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi niteliğinde personellerden oluşmaktadır. 

Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

(1) Yürürlülükteki mevzuatla Belediyeye verilmiş görevlerden, yetkisi içinde olanların 

yapılmasını sağlamak, 

(2)Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek, cenaze 

arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını temin etmek, bu hususta stratejiler ve projeler 

üreterek Başkanlığa teklifte bulunmak, 

(3) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince Belediye mezarlıklarına 

cenazelerin defin edilmesi, mezar nakli için mezardan çıkarılması ve diğer bir mezar veya 

mezarlığa tekrar gömülmesi işlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,  

(4)Aile mezarlığı edinmek isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Tahsis Belgesi verilmesini 

sağlamak, 

(5)  Mezarını onarmak isteyen vatandaşlara Mezar Yeri Onarım Belgesi vermek, 

(6) Mezarlıklar içerisinde inşaat yapmak isteyen kişilere Mezar Bakım ve Onarım Yetki 

Belgesini ve mezarlar üzerine her türlü bakım, çiçek ve bitki dikimi yapacak kişilere Mezar 

Bakım ve Onarım Belgesini vermek, 

(7) Ölüm kayıtlarının, mezar yeri onarım belgelerinin ve mezar yeri tahsis belgelerinin 

düzenlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak, 

(8) Arşivde bulunan belgelerin düzenli saklanmasını ve bu belgelerin bilgisayar ortamına 

aktarılarak, Mezarlık Bilgi Sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak, 

(9)  Vatandaşların mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusunda çalışmalar yapmak, 

(10) Yeni Mezarlık alanlarının açılması konusunda çalışma yürütmek, 

(11) İş güvenliğini sağlamak, güvenli ve düzenli bir çalışma ortamı oluşturmak, 

(12) Vatandaşlardan ve kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin, Müdürlüğün 

görev ve yetki alanına giren konularda, mevzuat çerçevesinde çözüme ulaştırılmasını sağlamak, 

(13) Görev alanı içindeki mal ve hizmet alımlarının ihale yolu ile teminini sağlamak, 

(14) Mezarlıklarda bulunan ve bulunması gerekli olan ağaçların budamasını yaptırmak ve 

çürük, devrilmek üzere olan ağaçların kesilmesini sağlamak, 

(15) Mezarlık alanlarının temizliğini yaptırmak,  



    

 

(16) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak hazırlanması ve 

hazırlanan programların takibini yapmak, 

(17) Müdürlük için gerekli makine ve teçhizatı satın alınması, bunların işletilmesi ile 

şartnamelerin hazırlanmasını sağlamak, 

Müdür ve Personellerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Mezarlıklar Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Bitlis Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder. Müdürlüğün idari ve teknik her 

türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge, ve başkanlık direktifleri çerçevesinde en iyi 

şekilde sevk ve idare eder. Müdürlük ile ilgili çalışmalarda 1. Derecede imza yetkisine sahiptir. 

Müdürlüğün 1. Derece disiplin amiridir. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine sahiptir. Çalışanlar 

arasında görev bölümü yaparak yetki ve sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha randımanlı 

yürümesini sağlar. Bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı 

sorumludur. Müdürlüğün Harcama Yetkilisidir. Müdürlük bütçe ve faaliyet raporunu hazırlar. 

Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.   

Mezarlıklar Müdürlüğü Fiziksel Yapısı:   

 

 

Yapılanlar, Amaç ve Hedefler: 

 2021Yılı Mezarlıklar Müdürlüğümüzceİlimiz Merkez ve ilçeleri ile diğer il ve ilçelerde 

vefat eden vatandaşların cenaze nakilleri ve defin işlemleri yapılmıştır. İlimiz merkezde buluna 

mezarlıkların bakım onarım, çevre düzenlemesi ve mezarlık güvenliklerinin sağlanması ile ilgili 

çalışmalar ele alınmıştır. 

 2021 yılı Müdürlüğümüz imkan ve olanakları kapsamında 1 adet morglu cenaze nakil 

Aracı, 3 Adet kapalı cenaze nakil aracı olmak üzere toplamda 4 adet cenaze aracı, 4 cenaze araç 

şoförü, 20 adet tabut, bir İmam ve bir bayan Gassal olarak hizmetlerimiz gerçekleştirilmiştir. 

• İl dışına, İl dışından İlimize, Bitlis İlçelerine ve Merkez Köylere toplamda 327 adet 

cenaze nakil işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

• İl Merkezinde bulunan Mezarlıklara toplamda 144 adet cenaze nakil ve defin 

işlemleri gerçekleştirilmiştir.  



    

 

• Mezarlıkların genel temizliği yapılmış olup, mezarlıklardaki yabani otların temizliği 

ve kuruyan ağaçların budamaları, bozulan çeşmelerin onarımları yapılmıştır.  

• Kadiriler Mezarlığına yeni açılan mezarlık alanına ve çevre duvarı olarak toplam 300 

metre uzunluğunda çevre duvarı, Fen İşleri Müdürlüğüne yaptırılmıştır. 

• İlimizdeki mezarlıkların giriş kapılarının gerek yeni kapı, gerekse onarımları 

yapılmıştır.             

• İlimizde bulunan bazı mezarlıklara tel örgü çekilmiştir. 

• İlimiz Zeydan Mahallesinde bulunan Şeyh Tahir-i Gürg-i Mezarlığına araç giriş yolu 

yaptırılmıştır. 

• İlimiz Merkezde bulunan Mezarlıklara, mezar yapımında kullanılmak üzere beton sal, 

beton kel ve briket yapılmıştır. 

İlimiz Merkez geneli ile il ve ilçe dışında vefat eden vatandaşlarımızın cenaze nakil işlemleri 

günümüz standartlarına uygun bir şekilde yapılmış ve 2021 yılında da aynı görev ve bilinçle 

cenaze nakil işlemleri 7/24 saat hizmete dayalı çalışmalarla devam edilecektir. 2018 yılında 

belirttiğimiz Mezarlıklar Müdürlüğü Birim Şefliğinin kurulması ve bu birime bağlı personel 

açığının giderilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması ve 2022 yılında da Mezarlıkların 

bakım-onarım ve çevre düzenlemesinde eksikliklerin tamamlanması için programa alınacaktır.  

Mezarlıklarımızın 2022 yılında günümüz standartlarına uygun bir şekilde iyileştirilmelerini 

sağlamak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır. Yine İlimiz Merkezde ihtiyaç duyulan yeni 

mezarlık alanlarının inşası için, ilgili birimlerle koordineli olarak gerekli projelerin hazırlanması 

ve hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Halkımızın ihtiyacı olan ve 

Belediyemizin görevlerinden olan Mezarlıklar Müdürlüğü görev ve yetki bilinciyle halkımıza 

7/24 saate dayalı hizmet inancıyla çalışmalarına devam edecektir. 

Mali Bilgiler: 

Müdürlüğün 2021 yılı mali yılı bütçesi 415.010,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara 

bağlanmıştır. Yılı içinde bütçe tutarından 205.627,50 TL harcama yapılmıştır.Harcamaların 

kesinleşen belediye bütçesine oranı 0,13’dür 

   

 

   İlimiz merkezdeki mezarlıklara beton sal,  kel ve briket  yapılmıştır. 



    

 

     

     Mezarlıklarda yabani otların temizlenmesi 

   

  Mezarlık çevre duvarı yapım 

 

 

MUHTARLIKLAR YÖNETİMİ 

 
22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşlar ile 

mahalli idare birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik esasları çerçevesinde 

5393 sayılı Belediye Kanunun 48.ve 49. Maddesi kapsamında Belediye Meclisinin 01/03/2018 

tarih ve 20 sayılı kararıyla Bitlis belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. 

 

Sunulan Hizmetler 

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif 

edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklulukla yapmak ve 

yürütmekle sorumludur.  



    

 

 

19 Ekim 2021 tarihinde Muhtarlar günü münasebetiyle Merkez ve Köy Muhtarları günün 

anlam ve önemine binaen resmi protokol düzenlenmiş; ATATÜRK anıtına çelenk bırakılarak 

saygı duruşunda bulunulmuştur. 

İçişleri Bakanlığımız tarafından www.muhtar. gov.tr adresiyle Merkez Mahalle 

Muhtarların sorunlarıyla ilgili kısa ve daha etkili çözümler üretilebilinmesi için Muhtarlık bilgi 

sistemi oluşturulmuştur. 

İç İşleri bakanlığı Muhtarlık bilgi sistemi üzerinden 2021 yılı içerisinde herhangi bir başvuru 

yapılmamıştır. 

 Dilekçe, telefon, mail vb. yollarla bildirilen sorun ve talepler daha çok ilgili birimlere 

yapılmıştır. 

Muhtarlarımız tarafından Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne Muhtarlarımız tarafından yapılan bütün 

başvurular telefon, mail. Vb. yollarla ayrıca bire bir Müdürlüğümüzle yapılan görüşmeler 

neticesinde mahalle sorunlarıyla ilgili talep ve şikâyetler not alınarak ilgili birimlere aktarılmış 

ve çözümleri zaman ve maliyet gerektiren talepler ise Müdürlüğümüz tarafından doğrudan 

Belediye Başkanıyla paylaşılmıştır.  

Bazı zaman periyotlarında bütün merkez Muhtarlarımız şahıslarına ait telefonlarla 

aranarak sorunları tespit edilmiş başkanlık makamıyla paylaşılmıştır. 

23/10/2021 tarihinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün organizesiyle Belediye Başkanıyla 

Merkez Mahalle muhtarları arasında Mahalle sorunlarını görüşmek üzere toplantı yapılmıştır.  



    

 

               

Personel Durumu: 1 Müdür 

 

AMAÇ VE HEDEFLER 

Muhtarların, vatandaşlarımızın kolay ve hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını dile getirdiği en yakın 

yönetim kademesi olması itibariyle, kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki rolü büyüktür. Bu 

anlayışla kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa 

sürede yetkili makamlara iletilmesi ve sonuçlandırılmasında muhtarlık müessesesinin 

görevlerinin sıkıntı çekmeden yerine getirmesinin sağlanması amacıyla; 

 

• Mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine, müdürlüğümüz tarafından yerine 

getirilebilmesi için personele ihtiyaç bulunmaktadır. 

• Mahalle muhtarlarımızın faaliyetlerini belediyeye gelmeden daha etkin, verimli ve 

ulaşabilmesi için her mahalleye bir muhtar evinin yapılması,  

• Mahalle muhtarlarımızın kırtasiye ve bilgisayar ihtiyaçları karşılanması, 

• Muhtarların resmi işler için kullanılan malzemeleri ve muhtarlığın diğer ihtiyaçlarını 

Belediyemiz imkânları dâhilinde Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanması için 

gerekli kararların alınması, 

• Muhtarlarımızdan gelen talepler ilgili birimler tarafından verilecek olan cevapların 

müdürlüğümüze göndermeleri ve verilen cevapların içişleri bakanlığı muhtar bilgi kayıt 

sistemine işlenerek cevap verilmesi gerekmektedir. Bu itibarla; ilgili müdürlük 

tarafından düzenlenen hizmet standartları tablosuna göre müdürlüğümüze gönderilmesi 

ve müdürlüğümüz tarafında bakanlığa sunulması gerekmektedir. 

 

Mali Bilgiler 

Müdürlüğün 2021 yılı mali yılı bütçesi 70.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve karara 

bağlanmıştır. Harcamaların kesinleşen belediye bütçesine oranı 0,046’ dır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş 

kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 

çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 

düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 

etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

 

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.  

 

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

olmadığını beyan ederim. 

 

 

Veysi YAMAÇ   Veysi YAMAÇ  Abdin CEYHAN 

Özel kalem Müdürü   Yazı İşl. ve Kar. Müdürü V. İnsan Kayn. veEğt. Müdürü V. 
 (İmza)    (İmza)   (İmza) 

 

 Ömer Faruk KARA  Emrullah VELİOĞLU   Gökhan ÖZTÜRK 

Su İşletme Müdürü V. Fen İşleri Müdürü V.      İmar ve Şehircilik Müdürü V. 
 (İmza)    (İmza)         (İmza) 

 

Nazım ÖZDEMİR   Müfit DAĞ  Fehmi ÇELİKCANLI 

Zabıta Müdürü V.  Bilgi İşlem Müdürü V. Temizlik İşleri Müdürü V. 
 (İmza)    (İmza)             (İmza) 

  

Ecvet ÖZGÖK         Abdullah AKBABA  Nazmi OLCAY 

Destek Hizmetler Müdürü       Hukuk İşleri Müdürü V.       İtfaiye Müdürü V.  
 (İmza)    (İmza)    (İmza) 

 

         Behzat DAYAN      Tamer KİTAPÇIOĞLU               Vedat DUMAN 

Kültür ve Sos. Hiz. Müdürü       Mezarlıklar Müdürü              Veteriner Müdürü V. 
 (İmza)    (İmza)    (İmza) 

 

Oktay GÜZELKAYA  Menduh KINAY  

      Hal Müdürü  Muhtarlıklar Müdürü 
 (İmza)    (İmza) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

                                  

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin 

etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletilmesi ve izlenmesigerektiğiile ilgili tedbirlerin alınması 

için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

İdaremizin 2019 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 

 

15.03.2022 

          
Enver AKYOL 

Mali Hizmetler Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

  

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

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

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 

doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  

 Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır 

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

olmadığını beyan ederim.   

 

15.03.2022 

 

               Nesrullah TANĞLAY 

                             Belediye Başkanı  
 

 

 

 
 

  


