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SUNUġ
Değerli Meclis Üyeleri
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz
yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da, ortaya
konulan belediyecilik hizmetleri ile Türkiye‟nin
parmakla gösterilen, örnek alınan ve herkesçe
takdir edilen belediyesi olma özelliğini korumuĢ
ve bu yıl içerisinde de önemli yatırımlara imza
atmıĢtır.
Kayseri, belediye hizmetleri yönünden en
parlak dönemini yaĢıyor. Görevi devraldığımız
günden bugüne kadar ortaya konulan hizmetler,
gerçekleĢtirilen proje ve uygulamalar sonucunda
Kayseri, bütün Türkiye„nin ilgiyle takip ettiği ve
kendisine örnek aldığı bir Model Ģehir haline
geldi. BüyükĢehir Belediyeleri de dahil olmak üzere çok sayıda il, ilçe ve belde
belediyesinden baĢkanlar ve de heyetler Kayseri„ye gelerek gerçekleĢtirilen hizmet ve
yatırımlarda takip edilen yöntemi, uygulanan para, personel ve özelleĢtirme politikalarını
yerinde öğreniyor. Ortaya konulan parlak tablo, yurt içinde olduğu kadar yurt dıĢında da
adından söz ettiriyor. Kayseri tarihinde ilkler yaĢanıyor, yabancı cumhurbaĢkanları,
baĢbakanlar, bakanlar, büyükelçiler, konsoloslar ve de iĢadamlarından heyetler sık sık
Kayseri‟ye geliyor, değiĢimi ve geliĢimi yakından görme imkanı buluyor. Bu da Kayseri‟nin
bir dünya kenti olma yolunda ne kadar hızlı ilerlediğinin göstergesi olarak karĢımızda
duruyor.
Değerli Meclis Üyeleri
Kayseri‟yi geleceğe hazırlamak için ortaya koyduğumuz yatırım ve hizmetler 2012 yılı
içerisinde de devam etmiĢ, bir kısmı tamamlanarak hizmete sunulurken bazılarının da
altyapıları oluĢturulmuĢtur.
2012 yılı içerisinde özellikle 300 milyon avroluk Erciyes KıĢ Sporları ve Turizm
Merkezi Projesi‟nde önemli geliĢmeler yaĢandı. Bu kapsamında BüyükĢehir Belediyesi olarak
Uluslararası Erciyes Kar Festivali‟ni gerçekleĢtirdik ve toplu açılıĢ töreni ile Erciyes‟te 6
mekanik tesis, 40 km pist, 2 bin 500 araçlık otopark, 8 adet sosyal tesis ve 75 bin m² alanı
kapsayan karlama ünitelerinden oluĢan tesisleri hizmet sunduk.
Bunun yanı sıra Türkiye‟de bir ilke imza atarak Erciyes KıĢ Sporları ve Turizm
Merkezi‟nde Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevkiinde bulunan toplam 21 adet otel yeri
arsasını düzenlenen ihalelerle sattık. Çok önemli otel zincirlerinin ve turizmcilerin katıldığı bu
ihalelerle hem Erciyes‟imiz için önemli bir adım attık hem de bu satıĢlardan önemli gelirler
elde ettik. Otel yatırımcılarının arsalara gösterdiği ilgi, geleceği olan bir proje olduğunun da
kanıtı oldu.
AĢama aĢama ilerleyen ve herkesin büyük bir merak ve ilgiyle takip ettiği Erciyes KıĢ
Sporları ve Turizm Merkezi‟nde yapılan hizmetler, yine 2012 yılında da yerli ve yabancı
birçok ziyaretçinin Kayseri‟ye akın etmesini sağladı.
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Öte yandan 2012 yılı Temmuz ayında BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın katılımıyla
gerçekleĢen bir törenle BüyükĢehir Belediyesi ve ilçe belediyelerce yapımı tamamlanan
yaklaĢık 140 milyon liralık yatırımın açılıĢını yaptık.
Bununla birlikte 2012 yılında, Kayseri‟yi bölgesinde cazibe merkezi yapacak önemli
yatırımlardan birisi olan Anadolu Harikalar Diyarı‟nda yürüttüğümüz çalıĢmalara da hız
kesmeden devam ettik.
Eğlence ve Oyun Parkı, Uygarlıklar Tarihi ve At Binme Alanları, Hayvanat Bahçesi, Su
Kayağı Parkı, Sosyal Tesisler ve Spor Alanları, Buz Pateni Pisti, Otoparklar, Bilim Merkezi,
Lazer Oyun Merkezi olmak üzere 10 ayrı bölümden oluĢacak Anadolu Harikalar Diyarı‟nda
2012 yılında inĢaat çalıĢmalarını büyük ölçüde tamamladık.
Kültür Yolu, Müzeler ve Kayseri Mahallesi gibi Ģehrin sosyal kültürel hayatına renk
katacak projelerde de önemli geliĢmeler kaydettik.
Kayseri„de toplu taĢımada milat sayılan ve 1 Ağustos 2009 yılından bu yana yolcu
taĢıyan Raylı Sistem„de ikinci ve üçüncü etapların yapım çalıĢmalarına geçtiğimiz yıl içinde
aralıksız devam ettik.
Bunların yanında en güzel Ģekilde yerine getirdiğimiz rutin belediyecilik hizmetlerine
ek olarak Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi içerisinde bulunan Sağlık ve YaĢam Merkezi
Bay-Bayan Fitness Salonu‟nu, KAYMEK TOKĠ, KAYMEK Erkilet ve eski itfaiye binasından
dönüĢtürülen Gülen Yüzler Ġhtisas Merkezi‟nin açılıĢlarını da yine bu yıl içinde
gerçekleĢtirdik.
Değerli Meclis Üyeleri,
ġehircilikteki baĢarısı ile tüm Türkiye„ye örnek olan Kayseri‟yi çok daha ileriye
götürerek gelecek yüzyılın en parlak konumda olan Ģehirlerinden birisini yapma Ģansını
yakaladık ve bunu Ģimdiye kadar iyi değerlendirdik. Geçen yıl burada aldığımız ve
uygulamaya koyduğumuz kararlar bu yönde atılan adımların göstergesi oldu. ġimdiden sonra
da iktidarıyla muhalefetiyle bu Ģehir için el ele verecek ve en güzelini yapmaya çalıĢacağız.
Bu doğrultuda tüm meclis üyesi arkadaĢlarımıza baĢarılar diliyor, alınan kararların
Ģehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Mehmet ÖZHASEKĠ
Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
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I - GENEL BĠLGĠLER
A-MĠSYON VE VĠZYON
MĠSYONUMUZ

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi; Kayseri‟de nefes alanların ekonomik, sosyal ve kültürel
Ģartlara bağlı her türlü ihtiyacını kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde adil, hızlı
ve kaliteli biçimde karĢılayarak hayatı kolaylaĢtırır.

VĠZYONUMUZ
Çok iyi yetiĢmiĢ yeterli sayıda personelle,
KurumsallaĢmamızı tamamlayarak,
Verimliliği esas alarak
Teknoloji kullanımına öncelikle tanıyarak,
Plan ve Projeye önem vererek,
ġeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak hizmette dünya standartlarına ulaĢmaktır.
TEMEL DEĞERLERĠMĠZ

ADALET;
Hizmet anlayıĢımızdaki mevcut adalet duyarlılığımızın geliĢtirerek artırmak.
ġEFFAFLIK;
Belediyemizi ilgilendiren her türlü iĢte açıklık ve hesap verilebilirlik ilkesini
yerleĢtirmek.
YÜKSEK HĠZMET KALĠTESĠ;
Sunduğumuz hizmetin halkımızın ihtiyaç ve beklentilerine en üst seviyede cevap
verebilir hale getirmek.
HĠZMET HIZI;
Sunulan hizmeti zamanında ilgilisine ulaĢtırmak.
KATILIMCILIK;
Hizmet, yatırım ve planlamalarda katılımcı düĢünce ile toplumsal diyalog sağlayarak
ortak noktalara temas etmek.
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YÜKSEK VERĠM;
Hizmet/maliyet oranını maksimumda tutabilmek.
GÜVENĠLĠRLĠLĠK;
Belediye hizmetlerinde iç ve dıĢ paydaĢlarımızın belediyemize olan güvenini korumak
ve bu güvenilirliği sürdürmek.
SOSYALLĠK;
Belediye hizmetlerinin güçlü bir kolunun da, halkımızı Ģehir stresinden uzaklaĢtıracak
yapıda ve yönde olması.
REFERANS OLMAK;
Belediye ve belediyecilikte her zaman öncü ve örnek olmak.
B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR;
Osmanlı Döneminde bugün belediyecilik hizmetleri olarak nitelediğimiz temizlik, su,
kanal, yol yapım ve bakım iĢleri büyük oranda vakıflar tarafından yerine getirilirdi. Ayrıca bir
yerel yönetim olmadığından yerel idareciler Ģehre ait bu hizmetleri de yürütürlerdi.
1869‟ da Sultan Abdülaziz‟ in fermanı ile Kayseri de belediye kurulmuĢ ve belediye teĢkilatı
kurulduğu günden bu yana 54 belediye baĢkanı görev yapmıĢtır.
Cumhuriyet döneminin ilk köklü imar planı 1944‟ de Emin Molu‟ nun baĢkanlığı
döneminde Alman Ģehirci Prof. Ösner baĢkanlığında hazırlandı ve 1950‟ de Belediye BaĢkanı
seçilen Sn. Osman Kavuncu tarafından uygulamaya baĢlandı.
Kayseri Belediyesi 1989‟da BüyükĢehir Belediyesi statüsüne geçti. ġehir, Osman
Kavuncu Bulvarı ve Sivas Bulvarı boyunca mülki bakımdan ikiye ayrıldı. Güneyde kalan
bölümde Melikgazi Ġlçesi, kuzeyde kalan bölümde ise Kocasinan Ġlçesi kuruldu.
Daha önce 2 ilçe belediyesi ve 356 km² yüzölçümü olan belediyemiz, 10.07.2004
tarihinde kabul edilen 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunuyla 5 ilçe ve 19 Ġlk Kademe
Belediyesi ile yaklaĢık 2150 km²‟lik bir yüzölçümüne ulaĢmıĢtır. 22 Mart 2008 tarihinde
26824 Sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı “BüyükĢehir
Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması
Hakkında Kanun” kapsamında, ilk kademe belediyelerinin tüzel kiĢilikleri kaldırılarak ilçe
belediyelerine mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilk kademe belediyelerinin ilçelere
katılımı ise, Kocasinan Ġlçesine; Erkilet, KuĢçu, GüneĢli, Ebiç ve Mahzemin, Melikgazi
Ġlçesine; Kıranardı, Hisarcık, Gesi, Mimarsinan, Turan, Gürpınar ve Büyükbürüngüz, Talas
Ġlçesine; Zincidere, Erciyes, BaĢakpınar, Kuruköprü ve Kepez, Ġncesu Ġlçesine; Kızılören ve
Süksün Mahalleleri veya mahalle kısımları ile birlikte katılmıĢtır.
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BüyükĢehir Belediyesi ve Bağlı Belediyelerin Nüfusları – 2012
Nüfus
Ġlçe Belediyeleri
Erkek
Kadın
Alan (Ha)
2012
Kocasinan Belediyesi
359.469
179.560
179.909
70.335
Melikgazi Belediyesi
505.924
253.552
252.372
52.305
Ġncesu Belediyesi
19.740
10.053
9.687
51.730
Hacılar Belediyesi
11.504
5.714
5.790
17.176
Talas Belediyesi
107.639
54.829
52.810
23.455
BüyükĢehir Belediyesi
1.004.276
503.708
500.568
215.001
*TOPLAM
*TÜĠK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2012 Verileri
Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Kayseri BüyükĢehir Belediye ve mücavir
alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapar,
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak
hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değiĢiklikleri, parselasyon
plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiĢtirerek onaylar ve uygulanmasını denetler;
nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını
ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
plânlarını ve parselasyon plânlarını yapar, kanunlarla BüyükĢehir Belediyesine verilmiĢ görev
ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım iĢleriyle ilgili her ölçekteki imar
plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapar ve ruhsatlandırır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan veya iĢletilen alanlardaki iĢyerlerine
ruhsat vermek ve denetlemek faaliyetinde belediyemizin görev ve sorumluluğundadır.
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Kayseri BüyükĢehir ulaĢım ana plânını yapar, koordine eder ve uygular, trafik
düzenlemelerinin gerektirdiği tüm tedbirleri alır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları
yapar, bakım ve onarımını sağlar, kentsel tasarım projeleri yapıp uygular, buna dair
yükümlülükler koyar, ve binalara numara verilmesi iĢlemini gerçekleĢtirir.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde coğrafî ve kent bilgi sistemlerini
kurar.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine
uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlar. Ağaçlandırma
yapar; gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplar. ĠnĢaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satıĢ
yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satıĢ ve
depolama sahalarını belirler. Bunların taĢınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek
tedbirler alır. BüyükĢehir katı atık yönetim plânını yapar ve yaptırır. katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taĢınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden
değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine iliĢkin hizmetleri yerine getirir. Bu
amaçla tesisler kurar, kurdurur ve iĢletir. Sanayi ve tıbbî atıklara iliĢkin hizmetleri yürütür.
Bunun için gerekli tesisleri kurar.
Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırır ve
denetler. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurar.
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Kayseri BüyükĢehir Belediyesinin yetkili olduğu veya iĢlettiği alanlarda zabıta
hizmetlerini yerine getirir.
Yolcu ve yük terminalleri, otoparklar yapar, Kayseri BüyükĢehir Belediyesinin
bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan
barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapar, gerektiğinde
amatör spor kulüplerine malzeme verir bunlar arasında spor müsabakaları düzenler yurt içi ve
yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan sporculara Kayseri Belediye
meclis kararıyla ödül verir.
Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapar, kamu kurum
ve kuruluĢlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapar
ve gerekli malzeme desteğini sağlar.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan
mekânların ve iĢlevlerinin korunmasını sağlar bu amaçla bakım ve onarımını yapar,
korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa eder.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde toplu taĢıma hizmetlerini yürütür ve bu
amaçla gerekli tesisleri kurar, iĢletir veya iĢlettirir. Toplu taĢıma araçlarına ruhsat verir.
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütür, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri
kurar, derelerin ıslahını yapar; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlar.
Mezarlık alanlarını tespit edip, defin ile ilgili hizmetleri yürütür.
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Her çeĢit toptancı hallerini ve mezbahaları yapar, imar plânında gösterilen yerlerde
yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırır ve denetler.
Ġl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları yapar.
Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği verir itfaiye ve acil yardım
hizmetlerini yürütür; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit eder,
konut, iĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluĢları ile kamu kuruluĢlarını yangına ve
diğer afetlere karĢı alınacak önlemler yönünden denetler, bu konuda mevzuatın gerektirdiği
izin ve ruhsatları verir.
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetiĢkinler, yaĢlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütür,
geliĢtirir, bu amaçla sosyal tesisler kurar, meslek ve beceri kazandırma kursları açar iĢletir. Bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluĢları ve sivil
toplum örgütleri ile iĢbirliği yapar.
Merkezî ısıtma sistemleri kurar, kurdurur.
Afet riski taĢıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluĢturan binaları
insandan tahliye eder ve yıkar.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 6

C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
1.FĠZĠKĠ YAPI
FĠZĠKSEL KAYNAKLAR LĠSTESĠ
Türü

Ġlçe

Birim
(Metrekare/Adet)

Açıklama

HIZMET BINALARI
Merkez hizmet binası ve müĢtemilatı

Kocasinan

18.100 m²

Asfalt Ģantiyesi ve idare binası

Melikgazi

84.000 m²

Kocasinan

108.000 m²

Kocasinan

4.000 m²

Melikgazi

10.000 m²

Otogar kompleksi

Kocasinan

89.000 1 Adet

Kedi bakım evi

Kocasinan

500 m² 1 Adet

Köpek barınma evi

Kocasinan

2500 m² 1adet

BeĢtepeler hayvanat bahçesi

Melikgazi

1 Adet

Mezarlık

Melikgazi

900 m² / 6Adet

Mezarlık

Kocasinan

200 m²/ 2 Adet

Sosyal hizmetler

Melikgazi

1 Adet

AĢevi

Sosyal hizmetler

Kocasinan

9 Adet

AĢevi

Sosyal hizmetler

Melikgazi

1 Adet

Ġdari bina

Çöp transfer istasyonu

Kocasinan

1 Adet

Huzurevi kompleksi

Kocasinan

46.600 m²

Sosyal yardım ve ekmek büfesi

Melikgazi

3 Adet

Sosyal yardım ve ekmek büfesi

Kocasinan

8 Adet

Makine
binaları

ikmal

atölyesi ve

hizmet

Yol yapım Ģube müdürlüğü atölyesi
Makine
binaları

ikmal

atölyesi ve

hizmet

Karpuzatan atölye

BeyazĢehir
10 yıl süreyle kiraya verildi

ġehir mez. (4),Gesi / Ġldem, Anbar

Argıncık – Bülbül pınarı

ZABITA HĠZMET BĠNALARI
Kale zabıta karakolu

Melikgazi

80 m²1 Adet

Kale içi

Merkez zabıta karakolu

Kocasinan

70 m² 1 Adet

Mimarsinan parkı içi

Hal zabıta karakolu

Kocasinan

30 m² 1 Adet

Hal içi

Erciyes zabıta amirliği

Melikgazi

80 m² 1 Adet

Erciyes kayak merkezi

Hacılar

20 m² 1 Adet

Erciyes serçer yaylası kayak merk.

Melikgazi

100 m² 1 Adet

Anbar ağaç iĢleri yanı

Erciyes serçer zabıta amirliği
Anbar zabıta amirliği
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ĠTFAIYE BINALARI
Kocasinan

8.225,70 m²

5000 m² kapalı alan

Talas grup amirliği binası

Talas

1.668,00 m²

400 m² kapalı alan

Belsin grup amirliği binası

Melikgazi

16.00,00 m²

600 m² kapalı alan

BeyazĢehir grup amirliği binası

Kocasinan

8.377,00

370 m² kapalı alan

Ġncesu grup amirliği binası

Ġncesu

4.166,00

370 m² kapalı alan

Erkilet grup amirliği binası

Kocasinan

4.710,00

370 m² kapalı alan

Merkez itfaiye binası

ARSALAR
Muhtelif yerlerde 88 adet arsa

892.646,38 m²
DÜKKÂNLAR
15 adet milli emlak ve belediye
hisseli
Kaleiçi bark. esnf. koop.
tarafından iĢletilmektedir.

Yer altı çarĢısı dükkânları

Kocasinan

67 Adet

Hunat çarĢısı

Melikgazi

353 Adet

Düvenönü alt geçit dükkânları

Melikgazi

12 Adet

22 m²‟lik, kirada bulunan dük.

Kale içerisi dükkânlar

Melikgazi

145 Adet

15 m² -20 m² tahliye aĢamasında

Çiçekçiler pasajı dükkânlar

Melikgazi

14 Adet

9 m² „lik, kiraya verilen dük.

Hunat alt geçidi dükkânlar

Melikgazi

12 Adet

29 m²‟lik, kiraya verilen dük.

Melikgazi alt geçidi dükkânlar

Melikgazi

20 Adet

30 m²‟lik, kiraya verilen dük.

Kocasinan geçidi dükkânlar

Kocasinan

18 Adet

30 m²‟lik, kiraya verilen dük.

Ordu evi önü alt geçidi dükkânlar

Kocasinan

12 Adet

32 m²‟lik, kiraya verilen dük.

Meydan kale önü dükkânlar

Melikgazi

3 Adet

54 m² büyüklüğünde,
verilen dük.

Sakatatçılar çarĢısı dükkanlar

Melikgazi

27 Adet

Kiraya verilen dükkanlar.

Haliçi dükkanlar

Melikgazi

118 adet

Kiraya verilen dükkanlar.

Haliçi lokanta - otopark - kantar

Kocasinan

1 Adet

Erciyes‟teki dükkanlar

Melikgazi

22 Adet

Hacılardaki dükkanlar

Hacılar

6 Adet

Kocasinan

180 Adet

Doğu terminali dükkanlar

kiraya

Dernek tarafından iĢletiliyor.
13 adet kayak merkezinde - 7 adet
çeĢme baĢı dükkanlar - 1 adet
lokanta -1 adet market yeri
3 adet dükkan, 3 adet kafeterya
Dernek tarafından iĢletiliyor.

PARK/YEġIL ALAN
Bakımı Yapılan YeĢil Alan miktarı

5.960.300 m²

Bakımı yapılan ağaçlık alan

2.017.600 m²
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SPOR VE SOSYAL TESISLER
2009 yılında hizmete girmiĢtir.
32.800 koltuk kapasiteli
2008 yılında hizmete
girmiĢtir.7.200 kiĢilik kap.

Kadir has spor stadyumu

Melikgazi

190.000 m²

Kadir has kongre merkezi

Kocasinan

30.000 m²

Sümer yüzme havuzu ve spor merkezi

Kocasinan

9.676 m²

2004 yılında hizmete girmiĢtir

Erkilet spor merkezi

Kocasinan

450 m²

2011 yılında hizmete girmiĢtir

Fuar yaĢam boyu spor merkezi

Kocasinan

1850 m²

2011 yılında hizmete girmiĢtir

Talas

8.101,42 m²

2011 yılında hizmete girmiĢtir

Bayanlar spor merkezi

Kocasinan

600 m²

2003 yılında hizmete girmiĢtir.

YeĢil mahalle halı saha

Kocasinan

2500 m²

2004 yılında hizmete girmiĢtir.

Altınoluk hobi bahçesi

Melikgazi

50.000 m²

236 adet bahçe mevcuttur.

BeĢtepeler hobi bahçesi

Melikgazi

50.000 m²

204 adet bahçe mevcuttur.

Karpuzatan hobi bahçesi

Kocasinan

165.000 m²

703 adet bahçe mevcuttur.

Selçuklu hobi bahçesi

Melikgazi

50.000 m²

186 adet bahçe mevcuttur.

Cırgalan hobi bahçesi

Kocasinan

100.000 m²

458 adet bahçe mevcuttur.

Döner restoran

Melikgazi

300 m²

Kiracı tarafından iĢletilmektedir.

Kır kahvesi

Melikgazi

250 m²

Kiracı tarafından iĢletilmektedir.

Kule restoran

Kocasinan

300 m²

Kiracı tarafından iĢletilmektedir.

Talas toki sosyal ve spor tesisleri

KÜTÜPHANELER
Merkez kütüphanesi

Kocasinan

270 kiĢi kapasiteli

Gevher Nesibe kütüphanesi

Kocasinan

140 kiĢi kapasiteli

Belsin kütüphanesi

Melikgazi

140 kiĢi kapasiteli

TIYATROLAR VE SĠNEMALAR
ġehir tiyatrosu

Kocasinan

544 Koltuklu

Belediye onay sineması

Kocasinan

462 koltuk

Kiracı tarafından iĢletilmektedir.

MÜZELER
Kent ve Mimarsinan Müzesi

Kocasinan

400 m²

OKUL BINALARI
KreĢ
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ÇOK KATLI OTOPARKLAR
Tacettin veli otoparkı

Melikgazi

3.230 m²

Beğendik otoparkı

Melikgazi

3.750 m²

KurĢunlu otoparkı

Kocasinan

9.690 m²

Hunat oto parkı

Melikgazi 400 araç kapast.
MEZARLIKLAR

ġehir mezarlığı

Melikgazi

1.019.800 m²

Gesi –Ġldem mezarlığı

Melikgazi

85.600 m²

Argıncık mezarlığı

Kocasinan

92.000 m²

Ambar mezarlığı

Melikgazi

20.700 m²

Bülbül pınarı mezarlığı (Erkilet)

Kocasinan

133.000 m²

Gayri Müslim mezarlığı

Melikgazi

7.300 m²

CENAZE ARAÇLARI
Cenaze arabası ve yıkama aracı

10 Adet

6 cenaze taĢıma+4 cenaze yıkama

TAġIT ARAÇLARI
Otomobil

7 Adet

Otobüs

3 Adet

Minibüs

5 Adet

Midibüs

2 Adet
ZABITA ARAÇLARI

Minibüs
Çift kabinli Kamyonet
Kapalı Kasa Kamyonet
Kapalı Kasa Kamyonet
Kapalı Kasa Kamyonet
Çift kabinli Kamyonet
Minibüs

1 Adet

Trafik zabıta amirliği

1 Adet

Merkez zabıta amirliği

1 Adet

Merkez zabıta amirliği

1 Adet

Doğu terminali zabıta amirliği

1 Adet

Batı terminali zabıta amirliği

1 Adet

Erciyes kayak mrk.zabıta amirl.

1 Adet

Dilenci toplama ekibi

ĠTFAĠYE ARAÇLARI
55 mt. Merdivenli araç

1Adet

54 mt. Merdivenli araç

1 Adet
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42 mt. Merdivenli araç

1 Adet

32 mt. Merdivenli araç

1 Adet

4x4 Arazi Tipi Ġtfaiye Aracı

2 Adet

26 mt. Merdivenli çok maksatlı araç

2 Adet

18 mt. Merdivenli araç

2 Adet

Çok maksatlı araç

6 Adet

Su ikmal aracı

4 Adet

Kılavuz aracı

2 Adet

Pikap (çift kabin)

1 Adet

Binek aracı

1 Adet

Ġtfaiye su alma vanası

700 Adet

Ayırıcı/kesici alet

7 Adet

Atlama yatağı

6 Adet

Elektrikli köpük jeneratörü

5 Adet

Hava basınçlı yangın söndürme cihazı
(hı cafs)
Sırtta taĢınabilir sulu yangın söndürme
cihazı

8 Adet
18 Adet

Hortum köprüsü (set)

6 Adet

Turbex (köpük jeneratörü)

1 Adet

Temiz hava solunum seti

60 Adet

Temiz hava solunum tüpü

110 Adet

Temiz hava dolum cihazı

3 Adet

Teleskopik merdiven

8 Adet

Mekanik kurtarma kiti

6 Adet

Gaz detektörü (4 lü)

8 Adet

Motopomp

10 Adet

Elektrikli dalgıç pompa

35 Adet

Enkaz altı görüntüleme kamerası

1 Adet

Su altı görüntüleme kamerası

2 Adet

Enkaz altı akustik dinleme cihazı

1 Adet

Hava yastığı set

4 Adet

Tripot ve Liberatör

2 Adet

Kıvılcımsız testere

8 Adet

Delici/kırıcı

5 Adet
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BELEDIYE OTOBÜSLERI
Otobüs

139 Adet
Ġġ MAKINESI/TAġITLARI/EKIPMANLARI

Kamyon

15 Adet

Yol tuzlama kamyonu

2 Adet

Kamyon arazi aracı

2 Adet

Kamyonet

7 Adet

Bomlu kamyonet

1 Adet

Kamyonet açık kasa

1 Adet

Kamyonet kapalı kasa

4 Adet

Çift kabinli kamyonet

7 Adet

Pikap

5 Adet

Çekici

4 Adet

Çöp dorsesi

7 Adet

Dozer

1 Adet

Yükleyici

3 Adet

Greyder

3 Adet

Asfalt FiniĢeri

2 Adet

Silindir

9 Adet

Arazöz

6 Adet

Asfalt plenti

1 Adet

Asfalt distiribitörü

1 Adet

Traktör kepçe

1 Adet

Kepçe

3 Adet

Kepçe

1 Adet

Traktör

3 Adet

Yol süpürme aracı

1 Adet

Ağaç sökme makinesi

2 Adet

Çim biçme makinesi

3 Adet

Akaryakıt ikmal tankeri (kamyon)

3 Adet
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Kompresör

2 Adet

Forklift (Mikro yükleyici)

2 Adet

Vinç

1 Adet

Vinç (Çekici Kurtarıcı)

3 Adet

Jeneratör

21 Adet

Tır

1 Adet

Su tankeri

2 Adet

Atv motor

5 Adet

ġarjlı bisiklet

4 Adet

Kar aracı(rotatif)

1 Adet

Yol çizgi makinesi

1 Adet

BĠLĠġĠM CĠHAZLARI ENVANTERĠ
CĠHAZ TĠPĠ
Fotokopi makinesi
Faks makinesi
Bilgisayar
Tablet bilgisayar
Notebook
Video oynatıcı kaydedici
Fotoğraf makinesi
Projeksiyon cihazı
Projeksiyon cihazı donanımı
Total statıon (Elektronik topoğrafik ölçü cihazı)
GPS-GNSS küresel konumlama cihazı
Lazer metre
Navigasyon cihazı
Televizyon
Yazıcı
Tarayıcı
Plotter yazıcı
Mesafe ölçer dürbün
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60
35
511
2
68
1
26
10
1
1
4
3
3
135
272
9
3
3
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2.ÖRGÜTSEL YAPI
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi , Norm Kadro Ġlke ve Esaslarına uygun olarak en
son BüyükĢehir Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teĢkilatlanmaya göre üst
yönetim olarak 1 adet Genel Sekreter, 3 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 1 adet TeftiĢ Kurulu
BaĢkanı, 17 adet Daire BaĢkanı, 1 adet 1. Hukuk MüĢaviri, 1 adet Hukuk MüĢaviri, 1 adet
Özel Kalem Müdürü, 54 adet ġube Müdürü ve 1 adet Sivil Savunma Uzmanı olmak üzere ve
toplam 80 yönetici kadrosu bulunmaktadır.
Bu yönetim kadrolarından Genel Sekreterin ataması BüyükĢehir Belediye BaĢkanının
teklifi ĠçiĢleri Bakanının onayı ile diğer kadrolara atamalar ise kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen kriterlere uygun olarak BüyükĢehir Belediye BaĢkanınca yapılır.
TeĢkilatlanmada oluĢturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili
yönetmeliklerini hazırlayarak
BüyükĢehir Belediye Meclisinin
onayından geçirerek
yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.
ÇalıĢan Memur, iĢçi ve sözleĢmeli personel ilgisine göre , 657 Sayılı DMK. na , 5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 1475 ve 4857 Sayılı ĠĢ
Kanununa, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununa
tabi olarak hizmet yürütmektedir.
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09/07/2012 tarih ve 482 sayılı kararı ile Emlak ve
Ġstimlak Daire BaĢkanlığı kuruldu.
BüyükĢehir Belediye Meclisinin 12/11/2012 tarih ve 754 sayılı kararı ile Bilgi iĢlem
Daire BaĢkanlığı kurulmuĢtur.
Etüt ve Projeler Daire BaĢkanlığı biriminde bağlı bulunan Bilgi – Teknolojileri ġube
Müdürlüğü, UlaĢım ve Raylı Sistem Daire BaĢkanlığına bağlı Trafik Sinyalizasyon ġube
Müdürlüğü ve Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığına bağlı bulunan Coğrafi Bilgi Sitemleri
ġube Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığına bağlanmıĢtır. Faaliyet bilgilerine eski
birimlerinde yer verilmiĢtir.
31.12.2012 tarihi itibariyle Belediyemizde;
Memur
ĠĢçi
SözleĢmeli Personel
Geçici ĠĢçi
Toplam

310
470
134
11
925

Personelimiz görev yapmaktadır.
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MECLĠS YAPISI
Meclis BaĢkanı - Mehmet ÖZHASEKĠ
MECLĠS BAġKAN VEKĠLLERĠ
Meclis 1. BaĢkan Vekili - Mehmet SAVRUK
Meclis 2. BaĢkan Vekili - Zekeriye ERGÜNEġ
DĠVAN ASĠL KATĠPLERĠ
Mehmet Fatih ÖZDAMAR
Venhar PAKIRDAġI
DĠVAN YEDEK KATĠPLERĠ
Çiğdem YAĞCIOĞLU
Metin MERMERKAYA
MECLĠS ÜYELERĠ
ADI / SOYADI

UNVANI

PARTĠSĠ

Mehmet ÖZHASEKĠ

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı

AK PARTĠ

Memduh BÜYÜKKILIÇ

Melikgazi Belediye BaĢkanı

AK PARTĠ

Zekeriye ERGÜNEġ

Melikgazi Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Mehmet SAVRUK

Melikgazi Meclis Üyesi

AK PARTĠ

A.Serdar ALTUNTUĞ

Melikgazi Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Venhar PAKIRDAġI

Melikgazi Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU

Melikgazi Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Mehmet BERK

Melikgazi Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Turan TÜRKÜM

Melikgazi Meclis Üyesi

MHP

Bekir YILDIZ

Kocasinan Belediye BaĢkanı

AK PARTĠ

Mustafa ÇELĠK

Kocasinan Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR Kocasinan Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Metin MERMERKAYA

Kocasinan Meclis Üyesi

AK PARTĠ

M. Kenan BAġYAZICIOĞLU

Kocasinan Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Ahmet Tahir GÜL

Kocasinan Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Çiğdem YAĞCIOĞLU

Kocasinan Meclis Üyesi

AK PARTĠ

ġaban SOLMAZ

Kocasinan Meclis Üyesi

MHP

Rifat YILDIRIM

Talas Belediye BaĢkanı

AK PARTĠ

Mehmet Fatih ÖZDAMAR

Talas Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Osman ÇĠMEN

Talas Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Kıyasi KAYA

Talas Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Fevzi DEMĠREL

Talas Meclis Üyesi

MHP
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Cengiz AKPARLAR

Talas Meclis Üyesi

MHP

Ahmet HERDEM

Hacılar Belediye BaĢkanı

AK PARTĠ

Mustafa AKTAġ

Hacılar Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Mustafa YILDIRIM

Hacılar Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Zekeriya KARAYOL

Ġncesu Belediye BaĢkanı

AK PARTĠ

Tuncay ġAHĠN

Ġncesu Meclis Üyesi

AK PARTĠ

Mehmet BALABAN

Ġncesu Meclis Üyesi

AK PARTĠ

MECLĠS KOMĠSYONLARI
ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU
A.Serdar ALTUNTUĞ (Komisyon BaĢkanı)
A.Tahir GÜL (Ġkinci BaĢkan)
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR (Sözcü)
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU (Üye)
Kıyasi KAYA (Üye)
Zekeriye ERGÜNEġ (Üye)
Cengiz AKPARLAR (Üye)
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU
Mustafa AKTAġ (Komisyon BaĢkanı)
Zekeriye ERGÜNEġ (Ġkinci BaĢkan)
Venhar PAKIRDAġI (Sözcü)
Mehmet BALABAN (Üye)
Mehmet Fatih ÖZDAMAR (Üye)
ÇEVRE VE SAĞLIK KOMĠSYONU
Ahmet ÇOLAKBAYRAKTAR
Venhar PAKIRDAġI
Mehmet BERK
Tuncay ġAHĠN
Turan TÜRKÜM
EĞĠTĠM, KÜLTÜR, GENÇLĠK VE SPOR KOMĠSYONU
M. Kenan BAġYAZICIOĞLU (Komisyon BaĢkanı)
Oğuz ORTAKÖYLÜOĞLU (Ġkinci BaĢkan)
Çiğdem YAĞCIOĞLU (Sözcü)
Turan TÜRKÜM (Üye)
Tuncay ġAHĠN (Üye)
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ULAġIM KOMĠSYONU
Mustafa ÇELĠK (Komisyon BaĢkanı)
Çiğdem YAĞCIOĞLU (Ġkinci BaĢkan)
Osman ÇĠMEN (Sözcü)
Mustafa AKTAġ (Üye)
ġaban SOLMAZ (Üye)
KADIN ve AĠLE KOMĠSYONU
Venhar BAKIRDAġI
Çiğdem YAĞCIOĞLU
Mehmet BERK
Mustafa AKTAġ
ġaban SOLMAZ
KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ENCÜMEN ÜYELERĠ
BaĢkan Mustafa YALÇIN
Encümen BaĢkan V. Genel Sekreter
Üye Metin MERMERKAYA
Encümen Üyesi
Üye Mehmet BERK
Encümen Üyesi
Üye M.Fatih ÖZDAMAR
Encümen Üyesi
Üye Mehmet SAVRUK
Encümen Üyesi
Üye Osman ÇĠMEN
Encümen Üyesi
Üye Mehmet KOÇ
Mali Hiz.D.BĢk.
Üye Oktay DURUKAN
Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanı
Üye Halit TAġYAPAN
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi BaĢkanı
Üye Hüseyin BEYHAN
Hukuk MüĢavir V.
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3.BĠLGĠ VE TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟nin biliĢim sistemleri faaliyetleri yeni teĢkilatlanma ile
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı altında Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.
Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟nde bilgisayar
ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalıĢmasını sağlamakta, bilgi iĢlem konusunda
birimler arasında koordinasyon çalıĢmalarını yürütmektedir. VatandaĢlara daha kaliteli ve
hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla biliĢim teknolojisinin getirdiği çağdaĢ
imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelinin
kullanımına sunmaktadır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟nde mevcut bilgisayarlarda kurulmuĢ olan programların
bakım ve güncelleĢtirmelerinin yapılması, dıĢ tehditlere karĢı güvenlik önlemlerinin alınması,
internet ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalıĢması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan
donanımlarının tamir ve bakımları Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır.
Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi de Bilgi Teknolojileri
ġube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
2012 yılı içerisinde Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü tarafından donanım ve teknik
destek hizmetleri kapsamında özetle Ģu faaliyetler yürütülmüĢtür.
Ġç ve dıĢ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuĢ olan programların bakım ve
program güncelleĢtirmeleri yapılmıĢtır.Donanımda meydana gelen arızaların giderilmesi
sağlanmıĢ, garantinin devam ettiği durumlarda arızanın garanti kapsamında giderilmesinin
takibi yapılmıĢtır.Virüs ve trojan gibi zararlı yazılımlardan kaynaklanan arızalar sebebiyle
gerektiğinde bilgisayara sistem yeniden yüklenmiĢ ve verilerin aktarımı sağlanmıĢtır.
Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya
da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılması sağlanmıĢ ve
yerine alınabilecek donanımlar belirlenmiĢtir.
Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve
çalıĢır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmıĢtır.
Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geliĢen biliĢim
teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirilerek mevcut olan
donanım ve yazılımı güncelleĢtirmek ya da gerektiğinde yenisinin alınmasını sağlamak için
ilgili birimlerle koordinasyonu sağlanmıĢtır.
Ġç ve dıĢ birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleĢme sistemi ile birimler arası dosya
paylaĢımı ve bilgi alıĢveriĢi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmıĢtır.
Birimlerdeki e-posta hizmetinden faydalanacak personellerin hesaplarının oluĢturulması
ve yönetimi yapılmıĢtır. Gerekli eğitim ve destek hizmetleri verilmiĢtir.
Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü 2012 yılı içerisinde fiziki yapı bakımından
incelendiğinde mevcut durum Ģu Ģekilde özetlenebilir;
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Bilgi Teknolojileri Ģube Müdürlüğü„nün 1 adet sistem odası ve 1 adet teknik servis /
çalıĢma odası mevcuttur.
SanallaĢtırma alt yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan sunucular ek maliyet
gerektirmeksizin kısa sürede kullanıma sunulabilmektedir. Belediyemizin sunucu altyapısının
yanı sıra iĢletmelerimiz olan Kayseri Ġmar A.ġ.,Kayseri UlaĢım A.ġ. ve Erciyes KıĢ Turizm
A.ġ. için mail ve hosting hizmetleri müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Güvenlik
duvarı cihazının güncelleme ve gerekli yapılandırmaları sürekli olarak takip edilmektedir.
Ġnternet ortamından gelebilecek zararlı yazılım ve sanal saldırılara karĢı en yüksek güvenliği
sağlayacak Ģekilde yönetimi yapılmaktadır.
Sistem odası içerisinde 1 adet 6 KW UPS, 1 adet 10 KW UPS, cihazların beslemesini
ve elektrik akımındaki düzensizliklere karĢı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli
elektrik kesintilerine karĢı jeneratör bağlantısı yapılmıĢtır. Cihazların verimli ve kararlı
çalıĢmasını sağlamak amacıyla soğutma sistemi yenilenmiĢtir.
Sistem odasının olası yangın risklerine karĢı güvenliği yangın söndürme ve ısı takip
sistemi tarafından sağlanmaktadır.Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında
toplanması amacıyla Yönetim Bilgi Sistemi yazılımı kurulmakta, veri aktarımları ve gerekli
uyarlamalar yapılmaktadır
Web sayfası hizmeti, Web TV yayını, kurumsal mail hizmeti, Cbs Harita Hizmetleri,
kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 20 Mbps geniĢ bant Metroethernet fiber bağlantı
ile sağlanmaktadır. Ġnternet hızının artırılabilmesi ve ĠĢletmelerimiz ile olan bağlantının
güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektirilmiĢtir.
4.ĠNSAN KAYNAKLARI
Belediyemiz memur ve iĢçi norm kadro pozisyonunu gösterir tablo aĢağıya,
çıkartılmıĢtır. (Belediyemiz Meclisince onaylanan )
NORM KADRO DOLU /BOġ
UNVANI
MEMUR
ĠġÇĠ

DOLU (KD)
310
470

BOġ (KD)
397
355

ĠġÇĠ

MEMUR

44%
56%

DOLU (KD)
BOŞ (KD)
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ÇALIġAN PERSONEL BĠLGĠLERĠ
UNVAN

ÇALIġAN

ERKEK

BAYAN

MEMUR
ĠġÇĠ
SÖZ.PER
G.ĠġÇĠ
TOPLAM

310
470
134
11
925

284
456
110
11
861

26
14
24
64

PERSONEL ÖĞRENĠM DURUMLARI DAĞILIMI
ÖĞRENĠM DURUMU
ĠLK
LĠSE/MESLEK
ÖN LĠSANS
YÜKSEK
ÖĞRETĠM
LĠSESĠ
/LĠSANS
LĠSANS
35
127
139
9
359
84
27
84
27
3
2
9
396
224
293
12

UNVAN
MEMUR
ĠġÇĠ
SÖZ.PER
G.ĠġÇĠ
TOPLAM

MEMUR
İLK ÖĞRETİM
YÜKSEK OKUL
TOPLAM

LİSE/MESLEK LİSESİ
YÜKSEK LİSANS
3%

45%

11%

TOPLAM
310
470
134
11
925

SÖZLEġMELĠ
PERSONEL
İLK ÖĞRETİM

LİSE/MESLEK LİSESİ

YÜKSEK OKUL

YÜKSEK LİSANS

24%

2% 0%

41%

74%

GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
İLK ÖĞRETİM
YÜKSEK OKUL

LİSE/MESLEK LİSESİ
YÜKSEK LİSANS
0% 0%

18%

82%
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UNVAN BAZINDA NORM KADRO DAĞILIMI
A) MEMUR
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

UNVAN
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yrd
TeftiĢ Kurul BaĢkanı
Daire BaĢkanı
1.Hukuk MüĢaviri
Hukuk MüĢaviri
Avukat
Özel Kalem Md.
ġube Md.
ġef
MüfettiĢ
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
MüfettiĢ Yrd.
Ġdari Personel
Teknik Personel
Sağlık Personeli
Yardımcı Hizmetli
Ġtfaiye Amiri
Ġtfaiye ÇavuĢu
Ġtfaiye Eri
Zabıta Amiri
Zabıta Kom
Zabıta Memuru
TOPLAM

ADET
1
3
1
17
1
1
6
1
55
26
8
2
4
154
221
21
4
2
10
82
2
8
77
707

B) ĠġÇĠ
S.NO
1
2
3
4
5
6

UNVAN
ĠĢçi
ġoför
Operatör
Yağcı
Usta
UstabaĢı
TOPLAM

ADET
333
363
16
10
97
6
825

C) SÖZLEġMELĠ PERSONEL
S.NO
1

UNVAN
SözleĢmeli Personel

ADET
134

UNVAN
Geçici ĠĢçi

ADET
46

D) GEÇĠCĠ ĠġÇĠ
S.NO
1
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 22

5. SUNULAN HĠZMETLER
BüyükĢehir belediyesinin hizmetlerini iki baĢlık altında toplamak mümkündür.
1-Ana hizmet alanımızda sunduğumuz hizmetler,
2-Dolaylı hizmet alanlarımızda ( iĢtiraklerin ) sunulan hizmetlerdir.
1- Ana Hizmet Alanında Sunulan Hizmetler; imar, yapım, ulaĢım, çevre sağlığı,
kültür sanat ve turizm, park ve bahçe, sosyal, spor, sağlık, itfaiye, zabıta, sivil savunma, basın
yayın ve halkla iliĢkiler, yaĢ sebze ve meyve hal ve özel kalem hizmetler baĢlıkları altında
toplanabilir. Bunlar Belediye BaĢkanlığına bağlı ana ve destek hizmetlerce yürütmektedir.
Çevre Sağlığı Hizmetleri; katı ve sıvı atıkların kontrolü, hava kalitesinin korunması,
gürültü kontrolü, GSM ruhsatı vermek ve denetlemek ve baĢıboĢ hayvanların bakımı ve
barındırılmasıdır.
Ġmar hizmetleri; imar yönetmeliği çıkarmak, imar planları yapmak, yapı denetimi
(kaçak yapılar ve imar planının uygulanması), kamulaĢtırma, arsa üretimi yapmak, diğer
birimlere lojistik destek sağlamak, halihazır harita yapmak, yaptırmak ve GPS (Hava
fotoğrafları, konum belirleme) ‟dir.
Yapım hizmetleri; yapım iĢlerinin projelendirilmesi, yol yapımı (cadde, bulvar ve
kaldırımlar), asfalt üretimi ve yol kaplaması, açık ve kapalı otopark yapımı, köprülü kavĢak,
alt geçit/üst geçit yapımı, restorasyon hizmetleri, park, bahçe, mesire ve çocuk oyun alanları
yapımı, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bina ve tesis yapımı ve spor tesisleri yapımıdır.
UlaĢım hizmetleri; Ģehir içi otobüs toplu taĢıma iĢletmeciliği, hafif raylı sistem toplu
taĢımacılığı, toplu taĢıma araçları ve taksilerin koordinasyonu ve denetimi, trafik iĢaret ve
levhalarının yerleĢtirilmesi ve sinyalizasyon hizmetleri, otopark hizmetleri ve otogar
hizmetleridir.
Kültür sanat ve turizm hizmetleri; kütüphanecilik ve okuma salonları, konservatuar,
Ģehir tiyatrosu, kitap yayınları, kültür, sanat etkinlikleri, bando ve mehter takımı, kent ve
Mimar Sinan Müzesi, ihtisas fuarı ve kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin yürütülmesidir.
Park ve bahçe hizmetleri; çevre düzenlemesi - kentsel tasarım, park, bahçe, mesire ve
çocuk oyun alanlarının bakımı, Ģehir içi peyzaj çalıĢmaları ve ücretsiz fidan dağıtımıdır.
Sosyal hizmetler kurum bakım hizmetleri, huzurevi, kimsesizler misafirhanesi, ayninakdi yardım hizmetleri (sosyal yardım büfeleri, aĢevleri, iaĢe yardımları, eğitim gereçleri ve
kırtasiye yardımı, sosyal güvenliği olmayanlara tedavi yardımı), gençlik merkezleri,
engellilere destek hizmetleri ve emeklilere hobi bahçesidir.
Spor hizmetleri; yüzme havuzları, jimnastik salonları, halı sahalar, kapalı spor tesisleri
ve yürüyüĢ ve bisiklet yolları, vb.
Sağlık hizmetleri; hayvan ve hayvansal gıda maddelerinin nakli için menĢei belgesi
verilmesi, hayvanat bahçesi ve hayvan barınağındaki hayvanların bakımı, gıda mevzuatına
uygun sağlık denetimi, kurum içi sağlık hizmetleri ve mezarlık ve cenaze hizmetleridir.
Ġtfaiye hizmetleri; yangına müdahale ve söndürme, su baskınına müdahale etmek ve
etkisiz hale getirmek, yangın yönünden kontrol ve denetim, yangın ve kurtarma konulu eğitim
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hizmetleri, baca temizliği hizmetleri, kaza ve afetlere müdahale, iĢyeri ruhsatı için yangın
güvenliği raporu verilmesidir.
Zabıta hizmetleri; zabıta hizmetlerinin yürütülmesi, metropol ilçeler arasında gözetim
ve koordinasyonun sağlanması, zabıta personelin eğitilmesi, trafik hizmetlerinin yürütülmesi,
zabıta destek hizmetleri, belediye suçlarının iĢlenmesini önleyici tedbir alınması ve kanunda
belirlenmiĢ olan görevlerin takip edilmesidir.
Sivil savunma hizmetleri; afet (sel, deprem, savaĢ vb.) öncesi ve sonrası planlama
eğitim ve tatbikat çalıĢmalarının yapılmasıdır.
Basın ve halkla iliĢkiler; imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalıĢmaları, kurum adına
mesaj, tebrik ve taziyeler, istek ve Ģikâyetlerin takibi, etkinliklerin organizasyonu, anket
çalıĢmaları ve medya ile iliĢkilerin sağlanmasıdır.
YaĢ sebze ve meyve hal hizmetleri; kalite ve standartların korunması, üretici ve
tüketici haklarının korunması ve kayıt dıĢı üretimin kayıt altına alınmasıdır.
Özel kalem hizmetleri; tören, temsil, ağırlama, protokol vb. hizmetlerdir.
2- Dolaylı Hizmet Alanımızda Sunulan Hizmetler ise Belediyemizin iĢtiraklerinin
sunduğu hizmetlerden oluĢmaktadır.
ĠġTĠRAKLER VE ĠġLETMELER FAALĠYETLERĠ:
Belediye ġirketleri; sermayesinin % 99,9‟ una sahip olduğu Bef A.ġ., % 99,72‟ sine
sahip olduğu Ġmar A.ġ., % 96 sına sahip olduğu UlaĢım A.ġ., % 96‟sına sahip olduğu SPOR
A.ġ. ve %83‟ ne sahip olduğu Erciyes A.ġ. dir.
ĠĢtiraki Olan ġirketler; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.ġ., Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic.
A.ġ., Kay-Tur A.ġ, Bef A.ġ, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.ġ., Kayserigaz A.ġ., Kayser
A.ġ., Yak-TaĢ A.ġ., Eryağ A.ġ., Spor A.ġ.dir.
Bef A.ġ
Sermayesinin % 99,9‟u Belediyemize ait olan; Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor
Tesisleri ĠĢletmeciliği San. ve Tic. A.ġ., üretim, sosyal tesis iĢletmeciliği, eğitim ve öğretim
alanlarında çeĢitli branĢlarda kurs açma faaliyetinde bulunmaktadır.
Ġmar A.ġ.
Otopark iĢletme hizmetleri, yol çizgi iĢi ve inĢaat taahhüt iĢleri ile uğraĢmakta olan
Kayseri Ġmar ve ĠnĢ. Tic. A.ġ.‟nin sermayesinin % 99,72‟si Belediyemize aittir.
UlaĢım A.ġ
Kayseri UlaĢım Turizm ĠnĢaat Taahhüt Proje MüĢavirlik Telekomünikasyon San. Ve
Tic. A.ġ. 27.06.2008 tarihinde kurularak faaliyete baĢlamıĢ olup, sermayesinin % 96‟sı
Belediyemize aittir.
Spor A.ġ.
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ. 31.05.2010 tarihinde kurularak
faaliyete baĢlamıĢ olup, sermayesinin % 96‟sı Belediyemize aittir.
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Erciyes A.ġ.
Spor etkinlikleri, Turizm hizmetleri, ĠnĢaat ve taahhüt iĢleri, Sosyal ve Kültürel iĢleri
faaliyetleri yapmak, yaptırmak, iĢletmek, iĢlettirmek. iĢini yapmakta olan Ģirketin %83‟ü
Belediyemize aittir.
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.ġ.
Elektrik dağıtımı yapan Ģirketin sermayesinin % 34,01‟i Belediyemize aittir.
Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic. A.ġ.
Yamula Barajı ile elektrik üretimi yapmaktadır. Sermayesinin % 0,0125‟i
Belediyemize aittir.
Kay-Tur A.ġ.
Turizm yatırımcılığı, Taahhüt iĢleri yapan, Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm
Tesisleri A.ġ.‟nin sermayesinin % 9,25‟i Belediyemize aittir.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.ġ.
Hizmet sektörü iĢi ile uğraĢmakta olan Ģirketin sermayesinin % 22‟si Belediyemize
aittir. ġirketin gayesi (Teknolojide ilerlemiĢ batı ülkelerinde kurulmuĢ bulunan emsaller gibi)
komple bir Dünya Ticaret Merkezini bütün tesisleri ile gerçekleĢtirmek, ĠĢletmek ve
kurulacak ticaret merkezi vasıtasıyla, tarım ürünleri, sanayi mamulleri, canlı hayvan ve
hayvani maddeler, madenler, el sanatları gibi üretim sektörleri ile turizm, taĢımacılık ve dıĢ
ihaleler gibi hizmet sektörlerine bilgi sunmak, katkıda bulunmak ve gereğinde örnek tesisler
kurmak ve ilgili hizmetleri ifa etmektir.
Kayserigaz A.ġ.
Doğalgaz dağıtım ve pazarlama iĢi ile uğraĢan Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve
Tic. A.ġ.‟ nin sermayesinin % 10‟u Belediyemize aittir.
Kay-Ser A.ġ.
Kayseri Serbest Bölge kurmak ve iĢletmek iĢi ile uğraĢan Kayseri serbest Bölgesi
Kurucusu ve ĠĢleticisi A.ġ.‟nin sermayesinin %1.49‟u Belediyemize aittir.
Yak-TaĢ A.ġ.
Yakacak (Kömür) alım ve dağıtım iĢi ile uğraĢan Kayseri ve Civarı Yakacak Alım ve
Dağıtım A.ġ.‟nin sermayesinin % 35‟i Belediyemize aittir.
Eryağ A.ġ.
Yemeklik yağ ve bitkisel yağ üretim iĢi ile uğraĢan Erciyes Yağ San. A.ġ.‟nin
sermayesinin % 0,000609 Belediyemize aittir.
6.YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
BüyükĢehir belediye baĢkanı, büyükĢehir belediye idaresinin baĢı ve tüzel kiĢiliğinin
temsilcisidir. BüyükĢehir belediye baĢkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre
büyükĢehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. BüyükĢehir
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belediye baĢkanı; belediye teĢkilatının en üst amiri olarak belediye teĢkilâtını sevk ve idare
etmek, beldenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plâna
uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluĢturmak, bu stratejilere
uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin
performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise
sunmak, büyükĢehir belediye meclisi ve encümenine baĢkanlık etmek, bu organların
kararlarını uygulamak, kanunla büyükĢehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerin etkin ve
verimli bir Ģekilde uygulanabilmesi için gerekli önlemleri almak, büyükĢehir belediyesinin ve
bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükĢehir
belediyesi ve bağlı kuruluĢları ile iĢletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değiĢiklik
önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak, büyükĢehir belediyesinin hak ve
menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak, yetkili organların kararını
almak Ģartıyla, büyükĢehir belediyesi adına sözleĢme yapmak, karĢılıksız bağıĢları kabul
etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak, mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla ve resmî
mercilerde büyükĢehir belediyesini temsil etmek, belediye ve bağlı kuruluĢ avukatlarına veya
özel avukatlara temsil ettirmek, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluĢlarını
denetlemek, gerektiğinde bizzat nikâh kıymak, diğer kanunların belediye baĢkanlarına verdiği
görev ve yetkilerden büyükĢehir belediyesi görevlerine iliĢkin olan hizmetleri yerine getirmek
ve yetkileri kullanmak, gerektiğinde görev ve yetkilerinden bir veya birkaçını ilçe veya ilk
kademe belediye baĢkanına devretmek, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği
kullanmak, özürlülerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere özürlü merkezleri oluĢturmakla
görevlidir.
BüyükĢehir belediye meclisi, büyükĢehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda
gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluĢur.
BüyükĢehir belediye baĢkanı büyükĢehir belediye meclisinin baĢkanı olup, büyükĢehir
içindeki diğer belediyelerin baĢkanları, büyükĢehir belediye meclisinin doğal üyesidir.
BüyükĢehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalıĢma usul ve esaslarına
iliĢkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır. BüyükĢehir belediye meclisi,
her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde
toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem baĢı toplantısıdır. Bütçe görüĢmesine rastlayan toplantı
süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beĢ gündür.
Mutat toplantı yeri dıĢında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere önceden
bilgi vermek kaydıyla belediye hudutları dahilinde meclis baĢkanının belirlediği yerde
toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat usullerle belde halkına duyurulur.
BüyükĢehir belediye encümeni, belediye baĢkanının baĢkanlığında, belediye meclisinin
her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beĢ
üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye baĢkanının her
yıl birim amirleri arasından seçeceği beĢ üyeden oluĢur. Belediye baĢkanının katılamadığı
toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter baĢkanlık eder.
BüyükĢehir belediyesi teĢkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik,
daire baĢkanlıkları ve müdürlüklerden oluĢur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya
birleĢtirilmesi büyükĢehir belediyesi meclisinin kararı ile olur. BüyükĢehir belediyesinde
baĢkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir Ģekilde yürütülebilmesi için,
genel sekretere yardımcı olmak üzere, nüfusu üç milyonun üzerindeki büyükĢehir
belediyelerinde en fazla beĢ, diğerlerinde en fazla üç genel sekreter yardımcısı atanabilir.
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BüyükĢehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye baĢkanı adına onun direktifi
ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik
plânına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından
sağlanır.
BüyükĢehir belediyesi personeli büyükĢehir belediye baĢkanı tarafından atanır.
Genel sekreter, belediye baĢkanının teklifi üzerine ĠçiĢleri Bakanı tarafından atanır.
Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire BaĢkanları BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
tarafından atanır ve atamayı izleyen ilk meclis toplantısında Belediye Meclisinin bilgisine
sunulur.
Belediye BaĢkanlığına ait 1 TeftiĢ Kurulu ve Ġç Denetim Birimi olmak üzere iki denetim
birimi mevcut olup, iç Denetim Birimi Kadrosu Ģu anda görev yapan personel
bulunmamaktadır. Belediye birimlerinin iĢ ve iĢlemlerinin denetimi ve personel
soruĢturmalarını yapmaktadır. ĠçiĢleri Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iĢ
yürütümünü teftiĢ etmektedir. SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından da dıĢ denetimi yapılmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ve 5436 sayılı
Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Strateji GeliĢtirme
Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”nde öngörülen Belediyeler
dahil kamu kurum ve kuruluĢlarının oluĢturacağı strateji geliĢtirme birimlerinin stratejik
yönetim ve performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar
Kayseri BüyükĢehir Belediyesinde Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığına bağlı Müdürlüklerce
yapılmaktadır.
Stratejik yönetim ve planlama ile performans yönetimi , iç kontrol sitemi çalıĢmaları
Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü, hizmetler kapsamında yürütülen bütçeleme çalıĢmaları
Bütçe ġube Müdürlüğü, muhasebe, kesin hesap ve raporlama Hesap ĠĢleri ġube Müdürlüğü
tarafından yürütülmektedir.
5018 sayılı Kanunun 60‟ıncı maddesine göre de, Mali Hizmetler Birimleri, idarenin iç
kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında
çalıĢmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten sorumludurlar.
Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasların 7 inci maddesinde Ġç
Kontrolün unsurları ve genel koĢulları beĢ ana baĢlıkta belirlenmiĢtir.
KONTROL ORTAMI : Ġdarenin yöneticileri ve çalıĢanlarının iç kontrole olumlu bir
bakıĢ sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayıĢına sahip olması esastır.
Performans esaslı yönetim anlayıĢı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa
önem verilerek bilgili ve yeterli kiĢilere verilmesi ve personelin performansının
değerlendirilmesi sağlanır. Ġdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve
sorumlulukları açık bir Ģekilde belirlenir.
RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ : Risk değerlendirmesi, mevcut koĢullarda meydana
gelen değiĢiklikler dikkate alınarak gerçekleĢtirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. Ġdare
stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaĢmak için iĢ
ve dıĢ nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir.
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KONTROL FAALĠYETLERĠ : Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol
faaliyeti belirlenir ve uygulanır.
BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM : Ġdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir Ģekilde
kaydedilir, tasnif edilir ve
ilgililerin Ġç Kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine
getirebilecekleri bir Ģekilde ve sürede iletilir.
GÖZETĠM: Ġç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve
değerlendirilir.
Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esasların 6 ıncı maddesinde Ġç
kontrolün temel ilkeleri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir.
Ġç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür.
Ġç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır.
Ġç kontrole iliĢkin sorumluluk, iĢlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar.
Ġç kontrol malî ve malî olmayan tüm iĢlemleri kapsar.
Ġç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler
belirlenir.
Ġç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap
verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır.
Ġç kontrol sistemi ile ilgili ilk eylem planımız 2009 yılında hazırlanmıĢtır.
Belediyemiz iç kontrol sisteminin Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak
amacıyla, tüm birimlerimizin katılımı sağlanarak 2009 yılında hazırlanan Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Plan 2011 yılında revize edilmiĢtir.
2012 yılında Ġç Kontrol Eylem Planımız uygulanma çalıĢmalarında birimlere yol
göstermek amacı ile Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğümüz tarafından Ġç Kontrol Uygulama
Rehberi ve eklerine ( Görev Tanımı Formu, Görev Dağılımı Formu, Hassas Görev Tespit
Formu, ĠĢ AkıĢ ġemaları, Yetki Devri Formu, Vekalet Formu, Görev Devri Formu, ÇalıĢan
Öneri Gönderme Formu, ġikayet Formu Tutanak Formu, Ġç Kontrol Ġzleme Formu) BaĢkanlık
Makamından olur alınarak uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Ġç kontrol sisteminin durum değerlendirmesi için Belediyemiz içerisinde oluĢturulan Ġç
Kontrol ÇalıĢma Grubu tarafından 5 toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Yıl sonunda risklerin
değerlendirme ve alınacak önlemler konulu toplantı yapılmıĢtır.
GörüĢülen konular ve alınan kararlar tutanakla BaĢkanlık Makamının olurlarına
sunulmuĢtur.
2012 yılı Ġç Kontrol Eylem Planı Uygulama Raporu (01.01.2012 - 31.12.2012)
BaĢkanlık Makamının olurlarına sunulmuĢtur.
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II - AMAÇ VE HEDEFLER
A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
2012 YILI STRATEJĠK AMAÇLARI
1. Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını koruyarak standartların üzerine çıkarmak .
2. ġehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe merkezi haline getirmek.
3. Kentlilik kimliğini en üst seviyeye çıkarmak.
4. Erciyes dağını turizm merkezi haline getirmek.
5. Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal mekanlar oluĢturmak.
6. Standartlar açısından ideale yaklaĢmıĢ kentleĢmeyi sağlamak.
7. Tarihi-mimari mirasın korunması ile uyumlu imar geliĢimini sağlamak.
8. Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı alanlarını yaygınlaĢtırmak.
9. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını ve kullanılmasını yaygınlaĢtırmak.
10. Çarpık kentleĢmeyi önlemek.
11. Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri olarak; belediye, vatandaĢ ve esnaf
uyumunun en üst seviyede sağlamak.
12. BüyükĢehir Belediyemizin sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam koordineli
çalıĢarak hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkartmak.
13. Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟ nin misyon ve vizyonunu hayata geçirmek, iĢletme
iĢtiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek standartlara çıkarmak.
14. Mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici
durumuna getirmek.
15. Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiĢtirmek.
16. Toplu taĢımayı güvenli, anlaĢılabilir, eriĢilebilir ve kaliteli kılmak.
17. AB kriterlerine uygun toplu ulaĢım standardının yakalanması.
18. ġehrimizin estetik görüntüsüne uygun olarak otobüs duraklarının yenilenmesine
devam edilmesi.
19. Belediye tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı altında birleĢtirilmesi.
20. Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale hizmetlerinin geliĢtirilmesi.
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21. Yol ağlarından vatandaĢın optimum düzeyde faydalanmasını sağlamak.
22. Kayseri halkının Ģehir stresini azaltmak ve yaĢam standartlarını yükseltmek.
23. Kayseri halkının ulaĢım yönünden standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat
etmesini sağlamak .
24. Halkımızın sosyal bir yaĢama kavuĢmasını sağlamak.
25. ġehir turizmini canlandırmak ve Ģehrimizi turizm merkezi haline getirmek .
26. Son yıllarda yoğun ilgi gösterilen eğlence merkezlerini kayseri halkı ile
buluĢturmak Ģehrimizi turizm merkezi haline getirmek .
27. Toplu taĢımayı güvenli, eriĢilebilir, hızlı, ekonomik ve konforlu kılmak.
28. Trafik akıĢkanlığını geliĢtirmek.
29. Kayserinin „‟tarih ve kültür Ģehri‟‟ kimliğini güçlendirerek içinde bulunduğu
Kapadokya bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek turizm Ģehri haline dönüĢtürmek.
30. Kayserimizin Ģehir olarak yaĢanılabilirlik standartlarını en üst seviyeye çıkarmak.
31. Hizmet arzını etkinleĢtirmek.
32. Kayseri de yaĢayanların refah düzeyini ve yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek,
yükseltmek .
2012 YILI PERFORMANS HEDEFLERĠ
1. Etkili katı atık yönetiminin sağlanması
2. Mevcut sahanın rehabilitasyonunu yapmak ve enerji elde etmek.
3. Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve dünya sağlık örgütünün öngördüğü
Ģekilde iyileĢtirmek,
4. Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik uygulamaları ve projeleri
etkin bir biçimde yürütmek.
5. Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre bilincinin geliĢtirilmesi
6. Cenaze hizmetlerinin hızlı etkin ve modern bir Ģekilde vermek
7. 2012 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %2 arttırılacaktır.
8. 2012 yılında kütüphane hizmetleri için 800 adet kitap satın alınacaktır.
9. 2012 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 3. Cildi hazırlatılarak okuyucusu ile
buluĢturulacaktır
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10. 2012 yılında 10.000 adet kitap, 30.000 adet broĢür, 20.000 adet afiĢ basımı ve
dağıtımı yapılacak
11. Erciyes Dağı Turizm Master Planı çerçevesinde 2011-2012 kıĢ sezonunda
tamamlanacak iĢlerin hizmete sunulması
12. Anadolu Harikalar Diyarı Projesi kapsamında 2012 yılınla baĢlaması planlanan
iĢlere baĢlanması
13. 2012 yılında 84 km² (8400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacak
14. 2012 yılında Kayseri sokağı oluĢturulmasında 1000 m² alan kamulaĢtırılacak.
15. 2012 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı oluĢturmaya yönelik nazım imar
planı tamamlanacak.
16. 2012 yılında Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarına devam
edilecektir.
17. 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir grubuna yönelik çağdaĢ
ve yaĢanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
18. 2012 yılında 170.000 m² alan kamulaĢtırılacak.
19. 2012 yılında 2250 hektar alanda ifraz-tevhit haritası yapılacak.
20. 2012 yılında Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları içinde bulunan korunması
gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili iĢlemleri, uygulamaları yürütmek, denetimlerini
yapmak.
21. Araç sayısını arttırmak
22. ġehir hinterlant alanında yürütülen faaliyetlerde görevli personel sayısını arttırmak.
23. VatandaĢların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına uygun yaĢam alanları ve
sosyal donatılar oluĢturmak.
24. Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal risk oluĢturan kesimlerin
temel ihtiyacını gidermek
25. Belediyeciliğin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeĢitli eğitsel, mesleki kurslar
ve ab projeleri hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler üretecek destekler vermek
26. Kayseri de yaĢayan genç yaĢlı istekli halka spor hocaları eĢliğinde sabahları sağlıklı
yaĢam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför, diyetisyen
hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak
27. Kayseri‟de yaĢayan gençlerimizi Türk sporuna hizmet etmek amacıyla yetiĢtirmek
ve bu uğurda AB projeli üretmek, mevcut projelerde yer almak
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28. Toplu UlaĢım Genel Müdürlüğü‟nün oluĢturulması veya mevcut yapının UlaĢım
A.ġ.‟ devredilmesi
29. Toplu taĢımanın elektronik ortamda izlenmesi ve denetlenmesi
30. Filo yaĢının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10) yaĢ seviyesinde tutulması
31. Emisyon değerlerinde egzoz gazı salınımı en az olan, çevreye duyarlı yakıt
kullanılması
32. Toplu taĢımayı optimum fayda verir hale getirmek
33. Toplu ulaĢım araçlarının % 30‟unu engellilerin kullanımına hazır hale getirmek
34. Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının modernize edilmesi
35. Merkez atölye sisteminin oluĢturulması
36. 2012 yılı sonuna kadar 1 adet mobil deprem simülatörü kurmak
37. 2012 yılı sonuna kadar güvenli mutfak kullanımı ve mutfak yangınlarının
gösterildiği 1 adet yangın evi oluĢturmak
38. 2012 yılı sonuna kadar 5 değiĢik kurum ve kuruluĢta yangın güvenlik önlemleri
konulu seminer düzenlemek
39. 2012 yılı sonuna kadar ilk ve ortaöğretim okulu öğrencileri ile diğer kiĢilerden
35000 kiĢiye güvenli yaĢam projesi kapsamında yangın güvenlik eğitimi ve tatbikatı yapmak
40. 2012 yılı sonuna kadar 5000 adet yangın ve afetler konusunda eğitici kitap/kitapçık
ve broĢür bastırıp dağıtmak
41. 2012 yılı sonuna kadar itfaiye personel sayısını % 10 oranında artırmak
42. 2012 yılı sonuna kadar dalgıç pompa sayısını 35 âdete, motopomp sayısını ise 10
adete çıkarmak
43. Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı hazırlayıp uygulamak
44. Her yıl kentin risk haritalarını, afet müdahale planlarını ve olağanüstü hal ekip
listelerini güncellemek
45. Yol ve bulvarları talebe cevap verecek konuma getirmek.
46. ġehrin büyümesine paralel olarak çevre düzenini sağlamak.
47. Trafiği teknolojik iĢaret ve iĢaretçilerle daha anlaĢılır kılmak
48. Ġhtiyaç duyulan yolların imalatının ve bakımının yapılması
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49. VatandaĢın sosyal isteklerine cevap verilmesi ve ihtiyaçların sağlanması.
50. Erciyes‟i turizm merkezi kılacak imalatların maksimum oranda yapılmasını
sağlamak.
51. Kayseri halkının yoğun istek gösterdiği alanlara yatırım yapmak.
52. Kayseray 2. ve 3. Etapların 2013 yılında bitirilmesi
53. Akıllı durak uygulamasını tüm istasyonlarda gerçekleĢtirmek
54. Teknolojik geliĢmelere adapte edilmiĢ kartların toplu ulaĢımda kullanımını
yaygınlaĢtırmak
55. KavĢak analizlerine göre kavĢak düzenlemeleri yapmak ve yeĢil dalga adaptasyonu
yapılan kavĢak sayısını artırmak.
56. Kayseri BüyükĢehir Belediyesi mücavir alanı içinde yer alan diğer muhtelif tarihi
eserler için proje hazırlanması
57. Erciyes Dağının turizm ve spor merkezine dönüĢtürülmesi için 1. ve 2. Etap (
toplamda 15 telesiyej tesisi, 17 kıĢ ve 13 yaz aktivitesi) projelerin tamamlanması.
58. GeliĢen Kayseri de insanların ihtiyaç ve zevklerine göre projeler hazırlayarak hibe
ve desteklerden yararlanmak
59. Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak diğer projelerin yapılması
60. HemĢerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarının gerektiren iĢlem ve
yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaĢtırmak.
61. 2012 yılında 200.000 m²yeĢil alan yapılacaktır
62. 2012 yılında 6.100.000 m²yeĢil alan bakımı yapılacaktır
63. 2012 yılında 900.000 adet çiçek dikimi yapılacaktır
B-TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER;
01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma
Planının da yerel yönetimler için aĢağıda yer alan hedefler öngörülmüĢtür.
Enerji ve ulaĢtırma altyapısının geliĢtirilmesi kapsamında; dıĢ finansman sağlanması
düĢünülen kent içi ulaĢım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dıĢ finansman
kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması Ģartı aranacağı, çevrenin
korunması ve kentsel altyapının geliĢtirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının
gerçekleĢtirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danıĢmanlık hizmetleri
etkinleĢtirileceği, ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının
belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık
bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman
stratejisi hazırlanacağı, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi,
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 33

uygulanması ve iĢletilmesine iliĢkin belediyelerin kapasiteleri geliĢtirileceği, kırsal kesimde
kalkınmanın sağlanması kapsamında; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe
merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer geliĢme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi
bulunan merkezi yerleĢim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı
sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaĢtırılacağı, kurumlar arası yetki ve
sorumlulukların rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere
bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleĢim yerleri belediye olarak kabul edileceği,
kültürün korunması, geliĢtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında;
kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaĢtırılması
amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda
kamu özel sektör iĢbirliğinin geliĢtirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalıĢmaları
baĢlatılmıĢtır.
Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereğinin
ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleĢmenin oluĢturduğu uyum sorunları terör ve asayiĢ
baĢta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu
kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma uyum ve aidiyet duygusunu geliĢtirici önlemlerin
alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK‟larla diyalogun artırılması
ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı geliĢmenin sağlanması
kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan
döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi kanunu, belediye kanunu, büyükĢehir belediye
kanunu ve mahalli idare birlikleri kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki
yetki ve sorumlulukları artırılmıĢtır. Bu geliĢme ile, baĢta az geliĢmiĢ bölgelerdeki yerel
yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliĢtirilmesi ve
kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı, kurumlar arası yetki ve
sorumlulukların rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli
idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaĢımı ve hizmet iliĢkilerinin düzenlenmesi
amacıyla gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve
personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde
ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaĢmak için merkezi idarece gerekli standartların
belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, politika
oluĢturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; bu çerçevede kamu
kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik
bir Ģekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki
verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıĢtır. Son
yıllarda yerel yönetimlere iliĢkin gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile
getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaĢtırma altyapısının geliĢtirilmesi kapsamında;
bölgesel hava taĢımacılığının geliĢtirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum
kuruluĢlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu Ģirketleri
küçük (stol) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluĢturmaları için
yönlendirileceği, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliĢtirilmesi kapsamında; çevresel
altyapı yatırımlarının yapılmasında ve iĢletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından
yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki iĢbirliği ve eĢgüdüm geliĢtirilecek, bu kapsamda
mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, sanayi ve hizmetlerde yüksek katma
değerli üretim yapısına geçiĢin sağlanması kapsamında; turizm hareketlerinin yoğunlaĢtığı
bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle
yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacağı, sosyal güvenlik sisteminin
etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluĢlarının sosyal
hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekleneceği, kültürün korunması ve
geliĢtirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; sosyal ve ekonomik
politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata
geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve stk‟ ların etkin katılımı sağlanacaktır.
Toplumun
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her kesiminin kültürel etkinliklere kolay eriĢiminin sağlanacağı, yerel düzeyde kurumsal
kapasitenin artırılması kapsamında; baĢta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluĢların
yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek,
kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve
değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı,
baĢta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma
konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirileceği,
kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleĢtirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden
yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa yerel yönetimler özerklik Ģartında getirilen
ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel
yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin
sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek; standartlara
uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacağı, e-devlet uygulamalarının
yaygınlaĢtırılması ve etkinleĢtirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden
yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere,
esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalıĢabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetiĢim
ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluĢmasına destek olunacaktır.
Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluĢumuna uygunlukları bakımından
değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan
hizmetler geliĢtirilecek, bunlara iliĢkin standartlar oluĢturulacak ve veri paylaĢımı
sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletiĢim
teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için
ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleĢtirilmesi kapsamında;
son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaĢımı ve
hizmet iliĢkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel
yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz
konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaĢmak için
merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimi
ihtiyacının sürmekte olduğu, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliĢtirilmesi
kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve iĢletilmesinde ölçek
ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki iĢbirliği ve eĢgüdüm
geliĢtirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim
sisteminin geliĢtirilmesi kapsamında; eğitimin yaygınlaĢtırılmasında merkezi idarenin yanı
sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluĢlar ve özel sektörün katkısı artırılacağı, gelir dağılımının
iyileĢtirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal
dıĢlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim,
barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum
kuruluĢları baĢta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir Ģekilde çalıĢması sağlanacağı
belirtilmiĢtir.
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III - FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER
A- MALĠ BĠLGĠLER
2012 yılına ait Kayseri BüyükĢehir Belediye bütçesinin uygulama sonuçları ve temel
mali tablolara iliĢkin açıklamalar aĢağıda sunulmuĢtur.
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Belediyemiz 2012 yılında tahsis edilen 530.500.000,00 ¨‟lik ödeneğinin
370.116.872,92 ¨‟lik kısmı harcanmıĢtır. Gider türleri itibarıyla harcamalara dağılımı
aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI
KURUMSAL DÜZEY ĠCMAL (GĠDER BÜTÇESĠ)
Sr
No

NET ÖDENEK
TOPLAMI
530.500.000,00

S.No : 1
GERÇEK
LEġEN %
370.116.872,92 0,70

KURUMSAL
KODLAMA,
46

BELEDĠYE VA BAĞLI ĠDARELER

46 38

KAYSERĠ ĠLĠ

530.500.000,00

370.116.872,92

0,70

46 38 01

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

530.500.000,00

370.116.872,92

0,70

5.809.450,00

5.153.814,68

0,89

147.500,00

57.063,99

0,39

20.070.782,00

20.026.988,62

1,00

BĠRĠM ADI

HARCANAN

1

46 38 01 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

2

46 38 01 03 SĠVĠL SAVUNMA AMĠRLĠĞĠ

3

46 38 01 04 MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI

4

46 38 01 05 ĠNSAN KAYNAKLARI EGĠTĠM DAĠRE BAġKANLIĞI

8.401.650,00

7.141.578,14

0,85

5

46 38 01 06 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI

2.988.701,00

1.160.143,54

0,39

6

46 38 01 11 MAKĠNA ĠKMAL VE ONARIM DAĠRE BAġKANLIĞI

46.451.508,00

32.379.565,09

0,70

7

46 38 01 12 ĠġTĠRAKLER ĠġLETME DAĠRE BAġKANLIĞI

45.319.174,00

44.516.777,42

0,98

8

46 38 01 13 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI

9.287.051,00

7.633.881,76

0,82

9

46 38 01 20 TEFTĠġ KURULU BAġKANLIĞI

75.408,00

1,00

46.159,00

75.405,90
0,00

44.685.053,00

31.732.825,25

0,71

1.094.943,00

524.731,07

0,48

123.077.368,00

92.342.076,27

0,75

27.780.625,00

7.295.312,51

0,26

6.714.759,00

6.025.216,85

0,90

88.710.935,00

20.723.430,09

0,23

17 46 38 01 34 ZABITA DAĠRE BAġKANLIĞI

2.932.728,00

2.909.308,39

0,99

18 46 38 01 35 ETÜT VE PROJELER DAĠRE BAġKANLIGI

5.327.465,00

2.510.099,79

0,47

75.996.471,00

74.786.740,75

0,98

439.485,00
21 46 38 01 38 PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAĠRE BAġKANLIĞI
15.142.785,00

238.154,86

0,54

12.883.757,95

0,85

370.116.872,92

0,70

10 46 38 01 21 ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ
11 46 38 01 24 I.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
12 46 38 01 25 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġB.MÜDÜRLÜĞÜ
13 46 38 01 30 FEN ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI
14 46 38 01 31 ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK DAĠRE BAġKANLIGI
15 46 38 01 32 ĠTFAĠYE DAĠRE BAġKANLIGI
16 46 38 01 33 ULAġTIRMA DAĠRE BAġKANLIĞI

19 46 38 01 36 YAPI VE KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI
20 46 38 01 37 DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

TOPLAM
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2- TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Vergi gelirleri olarak 6.809.000,00 ¨ bütçe tahminde bulunulup 5.912.116,20 ¨ olarak
gelir elde edinilerek % 87 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirleri için 146.410.000 ¨ bütçe tahmininde bulunup
180.557.480,63 ¨ olarak gelir elde edinilerek % 123 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
Alınan BağıĢ ve Yardımlar olarak 51.500.000 ¨ bütçe tahmininde bulunulmuĢ olup yılı
içerisinde 743.961,00 ¨ gelir elde edilerek % 0,01 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
Diğer Gelirler (Kanuni Paylar Ġller bankası, Maliye Bakanlığı Payı vs) için 194.881.000
¨ olarak bütçe tahmininde bulunulmuĢ olup; yılı içerisinde 205.707.966,66 ¨ olarak gelir elde
edilerek % 105 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
Sermaye gelirleri olarak 115.400.000 ¨ bütçe tahmininde bulunulmuĢ olup
38.268.151,74 ¨ gelir elde edilerek % 33 oranında gerçekleĢme sağlanmıĢtır.
Böylece 2012 yılı gelir bütçesi olarak 515.000.000 ¨ Gelir tahmininde bulunulup yılı
içerisinde 431.189.676,23 ¨ olarak gelir elde edilerek % 84 olarak gerçekleĢmiĢtir.
2012 yılı gelirimiz 431.189.676,23 ¨ olarak gerçekleĢmiĢ olup bu gelirimizin % 44‟ne
tekabül eden 191.367.017,37 ¨’ si Merkezi hükümetten gelen Maliye ve Ġller Bankası
paylarından oluĢmaktadır. Devletten gelen bu paranın % 28‟sine tekabül eden kısmı tekrar
vergi pirim olarak devlete iade olarak ödenmiĢtir.
Belediyemiz tarafından tahakkuk ettirilen Vergi Gelirlerimizin oranı toplam
gelirlerimizin içerindeki payın % 1 ini, TeĢebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz toplam
gelirlerimizin % 42‟ini Diğer Gelirlerimiz (KiĢi ve Kurumlardan Alınan paylar, diğer çeĢitli
gelirler) % 48‟ını, Sermaye Gelirlerimiz %‟9 sini teĢkil etmektedir. Toplamda tahmini bütçe
gelirlerimiz 515.000.000,00 ¨ olarak tahmini bütçe yapılmıĢ olup; yılı içerisinde
431.189.676,23 ¨ olarak gerçekleĢtiğinden gelirimiz % 84 oranında gerçekleĢmiĢtir.
Gider bütçemiz 370.116.872,92 ¨ olarak %70 ile gerçekleĢmiĢ olup yatırımcı birimler
için konulan ödeneklerin yılı içerisinde harcamasının yapılması halinde bu oran % 93
olacaktı.Gider bütçemizin içinde personel giderleri toplam giderimizin % 11‟ini Sosyal
güvenlik prim giderlerimiz % 2‟ini mal ve hizmet alım giderlerimiz % 26‟sını Cari transfer
giderlerimiz % 03‟ünü, yatırım giderlerimiz % 54‟unu Sermaye Transferleri giderlerimiz %
04‟ünü teĢkil etmektedir.
3-MALĠ DENETĠM SONUÇLARI:
Belediyemiz Belediye meclisinin seçtiği Denetim Komisyonu ve SayıĢtay tarafından her
yıl Gelir- Gider hesapları ve mali kayıtlar denetlenerek rapora bağlanmıĢtır.SayıĢtay
tarafından 2012 yılında 2011 yılı hesap denetimleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Raporlara gerekli
savunmalar ve düzenlemeler yapılmıĢtır.
B- PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
2012 yılında Belediyemiz birimleri tarafından yürütülen faaliyet ve projelere iliĢkin
bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
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1. FAALĠYET VE PROJE BĠLGĠLERĠ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
1-SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE GSM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları dâhilinde 1. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
5393 sayılı Belediye Kanununun 80. maddesine göre il sınırları Ġçindeki akaryakıt, LPG
ve CNG oto gaz istasyonlarının ruhsatlandırılması, Denetlenmesi ve yaptırım uygulanması,
BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan veya iĢletilen alanlardaki iĢyerlerine BüyükĢehir
Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda iĢletilecek yerlere ruhsat vermek ve
denetlemek.
Faaliyetleri itibariyle çevre ve insan sağlığı açısından sakınca teĢkil eden ve ruhsatsız
faaliyet gösteren iĢletmelere (sorumluluk alanları dâhilinde) Belediyemiz Encümeni
tarafından kapatma kararları alınarak faaliyetten men iĢlemi uygulamak Gerçek ve tüzel
kiĢilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek.
Ġmar planında belirlenen sanayi alanı dıĢındaki sınai faaliyetlere yer seçim izin belgesi
düzenlemek.
RUHSATLANDIRMA VE DENETĠM FAALĠYETĠ
BüyükĢehir Belediyemiz sınırları içerisindeki 1.sınıf Gayrisıhhi müesseselerin,
akaryakıt ve LPG ikmal istasyonlarının ve mülkiyeti belediyemize ait 3.sınıf G.S.M. lerin
ruhsatlandırılması ve denetimi tarafımızdan yürütülmektedir. 2012 yılı içerisinde 1 adet
1.sınıf, 14 adet Akaryakıt ve LPG istasyonu ve 1 adet 3.sınıf iĢ yeri açma ve çalıĢma izni
düzenlenmiĢtir. Yasal prosedürlere uymayan 4 adet akaryakıt istasyonu ve 3 adet lokanta
kapatılmıĢtır.
GEÇĠġ YOLU ĠZĠN BELGESĠ
Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik kapsamında
olan iĢ yerlerine tarafımızca GeçiĢ Yolu Ġzin Belgesi düzenlenmekte olup 2012 yılında 16 adet
izin belgesi düzenlenmiĢtir.
POLĠKLĠNĠK HĠZMETĠ
2012 yılında Belediyemiz Yetkili aile hekimliğinde kayıtlı olan personelimizden 930
kiĢinin muayene ve tedavileri yapılmıĢtır.
2-SOSYAL
MÜDÜRLÜĞÜ

HĠZMETLER

VE

ENGELLĠLER

KOORDĠNASYON

ġUBE

Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Bünyesinde hizmet veren birimimiz;
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Mücavir alanları içerisinde yaĢayıp; Sosyal ve Ekonomik
yoksunluk içerisinde bulunan veya korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan
çocuk, genç, yetiĢkin, yaĢlı, engelli kiĢi, aile, mülteci veya sığınmacı statüsüne sahip kiĢi ve
gruplara
götürülecek
her türlü
sosyal
hizmet ve
yardım
faaliyetlerinin
planlanması,koordinasyonu ve yürütülmesi faaliyetlerinden sorumludur.
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AġEVĠ VE SOSYAL YARDIM BÜFESĠ HĠZMETLERĠ
Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 10 adet AĢevimizde ve 11 adet sosyal
yardım ekmek büfesinde muhtaçlıkları tespit edilen 1431 aile ve kiĢi bazında 5914 kiĢiye
günlük ekmek, 756 aile ve kiĢi bazında 3066 kiĢiye günlük üç çeĢit yemek verilmektedir.
01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasında yukarıda zikredilen muhtaç kiĢilere toplam
2,609,086 adet ekmek verilmiĢtir.Kocasinan ve Melikgazi Ġlçelerimizde bulunan
AĢevlerimizde 10 AĢçı, 10 AĢçı yardımcısı ve 2 Sosyal Hizmet personeli olmak üzere toplam
22 personel görev yapmaktadır.

YIL

AġEVI

2006

10

SOSYAL
YARD.
BÜFESI
11

2007

10

11

2445

11176

4,349,696 Adet

2008

10

11

2133

9622

3,625,423 Adet

2009

10

11

2320

10133

4,063,802 Adet

2010

10

11

1936

8141

3,547,375 Adet

2011

10

11

1818

7706

3.029,603 Adet

2012

10

11

1431

5914

2.609,086 Adet
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EKMEK VE
YEMEK
ALAN AILE
2355

EKMEK VE
YEMEK
ALAN KIġI
10721

YILLIK
DAĞITILAN
EKMEK
5,010,749 Adet
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AYNI YARDIM HIZMETLERI
a- AĢevi ve Sosyal Yardım Büfelerimizden yardım alan fakir ve muhtaç Ailelere ve
birimize müracaat eden muhtaçlıkları tespit edilen ailelere içeriğinde; Çay (2 kg), ġeker (4
kg), Zeytin (2 kg), Makarna (4 kg), Pirinç (2,5 kg), Kuru Fasulye (2 kg), Nohut (2 kg),
K.Mercimek (1 kg), Domates Salçası (850 gr), Ayçiçeği Yağı (5 lt.); gıda maddeleri bulunan
7.500 adet iaĢe paketi yardımında bulunulmuĢtur.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 40

b-) Belediyemize müracaat eden fakir ve muhtaçlıkları tespit edilen 46 kiĢiye günlük
ihtiyaçlarını karĢılamak üzere nakit para yardımı yapılmıĢtır.
c-) Belediyemiz tarafından Erciyes Üniversitesinde okumakta olan ve maddi sıkıntı
içerisindeki erkek ve kız öğrencilere 500 adet kaban, 500 adet pantolon, 500 adet kazak
yardımı yapılmıĢtır.
d-) Yapılan hane araĢtırmalarında fakir ve muhtaçlıkları tespit edilen 52 aileye 13.750
kg. kömür yardımı yapılmıĢtır.
e-) 23.10.2011 tarihinde Van ve ilçelerinde meydana gelen deprem sonrası Ģehrimize
gelen ve misafirhanelere yerleĢtirilen 2340 kiĢi depremzede ailenin günlük yemek ihtiyaçları
belediyemiz tarafından karĢılanmıĢtır.
f-) 23.10.2011 tarihinde Van ve ilçelerinde meydana gelen deprem bölgesinden
Ģehrimize gelen bu güne kadar her türlü ihtiyaçları karĢılanıp tekrar memleketlerine dönmek
isteyen Vanlı depremzede 13 ailenin (63 kiĢi) dönüĢ için otobüs biletleri alınmıĢtır.
g-) Fakir ve Muhtaçlığı tespit edilen 18 aileye muhtelif ev eĢyası ( Televizyon,
Buzdolabı, ÇamaĢır makinesi, Fırın, Kanepe, Baza, Yatak, Yorgan, Elektrik süpürgesi, Ütü
vb.) yardımı yapılmıĢtır.
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FAKIR VE MUHTAÇ KIġI VE AILELERE YAPILAN YARDIMLAR
YIL

ĠAġE

ENGELLĠ
ARACI-VS.

2006

8.000 Adet

10 Adet

2007

7.000 Adet

63 Adet

3000 Kaban
6000 Ayakkabı
-

2008

10.000 Adet

15 Adet

200 Ayakkabı

2009

5.000 Adet

14 Adet

2010

5.500 Adet

3 Adet

2011

7.000 Adet

6 Adet

2012

7.500 Adet

5 Adet

GĠYĠM

50 KıĢlık Bot
25 Kaban
202 Ayakkabı
459 Giyim
3776 KıĢlık Bot
3000 Kaban
3800 Kazak
500 Pantolon
500 Kaban
500 Kazak

YAKACAK

NAKDĠ
YARDIM

-

139 Aile

80 Ton Odun
425 Ton Kömür
30 Ton Odun
208 Ton Kömür

58 Aile

-

13.750 Kg.
Kömür

33 Aile
70 Aile
154 Aile
95 Aile

46 Aile

ENGELLĠLER KOORDĠNASYON MERKEZĠ HĠZMETĠ
Belediyemiz mücavir alanlarında ikamet eden sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde
bulunan kiĢilerin gerek Ģahsi müracaatları gerek dolaylı müracaatları neticesinden özürlü
kiĢinin yerinde sosyal incelemesi yapılarak hangi tür sosyal hizmet ve yardıma ihtiyaç
duyduğu belirlenerek (Engelli aracı, tıbbi malzeme, yiyecek, yakacak...) gerekli yardımlar
yapılmaktadır. Ayrıca birimimizde Engelli Kayıt Sistemi oluĢturularak engellilere rehberlik,
yönlendirme ve danıĢmanlık hizmeti verilmektedir.
a-) 2012 yılında Fakir ve Muhtaç olduğu tespit edilen 5 engelli kiĢiye tekerlekli
sandalye verilmiĢtir.
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b-) 10-16 Mayıs 2012 “Engelliler Haftası” etkinliklileri çerçevesinde Erciyes Dağı
Tekir Yaylasında 500 engelli ve ailesine yönelik yemekli Türk Halk Müziği Konseri
düzenlenerek, düzenlenen etkinlikle engellilerimizin moral ve motivasyonu yükseltilmiĢtir.

ÇOCUK EVLERĠ
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kayseri
BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı arasında 01.12.2006 tarihinde yapılan iĢbirliği protokolü ile
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korunmaya muhtaç çocuklar arasında halen hizmet verilen toplu yaĢanılan kuruluĢlar yerine
ÇOCUK EVĠ adı altında en çok 8 çocuğun barınıp yaĢamlarını sürdürebileceği, temel
gereksinimlerinin karĢılanabileceği, toplu yaĢamın getirdiği olumsuzlukları yaĢamadan
çocukların kendine güvenli, geleceğe umutla bakabilen,arkadaĢlık,komĢuluk ve mahalle gibi
kavramları doyasıya yaĢayarak öğrenebilecek, toplumla iç içe ve toplumun gerçeklerini
bilerek ayakları üstüne basabilen bir gençlik yetiĢtirmek amacıyla 01.03.2007 tarihinden
itibaren ilimizde 4 adet çocuk evi kiralanarak bu evlerde 18 erkek 6 kız çocuğu toplam 24
çocuğun her türlü bakım hizmeti verilmektedir.

YAPILAN SOSYAL ETKĠNLĠKLER
ÇeĢitli mekanlarda bütün çocuk evlerindeki çocuklarımızın kaynaĢması, kardeĢlik,
arkadaĢlık bağlarının kurulması ve sağlamlaĢtırılması amacıyla beraberce eğlenceli, öğretici
geziler, piknikler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlendi.
Ocak ayında sosyal etkinlik amacıyla BeĢtepeler ve Kıranardı piknik alanında
çocuklara piknik yaptırılarak eğlence düzenlenmiĢtir.
ġubat ayında kültürel ve topluma kazandırma aktivitesi amacıyla Tiyatroya, Sinemaya,
Basketbol maçına ve MelikĢah Üniversitesine götürülerek kültürel aktiviteler yapılmıĢtır.
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Mart ayında çocuklarımızın kaynaĢması amacıyla Erciyes dağına gidilerek piknik
yapılmıĢtır. Ayrıca Polis Okulu ziyaret edilerek kültürel aktiviteler yapılmıĢtır.
Mayıs ayında Talas ve Fuar mesire alanına gidilerek piknik yapılmıĢtır. Ayrıca kutlu
doğum haftasında ve anneler gününde konferanslara katılarak sosyal ve kültürel etkinlik
düzenlenmiĢtir.
Temmuz ayında Sarımsaklı Barajına ve Erciyes mesire alanına gidilerek piknik
yapılmıĢtır. Ayrıca Ramazan ayı münasebeti nedeniyle Turizm Otelcilik okuluna ve Seyit
Burhanettin iftar çadırına, iftar yemeğine gidilmiĢtir.
Ağustos ayında Yamula Barajına, Erciyes Tekir yaylası mesire alanına gidilerek piknik
yapılmıĢtır. Ayrıca Konya gezisi düzenlenerek Mevlana Türbesi ziyaret edilmiĢtir.
Ekim ayında Erciyes dağı, BeĢtepeler ve Ali dağı mesire alanına gidilerek piknik
yapılmıĢtır. Ayrıca Kurban bayramı münasebetiyle Talas‟ta bulunan kayseri evinde
bayramlaĢma yapılarak sosyal etkinlik düzenlenmiĢtir.
Aralık ayında çocuklarımızın kaynaĢması amacıyla iki çocuğumuzun doğum günü için
eğlence düzenlenmiĢ olup, ayrıca Tiyatro gösterisine gidilerek Sosyal ve Kültürel etkinlik
düzenlenmiĢtir.
Çocuklarımızın akraba,aile,kardeĢleriyle görüĢmeleri için akraba aile buluĢma günleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.Kardelen, Gül, Nergis, Açelya çocuk evlerinde bulunan çocuklarımız
hafta sonları değerlendirmek amacıyla Kaymek, izcilik, bilgisayar ve ney kurslarına katılarak
kültürel, sportif ve topluma kazandırma aktiviteleri yaptırılmıĢtır.
Ayrıca çocuklarımızdan bir kısmı halen yüzme ve tekvando kurslarına devam
etmektedir.

ÖĞRENĠMLERĠ VE OKUL TAKĠPLERĠYLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMALAR
AçılıĢından bu yana faaliyet gösteren çocuk evlerimiz, eğitici-bakıcı annelerin
desteğiyle çocukların toplumsal ve duygusal geliĢimlerini gerçekleĢtirmeyi hedeflemekte,
çocuklara inceleme ve araĢtırma olanağı sağlayıp okulun ve çevrenin öğrenim olanaklarından
en iyi biçimde yararlanmalarını sağlayarak çocukların doğru, hızlı, anlamlı, sesli ve sessiz
okuma becerisi kazanmalarını ve bu yolla her türlü yazılı kaynaktan beklenen sürede
yararlanmalarını sağlayacaktır.
Çocuklarımız;zamanı iyi kullanarak tam öğrenme yollarını kavrayacak;bir konuyu
öğrenmede,öğrenilen konuyu pekiĢtirmede izlenecek etkin yolları tanıyıp;bunun sonucunda
kendilerine özgü verimli çalıĢma,tam öğrenme ve uygulama yöntemlerini geliĢtirmiĢ
olacaklardır.
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Çocukların okul ve ders–baĢarı durumlarını takip etmek üzere her iki çocuğa bir anne
görevlendirilmiĢtir.Annelerin görevlerinin iĢleyiĢ durumları ise çocuk evi sorumlusu
tarafından takip edilmektedir.
Çocukların okul durumları hakkında öğretmenleriyle 15 günde bir görüĢmeler
yapılmakta, davranıĢları, ders baĢarı durumları,arkadaĢ iliĢkileri hakkında bilgiler
alınmaktadır.
Çocuklarımız;çocuk evlerine yakın mesafedeki okullara devam etmekte oldukları için
eğitici-bakıcı anneler,çocukların okul-baĢarı durumlarının takibini kolaylıkla yapmaktalar.
3-ÇEVRE HĠZMETLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETĠ
2872 sayılı çevre kanunu,
5627 sayılı enerji verimliliği kanunu,
BirleĢmiĢ milletler iklim değiĢikliği çerçeve sözleĢmesine yönelik kyoto protokolü,
Katı atıkların kontrolü yönetmeliği,
Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği,
Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği,
Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği,
Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik,
Hafriyat toprağı, inĢaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği,
Su kirliliği kontrolü yönetmeliği,
Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği,
Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği,
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında
yönetmelik,
Katı atıkların kontrolü yönetmeliği,
Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği,
Atık yönetimi genel esaslarına iliĢkin yönetmelik,
Atıkların yakılmasına iliĢkin yönetmelik,
Atıksuların kanalizasyona deĢarj yönetmeliği,
Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği,
Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği,
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği,
Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkında yönetmelik,
Valilik talimatları,
Belediye meclis ve encümen kararları doğrultusunda görev yapmak.

KATI ATIK DEPOLAMA FAALĠYETLERĠ :
EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TRANSFERĠ VE BERTARAFI
5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi kanununun 7. Maddesine göre BüyükĢehir
Belediyesi; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taĢınması hariç
katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine
iliĢkin hizmetleri yerine getirilmesi, bu amaçla tesislerin kurulması, kurdurulması, iĢletilmesi
veya iĢlettirilmesi ile ilgili sorumlu tutulmuĢtur. Ayrıca evsel atıkların toplanması görevi ilçe
belediyelerine verilmiĢtir.
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Kayseri genelinde tüm ilçelerde ortalama :
Evsel nitelikli atık miktarı
: 225.872,25 ton/yıl
Evsel nitelikli Endüstriyel atık Miktarı : 24.210,03 ton/yıl toplanmaktadır
KAYSERĠ KATI ATIK YÖNETĠMĠ PROJESĠ:
Dünya Bankasınca sağlanacak mali ve teknik destek çerçevesinde mutabakata varılan
Ülke Ortaklık Stratejisi kapsamındaki Belediye Hizmetleri Projesine ( Ek Finansman II ) dahil
edilen Kayseri Katı Atık Yönetimi Projesi (KAY C1) kapsamında 2012 yılı içerisinde
TEMPO – IGIP Ortak GiriĢim firması ile Kesin Projelerin ve Ġhale Dokümanlarının
Hazırlanması ve ĠnĢaat Kontrollüğü DanıĢmanlık Hizmetleri Alım ĠĢine ait sözleĢme
imzalanmıĢtır.
SözleĢme kapsamında;
Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Pilot Kompost Tesisi Kesin Projeleri
hazırlanarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile Dünya Bankası‟ndan onay alınmıĢtır.
ÇÖP GAZINDAN ENERJĠ ÜRETĠMĠ
Katı atıklardan vahĢi depolama sahalarında oluĢan gazlar aktif toplama sistemiyle,
yerleĢtirilen özel borular yardımıyla toplanmakta, böylece kontrol dıĢı oluĢan gazların çevreye
zarar vermeden bertarafını sağlanmakta ve patlama riski azaltılmaktadır. Depolama
sahalarında oluĢan metan içerikli çöp gazının sağlıklı bir Ģekilde toplanması ve toplanan
gazdan da enerji üretilmesi için kurulan tesis ile 2012 yılı içerisinde üretilen elektrik miktarı
12.173.764 (KW) dır.
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TIBBĠ ATIKLARIN TOPLAMA,TAġIMA VE BERTARAFI
Tıbbi atıkların toplanması, taĢınması ve bertaraf iĢini meclis kararı ile devrettiğimiz
Turanlar Çevre Teknolojileri Mühendislik ĠnĢaat Taahhüt ve Ticaret Ltd. ġti. Tarafında
hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporuna göre, ilimiz Kayseri BüyükĢehir sınırları dâhilinde
sağlık kuruluĢlarından toplanan ve bertaraf sağlanan atık miktarı 1.610.297 Ton dur.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIġ LASTĠKLER
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ömrünü TamamlamıĢ
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında BüyükĢehir Belediyesi atölyelerinden
kaynaklanan ömrünü tamamlamıĢ lastikler, ulusal atık taĢıma formu düzenlenerek 2012 yılı
içinde LASDER’e teslim edilmiĢtir. Lisanslı firmaya teslim edilinceye kadar ömrünü
tamamlamıĢ lastikler için atölyelerimizde beton zemin üzerinde etrafı çevrili bir alan
belirlenmiĢ olup yığılmalara mahal vermeyecek sıklıkta yetkili firmaya teslim edilerek,
lisanslı firmalarca bertarafı gerçekleĢtirilmiĢtir.

Kentimizde Ömrünü TamamlamıĢ Lastikleri toplama-taĢıma yetkisine sahip firmalar,
atık üreticilerinden belirli periyotlar ile topladıkları lastikleri çevreye zarar vermeyecek
Ģekilde taĢıyarak ara depolama yapmadan yakma lisansına sahip ÇĠMSA Çimento Tesisinde
bertarafını sağlamaktadır.
2012 yılı içinde BüyükĢehir Belediyesi Hizmet Sınırları içerisinde toplanarak bertarafı
gerçekleĢtirilen Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin miktarı 1620 Ton ’dur.
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ATIK PĠLLER
Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği ( TAP ) ile BüyükĢehir Belediyesi sınırları
içerisinde kalan Ġlçe Belediyelerini de kapsayacak Ģekilde Atık Pillerin toplanmasına ve
uygun Ģekilde bertaraf edilmesine iliĢkin protokol imzalanmıĢtır.

Bu protokol ile hizmet sınırlarımız içerisinde oluĢan atık piller 2011-2012 yılı içerisinde
Kocasinan, Melikgazi, Ġncesu, Hacılar, Talas sınırları içerisinde bulunan okul, cami, eczane
ve muhtarlıklar vasıtası ile bertaraf edilmek üzere toplatılmıĢ ve TaĢınabilir Pil Üreticileri ve
Ġthalatçılar Derneğine teslim edilmiĢtir.
Protokol kapsamında; her yıl değiĢik zamanlarda BaĢkanlığımız koordinasyonunda, Ġlçe
Belediyeleri, TAP ve Milli Eğitim Müdürlüğü katılımlarıyla ilköğretim okullarında atık pil
toplama kampanyası düzenlenmektedir.
2011-2012 eğitim-öğretim yılı atık pil toplama kampanyası sonunda BüyükĢehir
Belediyemizce düzenlenen törenle en çok atık pil toplayan Ġlköğretim Okullarımıza ödülleri
verilmiĢtir. 2012 yılı içerisinde Ġlimiz genelinden toplanan atık pil miktarı 3.270 Kg ’dır.
BĠTKĠSEL ATIK YAĞLAR
2012 yılı içerisinde Bitkisel Atık Yağlar ile ilgili BüyükĢehir Belediyemiz sınırları
dahilinde Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Yahyalı ilçelerimizde bulunan atık üreticilerinden;
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanı bulunan Kolza Biod. Yak.ve Pet. Ür. San ve
Tic. A.ġ. tarafından toplanan bitkisel atık yağ miktarı 72.014 Kg ’dır.
Melikgazi Ġlçe Geneli
Kocasinan Ġlçe Geneli
Talas Ġlçe Geneli
Yahyalı Ġlçe Geneli

: 44.250 Kg
: 21.949 Kg
: 5.250 Kg
:
565 Kg

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanı bulunan Ezici Yağ Elekt. Üret. San. ve Tic.
A.ġ. tarafından toplanan bitkisel atık yağ miktarı 5,500 Kg ’dır.
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Ġlçe belediyelerimiz iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı verilmesi aĢamasında iĢletmenin
bitkisel atık yağlar konusunda lisanslı firma ile sözleĢme imzalama Ģartının yerine getirilmesi
ile ilgili çalıĢmalara baĢlamıĢtır.

AMBALAJ ATIKLARI
Ambalaj Atıkları; merkez Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, Ġncesu Ġlçe
Belediyelerimizce haftanın belirli günlerinde program dâhilinde evlerden poĢetler ile ayrıca
kentin belirli bölgelerine konulan atık kumbaraları ile Lisanslı Firmalarca kendi idarelerinin
hazırlamıĢ olduğu Ambalaj Atıkları Yönetim Planları kapsamında toplatılmıĢtır.

Ayrıca ġube Müdürlüğümüz tarafından dilekçe ile müracaat halinde kamu kurumları ve
özel çalıĢma ofislerine büro içi kâğıt geri dönüĢüm kumbarası dağıtılmıĢtır.
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TEHLĠKELĠ ATIKLAR
ATIK YAĞLAR
BüyükĢehir Belediyesi atölye ve Ģantiyelerinden kaynaklanan atık yağlar kırmızı renkli
üzerinde atık yağ olduğunu belirtir ibarelerin bulunduğu tanklarda, geçirimsiz zeminde
depolanmakta ortalama üçer aylık periyotlar ile Bakanlıktan Lisans almıĢ firmalara Ulusal
Atık TaĢıma Formu ile teslim edilerek kontrollü olarak bertaraf/geri kazanımı sağlanmıĢtır.
2012 yılı içerisinde BüyükĢehir Belediyemiz atölyelerinden kaynaklanan atık yağlar
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ PETDER‟e teslim edilmiĢtir. 2012 yılı içinde
yaklaĢık 20 ton Atık Yağ toplanarak Lisanslı Firmalara teslimatı yapılarak bertarafı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Gerek kamu kurum ve kuruluĢlarının araç bakım istasyonları gerekse özel sektörden
kaynaklanan atık yağların lisanslı firmalar tarafından ayrı olarak toplanması amacıyla Ġlimiz
genelinde bilgilendirme çalıĢmaları ile Kent genelinde Atık Motor Yağlarının Bakanlık
tarafından lisanslandırılmıĢ firmalar aracılığıyla toplatılmasının sağlanması amacıyla
çalıĢmalar baĢlatılmıĢtır.

ATIK YAĞ FĠLTRELERĠ
2012 yılı içinde BüyükĢehir Belediyemiz atölyelerinde araç bakım faaliyetleri
sonucunda oluĢan Atık Yağ Filtreleri tehlikeli atık sınıfına girmektedir ve bertarafı lisanslı
firmalarca gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. 2012 yılı içinde BüyükĢehir Belediyemiz
bünyesinde oluĢan 1.560 kg atık yağ filtresi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan lisan almıĢ
Bertaraf Arıtma Teknolojileri Geri DönüĢüm Tic. ve San A.ġ.‟ye ulusal atık taĢıma formu
düzenlenerek teslim edilerek bertaraf/geri kazanımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
KARTUġ-TONER VE FLOURASAN LAMBALAR
2012 yılı içinde BüyükĢehir Belediyemiz bünyesinde
bulunan tüm birimlerden kaynaklanan atık kartuĢ-toner ve
floresan lambaların çöpe karıĢtırılmadan ayrı olarak toplanması
çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Toplanan atıklar özel sızdırmaz
depolama alanlarında biriktirilmekte olup yeterli miktara
ulaĢtığı anda Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ
firmalarda bertarafı gerçekleĢtirilecektir.
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AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI VE HALKIN BĠLĠNÇLENDĠRĠLMESĠ
FAALĠYETLERĠ
Tüketim toplumu olduğumuz çağımızda, doğal kaynaklarımız
dünya nüfusunun artması ve tüketim alıĢkanlıklarının değiĢmesi nedeni
ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle hammadde tüketimini
azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüĢtürmek sureti ile
doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. Bu nedenle geri
dönüĢümün doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması
için son derece önemli bir iĢlemdir.
Geri dönüĢüm; enerji tasarrufu sağlanması, katı atık depo
sahasına giden atık miktarının azaltılması ve ekonomiye yatırım
bakımından baĢlıca faydalarını saymak mümkündür. Bu kapsamda Ģube
müdürlüğümüz gelecek kuĢaklara daha iyi ve yaĢanabilir çevre
bırakmak adına çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüĢüm hakkında bilinçlendirilme için
2011–2012 eğitim öğretim yılında okullara eğitim faaliyetleri düzenlenmiĢtir. Ayrıca Ģube
müdürlüğümüz tarafından dilekçe ile müracaat halinde kamu kurumları ve özel çalıĢma
ofislerine büro içi kâğıt geri dönüĢüm kumbarası dağıtılmakta ve ilçe belediyelerimiz
tarafından haftanın belli günlerinde ambalaj atıkları toplanmaktadır.
EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ
Kentimizde etkili atık yönetim sisteminin oluĢturulabilmesinin hemĢerilerimize çevre
bilincinin verilmesi ile sağlanabileceğinden yola çıkarak, bünyemizde bulunan sanat ve
mesleki eğitim kurslarında (KAYMEK) çevre eğitim faaliyetleri düzenlenmiĢ olup yaklaĢık
500 kiĢiye çevre eğitimi verilmiĢtir.Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, yayımlamıĢ olduğu
2010/9 nolu Genelge ile BüyükĢehir Belediyelerinden 3 yıl süreli Entegre Atık Yönetim
Planının hazırlanmasını istemiĢtir. Bu Kapsamda “Kayseri Entegre Atık Yönetim Planı”
oluĢturulmuĢ ve onaylanmak üzere Mülga Çevre ve Orman Bakanlığına gönderilmiĢtir.
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HAVA KĠRLĠLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ
2006 yılından itibaren Çevre ġehircilik Bakanlığından alınan yetki devri ile hizmet
sınırlarımız içerisinde bulunan ve yetki devri kapsamında, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği
Yönetmeliği, Ġl Mahalli Çevre Kurul Kararı, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve
diğer kanunların belediyelere verdiği görevleri yerine getirmek ve 1608 Sayılı Belediye
Cezaları Kanunu gereğince Maktu Ceza Yönetmeliği gereğince hizmet sınırlarımız içerisinde;
Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği ve Ġl Mahalli Çevre Kurul Kararı
gereği belirlenen Kocasinan, Melikgazi, Ġncesu, Hacılar ve Talas merkez ilçelerimizde
kullanılan katı yakıtların ve satıĢ noktalarının denetimi,

Isınma amacı ile merkezi sistem bulunana ve sistem içersinde katı yakıt kullanan bina
ve iĢ yerlerine sıcak su kazanlarının verimini arttırmak ve hava kirliliği emisyonunu en aza
indirmek amacıyla periyodik bakımlarının kontrolleri,

Sıcak su sisteminin sıcak su kazan operatörü belgesine sahip ehliyetli kiĢiler
tarafından kullanılması ve belgelerin kontrolleri ve operatörlerin bilinçlendirilmesi
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KıĢ sezonu baĢlamadan iĢ yeri ve binaların baca temizliklerine ait bandrollerin
kontrolleri
Yeni Sanayi Sitesi, Eski Sanayi, Hurdacılar Sitesi, Doğu Sanayi, Ağaç ĠĢleri,
Demirciler Sitesi, Orta Sanayi gibi küçük ve orta ölçekli iĢletmelerin denetimi
Belediyemiz sınırları içersinde satılan ve kullanılan yakıtların numune alma ve analiz
sürecinin gerçekleĢtirilmesi

Konularında hava kirliliği faaliyetlerini yürütmektedir. 2012 yılında yürütülen
çalıĢmalara ait veriler ve uygulanan idari para cezalarına iliĢkin Tablo-1deki gibidir.

KATI YAKIT SATIġ NOKTASI
KONUT, ĠġYERĠ
DĠĞER
TOPLAM

DENETĠM
YAPILAN
340
214
2
255

NUMUNE
ALINAN
51
24
1
76

ĠDARĠ PARA CEZASI
ĠġLEMĠ UYGULANAN
2
11
1
14

ġehrimizde Çevre ve ġehircilik Bakanlığına ait ısınma ve sanayi amaçlı yakıtlardan ve
trafikten kaynaklanan kirletici emisyonların ölçülmesi amacıyla Ġlimizi temsil edecek 3
bölgede hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulmuĢtur. SO2 (kükürt dioksit), PM ( partikül
madde), NOx (azot oksitler), CO(karbon monoksit) parametreleri; Organize Sanayi
Bölgesinde (Kayseri-1), Özel Melikgazi Hastanesi bahçesinde (Kayseri-2) ve Hürriyet
Mahallesinde (Kayseri-3) kurulu bulunan 3 ayrı istasyonda yapılmaktadır.
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4-VETERĠNER ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
Çevre kalitesi yüksek ve yaĢanabilir bir kent için çevre ve halk sağlığına yönelik
koruyucu çalıĢmalarda bulunmaktadır.
Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar, hayvanlardan kaynaklı
çevre kirliliğinin önlenmesi, yok edilmesi, hayvanlarla ya da hayvancılık faaliyetleri
yüzünden iletilen Ģikayet ve kusurların denetlenmesi görevlerini icra etmektedir.
KÖPEK BAKIMEVĠ
Bakımevimizde
sahipsiz hayvan sağlığı
iyileĢtirmesine yönelik çalıĢmaların yapılması
kapsamında vatandaĢlar ya da ilçe belediyeler
tarafından getirilen sahipsiz köpeklerin Köpek
Bakımevinde
rehabilitasyonu,
kısırlaĢtırılması,
sahiplendirilmesi, 5199 sayılı yasaya göre iĢaretlenip
sokağa salınması ve bakımevine gelen tüm
köpeklerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması
faaliyeti yürütülmektedir.
5199 sayılı hayvanları koruma kanununa ve
Çevre ve ġehircilik Bakanlığının Hayvanların
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak, ilçe belediye ekiplerince Kayseri
büyükĢehir sınırları içerisinden toplanan ya da sahipleri tarafından bakılamayan köpekler
Köpek Bakımevine getirilerek tutanakla kayda alınır. Geçici bir tasma numarası verilir. Genel
muayenesi yapılır. Paraziter mücadelesi yapılır. Hasta olanlar tedavi edilir.10 günlük
gözetime alınır.
Gözetim sonunda kısırlaĢtırma operasyonu yapılır. Aynı zamanda bir kulak küpesi takılarak
kısırlaĢtırılan köpekler iĢaretlenir. ĠyileĢen köpeklerden sahiplendirilemeyenler getiren ilçe
belediyesine alındığı ortama bırakılmak üzere tutanakla teslim edilir. Sahipleri tarafından
getirilen köpekler tekrar sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulur.
SOKAK KÖPEKLERĠNĠN REHABĠLĠTASYON ĠġLEMLERĠ
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Veteriner ĠĢleri ġube Müdürlüğü bünyesinde bulunan
Köpek Bakımevinde sokak hayvanlarını rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında ilçe
belediyelerden gelen köpekler tutanakla teslim alınır, bilgisayar ortamında kayıtlarının
tutulmasıyla iĢleme baĢlanır.
Kayıt altına alınan köpeklere geçici bir tasma numarası takılıp genel muayenesi yapılır.
Genel muayenesi sırasında hasta veya gebe olduğu tespit edilen köpekler tedavi ve doğum
için ayrı bölümlere konur. Hastalık belirtisi göstermeyen köpekler uygun bir paraziter
ilaçlamadan sonra,10 günlük gözlem bölümlerine aktarılır. Bu süre sonunda sağlam olduğu
kanaatine varılan köpekler uygun bir teknikle anestezi altında kısırlaĢtırma operasyonuna tabi
tutulur. Operasyon sırasında kulağına kısırlaĢtırıldığına dair kalıcı kulak küpesi takılır. Daha
sonra iyileĢmesi için operasyon sonrası bekleme bölümlerine nakledilir. Operasyondan
sonraki hafta iyileĢen köpeklere kuduz aĢıları yapılır. Daha sonra getiren belediye ekiplerine
teslim tutanağı düzenlenerek iade edilir. Ġlçe belediyeler 5199 sayılı yasaya uygun olarak
alındıkları ortama köpekleri geri bırakır. Bütün bu iĢlemler her aĢamada kayıt altına alınır.
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SOKAK KÖPEKLERĠNĠN TEDAVĠ ĠġLEMLERĠ
Ġlçe belediyelerin ekipleri tarafından getirilen
köpeklerin içlerinden hasta olanlar genel muayene
sırasında ayrılarak, koyulan teĢhise göre bir terapi ya
da ameliyatla tedavi edilir. Trafik kazası ya da benzer
travmalar sonucu ortopedik bozuklukları röntgen
desteğinde teĢhis edilerek hayvanların sokakta kendi
imkânları ile yaĢayabilecekleri düzeye eriĢtirilmeye
çalıĢılır. Bu iĢlemlerin sonunda sağlıklı olan köpekler
kısırlaĢtırma, aĢılama ve numaralandırma iĢlemlerine
tabi tutulur. Bütün bu iĢlemler her aĢamada kayıt
altına alınır. Tüm köpekler kuru mama ile beslenirler.
Bakımevi belirli periyotlarda dezenfekte edilir.
Yıllara göre köpek bakım evinde yapılan iĢlemler :
YAPILAN ĠġLEMLER
2009
Bakımı yapılan hayvan sayısı
816
Sahiplendirilen hayvan sayısı
325
Kuduz aĢısı yapılan hayvan sayısı
555
Paraziter kontrolü yapılan hayvan sayısı
650
KısırlaĢtır yapılan köpek sayısı
---

2010
1096
489
740
850
---

2011
1165
650
875
875
500

2012
1100
840
700
700
----

EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ
ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BAKIMEVĠ ZĠYARETLERĠ VE EĞĠTĠM
Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü bünyesinden bir personelin eĢliğinde, Okul müdürlüğünce
görevlendirilen öğretmenlerimizin de gözetiminde köpek bakımevine getirilirler. Bakımevi
personelimizden bir veteriner sağlığı teknikeri tarafından bakımevi gezdirilip öğrencilere
hayvanların bulunduğu padoklar hakkında bilgi verilir. Gezi sonrası, zoonoz hastalıklar ve
sokak hayvanları konusunda seminer verilir. Veteriner hekimimiz tarafından öğrencilerin
soruları cevaplandırılır.

Hayvanlarla ilgili dikkat edilmesi gereken konularda hatırlatmalarda bulunulur.
Öğrencilere Hayvan sevgisini aĢılamak amaçlı bilgiler aktarılır
KEDĠ BAKIM EVĠ
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi olarak Türkiye‟de yine ilklerden olan kedi bakım evimizi
2012 yılı içinde hizmete açmıĢ bulunmaktayız, Kedi evimizde Ģehrimizde bakıma muhtaç
kedilerine bakım ve veterinerlik hizmetleri verilmektedir, kedi evimizde 2012 yılı içinde 178
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kedinin bakımı yapılarak, 89 kedi sahiplendirilmiĢ, 28 kedi kısırlaĢtırılmıĢ, 178 kediye
parazit ve diğer aĢıları yapılmıĢtır,

BEġTEPELER HAYVANAT BAHÇESĠ
BeĢtepeler hayvanat bahçesinde bulunan 3 tür ve 398 adet hayvanın bakım ve sağlık
hizmetleri gerçekleĢtirilmektedir,veteriner sağlığı teknikerleri ve bakım personeli ile
hayvanlara doğal ortam koĢulları hazırlamak adına düzenli temizlik ve bakım iĢleri
yürütülmektedir,Ayrıca doğal ortamlarında zarar görmüĢ yaralı veya sağlık durumunu yitirmiĢ
vahĢi kanatlılara da veteriner hekim kontrolünde bakım hizmeti verilmekte sağlığına kavuĢan
hayvanlar tekrar doğal hayata salınmaktadır.
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KURBANLIK
DENETĠMLERĠ

HAYVAN

SATIġ

YERLERĠ

VE

KESĠM

YERLERĠ

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı Veteriner
ġube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan satıĢ noktalarında ,
bayram süresincede kesim noktalarında denetim faaliyetlerini yürütmektedir.Bu denetimler
için 30 adet veteriner hekim görevlendirilmekte, veteriner hekimler denetimleri satıcılardan
Veteriner Sağlık Raporu, MenĢe ġahadetnamesi soruyor. Kurbana uygun olmayan hayvanları
satanlara ve sağlık koĢullarına uymayanlara uyarılarda bulunarak iĢlem yapan ekipler, ayrıca
dağıttıkları broĢürler ile kurbanlık havyan alımı ve kesimi konusunda vatandaĢları
bilgilendiriyor. Kesim süresince yapılan denetimlerde karĢılaĢılabilecek hayvan hastalıkları
ve sağlıksız koĢulları ortadan kaldırmak için halkı bilgilendirme faaliyetlerini
yürütmektedir,faaliyetler 3 satıĢ noktası 30 kesim alanında yürütülmektedir,ayrıca 3 kurban
satıĢ noktasında ultrason cihazlı uzman veteriner hekimler görevlendirilerek, gebe hayvan
satıĢının önüne geçildi.
MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
2012 yılı içerisinde yapımı gerçekleĢtirilen ġehir Mezarlığına 144 adet mezarların
parselasyonu yapılarak hizmete hazırlandı. 2012 yılı içerisinde Eski Mezarlığa 718,
TaĢlıburun Mezarlığına 748, Gesi –Ġldem Mezarlığına 356, Argıncık Mezarlığına 257, Bülbül
pınarı Mezarlığına 129, Anbar Mezarlığına 161 ve Garipler Mezarlığına 83, Gayrimüslim
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Mezarlığına 4 adet olmak üzere toplam 2456 adet cenazelerin defin edilmesine kadar her
türlü iĢlemleri yapıldı.
ġehir dıĢına giden takribi 700 adet cenazeye yıkama hizmeti ve 38 cenazeye Ģehir dıĢı
taĢıma hizmeti verildi. ÇeĢitli nedenlerle 15 adet cenazenin baĢka mezarlıklardan
sorumluluğumuzdaki mezarlara nakil iĢlemleri gerçekleĢtirildi.

Sorumluluğumuzdaki 6 adet mezarlıklarda yaptırılarak hizmete sunulan 2403 adet
mezarlar satılarak kayıtları defterlere, bilgisayar‟a ve Mezarlık Bilgi Sistemine ( MEBĠS )
iĢlendi.
1547 adet mezar kullanım belgeleri tanzim edilerek mezar sahiplerine verildi.
Definleri belediyemize ait mezarlıklara yapılan 2456 adet cenazelerin her türlü kayıtları (
Defter, Bilgisayar ve Mezarlık Bilgi Sistemi [ MEBĠS ] ) girilerek hizmete sunuldu.

Mezarlık içerisi güvenliği için Eski Mezarlık 1. kapı çevresine kamera sistemi çekilerek
hizmete sunuldu. Diğer kapılar için kamera sisteminin altyapı çalıĢmaları bitirildi.
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Yıl içerisinde mezar yapan firmalara 1962 adet mezar yapım ruhsatı verildi ve
kontrolü yapıldı. Ayrıca Ģehir mezarlığı içerisinde Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı kanalıyla 135 m
ve müdürlüğümüzdeki elemanlarla kendi imkanlarımız kullanılarak 150 m olmak üzere 285
metre istinat duvarı yapıldı.
Müdürlüğümüze bağlı 6 mezarlığa 2500 adet fidan dikimi yapıldı ve 10.000 metre
damlama sistemi çekildi.
Müdürlüğümüz bünyesindeki bay ve bayan hocalar vasıtasıyla günlük vukuu bulan
cenazelerin evlerine gidilip, Belediye BaĢkanımızın taziye dilekleri iletilerek ziyaretler
yapıldı.
Sene boyunca tüm mezarlıkların günlük temizliği ile beraber Ramazan ve Kurban
Bayramlarından önce mezar üstlerinin temizliği de dahil bayrama hazırlık yapıldı.Gece ve
gündüz kontrolü görevlilerce (Bekçilerle) yapıldı.
Belediyemize bağlı 6 Mezarlıkta mezar satıĢlarından ve diğer iĢlemlerden gelir elde
edilmiĢtir.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
1
2
3
5
6
7
8
9

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM
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2012 YILI BÜTÇE
2012 YILI GĠDER
ÖDENEĞĠ
1.539.374,00
1.511.205,47
293.274,00
272.111,51
3.204.399,00
2.965.483,26
2.800.000,00
1.958.461,74
1.450.004,00
926.619,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.287.051,00
7.633.881,76
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DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları her türlü mal
ve hizmet taleplerini değerlendirip uygun alım yöntemini (ihale açılması veya doğrudan temin
yöntemi) belirlemek, ihale aĢamalarının gerçekleĢmesini temin etmek, gerekli sözleĢme ve
anlaĢmaları yapmak, temini gerçekleĢtirilen malın önceden belirlenmiĢ teknik Ģartnameye,
standartlara vb. uygunluğunu planlamak, yürütmek ve denetlemek. Ortaya çıkan sorunları
çözmek.
1-DOĞRUDAN TEMĠN ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye birimlerince talep edilen Doğrudan Temin kapsamındaki her türlü mal ve
hizmet alımlarını uygun Ģartlarla ve zamanında temin etmek üzere piyasa fiyat araĢtırması
yapılmıĢtır.
Temin edilen malzemelerin, yaptırılan hizmetlerin ilgili birim ile koordine edilerek
gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlanmıĢ olup, varlık yönetmeliği hükümlerince taĢınır
iĢlem fiĢi düzenlenmiĢtir. Ödeme için evrakın tahakkukunun hazırlanarak Mali ĠĢler Dairesi
BaĢkanlığı‟na havalesi temin edilmiĢtir.
Taleplerdeki eksiklikler giderilmiĢ, sözleĢme yapılması gereken alımlarda sözleĢme
yapılmıĢtır. Ortaya çıkan sorunlar çözülmüĢtür.
Kalemin, gelen-giden evrak kayıt ve zimmet defterini düzenli tutması, görevlerini
zamanında ve eksiksiz yapması temin edilmiĢ, resmi yazıĢmalar mevzuata uygun yapılmıĢ,
müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm belgelerin dosyalanması, saklanması, gizliliğin korunması
sağlanmıĢtır.
Doğrudan Temine iliĢkin bilgiler aĢağıda verilmiĢtir:

DOĞRUDAN TEMĠN

Mal Alımı 22 A

2012
GERÇEKLEġEN
408.964,58

Mal Alımı 22 B

54.778,00

Mal Alımı 22 C

63.000,00

Mal Alımı 22 D

5.205.491,30

Mal Alımı Temsil Tören
Hizmet Alım 22 A
Hizmet Alım 22 B

51.732,00
171.048,93
43.215,38

Hizmet Alım 22 C

263.690,00

Hizmet Alım 22 D

2.560.146,25

Hizmet Alım Temsil Tören
Doğrudan Temin Sayısı

1.736.016,76
3.454
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2-MAL ALIMI ĠHALE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları, ihale yoluyla
alınması uygun görülen her türlü malın; uygun Ģartlarla, zamanında ve istenilen özellikte
temin edilmesinin sağlanması için gerekli ihale iĢlemlerini yapmıĢtır.
Mal alımı ihalelerine iliĢkin bilgiler aĢağıda verilmiĢtir:
MAL ALIM ĠHALELERĠ
2012 GERÇEKLEġEN
20
110
82
23
15.116.211,25
3

Mal alımı ihale sayısı
Mal alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı
Mal alımı halelere katılan firma sayısı
Mal alımı ihalelerde imzalanan sözleĢme sayısı
Mal alımı ihale bedeli tutarı
Mal alımı ihalelerinden iptal edilenlerin sayısı

3-HĠZMET ALIMI ĠHALE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye birimlerinin faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları, ihale yoluyla
alınması uygun görülen her türlü hizmetin; uygun Ģartlarla, zamanında ve istenilen özellikte
temin edilmesinin sağlanması için gerekli ihale iĢlemlerini yapmıĢtır.
Hizmet alım ihalelerine iliĢkin bilgiler aĢağıda verilmiĢtir:
HĠZMET ALIM ĠHALELERĠ
Hizmet alımı ihale sayısı
Hizmet alımı ihale dokümanı satın alan firma sayısı
Hizmet alımı ihalelere katılan firma sayısı
Hizmet alımı ihalelerde imzalanan sözleĢme sayısı
Hizmet alımı ihale bedeli tutarı
Hizmet alımı ihalelerinden iptal edilenlerin sayısı

2012 GERÇEKLEġEN
18
133
68
17
44.910.975,70
2

BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
244.075,00
45.940,00
129.470,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
439.485,00

2012 YILI GĠDER
158.472,49
23.291,60
56.390,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.154,86
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KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
KONSERVATUAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
06–13–20 Ocak 2012 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırlamıĢ olduğu büyüklere
yönelik “Salaklar Sofrası” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
08–22 Ocak 2012 tarihlerinde konservatuar tiyatro bölümünün hazırladığı çocuklara
yönelik “Hacivat-Karagöz” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
15–29 Ocak 2012 tarihlerinde konservatuar tiyatro bölümünün hazırladığı çocuklara
yönelik “Bremen Mızıkacıları” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
10–17–24-ġubat 2012 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırlamıĢ olduğu büyüklere
yönelik “KomĢu Köyün Delisi” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
12–19–26-ġubat 2012 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırladığı çocuklara yönelik
“BarıĢ Gezegeni ”adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
28 ġubat 2012 tarihinde Konservatuar Türk Halk Müziği bölümümüzün hazırladığı
“Türkü Gecesi” adlı konser Belediye ġehir Tiyatrosunda gerçekleĢtirilmiĢtir.
02–09–16–30 Mart 2012 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırladığı büyüklere
yönelik “KomĢu Köyün Delisi” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
04–11–18–25 Mart 2012 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırladığı “BarıĢ
Gezegeni” adlı çocuk oyunu Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
23 Mart 2012 tarihinde Türk Halk Müziği bölümümüz konuk sanatçı “Turgay
BAġYAYLA” ile birlikte Belediye ġehir Tiyatrosunda bir konser gerçekleĢtirmiĢtir.
27 Mart 2012 tarihinde tiyatro sanatçısı “Can GÜRZAP” davet edilmiĢ olup,
Belediye ġehir Tiyatrosunda bir söyleĢi programı yapmıĢtır.
31 Mart 2012 tarihinde Türk Sanat Müziği bölümümüz konuk sanatçı “Bekir
ÜNLÜATAER” ile birlikte Belediye ġehir Tiyatrosunda bir konser gerçekleĢtirmiĢtir.
Uluslararası 7. Liselerarası tiyatro festivaline katılacak olan okulların provaları 02–20
Nisan tarihleri arasında Belediye ġehir Tiyatrosunda yapılmıĢtır
06–13–20–27 Nisan 2012 tarihlerinde tiyatro bölümümüzün hazırladığı büyüklere
yönelik “KomĢu Köyün Delisi” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
08–15–22–29 Nisan 2012 tarihlerinde tarihlerin de tiyatro bölümümüzün hazırladığı
çocuklara yönelik “BarıĢ Gezegeni ”adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
17 Nisan 2012 tarihinde Tasavvuf Müziği bölümümüz Kutlu Doğum Haftası
münasebetiyle misafir sanatçı “Orhan ÇAKMAK” la birlikte Belediye ġehir Tiyatrosunda
bir konser gerçekleĢtirmiĢlerdir.
21 Nisan 2012 tarihinde konservatuarımız tarafından davet edilen “Ankara Klasik
Türk Müziği Korosu” Belediye ġehir Tiyatrosunda bir konser vermiĢlerdir.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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28 Nisan 2012 tarihinde Türk Halk Müziği bölümümüz konuk sanatçı “Aysun
GÜLTEKĠN” ile birlikte Belediye ġehir Tiyatrosunda bir konser gerçekleĢtirmiĢtir.
05 Mayıs 2012 tarihinde Türk Sanat Müziği bölümümüz konuk sanatçı “AyĢe Ġnak
EKĠZ” le birlikte Belediye ġehir Tiyatrosunda bir konser gerçekleĢtirmiĢtir.
Gençleri sanat platformunda buluĢturmak ve geleceğin sanatçılarının yetiĢtirilmesine
katkıda bulunmak amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası 7. Liselerarası Tiyatro
Festivaline Kayseri‟den 26 okulun yanı sıra Ankara Ümitköy Anadolu Lisesi, Ġzmir
Karabağlar Ġnönü Lisesi, Adana Seyhan Barbaros ĠMKB Anadolu Lisesi, Ġstanbul
Küçükçekmece Anadolu Lisesi, Samsun Atakum Cumhuriyet Lisesi ve Yurt dıĢından
Azerbaycan Bakü Türk Anadolu Lisesi ve Almanya Saarbrücken Lisesi olmak üzere toplam
33 okul katılmıĢtır.

14 Mayıs ‟ta Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile baĢlayan Uluslararası 7. Liselerarası
tiyatro festivali, oyuncu ve yönetmenlerden oluĢan kortejin BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
Mehmet ÖZHASEKĠ‟yi ziyareti ile baĢlamıĢtır.
Aynı tarihte tiyatro festivali açılıĢ programı için davet edilen tiyatro sanatçısı “Kazım
AKġAR” Belediye Meclis Salonunda festivalde oyunlarını sergileyecek olan öğrencilerle bir
söyleĢi programı yapmıĢtır.
14 Mayıs–01 Haziran 2012 tarihleri arasında festivale katılan liseler oyunlarını
Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelemiĢlerdir.
YaklaĢık 500 gencin gerek oyuncu gerekse de teknik ekip olarak yer aldığı festivali
yaklaĢık 21.000 kiĢi izlemiĢtir.
05 Haziran 2012 tarihinde Tiyatro Festivali kapanıĢ ve ödül töreni Belediye ġehir
Tiyatrosunda yapılmıĢtır.
04–09 Haziran 2012 tarihlerinde konservatuar Resim bölümlerimizin hazırlamıĢ
olduğu karma resim sergisi BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlık giriĢinde sergilenmiĢtir.
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Konservatuarımızda Temmuz ayı içerisinde 10–15 yaĢ gurubuna yönelik (Ud,
Keman, Piyano, Gitar, Ney, Bağlama, Halkoyunları ve Tiyatro bölümlerinden oluĢan ve
iki ay boyunca devam edecek olan) yaz kurslarımıza 02 Temmuz tarihinde baĢlamıĢtır.
01–02 Eylül 2012 tarihlerinde Konservatuarımızda yaz döneminde açılan yaz
kurslarımızın “Konser ve belge töreni” Belediye ġehir Tiyatrosunda yapılmıĢtır.
Konservatuarımızda (Guaj Boya Resim, Gitar, Bağlama, Ġleri düzey Bağlama, Ud,
Ney, Uygulamalı Tiyatro, Piyano, Keman, Halk Oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk
Tasavvuf müziği ve Türk Halk Müziği olmak üzere 13 dalda) 2012–2013 eğitim dönemi 1
Ekim Pazartesi günü baĢlamıĢtır.
21 Ekim 2012 tarihinde Ankara‟da yapılan Kadim Kent Kayseri tanıtım etkinlikleri
programında Konservatuarımız Türk Halk Müziği bölümümüz “ Kayseri Türküleri” adlı iki
konser vermiĢtir.
28 Kasım2012 tarihinde 2012–2013 eğitim dönemi tiyatro sezon açılıĢımız
münasebetiyle tiyatro oyuncusu “Ġnan UlaĢ TORUN ”un misafir sanatçı olarak katıldığı
söyleĢi programı saat 13.30 „da Belediye Meclis salonunda yapıldı.
Aynı günün akĢamı tiyatro bölümümüzün hazırlamıĢ olduğu büyüklere yönelik
“KomĢu Köyün Delisi” adlı oyun Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
01 Aralık 2012 tarihinde Türk Sanat Müziği bölümümüz Belediye ġehir Tiyatrosunda
“Ġsmail ÖTENKAYA gecesi” programında konuk sanatçı “Orhan SAYGICI”nın katıldığı
bir konser vermiĢtir.
02–09–16–23–30 Aralık 2012 tarihlerinde tiyatro bölümünün hazırladığı “BarıĢ
Gezegeni” adlı çocuk oyunu Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
07–20–28 Aralık 2012 tarihlerinde yine tiyatro bölümümüz hazırladığı “KomĢu Köyün
Delisi” adlı tiyatro oyununu Belediye ġehir Tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.
15 Aralık 2012 tarihinde Türk Halk Müziği bölümümüzün hazırladığı
ERTAġ’ı anma gecesi” konseri Belediye ġehir Tiyatrosunda gerçekleĢtirilmiĢtir.

“NeĢet

22 Aralık 2012 tarihinde Tasavvuf Müziği bölümüz Belediye ġehir Tiyatrosunda
“Veysel DALSALDI” nın konuk sanatçı olarak katıldığı bir konser programı
gerçekleĢtirmiĢlerdir.
21 Aralık 2012 tarihinde Konservatuarımız tarafından davet edilen “Ġstanbul
Üniversitesi (OMAR) Türk Müziği Ġcra heyeti” solist “Münip UTANDI” ile birlikte
Belediye ġehir Tiyatrosunda bir konser programı gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Konservatuarımızda 2012 yılında 5.210 kursiyer eğitim görmüĢtür.
KÜTÜPHANELER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Merkez, Belsin ve Gevher Nesibe kütüphaneleri olmak
üzere 3 Ģube ile okuyucularına hizmet vermektedir.
Merkez kütüphanemiz 270, Belsin kütüphanemiz 130, Gevher Nesibe kütüphanemiz ise
140 okuyucuya aynı anda hizmet verebilecek kapasitededir.
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Kütüphanelerimizde ödünç kitap verme servisimiz mevcut olup üye olan okuyuculara
hikâye, roman ve Ģiir kitaplarını 15 gün süre ile ödünç vermekteyiz, toplam üye sayımız 1800
kiĢidir. Üyelerimiz bu yıl içerisinde yaklaĢık 12.000 adet ödünç kitap almıĢlardır.
Ayrıca kütüphanelerimizde ziyaretçilere 10 bilgisayarla internet hizmeti verilmektedir.
2012 yılında kütüphanelerimize 1.084 adet yeni kitap alınmıĢtır. 500 adet kitap kullanım
ömrünü tamamlamıĢ olduğundan irattan düĢülmüĢtür. 2012 yılı itibariyle kütüphanelerimizde
bulunan toplam kitap sayımız 13.578‟dir.

MERKEZ KÜTÜPHANE
G.NESĠBE KÜTÜPHANESĠ
BELSĠN KÜTÜPHANESĠ
GENEL TOPLAM

ERKEK

BAYAN

KĠTAP ALAN

71.810
37.120
31.710
140.640

62.580
30.110
27.670
120.360

85.810
41.720
35.410
162.940

SERBEST
ÇALIġAN
48.580
25.510
23.970
98.060

TOPLAM
134.390
67.230
59.380
261.000

BANDO VE MEHTER FAALĠYETĠ
Personelimiz bando ve mehter takımı olarak görev yapmaktadır.
Cumhuriyet Meydanında yapılan bayrak törenleri BüyükĢehir Zabıtası ve BüyükĢehir
Bando Takımı tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Ulusal bayram, gün ve hafta kutlamaları,
bayrak törenleri çerçevesinde Bando takımı 175 kez göreve katılmıĢtır. Mehter takımı ise
tarihi gün, kutlamalar vesilesiyle park ve alanlarda halka yönelik 240 konser vermiĢtir.
Belediye Meclisimizin almıĢ olduğu karar üzerine, ücreti mukabil 69 özel açılıĢ ve
toplantıya katılmıĢtır. Toplam olarak bando ve mehter takımı yıl içerisinde 484 görevi yerine
getirmiĢtir.
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TĠYATRO FAALĠYETĠ
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol ile Belediyemiz tarafından
iĢletilen kentimizin en iĢlek caddelerinden birisi üzerinde bulunan ġehir Tiyatrosu modern
yapısıyla Kayseri halkına hizmet vermektedir.
Valilik Makamının talebiyle (10 Kasım, 24 Kasım, 29 Ekim) gibi resmi bayram ve
önemli günler için tiyatromuz 6 adet etkinliğe tahsis edilmiĢtir. Ücreti mukabil olmak üzere
10 adet etkinliğe tahsis edilmiĢtir. Ayrıca belediyemizin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri
için 218 adet etkinliğe tahsis edilmiĢtir.
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KENT VE MĠMARSĠNAN MÜZESĠ FAALĠYETĠ
Kent ve Mimarsinan Müzesini 2012 yılı boyunca 102.144 kiĢi dinleme cihazı alarak
gezmiĢtir.
ÇalıĢma saatleri mevsimler göre ayarlanmak suretiyle daha fazla ziyaretçiye hizmet
verilmiĢtir.

DĠĞER KÜLTÜR VE SANAT FAALĠYETLERĠ
13 Mart 2012 tarihinde “Ġstiklal MarĢı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy” konulu
konferans, konuĢmacı Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN‟ın katılımıyla Meclis Salonunda saat
14.00‟de gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tarihimizin altın sayfaları arasında yer alan Çanakkale‟ye düzenlenen ”Kültür
Turları” ;
25–26–27 Mayıs 2012 tarihlerinde Refika Küçükçalık Ġ.Ö.O.ve Halide Nusret Zorlutuna
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
01- 02–03 Haziran 2012 tarihlerinde Ġstikbal Lisesi
04–05–06 Haziran 2012 tarihlerinde Hakkı Altop Lisesi katılmıĢtır.
07 Temmuz 2012 -22 Eylül 2012 tarihleri arasında bundan yaklaĢık 6000 bin yıl önce
Kayseri‟nin ilk kurulduğu yer olan Kültepe KaniĢ-Karum’a kültür turları
gerçekleĢtirilmiĢtir.
Belediyemizce Kayseri‟nin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamak için çeĢitli
etkinlikler düzenlenmektedir. Bu amaç doğrultusunda hem Kayseri‟nin sosyal hayatına katkı
sağlamak, hem de eski ramazan kültürünü gençlere tanıtabilmek adına 21.07.2012 17.08.2012 tarihleri arasında Kayseri‟de bulunan Ġlçe, Belde ve Mahallelerde saat 22.00‟de
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Ramazan Geceleri programı düzenlenmiĢtir. YaklaĢık 100.000 kiĢinin izlediği etkinlik
büyük ilgi görmüĢtür
Tarihimizin altın sayfaları arasında yer alan Çanakkale‟ye düzenlenen ”Kültür
Turları” ;
05–06–07 Ekim 2012 tarihlerinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri ġubesi
katılmıĢtır.
BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
HARCAMA KALEMĠ ADI
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ

2012 YILI GĠDER

422.909,00
35.043,00
2.230.749,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

399.001,87
35.042,42
691.892,80
34.206,45
0,00
0,00
0,00
0,00

2.988.701,00

1.160.143,54
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YAPI KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI
1-ERCĠYES DAĞI KIġ SPORLARI VE TURĠZM MASTER PLANI
ÇERÇEVESĠNDE KABAKTEPE DEVELĠ I VE II ĠLE UZUNAĞA VE
DÜNDARTEPE MEKANĠK TESĠSLERĠNĠN YAPIMI ĠġĠ
Erciyes Dağı KıĢ Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde Kabaktepe Develi I ve
II ile Uzunağa ve Dündartepe Mekanik Tesisleri Yapım ĠĢi LEITNER ROPEWAYS AG/SPA
firması tarafından yapılmaktadır.
Erciyes Master Planın bir parçası olan bu tesisler, kıĢ turizmine büyük katkı sağlayacak
olup, aynı zamanda Erciyes Dağının Türkiye ve Dünyanın sayılı kıĢ turizm merkezlerinden
biri olmasına katkıda bulunacaktır. Tesislerin yapımı ile Ģehre büyük ölçüde iĢ imkanı , iç ve
dıĢ
turizme
ise
önemli
bir
getiri
sağlaması
da
amaçlanmaktadır.
Bu ihale kapsamında ;
1- 6 CLD Kabaktepe Develi I ( 6 kiĢi sandalyeli çift hızlı ) 2.172,60 metre hat uzunluğu
olan sistem 2.400 kiĢi/saat çıkıĢ ,400 kiĢi/saat iniĢ kapasiteli,
2- 4 CLF Kabaktepe Develi II ( 4 kiĢi sandalyeli,tek hızlı ) 985,05 metre hat uzunluğu
olan sistem 2.000 kiĢi/saat çıkıĢ, 1.000 kiĢi/saat iniĢ kapasiteli,
3-6 CLD Dündartepe ( 6 kiĢi sandalyeli çift hızlı) 2.735,60 metre hat uzunluğu olan
sistem 1.600 kiĢi/saat çıkıĢ, 275 kiĢi/saat iniĢ kapasiteli
4- 4 CLD Uzunağa ( 4 kiĢi sandalyeli çift hızlı) 1612,60 metre hat uzunluğu olan sistem
1.600 kiĢi/saat çıkıĢ, 400 kiĢi/saat iniĢ kapasiteli.
Olmak üzere toplam 4 adet mekanik tesis yapılmaktadır. Kabak tepe Develi I ve II nin
yapımı tamamlanmıĢ, diğer iki tesisin yapımı ise devam etmektedir. Tesisler 2013-2014 kıĢ
sezonu itibarı ile hizmete açılacaktır.
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2-ERCĠYES DAĞI 6 ADET MEKANĠK TESĠSE HĠZMET VEREN PĠSTLERĠN
OTOMATĠK KARLAMA TESĠSLERĠ VE BORU HATLARININ YAPIM ĠġĠ
2011-2012 kıĢ sezonunda hizmete açılan 6 adet mekanik tesise hizmet veren 1.000.000
m2 pistin yapay karlamasını gerçekleĢtirmek üzere 327 adet karlama hidrantına bağlanarak
çalıĢacak , 47‟si mobil , 33‟ü kule üstü olmak üzere 80 adet pervaneli karlama makinesi ile 54
adet karlama çubuğu tesis edilmektedir.Karlama tesisi TECHNOALPIN AG/SPA firması
tarafından yapılmaktadır.
Yapay karlama için gerekli olan su Erciyes dağında 2815 metre yüksekliğinde inĢa
edilen su yakalama yapısıyla temin edilerek , cazibe ile 2640 metre yükseklikte bulunan
235.000 m3 kapasiteli yeni yapılan gölet‟e ulaĢtırılacaktır. Ayrıca ihtiyaç olması halinde 2088
metre yükseklikte bulunan Tekir göletinden orta ve yüksek basınçlı pompalar vasıtasıyla
karlama hattına su verilebilecektir.
Karlama hattı ; 32 km uzunluğunda ,muhtelif çaplarda yüksek basınca dayanımlı duktil
borular,enerji , data kabloları,basınçlı PE hava boruları ve 4 adet muhtelif ebatlarda pompa
binalarından oluĢan bir sistem ağıdır. Sistemin yapımı tamamlanmıĢ test ve devreye alma
çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.

3-ERCĠYES DAĞI KONGRE VE YÖNETĠM BĠNASI YAPIM ĠġĠ
Erciyes dağı yönetim binası 2 bodrum kata ilave olarak zemin + 4 kat olmak üzere
toplam 7 katlı olup yaklaĢık 2500 m2 kapalı alana sahiptir. 1. Bodrum katında 350 m2 lik
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kapalı otoparkı vardır. 2. bodrum kat ve 3. kat personelin gecelik konaklama ihtiyacını
karĢılamak üzere yatakhane katları olarak dizayn edilmiĢtir. Bu katlarda planlanan odalarda
duĢ, wc, dinlenme salonu gibi müĢtemilatlar bulunmaktadır. Binanın zemin katı turizm
danıĢma ofisi ve lobi olarak planlanmıĢ olup, birinci ve ikinci katlar çalıĢma ofisi olarak inĢa
edilmiĢtir. Yönetim binasının son katı ise personel yemekhanesi olarak projelendirilmiĢtir.
Giydirme cam ve alüminyum kompozit kaplama ile modern bir görünüme sahip olan yönetim
binasının yapımı tamamlanmıĢtır.

4-ERCĠYES DAĞI KIġ SPORLARI VE TURĠZM
ÇERÇEVESĠNDE 2 ADET PERSONEL BĠNASI YAPIM ĠġĠ

MASTER

PLANI

Erciyes Dağı KıĢ Sporları ve Turizm Master Planı Çerçevesinde Hisarcık Kapı ve
Hacılar Kapı giriĢ bölgelerine inĢa edilen iki adet bina 2.250 Ģer m2 kapalı alana sahiptir.
Binalar Bodrum, Zemin+2 Normal kat ve çatı katından oluĢmaktadır.
Binalardan Hacılar Kapı bölgesinde yapılanı Erciyes Dağı‟nda görev yapan personelin
konaklaması amacıyla inĢa edilmiĢ olup, Hisarcık Kapıda yapılan binanın ise Otel olarak
iĢletilmesi planlanmaktadır.
Binalarının bodrum katında depo ve makine dairesi, zemin katında açık ofis, toplantı
odası, mutfak, dinlenme ve TV izleme odası bulunmaktadır. Binaların birinci ve ikinci
katlarında toplam 28 adet otel konforunda donatılmıĢ duĢ ve wc‟li odalar yapılmıĢtır. Her
katta çamaĢır yıkama ve kurutma odası da mevcut olan binanın çatı katı ise personel yemek
ihtiyacını giderecek yemekhane ve mutfak olarak tasarlanmıĢtır.
DıĢ cephesi dağ evi görüntüsünde olan gayet modern bu binaların yapımı
tamamlanmıĢtır.
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5-ERCĠYES DAĞINDAKĠ SOSYAL TESĠSLERDE ĠKMAL ĠNġAATI YAPIM
ĠġĠ
Erciyes Dağı KıĢ Sporları ve Turizm Master Planı dahilinde bulunan mevcut sosyal
tesisleri kapsayan iĢ kapsamında misafirlerin daha rahat zaman geçirmelerini sağlamak
amacıyla bazı eklentiler yapılmıĢtır.
Bu ihale kapsamında Hacılar kapı giriĢ bölgesinde Gondol garajı altında bulunan ve
kullanılmayan 900 m2 alan içerisinde sağlık tesisi, spor kulüpleri için odalar, yönetim odaları,
bay-bayan mescit ve wc ler ile bilet satıĢ ofisleri oluĢturulmuĢtur. Aynı bölgede yaz-kıĢ yoğun
ilgi gösterilen gondol tesislerine çıkıĢta özürlü ve yaĢlı vatandaĢlarımız için asansör inĢa
edilerek konforlu bir Ģekilde tesislere ulaĢımları sağlanmıĢtır.
Gondol tesisleri üst istasyonuna gelen kayakçılar ve diğer misafirlerimiz
yaralanabileceği 170 m2 alanlı bay-bayan mescit ve wc inĢa edilerek hizmete sunulmuĢtur.
Hisarcık kapı bölgesinde bulunan sosyal tesislerdeki wc bölümlerinin giriĢleri açık
alandan kapalı alana alınmıĢ ve abdest alma yerleri eklenerek daha kullanıĢlı hale getirilmiĢtir.
Yine bu sosyal tesis içerisinde bay bayan mescit inĢa edilerek hizmete sunulmuĢtur.
6-KUMARLI BÖLGESĠNE HAYVANAT BAHÇESĠ YAPIM ĠġĠ
Anadolu Harikalar Diyarı projesi kapsamında bulunan Hayvanat bahçesi , Kumarlı
bölgesinde 180.000 m2 alan içerisinde inĢa edilmektedir.
Hayvanat bahçesi; giriĢte üçgen forma sahip çatı örtüleri ve çevresinde su kuĢları
barınaklarının bulunduğu bir göletle insanları karĢılamaktadır. GiriĢteki üçgen forma sahip
çatı örtüleri altında; mescit, wc, kafeterya ve satıĢ birimleri gibi bölümler bulunmaktadır.
Misafirlerin keyifli zaman geçirebilecekleri, özenle hazırlanmıĢ hayvanat bahçesi projesi
Kayseri kenti için çok önemli bir etkinlik merkezi ve sosyal tesis olmaya adaydır.
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HAYVANAT BAHÇESĠ PROJESĠ KAPSAMINDA
1-Sürüngen Barınağı ; 14 tip barınak
Timsah, renkli kurbağa (2) , akrep, tarantula, semender, kaplumbağa, yılan(2),
bukalemun, ufak iguana, dev iguana, dev piton, albino piton
2-Maymun Barınağı; 12 tip kafes
3-KuĢ Kafesi Barınağı; 32 tip barınak
4-Su KuĢları Barınağı; 9 tip barınak
5-Ayı Barınağı; 5 tip barınak
6-Deve-Lama Barınağı; 2 tip barınak
7-Kümes Hayvanları Barınağı; 13 tip barınak
8-Koyun, keçi, geyik, kurt, çakal, yaban kuĢu, tavuz kuĢu barınağı; 12 tip barınak
9-Aslan, kaplan, puma barınağı; 12 tip barınak
10-Zebra, kanguru barınağı; 3 tip barınak
Olmak üzere 114 adet barınak bulunmaktadır.
180.000 m2 nin 166.545 metrekaresi açık alan, 13.455 metrekaresi kapalı alan olarak
inĢa edilmektedir.

7-ANADAOLU HARĠKALAR DĠYARI PROJESĠ KAPSAMINDAKĠ EĞLENCE
VE OYUN PARKI YAPIM ĠġĠ
Kumarlı mevkiinde tüm Kayseri halkına ve çevre illerine hitap edebilen yurt dıĢındaki
Temalı parklar kalitesinde bir park projesi yapılması amaçlanmıĢtır. Yap-ĠĢlet-Devret
modeliyle yaptırılan parkın içerisinde ulusal ve uluslar arası değerler kullanılarak eğlence
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atmosferi oluĢturulacaktır.Park 70.000 m2 alana kurulu ve 30 adet büyük küçük eğlence
cihazından oluĢacaktır.
Bu park Türkiye‟de halen mevcut olan Lunaparklardan cihazlar ve atmosferi
oluĢturan dekorasyon açısından oldukça farklı olacaktır.
Eğlence parkı dizaynında ve cihazların üretiminde uluslar arası standartlar
kullanılacaktır. Bu nedenle park yoğun kullanıma dayanımlı yüksek güvenlik standartlarında
olacaktır.
EĞLENCE PARKINDAKĠ OYUN GRUPLARI VE ÖZELLĠKLERĠ
ZĠNCĠR: Koltuk kapasitesi 24 kiĢi olup maximum yükseklik :38mt dir.
ROLLER COASTER : 22 Metre rampa yüksekliğinde, 535 Metre ray
uzunluğunda,16 kiĢi kapasiteli, hızı 65 km/saat ve Saatlik kapasitesi 600 kiĢi dir.
FLIPPING ACTION ARM: 13 Metre yüksekliğinde, 12 kiĢi kapasiteli, Saatlik
kapasitesi 720 kiĢi dir.
SUPER JUMPER /JUMP A ROUND : Koltuk kapasitesi 24 kiĢi,6 adet araç x 4
kiĢi,Maximum yükseklik 3,5 mt dir.
DROP TOWER: Koltuk kapasitesi 12 kiĢi,Maximum yükseklik :37mt dir.
PEDAL BOT: Koltuk kapasitesi 8 kiĢi,(4 adet bot x 2 kiĢi), Gölet içinde dolaĢmak
için alternatif bir eğlencedir.
ġĠġME OYUN GRUBU
DISCOVERY: Koltuk kapasitesi 30 kiĢi, Maximum yükseklik 20mt dir.
BIG FARM : Koltuk kapasitesi (5x4) 20 kiĢi kapasiteli, Hat uzunluğu: 130 mt,5 adet
traktörden oluĢmaktadır.Hareketli çiftlik hayvanları mevcuttur
TRAMBOLĠN: 10 Yataklı, klasik haline gelmiĢ, rağbet gören bir ünitedir.
RAOUND A BOAT: Koltuk kapasitesi 34kiĢi, 15 mt çapında 3 tepeli dir.
RAOUND A BOAT: Koltuk kapasitesi 34kiĢi, 15 mt çapında 3 tepeli dir.
TOP DANCER: Koltuk kapasitesi 18 kiĢi,Max.yükseklik 6,8 mt ,Saatlik kapasitesi
700 kiĢi
DÖNME DOLAP: Koltuk kapasitesi 144 kiĢi (24 kabin x 6 kiĢi), Max yükseklik:33
mt,S aatlik kapasitesi: 1250 kiĢi dir
KORKU EVĠ: Koltuk kapasitesi 12 kiĢi (6 vagon x 2kiĢi),Saatlik kapasitesi 300 kiĢi
ÇARPIġAN OTOMOBĠL: Koltuk kapasitesi: 32 kiĢi (16 araç x 2 kiĢi)
MEGA DISCO : Koltuk kapasitesi 24 kiĢi, Maximum yükseklik :10mt dir.
CAROUSEL: Koltuk kapasitesi 26 kiĢi,Max yükseklik 7 mt,Saatlik kapasitesi: 600
kiĢi dir
FLUME RIDE: Koltuk kapasitesi 20 kiĢi,Maksimum yükseklikler :4 mt ve7 mt lik
iki adet düĢüĢ rampası, Zirve yüksekliği 20 mt dir
RAPID RIDE: Koltuk kapasitesi 24 kiĢi,250 metre parkur uzunluğu
SPINNING COASTER : Koltuk kapasitesi 24 kiĢi, Maksimum yükseklik 10 mt dir
KIDDY GAMES: ÇeĢitli özellikte ve çocuklara yönelik 17 adet oyuncak yer
almaktadır. Çocuklar kapalı olan bu alanda yaz ve kıĢ aylarında keyifle eğlenebileceklerdir.
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KIDDY TOWER: Koltuk kapasitesi 6 kiĢi, Maksimum yükseklikler 7 mt,Çocukların
yararlanabildiği yumuĢak iniĢ çıkıĢlarla en üst noktaya çıktıkları eğlence değeri yüksek bir
ünitedir.
KIDDY WHEEL: Koltuk kapasitesi 18kiĢi, Maksimum yükseklikler 7 mt dir.
NASREDDĠN HOCA TEMALI TÜNEL OYUNU(INTERACTIVE DARK RIDE):
Koltuk kapasitesi 16 kiĢi,Toplam 5 ayrı temalı masal parkurundan oluĢmaktadır.Ziyaretçiler
ray üzerinde hareket eden araçlarda otururken bu bölümlerin arasından sabit ve rahatsız
etmeyecek bir hızda gezerek bölümlerdeki masalların içinde yer alan kahramanların 3 boyutlu
ve hareket eden robotların eĢliğinde tamamen hikayeye uygun bir atmosferde keyifle turlarını
sürdüreceklerdir.Kendilerini Nasreddin hoca masalının içinde hissedeceklerdir.Eğlendirirken
bir taraftan görerek etkileĢim/eğitim fonksiyonu bulunacak olan bu ünite, tamamen bu parka
özel tasarlanacak ve türkçe ses destekli olarak ses/ıĢık destekli uygulanacaktır.
4D CINEMA: Koltuk kapasitesi 36 kiĢi, 3 boyutlu özel gözlüklerle , ekrandaki filmin
içindeki objeleri yanında gibi görerek etkileyen 3d sinema sistemlerinin çok üzerinde yeni bir
teknoloji. Su rüzgar, koku vb birçok uygulama filmle senkronize biçimde
uygulanabilmektedir
TOP HAVUZU: Koltuk kapasitesi 20 kiĢi Maksimum yükseklikler 6 mt dir.
MINI PIST: Koltuk kapasitesi 6 kiĢi (6 adet araç x 1 kiĢi) Aküyle çalıĢan çeĢitli
görünümde araçların kullanılabileceği bir yarıĢ pistinden oluĢmaktadır
VIDEO OYUNLARI VE SĠMÜLATÖRLER: ÇeĢitli özellik ve yaĢ gruplarına
yönelik ekranlı - toplu- kumandalı birçok video game /arcade oyunu yaklaĢık 300 mt² lik bu
kapalı alanda yaz ve kıĢ aylarında keyifle eğlenebileceklerdir.
HEDĠYELĠ BECERĠ/GRUP OYUNLARI: ÇeĢitli özellik ve yaĢ gruplarına yönelik
beceri esaslı ve hediyeli grup olarak oynanabilen oyunlar yer almaktadır.

8-LAZER OYUN MERKEZĠ YAPIM ĠġĠ
Tesis ; Yap-iĢlet-devret modeli ile 10 yıllığına kiraya verilmiĢtir.
Ġçerisinde kafe , bekleme alanı ve ıslak hacimlerin bulunduğu lazer oyun merkezi
toplam 700 m2 inĢaat alanına sahiptir.
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9-BUZ PĠSTĠ YAPIM ĠġĠ
Anadolu Harikalar Diyarı projesi çerçevesinde yapılmakta olan buz pisti, 2050 m2
inĢaat alanına ve 450 m2 doğal buz pisti alanına sahiptir.
Gelen misafirlerin sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri, dinlenip sohbet
edebilecekleri, yemek yiyebilecekleri mekanlara sahip bu modern sosyal tesis Kayseri
halkımızın hizmetine en iyi Ģekilde sunulacaktır.
Zemin ve asma kattan oluĢan bu yapıda buz pateni pistinin yanı sıra çocuk oyun alanı,
kafeterya bay-bayan wc –soyunma odası gibi hizmet alanları da mevcuttur.
Yapı dıĢ cephesinde erimiĢ buzu sembolize eden akrilik panel kaplamayla, renkli cam
cephe boĢluklarıyla kendini gösteren buz pisti binası tamamlanmıĢtır.
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10-1200 KĠġĠLĠK ĠLAVE SALON YAPIM ĠġĠ
Salon toplam 3000 m2 kapalı alanlı ve çeĢitli sosyal etkinliklerin yapılabileceği 1200
koltuk kapasitesi ile 200 m2 sahneye sahiptir. Profesyonel ve teknolojik ses ve sahne
sistemleri ile donatılmıĢ olan salon mevcut kongre ve spor merkezinin eklentisi olarak
projelendirilmiĢtir. Bu modern bina Ģehrimizdeki büyük kapasiteli organizasyonlara ev
sahipliği yapacaktır. Salon inĢaatı bitme aĢamasındadır.

11-60 DAĠRELĠK C2 TĠP KONUT YAPIM ĠġĠ
1‟inci Komando Tugay Komutanlığı ile Kayseri BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı
arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına baĢlanan 60 Dairelik C2 Tip Konut
ĠnĢaatında; Bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kattan oluĢan bir bloğun oturum alanı 600 m2
olup, her biri 135 m2 brüt alana sahip 20 daireden oluĢmaktadır.
3+1 Ģeklinde planlanan daireler tünel kalıp sistemi ile yapılmaktadır.

12- ÜNĠTELĠ MĠSAFĠRHANE YAPIM ĠġĠ
1‟inci Komando Tugay Komutanlığı ile Kayseri BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı
arasında imzalanan protokol kapsamında 12 üniteli misafirhane ve 1 adet müstakil konut
yapım iĢine baĢlanmıĢtır.
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Misafirhane binası ; bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan oluĢmakta ve içerisinde
14 adet suit oda bulunmaktadır.Yapının toplam inĢaat alanı 750 m2'dir.
Müstakil konut binası ise, zemin ve 1 normal kattan oluĢup , 200 m 2 brüt alana
oturmaktadır.Komutan konutu ünitesi içerisinde bulunan kapalı garaj ve er konutu bölümü ise
tek kattan oluĢup 100 m2'lik taban alanına sahiptir.

13-GÜLTEPE MAHALLESĠNDE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM ĠġĠ
1‟inci Komando Tugay Komutanlığı ile Kayseri BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı
arasında imzalanan protokol kapsamında yapılmakta olan 60 Dairelik C2 Tip konutların çevre
düzenlemesi yapılmaktadır.
4000 m2 alan üzerinde yapılacak düzenleme kapsamında;
100 araçlık otopark,1 adet Tenis Kortu, 1 adet Basketbol sahası, 1 adet Fitness alanı, 2
adet Çocuk Oyun alanı ve 3 adet Kamelya inĢa edilecektir.Konutlarda yaĢayan insanların
rahat ve doğal bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme
çalıĢmaları içerisinde oluĢturulacak bu mekanların etrafları yeĢil alan olarak tanzim
edilecektir.
14-MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI’NA EK DERSLĠK YAPIM ĠġĠ
Tarihi Kayseri Lisesi olarak bilinen binanın CumhurbaĢkanlığı ve Milli Mücadele
Müzesi‟ne dönüĢtürülmesi kapsamında Lisenin öğrenime devam etmesi için okul kompleksi
içerisine derslik binası yapımına baĢlanılmıĢtır.
Zemin ve 1 normal kattan oluĢan lise binası 3500 m2 inĢaat alanına sahiptir.
Bina içerisinde ;10 adet derslik , 260 kiĢilik konferans salonu ve 160 kiĢilik tribüne
sahip kapalı spor salonu bulunmaktadır.Cephesinde tarihi Kayseri Lisesinin dokusuna uygun
imalatların kullanıldığı, içerisinin ise günümüze uygun modern
malzemeler ile
projelendirildiği okul binasının yapımı devam etmektedir.
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15-KARPUZATAN SOSYAL TESĠSLERĠ ĠKMAL ĠNġAATI YAPIM ĠġĠ
Karpuzatan bölgesinde bulunan idaremize ait 5 Bloktan oluĢan sosyal tesislerin daha
modern bir yapıya dönüĢtürülmesi amacıyla düzenlemeler planlanmıĢtır. Yer döĢemelerinde
doğal granit ve mermer kaplama, tavanlarda ise alçıpan ve alüminyum ters tavanlar
kullanılarak yapılar modern bir görünüme kavuĢmuĢtur.

16-SETENÖNÜ HAMAMI RESTORASYON ĠġĠ
Eski Kayseri Mahallesi oluĢturulması Projesi kapsamında; 1000 m2 arsa alanı içerisinde,
750 m2 inĢaat alanına sahip eski Setenönü Hamamının restore edilerek sergi salonu olarak
düzenlenmesi yapılmıĢtır.
Setenönü Hamamı, Osmanlı hamam mimarisinin genel özelliklerine bağlı olarak kargir
bir yapıdır. Tüm duvarlarda kesme ve kaba yonu taĢ kullanılmıĢtır. Pencere - kapı söveleri ve
saçak silmelerinde kesme taĢ kullanımı vardır. Yapının duvarlarında ve üst örtüsünde tuğla
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kullanımı gözlenmemektedir. Kubbe ve tonozlar yine kaba yonu taĢ ile örülmüĢtür. Kubbe ve
tonoz üst örtüsünün kesme taĢ kaplama olarak yapıldığı görülmektedir.
Hamam içerisinde geçmiĢinde halvet, sıcaklık, soyunmalık olarak kullanılan ve Ģimdi
sergi salonu olarak kullanılacak olan 6 adet oda, 2 adet depo, 1 adet mutfak, 1 adet ısı
merkezi- pano odası, 1 adet wc ve 1 adet giriĢ holü bulunmaktadır. Yerden ısıtma sistemi ile
ısınması sağlanan hamamın restorasyonu tamamlanmıĢtır.

17-TOSUN MAHALLESĠ 328 ADA 13-14 NOLU PARSELLERĠN
RESTORASYON ĠġĠ
Kentsel Tasarım Projesi çerçevesinde yapılmakta olan restorasyon iĢi ; 350 m2 arsa
içerisinde , 400 m2 inĢaat alanına sahiptir.
Yapıda; bodrum katta 4 oda, 1 wc, 1 mutfak, zemin katta 5 oda, 1 geçit holü mevcuttur.
Sergi amaçlı kullanılmak üzere restorasyonu gerçekleĢtirilen yapı, kesme yonu taĢ
duvarlara sahiptir. Yapıda bağlayıcı ve derz malzemesi olarak horasan harcı kullanılmıĢtır.
Restorasyon çalıĢmaları tamamlanmıĢtır.
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18- KEDĠ BARINMA EVĠ YAPIM ĠġĠ
Sokak kedilerinin daha iyi Ģartlarda yaĢamalarını sağlamak amacıyla BeĢtepeler
bölgesine yapılan Kedi Bakım Evi ihale edilmiĢtir. Ġhale edilen kedi barınma evi , 450 m2 arsa
üzerinde kurulmuĢ ve 100 m2 kapalı alana sahiptir.
Kapalı alan içerisinde laboratuar, muayene ve karantina odaları ile kıĢlık barınaklar
bulunmaktadır. Kedilerin günlük yaĢamlarını sürdürdükleri 360 m2 lik bahçeleri içerisinde
gölgelik alanlar ve tırmanma ağaçları inĢa edilerek doğal ortamı aratmayan bir mekan
oluĢturulmuĢtur.

BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
HARCAMA KALEMĠ ADI
KALEMĠ
Personel Giderleri
1
SGK Devlet Primi Giderleri
2
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
3
Cari Transferler
5
Sermaye Giderleri
6
Sermaye Transferleri
7
Borç Verme
8
Yedek Ödenekler
9
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
75.361,00
75.359,81
10.552,00
10.550,90
2.231.946,00
1.295.872,87
0,00
0,00
73.678.612,00
73.404.957,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.996.471,00
74.786.740,75
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ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı olarak, sürekli kendini yenileyen ve geliĢen bir
Ģehircilik anlayıĢı ile bugünlere getirilen Kayseri‟de, bundan sonra da çağdaĢ ve yaĢanılabilir
bir kent haline gelmesine katkı sağlamak adına kanunlarla verilen görev ve yetkiler
çerçevesinde adil, hızlı, kaliteli, verimli ve geliĢime açık yönetim anlayıĢıyla hayatı
kolaylaĢtırma çabası devam etmektedir.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, 5 ilçe belediyesi ile yaklaĢık 2136 km2‟lik bir yüz
ölçüme sahiptir.
BüyükĢehir Belediyesi'ne bağlı 5 ilçe belediyesinin imar mevzuatına iliĢkin görev ve
iĢlemlerin yürütülmesinde koordinasyon ve denetimi sağlamak, uygulamalarını denetlemek,
denetim sonucunda eksiklerin giderilmesi için yetki kullanmak, imar mevzuatına iliĢkin
gerekli yönetmelikleri hazırlamak, imar uygulamalarına iliĢkin sorunları değerlendirmek,
görüĢ oluĢturmak, uygulama birliğini sağlayıcı ve bağlayıcı kararlar almak, ilçe
belediyelerinden gelen parselasyon planlarını kontrol etmek Ġmar ve ġehircilik Dairesi
BaĢkanlığı‟nın baĢlıca görevleridir.
ġehrin ihtiyacı olan tüm sosyal, kültürel ve sanayi alanlarını yıllardır süregelen ve
model olarak kullanılan “ Kayseri ġehircilik AnlayıĢı” ile gelecek yüzyıl için plan, proje ve
çözümler üretilmektedir.
2012 yılı Ġmar ve ġehircilik alanında önemli kararların alındığı bir yıl olmuĢtur. 6360
sayılı “On Üç Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Altı Ġlçe Kurulması Ġle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2014 yerel
seçimleri itibariyle Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırlarının il mülki sınırları haline
getirilmesine karar verilmiĢtir. Böylece Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sorumluluğunda
bulunan ilçe belediyesi sayısı 5‟ten 16‟ya, yüzölçümü ise 2136 km2‟den 16.917 km2‟ye
çıkmıĢtır.
2012 yılı içerisinde 1/25.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda Ģehrin daha
modern ve çağdaĢ Ģehircilik anlayıĢına uygun olarak çeĢitli bölgelerde yaklaĢık 11.5 km2‟lik
alanda ticaret ve sanayi alt merkezleri oluĢturularak, sosyal donatıları ile birlikte yeni konut
alanları planlanmıĢtır.
Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; Koruma Uygulama
Denetim Bürosu (KUDEB) Müdürlüğü; 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu ve 2863
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi hinterlant sınırları içerisinde yer alan kültür varlıkları ile tarihi dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taĢıyan mekanların ve iĢlevlerinin korunmasına yönelik programları
hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara iliĢkin iĢlemleri yürütmektedir. Bu kapsamda,
restorasyon denetimleri, tescilli yapılardaki basit onarım izinleri, Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi tarafından gerçekleĢtirilen restorasyon çalıĢmalarında proje aĢamasından uygulama
bitimine kadar teknik destek sağlamak ve uygulama denetimi yapılması, Kayseri mücavir alan
sınırları içerisindeki bütün tarihi yapılar hakkında bilgilerin yer aldığı Tarihi Eser Bilgi
Sistemi çalıĢmalarının yürütülmesi ve Kayseri‟de yer alan tarihi eserlerin arĢivinin
oluĢturulması, koruma alanlarında koruma amaçlı imar planları çerçevesinde uygulamaların
denetlenmesi tescilli yapı ve tescilli yapı koruma alanında inceleme ve denetim yapılması ve
aykırı uygulamaları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu‟na bildirmesi iĢlemleri
yapılmaktadır.
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2012 yılı Coğrafi Bilgi Sistemlerinde mobil çalıĢmaların baĢladığı bir yıl olmuĢtur.
Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden sunulan bazı önemli ve temel hizmetler tamamen
belediyenin personelinin açık kaynak kodları ile yazdığı mobil uygulama yazılımları ile
vatandaĢların kullanabileceği hale getirilmiĢtir. Bu çalıĢma ile adres ve numaralama ekibi
mobil ortamda arazide veri giriĢi ve düzenlemesi yapabilecek seviyeye gelmiĢtir. Ayrıca BEF
A.ġ., Spor A.ġ., Ġtfaiye ve Sivil Savunma birimlerinin CBS‟nden faydalanabilmeleri için
ortak projeler baĢlatılmıĢtır. Adres ve numaralama çalıĢmaları ve arazide levha ve numara
düzeltmelerine de hız verilmiĢtir. Erciyes Üniversitesi ile 2 adet TÜBĠTAK projesi için ortak
giriĢimlerde bulunulmuĢ, bu projelerden biri kabul görmüĢ, diğeri ise henüz değerlendirme
aĢamasındadır.
Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da Ġmar ve ġehircilik Daire
BaĢkanlığı‟na bağlı tüm birimlerinde giderek artan bir tempo ile faaliyetler teknolojinin
getirdiği tüm yeniliklerden mümkün olduğu ölçüde faydalanılarak yürütülmüĢtür.

ġekil 1. Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Mahalle Sınırları

ġEHĠR PLANLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
1/25 000 ÖLÇEKLĠ NAZIM ĠMAR PLANININ HAZIRLANMASI FAALĠYETĠ
1/25 000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı birlikte ihale
edilmiĢtir. 17.06.2005 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. 27.06.2005 tarihinde iĢe baĢlanmıĢ
ve 1/50 000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım
imar planı ve plan hükümleri BüyükĢehir Belediye Meclisi„nin 14.07.2006 tarih, 343 sayılı
kararı ve 13.04.2007 tarih, 197 sayılı kararları ile kabul edilerek 5216 sayılı kanunun 7/b
Maddesine istinaden 07.11.2007 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiĢtir. ġehrimizin 20 yıl
içindeki fonksiyonlarına planlama anlamında karar verme ve uygulama çalıĢmalarına
baĢlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 85

5216 sayılı yasa ile oluĢan Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırlarını içeren
1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı ile, bugünkü ve gelecek kuĢakların yaĢam kalitesinin
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla; yaĢama, çalıĢma, dinlenme eylemleriyle tarım,
sanayi, hizmet sektörleri ve bu faaliyetleri içeren mekanın, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun
oluĢturulması, ayrıca kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun Ģekilde
korunması, kullanılması, geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bu plan kapsamında
yerleĢme ve yapılaĢmanın plan, fen, sanat, sağlık ve çevre Ģartları göz önünde bulundurularak,
kanun ve yönetmelikler çerçevesinde doğal, tarihi ve kültürel çevrenin korunması, yaĢatılması
ve geliĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından, 2012 yılında 1/50.000 ölçekli Çevre
Düzeni Planı ve 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planlarına iliĢkin görüĢülerek karara bağlanan
belli baĢlı Meclis Kararları konuları Ģunlardır;
BaĢakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde konut alanı planlaması.
BaĢakpınar-Yıldıztepe Mahallesinde Eğitim Kampüs Alanı planlaması
Talas MelikĢah Üniversitesi alanının kuzey yönünde geniĢletilmesi.
Ġncesu Saraycık Mahallesinde ilave ve revizyon nazım imar planlarının yapılması.
Ġncesu Bahçesaray Mahallesinde Üniversite Alanı planlaması.
Kocasinan Tanpınar Mahallesinde Toptan Ticaret alanı planlaması.
ġeker Gölü, Zincidere ve Lifos Dağı‟nda doğal sit alanı ve arkeolojik sit alanlarının
imar planlarına iĢlenmesi.
Güney Çevre Yolu‟nun imar planlarına iĢlenmesi.

ġekil 2. 1/25.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
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1/5000 ÖLÇEKLĠ NAZIM ĠMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA
ĠMAR PLANININ HAZIRLANMASI FAALĠYETĠ
1/5000 ölçekli nazım imar planları yapımı ve onayı belediyemize ait olup, onaylanan
planlar bir ay süreyle belediyemizde askı ilan edilmektedir. Bu süre içinde planlara gelen
itirazlar dikkatle yeniden değerlendirilerek yeniden Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Meclisi
tarafından karara bağlanmaktadır.
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını hazırlama ve uygulama yetkisi ilgili
belediyesine ait olup, karar verme ve onaylama yetkisi Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
sorumluluğundadır. Bunlar dıĢında 5216 sayılı yasanın 7/c Maddesine göre BüyükĢehir
Belediyesi tarafından talep edilip hazırlanan uygulama imar planları da bulunmaktadır. 2012
yılı içerisinde 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine gören yapılan bazı 1/1000 ölçekli uygulama
imar planları Ģunlardır;
Tanpınar Mahallesinde planlı Toptan Ticaret Alanının mevcut yol ile bağlantısını
sağlamak amacıyla hazırlanan kavĢak düzenlemesinin imar planına iĢlenmesi.
Erciyes Dağı KıĢ Sporları Turizm Merkezi Bölgesinde ilave plan yapılması ve plan
notu değiĢikliği yapılması.
3. Etap Kayseri Raylı TaĢıma Sistemi güzergahının ve proje kapsamındaki trafo ve
su deposu alanları ile ekip binasının imar planlarına iĢlenmesi.
ġehit Nazım Bey Mahallesinde Koruma Amaçlı Revizyon Nazım Ġmar Planı ve
Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama Ġmar Planı yapılması.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesinin imar planlarına iĢlenmesi.

Resim 1: Cumhuriyet Meydanı Yeni 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı.
Mezarlık Alanlarının, Ağaçlandırılacak Alanlardan ayrılması ve “Ağaçlandırılacak
Alan” olarak planlı yerlerde yapılaĢma Ģartlarına iliĢkin plan notu düzenlemesi.
Engelsiz YaĢam Merkezi‟ne ait avan projesine uygun imar planlarının yapılması.
Kayseri BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından, 2012 yılı içerisinde 7 adet 1/50.000
ölçekli çevre düzeni planı değiĢikliği görüĢülerek karara bağlanırken, 5216 sayılı BüyükĢehir
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Belediyesi Kanunu‟nun 7/c maddesine istinaden 16 adet meclis kararı görüĢülmüĢ ve karara
bağlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından 2012 yılı içerisinde 1/25.000 ve 1/5000
ölçekli nazım imar planlarına iliĢkin 183 adet meclis kararı görüĢülerek karara bağlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından 2012 yılı içerisinde, ilçe
belediyelerinden gelen 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına iliĢkin toplam 215 adet
meclis kararı görüĢülerek karara bağlanmıĢtır.
Sonuç olarak, BüyükĢehir Belediye Meclisi tarafından 2012 yılında 1/50.000 ölçekli
çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 5216 sayılı kanunun 7/c
maddesine istinaden meclisimize sunulan 1/1000 ölçekli nazım imar planlarına iliĢkin toplam
206 adet meclis kararı görüĢülerek karara bağlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından 2012 yılı içerisinde 1/50.000 ölçekli
çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 5216 sayılı kanunun 7/c
maddesine istinaden 230 adet imar planı paftası onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından 2012 yılı içerisinde toplam 516
adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftası onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir.
ĠMAR FAALĠYETLERĠ
BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde 2012 yılında Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
Meclisi'nde görüĢülerek kabul edilen bazı nazım imar planı konuları Ģunlardır;
1) Boğazköprü Mahallesi revizyon+ilave imar planlarının yapılması (382 ha) (Stratejik
Amaç-1)
2) Ebiç yerleĢiminin nazım imar planının yapılması (149.3 ha) (Stratejik Amaç-1)
3) GüneĢli- Gömeç Mahallelerinde nazım imar planı yapılması (83.8 ha)(Stratejik
Amaç-1)
4) Mevcut Hal Alanının kentin kuzeyine taĢınması ve söz konusu alanın konut alanı
olarak planlaması (14 ha) (Stratejik Amaç-3)

Resim 2: Yeni Toptan Ticaret Alanı ve eski hal alanına planlanan konut alanları
5) Kızık yerleĢiminin nazım imar planının yapılması (45 ha) (Stratejik Amaç-1)
6) Ahi Evran Mahallesi‟nde gecekondulaĢmayı önlemek, sağlıklı ve düzenli
yapılaĢmaya imkan sağlamak amacıyla nazım imar planı değiĢikliği yapılması (33.7 ha) (
Stratejik Amaç-5)
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Resim 3: Ahi Evran Mahallesi Yeni 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planı
7) Talas revizyon nazım imar planı yapılması (20 ha) (Stratejik Amaç-3)
8) BaĢakpınar-Yıldıztepe Mahallesi‟nde konut alanı planlaması (29 ha) ( Stratejik
Amaç-5)
9) Mimarsinan-Bahçelievler ve Gesi-Fatih Mahallelerinde ilave nazım imar planı
yapılması (3.5 ha) ( Stratejik Amaç-1)
10)
Ġncesu Saraycık Mahallesinde ilave nazım imar planı yapılması (409 ha)
(Stratejik Amaç-1)

Resim 4: Ġncesu Saraycık ilave nazım imar planı
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Tablo 1. BüyükĢehir Belediye Meclisinde alınan, 1/5000 ölçekli nazım imar plan
tadilatlarına iliĢkin kararların yıllara göre dağılımı
Yıllar
Adet

2003
47

2004
63

2005
112

2006
82

2007
107

2008
114

2009
104

2010
113

2011
180

2012
172

Tablo 2. BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığınca görüĢülen ilçe belediyelerine ait
meclis kararlarının yıllara göre dağılımı
Belediye
Adı/ Yıllar
Melikgazi
Kocasinan
Talas
Ġncesu
Hacılar
Ġlk Kad.
Belediyeleri
Toplam

2003 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

117
30
-

103
29
-

32
25
18
41
4

96
62
42
67
15

67
50
33
6
8

68
36
18
7
4

59
47
26
2
1

78
55
33
11
2

94
58
36
14
5

93
77
29
9
7

-

-

2

33

36

53

-

-

-

-

147

132

122

315

200

186

135

179

207

215

HARĠTA VE KADASTRO ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
1- ĠFRAZ VE TEVHIT HARITASININ HAZIRLANMASI FAALIYETI
Ġfraz (Ayırma): Parsellerin, plan Ģartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece
iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır. Tevhit (BirleĢtirme): Birden fazla parselin
birleĢtirilerek tek parsel haline getirilmesidir. Belediye sınırları içerisinde çeĢitli kamu ve
hizmet tesislerinin gerçekleĢtirilmesi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaĢama
düzeni sağlamak amacıyla mülkiyeti Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟ne ait kadastro
parsellerinin imar planına uygun hale getirilmesidir.
Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı tarafından 3194 sayılı Ġmar Kanununun 15., 16. ve
18. maddelerine istinaden ifraz-tevhit ve arazi-arsa düzenlenmesi yapılmaktadır.
Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı tarafından uygulama imar planına göre Ġfraz-tevhit
iĢlemi yapılacak ilgili parsel için Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Encümeni‟nce karar
alınmasından sonra uygulamanın araziye aplikasyonu yapılır. Ġlgili Kadastro Müdürlüğüne bir
üst yazı ile sevk edilen dosyayı, Kadastro Müdürlüğü kontrol ettikten sonra yine bir üst
yazıyla Tapu Müdürlüğüne gönderir. Tapu sicil müdürlüklerince tapu kütüğüne tescilleri
yapılarak yürürlüğe girer.
2- HALIHAZIR HARITALARININ HAZIRLANMASI FAALIYETI
Halihazır Harita: Yürürlükteki harita yapım standartlarına uygun biçimde orijinal
ölçme ve veri toplama çalıĢmalarına göre üretilen, mekansal veri ve bilgileri, fiziksel
yapıyı, her çeĢit donatıyı ve mevcut kullanım Ģekillerini gösteren, ekleriyle bir bütün olan
sayısal haritalardır.
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Halihazır haritası bulunmayan veya revizyon gerektiren yerlerin haritaları ilgili
belediyesince yapılır veya yaptırılır. Ġlgili belediyesince onaylanan haritaların aslı ilçe
belediyelerinde kalır. Birer nüshası Bakanlığa ve BüyükĢehir Belediyesine gönderilir.
Belediye sınırları içerisinde çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar
planlarına altlık oluĢturmak amacıyla 3194 sayılı Ġmar kanunun 7/a maddesine istinaden
kısmi veya bütün olarak halihazır haritaların yapılması Harita ve Kadastro ġube Müdürlüğü
görevleri arasındadır.
Kısmi veya bütün olarak ihale usulü halihazır harita yapım iĢi, encümen kararı
alındıktan sonra Ģartname hazırlanarak ihale edilir. Halihazırı yapılacak alanlarla ilgili yer
teslimi yapılır. ĠĢ kontrolünden sonra halihazır haritaların kabulü yapılır.
2004 yılı öncesi 356 km²‟lik bir alana hizmet vermekte olan Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye kanunuyla 2136
km²‟lik bir alana hizmet götürmeye baĢlamıĢtır.
5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu gereğince oluĢan hinterlant içerinde kalan
alanlar için Kayseri ( Merkez ) 66000 hektar alanın sayısal halihazır ve ortofoto haritaları
164 adet 1/5000 ve 1783 adet 1/1000 ölçekli olarak Ġller Bankasına hibe yolu ile
yaptırılmıĢtır.
Kayseri Erciyes Dağı kayak merkezi yerleĢkesini içerisine alacak Ģekilde yaklaĢık 6000
hektar alanın sayısal halihazır ve ortofoto haritaları 21 adet 1/5000 ve 202 adet 1/1000
ölçekli olarak Ġller Bankasına hibe yolu ile yaptırılmıĢtır
Belediyemize teslim edilen sayısal fotogrametrik halihazır haritalar ilçe belediyelerine
teslim edilmiĢtir.
PERFORMANS HEDEFĠ
2012 yılında 2250 hektarlık alanda 3194 sayılı Ġmar Kanunun 15. , 16. ve 18. madde
uygulama çalıĢmaları planlanmıĢ olup bu alanın 701.06 hektarlık kısmında ki çalıĢmalar
tamamlanmıĢ Tapu Müdürlüğünde tescil edilmiĢtir. 1548.94 hektarlık kısmında ise 3194
sayılı Ġmar Kanunun 15, 16 ve 18. madde uygulama çalıĢmaları devam etmektedir.
PERFORMANS SONUCU
Tanpınar Mahallesi'nde 38,97 hektarlık mera alanı 3 kısma ifraz edilerek, Toptan
Ticaret Alanı (Hal alanı), yol, park ve mera alanı olarak uygulamaya elveriĢli hale
getirilmiĢtir.
Pervane Mahallesi'nde 8,3 hektarlık alan 21 kısma ifraz edilerek konut alanı, eğitim
tesisi, otopark, yol olarak tesis edilmiĢ ve tescil iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Resim 1: Pervane Mahallesi
Ġncesu Ġlçesi, Süksün Mahallesi'nde yaklaĢık 24.1 hektarlık alan 43 kısma ifraz edilerek
konut dıĢı kentsel çalıĢma alanı, konut alanı, yol ve park olarak uygulamaya elveriĢli hale
getirilerek, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri tamamlanmıĢ olup, dosya Tapu
Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiĢtir.
Ġncesu Ġlçesi, Süksün Mahallesi'nde yaklaĢık 13.2 hektarlık alan 18 kısma ifraz edilerek
konut dıĢı kentsel çalıĢma alanı, konut alanı, yol ve ibadet alanı olarak uygulamaya elveriĢli
hale getirilerek, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri tamamlanmıĢ olup, dosya Tapu
Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiĢtir.
Develi Ġlçesi, Yeni Mahallesi'nde yaklaĢık 416 hektarlık alan 11 kısma ifraz edilerek
turizm tesis alanı, günübirlik tesis alanı, arsa, otopark ve yol olarak uygulamaya elveriĢli hale
getirilerek, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri tamamlanmıĢ olup, dosya Tapu
Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiĢtir.
Erenköy Mahallesi'nde 7,3 hektarlık kadastro parseline 3194 sayılı Ġmar Kanunu 18.
Madde uygulama çalıĢmaları yapılmıĢ olup parselasyon planı bir ay süre ile askıya alınmıĢtır.
Parselasyon planı için hazırlanan dosya, Kadastro Müdürlüğü'ndeki kontrolleri
tamamlandıktan sonra Tapu Müdürlüğü'ne tescil iĢlemleri için gönderilmiĢtir.
Erciyes Mahallesi'nde Erciyes Dağı KıĢ Sporları ve Turizm Merkezi Projesi kapsamında
proje alanı olarak belirlenen alan sınırları içinde yapılacak tesisler için 11 hektarlık kadastro
parseline 3194 sayılı Ġmar Kanunu 18. Madde uygulamasının Kadastro Müdürlüğü'ndeki
kontrolleri tamamlanmıĢtır. Dosya Tapu Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiĢtir.
Erciyes Mahallesi, Tekir Yaylası Mevkii'nde, Erciyes Dağı KıĢ Sporları ve Turizm
Merkezi Projesi kapsamında proje alanı olarak belirlenen alan sınırı içinde yapılacak tesisler
için 6.97 hektarlık alan 16 kısma ifraz edilerek turizm tesis alanı, arsa ve yol olarak
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uygulamaya elveriĢli hale getirilerek Kadastro Müdürlüğü'nde kontrolleri tamamlanmıĢtır.
Dosya Tapu Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiĢtir.
Erciyes Mahallesi'nde proje alanı olarak belirlenen alan sınırı içinde yapılacak tesisler
için 39.81 hektarlık alan 16 kısma ifraz edilerek turizm tesis alanı, günübirlik tesis alanı, arsa ,
otopark, yol olarak uygulamaya elveriĢli hale getirilerek Kadastro Müdürlüğü'ndeki
kontrolleri tamamlanmıĢtır. Dosya, Tapu Müdürlüğü'ne intikal ederek tescil edilmiĢtir.

Resim 2: Erciyes Mahallesi
Kocasinan Ġlçesi Karpuzatan Mevkiinde 0.01 hektarlık alanın yola terk iĢlemi yapılarak
ticaret alanı ve yol olarak imara elveriĢli hale getirilmiĢ olup, Tapu Müdürlüğü'nde tescil
iĢlemi tamamlanmıĢtır.
YeĢilyurt ve Gesi mahallelerinde 135,4 hektarlık toplam kadastro parselinde 3194 sayılı
Ġmar Kanunu 18. Madde uygulama çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, Tapu Müdürlüğü'nde tescil
iĢlemi tamamlanmıĢtır.YeĢilyurt ve Gesi mahallerinde 300 hektarlık toplam kadastro
parselinde 3194 sayılı Ġmar Kanunun 18. Madde uygulama çalıĢmaları için Kadastro
Müdürlüğü'ndeki kontrolleri devam etmektedir.
Erkilet Mahallesi‟nde 24,67 hektar, Oymaağaç Mahallesi‟nde 44 hektar, Boğazköprü
Orman Köyü‟nde 40 hektar, Küçük Yılanlı Mevkii‟nde 247,3 hektarlık alanın
ağaçlandırılması için bahse konu alanların tescil haritaları yapılacaktır.Erciyes Mahallesi
Halil'in Yurdu Mevkii'nde bulunan proje alanı sınırı içerisinde yapılacak tesisler için 886.42
hektarlık alanın planlama çalıĢmaları tamamlandığında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına
uygun gerekli ifraz iĢlemi yapılacaktır.
ĠMAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
ĠMAR DURUM BELGESĠNĠN VERĠLMESĠ FAALĠYETLERĠ
Belediye sınırlarının içerisinde, nazım imar planı ve uygulama imar planlarına ait imar
durum belgesi verilmesidir. Resmi kurum, kuruluĢ ve vatandaĢlardan kadastro parsellerinin
imar durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan resmi baĢvurular değerlendirilmiĢ
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olup, bahse konu kadastro parsellerinin nazım imar planına veya uygulama imar planına
tersimat yapılması ile istenilen bilgiler verilmiĢtir. Ayrıca bazı kadastro parsellerini uydu
fotoğrafı, ortofoto harita ve halihazır harita üzerinde göstermek suretiyle arazinin durumunu
görmek isteyen ilgili kurum veya vatandaĢlara istenilen ölçeklerde uydu fotoğraflarında çıktı
verilmiĢtir.
FENNĠ MESUL BELGESĠ FAALĠYETĠ
Fenni Mesul (Teknik Uygulama Sorumlusu - TUS) : Proje müellifleri kendileri olsun
veya olmasın yapının yürürlükteki kanun, imar planı, ilgili yönetmelik yükümleri, Türk
Standartları, teknik Ģartnameler, 11.1.1974 tarihli ve 14765 sayılı resmi gazetede yayımlanan
ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Tüzüğü ile fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak
düzenlenen ruhsat eki projelerine göre gerçekleĢtirilmesinde ilgili idarelere karĢı sorumlu olan
ilgili meslek mensuplarıdır. 10 Nisan 2000 tarih, 24106 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 595
sayılı kanun hükmünde kararnamenin uygulandığı iĢlerde fenni mesul; “Yapı Denetim
KuruluĢlarıdır.”
Sürveyan: Görevlendirildiği Ģantiyede, fenni mesulün direktifleri ile yapının fen,
sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılabilmesi için, yapı ile ilgili inĢaat, tesisat, imalat,
tadilat, tamirat ve her türlü inĢaat iĢlerinde sorumlu olan ve aldıkları eğitime göre teknik
öğretmen, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen ünvanını taĢıyanlar ile lise mezunu olup, 3308
sayılı Kanuna göre ustalık belgesi alan fen adamıdır.
Ġmar Kanunu‟nun 28. ve 38. Maddeleri ile ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde mesleki faaliyet gösteren Mimarlar, ĠnĢaat
Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, Harita
Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri ve Sürveyanların yapılan
inĢaatlarda kendi ihtisaslarına göre fenni mesul olabilmeleri için kayıtları ve senelik vize
iĢlemlerinin yapılması sağlanmıĢtır.
Ġmar uygulamalarının düzenli bir Ģekilde yapılmasını sağlamak ve çarpık yapılaĢmayı
önlemek amacıyla, Ġmar Müdürlüğü Ruhsat Servisi olarak 2003 yılından 2012 yılı sonuna
kadar yapılan yeni kayıt ve vize sayıları Tablo 3.‟de yıllara göre dağılımı yer almaktadır.

Yeni Kayıt
Vize
Toplam

Tablo 3: Fenni Mesuliyet Belgesi Yıllara Göre Dağılım
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009
2010
136 146
112
174
176
128
158
209
31
192
241
500
287
318
376
382
167 338
353
674
463
446
534
591

2011
16
27
43

2012
5
41
46

JEOLOJĠK VE JEOFĠZĠK ZEMĠN EMNĠYET RAPORU FAALĠYETĠ
Kayseri‟nin zemin yapısını ve depremsellik durumunu ortaya koymak ve yapılacak
revizyon + ilave planlara altlık olmak üzere, Belediyemizin talebi üzerine jeolojik-jeoteknik
raporları hazırlanması için yaklaĢık 190.000.000 m2‟lik alanda çalıĢma yapmak üzere Ġlbank
A.ġ. „ye gönderilmiĢtir.
Revizyon+ilave imar planlarına altlık oluĢturulması amacıyla, mülkiyeti Kayseri
BüyükĢehir Belediyesi‟ne ait olan, Hisarcık Mahallesi sınırları içerisinde 2.007.182 m2‟lik
alan ve Hacılar Ġlçesi sınırları içerisinde 257.840 m2‟lik alanın jeolojik –jeoteknik raporları
hazırlanmıĢ olup, onay aĢamasındadır. Ebiç Mahallesi sınırları içerisinde 864.694 m2‟lik alan
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ve Köy YerleĢim Planı yapılması için, Karpuzsekisi Orman Köyü Sınırları içerisinde 872.580
m2‟lik alanda jeolojik – jeoteknik raporlar Ġlbank A.ġ.‟ye gönderilmiĢ olup, çalıĢmalar devam
etmektedir.
Belediye sınırları içerisinde Jeolojik-Jeoteknik /Zemin etüt proje müellifi tarafından
raporun hazırlanması sonucunda, inĢaat arsası temel zemininin incelenmesi, elde edilen
jeoteknik verilerin ıĢığı altında temel sistemi projelendirilmesi ve temel inĢaatı açısından
gerekli görülen sonuç ve önerilerin sunulmasından sonra ilçe belediyesi tarafından kontrolleri
yapıldıktan sonra BüyükĢehir Belediyesi Ġmar Yönetmeliği‟nin 57. Maddesine istinaden Ġmar
ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı‟nca arĢivlenmektedir.
Parsellere yapılacak yapıların bulunduğu alanın jeolojik-jeoteknik yönden incelenmesi
ile ilgili olarak 2001 yılı Mayıs ayında yürürlüğe giren Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġmar
Yönetmeliği ve Lejantı‟nın 57. Maddesi gereği olarak; ilk defa yürürlüğe konulan Yapı
Ruhsat ĠĢleri içerisinde dahil edilen Jeolojik Zemin Etüdü ile ilgili yıllar iliĢkin faaliyetler
aĢağıdaki gibidir;
Tablo 4: Jeolojik Zemin Etütleri Yıllar Göre Dağılımı
BELEDĠYELER
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
152
243
300
259
223
430
453
198
322
MELĠKGAZĠ
124
126
165
134
133
178
483
104
129
KOCASĠNAN
41
36
37
67
56
67
44
10
HACILAR
130
148
110
94
173
76
69
TALAS
1
3
ĠNCESU
ĠLK KADEME
57
22
41
89
24
BELEDĠYELERĠ
276
467
653
619
622
782
1176
423
533
TOPLAM
TAPU VE ĠSTĠMLAK ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
1-) 2012 YILINDAKĠ KAMULAġTIRMA ÇALIġMALARI
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi adına tescili yapılan yerler;
Kayseri‟de muhtelif mahallelerinde yol olarak kullanılan (Gökkent, Kötügöller,
KöĢkdağı, Osman Kavuncu, Ġnecik, Talas) toplam 4.764,36 m² alan kamulaĢtırılarak Kayseri
BüyükĢehir Belediyesi adına tescil edilmiĢtir.
Fuar alanında toplam 2.937,44 m² alan kamulaĢtırılarak Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi adına tescil edilmiĢtir.
Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi kavĢağı ile Talas bağlantılarını sağlayan
yolların ve Güney Çevre bağlantı yolu olarak adlandırılan güzergahta 13.614,39m² alan
kamulaĢtırılarak Kayseri BüyükĢehir Belediyesi adına tescil edilmiĢtir.
Talas Ġlçesi mezarlık alanında toplam 12.001,36 m² alan kamulaĢtırılarak Kayseri
BüyükĢehir Belediyesi adına tescil edilmiĢtir.
Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı imar planı içerisinde yer alan ve Kayseri Evleri
restorasyon projesi kapsamında Tavukçu, Tosun ve Hacımansur Mahallelerinde toplam
1.057,67 m² alan kamulaĢtırılarak Kayseri BüyükĢehir Belediyesi adına tescil edilmiĢtir.
Yukarıda belirtilen alanlarda kamulaĢtırma çalıĢmaları devam etmektedir.
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Resim 1: Talas 360 ada,1 parsel mezarlık alanı
Sonuç olarak 2012 yılında toplam 34.375,22 m² alan kamulaĢtırılmıĢ olup, tapuları
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi adına tescil edilmiĢtir.
2-) ARSA TAHSĠSĠ
Mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait Sümer Mahallesi, 2499 ada, 1 parsel numaralı,
5.706,66 m² yüzölçümlü taĢınmazın Kayseri BüyükĢehir Belediyesi adına Fuar Alanı'nda
kullanmak üzere kesin tahsisi sağlanmıĢtır.
Mülkiyeti Maliye Hazinesi‟ne ait Talas Ġlçesi, 1557 parsel numaralı, 6.060,00 m²
yüzölçümlü taĢınmazın, orman yapılmak üzere Kayseri BüyükĢehir Belediyesi adına ön
tahsisi sağlanmıĢtır.

Resim 2: Fuar Alanı
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3-) 3194 SAYILI ĠMAR KANUNUNUN 17. MADDESĠ GEREĞĠNCE ARSA
SATIġI
Mülkiyeti Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟ne ait Anbar Mahallesi, 6838 ada, 2 parselde
40,46 m² hisse satılmıĢtır.
4-) ARSA SATIġI
Karpuzatan Mahallesi'nde 1 adet konut dıĢı kentsel çalıĢma alanı olarak planlı taĢınmaz,
Tontar Mahallesi'nde 2 adet konut alanı olarak planlı taĢınmaz, Anbar Mahallesi'nde 1 adet
kentsel servis alanı olarak planlı taĢınmaz, ġeker Mahallesi'ndeki 1 adet Eski Batı Garajı
olarak kullanılan taĢınmaz, Sümer Mahallesi'ndeki (Eski Belediye Lojmanları) 1 adet kütle
nizam konut alanı olarak planlı taĢınmaz, Aydınlar Mahallesi'nde 2 adet ticaret alanı olarak
planlı taĢınmaz, Pervane Mahallesi'nde (Eski Hal Alanı) 14 adet konut alanı olarak planlı
taĢınmaz, Pervane Mahallesi'nde (Fuar Alanı yanı) 1 adet konut alanı olarak planlı taĢınmaz
satıĢa hazır hale getirilip, satıĢlarının yapılması üzere dosyaları hazırlanarak Mali Hizmetler
Dairesi BaĢkanlığı'na gönderilmiĢtir.
(KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETĠM BÜROSU FAALĠYETLERĠ
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 10. 11. ve 57. Maddeleri
gereğince çıkarılan “Koruma Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ve Eğitim
Birimlerinin KuruluĢ, Ġzin, ÇalıĢma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” uyarınca Kayseri
BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Daire BaĢkanlığı bünyesinde 01.09.2006 tarihinde
kurulmuĢtur.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 10.maddesinde; “Bu
bürolar koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar plânı, proje ve
malzeme değiĢiklikleri ile inĢaat denetimi de dahil olmak üzere uygulamayı denetlemekle
yükümlüdürler.” ve 57. Maddesinde “TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma
alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 21. maddesi kapsamına giren ruhsata
tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak, bünyesinde
koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuĢ idarelerin izin ve denetimi ile yapılır.”
Ģekilde Koruma Uygulama ve Denetim Büroları‟nın görevleri açıklanmıĢtır. Ayrıca 5216
sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu‟nun 7. maddesinde belirtilen; kültür ve tabiat varlıkları ile
tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin
korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak olarak tanımlanan görevlerin
yerine getirilmesi hususunda iĢ ve iĢlemler Koruma Uygulama Denetim Bürosu tarafından
gerçekleĢtirilmektedir.
Bu kanun ve yönetmelik kapsamında kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli yapılarda, bu
yapıların koruma alanlarında, sit alanlarındaki tüm yapılarda 2012 yılı içerisinde Koruma
Uygulama Denetim Bürosu faaliyetleri, Ģu Ģekilde yapılmıĢtır:
2012 yılı içerisinde Koruma Uygulama Denetim Bürosu faaliyetleri, Ģu Ģekilde
yapılmıĢtır:
Basit onarım kapsamında yapılacak uygulamalar için 12 adet onarım ön izin belgesi
düzenlenmiĢtir.
Onarım ön izin belgesi verilen yapıların özgün biçim ve malzemeye uygun olarak
tamamlanan 7 adet taĢınmaza onarım uygunluk belgesi düzenlenmiĢtir.
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Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen ve Koruma Amaçlı Ġmar
Planlarının plan hükümleri çerçevesinde 19 adet taĢınmazda güvenlik önlemi alınmıĢtır.
Koruma bölge kurulu tarafından onaylanmıĢ rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerine iliĢkin 25 adet tescilli taĢınmazda uygulamalar denetlenmiĢtir.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Ġmar Kanununa aykırı iĢlemler
yapıldığı tespit edilen 12 adet uygulama ilgili idareye bildirilmiĢtir.
Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıĢ rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerine iliĢkin 2 adet tescilli taĢınmazda restorasyonların tamamlanmasıyla kullanma izin
belgesi düzenlenmiĢtir.
Basit onarım baĢvurusunda bulunulan 6 adet yapıda esaslı onarım gerektirdiği tespit
edilip, Koruma Bölge Kurulu‟na veya Belediyesine havale edilmiĢtir.
2009 yılında itibaren CBS ile ortaklaĢa hazırlanan Tarihi Eser Bilgi Sistemi‟nde
tescilli eser güncellemesi yapılmıĢtır. Ayrıca sit alanların Tarihi Eser Bilgi Sistemine
aktarılması için altlık çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır.
Kayseri‟nin tarihi mahallelerini tanıtmak amacıyla kentsel sit alanı içerisinde
bulunan Germir Mahallesi‟ni ve tarihi eserlerini tanıtıcı kitap çalıĢması yapılmıĢtır.
Tarihi eserlerle ilgili Tarihi Kentler Birliği‟nin 3 yılda 300 eser adlı ödeneğine
belediyemiz tarafından projesi hazırlatılmak istenilen Meryem Ana Kilisesi için ödenek
baĢvurusu için yönelik bilgi ve belgeler hazırlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon uygulamalarında
projelendirme aĢamasından iĢ bitimine kadar teknik destek sağlanmıĢtır.
Geleneksel Kayseri Evleri Projesi ile Avrupa Nostra Kültürel Miras Ödüllerinden, Jüri
Özel Anma Ödülüne layık görülmüĢtür. Ayrıca TKB Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje
ve Uygulamalarını Özendirme YarıĢmasında “Kayseri Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım ve
Mimari Avan Projeleri” proje dalında ödül almıĢtır. Söz konusu her iki ödülün müracaat
dosyaları KUDEB uzmanlarınca hazırlanmıĢtır.

Resim 1: Melikgazi Ġlçesi, Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanı Tanıtım Kitabı
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Resim 2: Geleneksel Kayseri Evleri Projesi, Avrupa Nostra Kültürel Miras Ödülleri
- Jüri Özel Anma Ödülüne Layık GörülmüĢtür.

Resim 3: Ġncesu Ġlçesi, Fırınönü Mahallesi, Mehmet KızılıĢık Evi

Resim 4: Talas Ġlçesi, Han Mahallesi, Salırlı Evi
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Resim 5: Melikgazi Ġlçesi, Tacettin Veli Mahallesi, Hamdi Eloğlu Evi

Resim 6: Talas Ġlçesi, Han Mahallesi, Ahmet Çifçi Evi
COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
Coğrafi Bilgi Sitemleri ġube Müdürlüğü olarak 2012 yılı daha çok mobil platformlar
üzerine uygulama geliĢtirmeye baĢlama ve bu yönde çalıĢmalar olarak geçmiĢtir. Bunun
yanında önceki yıllardan devam eden bazı projeler geliĢtirilmiĢ ve yeni bir takım çalıĢmalarda
yapılmıĢtır. 2012 yılı içinde genel olarak aĢağıda sıralanan faaliyet çalıĢmalarında
bulunulmuĢtur.
1-AYKOME Bilgi Sistemi Devreye alınmıĢtır. Bu Proje ile Belediye sınırları içinde
yapılan tüm altyapı çalıĢmaları mekansal olarak bilgi sistemine atılmıĢ olup kazı takibi bu
sistem üzerinden yapılmaktadır. AYKOME ġube Müdürlüğü tarafından kontrol edilmektedir.
Aykome kullanıcıları hem 3 boyutlu programdan hem de internet üzerindeki CBS
portalinden yapılan tüm kazıları kontrol etme yeni talep girme gibi istekleri yerine
getirebilmektedirler.
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Resim 1: AYKOME Bilgi Sistemi masaüstü yazılım ekran görüntüsü

Resim 2: AYKOME Bilgi Sistemi web portali ekran görüntüsü
2- Ġtfaiye ve Sivil Savunma Bilgi Sistemi GeliĢtirilmiĢ ve kullanıma sunulmuĢtur. Bu
çalıĢma ile Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı tarafından yürütülen mekansal odaklı temel hizmetler
sisteme farklı ikonlarda gösterilecek ve veri eklenip düzenlenebilecek Ģekilde girilmekte olup,
girilen verilerin daha sonra mekansal analizleri yapılarak Kayseri‟de muhtemel riskli
bölgelerin haritalarının oluĢturulması düĢünülmektedir. Sadece yangın olayları değil Eğitim,
Denetim, Trafik Kazaları, Kurtarma, Hayvan Kurtarma, Pankart Asma, Su Baskını ve ĠĢyeri
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açma Ruhsat Kontrol hizmetleri gibi birçok hizmetin bu sistem üzerinden kontrolü
düĢünülmektedir.

Resim 3: ĠTFAĠYE Bilgi Sistemi masaüstü yazılım ekran görüntüsü

Resim 4: Ġtfaiye Bilgi Sistemi web portali ekran görüntüsü
3-Android ĠĢletim Sistemli Cep Telefonları için uygulama geliĢtirilmiĢtir. Bu sayede
kent rehberi ve kent haritası cep telefonları üzerinden sorgulanabilmektedir. Aynı zamanda
Adres ve Numaralama biriminin araziden direkt olarak sisteme veri giriĢi yapabilmesinin
çalıĢmaları devam etmektedir.
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Resim 5: iTunes IOS (iPhone,iPad) uygulaması

Resim 6: Google Play android uygulaması
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4-BüyükĢehir Belediye Sınırlarındaki 233 Mahallenin Cadde-Sokak Haritası
hazırlanmıĢtır. Tüm mahallelerin çıktı almaya müsait A0 kağıt ebadında pdf formatında
haritaları hazırlanarak kullanıma sunulmuĢtur. Ayrıca aynı sayfada ilçelerin de benzer Ģekilde
hazırlanan haritaları mevcuttur. http://cbs.kayseri.bel.tr adresinden tüm uygulama ve haritalar
indirilebilir.

Resim 7: Ġlçe ve Mahalle Harita indirme sayfası
5-Erciyes KıĢ Sporları ve Turizm Merkezi Projesi tüm detayları ile 3 Boyutlu olarak
Sisteme kullanıma açılmıĢtır. Bu sayede dünyanın her yerinden Erciyes Projesinin detaylarını
3 boyutlu olarak görüntülenmesi imkanı oluĢturulmuĢtur.

Resim 8: Erciyes Turizm Projesi ekran görüntüsü (pistler,mekanik hatlar)
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Resim 9: Erciyes Turizm Projesi ekran görüntüsü (kayak ve diğer faaliyet alanları)
6-Erciyes Üniversitesi ile 2 tane TÜBĠTAK projesi baĢlatılmıĢtır. Bunlardan biri kabul
edilmiĢ diğeri ise değerlendirme aĢamasındadır.
7-Spor A.ġ. ile BEF A.ġ. nin kullanabileceği 3 Boyutlu Bilgi Sistemi geliĢtirilmiĢtir.

Resim 10: KAYMEK Faaliyet Yerleri Haritası
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Resim 11: SPOR A.ġ. Faaliyet Yerleri Haritası
8-Ġnternet üzerinden yapı yoğunluğu, inĢaat yoğunluğu, trafik kaza yoğunluğu, nüfus
yoğunluğu gibi CBS analiz paftaları oluĢturulup kullanıma sunulmuĢtur. Pdf formatında
hazırlanan bu analizlere http://cbs.kayseri.bel.tr/Icerik.aspx?P=425 adresinden ulaĢılabilir.
9-Bilgi sistemleri çalıĢmaları kapsamında;
339 adet yeni yol çizimi,
7215 adet yeni yapı çizimi,
33259 adet kapı numarası çizimi gerçekleĢtirilmiĢ olup bunun yanında 541 adet
yol,31603 adet yapı, 26182 adet kapı numarası da düzeltilerek en güncel haliyle sisteme
iĢlenmiĢtir.
10-Adres ve Numaralama çalıĢmaları kapsamında;2012 yılı içinde 5 ilçede toplam 56
mahallede alan çalıĢması ve arazi kontrolleri yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda 23 Bulvar, 253
Cadde, 1050 Sokak, 18 Küme evler ve 2 Meydan da adres düzenlemesi, kapı numarası levhası
ve Bulvar, cadde, sokak levhası kontrol edilerek eksiklikler giderilmiĢtir. Yönetmeliğe uygun
olmayan adresler değiĢtirilmiĢtir. Bulvar, cadde, sokak levhası 1025 adet bastırılmıĢ ve alana
vurulmuĢtur.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 754 sayılı kararıyla
Coğrafi Bilgi Sistemleri ġube Müdürlüğü , Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı‟na bağlanmıĢtır.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
HARCAMA KALEMĠ ADI
KALEMĠ
Personel Giderleri
1
SGK Devlet Primi Giderleri
2
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
3
Cari Transferler
5
Sermaye Giderleri
6
Sermaye Transferleri
7
Borç Verme
8
Yedek Ödenekler
9
GENEL TOPLAM
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2012 YILI BÜTÇE
2012 YILI GĠDER
ÖDENEĞĠ
334.444,00
333.858,64
52.099,00
51.957,87
524.080,00
416.909,42
26.870.002,00

6.492.586,58

27.780.625,00

7.295.312,51
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ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
1-ZABITA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA BÜRO AMĠRLĠĞĠ
Zabıta Büro Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 3 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 4
personel ile görev yapar.
Zabıtayı ilgilendiren bütün yazıĢmaları yapar, evrakları takip eder ve kayıtları tutar.
MERKEZ ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Merkez Zabıta Amirliği 24 saat süreyle, 3 vardiya sisteminde, 2 Zabıta Komiseri, 20
Zabıta Memuru olmak üzere toplam 22 personel ile görev yapar.
Osman Kavuncu Bulvarı, ġehirler Arası Terminal, Batı Terminali ve diğer bulvarlar
üzerinde zabıtayı ilgilendiren denetimleri yapar, Dilekçe ve Ģikâyetleri sonuçlandırır. Ġzinsiz
ilan ve reklam asanları takip eder.
TRAFĠK ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Trafik Zabıta Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 6 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 7
personel ile görev yapar.
a-) 794 adet S plaklı okul servis aracının kayıt, ruhsatlandırma ve denetimini.
b-) 638 adet ticari taksinin; ticari taksi yönetmeliği doğrultusunda denetimlerini.
c-) Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığından talep olduğunda halk otobüslerinin denetimini.
d-) Diğer toplu taĢıma araçları (Fabrika servisleri, AVM‟lere ait servisler vb.) ile ilgili
mevcut UKOME kararları doğrultusunda denetimini yapar.
HAL ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Hal Zabıta Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 4 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 5
personel ile görev yapar.
5957 sayılı hal kanununun belediyelere verdiği görevler çerçevesinde hal içinde ve Ģehir
genelinde zabıtayı ilgilendiren denetimleri yapar.
KALE ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Kale Zabıta Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 9 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 10
personel ile görev yapar.
Kale içi, Cumhuriyet mahallesi, trafiğe kapalı alanlar, yer altı çarĢısı, Cumhuriyet
meydanı ve yer altı geçitlerinde zabıtayı ilgilendiren konularda denetim yapar.
DOĞU TERMĠNALĠ ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Doğu Terminali Zabıta Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 2 Zabıta Memuru olmak üzere
toplam 3 personel ile görev yapar.
Doğudan; Çevre köy ve kasabalardan gelen yolcu araçlarının doğu terminalini
kullanmalarını sağlar ve Doğu garajında bulunan esnafların denetimlerini yapar.
BATI TERMĠNALĠ ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Batı Terminali Zabıta Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 2 Zabıta Memuru olmak üzere
toplam 3 personel ile görev yapar.
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Batıdan; Çevre köy ve kasabalardan gelen yolcu araçlarının batı terminalini
kullanmalarını sağlar ve Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren esnafları
denetler.
ERCĠYES ZABITA AMĠRLĠĞĠ
Erciyes Zabıta Amirliğinde 1 Zabıta Komiseri, 3 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 4
personel ile görev yapar.
1-FAALĠYETLER:
Zabıta Daire BaĢkanlığının 2012 yılı içerisinde yaptığı baĢlıca faaliyetlere iliĢkin
bilgiler aĢağıda belirtilmiĢtir
ENCÜMEN TARAFINDAN KARARA BAĞLANAN ĠDARĠ YAPTIRIM
KARAR TUTANAĞI
S.
NO
1

41

2
3
4

5-e
10-a
18

5

23-a

6
7

43
40-h

8

8-b

9
10
11
12
13
14
15
16
17

8-i
8-h
8-a
8-d
8-v
8-c
22
4
8-j

18

9-g

19
20
21
22
23

14-a
11
10-c
5-a
10-b

24

ADET

Ukome‟nin almıĢ olduğu karara uymayarak Doğu ve Batı Terminali
258 Adet
haricinde Ģehir merkezine giren köy ve kasaba araçlarına
ĠĢyerlerinde belirtilen iĢ haricinde faaliyette bulunanlara
1 Adet
Yaya yollarını iĢgal edenlere
3 Adet
Ġzinsiz totem, tabela ıĢıklı ıĢıksız levha dikenlere
9Adet
Belediye tahsis edilen veya kiraya verilen yerlerde izinsiz değiĢiklik
1 Adet
yapanlara
Uygun olmayan araçla kesilmiĢ et nakledenlere
1 Adet
Toplu taĢım araçlarına fazla yolcu alanlara
2 Adet
Ana yol, bulvar, cadde, meydan ve sokakları kirletenlere, tükürenlere
1 Adet
ve herhangi bir Ģey atanlara
Kamuya ait alanlara ilan ve afiĢ yapıĢtıranlara
1 Adet
Anayol üzerinde izin verilenler dıĢında afiĢ ve pankart asanlara
2 Adet
Cadde ve Sokakları iĢgal edenlere
3 Adet
Anayol üzerinde pis suları açığa akıtanlara
1 Adet
Belediyeye ait tesis ve binaların önüne araç park edenlere
2 Adet
Ana yol, bulvar, cadde, meydan ve sokaklarda araç yıkayanlara
14 Adet
Zabıta memurlarına gerekli belgeleri ibraz etmeyenlere
12 Adet
Huzur ve sükunla ilgili yasaklara uymayanlara
13 Adet
Ġzinsiz el ilanı dağıtanlara
27 Adet
Belediye mallarına ve park ve bahçelere ve buradaki ağaçlara zarar
6 Adet
verenlere
Ġmar izni dıĢında yapılarda değiĢiklik yapanlara
5 Adet
Seyyar satıcılık yapanlara
8 Adet
Alt geçitleri iĢgal edenlere
2 Adet
ĠĢyeri açma ruhsatı olmayanlara
1 Adet
Yaya yollarını izinsiz bozanlara
2 Adet

Terminal. Yön.
Firmasına yolcu temin etmek maksadıyla Çığırtkanlık yapanlara
Mad.38

5 Adet

Araç üzerine hoparlör koyarak satıĢ yapanlara

1 Adet

Yolcu nakil araçlarına iliĢkin ücret tarifelerine uymayanlara.

1 Adet

25

4-g

26

1608 -2
Seb ve M.
Hal.Hak.
Yn.47.M.

27

CĠNSĠ

MADDE

Sisteme bildirilmeden perakende sebze ve meyve satıĢı yapanlara
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28

21

29

45

30
31
32

47/4-5
Öğr.Srv.Yn
16-d

33

44

34

Tabela Yönt.

Hafriyat toprağını belediyece belirlenen alan dıĢına dökenlere
Erciyes Kayak Merkezinde belirlenen güzergah dıĢına çıkan jet
sky‟lere
Durak harici yolcu alan taksilere
Öğrenci Servis Araçları Yönetmeliğine uymayanlar
ĠnĢaat alanından çıkan araçların lastiklerini temizlemeyenlere
Belediyece tespit edilen yer ve alanlar dıĢında ruhsatlandırılmamıĢ
yerlerde oto alım satımı yapanlara
Tabela yönetmeliğine uymayanlara
TOPLAM EVRAK ADETĠ

1 Adet
5 Adet
7 Adet
61 Adet
5 Adet
13 Adet
1 Adet
857 Adet

2012 YILI 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNUNA GÖRE YAPILAN ĠġLEMLER
S.NO
KABAHATLER KANUNUN MADDESĠ VE NEVĠSĠ
33.Mad: Dilencilik yapanlar hakkında
1
37.Mad: Rahatsız Etmek (ĠĢ yerlerinde çığırtkanlık yapan kiĢilere ve bu yerlerde
2
müzik aletlerini yüksek sesle çevreyi rahatsız eden kiĢiler hakkında)
38.Mad: Yaya yollarını iĢgal edenlere
3
39.Mad: Kapalı alanda sigara içenler hakkında
4
40.Mad: Gerekli belgeleri ibraz etmeyenler hakkında
5
41.Mad: Çevreyi kirletenler
6
41.Mad: Çevreyi kirletenler(ĠnĢaat artıklarını toplama yeri dıĢına atanlara)
7
41.Mad: Çevreyi kirletmek ( Sigara izmariti atanlar hakkında)
8
42.Mad: Ġzinsiz AfiĢ asanlar hakkında
9
TOPLAM CEZA MĠKTARI

ADETĠ
53
17
980
20
3
10
2
853
9
1947

Yukarıda suç nevileri ve adetleri belirtilen 1947 Adet Ġdari Yaptırım Karar Tutanakları
karĢılığı, ilgililerine para cezası tahakkuk ettirilmiĢtir.15 gün içerisinde peĢin ödeme yapan
Ģahıslardan tahakkuk ettirilen cezanın 1/4 „ü oranında indirimli tahsilât yapılmıĢtır. Ayrıca
Encümen‟e çeĢitli suç ve nevilerden gönderilen 857 Adet Ġdari Yaptırım Karar Tutanağının
tahakkukları girilmiĢtir.
1844 dilenen kiĢi Dilenci Toplama Merkezine götürüldü.
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BüyükĢehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerinden ikiĢer memurla kurulan ekiple
dilencilik yapanlarla mücadeleye devam edilerek, üzerlerinden çıkan paralara el konuldu.
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesinin 2. fıkrası gereğince kamuya aktarıldı. Ayrıca
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 33. maddesi gereğince 53 Adet cezai iĢlem uygulanarak para
cezalarının tahakkukları girildi.
2-HALDE ĠMHA EDĠLEN MALLARIN CĠNSĠ VE MĠKTARLARI
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CĠNSĠ
K.Soğan
Domates
Biber Fidesi
Patates
Fasulye
Salatalık
Karpuz
Biber Çarliston
Acur
Armut
Hurma
Kabak

MĠKTARI
7.745 kg
5.650 kg
26.100 Adet
11.699 kg
1.650 kg
4.700 kg
7.000 kg
2.640 kg
1.200 kg
8.200 kg
35.000 kg
1.000 kg

3-) MÜSAADERE EDĠLEN MALLAR
S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

CĠNSĠ
Simit
Yumurta
Kabak Çekirdeği
Portakal
Elma
Muz
Mandalina
Havuç
Üzüm
Kavun
Domates
Kuru Soğan
Patates
Ispanak
Fasulye
YeĢil Biber
YeĢillik

MĠKTARI
5155 Adet
11 Koli
13.5 Kg
3 Kasa
2 Kasa
100 Kg
1 Kasa
1 Kasa
2 Kasa
366 Kğ
3 Kasa
17 Torba
11 Torba
8 Kasa
7 Kg
2 Kasa
3 Kasa

Yapılan denetimler sonucunda müsadere edilen gıda maddeleri makbuz karĢılığında
Huzurevine teslim edilmiĢtir.
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Kale içi ve çevresi ile Cumhuriyet mahallesinde denetimler yapılarak trafiğe kapalı
alanlara araçlarını park edenlere ve mallarını koyarak iĢ yeri önünü iĢgal edenlere engel
olundu. Aksine davranıĢları görülenlere kabahatler kanununa göre iĢlem yapıldı.
2012 yılında Belediyemiz denetimindeki 794 adet S plakalı okul servis aracının ruhsat
yenileme ve denetim iĢleri yapıldı.
Ġlçe, kasaba ve köylerden Ģehrimize yolcu taĢımacılığı yapan toplu ulaĢım araç
sahiplerinden UKOME kararlarına uymayıp güzergâh ve son durak ihlali yapan 258 iĢletici
hakkında idari yaptırım tutanağı düzenlendi. UKOME kararında adı geçen tüm araçların
Doğu ve Batı Garajını kullanmaları sağlandı.
Hava kirliliğinin engellenebilmesi, gürültü ölçümü yapılabilmesi ve GSM ruhsatına tabi
iĢyerlerinin denetlenmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaĢkanlığı emrine 1 (bir)
zabıta memuru görevlendirildi.
Kültür ve sanat etkinlikleri için Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanlığı tarafından
düzenlenen sinema filmleri gösterimi, tiyatro gösterileri ve halk konserleri gibi 330 adet
kültür sanat faaliyetlerine ve Belediyemiz tarafından düzenlenen açılıĢ törenlerine de tertip ve
düzen desteği verildi.
Yemek ve ekmek yardımı yapılabilmesi için muhtaçların incelemesi yapıldı. Durumları
yerlerinde tespit edildi, düzenlenen tutanaklar ilgili birimlere teslim edildi.
BüyükĢehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyesi zabıta memurlarına değiĢik zamanlarda
değiĢen mevzuat, iletiĢim ve protokol kuralları vb. konularında hizmet içi eğitim verildi.
Sorumluluk alanımızda bulunan Doğu Garajı, Batı Garajı, Kale, Hal, Yer altı ÇarĢısı,
Düvenönü-Hunat-Orduevi-Belediye Önü pasajları Belediye Blokları gibi yerlerde faaliyet
gösteren 830 adet esnafın denetimleri yapıldı.
BüyükĢehir, Melikgazi ve Kocasinan Belediyelerinden birer Zabıta Komiseri, iki Zabıta
Memuru, Emniyet Müdürlüğünden iki polis memurunun katılımı ile onbir kiĢilik ekip Kayseri
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hinterlant dâhilindeki seyyar satıcılıkla mücadele yapmak üzere haftanın 6 günü çalıĢmalarına
devam ettirildi.

Milli Bayram ve özel günlerde Cumhuriyet Meydanı, ġehitlik, ġehir Stadyumu gibi
yerlerde düzenlenen tören ve anma programlarına protokol hizmeti verildi.
Halde görevli zabıta ekiplerince yapılan kontrollerde 5957 sayılı Hal Kanunu gereğince
sisteme bildirmeden satıĢ yapan 396 kiĢi hakkında ekiplerimizce iĢlem yapılarak encümene
sevk edildi.
KıĢ turizminin baĢladığı dönemlerde Erciyes Kayak merkezinde sekiz kiĢilik ekiple
tertip ve düzen sağlandı.
Belediyemiz iç birimleri ile diğer kurumlardan gelen evraklar ile halkımızın yaptığı
Ģikâyet baĢvuruları değerlendirilerek sonuçlandırılıp, ilgili kiĢi ve kurumlar bilgilendirildi.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ

HARCAMA KALEMĠ ADI

2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ

01

Personel Giderleri

2.264.101,00

2.264.099,32

02
03
05
06
07
08
09

SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM

339.215,00
229.412,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.932.728,00

339.214,59
221.391,94
0,00
84.602,54
0,00
0,00
0,00
2.909.308,39
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ĠġLETMELER VE ĠġTĠRAKLER DAĠRE BAġKANLIĞI
ĠġLETMELER VE ĠġTĠRAKLER KOORDĠNASYON ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
OTOGAR ĠġLETME FAALĠYETĠ
Mülkiyeti belediyemize ait olan; Kocasinan ilçesi Ģeker mevkiinde yapılan Ģehirlerarası
ve ilçeler otobüs terminali ile eklentilerinin 10 yıl süre ile iĢletilmesi iĢi, 2886 sayılı devlet
ihale kanunun 37.maddesi gereğince BüyükĢehir Belediyesi Encümenince ihale edilmiĢ olup,
Büyük Ġstanbul Otobüs ĠĢletmeleri A.ġ. (BĠOĠAġ) ihaleyi alarak 15.12.2007 tarihinden
itibaren, otogar iĢleyiĢi ile ilgili yasalar, yönetmelikler, yönerge, Ģartname ve sözleĢmeler
çerçevesinde, faaliyetine baĢlamıĢtır.
ġehirlerarası ve Ġlçeler Otogarında, BüyükĢehir Belediyesi Otogar Ġdaresi görevli
personelimiz, ihaleyi alan Avrasya Terminal ĠĢletmeleri A.ġ. eski ismi (Büyük Ġstanbul
Otobüs ĠĢletmeleri A.ġ. BĠOĠAġ) ile belediyemiz arasında koordinasyon görevi
yürütmektedir.
BEġTEPELER KAYSERĠ EVĠ FAALĠYETĠ
Kayseri evi, eski Kayseri kültürünü ve yaĢantısını yeni nesillere tanıtım amaçlı
yaptırılıp dizayn edilmiĢ tipik bir Kayseri evi olarak hizmete açılmıĢtır. Kayseri evinde
bulunan kıĢ odası, iĢ odası, Sofa, Ergen Odası, Ebeveyn Yatak Odası olarak 5 odadan oluĢan
figürlerle Kayseri yaĢantısını kültür ve geleneğini tanıtmaktadır.
KıĢ odasında, Kayseri adabına uygun oturma Ģekliyle figürlerin tanıtımı, mutfak iĢ
odasında, kültürünü ve geleneğini tanıtmaktadır. Yaz aylarında 14.00 ile 22.00 saatleri
arasında 6 ay ziyarete açık olup yılda ortalama 100.000 kiĢiye hizmet vermektedir. Ayrıca
yazın ve kıĢın Ģehir dıĢından gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmaktadır. Yine Ģehir
dıĢından gelen devlet yöneticilerine hizmet vermektedir. Ayrıca Kayseri kültürü ve geleneğini
tanıtım amaçlı yerel ve ulusal tanıtımlar ve Kayseri mutfağını tanıtıcı programlar yapılmıĢtır.
ĠġTĠRAKLER VE ĠġLETMELER FAALĠYETLERĠ
Belediye ġirketleri; sermayesinin % 99,9‟ una sahip olduğu Bef A.ġ., % 99,72‟ sine
sahip olduğu Ġmar A.ġ., % 96 sına sahip olduğu UlaĢım A.ġ., % 96‟sına sahip olduğu SPOR
A.ġ. ve %83‟ ne sahip olduğu Erciyes A.ġ. dir.
ĠĢtiraki Olan ġirketler; Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.ġ., Kayseri Elk. Ürt. San. ve Tic.
A.ġ., Kay-Tur A.ġ, Bef A.ġ, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi A.ġ., Kayserigaz A.ġ., Kayser
A.ġ., Yak-TaĢ A.ġ., Eryağ A.ġ., Spor A.ġ.dir.
BEF A.ġ:
Sermayesinin % 99,9‟u Belediyemize ait olan; Kayseri Ekmekçilik Sosyal ve Spor
Tesisleri ĠĢletmeciliği San. ve Tic. A.ġ., üretim, sosyal tesis iĢletmeciliği, eğitim ve öğretim
alanlarında çeĢitli branĢlarda kurs açma faaliyetinde bulunmaktadır.
ĠMAR A.ġ.:
Otopark iĢletme hizmetleri, yol çizgi iĢi ve inĢaat taahhüt iĢleri ile uğraĢmakta olan
Kayseri Ġmar ve ĠnĢ. Tic. A.ġ.‟nin sermayesinin % 99,72‟si Belediyemize aittir.
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ULAġIM A.ġ.:
Kayseri UlaĢım Turizm ĠnĢaat Taahhüt Proje MüĢavirlik Telekomünikasyon San. Ve
Tic. A.ġ. 27.06.2008 tarihinde kurularak faaliyete baĢlamıĢ olup, sermayesinin % 96‟sı
Belediyemize aittir.
SPOR A.ġ.:
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ. 31.05.2010 tarihinde kurularak
faaliyete baĢlamıĢ olup, sermayesinin % 96‟sı Belediyemize aittir.
ERCĠYES A.ġ.:
Spor etkinlikleri, Turizm hizmetleri, ĠnĢaat ve taahhüt iĢleri, Sosyal ve Kültürel iĢleri
faaliyetleri yapmak, yaptırmak, iĢletmek, iĢlettirmek. iĢini yapmakta olan Ģirketin %83‟ü
Belediyemize aittir.
KAYSERI VE CIVARI ELEKTRIK T.A.ġ.:
Elektrik dağıtımı yapan Ģirketin sermayesinin % 34,01‟i Belediyemize aittir.
KAYSERĠ ELK. ÜRT. SAN. VE TĠC. A.ġ.:
Yamula Barajı ile elektrik üretimi yapmaktadır. Sermayesinin % 0,0125‟i Belediyemize
aittir.
KAY-TUR A.ġ.:
Turizm yatırımcılığı, Taahhüt iĢleri yapan, Kayseri Erciyes Otelcilik ve Turizm
Tesisleri A.ġ.‟nin sermayesinin % 9,25‟i Belediyemize aittir.
KAYSERĠ DÜNYA TĠCARET MERKEZĠ A.ġ.:
Hizmet sektörü iĢi ile uğraĢmakta olan Ģirketin sermayesinin % 22‟si Belediyemize
aittir. ġirketin gayesi (Teknolojide ilerlemiĢ batı ülkelerinde kurulmuĢ bulunan emsaller gibi)
komple bir Dünya Ticaret Merkezini bütün tesisleri ile gerçekleĢtirmek, ĠĢletmek ve
kurulacak ticaret merkezi vasıtasıyla, tarım ürünleri, sanayi mamulleri, canlı hayvan ve
hayvani maddeler, madenler, el sanatları gibi üretim sektörleri ile turizm, taĢımacılık ve dıĢ
ihaleler gibi hizmet sektörlerine bilgi sunmak, katkıda bulunmak ve gereğinde örnek tesisler
kurmak ve ilgili hizmetleri ifa etmektir.
KAYSERĠGAZ A.ġ.:
Doğalgaz dağıtım ve pazarlama iĢi ile uğraĢan Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve
Tic. A.ġ.‟ nin sermayesinin % 10‟u Belediyemize aittir.
KAY-SER A.ġ.:
Kayseri Serbest Bölge kurmak ve iĢletmek iĢi ile uğraĢan Kayseri serbest Bölgesi
Kurucusu ve ĠĢleticisi A.ġ.‟nin sermayesinin %1.49‟u Belediyemize aittir.
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YAK-TAġ A.ġ.:
Yakacak (Kömür) alım ve dağıtım iĢi ile uğraĢan Kayseri ve Civarı Yakacak Alım ve
Dağıtım A.ġ.‟nin sermayesinin % 35‟i Belediyemize aittir
ERYAĞ A.ġ.:
Yemeklik yağ ve bitkisel yağ üretim iĢi ile uğraĢan Erciyes Yağ San. A.ġ.‟nin
sermayesinin % 0,000609 Belediyemize aittir.
KAYMEK GENÇLĠK MERKEZLERĠ VE KURS FAALĠYETLERĠ :
Kurulduğu günden bugüne pek çok farklı alanda vatandaĢa doğrudan hizmet ulaĢtıran
ve bir Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġktisadi TeĢekkülü olan BEF, sosyal belediyecilik
anlayıĢının önemli bir aktörüdür.
KonuĢan değil çalıĢan yol alır anlayıĢını kurumsal anlamda düstur edinen BEF,
sürdürdüğü faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleriyle Kayseri halkına en iyi hizmeti
sunmaya devam etmektedir.
BEF çalıĢmaları : KAYMEK, Gülen Yüzler, Huzur Çınarı, sosyal tesisler, diğer
faaliyetler olarak gruplara ayrılmaktadır.
TESĠSLERĠMĠZ;
123456789101112131415161718192021222324252627-

Gülen Yüzler Kiçikapu Tesisi
Gülen Yüzler Ġhtisas LYS Tesisi
Gülen Yüzler Belsin 1 LYS Tesisi
Gülen Yüzler Belsin 2 Tesisi
Gülen Yüzler Argıncık Tesisi
Gülen Yüzler YeĢil Mahalle 1 Tesisi
Gülen Yüzler YeĢil Mahalle 2 Tesisi
Gülen Yüzler Ziya Gökalp 1 Tesisi
Gülen Yüzler Ziya Gökalp 2 Tesisi
Gülen Yüzler Sancaktepe Tesisi
Gülen Yüzler MithatpaĢa Tesisi
Gülen Yüzler Fuar Tesisi
Gülen Yüzler BeyazĢehir Tesisi
KAYMEK-Sümer Gençlik Merkezi
KAYMEK-Hürriyet
KAYMEK-Mimsin
KAYMEK-Ziya Gökalp
KAYMEK-Argıncık
KAYMEK-Göznuru
KAYMEK-BeyazĢehir
KAYMEK Erkilet
KAYMEK Toki
KAYMEK Turgutreis
KAYMEK Sinankent
KAYMEK Boztepe
KAYMEK Ġhtisas Merkezi
KAYMEK Saat Kulesi Ġrtibat Bürosu
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2829303132333435-

KAYMEK-Okburcu Sergi SatıĢ ve Kültür Merkezi
Emirgan Çay ve Sohbet Evi
Çınaraltı Çay ve Sohbet Evi
Muhabbet Çay ve Sohbet Evi
Meydan Kafe
Kardanadam Cafe&Restaurant
BüyükĢehir Belediyesi Çay Ocağı
BüyükĢehir Belediyesi Yemekhanesi
KAYMEK

2004 yılında 2 merkezde 3 farklı branĢla faaliyete baĢlayan KAYMEK, 2011-2012
eğitim- öğretim yılında 13 merkezde, 94 eğitmenle, 100 farklı branĢla faaliyetlerini
sürdürmüĢtür.
KAYMEK‟te istihdama yönelik Mesleki ve Teknolojik Eğitim Kursları, Temel Beceri
Kursları, KiĢisel GeliĢim ve Hobi Kursları, Kültür ve Sanat Kursları verilmektedir. Yılda
ortalama 15 bin kiĢiye ulaĢılmaktadır.KAYMEK bünyesindeki kursiyerlerin kurs sonrasında
istihdam edilmesi ve iĢverenlerin ara kalifiye eleman ihtiyacının karĢılanması amacıyla
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KAYMEK Kariyer ve Rehberlik Merkezi hizmet vermektedir. (Özel Ġstihdam Bürosu olarak
faaliyet göstermektedir.) Ġstihdam edilen kiĢi sayısı 537‟dir.

Hanımların aile ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için yaptıkları
el iĢlerini satabilmeleri için kent merkezinde Okburcu Sergi ve Kültür Merkezi bu
amaçla hizmete sunulmuĢtur. Aynı zamanda sipariĢ atölyesi ile de kursiyerler aile
ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
2012 KAYMEK KURSĠYER VE KÜTÜPHANE KULLANIM ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠSĠ
KAYMEK Sümer Gençlik Merkezi
4306
1
KAYMEK Göznuru
640
2
KAYMEK Hürriyet
935
3
KAYMEK Ziya Gökalp
698
4
KAYMEK BeyazĢehir
594
5
KAYMEK Mimsin
417
6
KAYMEK Argıncık
1478
7
KAYMEK Boztepe
247
8
KAYMEK
Erkilet
799
9
KAYMEK Turgutreis
457
10
KAYMEK Toki
726
11
KAYMEK Kocasinan
334
12
KAYMEK Ġhtisas Merkezi
3759
13
TOPLAM
15.480

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2012 KAYMEK VE HUZUR ÇINARI SEMĠNERLERE KATILIM SAYISI
Tüp bebek istiyorum
250
Majestik kurdele nakıĢı semineri
60
Paff makine semineri
25
Çevreyi bilinçli koruma
70
Bilinçaltı ingilizce kelime öğrenimi
220
Aile sistemi nasıl iĢler
150
Aile içi iletiĢim
250
Ġnsan kaynakları ve kariyer planlama
350
Ailede sevgi dolu bir hayat
396
Aile içi huzur
30
Dünyayı tüketmek geleceğimizi tüketmektir
220
Verimli ders çalıĢma teknikleri
30
Aile içi Ģiddet
80
Mahalle polisleri kursiyerleri bilgilendirme semineri
55
Ailede saadet
60
Evlilik öncesi hazırlık
50
Kadınlara yönelik Ģiddet
80
Erkeklere özel sohbet
140
Kadınlara yönelik Ģiddet
80
Çocukların yetiĢmesinde anne babanın etken rolü
100
Hizmet içi eğitim semineri
125
TOPLAM
2.821
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GÜLEN YÜZLER

Gülen Yüzler, dezavantajlı gruplar üzerinde yürütülen gençlikle ilgili sosyal bir
projedir. DüĢük gelir grubundaki gençlerin, içinde bulundukları olumsuz koĢulların
etkilerinden kurtularak hayata tutunmalarını ve baĢarılı bir eğitim sürdürmelerini sağlayan bir
projedir.
2005-2006 eğitim-öğretim yılında Argıncık Gençlik Merkezi‟nde faaliyete geçirilen
Gülen Yüzler Deniz Yıldızı Projesi; Sümer Gençlik Merkezi, Hüsamettin Çetin Bulut Sosyal
Tesisleri ve YeĢil Mahalle Sosyal Tesisleri‟nde dar gelirli çocuk ve gençlerimiz için faaliyete
geçirilmiĢ ve 2012 yılında 91 eğitmenle, 11 farkı branĢla 13 tesiste eğitim ve öğretim
faaliyetine devam etmektedir.
Her yıl öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin ailelerine yıl içinde en az 3 kez aile
ziyareti yapılmaktadır.2011 yılı üniversiteye hazırlık kursları sonunda öğrencilerin sınav
kazanma oranı % 62,9, orta öğretim ise % 84‟tür.
2012 yılında ise; üniversiteye hazırlık kursları sonunda öğrencilerin sınav kazanma
oranı % 62,65 orta öğretim ise % 84,2‟dir.
1
2
3
4
5
6
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2012 GÜLEN YÜZLER PROJESĠ ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠSĠ
Gülen Yüzler Kiçikapu Tesisi
430
Gülen Yüzler Belsin-1 Lys Tesisi
515
Gülen Yüzler Argıncık Tesisi
500
Gülen Yüzler YeĢil Mahalle 1 Tesisi
440
Gülen Yüzler YeĢil Mahalle 2 Tesisi
140
Gülen Yüzler Ziya Gökalp 1 Tesisi
380
Gülen Yüzler Ziya Gökalp 2 Tesisi
180
Gülen Yüzler Ġhtisas Lys
545
Gülen Yüzler Belsin 2 Tesisi
185
Gülen Yüzler Sancaktepe Tesisi
200
Gülen Yüzler MithatpaĢa Tesisi
200
Gülen Yüzler Fuar Tesisi
160
Gülen Yüzler BeyazĢehir Tesisi
195
TOPLAM
4.070
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HUZUR ÇINARI

Huzur Çınarı; aile içerisindeki bireylerin birbiriyle olan iliĢkileri ve yaĢam kalitesini
yükseltmek, aile içi manevi değerleri korumak, aile içi problem çözme ve iletiĢim becerilerini
geliĢtirmek, aile içi Ģiddeti minimize etmek ve ailelere sağlıklı çocuk yetiĢtirme bilincini
kazandırmayı amaçlayan bir projedir.
Mahallelerde apartman toplantıları adı altında programlar düzenlenmekte ve mahalle
sakinleriyle sohbetler yapılarak aile ile ilgili bilinçlendirme programları tertip edilmektedir.
YaklaĢık 3 aylık eğitim dönemi içerisinde apartman toplantıları ile 274 ev hanımına ulaĢılarak
aile noktasında bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulmuĢtur.
Yine bunların yanında aile danıĢmanlarımız Kaymek ve Gülen Yüzler Tesisleri‟nde,
gerek öğrencilere gerekse kursiyerlere yönelik bilinçlendirme seminerleri yapmaktadırlar.
Aile danıĢmanlarımız 2012 yılında yaklaĢık 3.703 kiĢi ile görüĢme yaparak insanların
sıkıntılarını dinlemiĢlerdir.
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KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
Aile Konulu Proje YarıĢması’nda JÜRĠ ÖZEL ÖDÜLÜ
SOSYAL TESĠSLER:
KARDANADAM CAFE&RESTAURANT
Açık büfe kahvaltı salonu, fastfood, Konya etli ekmek fırını ve
organizasyon salonuyla haftanın 7 günü hizmet verilmektedir.

600 kiĢilik

EMĠRGAN ÇAY VE SOHBET EVĠ
Alakart restaurant ve kafe olarak haftanın 7 günü 07.00-23.00 saatleri arasında hizmet
verilmektedir.
MEYDANCAFE
Alakart restaurant ve kafe olarak haftanın 7 günü 07.00-23.00 saatleri arasında hizmet
verilmektedir.
CAFEMUHABBET
Alakart restaurant ve kafe olarak yaz ayları boyunca haftanın 7 günü 07.00-23.00
saatleri arasında hizmet verilmektedir.
ÇINARALTI ÇAY VE SOHBET EVĠ
Kafe olarak haftanın 7 günü 07.00-23.00 saatleri arasında hizmet verilmektedir.
BÜYÜKġEHĠR YEMEKHANESĠ
Tabldot servis olmak üzere hafta içi 5 gün öğle yemeği hizmeti verilmekte olup,
Kocasinan Belediyesi‟ne de tabldot servis olmak üzere hafta içi 5 gün öğle yemeği hizmeti
verilmektedir.
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BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ÇAY OCAĞI
SipariĢ ile odalara sıcak-soğuk içecek servisi olarak hafta içi 5 gün 08.00-17.00 saatleri
arası hizmet verilmektedir.
ÇORBA DAĞITIM KARAVANI
Erciyes Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi kampusunda , hasta yakınları ve
üniversite öğrencilerine haftanın 5 günü 08.00 – 10.30 saatleri arasında ücretsiz çorba-ekmek
ikramı yapılmaktadır.
SPOR ETKĠNLĠKLERĠ FAALĠYETĠ
TESĠSLERĠMĠZDE GÖSTERĠLEN FAALĠYETLER
SPOR KOMPLEKSLERĠMĠZ
Stadyum, Spor Salonu, Konferans Salonu, Fitness Salonu, Sağlıklı YaĢam Salonu,
Spining Salonu, Halı Saha, YürüyüĢ Yolu, Voleybol Sahası, Basketbol Sahası, Tenis Sahası,
Masa Tenisi, Mini Golf, Satranç, Eğitim Salonu, Soyunma Odası, DuĢ, Sauna, Buhar Odası,
Ġnternet-Play Station Salonu, Kafeterya, Aqua Park ve Havuzu, Çocuklar için Havuz, Yarı
Olimpik Havuz, Kuaför, Masaj, Diyetisyen, Çocuk Oyun Alanı, Dinlenme Salonu gibi
birimlerde faaliyet göstermiĢtir.
BRANġLAR
Step, Aerobik, Plates, Fitness, Spining, Vücut GeliĢtirme, Jimnastik, Futbol, Basketbol,
Voleybol, Satranç, Boks, GüreĢ, Yüzme, Tenis, Masa Tenisi, Okçuluk, Badminton, Squash,
Judo, Halter, BESYO Hazırlık, Askeri Okullara Hazırlık, Polis Okullarına Hazırlık, Halk
Oyunları, Kick Boks, Taekwondo, Park-Bahçe Sporları.
SPOR TESĠSLERĠ
2010 yılında kurulan Kayseri Spor Etkinlikleri A.ġ. Kadir Has Stadyum ile faaliyete
baĢlamıĢ, aynı yıl bir kapalı spor salonu ve konferans salonları bünyesine dahil olmuĢtur.
2012 yılında beĢ spor merkezi, dört havuz, bir halı saha eklenmiĢ ve Ģehrin değiĢik yerlerinde
bulunan toplam spor kompleksi sayısı 9 olmuĢtur. Bünyesindeki tesis sayısı her yıl artan
Ģirketimiz, bu sorumluluk bilinciyle Kalite Politikamız kapsamında;
a) Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001-2008 )
b) MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi (ISO 10002-2004 )
c) Çevre Yönetimi ( ISO 14001-2004 )
d) ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (OHSAS 18001-2007 ) konularında ISO Kalite
Belgesi alınmıĢtır.
Spor tesisleri personeline daha iyi hizmet sunmaları amacı ile Ġl Sağlık Müdürlüğü ve
Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı ile yapılan koordinasyonlar sonucu Ġlk Yardım Eğitimi ve Yangın
Eğitimi planlaması yapılmıĢ ve personelin tamamı sertifikalandırılmıĢtır.
2012 yılında stadyum, halkın ilgisinin çok fazla olduğu, büyük müsabakaları da
kapsayan 32 müsabakaya, spor salonu ve konferans salonları da 164 etkinliğe ev sahipliği
yapılmıĢtır. 2011 yılında 18 branĢta yapılan Yaz Spor Okulları, 2012 yılında 21 branĢta yedi
ayrı bölgede gerçekleĢtirilmiĢtir. 2011 yılında 23 ayrı bölgede altı ay süresince yapılan Park
ve Bahçe Sporları ise 2012 yılında yaz döneminde altı ay süresince 23 bölgede, ilk defa da kıĢ
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döneminde 10 ayrı bölgede Sağlıklı YaĢam Ġçin Spor Etkinlikleri kapsamında kapalı alanlarda
devam etmiĢtir.

Sevgi Evleri, ZERĠD (Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Ġstihdam Derneği ),Harp
Malulü Gaziler Derneği ve Muharip Gaziler Derneği gibi dernek üyelerine ücretsiz Spor
Eğitimi Planlaması yapılmıĢ ve icra edilmiĢtir.
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KAYSERĠ SPOR ETKĠNLĠKLERĠ A.ġ. 2012 YILI SPOR MERKEZLERĠ
ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠLERĠ
1
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3
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5
6
7
8
9
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15
16

Stadyum Faaliyetleri
Spor Salonu ve Konferans Merkezi Faaliyetleri
Fitness-Step-Yoga-Aerobik-Plates vb.
Masaj Hizmeti (Spor Salonu ve Havuz)
Kuaför Hizmeti (Spor Salonu ve Havuz)
Sauna Hizmeti
Diyetisyen
Yüzme Dersleri
Tenis Ders ve Faaliyetleri
Sümer Bayanlar Yüzme Havuzu
Belsin Erkekler Yüzme Havuzu
Talas Spor Tesisi Yüzme Havuzu
Park Bahçe Spor Faaliyetleri
Yaz Spor Okulları
Halı Saha ve Sosyal Tesisler
Kurum-Dernek-Vakıf-Özel Okullar
TOPLAM
2012 GENEL TESĠS VE KULLANICI ĠSTASTĠĞĠ TOPLAMI

341.000
102.800
11.447
150
503
11.447
1.596
508
432
28.387
20.692
4.759
34.500
3.547
20.160
10.358
592.286
230.000

ĠDARĠ ĠġLER VE TEKNĠK ONARIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye hizmet binası ve eklentilerinin her türlü temizliklerinin yapılmasıyla birlikte,
küçük çapta bakım ve onarım iĢlerinin yerine getirilmesi (elektrik, su, doğalgaz vs.) iĢlerinin
eksiksiz olarak yürütülmesini takip eder. Bununla beraber bu iĢlerin devamlılığı için diğer
birimlerle ilgili olarak gerekli koordineyi sağlar. Bu görevi yaparken kendi belediye
personeliyle birlikte, çoğunluk olarak hizmet alımı yöntemiyle iĢlerini yürütmektedir.
Belediye hizmet binası ile Ģartname kapsamı içerisinde yer alan, BüyükĢehir
Belediyemize ait dıĢ birimlerin temizliği toplam 231 personelle Ģartnameye uygun olarak
yerine getirilmiĢtir.
Belediye hizmet binamızda bulunan toplam 16 adet wc nin bakım onarımı (fayans su
arızası) yapılmıĢtır.
Kocasinan, Melikgazi, Orduevi, Hunat, Mimarsinan Pasajları, Emirgan Üstgeçit olmak
üzere toplam 22 adet yürüyen merdivenin ve pasajların bakım-onarım ve temizlik iĢleri yerine
getirildi.
Kocasinan, Melikgazi ve Mimarsinan Pasajlarının yürüyen merdivenlerinin bulunduğu
yerleri görecek Ģekilde kaydedici kamera sistemi yapılmıĢtır.
Resmi ve Milli Bayramlarda protokol ribünün ve tören yerlerinin hazırlanması iĢleri
yerine getirildi.
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Hizmet binası elektrik panoları ve elektrik hatların çalıĢması tamamlanmıĢtır.
Misafirhanede BaĢkanlık Makamı ve Daire BaĢkanlıklarından gelen misafirlerin
konaklama hizmetleri ücretsiz olarak yerine getirilmiĢtir.
Meclis Salonumuzda yapılan etkinliklerde gerekli hizmetler aksatılmadan yerine
getirilmiĢtir.
Belediye Hizmet binamızda elektrik, su, tadilat, bakım ve onarım iĢ ve iĢlemleri
aksatılmadan yerine getirilmiĢtir.
PERSONEL LOKALĠ FAALĠYETĠ
Personel lokalimizde, personelimize hafta içi saat 12.00 – 13.00 arası çay ikramı
yapılmıĢ, hafta sonları personelimize Lig TV maçları izletilmektedir.
YEMEKHANE FAALĠYETĠ
Yemekhanemizde ortalama 400 kiĢiye haftada 5 gün öğle yemeği ile birlikte, Ģartname
esasları doğrultusunda yemek listesi, yemekhane komisyonu tarafından hazırlanıp Ģartnameye
uygun olarak kontrol ve takibi yapılmaktadır.
DANIġMA HĠZMETLERĠ FAALĠYETĠ
Belediye hizmet binasında danıĢma-kapı ve gece görevi hizmetleri toplam 12
personelle, 24 saat 365 gün aksatılmadan hizmet verilmektedir.
KAZAN HĠZMETLERĠ FAALĠYETĠ
Belediye Hizmet Binası, Yemekhane ve Kütüphanenin ısıma iĢi yakıt talimatnamesine
göre yerine getirilmektedir.
KĠRALIK HĠZMET ARAÇLARI
Hizmetlerin sürdürülebilmesi için hizmet aracı olarak Belediyemizde; 17 ad. binek
hizmet aracı, 16 ad. kango, 3 ad. minibüs ve 14 ad. pikap olmak üzere toplam 50 araç
bulunmaktadır. Belediyemizde hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için bu araçlarla, 7 gün
24 saat aralıksız olarak hizmet verilmektedir.
MECLĠS SALONU
Meclis Salonunda gerçekleĢen etkinliklerin aksamadan yapılması için, zamanında
gerekli tedbirler ve hazırlıklar yapılmaktadır.
Resmi bayram, tören ve protokol hizmetleri eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.
TEMĠZLĠK ĠġĠ
Belediye hizmet binası ve eklentilerinde vasıflı vasıfsız personel çalıĢtırma iĢi 215 kiĢi
ile yapılmaktadır.
ALTGEÇĠTLER VE ÜSTGEÇĠT
5 adet altgeçit ve 1 adet üstgeçitte toplam 24 adet yürüyen merdiven ve 2 adet özürlü
asansörünün bakım ve temizliği yağılmaktadır.
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HUNAT PASAJI
Hunat pasajının 4 adet yürüyen merdivenin bakımı ve pasaj temizliği yapılmaktadır.
YERALTI ÇARġISI
8 adet yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımı yapılmaktadır.
RAYLI SĠSTEM DURAKLARI
4 adet yürüyen merdivenlerin bakım ve onarımı yapılmaktadır.
KAYSERĠ EVLERĠ
Nazım Bey Mahallesinde bulunan Kayseri evlerinin bakım-onarım ve temizliği
yapılmaktadır.
GEVHERNESĠBE MEDRESESĠ
Güvenlik kamera sistemi kurulmuĢ olup, yıllık kira bedeli ödenmekte ve bakımonarımları yapılmaktadır.
HUZUREVĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETĠ
Kayseri BüyükĢehir Belediyesine bağlı olan ve 2002 yılında hizmete giren Hacı Rukiye
Gazi Oğlu Huzurevi tek blok ve üç kısımdan oluĢmaktadır.
Bay, bayan ve evli çiftler bölümü bulunmaktadır.200 kiĢilik kapasiteye sahip olan
binamızda bütün odalarımız 2‟Ģer kiĢilik olup balkonlu ve banyoludur. Evli çiftler bölümünde
yine balkon, banyo ve mutfak bulunmaktadır.
Ayrıca huzurevinde yürüme rampaları, Türk Hamamı, berber, mescit, oturma salonları,
her katta TV odası, el becerilerini geliĢtirmek için atölye, hobi odaları ve hobi bahçesi ile
bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç sakinlerimize hayatlarının geri kalan kısmını daha
sağlıklı, modern ve huzurlu bir ortamda geçirmelerine imkân sağlanmaktadır.
2012 YILI YAġLI SAYISI ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL DURUM
Yıl içerisinde kuruma giriĢi yapılan yaĢlı sayısı
Yıl içerisinde kurumdan ayrılan yaĢlı sayısı
Yıl içerisinde ölen yaĢlı sayısı
Mevcut yaĢlı sayısı
GENEL TOPLAM

BAYAN
21
13
6
62
62

ERKEK TOPLAM
35
56
25
38
9
15
91
153
91
153

Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi binasında 62 bayan 91 erkek olmak üzere toplam 153
sakinimize hizmet verilmektedir. Bunlardan 6‟sı evli çifttir.
ġuan huzurevine girmek için sırada bekleyen müracaat olmayıp, yapılan baĢvurular kısa
sürede değerlendirilip sonuçlandırılmaktadır.
Sakinlerimizin her türlü ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret eden müdürlüğümüz
bünyesinde; yaĢlıların sağlık sorunlarının giderilmesi ve psiko-sosyal durumlarının
gözlemlenmesi için aile hekimi, hemĢire, sağlık memuru, personel Ģefi, sosyolog, gıda
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teknikeri ve halkla iliĢkilerden sorumlu personel bulunmaktadır. Müdürlüğümüz bünyesinde
42‟i Ģirket, 13‟i belediye personeli olmak üzere toplam 55 kiĢiyle hizmet verilmektedir.
YaĢlılarımızın ilaç, tansiyon, pansuman vs. takipleri hemĢireler tarafından saatlere göre
takip edilmekte olup diğer sağlık problemlerinde aile hekimi haftada iki gün kurumda, iki
günde Sancak Tepe Sağlık Ocağında hizmet vererek yaĢlılarımızın sağlık kontrollerini ve
muayenelerini yapmaktadır. Gerekli durumlarda yaĢlılarımız hastaneye sevk edilmektedir.
HĠZMETLERĠMĠZ
Yıl içerisinde toplam 451 sakinimiz sağlık servisi tarafından hastaneye sevk edilmiĢ,
bunlardan 55‟i hastanede yatarak tedavi görmüĢtür. Ayakta veya yatarak tedavileri esnasında;
bütün ihtiyaçları sağlık personeli nezaretinde müdürlüğümüz tarafından karĢılanmıĢtır. Ayrıca
halkla iliĢkilerden sorumlu olan personelimiz hastaneye yatıĢı yapılan her hastayı ziyaret
ederek ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.
Yıl içerisinde bütün sakinlerimizin verem taraması yapılmıĢtır.
Yıl içerisinde bütün sakinlerimizin grip aĢısı yapılmıĢtır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda kurumumuzda staj yapan Erciyes Üniversitesi
HemĢirelik Bölümü öğrencileri sakinlerimizin sağlık sorunlarının giderilmesinde, çeĢitli
materyallerle zihinsel ve el becerilerinin geliĢtirilmesinde yardımcı olmuĢlardır.
Kay-mek YaĢlı ve Hasta Bakımı kursiyerleri her yıl olduğu gibi bu yılda
kurumumuza gelerek yaĢlı bakımı konusunda staj yapmıĢtır.
YaĢlılarımızın zihinsel ve el becerilerini geliĢtirmek, sosyal iletiĢimi artırmak
amacıyla ses yarıĢması, bilgi yarıĢması, tombala, örgü örme, tespih yapımı, takı yapımı, yapboz vb etkinlikler düzenlenmektedir.

Bir grup sakinimiz “1453 Ġstanbul‟un Fethi‟‟ filmini izlemek için Kayseri Park‟a
götürülmüĢtür.
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Bir grup sakinimiz “ Allahın Sadık Kulu Barla “ adlı filmi izlemek için Sinema
Onaya götürülmüĢtür.
Bir grup yaĢlımızla Konya Mevlana Türbesi ve tarihi mekânları ziyaret edilip
Konya Huzurevinde bir gece konaklama yapılmıĢtır. Ardından Aksaray huzurevi ziyaret
edilmiĢtir.

Bir grup sakinimiz Kayseri “Etnografya” Müzesine götürülmüĢtür.
Her yıl olduğu gibi bu yılda bahar ve yaz aylarında Kayseri iline ait olan BeĢ
Tepeler, Ali Dağı, Kıranardı ve Sarımsaklı Barajı piknik alanlarına gidilerek
yaĢlılarımızın eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıĢtır.
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Bir grup sakinimiz “Balıkçım” lokantasına öğle yemeğine götürülmüĢtür.

Yelken Oğlu Kolejinin daveti üzerine öğle yemeğine gidilmiĢtir.
Dört bayan yaĢlımız TV Kayseri‟nin daveti üzerine “Kadınca” programına
katılmıĢtır.

Kayseri Kültürünü Yayma ve YaĢatma Derneği üyeleri, Recep MAVĠLĠ ve ekibi
doğum günü kutlamalarına katılarak müzik-eğlence programı düzenlemiĢtir.
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Murat BALĠKAN ve ekibi, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Müzik Bölümü
öğrencileri ayrı günlerde yaĢlılarımızın doğum günlerinde eğlence programı düzenlemiĢtir.
Melikgazi Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük bölümü kursiyerleri bayan sakinlerimizin
saç kesimi ve kiĢisel bakımlarını yapmıĢtır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Polis Koleji öğrencileri sakinlerimizi ziyaret ederek
Topluma Hizmet Dersi çalıĢmalarını huzurevinde yapmıĢtır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Toplum Destekli Polis ġube Müdürü ve çalıĢanları
sakinlerimizi ziyaret etmiĢtir. Ayrıca getirdikleri gıdaların sunumu mutfak ekibi tarafından
yapılmıĢtır.
Enerji Bakanı Taner YILDIZ, Kayseri milletvekili Ġsmail TAMER, Ahmet
ÖKSÜZKAYA ve Sadık YAKUT ziyarete gelmiĢtir.
Kayseri milletvekili Pelin GÜNDEġ BAKIR Enerji Bakanı Taner YILDIZ ile
ziyarete gelmiĢtir.

Hacılar Halk Eğitim Merkezi okul-aile birliği ve öğrencileri ziyarete gelmiĢtir.
Kay TV yaĢlılarımızla röportaj yaparak haber programı yapmıĢtır.
1. Komanda Tugayı eğlence ve sunum yapmıĢtır.
Her yıl olduğu gibi bu yılda Melikgazi Çocuk Meclisi tiyatro gösterisi yapmıĢtır.
Amatör Fotoğrafçılar Derneği ziyarete gelmiĢtir.
Türk Tabipler Birliği ziyarete gelmiĢtir.
YaĢlı insanlarımızın toplumdan izole olmalarını önlemek amacıyla sosyal ve kültürel
anlamda yapılan etkinliklere katılımları sağlanmakta olup bu kapsamda,
Kocasinan Müftülüğünde görevli olan hocalarımız özel günlerde dini sohbette
bulunmuĢtur.
Özel ve diğer sair günlerde okullarımız baĢta olmak üzere çeĢitli kamu kurum ve
kuruluĢları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve halkımız tarafından huzurevi ziyaret
edilmektedir.
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Huzurevi müdürlüğü olarak verdiğimiz diğer bir hizmet ise bütün ihbarlar anında
değerlendirilerek kimsesiz, sokakta kalan ve evinde terk edilmiĢ olan yaĢlı vatandaĢlarımıza
ulaĢılarak huzurevi binamızda yer verilmiĢ olup, sosyal incelemesi yapıldıktan sonra ilgili
kuruma yerleĢtirilmesi yapılmaktadır.
KUTLU DOĞUM HAFTASI DOLAYISIYLA
Ġl Müftülükten ġeref DĠNDORUK ve Bünyemin FINDIKÇI dini sohbette
bulundular.
Kadir Has Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri ziyarete gelerek gül dağıttılar.
Osman ÇOġKUN din dersi öğretmeni sohbette bulunmuĢtur.
18–24 MART YAġLILAR HAFTASI DOLAYISIYLA
Huzurevi Müdürlüğü ve personeli hazırlanan çeĢitli hediyelerle yaĢlılar haftasını
kutlamıĢtır.
Kayseri milletvekilleri Ahmet ÖKSÜZKAYA, YaĢar KARAYEL, Ġsmail TAMER
ziyarete gelmiĢtir.
Murat BALĠKAN ve ekibi müzikli eğlence programı düzenlemiĢtir.

Kilim-Sosyal Lisesi müzikli eğlence programı düzenlemiĢtir.
Sosyal Sorumluluk Kulübü üyeleri sakinlerimizi ziyaret etmiĢtir.
Ayla Kuaför Kadriye BAYKARA ve ekibi saç kesimi ve kiĢisel bakım yapmıĢtır.
Avrupa Hastanesi çalıĢanları sakinlerimizi ziyaret ederek çiçek dağıtmıĢtır.
Bir grup yaĢlımız Erciyes Dağı‟na götürülmüĢ, teleferik gezisi yapılarak Hacı Baba
Et Lokantasında öğle yemeği yenilmiĢ ve daha sonra kayak pistinde yürüyüĢ yapılmıĢtır.
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Talas Nevin Akyurt Kültür Merkezi kursiyerleri kurumumuza ziyarete gelerek
müzikli-eğlence programı düzenlemiĢtir.
ANNELER GÜNÜ DOLAYISIYLA
Huzurevi Müdürlüğü ve personeli hazırlanan çeĢitli hediyelerle anneler gününü
kutlamıĢtır.
ÇeĢitli siyasi parti grupları, bayan sakinlerimizi ziyaret ederek anneler gününü
kutlamıĢtır.
Kayseri Kültürünü Yayma ve YaĢatma Derneği müzikli eğlence programı
düzenleyerek hediye sunumu yapmıĢtır.
BABALAR GÜNÜ DOLASIYLA
Huzurevi Müdürlüğü ve personeli hazırlanan çeĢitli hediyelerle babalar gününü
kutlamıĢtır.
12 Hava Üssü çalıĢanları ziyarete gelerek müzikli eğlence programı düzenlemiĢtir.
RAMAZAN BAYRAMI VE RAMAZAN AYI DOLAYISIYLA
Huzurevi Müdürlüğü ve personeli hazırlanan çeĢitli hediyelerle ramazan bayramını
kutlamıĢtır.
Ramazan Bayramın 1. günü Kayseri milletvekillerinden Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanı Taner YILDIZ, Ahmet ÖKSÜZKAYA, Sadık YAKUT, Ġsmail TAMER ve Kayseri
Protokolü sakinlerimizi ziyaret ederek Ramazan Bayramını kutlamıĢtır.
Kayseri Garnizon Komutanlığı, sakinlerimizi ziyaret ederek Ramazan Bayramını
kutlamıĢtır.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümü müzikli eğlence programı yapmıĢtır.
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Ramazan ayında Ġl Müftülüğü ve hayırsever vatandaĢlar tarafından iftar yemeği
verilmiĢtir.
Huzurevi müdürlüğü Ramazan ayı dolayısıyla iftar programı hazırlamıĢtır.
KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA
Huzurevi Müdürlüğü ve personeli hazırlanan çeĢitli hediyelerle kurban bayramını
kutlamıĢtır.
Arife Günü Kayseri milletvekillerinden Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner
YILDIZ, Ġsmail TAMER ve Kayseri Protokolü sakinlerimizi ziyaret ederek Kurban
Bayramlarını kutlamıĢtır.
Kayseri Garnizon ve Jandarma Komutanlığı sakinlerimizi ziyaret ederek Ramazan
Bayramlarını kutlamıĢtır.
Recep ALEMDAR ve ekibi müzikli eğlence programı düzenlemiĢtir.
Kayseri Fenerbahçeliler Derneği bayram ziyaretine gelmiĢtir.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Pirim Gid.
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
1.863.369
373.382
26.774.763
170.403,00
420.000,00
15.747.257.00
0,00
0,00

2012 YILI GĠDER

45.319.174,00

44.516.777,42

1.720.953,25
338.263,71
26.381.642,84
170.402,90
347.117,06
15.558.397,66
0,00
0,00
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ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PERSONEL ÖZLÜK HAKLARININ TAKĠBĠ FAALĠYETĠ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanunu ve bu kanunlara ek olarak çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ile Kanun Hükmündeki
Kararnamelere dayanarak Belediyemizde memur statüsünde görev yapan personelin özlük
iĢleri yerine getirildi.
BüyükĢehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde çalıĢan iĢçi personele ait ayni ve nakdi
ödemelerin yasal süresini aksatmadan yapılması sağlandı. 1475 Sayılı ve 4857 sayılı iĢ
Kanunu ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve Toplu iĢ SözleĢmesinde yer alan maddeler doğrultusunda iĢlemler
yürütüldü.
Belediyemizde görev yapan 657 Sayılı Kanuna tabi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu
tabi olarak görev yapan SözleĢmeli Personeli kapsayan Sosyal Denge SözleĢmesi yetkili
sendika olan Bem-Bir-Sen sendikası arasında akdedilmiĢ ve 15.07.2012 tarihi itibariyle
sözleĢmeye göre 657 Sayılı Kanuna tabi personele brüt 300 ¨ 5393 sayılı Belediye Kanunu
tabi sözleĢmeli olarak görev yapan personele brüt 100 ¨ ücret artıĢı yapılmıĢtır.
Belediyemiz iĢçilerinin 01.03.2012 – 28.02.2014 Tarihleri arasını kapsayan Toplu ĠĢ
SözleĢmesi 24.03.2012 tarihinde yetkili sendika olan Hizmet –ĠĢ ile akdedilmiĢ. SözleĢme
gereği sendika üyesi iĢçilere 1. Yıl için yevmiyelerine 8,50 TL zam yapılmıĢtır.
ĠNSAN KAYNAKLARININ TEMĠNĠ FAALĠYETĠ
5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği kadro karĢılığı sözleĢmeli
personel olarak çalıĢan personelin 2012 yılı için Belediyemiz Meclisince ücretleri yeniden
tespit edilerek çalıĢmalarının devamı sağlanmıĢtır.
2012 yılında belediyemizden 45 adet memur ve iĢçi emekliye ayrılmıĢ olup, 6 adet iĢçi
personelimizin çeĢitli nedenlerden dolayı iĢlerine son verilmiĢ, diğer kurumlara 5 adet
memurumuz naklen geçiĢ yapmıĢtır. Diğer kurumlardan Belediyemize 55 adet memur (nakil
ve atama) alınmıĢtır. Belediyemizden 3 personelimiz vefat etmiĢtir.
31.12.2012 tarihi itibariyle Belediyemizde;
Memur
ĠĢçi
SözleĢmeli Personel
Geçici ĠĢçi
Toplam

310
470
134
11
925

Personelimiz görev yapmaktadır.
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1020
1004
1000
980
960

947

940
924

925

920
903
900
880
860
840
2008

2009

2010

2011

2012

Belediyemiz çalıĢanlarına 2012 yılında personel gideri olarak maaĢ, fark ve ikramiye
bordro tahakkukları yapılmıĢ olup; yıl sonu itibariyle kurumumuzdan hiçbir personelin
alacağı bulunmamaktadır.
GENEL EVRAK FAALĠYETĠ
Belediyemizin gelen ve giden evraklarının kayıt iĢlemleri, gelen evrakların servislere
dağıtılması, dıĢarıya yapılan yazıĢmaların postalanması ve teslim edilmesi iĢlemleri herhangi
bir aksamaya mahal vermeden özenle yapılmıĢtır.
HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ
13 Ocak 2012 Ġnsan Kaynakları Yönetimi Semineri Eğitimci: Prof. Dr. Recep
BOZLAĞAN
Kamu Zararları ve Unsurları Semineri Eğitimci: Cevdet SÖKMEN
ĠletiĢim Teknikleri semineri Eğitimci: Doç. Dr. Serdar ÖZTÜRK
14 Ocak 2012 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanun ve EKAP Uygulamaları Semineri
Eğitimci: Osman Can YENĠCE
Doğrudan Temin ve Uygulaması Semineri Eğitimci: H. Ġbrahim AZAK
Ġç Kontrol Standart ve ĠĢlemleri Semineri Eğitimci: Serdar ÖZTÜRK
Ġmar Planları ve Parselasyon ĠĢlemlerinde YaĢanan Sorunlar Semineri Eğitimci: AyĢe
ÜNAL
Yapı Denetim ve Ġmar Cezaları Semineri Eğitimci: Av. Veli BÖKE
Yapılarda Afet Riski ve Kentsel DönüĢüm Semineri Eğitimci: Yunus ALUÇ
Norm Kadro ve Görevde Yükselme Semineri Eğitimci: Sabahattin KARAKAYA
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Personel Giderlerinin Yasal Sınırı ve Uygulanması Semineri Eğitimci: Sabahattin
KARAKAYA
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Uygulaması Semineri Eğitimci: Sabahattin
KARAKAYA

Dosya Planı Semineri Eğitimci: Yük. End. Müh. Fatma Turna
5 Haziran 2012 Standart Dosya Planı Semineri Eğitimci: Yük. End. Müh. Fatma
TURNA
19 Haziran 2012 Ev ve Süs Hayvanları Eğitim Semineri

Halkla Ġlişkiler ve Öfke Kontrolü Semineri Eğitimci: Ġletişim Yöntem ve Teknikleri Eğitmeni
Özden ALGAN
25 Haziran 2012 ĠletiĢim Halkla ĠliĢkiler ve Öfke Kontrolü Semineri Eğitimci:
ĠletiĢim Yöntem ve Teknikleri Eğitmeni Özden ALGAN
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Autocad Kursu Eğitimcisi: Yük. Mak. Müh. Mehmet Ali BEKTUR
3 Eylül 2012 40 saatlik Autocad Kursu tamamlandı .Eğitimcisi: Yük. Mak. Müh.
Mehmet Ali BEKTUR

Halkla Ġlişkiler Protokol Kuralları Semineri Eğitimci: Öğr. Gör. Osman UTKAN
3 Kasım 2012 ĠletiĢim Halkla ĠliĢkiler Protokol Kuralları Semineri Eğitimci: Öğr.
Gör. Osman UTKAN
10 Kasım 2012 Diksiyon Etkili KonuĢma Semineri Eğitimci: Okutman Fikret
YAZICI
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Çalışma Hayatında Karizmatik Liderlik ve Personel Performansı Seminerleri Eğitimci: :
Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN
31 Aralık 2012 ÇalıĢma Hayatında Karizmatik Liderlik Konulu Eğitim Semineri ve
Personel Performansı konulu eğitim Semineri Eğitimci: : Prof. Dr. Recep
BOZLAĞAN
ÖĞRENCĠ STAJLARI FAALĠYETĠ
18 adet çeĢitli dallarda öğrenim
stajlarını yapmaları sağlanmıĢtır.

gören, yüksek öğrenim öğrencisinin yaz dönemi

TELEFON HĠZMETLERĠ FAALĠYETĠ
Telefon santral hizmeti, telefonla ilgili yazıĢmalar aylık telefon ücretlerinin listelenip
birimlere bildirilmesi iĢleri yürütüldü. Hizmet binası, dıĢ binalarımız ve tesislerimizin telefon
arıza ve yeni hat çekilme iĢlemleri yürütüldü.
BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
5.714.800,00
515.000,00
1.623.520,00
548.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2012 YILI GĠDER

8.401.650,00

7.141.578,14

4.784.238,37
440.551,55
1.571.741,90
345.046,32
0,00
0,00
0,00
0,00
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MALĠ HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
1. BÜTÇE ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bütçe ġube Müdürlüğü; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393
Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, Mahalli Ġdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, BüyükĢehir
Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile BaĢkanlık emir ve talimatları
çerçevesinde bütçe iĢlemlerini gerçekleĢtirmektir.
Stratejik plan ve performans programına uygun olarak izleyen iki yılı da kapsayacak
Ģekilde analitik bütçeyi hazırlamak,
Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,
Bütçe uygulama sonuçlarını, harcamaların performans programı ve bütçeye
uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,
Kredi iĢlemlerini takip etmek ve finansmanını sağlamak,
Ġlçe ve ilk kademe belediye bütçelerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve
belediye meclisinde görüĢülmesini sağlamak,
Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
Ödeme emri belgelerindeki bütçe kodlamalarının uygunluğunu ve yeterli ödeneğin
olup olmadığını kontrol ederek; harcamaların gerçekleĢmesi için bütçe bloke iĢlemlerini
yapmak.
Görev alanıyla ilgili analizler yapmak ve raporları hazırlamak, danıĢmanlık ve
koordinasyon görevini yerine getirmek, daire baĢkanlığımızı ilgilendiren bilumum gelir ve
gider anketlerini doldurup onayladıktan sonra gerekli yerlere göndermek,
Daire BaĢkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri
yerine getirmek.
Gider Bütçesini Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde incelediğimizde;
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2012 YILI GĠDER BÜTÇESĠ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER CETVELİ
Kodu

Gider Adı

01

Personel Giderleri

02

SGK Devlet Primi Giderleri

03
05
06
07
08
09

Mal Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM

2012 Yılı
Bütçe Ödeneği
45.060.830,00

2012 Yılı
Harcanan
41.379.287,91

7.921.714,00

6.636.386,10

0,84

118.094.705,00
10.953.001,00
332.114.227,00
16.347.157,00
1,00
8.365,00
530.500.000,00

97.267.780,65
9.389.534,01
199.285.648,08
16.158.236,17
0,00

0,82
0,86
0,60
0,99
0,00
0,00
0,70

370.116.872,92

GerçekleĢen
%
0,92

Bütçenin geneli olarak ekonomik düzeyde analiz ve değerlendirilmesinde ise
yukarıdaki tablo ve grafikten anlaĢılacağı üzere;
Personel giderleri bütçesine 45.060.830,00 ¨ ödenek konulduğu yılı içerisinde
41.379.287,91 ¨ harcandığı% 92 gerçekleĢtiği,
Sosyal güvenlik devlet primi giderleri olarak 7.921.714,00 ¨ ödenek konulduğu yılı
içerisinde 6.636.386,10 ¨ harcandığı %84 gerçekleĢtiği,
Mal ve hizmet alımları giderleri olarak 118.094.705,00 ¨ ödenek konulduğu yılı
içerisinde 97.267.780,65 ¨ harcandığı % 82 olarak gerçekleĢtiği,
Cari transferler harcama kalemine 10.953.001,00 ¨ ödenek konulduğu yılı içerisinde
9.389.534,01 ¨ harcandığı % 86 gerçekleĢtiği,
Sermaye giderleri olarak bütçeye 332.114.227,00 ¨ ödenek konulduğu yılı içerisinde
199.285.648,08 ¨ harcandığı % 60 gerçekleĢtiği;
Sermaye Transferleri olarak 16.347.157,00 ¨ ödenek konulduğu yılı içerisinde
16.158.236,17 ¨ harcandığı % 99 gerçekleĢtiği
Borç verme harcama kalemine 1,00 ¨ ödenek konulduğu yılı içerisinde harcama
yapılmamıĢtır. 2012 yılı gider bütçesi olarak 530.500.000.00 ¨ bütçe ödeneğine karĢılık yılı
içerisinde 370.116.872,92 ¨ harcandığı ve giderlerin % 70 olarak gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
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FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER CETVELİ
Fonksiyonel
Kod

2012 Yılı
Bütçe Ödeneği

fonksiyonel
Kodun Adı

01

Genel Kamu Hizmetleri

02

Savunma Hizmetleri

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

04

Ekonomik ĠĢler ve Hizmetleri

05

Çevre Koruma Hizmetleri

06

Ġskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

07

Sağlık Hizmeteleri

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

09

Eğitim Hizmetleri

10

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım
Hizmetleri

TOPLAM

GerçekleĢen %

2012 Harcanan

98.490.217,00

79.546.311,94

0,81

147.500,00

57.063,99

0,39

14.391.687,00

9.868.423,25

0,69

329.696.282,00

219.390.404,92

0,67

3.203.551,00

2.754.185,83

0,86

27.780.625,00

7.295.312,51

0,26

5.803,00

2.366,07

0,41

53.142.025,00

48.635.754,40

0,92

0,00

0,00

0,00

3.642.310,00

2.567.050,01

0,70

530.500.000,00

370.116.872,92

0,70

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GİDER

8.365,00
0,00

0,00

1,00

16.347.157,00
16.158.236,17

50.000.000,00

7.921.714,00
6.636.386,10

100.000.000,00

41.379.287,91

150.000.000,00

45.060.830,00

200.000.000,00

10.953.001,00
9.389.534,01

250.000.000,00

97.267.780,65

118.094.705,00

300.000.000,00

199.285.648,08

332.114.227,00

350.000.000,00

2012 Yılı Bütçesi

Yedek Ödenekler

Borç Verme

Sermaye Transferleri

Sermaye Giderleri

Cari Transferler

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

SGK Devlet Primi Giderleri

Personel Giderleri

0,00

Harcanan

Belediyemizin 2012 Mali yılı bütçesini kurumsal düzeyde ele aldığımızda
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Kurumsal
Sınıflandırma
I II III IV
46 38

1

46

38

1

46

38

46

Açıklama
Kayseri BüyükĢehir
Belediyesi

Geçen yıldan
Bütçe Ġle
devreden
verilen ödenek
ödenek

Eklenen
(+)

Aktarma
(-)

Net Bütçe
ödeneği
toplamı

Aktarmayla

Bütçe Gideri
toplamı

Açıklama

15.500.000,00

515.000.000,00

131.987.299,17

131.987.299,17

530.500.000,00

370.116.872,92

70,00

2 Özel Kalem

0

3.629.450,00

2.758.687,86

578.687,86

5.809.450,00

5.153.814,68

88,71

1

3 Sivil Savunma

0

147.500,00

18.785,40

18.785,40

147.500,00

57.063,99

38,69

38

1

4 Mali Hizmetler

0

57.508.951,00

10.472.515,65

47.910.684,65

20.070.782,00

20.026.988,62

99,78

46

38

1

5 Ġnsan Kaynakları

0

8.401.650,00

232.552,94

232.552,94

8.401.650,00

7.141.578,14

85

46

38

1

6 Kültür Sosyal ĠĢler

0

2.910.701,00

139.943,57

61.943,57

2.988.701,00

1.160.143,54

38,82

46

38

1

11 Makina Ġkmal

0

35.726.108,00

12.057.513,45

1.332.113,45

46.451.508,00

32.379.565,09

69,71

46

38

1

12 ĠĢtirakler ĠĢletme

0

28.483.037,00

23.542.560,87

6.706.423,87

45.319.174,00

44.516.777,42

98,23

46

38

1

13 Çevre Koruma

0

7.482.051,00

2.231.660,33

426.660,33

9.287.051,00

7.633.881,76

82,2

46

38

1

20 TeftiĢ Kurulu

0

46.776,00

31.920,60

3.288,60

75.408,00

75.405,90

100

46

38

1

21 Ġç Denetim Birimi

0

46.159,00

0

0

46.159,00

0

0

46

38

1

24 I.Hukuk MüĢavirliği

0

42.635.053,00

12.127.519,42

10.077.519,42

44.685.053,00

31.732.825,25

71,01

46

38

1

25 Basın Yayın

0

939.943,00

252.296,86

97.296,86

1.094.943,00

524.731,07

47,92

46

38

1

30 Fen ĠĢleri

0

115.134.368,00

48.906.502,23

40.963.502,23

123.077.368,00

92.342.076,27

75,03

46

38

1

31 Ġmar ve ġehircilik

0

27.673.625,00

1.619.881,88

1.512.881,88

27.780.625,00

7.295.312,51

26,26

46

38

1

32 Ġtfaiye

0

5.752.259,00

1.437.457,91

474.957,91

6.714.759,00

6.025.216,85

89,73

46

38

1

33 UlaĢtırma

0

96.252.935,00

6.443.731,53

13.985.731,53

88.710.935,00

20.723.430,09

23,36

46

38

1

34 Zabıta

0

2.537.728,00

587.314,58

192.314,58

2.932.728,00

2.909.308,39

99,2

46

38

1

35 Etüt ve Projeler

0

4.073.465,00

1.624.732,88

370.732,88

5.327.465,00

2.510.099,79

47,12

46

38

1

36 Yapı ve Kontrol

15.500.000,00

60.215.971,00

4.809.684,80

4.529.184,80

75.996.471,00

74.786.740,75

98,41

46

38

1

37 Destek Hizmetleri

0

439.485,00

19.644,46

19.644,46

439.485,00

238.154,86

54,19

46

38

1

38 Park Bahçeler

0

14.962.785,00

2.672.391,95

2.492.391,95

15.142.785,00

12.883.757,95

85,08
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Yukarıdaki tablodan da anlaĢılacağı üzere harcama birimleri itibariyle bütçe
gerçekleĢmesinde Ġç Denetim Birimi personel giderleri ödeneğinin harcanmadığı görülmüĢtür.
Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı bütçesi olarak yılı içerisinde 115.134.368 ¨ ödenek
konulduğu; yılı içerisinde bazı harcama kalemlerine konulan ödenekler yetersiz olduğundan
ödeneği yetiĢmeyen harcama kalemlerine yılı içerisinde 48.906.502,23 ¨ ilave edildiği bazı
harcama kalemlerine konulan fazla ödeneklerden ise 40.963.502,23 ¨ tenzil edilerek yılı
bütçesinin 123.077.368,00 ¨ olduğu; Bu bütçeden yılı içerisinde 92.342.076,27 ¨sinin
harcanarak konulan birim bütçe ödeneğine göre Ġlave ve tenzil iĢlemleri yapıldıktan sonra
birim bütçe ödeneğinin % 75 olarak gerçekleĢtiği; 530.500.000 ¨ kurum bütçesine karĢılık
yılı içerisinde 92.342.076,27 ¨ olarak harcandığından kurum bütçe ödeneğine göre ise %17
olarak gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
UlaĢım Planlama Raylı Sistem Daire BaĢkanlığı bütçesi olarak yılı içerisinde
96.252.935,00 ¨ ödenek konulduğu; yılı içerisinde bazı harcama kalemlerine konulan
ödenekler yetersiz olduğundan 6.443.731,53 ¨ ilave edilip bazı harcama kalemlerine fazla
konulan ödeneklerden 13.985.731,53 ¨ tenzil edilerek UlaĢım Planlama Raylı Sistem Daire
BaĢkanlığı bütçesinin 88.710.935,00 ¨‟ye bağlandığı yılı içerisinde 20.723.430,09 ¨ sinin
harcanarak konulan birim bütçe ödeneğine göre % 23 olarak gerçekleĢtiği, 530.500.000 ¨
kurum bütçesine karĢılık yılı içerisinde 20.723.430,09 ¨ olarak harcandığından kurum bütçe
gerçekleĢme oranı ise % 4 olarak gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
Yapı Kontrol Daire BaĢkanlığı bütçesi olarak yılı içerisinde 60.215.971 ¨ ödenek
konulduğu 2011 yılından sermaye giderlerindeki 15.500.000 ¨ ödenek 2012 yılına devir
yapılmıĢtır. Birim faaliyetlerinin artıĢından dolayı 4.809.684,40 ¨ ilave edilip bazı harcama
kalemlerine konulan fazla ödeneklerden 4.529.184,80 ¨ tenzil edilerek Yapı Kontrol Daire
BaĢkanlığı bütçesinin 75.996.471,00 ¨‟ ye bağlandığı yılı içerisinde 74.786.740,75 ¨
harcanarak konulan birim bütçe ödeneğine göre % 98, kurum bütçe oranına göre ise % 14
olarak gerçekleĢtiği görülmüĢtür.
2012 YILI GELĠR BÜTÇESĠ

EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE GELİR CETVELİ
Ekonomik
Kod

Ekonomik
Kodun Adı

Gelir Tutarı

GerçekleĢen

6.809.000,00

5.912.116,20

86,83%

146.410.000,00

180.557.480,63

123,32%

51.500.000,00

743.961,00

1,44%

Diğer Gelirler

194.881.000,00

205.707.966,66

105,56%

Sermaye Gelirleri

115.400.000,00

38.268.151,74

33,16%

515.000.000,00

431.189.676,23

83,73%

0,00

112.270.717,05

0,00%

515.000.000,00

318.918.959,18

61,93%

01

Vergi Gelirleri

03

TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04

Alınan BağıĢ ve Yardımlar

05
06

09

2012
Bütçe Ödeneği

(-) RED VE ĠADELER

TOPLAM
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38.268.151,74

115.400.000,00

205.707.966,66

194.881.000,00
743.961,00

50.000.000,00

5.912.116,20

100.000.000,00

6.809.000,00

150.000.000,00

51.500.000,00

200.000.000,00

180.557.480,63

146.410.000,00

250.000.000,00

Sermaye Gelirleri

Diğer Gelirler

Alınan Bağış ve
Yardımlar

Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri

Vergi Gelirleri

0,00

2012 Yılı Bütçesi
Gelir Tutarı

2012 YILI GELĠR BÜTÇESĠ
Vergi gelirleri olarak 6.809.000,00 ¨ gelir tahmininde bulunulmuĢ 5.912.116,20 ¨
gelir elde edilmiĢtir. Konulan bütçeye göre % 86,83 gerçekleĢtiği,
TeĢebbüs ve mülkiyet gelirleri olarak 146.410.000,00 ¨ gelir tahmininde
bulunulmuĢ, 180.557.480,63 ¨ gelir elde edilerek; konulan bütçeye göre % 123,32
gerçekleĢtiği,
Alınan bağıĢ ve yardımlar olarak 51.500.000,00 ¨ gelir tahmininde bulunulmuĢ yılı
içerisinde 743.961,00 ¨ gelir elde edilmiĢ olup; konulan bütçeye göre % 1,44 olarak
gerçekleĢtiği,
Diğer gelirler 194.881.000,00 ¨ ödenek konularak; gelir tahmininde bulunulmuĢ olup
yılı içerisinde 205.707.966,66 ¨ gelir elde edilmiĢ olup konulan bütçeye göre % 105,56
gerçekleĢmiĢtir.
Sermaye Gelirleri 115.400.000,00 ¨ ödenek konularak; gelir tahmininde bulunulmuĢ
olup yılı içerisinde 38.268.151,74 ¨ gelir elde edilmiĢ olup konulan bütçeye göre % 33,16
2012 yılı gelir bütçesi olarak 515.000.000,00 ¨ gelir tahmininde bulunulmuĢ yılı
içerisinde 431.189.676,23 ¨ gelir elde edilmiĢtir.
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2.HESAP ĠġLERĠ ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393, Sayılı
Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, Mahalli Ġdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli Ġdare Harcama Belgeleri Yönetmeliği, BüyükĢehir
Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile BaĢkanlık Emir ve Talimatları
çerçevesinde gelir ve gider iĢlemlerini bilgisayar ortamında titizlikle yerine getirilmektedir.
BAġLICA FAALĠYETLERĠMĠZ
Hesap ĠĢleri ġube Müdürlüğü Görev, Sorumluluk ve ÇalıĢma Esasları doğrultusunda
yapılan faaliyetler;
Düzenlenen Ödeme Evraklarının , Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak hesaplara alınması, takibi ve kaydının yapılması
sağlandı.
6245 sayılı harcırah Kanununun ilgili hükümleri gereğince; mutemet, müteahhit ve
yolluk avansı ile bankalarda mutemetler adına açılacak krediler, yabancı ülkelerden yapılacak
satın alımlar için milli bankalar nezdinde akreditif karĢılığı açtırılarak bu iĢlemlerle ilgili
muhasebe kayıtlarının takibi yapıldı.
657 ve 5510 sayılı kanunlara tabi olarak çalıĢan memur ve iĢçilerin aylık, maaĢ ve
ücret, sosyal haklar, fazla mesai ve gece zammı gibi tahakkuk eden tüm alacaklarının
bordroları üzerindeki ödemeleri yapıldı.
Belediye personelinin icra, nafaka, kefalet, aidatı, öğrenim kredisi gibi tahakkuk
edecek borçların ücret ve maaĢ bordrolarından yapılacak kesintilere ait ödemelerin kanuni
süresinde ilgili kamu kuruluĢlarına yatırılmasını sağlandı.
Bütçe hizmetleri içinde ve dıĢında doğan ve tahakkuk eden kiĢi borçlarını hesaba
alınması ve kayıtlara girilmesi sağlandı.
Belediye tarafından kurulan veya sermayesine iĢtirak edilen Ģirketlerin sermaye
paylarının ödemesi yapılarak muhasebe kayıtlarına alındı.
Ġller Bankası, Maliye ve Gümrük Bakanlığı‟nca ilgili kanunlar gereği verilen
paralarla ilgili kurumlara olan borçlardan dolayı yapılan kesintilerin takibini yapmak ve
kayıtlarını tutmak.
Belediyenin 2011 Mali yılı gelir, gider hesaplarının denetimi ve mali denetimi
2012 yılında yapılmıĢ olup, denetim sonunda düzenlenen sorgulara istinaden gereken
düzeltmeler yapılarak sorgu ile ilgili savunmalar yapılmıĢtır.
ġube müdürlüğüne intikal eden her türlü yazıĢma ve tahakkuk evrakları planlı ve
programlı bir Ģekilde düzenlenerek, personel arasında organize sağlandı, çalıĢmaları izlenerek
denetimleri yapıldı.
Bütçeye konulan kanuni payların takibi yapılarak süresi içerisinde ödenmesi
sağlandı.
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Giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilen değerler ile
emanetlerin alınması, saklanması ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm Mali
iĢlemlerin kayıtları yapılarak raporlanmıĢtır.
2012 yılı hesapları kapatılarak 2013 yılı devirlerimiz yapılmıĢtır. 2012 yılına ait mali
tablolar hazırlanmıĢtır.
2012 yılında da daha önceki yıllarda olduğu gibi Ģube müdürlüğümüz gelir, gider,
avans, mahsup vb. tüm muhasebe iĢlemleri aksatmadan düzenli bir Ģekilde yerine getirmiĢ
olup toplam 19403 adet yevmiye kaydı yapılmıĢtır.
2012 yılında müteahhit, sanayici ve esnaflara yapılan ödemeler Ģartname ve
hakkaniyet esasları çerçevesinde geciktirilmeksizin ve ilgiliyi mağdur etmeksizin yapılmıĢtır.
2012 yılı itibariyle vadesi geçmiĢ ödenmeyen bir borcumuz bulunmamaktadır.
3. ĠCRA ve TAHSĠLÂT ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GELĠR TAHSĠLÂTI FAALĠYETĠ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
5216 BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Tahsilât Yönetmeliği, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
Kanunun, BüyükĢehir Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
BaĢkanlık emir ve talimatları çerçevesinde bütçe iĢlemleri bilgisayar ortamında; 1 Müdür, 1
ġef, 5 Memur, 6 ĠĢçi olmak üzere toplam; 13 personelle Ġcra ve Tahsilat ġube
Müdürlüğümüzce titizlikle yerine getirilmektedir. Yapılan baĢlıca iĢlemler aĢağıda
sıralanmıĢtır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Belediye gelirlerin yasal dayanaklar çerçevesince tahsilâtın yapılması.
Kiralamaların tahsilâtı ile ilgili yapılan iĢlemler.
Vergiye dayalı gelirler ile ilgili yapılan iĢlemler.
Vadesinde ödenmeyen gelirler ile ilgili icra ve hukuki iĢlemleri.
Tahsildarların görevleri.
Veznedarların ve BaĢ veznenin görevleri çerçevesinde yapmıĢ olduğu iĢlemler.
Makbuz basımı, makbuz kayıt defteri, makbuz ciltleri, irsaliyeler, teslimat
müzekkereleri ve defter kayıtları ile kasa defterini tutmak.

1. Belediye gelirlerin; Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde, Gelir Müdürlüğümüz
tarafından verilen tahakkuklu gelirler ile diğer birimlerimiz tarafından verilen tahakkuksuz
gelirleri veznedarlarımız ve tahsildarlarımız aracılığı ile resmi makbuz karĢılığı tahsilâtı
yapılır.
2. Kiralamaların tahsilatı ile ilgili; Gelir Müdürlüğü tarafından tahakkuklu verilen
Kira ve Arsa, Gelirleri Ģartname gereği tahsilâtı yapılmaktadır. Vadesinde ve taksitli
durumunda ödeme yapmayan mükellefler hakkında borcunu ödemesi için ihtarname çekilir
ihtar süresinde ödeme yapmazsa Hukuk Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilerek tahsilâtının
yapılması sağlanır.
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3. Vergiye dayalı gelirlerle ilgili; Gelir Müdürlüğü ve diğer birimler tarafından
tahakkuklu olarak gönderilen Ġlan Reklâm vergisi, Totem, Tabela, Para cezaları, Ecrimisil,
Eğlence vergisi, Yangın Sigorta vergisi vb. gibi gelirler öncelikle kayıt altına alınır.
Vadesinde tahsilâtı tahsildarlar aracılığı ve ödeme emri ile yapılır. Ödeme zamanı içerisinde
ödemeyen mükellefler hakkında 6183.A.A.T.U.H.Kanun 55.maddesi gereği Ödeme Emri
gönderilerek 7 gün içerisinde borçlarını ödemelerini veya mal bildiriminde bulunmaları
lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olunur. ( Posta veya elle.) Bu süre içerisinde tahsilâtı
sağlanır.
4. Vadesinde ödenmeyen gelirlerle ilgili; Tahakkuklu Vergilerde ödeme emri gereği,
Mal bindiriminde bulunmamıĢ ise 6183 sayılı kanunun 60.maddesi gereği mal beyanında
bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapisle tazyikine karar için Ġcra mahkemesine
BaĢkanlık yazısı ile bildirilir. Bu süre içinde mal bildiriminde bulununca 62.madde gereği
borçlunun mal bildiriminde gösterilen tahsil dairesince tespit edilen mal haciz olunur. haciz
bildirisi düzenlenir. Ayrıca 6183 sayılı kanunun 64. maddesi gereğince Haciz Varakası haciz
iĢlemleri tahsil dairesince düzenlenir ve alacaklı amme idaresinin BaĢkan yardımcısı
tarafından tasdik edilerek haciz iĢlemi yapılır. Bu Ģekilde amme alacakları cebrende olsa
tahsilâtı yapılmaktadır. Bu iĢi görevli icra memurlarınca takibi yapılmaktadır.
5. Tahsildarların iĢ ve iĢlemleri ile ilgili; Müdürlüğümüz emrinde görev yapan
kefaletli tahsildarlar, Belediyemize ait gelirleri tahsil etmekle görevlidirler. Tahakkuklu
tahsile bağlı gelirlerimizi zamanında tahsil etmek ve mukabilinde mükelleflere tahsildar
makbuzu verir. Vadesinde ve taksit süresinde ödemeyen mükelleflerden 6183 sayılı yasanın
51. maddesi gereği gecikme zammı uygulayarak tahsil etmektedirler. Tahsil ettiği tahakkuklu
gelirlerin kayıtlarını kapatırlar. Tahsilât Yönetmeliğinin 13.01.1993 tarihli ve 21464 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan ve bu tarihte yürürlüğü giren 10.maddesine göre tahsil ettikleri
paralarını Ġrsaliye ve teslimat müzekkeresi düzenlenerek BaĢ vezneye veya Belediyemizin
ilgili banka hesabına vezne alındısı ile yatırmaktadırlar.
6. Veznedarların ve BaĢ veznenin iĢ ve iĢlemleri ile ilgili ; Günlük mesai dâhilinde
görevlerinin baĢında bulunup, Belediyemize ait bütün birimlerden gelen tahakkuklu ve
tahakkuksuz gelirlerimizi tahakkuk fiĢi ile bilgisayar ortamda makbuz karĢılığı almak ve
mesai bitiminde kasaya biriken paraları, irsaliye ile teslimat müzekkeresi düzenlenerek vezne
alındısı ile baĢ vezneye teslim etmektedirler.
BaĢ vezne; tahsildarlar ile veznedarlarımızdan gelen bütün paraları vezne alındısı
karĢılığı alarak hepsini toplayıp, muhasebeden teslimat müzekkeresi alarak Belediyemizin
hesabı olan bir bankaya yatırmaktadır. Ayrıca bu hesapları kasa defterine iĢleyerek müdür ve
daire baĢkanı ile birlikte imza altına almaktadır.
7. Makbuz, kayıt defteri ve teslimat müzekkeresi ile ilgili; Bastırılan Makbuz
ciltlerinin cilt ve sıra numaralarında ve diğer kısımlarında baskı hatası bulunup bulunmadığı
oluĢturulan komisyon vasıtasıyla kontrol edilerek sonucu tutanakla muhafaza altına alınır.
Hatalı basılmıĢ makbuz ciltlerini kullanılmasını önlemek üzere iptal iĢareti verilmektedir.
Belediye Tahsilât Yönetmeliğinin 30. maddesi uyarısınca bu Ģekilde tab ettirilen ve
muhafaza altına alınan makbuzların ( a-Makbuz cildinin baĢlangıç numarası, b-Makbuz
cildinin son numarası, c-Serisi, d-Kime verildiği, e-VeriliĢ tarihi, f-Alanın Ġmzası, g-Makbuz
koçanın iade tarihi, h-Makbuz koçanını gelir alanın imzası, ı-Ġzahat ) baĢlıklarını ihtiva eden
makbuz kayıt defterine numarası en küçük olan makbuz cildinden baĢlamak üzere alt alta
kayıt edilmektedir. Tahsildara makbuz verildiğinde adı, soyadı veriliĢ tarihi yazılarak imzası
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alınır. Makbuz kullandıktan sonra tahsildarın huzurunda teslim eden memur tarafından
deftere makbuz koçanın iadesi imza attırılarak teslim alınır.
Ayrıca
makbuz
ciltlerin
kullanılması
Tahsilât
Yönetmeliğinin
26.27.31.28.33.34.36.37.38. ve 40. maddeleri hükmüne göre bunlara uyulmaktadır.
Kullanılmakta olan tahsildar irsaliyelerin hazırlanması yönetmeliğin 11. maddenin 2 numaralı
örneğe uygun olarak hazırlanıp kullanılmakta olup, Yönetmeliğin 11. maddesi gereği tanzimi
ve kontrolü yapılır.
Tahsildar tarafından düzenlenen irsaliyelerin servisimizce kontrol edilip, teslimatın
yapılması için iki nüsha teslimat müzekkeresi düzenlenerek baĢ vezneye teslim edilir.
Tahsilât Yönetmeliğinin 3. maddesi uyarınca Tahsili tahakkuka bağlı birlik gelirlerimiz
gelir çeĢidine göre mükellef müfredat defterleri ( Bilgisayar kaydı da tutulmaktadır.) kaydı
tutulup zamanında iĢlenmektedir. Bu kayıtlar Tahsilat memurlarınca tutulmaktadır.
2012 YILI TAHAKKUKLU GELĠRLERDEN
Servisimizce Encümene intikal eden yazı sayımız, 23 adettir.
Servisimize gelen evrak sayısı 543 adet olup, giden evrak sayısı 1248 adettir.
Müdürlüğümüzce 2012 yılı içerisinde 364 adet haciz varakası düzenlenmiĢtir.
AĢağıda dökümü gösterilen Belediyemize ait tahakkuklu gelirler vade günlerine göre
tahsil edilmekte, tahsil edilemeyen alacaklarımız yasal yollardan takip edilerek tahsilâtı
sağlanmaktadır.
GELĠR MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHSĠLÂT ĠÇĠN GÖNDERMĠġ OLDUĞU
TAHAKKUKLU GELĠRLERDEN
ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ ve TABELA GELĠRĠ
Ġlgililerin talebine binaen mülkiyeti Belediyemize ait olan yerler ile umuma ait yol,
yeĢil alan, trotuar vs. gibi alanlarda Belediyemiz izni ile reklam teĢhir eden mükelleflerden
5216 sayılı kanunun 23/e maddesi gereğince alınacak tahsis, bakım ve kontrol ücreti olarak
ġehrimizin muhtelif kesimlerinde bulunan, Belediyemize ait 1043 adet ilan reklam vergisi
mükellefi için, 2012 yılı tahakkuk miktarı; 2.217.736,12 ¨ dır. 2011 yılından devrettirilen
Ġlan-Reklâm Verg. Totem tabela geliri- Tabela Geliri; 145.465,42 ¨ olmak üzere toplam
tahakkukumuz; 2.363.201,54 ¨‟dır. Bu miktarın 2.219.760,73.Tl. tahsil edilmiĢ olup,
143.440,81 ¨ 2013 yılına devretmiĢtir. Devreden bu miktarın ( 22.485,28 ¨ ) % 0.90 kısmı
6111 sayılı yasa gereği taksite bağlı olduğundan, kalan miktar için yasal icra takibi
baĢlatılmıĢtır. 2012 yılında tahsilât oranımız % 93,90 olarak gerçekleĢmiĢtir.
ELEKTRĠK TÜKETĠM VERGĠSĠ
Elektrik tüketim vergisi olarak 2012 yılında tahakkuk ettirilen miktar; 3.660.763,40
¨‟dır. Bu miktarın tamamı tahsil edilmiĢ olup, tahsilat oranımız % 100 olarak
gerçekleĢmiĢtir.
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YANGIN SĠGORTA
Yangın Sigorta vergisi olarak 2012 yılında tahakkuk ettirilen miktar; 289.700,50
¨‟dır. 2011 yılından devrettirilen miktar. 944,35 ¨ olmak üzere toplam tahakkukumuz;
290.644,85 ¨‟dır. Bu miktarın 286.070,92 ¨ tahsil edilmiĢ olup, 4.573,93 ¨‟sı 2012 yılına
devretmiĢtir. 2012 yılında tahsilât oranımız % 98,40 olarak gerçekleĢmiĢtir.
ARSA GELĠRĠ
ġehrin muhtelif yerlerinde satıĢı yapılan arsalardan, 2012 yılında tahakkuk ettirilen
miktar, 57.247.683,00 ¨ ‟dır. 2011 yılından devrettirilen miktar. 1.668.000,00 ¨ olmak
üzere toplam tahakkukumuz; 58.915.683,00 ¨ ‟dır. Bu miktarın 39.701.897,95 ¨ tahsil
edilmiĢ, 1.366.358,31¨ arsa satıĢ Ģartname gereği peĢin yatırılanlardan ıskonto yapılmıĢ
olup, kalan 19.213.785,05 ¨‟sı 2012 yılına taksite bağlı olduğundan devretmiĢtir. 2012
yılında tahsilât oranımız % 100 olarak gerçekleĢmiĢtir.
KĠRA GELĠRĠ
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, kiraya verilen toplam 623 adet gayrimenkul 2012
yılında tahakkuk ettirilen miktar, 12.253.911,43 ¨‟dır. 2011 yılından devrettirilen miktar,
8.329.494,06 ¨ olmak üzere toplam tahakkukumuz; 20.583.405,49 ¨‟dır. Tahakkuk
ettirilen bu miktarın, 12.341.111,48 ¨ tahsil edilmiĢ olup, 8.242.294,01 ¨‟sı, 2013 yılına
devretmiĢtir. Devreden bu miktarın (7.073.012,54 ¨ % 85,80 kısmı taksite bağlı
olduğundan, kalan miktar için yasal takip baĢlatılmıĢtır. 2012 yılında tahsilât oranımız %
94,30 olarak gerçekleĢmiĢtir.
ECRĠMĠSĠL GELĠRĠ
Mülkiyeti Belediyemize ait olup, iĢgale verilen toplam 558 adet gayrimenkul için
2012 yılında tahakkuk ettirilen miktar, 1.058.290,38 ¨ ‟dır. 2011 yılında devrettirilen
miktar 424.009,70 ¨ olmak üzere toplam tahakkukumuz; 1.482.300,08 ¨‟dır. Tahakkuk
ettirilen bu miktarın, 1.187.689,18 ¨ Tahsil edilmiĢ olup, 294.610,90 ¨‟sı 2013 yılına
devretmiĢtir. Devreden bu miktarın (107.628,70) % 7,20 kısmı 6111 sayılı yasa gereği
taksite bağlı olduğundan, kalan miktar için yasal takip baĢlatılmıĢtır. 2012 yılında tahsilât
oranımız % 87,30 olarak gerçekleĢmiĢtir.
PARA CEZALARI
Belediye kanun ve nizamlarına uymayan 2327 kiĢi ve Ģirketlere 1608 sayılı kanun
gereğince para cezası verildiğinden 2012 yılında tahakkuk ettirilen miktar 456.833,93¨‟dır.
2011 yılında devrettirilen miktar, 724.696,84 ¨ olmak üzere toplam tahakkukumuz;
1.181.530,77 ¨‟dır. Tahakkuk ettirilen bu miktardan, 376.638,48 ¨ Tahsil edilmiĢ olup,
804.892,29 ¨‟sı 2013 yılına devretmiĢtir. Devreden bu miktarın (633.537,60 ¨ ) % 78,70
kısmı CD cezasıdır; Bu cezaların tahsili için tapu kayıtları dâhil tüm yollara baĢvurulmuĢ
ve sonuçta para cezalarının hapis cezasına çevrilmesi amacı ile Cumhuriyet savcılığına
müzekkereler gönderilmiĢtir. Diğer cezalar için de Hacizli ve Haciz ġerhi ile tahsili
takiptedirler. 2012 yılında tahsilât oranımız % 85,40 olarak gerçekleĢmiĢtir.
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ĠCRA Ġġ VE ĠġLEMLERĠ
ġehrimiz muhtelif yerlerinde Haciz durumuna düĢen, 294 mükellef para
cezalarından, 21 mükellef Ġlan Reklâm Vergisinden, 49 mükellef Ecrimisil‟den olmak
üzere toplam 364 mükellef icralık duruma düĢmüĢ olup, haklarında haciz iĢlemi
yapılmıĢtır. Bu mükelleflerden 117 adet mükellef haciz yolu ile tahsilâtı yapılmıĢtır. Kalan
247 mükellefin de muhtelif illerin trafik tescil Ģube müdürlüklerine ve tapu müdürlüklerine
(Menkul ve gayrimenkul mallarına) haciz ġerhi konmuĢtur. Ayrıca Ģehrin muhtelif
adreslerinde bulunan mükelleflere de haciz memurlarımızca haciz iĢlem takibi
yapılmaktadır.
BORÇLARIN YENĠDEN YAPILANDIRILMASI ĠLE ĠLGĠLĠ, 6111 SAYILI
YASADAN FAYDALANAN MÜKELLEFLERĠN TAKĠBĠ
2011 yılında, 6111 Yasadan faydalanan 1016 mükelleflerden, Kira, Ecrimisil, Ġlan
Reklâm, Tabela ve Yakıt borçlu mükellefler, 6 (12), 12 (24) ve 18 (36) ay eĢit taksitlerden
yapılandırılarak ödemektedirler. 2013 yılına taksite bağlı devri geçen mükellef adedi ve
borç miktarları aĢağıdaki tabloda gösterilmekte olup, 2013 yılında tahsili takibi devam
etmektedir.

VEZNELERĠMĠZDE VE TAHSĠLDARLARIMIZLA KESĠLEN MAKBUZ
ĠġLEM SAYISI
VEZNELERDE
DIġ TAHĠSĠLATDA
BANKALARDAN
TOPLAM

2012 YILI KESĠLEN MAKBUZ ADEDĠ
26245
4601
1619
32465

Belediyemiz; merkez vezne, mezarlık, itfaiye veznelerimizde, dıĢ tahsildarlar ve
Banka tahsilâtında 2012 yılı içerisinde iĢlem yapılan makbuz adedi 32.465 adet, makbuz
iĢlem sayısı yapılmıĢtır.
BÜTÜN GELĠRLERĠMĠZ ve TAHSĠLÂTIMIZ
Belediyemiz birimleri ile yapılan koordineli çalıĢma neticesinde, Bütün gelirlerimiz
Banka, Veznelerimiz ve DıĢ tahsildarlarımız vasıtası ile 2012 yılında Gelir Tahakkuk Toplamı;
447.533.925,18 ¨ 2011 yılında devrettirilen miktar 15.826.695,50 ¨ olmak üzere toplam
Tahakkukumuz; 463.360.620,68 ¨‟dır. 2012 yılında Tahsilâtımız; 431.189.676,23 ¨ ‟dır. 2013
yılına 32.170.944,45 ¨ DevretmiĢtir. Devreden bu miktarın 26.416.911,57 ¨’si taksite bağlı
olduğundan, kalan miktar için yasal takip baĢlatılmıĢtır. 2012 yılında Tahsilât oranımız %
93,06 olarak gerçekleĢmiĢtir.
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2011
YILINDAN
DEVİR

TAHAKKUKLU
GELİRLERDEN

2012 YILI
TAHAKKUK

TOPLAM
TAHAKKUK

1.574.590,95

2012 YILI
TAHSİLAT

120 1 3 9 53 İLAN REKLAM VERGİSİ

117.698,58

120 3 1 2 11 TOTEM TABELA GELİRİ

16.768,55

16.768,55

120 3 1 2 11 TABELA GELİRİ

10.998,29

10.998,29

1.520,78

9.477,51 13,83%

643.145,17

643.145,17

630.758,52

12.386,65 98,07%

3.660.763,40

3.660.763,40

3.660.763,40

100,00%

944,35

289.700,50

290.644,85

286.070,92

4.573,93 98,43%

120 6 1 5 1 ARSA SATIŞ GELİRİ

1.668.000,00

57.247.683,00

58.915.683,00

39.701.897,95

19.213.785,05 67,39%

120 3 6 1 99 KİRA GELİRİ

8.329.494,06

12.253.911,43

20.583.405,49

12.341.111,48

8.242.294,01 59,96%

120 3 6 1 2 ECRİMİSİL GELİRİ

424.009,70

1.058.290,38

1.482.300,08

1.187.689,18

294.610,90 80,12%

120 5 3 2 99 PARA CEZALARI

724.696,84

456.833,93

1.181.530,77

376.638,48

804.892,29 31,88%

374.883.091,55 371.415.744,09

3.467.347,46 99,08%

120 3 1 2 11 TAHSİS ÜCRETİ
120 1 3 2 52 ELKT.HAVAG.TÜK.VERG.
120 1 3 9 52 YANGIN SİGORTA VERG.

DİĞER BÜTÜN GELİRLERİMİZ

4.534.085,13 370.349.006,42

1.692.289,53

2013 YILINA TAHSİL
DEVİR
ORANI

1.587.481,43

104.808,10 93,81%
16.768,55

0,00%

2013 yılı içerisinde de Belediyemizin alacakları, aynı disiplin ve özveriyle takip
edilip, Tahsili takibi sağlanacaktır.
4. GELĠR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı
Belediye Kanunu, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı devlet Ġhale Kanunu, Mahalli Ġdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, BüyükĢehir Belediyelerinin Yönetimi ile ilgili diğer
mevzuat hükümleri ile BaĢkanlık emir ve talimatları çerçevesinde belediyemize hak olarak
tanınan vergi, resim, harç vb. her türlü gelirlerin matrahlarının tespit edilmesi, tarh, tebliğ ve
tahakkuklarının yapılarak alacakların muaccel hale getirilerek tahsilâtının yapılmasına hazır
hale getirilmesi iĢlemini yerine getirmektedir.
GELĠR KODUNUN TOPLAM GELĠRDEKĠ RAKAMSAL VE
YÜZDELĠK DĠLĠMĠNĠ GÖSTERĠR ĠSTATĠSTĠK GRAFĠĞĠ

250.000.000,00
200.000.000,00

206.697.590,01

192.414.194,77

300.000.000,00
0,42

0,5
0,45

0,45

0,4
0,35
0,3
0,25
57.481.945,79

150.000.000,00

0,01

0,00

Rakamsal ArtıĢ
% Oranı

743.961,00

50.000.000,00

6.022.929,11

100.000.000,00

0,2
0,12

0,1
0,05

0

0

Vergi Gelirleri

TeĢebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri

Alınan BağıĢ
ve Yardımlar

Diğer Gelirler

Sermaye
Gelileri

6.022.929,11

192.414.194,77

743.961,00

206.697.590,01

57.481.945,79

0,01

0,42

0

0,45

0,12
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EKONOMĠK SINIFLANDIRMA DÜZEYĠNDE GELĠR TAHAKKUK CETVELĠ
Hesap
Kod

Ekonomik
Kod

Ekonomik
Kodun Adı

01

Vergi Gelirleri

03

TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04

Alınan BağıĢ ve Yardımlar

05

06

Gelir Tahakkuk
Tutarı

Gelir
Kod.Top.Gel.
% Orn.

6.022.929,11

0,01

192.414.194,77

0,42

743.961,00

0,00

Diğer Gelirler

206.697.590,01

0,45

a) Merkezi Ġdareden Alınan

191.367.017,37

0,41

15.330.572,64

0,03

57.481.945,79

0,12

463.360.620,68

1,00

b) Merkez Ġdare Payı DıĢında
Kalan Gelirler
Sermaye Gelirleri
TOPLAM

Belediyemizin kira aldığı iĢyeri toplam 496 adettir.
KarıĢık iĢyerlerinden 22 adet iĢyerinden ecrimisil alınmaktadır.
5.STRATEJĠ GELĠġTĠRME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1-FAALĠYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Strateji geliĢtirme Ģube müdürlüğü olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu‟nun 56. maddesi,
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 41. maddesi ile 17.03.2006 tarih ve
26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları hakkında yönetmeliğin 11. maddesinin (3) fıkrasına istinaden 2011 yılı
içerisinde Kayseri BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde gerçekleĢtirilmiĢ olan faaliyetleri içeren
birim faaliyet raporlarının hazırlanması sağlanmıĢ ve idare faaliyet raporuna son Ģekli
verilmiĢtir.
2-PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 9. maddesi ile 5393 sayılı
Belediye Kanunu‟nun 41. maddeleri gereğince hazırlanması gereken ve 2013 yılı içerisinde
gerçekleĢtirilmesi planlanan hedefleri içeren Birim Performans Programlarının hazırlanması
sağlanarak 2013 Performans Programına son Ģekli verilmiĢtir.
3-STRATEJĠK PLANIN UYGULANMASI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesi,5393 sayılı Belediye
Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanması gereken ve 2012-2016 yılları arasında
gerçekleĢtirilmesi planlanan hedefleri içeren Stratejik Planın uygulama dilimleri olarak
performans programları hazırlanarak uygulamaya geçilmiĢtir.
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4-KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. maddesi gereğince, Maliye
Bakanlığı tarafından “Kamu Ġç Kontrol Standartları Tebliği” hazırlanarak, 26.12.2007 tarihli
ve 26738 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır.
5018 sayılı Kanunun 60‟ıncı maddesine göre de, Mali Hizmetler Birimleri, idarenin iç
kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliĢtirilmesi konularında
çalıĢmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten sorumludurlar. Bu
sorumluluğun gereklerini yerine getirmek ve Belediyemiz iç kontrol sisteminin Kamu Ġç
Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla, tüm birimlerimizin katılımı sağlanarak
2009 yılında hazırlanan Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı
revize edilmiĢtir. 06.11.2011 tarihinde Maliye Bakanlığına gönderilerek çalıĢmalara
baĢlanmıĢtır.
Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü baĢkanlığında Ġç
kontrol sitemi uygulanması için oluĢturulan çalıĢma grubu üyeleri ile 5 toplantı
gerçekleĢtirilmiĢ ve alınan kararlar BaĢkanlık Makamının Olurlarına sunulmuĢtur.
Ġç kontrol Sisteminin uygulanmasında birimlere Ġç Kontrol Sistemi Uygulama Rehberi
ve 13 ekten oluĢan formlara BaĢkanlık Makamından Olur alınarak birimlere gönderilmiĢtir.
Belediyemiz web sayfasında Kurumsal Raporlar linki içerisinde Kamu Ġç kontrol
Formları adı altında yayımlanmaktadır.
Görev Tanım Formu (Ek-1)
Görev Dağılım Çizelgesi (Ek -2)
Hassas Görev Tespit Formu (Ek -3)
Görev Değerlendirme Formu (Ek -4)
Performans Değerlendirme Formu (Ek -5)
ĠĢ AkıĢ ġemaları (Ek-6)
Yetki Devri Formu (Ek-7)
Vekâlet Formu (Ek-8)
Görev Devri Formu (Ek – 9)
ÇalıĢan Öneri Gönderme Formu (Ek 10)
ġikâyet Formu (Ek-11)
Tutanak(Ek-12)
Ġç Kontrol Ġzleme Formu (Ek - 13)
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Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme ġube Müdürlüğü BaĢkanlığında Ġç
kontrol sitemi uygulanması için oluĢturulan çalıĢma grubu üyeleri ile 5 toplantı
gerçekleĢtirilmiĢ ve alınan kararlar BaĢkanlık Makamının Olurlarına sunulmuĢtur.
OluĢturulan formlarla ilgili olarak tüm birimlerimizin Görev Tanımları , ĠĢ AkıĢ
ġemaları, Görev Dağılım Çizelgeleri, Hassas Görevler, Yetki Devri, Görev
Değerlendirme,Vekalet, Görev Devri, Performans Değerlendirme gibi çalıĢmaları yapılmıĢ
ve SayıĢtay denetiminde örnekleri sunulmuĢtur.
Yıl içerisinde yapılan çalıĢmalar eylem planı formatında 2012 yılı Ġç Kontrol Uygulama
Raporu BaĢkanlık Makamının Olurlarına sunulmuĢtur.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
MALĠ HĠZMETLER DAĠRE BAġKANLIĞI
HARCAMA
2012 YILI NET BÜTÇE
HARCAMA KALEMĠ ADI
2012 YILI GĠDER
KALEMĠ
ÖDENEĞĠ
Personel Giderleri
528.103,00
528.101,83
01
02

SGK Devlet Primi Giderleri

80.461,00

80.460,64

03
05
06
07
08
09

Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler

2.944.731,00
4.859.268,00
11.049.953,00
599.900,00
1
8.365,00

2.917.279,39
4.852.355,33
11.048.952,92
599.838,51
0
0

GENEL TOPLAM

20.070.782,00

20.026.988,62
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MAKĠNA ĠKMAL BAKIM ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ĠKMAL VE AMBARLAR ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Makine Ġkmal Bakım Onarım Daire BaĢkanlığı hizmet sahası içerisinde ihtiyaç duyulan
tüm istekler Ġkmal ve Ambarlar ġube Müdürlüğü görev alanı sorumluluk ilkesi çerçevesinde
yürütülmektedir.
Daire BaĢkanlığı bütçe tüketiminin sıralaması; akaryakıt, personel ve yedek parça
giderleri ilk üç sırayı oluĢturmaktadır.
Genel olarak belediyemize ait bütün araç ve iĢ makinelerinin akaryakıt ve yağ
ihtiyaçları ile daire baĢkanlığımız emrinde çalıĢan tüm araçların tamir ve bakımı için gerekli
olan avadanlık, yedek parça, lastik, gibi ihtiyaçlarının talebi, temini sonrası giriĢ, tüketimi için
çıkıĢı ile tüm birimlerin demirbaĢ iĢlemlerine ait ana kayıtlar tutulmaktadır. Tüm iĢlemlerimiz
web üzerinden yapılmaktadır.
Müdürlüğümüze bağlı ambarlardaki yürütülen iĢ ve iĢlemler 5216 sayılı BüyükĢehir
Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanun
çerçevesinde çıkartılan TaĢınır Mal Yönetmeliği hükümlerine ve diğer mevzuat hükümlerine
göre yürütülmektedir.
A-BIRIM AMBARI
Daire baĢkanlığı ve bağlı birimlerinin büro malzeme, kırtasiye vb. tüketime yönelik
malzemelerinin talebi, temini iĢlemlerini takip eder, alınan bu malzemelerin birimlere dağıtım
iĢlemlerini yürütülür.
B-DEMIRBAġ AMBARI
Belediyemiz demirbaĢında kayıtlı tüm taĢınır demirbaĢlar ile ilgili yürütülen iĢ ve
iĢlemler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44.
maddesine dayanılarak hazırlanan ve 28/12/2006-2006/11545 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 18.1.2007/26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TaĢınır Mal
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.
Tüm belediyemiz birimlerinde kullanılan taĢınır demirbaĢ malzemelerinin talep, temini,
taĢınır giriĢ, taĢınır çıkıĢ, kayıt, zimmet ve raporlama iĢ ve iĢlemleri ile ekonomik ömrünü
tamamlamıĢ mevzuat gereği hurdaya ayrılması gereken veya bağıĢ yoluyla transfer edilen
demirbaĢ malzemelerinin gerekli iĢlemleri bu ambardan yürütülmektedir.
Belediyemiz envanterinde bulunan tüm demirbaĢ taĢınır malların yeniden sayılarak
güncellenmesi için barkotlu demirbaĢ etiketi sistemine geçilmiĢ olup, etiketleme iĢlemi ile
gerekli güncelleme yapılmıĢtır.
C-AKARYAKIT AMBARI
Tüm belediye birimlerinin akaryakıt-yağ vb. ürünlerinin talep, temini, taĢınır giriĢ ve
çıkıĢ ile raporlama iĢ ve iĢlemleri bu ambardan yürütülmektedir.
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AKARYAKIT OTAMASYONUNDA HIZMET VEREN BIRIMLERIMIZ
Akaryakıt ikmalleri tamamen otomasyon sistemi içerisinde elektronik ortamda üçlü kart
sistemi ile çalıĢmaktadır.
Yakıt ikmallerinin kayıtları elektronik ortamda tutulmakta ve muhasebe ile entegreli
çalıĢmakta, tüm bu iĢlemler ikmal ve ambarlar Ģube müdürlüğü tarafından hem yerinde hem
de web üzerinden online izlenerek olarak takip edilmektedir. Uygulamaya karpuz atan
mevkiinde bulunan merkez atölyedeki akaryakıt istasyonu ve 2 adet yakıt dağıtım
otomasyonu sistemi donanımına sahip gezici yakıt dağıtım aracı ile hizmet verilmektedir.
Yapılan bu iĢlemler bu dağıtım iĢlemleri detaylı bir Ģekilde web üzeriden çevrimiçi olarak
merkezi sisteme aktarılmakta ve arĢivleme burada tutularak muhasebeye gereken yansımalar
yapılmaktadır.

Akaryakıt Otomasyon ve Ġkmal Ġstasyonu
Belediyeye alınan ve tüketimi yapılan tüm akaryakıt iĢ ve iĢlemleri elektronik ortama
taĢınarak, yönetim ve denetiminde Ģeffaf, hesap verilebilirlik sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Ulusal Marker uygulaması, teslim alınan akaryakıt ürünlerine uygulanmaya devam
etmekte Marker testini geçemeyen ürünlerin kabulü yapılmamaktadır.
Belediyemiz tamir ve bakım atölyesinde bakım sonrası oluĢan atıkların çevre kirliliği
oluĢturmaması için göre gerekli iĢlemler yapılmaktadır. Araçlarda tamir ve bakım sonrası
oluĢan yağ, lastik, filtre ve akümülatör vb. atıklara ilgili mevzuat çerçevesinde iĢlem
yapılmaktadır.
D-YEDEK PARÇA AMBARI
Daire baĢkanlığımızın atölye ve belediyemiz toplu taĢıma ve hizmet araçlarına yönelik
yedek parça ve lastik vb. tüketim malzemelerinin talep, temin, taĢınır giriĢ ve çıkıĢ ile stoklara
ait kayıt iĢlemleri bu ambardan yürütülür.
Bütün ambarların iĢlemleri elektronik ortamda tutulmakta ve yönetmenlik gereği Mali
Hizmetler Daire BaĢkanlığı muhasebe müdürlüğü ile koordineli çalıĢmakta, günlük iĢlem
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hareketleri muhasebe kayıtlarına yansımakta ve hareketler aylık giriĢ ve çıkıĢ hesaplara
yansıma iĢlemleri mutabakatlı yürütülmektedir.
Akaryakıt ve yedek parça ambarları özelliği gereği stoklu çalıĢarak hizmetin gereği her
türlü ihtiyaca anında cevap vermektedir. Birim ve demirbaĢ ambarları ise sadece birimlerin
talep giriĢlerini tutarak stoksuz çalıĢmaktadır.
Tüm ambarlarda personel olarak 12 kiĢi istihdam edilmektedir. Bunlardan sadece
akaryakıt ambarında 7 adet personel olup, iki vardiya Ģeklinde görevini sürdürmektedir.
Birim araç yaĢ ortalaması 23 olmasına rağmen hizmette en iyi performansı elde etmek
amacıyla akaryakıt ve yedek parçaların her zaman kaliteli olanı tercih etmeye devam
edilmektedir.
Akaryakıt teslim alımlarında ihale sözleĢmesi ile yönetmelik hükümlerine titizlikle
uyulmakta olup bu konuda akaryakıt kalite ölçümünde yetkili kuruluĢ olan Sanayi Ticaret Ġl
Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak alınan akaryakıt ürünlerinin
tamamının Marker analizleri yaptırılarak kaçak akaryakıtın kurumumuza giriĢine asla
müsaade edilmemektedir.
FAALĠYET SONUÇLARI
1-AKARYAKIT ÜRÜNLERĠ
2012 YILI TÜM BĠRĠMLER BAZINDA AKARYAKIT VE ANTĠFRĠZ ALIMI
BENZĠN
MOTORĠN
ANTĠFĠRĠZ

44.889 Lt
3.667.458 Lt
9.000 Lt

2012 YILI TÜM BĠRĠMLER BAZINDA AKARYAKIT TÜKETĠMĠ
BENZĠN
MOTORĠN
ANTĠFĠRĠZ

43.379 Lt
3.575.414 Lt
9.000 Kg

Yedek Parça Lojistik Ambarı
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BAKIM ONARIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL BĠLGĠLER
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Makine Ġkmal Daire Bakım Onarım BaĢkanlığına bağlı
Bakım Onarım ġube Müdürlüğümüz Erkilet Bulvarı üzeri Karpuzatan mevkiinde yaklaĢık
108 000 metre kare alan üzerine kurulmuĢtur. Bunun 18 000 metre karesi kapalı alanlı olup
geriye kalan kısım araç parkımızdır.
Bu iĢlem Bakım Onarım Müdürlüğü sorumluğunda yürütülmektedir.
BAKIM ONARIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKĠPMAN DURUMU
2010
2011
2012
Atölye Sayısı
2
2
2
Sabit Tamir Kademe Sayısı
9
9
9
Seyyar Tamir Aracı
4
4
4
Kurtarıcı ve çekiçi vinç ve forklift
2
2
2
FAALĠYET ALANLARI
Bakım Onarım Atölyemizde tamir ve bakım iĢlemleri; DöĢeme, boya, kaporta, elektrik,
torna, hafif Ģase, motor, fren ve Yıkama yağlama olmak üzere 9 farklı ünitede
gerçekleĢtirilmektedir.
Öncelikli amacımız toplu taĢım araçlarının arızalarını gidermek, gerek mekanik gerekse
fiziksel olarak araç temizliklerinin yapılarak imkanlarımız ölçüsünde Kayseri halkına
konforlu bir ulaĢım imkanı sağlamaktır.
Tamir ve bakım hizmetlerinin büyük kısmı Karpuzatan bakım ve onarım atölyesinde,
hafif bakımlar BeyazĢehir atölyesinde, acil müdahaleler ise 4 adet seyyar tamir aracı ile mobil
olarak yapılmaktadır.
Atölyelerimizde çift vardiya sistemine göre çalıĢılmaktadır. Toplu taĢımada kullanılan
belediye otobüslerinin yanında belediyemize bağlı diğer birimlerden gelen araçların tamir ve
bakımları yapılarak hizmete hazır halde tutulmaktadır.
Toplu taĢıma araçları ve diğer araçların iç ve dıĢ temizliği bağlı atölyelerimizde
otomatik üst yıkama makineleri tarafından yapılmaktadır.
Belediye araçlarının tamir ve bakımı için gerekli olan yedek parçalar birim
elemanlarımızın talebi üzerine ikmal ve ambarlar müdürlüğü tarafından temin edilir. Temin
edilen malzemelerin kalite kontrolü ilgili bölüm ustaları tarafından yapılarak uygunluk onayı
verilmektedir.
Belediyeye ait araçlardan trafik kazasına karıĢanlardan hasarlı olanların ekspertiz
iĢlemleri takip edilerek araç hasarlarının ilgililerinden tahsil iĢlemlerini takip edilmektedir.
Araçların periyodik bakım ve arıza onarımları sonrası çıkan yedek parça hurdası ile atık
yağların ilgili kanunlar çerçevesi ile MKE veya diğer yetkili kuruluĢlara teslimatını
gerçekleĢtirilmektedir. Çevre sağlığı açısından Atık yağlar ve yağ filtreleri biriktirilerek ilgili
mevzuat çerçevesinde bertaraf tesislerine gönderilmektedir.
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Engelli vatandaĢlarımızın istifadesine yönelik olarak ürettiğimiz özürlü rampalarını
yapım ve araç üzeri montaj çalıĢmalarımız devam etmektedir.
BELEDĠYE ARAÇLARININ TAMĠR, BAKIM VE TEMĠZLĠK FAALĠYETĠ
Yıl içerisinde belediyemize ait araçların;
1- 650 defa yağ değiĢimi ve yıkama yağlama iĢlemleri yapılmıĢtır.
2- 125 ad. Otobüsün vites kutusu bakımı,
3- 5 adet diferansiyel tamiri ve bakımı,
4- 6 adet direksiyon pompası tamir ve bakımı,
5- 153 adet ventil değiĢimi,
6- 37 adet hava kompresör değiĢimi, tamiri ve bakımı,
7- 125 adet baskı balatasının değiĢimi,
8- 16 adet komple ön dingil tamiri,
9- 20 adet otomatik kapı beyni bakımı,
10- 30 adet su tahliyesi, 20 ad. hava tahliyesinin bakımı ve gerekli olanın değiĢimi
yapılmıĢtır.
11- 13 adet motor revizyonu,
12- 2 adet krank değiĢimi,
13- 22 tk. Enjektör değiĢimi,
14- 20 adet devridaim tamir ve bakımı
15- 24 adet Mazot pompası değiĢimi,
16- 5 adet mazot deposunun değiĢimi,
17- 2 adet motor bloğu değiĢimi,
18- 5 adet aracın koltukları komple kadife döĢeme yapıldı,
19- 30 adet aracın kısmi döĢeme bakımı,
20- 15 adet arka beĢli oturak değiĢimi,
21- 200 adet tekli oturak değiĢimi,
22- 4 adet Tavan, 10 adet Yan kontra 12 adet otobüsün taban tahtası, taban döĢemesi ve
alüminyumlarının değiĢimi
23- 4 adet otobüsün orta körük tamiri,
24- 34 adet komple boya,
25- 150 adet. Aracın ihtiyaca göre muhtelif kısımlarının boyama iĢi,
26- 20 adet aracın kısmi kaporta bakımı,
27- 5 adet otobüsün Ģase tamiri,
28- 10 otobüsün Komple tabanı açılmıĢ ve bakımları yapılmıĢtır.
29- 120 adet Tekerlek değiĢimi,
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30- 470 takım fren balatası, 74 adet kampana, 24 adet fren merkezi ve fren beyni
değiĢimi,
31- 52 adet ön ve arka fren cırcırı ile 66 adet fren arka ve ön eksantrikleri değiĢimi,
32- 65 adet MarĢ dinamosu değiĢimi ve bakımı,
33- 41 adet ġarj dinamosu değiĢimi ve bakımı ile
34- 72 ad. akü değiĢimi yapılmıĢtır.
35- 50 otobüsün tavan havalandırmaları için komple fan motoru değiĢtirilmiĢ,
36- 150 adet sadece fan motoru yenisi ile değiĢtirilmiĢtir.
DURAK ĠMALAT VE BAKIMI
BaĢkanlığımız talimatları doğrultusunda Ģehir içi ve Hinterlant bölgeleri içerisindeki
kapalı duraklar yeniden tasarlanarak Ģehrin estetiğine yakıĢır biçimde polikarbon malzemeden
üretilmiĢtir. Ayrıca yeni tasarlanmıĢ estetik görünüĢlü çakma duraklar imal edilerek kapalı
durak konulması mümkün olmayan yerlere monte edilmiĢtir.
2 adet gezici aracımız hinterlant bölgesindeki tüm durakların bakımını yerinde ve seri
bir Ģekilde yapmaktadır. ġehir merkezindeki cam duraklar yap iĢlet devret modeli ile
özelleĢtirilmiĢtir. Bunların her türlü tamir ve bakımı ilgili firmalara aittir.
2012 yılı içerisinde yapılan iĢlemler ile ilgili olarak;
Kapalı durak üretimi ve montajı
Ferforjeli çakma durak üretimi ve montajı
Durakların yerinde bakımı (boya ve temizlik vb.)

80
200
500

3. OTOBÜS ĠġLETME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLU TAġIMA FAALĠYETĠ
Bu iĢlem Otobüs ĠĢletme ġube Müdürlüğü sorumluğunda yürütülmektedir. 5216 sayılı
BüyükĢehir Belediyesi Kanunuyla hinterlant projesi çerçevesinde toplu taĢım iĢinin tamamı
Daire BaĢkanlığımız tarafından eksiksiz olarak sürdürülmeye devam edilmektedir.
Genelde halkın yoğun olarak istifade ettiği bölgelere öncelikle Üniversite gibi yerlere
tek biletle ulaĢım sağlanmaktadır.
BüyükĢehir Belediyesinin hazırlayarak uygulamaya koyduğu hat havuzu sistemini 386
adet BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde çalıĢmakta olan Özel Halk Otobüsleri ve BüyükĢehir
Belediye otobüsleri oluĢturmaktadır.Toplu taĢımaya iliĢkin günlük yapılan iĢlemler; Sabah
saat 03.30 da garaj Ģoförleri servis Ģoförlerini toplama üzere atölyeden Ģehrin 6 bölgesine
ayrılır. Toplanan bu Ģoförler 05.30 da araçlarının baĢında hazır bulunarak aracını servise
uygun olup olmadığını kontrol eder. Bilet okuma cihazını o gün çalıĢacağı servis güzergâhı
kodunu elektronik panoya girerek ilk kalkıĢ noktasına hareket eder. UlaĢım mesafesine göre
servis süreleri 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 90 dakikalık sürelerde değiĢkenlik arz eder.
Otobüslerin çalıĢma süresi hattı yoğunluğuna ve ihtiyaca göre 14, 18, 24 saat sürelidir. Bir
günde düzenlenen servis türü yine yoğunluğa ve ihtiyaca binaen normal, takviye, hızlı, köy
servisi, tam gün servis ve rink servisler olmak üzere çeĢitlilik gösterir. Normal serviste kendi
içerisinde çekilen ve çalıĢan olmak üzere 2 ye ayrılır. Normal servis, günlük düzenlenmesi
zorunlu olan süresi ve güzergâhı belirli olan servis türüdür. ÇalıĢan servis çalıĢma süresi 18
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saattir. ġoför 9+9 saat olmak üzere 2 vardiya çalıĢır. Her Ģoföre kendi vardiyasında yedek
Ģoför tarafından 1 saat dinlenme molası verilir. Çekilen servis çalıĢma süresi 14 saattir. ġoför
7+7 saat olmak üzere 2 vardiya çalıĢır. Her Ģoföre kendi vardiyasında yedek Ģoför tarafından
1 saat dinlenme molası verilir. Hızlı servis, hareket noktasından sonra sadece belirli
duraklarda indirme-bindirme yapan servistir. Takviye servis ihtiyaca binaen normal servise ek
olarak ilave edilir ve servis süresi kısıtlıdır. Yedek Ģoförler tarafından ifa edilir. Köy servisi,
BüyükĢehir Belediyesi Mücavir alanı içerisindeki köylere yapılan servisleridir. Günlük servis
sayısı ihtiyaca ve yolcu potansiyeline göre sınırlıdır. Ring servis, Ģehir merkezi içerisinde
yolcu akıĢının yoğun olduğu uzak mesafeli yerleĢim merkezleri arasında düzenlenen servistir.
Tam gün servis, 24 saat sürekli taĢımacılığın yapıldığı servistir.Ayrıca engellilerin
kullanabileceği Ģekilde dizayn edilmiĢ 1 adet otobüs ile engelli öğrencilere yönelik servis
hizmeti verilmektedir. YaklaĢık 10 öğrenci bu hizmetlerimizden yararlanmaktadır. 2 adet
toplu taĢıma hizmeti veren otobüsümüzde özürlü kullanımına uyguna hale getirilmiĢtir.
Normal servislerin dıĢındaki; takviye servis, hızlı servis, köy servisi ve rink servisi gibi
servisler yedek Ģoförler tarafından ifa edilmektedir. ġoförlerin senelik izine çıkarılmasında,
sağlık sebebi ve sosyal izinleri (ölüm, düğün vs.) gibi nedenlerden dolayı iĢe gelemeyen
Ģoförlerin yerine yedek Ģoförler kullanılmaktadır. Ayrıca sosyal içerikli faaliyetlerde, cenaze
hizmetlerinde de yedek Ģoförler kullanılmaktadır.
Garajdaki bütün araçların yağ ve su kontrolü, Ģoförlerin toplanması ve dağıtılması iĢleri
ise garaj Ģoförlerimiz tarafından yapılmaktadır.
ġoförlerin çalıĢma süreleri 4857 sayılı iĢ kanunu ve bağlı bulunduğu sendika
sözleĢmesine göre haftalık çalıĢma süresi 45 saattir.
Toplu taĢımada çalıĢma Ģekli, özel halk otobüsün bütün hatlara sırası ile çalıĢtığı hat ve
gelir paylaĢım havuzu Ģeklindedir. Bu sistem bütün otobüslerin ortalama aynı geliri elde
etmesine imkân vermekte ve çalıĢma adaletini ve barıĢını sağlamaktadır.
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Bu sisteme 27.12.2004 tarihinde hazırlanan bir sözleĢme ile geçilmiĢtir. Daha öncesinde
ise kiĢiler kendilerine tahsis edilen hatlarda çalıĢmaktaydılar.
Bu havuza katılım da ise ferdi veya guruplar yerine bütün iĢlemlerde, sözleĢmenin
6.maddesi e fıkrasına istinaden Özel Halk Otobüsçüleri Odası muhatap olarak kabul
edilmiĢtir. Havuz sisteminde Belediye ve Halk Otobüsleri bir sistem içerisinde birlikte
çalıĢtıklarından en büyük problemlerden biri otobüslerin son duraklardan zamanında hareket
etmemesidir. Bunu nedeni ise ana arterler üzerinde çakıĢan bir ve birden fazla otobüsün yolcu
taĢımada önceliği elde etme çabasıdır. Havuz sistemi bu ana arterler üzerinde istenilen saat
düzenlemesi yapma imkânını vermektedir. Çünkü eski sistemde 7 farklı grup
(Belediye+DolmuĢçular grubu+5 adet ihale ile satılanlar grubu) çalıĢmakta ve bunlar kendi
hatları içerisinde dönerli olarak hareket etmekte, birbirlerinin hattına girememekteydi. Bu
nedenle yapılacak bir saat düzenlemesi diğer hattın hakkına tecavüz edebileceğinden problem
olmakta idi. Ancak havuz sistemi ile bu problemi tamamen ortadan kaldırmıĢtır.
Farklı çalıĢan gruplar sürekli kendi içlerinde aynı hatlara çalıĢtıklarından bir süre sonra
iĢi inceliklerini öğrenip hangi saatlerde hangi grubun önüne düĢeceğini hesap ederek buna
göre araç seyrine yön vermekte ya gaza basmakta yada yavaĢ seyretmekteydi. Buda yolcu
güvenliğini tehlikeye atmakta veya aĢırı yavaĢ seyirden dolayı yolcunun tepkisini çekmekte
idi. Havuz sistemi ile herkes bütün hatlarda eĢit ve dönerli çalıĢtığından bu problem ortadan
kaldırılmıĢtır.
Farklı gruplar, farklı örgütlenmeleri de beraberinde getirerek, aynı odaya kayıtlı
olmalarına rağmen bu grupların ferdi istekleri idareyi gereksiz meĢgul etmekte ve idari
personel üzerinde bu problemlerinin çözümüne yönelik baskılar kurulmasına neden olmakta
idi. Havuz sisteminde ferdi isteklerde olsa yapılacak düzenlemeler bir bütünü kapsadığından
bu problemleri ortadan kaldırmıĢ ve örgütlenmeleri de kendiliğinden etkisiz hale getirmiĢtir.
Hat havuzuna ilaveten kurumsallaĢmaya yönelik önemli adımlardan bir diğeri olan Para
Havuzu Sistemine geçilerek haksız rekabet olayı ortadan kaldırılmıĢtır. Böylece aĢırı yolcu
taĢımaya yönelik tehlikeli ve hızlı araç kullanımının önüne geçilmiĢtir.
Havuz sistemi hatlar ile ilgili bütün artırmaların, çekmelerin, uzatmaların veya
kısaltmaların önünü açmaktadır. Kısacası her türlü manevra kabiliyetini mümkün kılmaktadır.
Havuz sistemi, toplu taĢımacılıkta kalite standardını yükselterek, toplumun taĢımacılık
isteklerine daha fazla cevap verme imkânını mümkün kılmıĢtır. Bununla paralel olarak
taĢımacılık çeĢitlenmeleri de daha rahat planlanıp uygulanabilecektir.
Daha önceleri Halk Otobüslerine Ģoför seçiminde Ģoförün kalitesinden ziyade yolcu
sayısını artırmaya yönelik kurnazlığına ve hızlı araç kullanma yeteneğine dikkat edilirken
havuz sistemi bunu en asgariye indirmiĢtir.
Daha önceleri her grubun farklı sözleĢmeleri ve farklı cezai maddeleri olmasından
dolayı, ister istemez sözleĢmeye göre hareket etme zorunluluğundan doğan aynı suça farklı
ceza uygulamalarını ortaya çıkartırken, havuz sisteminde bütün araçlar tek sözleĢme altına
alınarak herkes için adil olan hak ve ceza sistemi oluĢturulmuĢtur.
Ayrıca; UKOME ve Belediye meclisi kararıyla Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
Denetimli Özel Halk Otobüsleri ÇalıĢma Yönetmeliği uygulamaya konularak denetim
noktasında tek çatı oluĢturulmuĢtur.
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TaĢımacılığı rahatlatmaya yönelik bu tür uygulamaların kolayca yapılabilmesi aracın
sıhhatini de olumlu etkileyerek daha az mazot sarfiyatını sağlamıĢtır.
01.08.2009 tarihinde faaliyete geçen hafif raylı sistem uygulaması ile ulaĢım yeniden bir
yapılanma sürecine girmiĢtir. Ġlk etap uygulaması olarak Ģehir merkezine giren bazı
hatlardaki araçlarımızın giriĢi engellenmiĢtir. Bu hatlarda mağduriyeti önlemek için aktarma
uygulaması yapılarak gidilecek yere raylı sistemle gidilmesi sağlanmıĢtır. Aktarma
uygulamalarında 60 dakika içerisinde raylı sistem-otobüs, otobüs-raylı sistem arasında
yapılan aktarmalarda ikinci bir bilet düĢümü olmamaktadır. Ayrıca aktarmanın rahat ortamda
yapılabilmesi için doğu terminali yanında yeni bir aktarma istasyonu kurulmuĢtur.
Havuz sistemi; ileride raylı sisteminde devreye girmesiyle yapılacak olan yeni ulaĢım
planlamasında Halk Otobüslerine yönelik hat dağılımı ve planlamasının daha rahatça
yapılabilmesine imkân sağlayacaktır.
Havuz sisteminin en önemli katkısı kurumsallaĢmayı getirmiĢ olmasıdır. Ġleride kiĢiler
değiĢse bile sistem değiĢmeyeceğinden toplu ulaĢımda her hangi bir sorun yaĢanmayacaktır.
Otobüslerimiz Kayseri‟ nin muhtelif yerlerinde bulunan 7 adet hareket amirliğimiz
tarafından sevk ve idare edilmekte ve denetlenmektedir. Bu bölgeler Kayseri‟nin yerleĢim
yoğunluğu ve fiziki yapısına göre ayarlanmıĢtır. Bir uçtan bir uca yaklaĢık 90 km. lik bir
uzunlukta toplu taĢımacılık iĢlemi yapılmaktadır.
ġoförlerimize yönelik hizmet içi eğitim semineri belirli aralıklarla devam etmektedir.
Özellikle bu seminerlerde toplu taĢımacılık ile ilgili dikkat edilmesi ve uyulması gerekli
kurallar ve halkla iliĢkiler konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalıĢmalar yapılmıĢtır.
DENETIM FAALIYETI
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsleri ÇalıĢma Yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda, otobüs iĢletme müdürlüğümüz marifetiyle 39 personelle
BüyükĢehir Belediyesi tarafından özelleĢtirilen otobüslerin belediye adına izlenme ve
denetimi yapılmaktadır.
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Özel Halk Otobüsleri Ģehir içi toplu taĢımanın kurallarına uyum noktasında belediye
otobüsleri ile özel halk otobüsleri tek bir koordinasyon içerisinde çalıĢmalarını
sürdürmektedir. ġu anda 386 Özel Halk Otobüsü (194 adet dizel + 192 doğalgazlı) ile 129
Belediye otobüsünün günlük hareketleri takibimiz altındadır.
Denetimlerde ön plana alınan hususlar; ulaĢımda hizmet veren araçları son durak
hareketleri, trafikteki seyri, yolcu durumu, sürücünün yolcuya karĢı davranıĢı, durak ve
peronlara giriĢ ve çıkıĢları, seyir esnasında trafik ihlalleri, trafik kazalarında olaya acil ulaĢım
gibi hususlardır.
ĠĢletmenin tüm hareket memurlukları belediye ve halk otobüsleri ayrımı yapmaksızın
tamamına sevk ve idare hizmeti vermekte olup, uygulamanın birinci derecede sorumluklarını
üslenmiĢ durumdadırlar. Ayrıca hareket amirlerimiz sorumlu oldukları hareket noktalarında
koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Yapılan bütün Ģikâyetler değerlendirilerek son
derece hızlı bir Ģekilde çözüme kavuĢturulmaktadır. ÇalıĢmalarımızda en önemli husus
Ģikâyete konusunu detaylıca araĢtırıp, tarafsız değerlendirme ve bunun akabinde sorunlu
Ģahısların aynı hatayı bir daha tekrar etmemesi gerekli yaptırımların yapılmasına dair
iĢlemlerdir. Bunun için de yönetmeliğin gereği olan raporlar tanzim edilerek ilgili mercilere
intikal ettirilip, neticesine göre de gerekli iĢlemlerin yapılmasıdır.
DENETIM
Günlük denetimler özellikle pik saat dediğimiz yolcu yoğunluğu daha fazla olan sabah
saat 07.00–08.30 arası ile akĢam saat 16.30–19.00 saatleridir. Bu saatlerde bütün denetim
elemanlarımız Ģehrin merkezi noktalarından yolcu yoğunluğuna göre yedek araçları takviye
servis olarak değerlendirirler. Diğer zamanlarda ise ulaĢımdaki araçlar içerisinde fiili
denetimlerini sürdürmektedirler. Bu denetiler esnasında ilgili araçlarda görülen aksaklıklar
denetim tutanaklarına iĢlenerek giderilmesine yönelik üst makama bilgi verirler.
386 Adet Özel Halk Otobüsü ve 85 adet Belediye Otobüsüne araç içi kamera sistemi
takılmıĢ olup Ģoför, araç ve yolcu güvenliği ile alakalı gelen Ģikayetler anında
değerlendirilerek en kısa zamanda çözüme ulaĢılmaktadır.
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Özel Halk Otobüsleri denetimlerinde sözleĢme maddeleri esas alınarak yapılır. Görülen
aksaklıklar raporlanmak suretiyle ceza iĢlemini gerektiriyorsa encümene havalesi üst
amirlerce yapılır.
Belediyemiz ALO 153 hattına, ALO OTOBÜS hattı olan 222 8 999 olan hatta ve
internet üzerinden www.kayseri.bel.tr olan internet adresine toplu taĢıma ile igili vatandaĢtan
ulaĢan ihbar telefonlarına ve Ģikayetlerine göre Ģikayet konuları değerlendirilmekte ve
vatandaĢa dönülerek gerekli bilgiler verilmektedir.
FAALIYETLERDEKI DEĞIġMELER
2228999 no lu ALO OTOBÜS hattı ve www.kayseri.bel.tr internet adresi kurularak
Ģikayetlerin tek noktada toplanması sağlanmıĢtır. Bu sayede iĢlem ve çözüm hızı artmıĢtır.
Bölge Hareket Amirliklerine kamera sistemi takılarak bu bölgelerin güvenliği ve
izlenmesi sağlanmıĢtır.Toplu ulaĢım araçlarından Halk otobüslerine kamera sistemi takılarak
izleme iĢlemine baĢlanmıĢtır. Bu sayede vatandaĢla Ģoför arasındaki muhalefetin tespit
edilmesi, ġoförün trafik içindeki tavır ve davranıĢlarının, yolcuya karĢı tavır ve
davranıĢlarının tespit edilmektedir. Ayrıca Belediye Otobüslerine de kamera takılması için
ihale yapılmıĢtır.

GüneĢ (solar) enerjili durak modeli
Belediye ve Halk otobüslerinin tamamında dijital pano sistemine geçilerek, bütün
araçlar levha kirliliğinden ve gereksiz levha maliyetinden kurtarılmıĢtır. ĠĢletme bünyesinde
bulunan güzergah sayımız 374 sayısına ulaĢmıĢtır. Buna bağlı olarak güzergâhımızda günlük
ortalama 109.420 km. mesafe kat etmektedir. Toplu taĢımacılığı devralınan mevcut
belediyelerin çalıĢma sistemleri titizlikle incelenerek ihtiyaca göre daha önceki mevcut
haklarından daha iyi bir seviyeye getirilmiĢtir. Bu doğrultuda servis sayıları artırılmıĢ, hatları
uzatılmıĢ veya birleĢtirilmiĢ ve saatleri yeniden düzenlenmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmaların
halkımız tarafından beğenisi toplu taĢımacılıktan memnuniyeti %74 seviyelerine çıkarmıĢtır.
Raylı sistem uygulaması ile birlikte raylı sistem güzergahı üzerinde çalıĢan araçlarımızın
çekilmesi üzerine yolcu sayımızın günlük ortalaması 273 bin olarak gerçekleĢmiĢtir. Yeni
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yapılaĢmaların devam etmesi ve insanların toplu taĢımacılığa özendirilmesi çabaları ile
birlikte bu sayının daha da yukarılara çıkmasını bekliyoruz.
Sac levhalardan dijital panolara geçildi.

Otobüslerin kamara ve araç takip sistemi ile denetim
Belediye ve Halk otobüsleri araç takip sisteminden (GPS) anlık takip edilerek güzergah,
yolcu sayısı, hız raporları alınmaktadır. Araç takip sistemi sayesinde anlık yolcu sayısı takip
edildiğinden bazı güzergahlarda gün ortasında ( saat 09.00- 16.00 arası ) servis frekansları
düĢürülmüĢtür.
ġehri merkezinde birbirine yakın olan duraklarda durak atlama uygulaması yapılmıĢtır.
Bu sayede durakların fiziki yetersizliğinden kaynaklanan sıkıĢmaların önüne geçilerek durak
yükleri paylaĢtırılmıĢtır. Ayrıca yolcuların da araçlara daha rahat binmeleri sağlanmıĢtır.
Yeni açılan yerleĢim yerlerine ihtiyaç halinde yeni servis veya güzergah açılmaktadır.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI

2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ

2012 YILI GĠDER

Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri

14.769.057,00
3.640.830,00

13.221.643,53
2.679.525,94

Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM

16.521.620,00
0,00
11.520.001,00
0,00
0,00
0,00
46.451.508,00

15.667.654,49
0,00
810.741,13
0,00
0,00
0,00
32.379.565,09
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ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

2012 yılı içerisinde Ģehrimizde toplam 2293 adet itfaiye olayı meydana gelmiĢtir.
1- FAALĠYETLER
A) BĠNALARDA YANGIN GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNĠN ALDIRILMASI VE
DENETLENMESĠ FAALĠYETĠ;
1-PROJE VE ĠSKAN ONAYI FAALĠYETĠ
Teknik Büro Amirliğimize, proje ve iskân onayı’ nı almak için 2204 adet (1779 adet
proje, 425 adet iskân) müracaatı yapılmıĢ ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra
onaylanmıĢtır.
YILLAR
Proje Kontrol Faaliyeti
Ġskân Kontrol Faaliyeti
Toplam Kontrol Faaliyetleri

2010
GERÇEKLEġEN
3064
372
3.436

2011
GERÇEKLEġEN
1313
464
1777

2012
GERÇEKLEġEN
1779
425
2204

2-Ġġ YERĠ KONTROL FAALĠYETĠ (GSM)
Ġtfaiye Zabıta Amirliğimize, iĢyerlerine ruhsat almak için 1393 adet müracaat
yapılmıĢ ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra ruhsatları verilmiĢtir.
YILLAR
Kontrol Yapılan ĠĢ Yeri Sayısı
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2010
2011
2012
GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN
1.820
1369
1393
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YANGINA SÖNDÜRME FAALĠYETĠ
2012 Yılında Ģehrimizde toplam 1587 adet yangın olayı meydana gelmiĢtir.
2010
2011
2012
GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN
Yangına Müdahale Sayısı
2242
3022
1587
YILLAR
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B-EĞĠTĠM FAALĠYETĠ
Ġtfaiye Eğitim ve Halkla ĠliĢkiler Amirliğimize, Okul, Resmi ve Özel KuruluĢlardan
187 adet tatbikat ve eğitim müracaatı yapılmıĢ olup, 187 (50.085 kiĢi) değiĢik yerde tatbikat
ve eğitim gerçekleĢtirilmiĢtir.
YILLAR
Verilen eğitim sayısı
Tatbikat ve eğitimlere katılan kiĢi
sayısı
Hizmet içi eğitim süresi (saat)

2010
2011
2012
GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN GERÇEKLEġEN
94
119
187
28.280

37.687

50,085

730

600

600

C)KURTARMA FAALĠYETĠ
ġehrimizin muhtelif semtlerinde, çeĢitli nedenlerle 672 adet kurtarma iĢlemi yapılmıĢ
olup, 747 kiĢi (712 kiĢi canlı, 35 kiĢi eks olarak) kurtarılmıĢtır.
YILLAR
Kurtarma sayısı
Canlı-yaralı olarak kurtarılan
kiĢi sayısı
Eks olarak kurtarılan kiĢi
sayısı
Toplam kurtarılan kiĢi sayısı
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2010
GERÇEKLEġEN

2011
GERÇEKLEġEN

2012
GERÇEKLEġEN

533

586

672

595

650

712

12

29

35

607

679

747
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E) PANKART ASMA FAALĠYETĠ
Asılacak yerleri komisyonca tespit edilen yerlere asılmak kaydıyla 52 adet Resmi ve
Özel KuruluĢlara ait pankart ve bayrak belirlenen süreler içerisinde asılmıĢtır.
YILLAR

2010
GERÇEKLEġEN

2011
GERÇEKLEġEN

2012
GERÇEKLEġEN

Pankart – Bayrak Asma
Sayısı

500

188

52

F) DĠĞER FAALĠYETLER;
1- Denetim ve APK Amirliğimizce, resmi (Sağlık Bakanlığı, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü,
Ġl Emniyet Müdürlüğü, Valilik ve Kaymakamlıklar) ve özel kuruluĢlara ait yapılarda
2007/12937 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‟‟ hükümleri
doğrultusunda Yangın Güvenlik Önlemleri denetimleri yapılmıĢtır.
2- Daire BaĢkanlığımızca, Ġtfaiye su kaynakları haritası, yangın risk haritası, “Binaların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik‟‟ kitabı ve „‟Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
Afet Acil Müdahale Planı‟‟ kitabı güncellenmiĢ ve çocuklar için eğitici „‟Minik Ġtfaiyeciler
Boyama Kitabı‟‟ ve broĢürler hazırlanmıĢtır.
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KISMEN veya TAMAMEN YANAN YAPILAR ĠLE DĠĞER YANGINLARA
AĠT ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER CETVELĠ 2012 YILI

ÇELĠK

DĠĞER

(3) TOPLAM

BAġLANGIÇTA SÖNDÜRÜLEN

KISMEN YANARAK
KURTARILAN

TAMAMEN YANAN

(5) TOPLAM

HALK
GÖREVLĠ

BÜYÜKBAġ

KÜÇÜKBAġ

KESĠN VEYA
TAHMĠNĠ (TL)

ELEKTRĠK KONTAĞI

LPG. DOĞALGAZ vb.

OCAK, SOBA, KALORĠFER
KAZANI

BACA TUTUġMASI

SĠGARA VE KĠBRĠT

AKARYAKIT

PATLAYICI MADDE

YILDIRIM DÜġMESĠ

SABOTAJ

DĠĞER

0
0
32

0
6

0

0

6

2

4

0

6

0 0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

0

1

215

0

0

247

77

169

1

247

3 0

0

0

0

58

6

43

37

41

0

1

0

8

53

0

0

86

3

0

89

37

51

0

89

0 0

0

0

0

26

0

4

13

7

0

1

0

1

37

0

0

0

135

0

135

29

86

20

135

0 0

0

0

0

61

2

0

0

7

12

0

0

4

49

0

9

40

0

0

49

10

31

8

49

0 0

0

0

0

1

0

1

0

34

0

0

0

1

12

0

0

0

0

7

7

1

2

4

7

0 0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

936

936

71

357

509

936

0 0

0

0

0

0

0

0

0

865

0

0

0

0

71
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MADDĠ
ZARAR

BETONARME

0
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HAYVAN

KARKAS

(7) YANGININ NEDENĠ

AHġAP

(2) YANAN YERĠN ĠNġA
MALZEMESĠNE GÖRE
CĠNSĠ

(6) YANGIN
KAYBI

(8)AÇIKLAMALAR

(4) YANMA
DERECESĠ

0

BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
3.770.449,00
3.770.447,21
552.559,00
552.432,16
1.231.749,00
762.467,48
50.000,00
0,00
1.110.002,00
939.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.714.759,00
6.025.216,85
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FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ANADOLU HARĠKALAR DĠYARI PROJESĠ DAHĠLĠNDE SU KAYAĞI
TESĠSLERĠ VE SOSYAL TESĠSLER YAPIM ĠġĠ

2011-2012-2013 yılı yatırım programı dahilinde ihalesi yapılan “Anadolu Harikalar
Diyarı Projesi dahilinde su kayağı tesisleri ve sosyal tesisler yapım iĢi” 24.10.2011
tarihinde iĢ yeri teslimi yapılarak iĢe baĢlanmıĢ olup, toplamda yaklaĢık 98.000 m2 alan
içerisine 1 adet kafeterya binası, 1 adet Soyunma binası, 33.000 m2‟sine yapay gölet ve
göletin ortasına 3.000 m2‟lik ada yapılacaktır.
Yapılan gölet etrafında 5 ayrı noktalarda özel sistemli direklerle teĢkil edilerek teleferik
sistemi oluĢturulacaktır. OluĢturulan teleferik sistemden halatlar yardımıyla ve kontrol
merkezinin yönlendirmesiyle gölette su kayağı yapılmasına olanak sunulacaktır. Ayrıca
göletin yanında 3.000 m2‟lik su kayağı eğitimi yapılmasını sağlayan eğitim havuzu
yapılacaktır.
Gölet ortasında oluĢturulacak adaya yerin altından 2 ayrı tünelle ulaĢım sağlanacaktır.
Ortalama 90m uzunluğunda (Ġçten içe 3.30 x 3.25 m ölçülerinde) olan bu tünellerden birinde
kafeteryadan ada içerisinde bulunan sosyal tesise ulaĢım olanağı sağlanmaktadır. 80m
uzunluğunda (içten içe 6.30 x 3.25 m ölçülerinde) olan diğer tünel ise soyunma binasından
adaya ulaĢımı sağlamakta olup, bu tünelde satıĢ birimleri ve büfe bulunmaktadır.
Gölet içerisinde bulunan adada içerisinde çeĢitli organizasyonların yapılmasına imkân
veren sosyal tesisler yapılacaktır. Tünelin adaya bağlandığı kısımda; yerin altında içerisinde
gelin hazırlama odası, sanatçı odası, ofisler ve bay-bayan wc‟lerden oluĢan bir yapı
bulunmaktadır. Bu yapı üzerinde düğün vb. çeĢitli organizasyonların yapılmasına imkân veren
yaklaĢık 3.000 m2‟lik ada bulunmaktadır.
Yapılacak soyunma binası tek katlı olup; 550 m2 kapalı alana sahiptir. Ġçerisinde
kafeterya, soyunma birimleri, satıĢ ve kiralama birimleri, bay-bayan wc ve duĢlar
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bulunmaktadır. Ayrıca bu tesiste bulunan kontrol merkezinden su kayağı sistemi kontrol
edilecektir.
Yapılacak olan kafeterya binası tek katlı olup; 250 m2 kapalı alana sahiptir. Ġçerisinde
kafeterya, bay-bayan wc ve mutfak bulunmaktadır.
Gölet ve yapılar etrafında 3x30x60 cm ebatlarında bazalt taĢlarla ve 15x20x60
ebatlarında bordürler kullanılarak çevre düzenlemesi yapılacaktır. Bu kapsamda 250 araçlık
otopark yapılmaktadır.
2013 yılında tamamlanarak hizmete sunulması planlanmaktadır.
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CIRGALAN MAHALLESĠ KUMARLI MEVKĠĠNE HOBĠ BAHÇESĠ YAPIM
ĠġĠ
2011-2012 yılı yatırım programı dahilinde ihalesi yapılan “Cırgalan Mahallesi
Kumarlı Mevkiine Hobi Bahçesi Yapım ĠĢi” kapsamında, yaklaĢık 100.000 m2 alan üzerine
toplam 458 adet hobi bahçesi ve içerisinde günübirlik kullanımına uygun 458 adet kamelya
yapılmıĢ olup, her bir bahçe yaklaĢık olarak 125 m2 yer kaplamaktadır. Bahçeler arasına
10x20 cm ebatlarında prefabrik parke taĢından 60 cm ve 3.00 m geniĢliklerinde yürüme
yolları, araçların bahçelere ulaĢımı için ise yine aynı ebatlarda prefabrik parke taĢından 4.50
m geniĢliğinde araç yolları ve en dıĢ çevrede toplam 485 araçlık otopark yapılarak hizmete
sunulmuĢtur.
Ortak alanlarda içerisinde bay - bayan wc, duĢ ve mescitler bulunan sosyal tesis
bulunmaktadır. Bunun haricinde içerisinde bay-bayan wc ve depodan oluĢan 2 ayrı bina, 300
tonluk su deposu ve bu depoya ait motor evi yapılarak hizmete sunulmuĢtur.
Cırgalan Hobi Bahçesi 2012 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuĢtur.

ANADOLU HARĠKALAR DĠYARI PROJESĠ DAHĠLĠNDE SPOR TESĠSLERĠ
VE SOSYAL TESĠSLER YAPIM ĠġĠ
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2011 yılında ihalesi yapılan “Anadolu Harikalar Diyarı Projesi dahilinde spor
tesisleri ve sosyal tesisler yapım iĢi” 14.09.2011 tarihinde iĢ yeri teslimi yapılarak iĢe
baĢlanmıĢ olup, yaklaĢık 37.000 m2 alan üzerine spor tesisleri ve 1 adet Soyunma binası
yapılmıĢtır.
Yapılan soyunma binası 2 katlı olup; 2.000 m2 kapalı alan ve 800 m2 açık teras alanına
sahiptir (zeminde 1400 m2, 1.katta 600 m2 kapalı alan). Zemin katta bay-bayan wc‟ler Ofisler
ve teknik odalar ile tenis, basketbol ve futbol sporcularının her birinin ihtiyacına uygun,
içerisinde soyunma alanları, duĢ ve lavabosu bulunan soyunma birimleri bulunmaktadır.
1.katta ise 600 m2‟lik kafeteryası ve 800 m2 açık terası bulunmaktadır. DıĢ cephede projesine
uygun deseni teĢkil edebilmek için; silikon giydirme cephe yapılarak yüzeyine kompozit
panellerle ağaç deseni verilmiĢtir.
Bina etrafında 9 adet tenis kortu, 3 adet basketbol ve voleybol sahası, 3 adet futbol
sahası yapılmıĢtır. Bu tesislerin gece oynanmasına olanak sağlayan aydınlatma sistemleri de
yapılmıĢtır. Ayrıca 3x30x60 ebatlarında bazalt taĢlarla ve 15x20x50 ebatlarında bordürler
kullanılarak çevre düzenlemesi ve 76 araçlık otopark yapılacaktır.
2012 yılında Anadolu Harikalar Diyarı Projesi dahilinde spor tesisleri ve sosyal tesisler
yapım iĢleri devam etmektedir.
2. HAVA ĠKMAL BAKIM MERKEZĠNĠN TALAS BULVARI VE ERCĠYES
BULVARINA BAKAN CEPELERĠNE SEPERASYON YAPIMI ĠLE AYNI ALAN
ĠÇĠNDE ÇEVRE DÜZENLEMESĠ YAPIM ĠġLERĠ

Kurumumuzla 2‟nci Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasında yapılan protokol
doğrultusunda hali hazırdaki askeri sınır imar planına uygun hale getirilmiĢtir.
Bu kapsamda, Kartal KavĢağı – Talas arasındaki askeri alan sınırı yaklaĢık 15 metre
yola terk edilmiĢtir. Kazanılan bu alan servis yolu, yürüyüĢ yolları ve peyzaj alanı olarak
düzenlenmiĢtir. Yine bu protokol kapsamında Erciyes Caddesi, Kartal - Meteoroloji
arasındaki sınır değiĢikliğinden kazanılan alanda peyzaj düzenlemeleri yapılmıĢtır.
Protokol neticesinde kurumumuz sorumluluğundaki ihale kapsamında;
4.957 mt uzunluğunda alt bazalt kaplama ve küpeĢte, üst ferforje çelik korkuluk
imalatlarından oluĢan ayrıcı seperasyon duvar yapılmıĢtır.ĠĢ, 24.08.2012 de tamamlanmıĢtır.
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METEOROLOJĠ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KARTAL KAVġAĞI - ERCĠYES
ÜNĠVERSĠTESĠ ACĠL SERVĠS GĠRĠġĠ ARASINDA SERVĠS YOLU VE PEYZAJ
DÜZENLEMELERĠ YAPIM ĠġĠ
Kurumumuzla 2‟nci Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı arasında yapılan protokol
doğrultusunda hali hazırdaki askeri sınır imar planına uygun hale getirilmiĢtir.
2012 yılında ihale edilen protokol kapsamında Erciyes Caddesi, Kartal - Meteoroloji
arasındaki sınır değiĢikliğinden kazanılan alanda peyzaj düzenlemeleri yapılmıĢtır.

Protokol
kapsamında;

neticesinde

kurumumuz

sorumluluğunda

gerçekleĢtirdiğimiz

ihale

400 mt uzunluğunda dekoratif seperasyon imalatı
1 adet Ana nizamiye binası
1 adet Ana nizamiye Kontrol binası
1 adet Lojman nizamiye binası
4 adet nizamiye binaları nöbetçi kulübesi
1 adet Basketbol ve Voleybol oynanabilecek spor sahası
1600 m2 Tartan Pist
600 mt tartan koĢu parkuru
15 adet Kamelya
10 Adet Çelik nöbetçi Kulesi
1 adet 35x8x4 m boyutlarında ziyaretçi sundurması
1 adet çocuk oyun gurubu alımı ve montajı
1 takım (9‟lu) Fitness Spor aletleri alımı ve montajı
1 Adet Futbol Sahasının Zeminine 55 mm sentetik Çim Kaplaması yapılmıĢtır.
ĠĢ devam etmektedir
YOĞUNBURÇ - KARTAL KAVġAĞI ARASINDA KAVġAK VE PEYZAJ
DÜZENLEMELERĠ YAPIM ĠġĠ
30.05.2012 tarihinde ihalesi yapılan iĢ kapsamında Yoğun burç alt geçit – Talas Bulvarı
– Hisarcık yolu – Mustafa Kemal PaĢa bulvarı KesiĢimleri olan Kartal kavĢağında Yaya yolu
yenileme, Döner kümbet ve ġehitlik çevrelerinde peyzaj çalıĢmaları ile Ġnönü bulvarı
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Düvenönü – GüneĢ hastanesi arasında kalan yaya yolları yenilenmiĢtir. Ġhale kapsamında
11.200 m2 bazalt döĢeme, 9700 metre bazalt bordür, 1700 metre bazalt yağmur oluğu
döĢenmiĢtir. 03.12.2012 tarihinde iĢ tamamlanmıĢtır.
TALAS KOMANDO CADDESĠ ġAHĠNKAYA MEVKĠĠNE SEYĠR ALANI
YAPILMASI ĠġĠ

2012 yılı yatırım programı dahilinde ihale edilen “ Talas Komando cad. ġahinkaya
Mevkiine Seyir Alanı Yapılması ĠĢi ” kapsamında 50 araçlık (açık otopark) Seyir alanı iĢi
yapılmıĢtır. 03.10.2012 Tarihinde hizmete açılmıĢtır. Söz konusu iĢ kapsamında 124,00 mt
uzunluğunda ortalama 6,25 mt yüksekliğinde betonarme istinat duvarı , yukarı kısma ortalama
1,70 m geniĢliğinde bazalt yaya yolu ve 4,85m geniĢliğinde araç otoparkı ile 45,00 m 2 lik 1
adet wc inĢaatı yapılmıĢtır. ĠĢin yapılma esnasında ;
1.450,00 m3 beton ve 101,00 ton demir kullanılmıĢtır.
250,00 mt bordür ve 582,00 m2 kilitli parke ve 430,00 m2 bazalt taĢı döĢenmiĢtir.
Ġstinat duvarı arkasına 848,00 m2 lik dıĢ cephe akrilik kaplama ile 527,00 mt lik
Styrofoam desenli sütunlar yapılmıĢtır.
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ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ GENOM VE KÖK HÜCRE MERKEZĠNE ÇEVRE
DÜZENLEME YAPILMASI ĠġĠ FAALĠYET RAPORU

Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezine Çevre Düzenleme Yapılması ĠĢi
25.04.2012 tarihinde ihale edilmiĢ olup iĢ Yüklenici Hüsrevoğlu ĠnĢ.Tur.San.Tic. Ltd. ġti
tarafından 23.07.2012 tarihinde eksiksiz olarak tamamlanmıĢtır.
ĠĢ kapsamında yeni yapılmıĢ olan Genom ve Kök Hücre Merkezinin çevre düzenlemesi,
üniversite içinde iki adet kavĢak ve Çocuk Hastanesi karĢısında mevcut otoparklara paralel
yaklaĢık 70 araçlık otopark yapılmıĢtır.
Genom ve Kök Hücre Merkezi ön cephe mevcut yola 4,82m geniĢliğinde 42,43m
uzunluğunda bazalt yürüyüĢ yoluyla bağlanmıĢ ve yine ön cephede prefabrik kilitli parke ve
bordürle yaklaĢık 40 araçlık otopark yapılmıĢtır. Binanın yanında mevcut bulunan rampanın
üzeri betonarme perde ve döĢemelerle kapatılarak bina kullanımına kazandırılmıĢtır. Çevre
düzenlemesi dahilin de bina etrafında otomatik sulama tesisatı da yapılmıĢtır. Merkezin ve
Ziraat Fakültesi ile Eğitim Fakültesinin kesiĢimin de bulunan kavĢak düzenlenerek adalardan
ve yan yollardan oluĢan dört kollu kavĢak haline getirilmiĢtir. Bu kavĢaktan devam ederek
Talas Toki‟ye bağlanan yol üzerinde de yine büyük bir kavĢak çalıĢması yapılmıĢ ve yol
trafiğe açılmıĢtır.
KARAYOLLARI
KAVġAĞI-DSĠ
KAVġAĞI
ARASINDAKĠ
YOL
DÜZENLEMELERĠNDE , YOL GÜZARGAHINA ĠSABET EDEN 2. ANA BAKIM
MERKEZĠ'NE AĠT YAPILARIN KENDĠ ALANLARINA NAKLĠNĠN YAPIM ĠġĠ
2012 yılı yatırım programı dahilinde yapılan iĢin maksadında Karayolları KavĢağı-DSĠ
kavĢağı arasındaki yol düzenlemelerinde, yol güzergahına isabet eden 2. Ana Bakım
Merkezi'ne ait yapıların kendi alanlarına naklinin yapım iĢin‟ de ; 2 adet 9x15 m ebadında tek
katlı ( kantin ve nizamiye binası ), iĢçi giriĢi, giriĢ takı, ısı galerisi,betonarme bölme duvar,
1300 m demir korkuluk yapılmıĢtır.
Hacılar Serçel Yaylasına; 2 adet çelik merdiven, 85 m uzunluğunda istinat duvarı ve
personel binası önüne 50 m yağmur ızgarası yapılmıĢtır.
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BEġTEPELER PARKINA WC VE SOSYAL TESĠS YAPIM ĠġĠ

BeĢtepeler parkına wc ve sosyal tesis yapılması iĢi 20.07.2012 tarihinde ihale edilmiĢ
olup iĢ Yüklenici Alp ĠnĢaat Taah. San. ve Tic. Ltd. ġti. tarafından 19.10.2012 tarihinde
eksiksiz olarak tamamlanmıĢtır.
ĠĢ kapsamında BeĢtepeler Parkında yoğun olan bölgeye yeni betonarme wc ve sosyal
tesis, eski mezarlık mevkiinde kaymaların olacağı bölgelere taĢ duvar ve istinat duvarı
yapılmıĢtır.
BeĢtepeler Parkında otoparkların yanında uygun alan bulunarak bayan wc, bay wc,
mutfak ve soyunma odası inĢa edilmiĢtir. Bay ve Bayan wc‟de 10‟ar adet wc ve 1‟er adet
engelli wc bulunmaktadır. wc‟lere lavobaları, mutfağa tezgah ve dolabı yapılmıĢtır. DıĢ
cephesi Kayseri Kesme TaĢı ve Patlatma Bazalt ile kaplanmıĢtır. Tretuvar ve basamaklar
bazalt kaplama yapılmıĢtır. Sakatların rahatlıkla wc‟ye gelebilmeleri için kilitli parkeden geçiĢ
yolları düzenlenmiĢtir. Bayan wc önüne dıĢarı görüĢ engellemesi için seperatör yapılmıĢtır.
Eski Mezarlık Mevkiinde toprak kaymasının olabileceği birkaç adada 200,73 m3 taĢ
duvar ve 138,10 m. uzunluğunda istinat duvarı yapılmıĢtır.
YENĠ HAL YERĠNĠN ZEMĠN
DUVARLARININ YAPILMASI ĠġĠ

ĠYĠLEġTĠRMESĠNĠN

VE

ÇEVRE

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından Yeni Hal yerinin
zemin iyileĢtirmesinin ve çevre duvarlarının yapılması iĢinin ihalesi yapılmıĢtır.
Yeni Hal yerinin yapılacağı yerin alanı yaklaĢık 103 DA olup iĢin yapılması için;
67.156,557 ton.nebati toprak kazılmıĢ, yüklenmesi ve nakliyesi yapılmıĢtır.
Zemin iyileĢtirmesi için 215.187,388 ton dolgu malzemesi en yakın ocaklardan
yüklenerek, nakliyesi, sermesi ve sıkıĢtırılması yapılmıĢtır. Ayrıca yapılan dolgunun
sıkıĢtırılma raporları yapılmıĢ, yaklaĢık ortalama % 95 sıkıĢma sağlandığı tespit edilmiĢtir.
Yeni Hal Yerinin etrafını çevreleyen betonarme duvarlarının yapılmasında 2003,730
m3 beton kullanılarak yaklaĢık 1.260 m uzunluğunda çevre duvarı inĢa edilmiĢtir.
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ANADOLU
HARĠKALAR
OTOPARKLAR YAPIM ĠġĠ

DĠYARI

ÇEVRE

DÜZENLEMESĠ

VE

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından ihalesi yapılan
iĢ kapsamında, ihale edilen “Anadolu harikalar diyarı çevre düzenlemesi ve otoparklar yapım
iĢi” ne baĢlanmıĢtır.Söz konusu iĢ yıllara sari olup hali hazırda inĢaatı devam etmekte olup,
iĢin bitiĢ tarihi 29.05.2013 olarak hedeflenmektedir.
Bu iĢ kapsamındaki iĢlerden;
YaklaĢık alanı 272 m2 olan mescit, trafo binası, bay-bayan lv-wc binasının
bulunduğu yerin kazısı, bina kenarlarının dolgusu, gerekli olan su yalıtımı yapılmıĢ, binanın
betonarme imalatları tamamlanmıĢtır.
Ġhaleye konu olan iĢin projesinde 6 adet otopark bulunmakta olup iĢin bitiminde
otoparklar toplam 845 adet araç, 53 adet otobüs kapasiteli olacaktır. Hali hazırda üç otoparkın
dolguları tamamlanarak bazalt bordürlerinin döĢenmesi, bir otoparkın da bazalt bordürlerinin
döĢenmesi ve bazalt yer kaplamalarının döĢenmesi tamamlanmıĢtır.
KAYSERĠ’NĠN MUHTELĠF YERLERĠNE TAġ DÖġEME VE TAMĠRATININ
YAPILMASI ĠġĠ
2012 yılı yatırım programı dâhilinde ihale edilen iĢ kapsamında Ģehrin muhtelif
yerlerinde, muhtelif ebatlarda bazalt ve traverten taĢları ile tamirat ve döĢeme yapılmıĢtır
ERCĠYES KIġ SPORLARI VE TURĠZM MERKEZĠ ANA GĠRĠġ VE HACILAR
GĠRĠġ BÖLGELERĠNDE TIRMANMA DUVARI VE DOĞA SPORLARI
MALZEMELERĠ ALIM ĠġĠ
2012 yılı yatırım programı dahilinde Erciyes Dağı Hacılar Kapı Bölgesi ve Tekir Kapı
Bölgelerinde tırmanma duvarı ve doğa sporları malzemeleri alımı iĢi ihale edilmiĢtir. Bu iĢ
kapsamında 1 adet uluslararası standartlarda yapay tırmanıĢ duvarı, 1 adet eğlence amaçlı
tırmanma duvarı ve ip parkuru, 1 adet tırmanma piramidi ve zip-line olarak adlandırılan
sistem inĢa edilmektedir.
2012 yılı içerisinde Olimpik Tırmanma Duvarı ve Tırmanma Piramidinin temeli atılmıĢ,
betonarme kısımları tamamlanmıĢtır. 2013 yılı içerisinde montaj çalıĢmaları tamamlanarak
kayak sezonu içerisinde hizmete sunulacaktır.
ERCĠYES YOLU HĠSARCIKLIOĞLU FEN LĠSESĠ ĠLE HACILAR KAVġAĞI
ARASI YOL YAPIM ĠġĠ
2012 yılı içerisinde ihale edilen iĢ kapsamında Hisarcıklıoğlu Fen Lisesi ile Hacılar
kavĢağı arasındaki taĢıt yolu alt ve üstyapısıyla birlikte yenilenmiĢ ve yol geniĢletilmiĢtir.
Yolun toplam uzunluğu 5.5 kilometredir. Yol platform geniĢliği 19 metre olarak inĢa
edilmiĢ olup yolun alt yapısında plentmiks temel ve kırmataĢ alt temel (mıcır) kullanılmıĢtır.
Yol geniĢletme çalıĢmaları sırasında yaklaĢık 350.000 m3 toprak hareketi gerçekleĢmiĢtir.
Yolun platform geniĢliği 8 metreden 19 metreye çıkarılmıĢtır.Yol platformu geliĢ ve
gidiĢ istikametlerinde toplam 4 Ģerit olarak inĢa edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar kapsamında 6
adet sanat yapısı, yer altı drenajı, yer üstü drenaj hendekleri, çelik oto korkuluklar, kar
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direkleri ve aydınlatma elemanları teĢkil edilerek Erciyes Dağ Yolu modern bir yapıya
kavuĢturulmuĢtur.
01.06.2012 tarihinde yer teslimi yapılan 5,5 km uzunluğunda yol yapım ve geniĢletme
iĢleri, doğalgaz, elektrik ve su hatlarının yenilenmesi iĢleri de dahil 5 aylık dönem içerisinde
tamamlanmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında toplam 24.500 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
GÜRPINAR TAġ OCAĞINDA
1.000.000 AGREGA ÜRETĠLMESĠ ĠġĠ

2012-2013 yatırım programı dahilinde “Gürpınar TaĢ Ocağında 1.000.000 Ton Agrega
Üretilmesi” ihale edilmiĢ olup 2012 yılı Mayıs ayında üretim faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. Bu iĢ
kapsamında Melikgazi Ġlçesi, Gürpınar Mahallesinde bulunan Belediyemize ait taĢ ocağından
patlatma yapılarak çıkarılan hammaddenin konkasör tesislerinde kırılması, stoklanması, kalite
kontrol iĢlemleri gerçekleĢtirilmektedir.
Tesis alanında; ruhsatı belediyeye ait 39,93 hektar maden sahası ve 163.000 m2 stok
sahası bulunmaktadır. Tesiste genel itibarıyla 8 çeĢit malzeme üretilmektedir. Makine ve
ekipmanların elverdiği oranda bu çeĢitlilik daha da artırılabilmektedir. Üretilen malzemeler
malzemenin içerdiği dane büyüklüğü değerlerine göre sınıflandırılmakta ve ayrı ayrı
stoklanmaktadır. 2012 yılı içerisinde 5 çeĢit malzeme üretimi yapılmıĢ olup üretilen toplam
malzeme miktarı 760.000,00 ton‟dur.
Bu iĢ kapsamında Plentmiks temel malzemesi üretimi yapılmaktadır. Plentmiks temel
malzemesi, farklı dane çaplarına sahip agrega sınıflarının bir plent ünitesi içerisinde
Laboratuar incelemesi sonrası tespit edilen dizayn oranında karıĢtırılarak uygun su ilavesiyle
hazırlanan malzeme cinsidir. Bu uygulamada malzeme konkasör den sonra ikinci bir makine
olan Plent ünitesine girmektedir. Malzeme iĢyerine su ilave edilerek gönderilmekte ve Asfalt
gibi finiĢer ile serilmektedir. Bu iĢ kapsamında 2012 yılı içerisinde 147.000,00 ton plentmiks
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malzeme üretilerek Ģehrin muhtelif yerlerinde yürütülen yol yapım faaliyetlerinde
kullanılmaktadır.
Tesiste üretilen malzemelere baĢta elek analizi testi olmak üzere kalite kontrol amaçlı
çeĢitli testler uygulanmıĢ olup, elde edilen sonuçlara göre yol altyapısında ve asfalt yapımında
uygun olmayan malzemeler atık malzeme sınıfında değerlendirilerek ayrıĢtırılmıĢtır.
Gürpınar TaĢ Ocağında 1.000.000 Ton Agrega Üretilmesi iĢi ile ilgili olarak yürütülen
faaliyetlere 2013 içerisinde de devam edilecektir.

Üretimi Yapılan Malzemelerden Bazıları
MUHTELĠF YERLERDE FREZE ĠLE KAZI YAPILMASI VE KAZININ NAKLĠ ĠġĠ
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı tarafından muhtelif yerlerde
freze yapılması ve kazının nakli iĢi yürütülen çalıĢmalar tamamlanmıĢtır.
2012 yılı içersinde ihalesi yapılmıĢtır.. 20.000 m3 Freze makinesi ile kazıma yapılmıĢtır.
2. ETAP RAYLI SĠSTEM GÜZERGAHINDA VE MUHTELĠF YERLERDE
OTOPARK VE YAYA YOLU YAPIM ĠġĠ
2012 Yılı yatırım programı dahilinde 12/04/2012 tarihinde ihale edilen 2.Etap Raylı
Sistem güzergahında ve muhtelif yerlerde otopark ve yaya yolu yapım iĢi ihale edilmiĢtir.
Bu iĢ kapsamında 21.800 metre 15x25x70 renkli beton bordür imalatı ve döĢenmesi,
13.800 m 15x20x70 renkli beton bordur imalatı ve döĢenmesi, 2.900 metre 8x20x100 m ağaç
bordur yapılması, 4.500 m2 6 cm‟lik renkli beton prefabrik parke imalatı ve döĢenmesi, 5.100
m idare malı 15x25x70 -15x20x70 prefabrik bordur döĢenmesi (dolgu ve kumlu dahil), 2.500
m2 her cins parke sökümü, 3.480 metre 28x30x70 renkli beton bordur imalatı ve döĢenmesi
imalatı yaptırılmıĢtır.
ġEHRĠN MUHTELĠF YERLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE BEKO KEPÇE
KĠRALAMA ĠġĠ
17.01.2012 tarihinde ihale edilen iĢ devam etmektedir. ĠĢ kapsamında 10 adet Beko
kepçe Kayserinin muhtelif yerlerinde kullanılmak üzere kiralanmıĢ olup belediyemiz
bünyesinde çalıĢtırılmaktadır.
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ġEHRĠN
MUHTELĠF
YERLERĠNDE
ÇEKĠCĠ(TIR)TAġIMA SALI KĠRALAMA ĠġĠ

KULLANILMAK

ÜZERE

18.01.2012 tarihinde ihale edilen iĢ devam etmektedir.ĠĢ kapsamında 2 adet Çekici ile
taĢıma Salı kiralamıĢ olup Belediyemize ait iĢ makinelerin nakliyelerinde kullanılmaktadır.
ġEHRĠN MUHTELĠF YERLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE GREYDER,
YOL SĠLĠNDĠRĠ VE SULAMA ARAZÖZÜ KĠRALANMASI ĠġĠ
06.03.2012 tarihinde ihale edilen iĢ devam etmektedir.ĠĢ kapsamında BüyükĢehir
Belediyemiz yol çalıĢmalarında kullanılmak üzere 1 adet greyder 2 adet arazöz ve 1 adet
silindir kiralanmıĢ olup yol yapım çalıĢmalarımızda kullanılmaktadır.
KAYSERĠNĠN MUHTELĠF YERLERĠNE AGREGA VE SICAK ASFALT
NAKLĠYE ĠġĠ
15.02.2012 tarihinde ihale edilen iĢ 12.12.2012 tarihinde tamamlanmıĢtır.ĠĢ kapsamında
belediyemize ait Konkasör Tesislerinden, Asfalt Plentinden ve Kayserinin Muhtelif
yerlerinden toplam 550.000 ton malzeme nakli yapılmıĢtır.
KAYSERĠNĠN MUHTELĠF YERLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET
EKSKAVATÖR ĠLE 2 ADET YÜKLEYĠCĠ KEPÇE KĠRALANMASI ĠġĠ
16.08.2012 tarihinde ihale edilen iĢ devam etmektedir.ĠĢ kapsamında BüyükĢehir
Belediyemizin yol çalıĢmalarında kullanılmak üzere 2 adet Ekskavatör ile 2 adet 950
Yükleyici Kepçe kiralanmıĢ olup yol yapım çalıĢmalarımızda kullanılmaktadır.
KAYSERĠNĠN
NAKLĠYE ĠġĠ

MUHTELĠF

YERLERĠNDE

KARLA

MÜCADELE

VE

06.11.2012 tarihinde ihale edilen iĢ devam etmektedir.ĠĢ kapsamında BüyükĢehir
Belediyemiz uhdesindeki yollarımızın kar temizliğinin ve tuzlamasının yapılması için 20 adet
kamyon; tuzlama ve idareye ait tuzlama temizleme aparatları takılmıĢ durumda kiralanmıĢ
olup, yol açma ve temizleme çalıĢmalarında kullanılmaktadır.
ġEHRĠN MUHTELĠF YERLERĠNDE 680.000 TON TEMEL,
ALT TEMEL VE ASFALT MALZEMESĠ NAKLĠ ĠġĠ
23.02.2012 tarihinde ihale edilen iĢ 18.09.2012 tarihinde tamamlanmıĢtır.
ĠĢ kapsamında BüyükĢehir Belediyemiz Konkasör Tesislerinden Kayserinin muhtelif
yerlerine 345.212 Ton mıcır ve PMT malzemesi, Kayserinin muhtelif yerlerinde her türlü
hafriyat, toprak, temel ve alt temel malzemelerinin naklinde ise toplam 666.000 ton malzeme
muhtelif yerlere nakliye yapılmıĢtır.
KAYSERĠNĠN MUHTELĠF YERLERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 ADET
EKSKAVATÖR ĠLE 2 ADET YÜKLEYĠCĠ KEPÇE KĠRALANMASI ĠġĠ
16.08.2012 tarihinde ihale edilen iĢ devam etmektedir.
ĠĢ kapsamında BüyükĢehir Belediyemiz Yol çalıĢmalarında kullanılmak üzere 2 adet
Ekskavatör ile 2 adet 950 Yükleyici kepçe kiralanmıĢ olup yol yapım çalıĢmalarımızda
kullanılmaktadır.
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KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ HĠNTERLAND SINIRLARI
ĠÇERĠSĠNDEKĠ CADDE VE BULVARLARIN YOL ÇĠZGĠ BOYALARININ
ÇĠZĠLMESĠ ĠġĠ
2012 yılı yatırım programı dâhilinde ihale edilen iĢ kapsamında Ģehrin muhtelif cadde
ve bulvarlarında, soğuk yol çizgi boyası yapılmıĢtır.
Ġhale kapsamında mevcut yol ve bulvarlarda toplam 71.398,75 m2 soğuk yol çizgi
boyası yapılmıĢtır.

YOL YAPIM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK ÇALIġAN EKĠPLER
TARAFINDAN 2012 ĠÇERĠSĠNDE YAPILAN VE ASFALTA HAZIRLANAN
YOLLAR

ĠġĠN ADI

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kartal kavĢağı
Hava ikmal içerisinde protokol kapsamında yapılan yollar
Kartal kavĢağı - komando caddesi arası servis yolu
AĢık veysel bulvarı
Kumarlı ve hobi bahçesi
Gürpınar yolu
Anbar eski toyota kavĢağı arası
Erkilet bulvarı
Erciyes yolu
Endürlük mah yolu
TOPLAM

ASFALTA
HAZIRLANAN
YOL ALANI
33600,00 m2
45600,00 m2
19200,00 m2
7470,00 m2
21150,00 m2
135000,00 m2
33000,00 m2
91000,00 m2
121000,00 m2
54000,00 m2
561020,00 m2

KARTAL KAVġAĞI
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Fen Daire BaĢkanlığı tarafından yapılan Kartal KavĢağı
kavĢak düzenlemeleri çalıĢmaları esnasında yol yapım çalıĢmaları yapılmıĢtır.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 187

Kartal KavĢağı kavĢak düzenleme projesinde trafik karıĢıklığını giderebilmek için ġehir
Merkezi Hisarcık ve Talas yolları çift yönlü gidiĢ geliĢ olarak düzenlenmiĢ olup kavĢak
içerisindeki trafik akıĢı rahatlatılmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında 2.800 m uzunluğunda 12 m geniĢliğinde 33.600 m2 yol alanı asfalta
hazırlanmıĢtır.10.750 ton alt temel, 8.000 ton temel olmak üzere 18.750,00 ton malzeme
serilmiĢtir.
Bu iĢ kapsamında toplam 9.500 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
HAVA
YOLLAR

ĠKMAL

ĠÇERESĠNDE

PROTOKOL

KAPSAMINDA

YAPILAN

2. Hava Ġkmal Bakım Komutanlığı ile Belediyemiz arasında yapılan protokolle Hava
Ġkmal Bakım Komutanlığının gereksinim duyduğu yollar yapılmıĢtır.
Hava Ġkmal içerisinde 5.700 m uzunluğunda 8.00 m geniĢliğinde olmak üzere 45.600
m2 yol alanı asfalta hazırlanmıĢtır. Bu yollarda 21.900 ton stabilize 14.500 ton alt temel
10,900 ton temel olmak üzere toplamda 47.300 ton temel alt temel stabilize malzeme serimi
yapılmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında toplam 12.500 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
KARTAL KAVġAĞI-KOMANDO CADDESĠ ARASI SERVĠS YOLU
2. Hava Ġkmal Bakım Komutanlığının imar planına göre yol olan yaklaĢık 13. m
geniĢliğindeki alan belediyemiz terk edilmiĢtir. Söz konusu bu alan servis yolu yürüyüĢ yolu
yeĢil alan olarak planlanmıĢtır.
Söz konusu yol 2.400 m uzunluğunda 8 m geniĢliğinde olup 19.200 m2 yol alanı
asfalta hazırlanmıĢtır.Bu yolda 12.200 ton stabilize 6.000 ton alt temel 4.600 ton temel olmak
üzere toplamda 22.800 ton temel alt temel ve stabilize serim iĢlemi yapılmıĢtır. Bu iĢ
kapsamında toplam 7.600 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
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AġIK VEYSEL BULVARI
Raylı Sistem 2.Etap çalıĢmaları kapsamında AĢık Veysel Bulvarı üzerinden üniversiteye
ulaĢım sağlaması planlanmıĢtır. Fakat AĢık Veysel Bulvarında olan mevcut orta refüj raylı
sistemin gereksinimi olan geniĢlikte olmadığından mevcut yola taĢmıĢtır. Bazı kesimlerde
ulaĢım yolu kalmamıĢtır. Bundan dolayı yeni bir yol ihtiyacı doğmuĢtur.
Söz konusu yol 830. m uzunluğunda 9,00 m geniĢliğinde olup 7.470 m2 yol alanı
asfalta hazırlanmıĢtır. Bu yolda 23.900 ton alt temel 18.000 ton temel olmak üzere toplamda
41.900 ton temel alt temel malzeme serimi yapılmıĢtır.
KUMARLI VE HOBĠ BAHÇESĠ
Kumarlı bölgesinde yapılan hobi bahçesinin Sivas bulvarına bağlantısı sağlayan
Anadolu Harikalar Diyarı projesinde de yol olarak projelendirilen kısımda yol yapım
çalıĢması yapılmıĢtır.
Söz konusu yol 2.350 m uzunluğunda olup 9 m geniĢliğinde olup 21.150 m 2 yol alanı
asfalta hazırlanmıĢtır. Bu yolda 6.800 ton alt temel, 5.000 ton temel olmak üzere toplamda
11.800 ton temel alt temel malzeme serimi iĢlemi yapılmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında toplam 5.700 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
GÜRPINAR YOLU
Gürpınar bölgesinde yer alan BüyükĢehir Belediyesi konkasör tesislerinde üretilen
temel ve alt temel malzemelerinin daha kısa mesafeden ve yerleĢim alanları dıĢından nakliye
yapılması gereksinimi duyulmuĢtur. Bundan dolayı Gürpınar konkasör tesislerinden
baĢlayarak Mimarsinan Organize Sanayi bölgesine kadar olan kısımda yol yapım çalıĢmaları
yapılmıĢtır.
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Söz konusu yol 9 m uzunluğunda 15 m geniĢliğinde olup 135.000 m2 yol alanı asfalta
hazırlanmıĢtır. Bu yolda 2012 yılında 64.800 ton alt temel, 43.200 ton temel olmak üzere
108.000 ton temel alt temel malzeme serimi iĢlemi yapılmıĢtır.
ANBAR ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ESKĠ TOYOTA KAVġAĞI ARASI
ġehrimizin batı tarafından giriĢ yolu olan Osman Kavuncu Bulvarının Anbar bölgesinde
daha iyi bir Ģekilde trafiğin akıĢını sağlamak için yol geniĢletme ve kavĢak düzenleme
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Bu projede 4 Ģeritli yollar ve kavĢak düzenlemeleri yapılmıĢtır.
Söz konusu yol 2.200 m uzunluğunda 15 m geniĢliğinde olup 33.000 m2 yol alanı asfalta
hazırlanmıĢtır. Bu yolda 15.840 ton alt temel, 10.560 ton temel olmak üzere toplamda 26.400
ton temel ve alt temel malzeme serimi yapılmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında toplam 20.000 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır
ERKĠLET BULVARI
Geçen yıllarla konforunu kaybetmiĢ, deforme olmuĢ olan Erkilet Bulvarının YeĢil
Mahalle ile Çocuk Hastanesi arasında kalan kısmının yol yapım çalıĢmaları yapılmıĢtır.
Söz konusu Erkilet Bulvarının bu kısmı gidiĢ geliĢ 7.000 m uzunluğunda 13 m
geniĢliğinde olup 91.000 m2 yol alanı asfalta hazırlanmıĢtır. Bu yolda 29.120 ton temel ile
14.560 ton alt temel olmak üzere 43.680 ton temel ve alt temel malzeme serimi yapılmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında toplam 23.200 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
ENDÜRLÜK MAHALLESĠ YOLU
Ġlimiz Talas Ġlçesi yukarı mahalleden Endürlük Mahallesine giden yol zamanla ihtiyacı
karĢılamadığından dolayı belediyemiz tarafından yeniden yapılmıĢtır.
Söz konusu yol 4.500 m uzunluğunda 12 m geniĢliğinde olup 54.000 m2 yol alanı
asfalta hazırlanmıĢtır. Bu yolda 17.280 ton temel malzemesi serimi yapılmıĢtır.
Bu iĢ kapsamında toplam 12.100 ton sıcak asfalt kaplanmıĢtır.
ASFALT ÜRETĠM ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Asfalt üretim ġube Müdürlüğümüz tarafından, BüyükĢehir Belediyesi sorumluluk
bölgesinde yapılacak olan asfalt iĢleri, gerek BüyükĢehir Belediyemize ait Ġnecik Asfalt
ġantiyesinde kurulu bulunan Asfalt plenti ile, gerekse ihale edilmek suretiyle yüklenici
vasıtasıyla gerçekleĢtirilmektedir.
2012 yılında Asfalt Müdürlüğümüz tarafından toplam 233.950 Ton sıcak asfalt üretimi
gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġnecik Asfalt Ģantiyesinde kurulu asfalt plentimizde 2012 yılında toplam
120.500 Ton sıcak asfalt üretimi gerçekleĢtirilmiĢtir.
Üretilen asfaltın büyük çoğunluğu kendi asfalt serim ekibimiz tarafından serilmiĢtir.
Ayrıca üretilen asfaltın bir kısmı yapılan protokollerle diğer belediyeler ve kurumlarca
serilmiĢtir. Asfalt serim ekibimizce yol üst yapısının yapılması amacıyla plent miks temel
malzemesi serimi yapılmaktadır. Ġdaremizce son yıllarda geliĢen teknolojilere uygun olarak
geri kazanımlı asfalt üretimine hız verilmiĢ, ayrıca son kat asfalt tabakalarında sessiz asfalt
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olarak bilinen taĢ mastik asfalt kullanılmaya baĢlanılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmalarla asfaltın
kalitesi artırılmıĢ, yolların bakım ve onarım maliyetleri azaltılması amaçlanmıĢtır
KAYSERĠ’NĠN MUHTELĠF YERLERĠNDE ASFALT KAPLAMA YAPILMASI ĠġĠ
Asfalt Üretim ġube Müdürlüğümüzce, 2012 yılında ihalesi yapılan asfalt kaplama iĢi
kapsamında, sorumluluk bölgemizdeki, ekonomik ömrünü tamamlamıĢ ve fiilen bozulmuĢ
olan kaplamalar kazınarak, yeniden asfalt kaplaması yapılmıĢtır. Bu ihalenin süresi 2 yıllığına
yapılmıĢtır. Bu iĢ kapsamında 2012 yılında toplam 113.450 Ton sıcak asfaltın üretimi, nakli
ve serimi yapılmıĢtır.
Asfalt Üretim ġube Müdürlüğümüz tarafından 2012 yılı içerisinde yapılan asfalt
çalıĢmalarının yerleri ve kullanılan asfaltın miktarları aĢağıda arz edilmiĢtir.
BÜYÜKġEHĠR ASFALT ġANTĠYESĠNDE ÜRETĠLEN ASFALT MĠKTARI

120.500

YÜKLENĠCĠ PLENTĠNDE ÜRETĠLEN ASFALT MĠKTARI

113.450

ÜRETĠLEN TOPLAM ASFALT MĠKTARI

233.950

SIRA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MEVKi
Erciyes Dağ Yolu
Osman Kavuncu Bulvarı (Organize Sanayi-Toyota arası)
Osman Kavuncu Bulvarı (Ana Tamir Önü)
Yoğunburç-Kartal KavĢağı arası
Nazımbey Bulvarı
Erkilet Bulvarı
Hava Ġkmal Ġç Yolları
Terminal-ġeker fab.önü
Belsin -Hasan Esat IĢık Bulvarı
Talas Bulvarı servis yolu
Ağırnas Belediyesi
Cırgalan hobi bahçesi ve harikalar diyarı
Kocasinan Belediyesi
Melikgazi Belediyesi
Ġncesu Belediyesi
Talas Belediyesi
Hacılar Belediyesi
AĢık Veysel Bulvarı
MelikĢah Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Talas Atatürk Bulvarı
Talas-Yavuz Selim Cad. ve Onur kent
Talas-Mehmet Akif Caddesi
Talas-Endürlük Yolu
Boydak Ormanı
Organize Bölge Müdürlüğü
Kendi Yama ÇalıĢmalarımız

TOPLAM (TN)
24.500
20.000
2.100
9.500
1.750
23.200
12.500
3.590
1.000
7.600
13.000
5.700
1.500
6.500
15.400
6.500
10.400
2.800
2.500
600
3.800
6.000
5.200
4.500
12.100
2.800
5.000
23.910

GENEL ASFALT ÜRETĠM TOPLAMI

233.950
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PLENTMĠKS TEMEL ÜST YAPI MALZEMESĠ SERĠMĠ
Yüklenici ekiplerince serilen PMT miktarı
BüyükĢehir asfalt ekibimizce serilen PMT miktarı
TOPLAM

TON
20.000 TON
65.000 TON
85.000TON

AYKOME ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ
Hızlı nüfus artıĢı sonucunda yeni altyapı ve üstyapı gereksinimleri
Düzensiz ve plansız yapılaĢma gerekli olan altyapı ve üstyapı maliyetlerini
Kaynakların verimli ve ekonomik bir Ģekilde kullanılarak altyapı
gerçekleĢtirilmesi etkin bir planlama ve koordinasyon gerektirmektedir.
koordinasyon görevi de Altyapı Koordinasyon Merkezlerine verilmiĢtir.

doğmaktadır.
artırmaktadır.
hizmetlerinin
Planlama ve

Aykome ġube Müdürlüğü, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyeler Kanununun 8. Maddesi
gereğince 2012 yılında 2 kez toplanarak Aykome Kurulu olarak 7 maddelik karar alınmıĢtır.
Yönetmelik çerçevesinde kurul toplantılara devam etmektedir. Aykome Kurulu toplantılarına
BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri ile tüm altyapı kurumlarının
temsilcileri katılmaktadır.
Aykome ġube Müdürlüğüne 2012 yılında altyapı kurum ve kuruluĢları tarafından 4820
adet kazı baĢvurusunda bulunulmuĢtur. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 4573
kazıya onay verilmiĢ, 247 kazı ise uygun olmadığından dolayı reddedilmiĢtir.
BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
11.274.758,00
1.736.599,00
29.363.073,00
80.702.938,00
123.077.368,00

2012 YILI GĠDER
10.747.856,13
1.592.012,09
21.076.303,46
58.925.904,59
0,00
92.342.076,27
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ULAġIM PLANLAMA VE RAYLI SĠSTEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
RAYLI SĠSTEM FAALĠYETLERĠ
Kayseri Kent Ġçi Raylı TaĢıma Sistemi “KayseRAY” projesi 17.09.2004 tarihinde
sözleĢme imzalanmıĢ 05.01.2006 tarihinde iĢ yeri teslimi yapılarak inĢaatına baĢlanmıĢtır.
ĠnĢaatın kalan kısımlarda tamamlanarak 22 adet Raylı Sistem Aracı dahil, yaklaĢık 17.4 Km
uzunluğunda tamamen hemzemin özelliğinde, 28 adet istasyon içeren raylı taĢıma sistem
inĢaatı 31.07.2009 tarihinde Geçici Kabulü yapılarak 01.08.2009 tarihinde hizmete açılmıĢtır.
Bu proje kapsamında alınmasına karar verilen 16 adet ilave raylı sistem aracı alımı için
09.07.2008 tarihinde sözleĢme imzalanmıĢtır. Bu sözleĢme kapsamında mali sorumluluğumuz
yerine getirilerek bugüne kadar 32,25 mt (kuplör içeride) koltuk kapasitesi 68 oturan +2
özürlü yeri ve 203 kiĢi (6 kiĢi/m2), her iki yönde kumanda kabinli ve geniĢliği 2,65 mt olan
alçak tabanlı, mevcut raylı sistemlere tamamen uyumlu 16 adet ilave raylı sistem aracının
2012 itibariyle muayene kabulü tamamlanarak teslim alınmıĢtır. Satın alınan bu araçların
garanti süresi 2 yıldır.
Kayseri Kent Ġçi Raylı TaĢıma Sistemi ĠnĢaatı 1. AĢamanın sona erdiği Mimsin
KavĢağının 650 mt batısında, YataĢ Fabrikası önünden Ġldem‟e kadar yaklaĢık 9,049 km
uzunluğunda, tamamen hemzemin ve 11 adet istasyon içeren Kayseri Raylı TaĢıma Sistemi
2.aĢama inĢaatının yapımı, 1. AĢamanın 14,9 km‟sinin AĢık Veysel caddesinin kesiĢiminden
Erciyes Üniversitesi kampüs alanından devamla Talas Bulvarını takiben Atatürk Bulvarından
geçerek Cemil Baba mezarlığında son bulacak olan 7,452 km uzunluğunda, tamamen
hemzemin ve 11 adet istasyon içeren Kayseri Kent Ġçi Raylı TaĢıma Sistemi 3.aĢama
inĢaatlarının yapımı ve Kayseri Kent Ġçi Raylı TaĢıma Sistemi inĢaatı 1.AĢama‟nın mevcut
depo sahasında yeni ilave hatların yapımı için gerekli her türlü altyapı ve üst yapı inĢaat
iĢlerinin yapımı için 07.04.2011 tarihinde ihale, 02.08.2011 tarihinde sözleĢme, 08.08.2011
tarihinde yer teslimi yapılmıĢ olup, kısmi kabulünde öngörüldüğü iĢ, kademeli olarak
tamamlanmak Ģartıyla bitirilme süresi yer teslimi tarihinden baĢlamak üzere 730 gündür. ĠĢ
bitirilme tarihi olarak 07.08.2013 tarihi öngörülmüĢtür.

2012 yılı KRTS 2-3 inĢaat çalıĢmaları 2012 faaliyetleri Tablo 1‟de özetlenmiĢtir.
Ayrıca; Grafik 1‟de 2012‟de raylı sistemle taĢınan yolcu sayıları, Grafik 2‟de de
Planlanan ve GerçekleĢen Yolcu Sayıları.
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YAPILAN Ġġ
KAZI
RAY DÖġENMESĠ
BETON
DONATI DEMĠRĠ
HASIR ÇELĠK

BĠRĠMĠ
m3
ton
m3
ton
ton

UZUNLUĞU
5.880
11.660
2.500
2.915
2.915

YÜKSEKLĠĞĠ
0,77
0,0494
0,26
0,06
0,071

GENĠġLĠĞĠ
10,4
1
6,81
1
1

TOPLAM
47087,04 m3
576,004 ton
4426,5 m3
175,724 ton
206,582 ton

Tablo 1:

Kayseri Kent Ġçi Raylı TaĢıma Sistemi 2. ve 3. AĢama ĠnĢaat ÇalıĢmaları 2012
Faaliyetleri
Erciyes Dağı Kayak Merkezinde yapımı devam etmekte olan 10 adet giriĢ noktasına
teleferik giriĢ kontrol ve ücret toplama sistemi mal (montaj dahil) alımı ihalesi ve sözleĢmesi
yapılmıĢ ve iĢ tamamlanmıĢ olup ġehir kart entegrasyonu ve bir kısım montaj iĢleri devam
etmektedir. Ayrıca; bu bölgeye haberleĢme altyapısında kullanılmak üzere 144 core fiber
optik 15.000m kablo, her türlü ek ve sonlandırma noktaları montajı yapılmıĢtır.
HaberleĢme altyapısında kullanılmak üzere 50mm PN10SDR17 PE özelliğinde
520.000 metre boru alınmıĢ, 225 adet menhol alınarak döĢenmiĢtir.
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Grafik 2: KAYSERAY 2012 Planlanan ve GerçekleĢen Sefer Sayıları
TRAFĠK SĠNYALĠZASYON FAALĠYETLERĠ
Genel olarak;
a) Yayalara sunulan hizmetin iyileĢtirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent
dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun yaya öncelikli ve özürlülerin
ulaĢımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliĢtirmek, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri
konusunda altyapı standartlarını belirlemek, ulaĢım projelerinin hazırlanması ve
uygulanmasında yaya ulaĢabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,
b) Kent merkezinde çevre ve yaĢam kalitesini yükseltmek ve tarihi çevreyi korumak
amacıyla; trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve gürültü gibi sorunların kaynağı olan özel araç
trafiğini azaltıcı önlemler almak. Bu amaçla; kent merkezlerinde toplu taĢımın eriĢebilirliği ve
konfor düzeyini arttıracak önlemlere öncelik veren projeler üretmek, merkez dıĢı bölgelerde
toplu taĢımla bütünleĢmiĢ otopark tesisleri ve aktarma alanları projelendirmek,
c) Ana arterler üzerindeki kavĢaklarda tesis edilen sinyalizasyon Ģebekesinin en iyi
trafik akıĢını sürekli kılacak Ģekilde çalıĢmasını temin etmek, arıza durumlarında en kısa
sürede arızayı gidermek,
d) Trafiği bir bütün olarak planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek
ve denetlemek Ģeklinde özetlenebilir.
Bu bağlamda, 2012 yılı içerisinde Trafik Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü olarak
gerçekleĢtirilen faaliyetler Ģöyledir:
Sinyalizasyon kavĢaklarında arızalı 1108 adet ampul değiĢtirildi.
217 adet kablo eki yapıldı.
4541 m. yer altı kablosu çekildi.
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Yeni üst yapı, araç çarpması ve iptal sebepleri ile 82 direk söküldü, 279 direk dikildi.
235 ünite takıldı.
93 ünite söküldü.
38 adet trafo ve besleme değiĢtirildi.
3917 m. alt yapı borusu yerleĢtirildi.
50 adet ledli modül değiĢtirildi.
UKOME kararları sonrası Argıncık Ihlamur Cd., Ġncesu Defterdarlık, Ġncesu
Belediye, Kartal Döner Kümbet, Üniversite Yeni Veterinerlik, Altınoluk Sakar Cd., Komando
Cd. GökkuĢağı, Alınteri-Kanlıca, Erkilet Çocuk Hastanesi kavĢağı olmak üzere toplam 9
kavĢak sinyalize edilerek 4 kavĢak normal, 3 kavĢak flaĢ modunda, 2 kavĢak yaya butonlu
olacak Ģekilde çalıĢtırıldı.
Kartal Bulvarı ile Talas Bulvarı üzerinde yapılan yol düzenleme çalıĢması sonrasında
Kartal Endüstri Meslek Lisesi kavĢağı ile Sadabat kavĢağı, Erkilet Bulvarı YeĢil Mahalle
meydan kavĢağı ve çocuk hastanesi kavĢağı yeni projelere uygun olacak Ģekilde yeniden
yapılandırıldı.
Sinyalizasyon lambalarını kapatan ağaçlarda budama yaptırıldı.
Arıza, araç çarpması, yeni kavĢak yapımı, yeĢil dalga çalıĢması, yol düzenlemesi
nedenleri ile 15 adet kavĢak kontrol cihazı takıldı, 6 adet kavĢak kontrol cihazı söküldü.
Muhtelif kavĢaklarda istatistikî araç sayımı yapıldı.
Sinyalizasyon kavĢaklarında meydana gelen arızalara en kısa sürede müdahale edildi.
Anayol ve tali yollar üzerine toplam 6.150 adet trafik iĢaret levhası monte edildi.
Muhtelif yerlere 94 adet buton, 2.167 adet delinatör, 217 adet kar direği, 99 adet boru
direk ve 2.420 adet omega direk uygulandı.

Belediyemizin diğer birimleri ve talepte bulunan kurumlar için 932 adet trafik iĢaret
levhaları ve yazı kesimi yapıldı ve uygulandı
Talep edilen yerlere; 122 adet UKOME kararları, 91 adet dilekçeler gereğince 37
adet yaya ve park çizgisi uygulamaları gerçekleĢtirildi.
Anayol ve tali yollar üzerinde toplam 913 adet levha ve direk düzeltildi.
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Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 754 sayılı kararıyla
Trafik Sinyalizasyon ġube Müdürlüğü , Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı‟na bağlanmıĢtır.

UKOME FAALĠYETLERĠ
5216 sayılı BüyükĢehir Belediye kanunun 9. Maddesi gereğince “BüyükĢehir içindeki
kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taĢımacılık hizmetlerinin koordinasyon
içinde yürütülmesi amacıyla, BüyükĢehir belediye baĢkanı ya da görevlendirdiği kiĢinin
baĢkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluĢ temsilcilerinin katılacağı
UlaĢım Koordinasyon Merkezi kurulur”. BüyükĢehir ilçe belediye baĢkanları kendi
belediyesini ilgilendiren konuların görüĢülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak
katılırlar. UlaĢım koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının (oda üst kuruluĢu bulunan yerlerde üst
kuruluĢun) temsilcileri de davet edilerek görüĢleri alınır.
Yukarıda belirtilen Kanun ile BüyükĢehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini
plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuĢ ve servis araçlarının durak
ve araç park yerleri ile sayısının tespitine iliĢkin yetkiler ile BüyükĢehir sınırları dahilinde Ġl
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Trafik Komisyonu‟nun yetkileri UlaĢım Koordinasyon Merkezi tarafından kullanılır. UlaĢım
Koordinasyon Merkezi kararları, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı‟nın onayı ile yürürlüğe girer.
UlaĢım Koordinasyon Merkezi tarafından toplu taĢıma ile ilgili alınan kararlar,
belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluĢlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon
merkezinin çalıĢma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluĢ
temsilcileri, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
BüyükĢehir belediyelerine bu kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında,
13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‟nun bu Kanun‟a aykırı hükümleri
uygulanmaz.” hükmüne istinaden her ayın ikinci ÇarĢambası mutat olarak toplanır.
Plan ve projelerin hazırlanması ve uygulamaya geçilmesi aĢamalarında UKOME ve
diğer tüm kamu kurum ve kuruluĢları ile iĢbirliği içinde çalıĢır.
Bu bağlamda; 2012 yılı içerisinde UKOME olarak alınan kararlar aĢağıdaki Ģekilde
sınıflandırılmıĢtır.
KavĢak Düzenleme Proje ÇalıĢması kararı : 30
Sinyalizasyon ÇalıĢması Yapılması kararı : 6
Park yasağı yapılması kararı
: 11
YükseltilmiĢ kavĢak yapılması kararı
: 21
Trafik iĢaret ve levhaları konulması kararı : 30
Otopark iĢletmeciliği verilmesi kararı
: 19
Otobüs ve okul servis ücretleri kararı
: 4
Özürlü araç park yeri kararı
: 5
Trafik düzenlenmesi kararı
: 32
Taksi durakları ile ilgili karar
: 94
ELEKTRONĠK ÜCRET ÖDEME SĠSTEMLERĠ FAALĠYETLERĠ
ĠĢlemler; Elektronik Ödeme Sistemleri ġube Müdürü, 1 memur, 1 sözleĢmeli memur ve
3 iĢçinin denetiminde; Yüklenici firma Aktifbank tarafından yürütülmektedir. Belediye, Özel
Halk ve Raylı Sistem ĠĢletmesi turnike validatörlerinde kullanılan manyetik bilet ve Akıllı
kartların kodlanması, ücretlendirilmesi, giĢe ve tali bayi bazında satılması, ücret toplama
makinelerinin arızalarına müdahale ve toplu taĢım araçlarında kullanılan biletlerin
ayrıĢtırılması, araç takip sistemleri ve hak ediĢ bilgilerinin hazırlanması gibi iĢlemleri
kapsamaktadır.
AKTĠFBANK PERSONEL DURUMU
BÖLÜM
Ġdari (Op. Md. ve GiĢe Yön. )
Paso-Vize
Tali Bayii
Teknik
GiĢe Görevlisi
Vardiya Amiri
Stand SatıĢ
Toplam
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KADRO
5
5
1
9
82
6
3
111
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Birimimizde, indirimli akıllı kartların kullanım süreleri her yılın Aralık ayı sonu
itibariyle biteceğinden yıl içerisinde Ekim-Aralık ayları döneminde kart sahiplerinin indirimli
bilet kullanım haklarının devam edip etmediğinin kontrolleri yapılmakta, Ģartları uygun
olanların kart kullanım süreleri ücretsiz vize iĢlemleri ile uzatılmaktadır. Aksi takdirde vize
yapılmayan kart otomatik olarak sistem tarafından kullanım dıĢı durumuna çevrilerek
geçerliliğini yitirmektedir.
Sisteme dahil özel halk otobüsleri ve raylı sistem iĢletmesinin bilet değerlendirme
sonuçları sistem tarafından gerekli ayrıĢtırmalar yapılarak hak ediĢlerine esas olmak üzere
taĢıdıkları yolcu sayıları 10 günlük periyotlar halinde ilgili birimlere gönderilmektedir.
Sistemdeki manyetik biletlerin ve akıllı kartların üretimi, özel ve tali bayilerde satıĢa
sunulması, paraların tahsil edilip Belediyemiz hesabına yatırılması yüklenici firma tarafından
yapılmaktadır.
YOLCU TAġIMA SAYILARI

HALK
OTOBÜSLERĠ
BELEDĠYE
OTOBÜSLERĠ
RAYLISĠSTEM
ĠġLETMESĠ
TOPLAM

2010

2010
AKTARMA

2011

2011
AKTARMA

2012

2012
AKTARMA

76.357.966

4.246.549

77.073.236

3.695.803

78.459.575

3.947.001

5.288.442

292.597

5.590.759

359.015

6.024.932

405.030

17.334.428

5.164.787

18.794.097

5.714.309

19.551.382

6.310.013

98.980.836

9.703.933

101.458.092

9.769.127

104.035.889

10.662.044

TAġINAN YOLCU SAYILARININ BĠLET TĠPLERĠNE GÖRE DAĞILIMI
HALK OTOBÜSÜ
AKILLI KART
HALK OTOBÜSÜ
MANYETĠK
RAYLI SĠSTEM
AKILLI KART
RAYLI SĠSTEM
MANYETĠK
BELEDĠYE OTOBÜSÜ
AKILLI
BELEDĠYE OTOBÜSÜ
MANYETĠK

2008

2009

2010

2011

2012

30.195.727

37.197.716

52.183.244

56.764.773

60.547.929

20.259.087

21.645.374

24.174.722

20.308.364

17.911.646

---

8.377.165

10.326.525

12.324.255

13.773.810

---

4.292.273

7.007.903

6.469.842

5.777.572

11.897.569

2.880.087

3.767.438

4.240.486

4.786.197

7.164.268

2.818.454

1.521.004

1.350.273

1.238.735

Bilet ve para kredilerini halka arz eden özel ve tali bayiler, ihtiyacı olan bilet ve kredi
tutarlarını, Yüklenicinin iĢletmiĢ olduğu otomasyon sistemi üzerinden giĢelere ve MGS
(Kredi Yükleme Cihazı)‟lere aktarmaktadır.
Ġlgili kanun gereği kiĢiselleĢtirilmiĢ indirimli ve serbest kart verilecek kiĢilere hizmet
sunan Paso merkezi, 2010 yılı nisan ayı itibari ile vatandaĢlara daha iyi hizmet vermek için
modern bir lokasyona alınmıĢ olup, Kart38 ĠĢlem Merkezi adı altında yeni yerinde hizmet
vermeye baĢlamıĢtır. Ġndirimli biletler tamamen Akıllı kart Ģeklinde olduğundan, ilgili kanun
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ve meclis kararları gereği hak eden kiĢilere belirli belgeleri ibraz etmeleri karĢılığında Ģahsa
münhasıran resimli olarak anında üretilerek teslim edilmektedir. Üniversite kayıt
dönemlerinde fakülteye stant kurmak sureti ile yeni kayıt yaptıran öğrencilerin indirimli kart
müracaatları kabul edilmekte ve üretimden sonra kendilerine teslim edilmektedir. Vizeleme
iĢlemleri her yıl kiĢinin durum belgesini ibraz etmesi karĢılığında ücretsiz olarak seri bir
Ģekilde paso merkezinde ve 5 adet bilet satıĢ giĢesinde yapılmaktadır. Vizeleme iĢlemi belge
kontrolü de dahil olmak üzere 30 saniye kadar sürmekte olup, kart yeni dönem kullanımı için
sisteme açılmaktadır.
Bilet okuma makinelerinin arızalarına acil müdahale etmek, cihazların koruyucu
bakımları, kontrolleri ve tamir iĢlemleri için 9 kiĢiden oluĢan yüklenici firma Aktif Bank
teknisyenleri tarafından yapılmaktadır.
Toplu TaĢıma biletlerini halka arz etme iĢi: Halkın toplu taĢıma bilet ihtiyaçlarını
rahatlıkla karĢılayabilmeleri için Ģehir ve Hinterlant kapsamında 29 adet e-kent giĢesi , 3 adet
özel bayi giĢesi, 115 adet özel bayi noktası , 355 adet tali bayi noktası ve 13 adet E-POS bayi
noktasından manyetik bilet ve Akıllı kart ve MGS cihazı ile para yüklemesi yapılmak sureti
ile biletler halka arz edilmektedir. GiĢelerimiz gün içerisinde 06:00 – 23:30, özel ve tali
bayiler ise 07:00 – 21:00 saatleri arasında aralıksız hizmet vermektedir.
Ücret Toplama ve Otomasyon: Yıllar itibariyle toplu taĢıma araçlarında ve Raylı Sistem
turnikelerinde ücret toplama ve otomasyon faaliyeti içerisinde üretilen biletler ile bilet
çeĢitlerine iliĢkin üretim bilgileri (aktarmalı-aktarmasız) aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir.
BĠLET VE KART ÜRETĠM ÇEġĠTLERĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER

MANYETĠK TAM
AKILLI
TAM KART
AKILLI
ĠNDĠRĠMLĠ KART
AKTĠF 38
UNĠPASSO 38
SULTAN 38

2007
2008
2009
2010
2011
2012
12.825.000 14.648.000 17.432.800 21.193.785 19.081.105 19.160.360
26.350

31.500

56.128

73.484

35.090

56.681

47.356

48.532

67.768

66.000

58.087

53.911

-

-

-

-

43.918
2.295
257

48.693
10.449
3.515

2010 yılı içerisinde kullanımda olan bilet çeĢitliliği artırılarak, Manyetik 10 biniĢlik
biletler yerine kullanımı daha kolay ve rahat olan ultralight biletlerin kullanımına
baĢlanmıĢtır. Ayrıca hem toplu ulaĢımda hem de alıĢ veriĢte kullanılabilmekte ve kullanıcısına
para puan kazandırmanın yanında ġehir kartı özelliği olan aktif38 kartların satıĢ ve
kullanımına baĢlanmıĢtır.
2011 yılı içerisinde yolcuların bilet giĢesine gerek kalmadan ulaĢım sağlayabilmesi için
kredi kartlı biniĢler devreye alınmıĢtır. Bu sayede hem bilet almak için giĢe aramak zorunda
kalmayacak hem de nakit parası olmasa dahi ulaĢım ihtiyacını sağlayabilecek. 01.08.2009
tarihi itibariyle Raylı Sistem taĢımacılığının faaliyete geçmesi, minibüslerin iptal edilerek
yerine doğalgazlı özel halk otobüslerinin katılması ile manyetik ve Akıllı kart üretiminde de
artıĢlar meydana gelmiĢtir.
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Akıllı karta yönelmenin diğer bir nedeni ise tam biletlerin fiyat bakımından ortalama
manyetik bilete göre % 15,4 daha ucuz olmasıdır.
ġehir içi toplu taĢımada kullanılmakta olan manyetik bilet ve akıllı kartların satıĢ ve
dolum hizmetlerinde bir yenilik daha yapılarak, Ģehrin 24 noktasına konumlandırılan 25 adet
Biletmatik cihazları ile 24 saat kesintisiz manyetik kağıt bilet ve kredi dolum iĢlemleri
yapılabilmektedir.
ġehir içi toplu taĢıma araçlarını kullanan vatandaĢlara daha iyi ve kaliteli hizmet
sunabilmek adına , ayrıca Ģehir merkezinin görselliği açısından , merkezde bulunan 6 giĢe ve
fakültede içerisinde bulunan 1 giĢenin yeni konsept giĢeler ile değiĢtirilerek daha modern bir
yapıya kavuĢturulması sağlanmıĢtır.
Yeni bir yapı oluĢturularak Ģehir merkezi ulaĢımını daha pratik hale getiren bisikletli
ulaĢım projesi olan Kaybis sistemi hayata geçirilerek vatandaĢların hizmetine sunulmuĢ olup,
Ģehrin 25 noktasında oluĢturulan bisiklet park istasyonları ile hizmet vermeye baĢlamıĢtır.
Kaybis bisiklet noktalarından hizmet almak isteyen vatandaĢlar Kart38 ĠĢlem Merkezine
müracaatta bulunarak alacakları kiĢiselleĢtirilmiĢ kartlar ile bu hizmetten
faydalanabilmektedirler.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
405.683,00
61.071,00
5.339.461,00
0,00
82.904.720,00
0,00
0,00
0,00
88.710.935,00

2012 YILI GĠDER
405.312,93
61.070,54
1.716.361,38
18.540.685,24

20.723.430,09
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ETÜT VE PROJELER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
1. PROJE VE PLANLAMA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 YILINDA TAMAMLANAN ĠġLER:
Erciyes Master Planı kapsamında yapılan proje çalıĢmaları:
Tekir Göleti yanında bulunan alp köyü ve develi kapısı kentsel tasarım projelerinin
hazırlanması
a. Hacılar giriĢ kapısı kentsel tasarım projelerinin hazırlanması
b. Hisarcık giriĢ kapısı kentsel tasarım projelerinin hazırlanması
c. Erciyes‟te yapılan yatırımlar ile ilgili 5 adet maket hazırlanması
d. Erciyes‟te ihtiyaç duyulan çeĢitli sosyal tesislere ait projelerin hazırlanması
e. Otopark geniĢleme projelerinin hazırlanması
f. Yapay tırmanma bahçesi projesi hazırlanması
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Kayseri Ġç Kalesini kültür ve sanat ortamına dönüĢtürmek amacıyla düzenlenen iki
kademeli ulusal mimarlık yarıĢması neticesinde elde edilen projelerin uygulama projelerinin
hazırlatılmasına devam edilmiĢtir. Bu proje kapsamında arkeolojik eserlerin sergilenebileceği
bir arkeoloji müzesi oluĢturulması amacıyla ilgili kurumlardan izinler alınmıĢtır. Müzeolojik
Rapor ve Projelerin hazırlanması çalıĢmasına baĢlanılmıĢtır.
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Gevher Nesibe ġifahanesinin Selçuklu Müzesine dönüĢtürülmesi ile ilgili projeler
hazırlatılmıĢtır ve gerekli izinler alınmıĢtır. Müzeolojik rapor tamamlanmıĢ ve eser teminine
iliĢkin çalıĢmalara baĢlanılmıĢtır. Bunlara ilave olarak gerekli onarım çalıĢmaları için projeler
hazırlatılmıĢtır.
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Kayseri Lisesinin Milli Mücadele Müzesine dönüĢtürülmesi ile çalıĢmalara
baĢlanılmıĢtır. Rölöve ve Restorasyon projeleri hazırlatılmıĢtır. ÇeĢitli tadilat çalıĢmalarına ait
projeler tamamlanarak, uygulanmaları sağlanmıĢtır.

Tavukçu Mahallesi için hazırlanan projelerin tamamlanması çalıĢmalarına devam
edilmiĢtir. Sit alanı içerisinde kalan ve mülkiyeti belediyemize ait olan tek yapı ölçeğindeki
yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerin hazırlanmasına devam edilmiĢtir.
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Sümer Gençlik Merkezi rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılmıĢtır.
Kayseri‟de mevcut tarihi yapıların ön plana çıkarılması ve kente gelen turistlerin belirli
bir aks üzerinde bu tarihi eserleri gezmelerine imkân verecek Ģekilde bir Kültür Yolu
düzenlenmesi çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda ilk etapta avan projeler hazırlanmıĢtır.
Uygulama Projelerinin hazırlatılması çalıĢmalarına devam edilmiĢtir.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde bulunan ve görüntüleri itibariyle
kentimize yakıĢmayan bina cephelerinin düzenlenmesi amacıyla bir çalıĢmaya yine 2012
yılında baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda avan projelerin hazırlanması ve malzeme seçimi ile ilgili
çalıĢmalara devam edilmiĢtir.
TÜBĠTAK tarafından Türkiye genelinde baĢlatılan Bilim Merkezleri kurulması
çalıĢmalarına dahil olunmuĢ ve bu kapsamda çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Yer seçimi
yapılmasına müteakip mimari uygulama projelerinin elde edilmesi çalıĢmalarına baĢlanmıĢ ve
2012 yılı sonu itibariyle uygulama projeleri tamamlanmıĢtır.
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2010 yılında yapılan Cami Mimarisi Fikir YarıĢmasında elde edilen baĢarılı projelerden
bir tanesinin 2013 yılı Mayıs ayında tamamlanması planlanan Anadolu Harikalar Diyarına
uygulanması için gerekli uygulama projeleri tamamlanmıĢtır.
Engelli vatandaĢlarımızın güzel zaman geçirebilecekleri birçok spor, eğlence, kültürel
faaliyetleri gibi birçok sosyal gereksinimi bünyesinde barındıran bir merkez olması planlanan
“Engelsiz YaĢam Merkezi”ne ait uygulama projeleri tamamlanmıĢtır.
Kentimiz ihtiyaçlarına karĢılık veremeyen aynı zamanda da bakımsız bir görüntüye
sahip olan mevcut Hal Kompleksinin Ģehir merkezinden çıkartılarak daha modern bir tesise
dönüĢtürülmesi amacıyla Kuzey Çevre Yoluna yakın bir mevkide Yeni Hal Kompleksi
planlanmıĢ ve uygulama projeleri hazırlanmıĢtır.
Kent Merkezinde dağınık halde bulunan Milli Savunma Bakanlığına ait Askeri
Lojmanların bulundukları alanların BüyükĢehir Belediyemize devri karĢılığında yeni lojman
binaları yapılması bağlamında imzalanan protokolün gereği olarak yeni lojman, komutan
konutu ve misafirhane projeleri hazırlanmıĢtır.
2. AB VE DIġ ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hibe almıĢ, yürütülmekte olan proje(ler) :
YAPAY TIRMANMA BAHÇESĠ PROJESĠ:
1.PROJENĠN AMACI VE YERĠ;
Projenin amacı:
Erciyes dağ merkezinde farklı aktivitelerin uygulanması,
Erciyes dağ merkezinde yaz aylarında da aktivite sağlamak.
Diğer dağ merkezlerinden farklı oluĢumlar elde etmek
Bölgeye katkı sağlamak
2.PROJENĠN SONUÇLARI;
4000 m2 alan düzenlenerek elde edilen yapay tırmanma alanı
12.000 ziyaretçi artıĢı
Uluslar arası organizasyon gerçekleĢtirme
Bölgede turizm canlığı oluĢturmak
Söz konusu projenin sahibi kurumumuzdur. Projenin yazılması, hazırlanması, kabul
edildiği Ģekilde uygulanması, harcamaların proje bütçesinde yer aldığı Ģekilde yapılması, mali
kayıtların tutulması, proje ortağı ile iliĢkilerin düzenlenmesi gibi proje içerisinde
sorumlulukları bulunmaktadır.
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2012 yılı içerisinde birimimizce baĢvurusu yapılmıĢ ve cevap beklenilen projeler
aĢağıdaki gibidir:

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÖZELLĠKLE KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAġTIRILMASI HĠBE PROGRAMI
Proje Adı :”Okulun Önemi, Geleceğin Önemi” Projesi
Genel Hedef(ler); Bölgede meslek liselerinin önemi anlatılarak 8. Sınıfa gelen özellikle
kız öğrenciler olmak üzere öğrencilerin ve ailelerinin bilinçli Ģekilde eğitime katılmalarını
sağlamak.
Özel Hedef(ler);
1-Kayseri eğitim bölgesinde ebeveynlerin mesleki eğitime bakıĢ açılarını değiĢtirmek,
2-Aileleri karma eğitim konusunda bilinçlendirmek,
3-Orta öğretim düzeyindeki kız öğrencilerin kendilerine güven duygularını sağlamak ve
mesleki seçimlerine yön vermek
4-Erkek egemen iĢ sektörlerinde bayanların istihdamını artırılması
AVRUPA BĠRLĠĞĠ MESLEKĠ HĠZMET KALĠTESĠNĠN ARTIRILMASI HĠBE
PROGRAMI
Projenin Adı : “GELECEK-SEM” Projesi
Genel hedef(ler): Bölgede mesleki eğitim kalite standartlarının yükseltilerek, kamu,
S.T.K ve özel sektör'de, yenilikçi yaklaĢımlar ile Mesleki Eğitim farkındalığı oluĢturmak.
Özel hedef(ler):
1-A.B.Standartlarına uygun Sürekli Eğitim Merkezi(S.E.M.) ve Uzaktan Eğitim (OnLine e-mesleki eğitim) yapılanmanın gerçekleĢtirilmesi.
2-Bölgede, Uluslararası iĢbirliği ile Uzman Eğiticiler ve eğitim programlarının
oluĢturulması.
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Avrupa Birliği Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı Tedbir 4.1
Kapsamında TBB Operasyonu;
Dezavantajlı kiĢiler için istihdam ve sosyal destek hizmetleri koordinasyon ve uygulama
modeli operasyonuna yararlanıcı pilot belediye olarak katılmaktayız. Bu kapsamında
belediyemiz engellilerin yanı sıra gece kondu bölgelerinde yaĢayanlarda dahil olmak üzere
yoksul olan veya yoksulluk ile karĢı karĢıya olan kiĢiler ve çalıĢan çocukların aileleri
gruplarına yönelik çalıĢmayı öngörmüĢtür.
GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI “KAYAK SPORUNUN GENÇLERE
AġILANMASI” PROJESĠ
Genel Amaç: Kayseri‟de kıĢ turizminin canlandırılması ve özellikle toplumdaki
gençlerin kıĢ sporlarına olan ilgisinin arttırılmasıdır.
Özel Amaç: 16-24 yaĢ aralığındaki lise ve üniversitelerde okuyan genç kiĢilere kayak
sporunun öğretilmesi ve sevdirilmesi, gelecek nesillere de aktarılmasını sağlamaları, kapalı
mekân sporlarına alternatif olarak kıĢın da sporunun yapılabileceğini gençlere benimsete
bilmektir.
ORAN KALKINMA AJANSINA DOĞRUDAN FAALĠYET PROGRAMI’NA
SUNDUĞUMUZ PROJELER
1- Erciyes Dağı Jeotermal Enerji Potansiyelinin AraĢtırılması Fizibilitesi
2- Hacılar Bölgesinin Ağaçlandırma Fizibilite ÇalıĢması
3- Turistik Alanların Tek Bir Haritada Gösterilmesi Fizibilitesi
Bu proje tekliflerinin kabul süreci 6 ay ile 1 yıl içerisinde gerçekleĢmektedir.
3. BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ ġUBE
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi„nin biliĢim sistemleri faaliyetleri yeni teĢkilatlanma ile
Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı altında Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.
Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü, Kayseri BüyükĢehir Belediyesi„nde bilgisayar
ortamında yürütülen hizmetlerin verimli çalıĢmasını sağlamakta, bilgi iĢlem konusunda
birimler arasında koordinasyon çalıĢmalarını yürütmektedir. VatandaĢlara daha kaliteli ve
hızlı bir hizmet verilmesini sağlamak amacıyla biliĢim teknolojisinin getirdiği çağdaĢ
imkânlardan yararlanmak için yeni teknolojileri takip ederek, belediye personelinin
kullanımına sunmaktadır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesinde mevcut bilgisayarlarda kurulmuĢ olan programların
bakım ve güncelleĢtirmelerinin yapılması, dıĢ tehditlere karĢı güvenlik önlemlerinin alınması,
internet ve intranet fonksiyonlarının etkin ve uyumlu çalıĢması, tüm bilgisayar, yazıcı ve yan
donanımlarının tamir ve bakımları Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü tarafından
yapılmaktadır.
Belediyeye ait resmi web sitesinin tasarımı ve güncellenmesi de Bilgi Teknolojileri
ġube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 209

2012 yılı içerisinde Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü tarafından donanım ve teknik
destek hizmetleri kapsamında özetle Ģu faaliyetler yürütülmüĢtür;
Ġç ve dıĢ birimlerdeki mevcut bilgisayarda kurulmuĢ olan programların bakım ve
program güncelleĢtirmeleri yapılmıĢtır,
Donanımda meydana gelen arızaların giderilmesi sağlanmıĢ, garantinin devam ettiği
durumlarda arızanın garanti kapsamında giderilmesinin takibi yapılmıĢtır,
Virüs ve trojan gibi zararlı yazılımlardan kaynaklanan arızalar sebebiyle gerektiğinde
bilgisayara sistem yeniden yüklenmiĢ ve verilerin aktarımı sağlanmıĢtır,
Arıza nedeniyle kullanılamaz duruma gelen donanımın tamirinin mümkün olmadığı ya
da tamirinin ekonomik olmadığı durumlarda; donanımın hurdaya ayrılması sağlanmıĢ ve
yerine alınabilecek donanımlar belirlenmiĢtir,
Server sistemlerinin ve network ağının, internet ve uzak bağlantıların sürekli, güvenli ve
çalıĢır halde bulunması için gerekli inceleme ve kontrolleri yapılmıĢtır,
Belediye birimlerinin tüm bilgisayar donanım ve yazılımlarının, geliĢen biliĢim
teknolojileri doğrultusunda; yeni ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirilerek mevcut olan
donanım ve yazılımı güncelleĢtirmek ya da gerektiğinde yenisinin alınmasını sağlamak için
ilgili birimlerle koordinasyonu sağlanmıĢtır,
Ġç ve dıĢ birimlere ait bilgisayarlara kurulan haberleĢme sistemi ile birimler arası dosya
paylaĢımı ve bilgi alıĢveriĢi trafiğinin aksamadan yürütülmesi sağlanmıĢtır,
Birimlerdeki e-posta hizmetinden faydalanacak personellerin hesaplarının oluĢturulması
ve yönetimi yapılmıĢtır. Gerekli eğitim ve destek hizmetleri verilmiĢtir.
Bilgi Teknolojileri ġube Müdürlüğü 2012 yılı içerisinde fiziki yapı bakımından
incelendiğinde mevcut durum Ģu Ģekilde özetlenebilir;
Bilgi Teknolojileri Ģube Müdürlüğü„nün 1 adet sistem odası ve 1 adet teknik servis /
çalıĢma odası mevcuttur.
SanallaĢtırma alt yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan sunucular ek maliyet
gerektirmeksizin kısa sürede kullanıma sunulabilmektedir. Belediyemizin sunucu altyapısının
yanı sıra iĢletmelerimiz olan Kayseri Ġmar A.ġ.,Kayseri UlaĢım A.ġ. ve Erciyes KıĢ Turizm
A.ġ. için mail ve hosting hizmetleri müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır.
Güvenlik duvarı cihazının güncelleme ve gerekli yapılandırmaları sürekli olarak takip
edilmektedir. Ġnternet ortamından gelebilecek zararlı yazılım ve sanal saldırılara karĢı en
yüksek güvenliği sağlayacak Ģekilde yönetimi yapılmaktadır.
Sistem odası içerisinde 1 adet 6 KW UPS, 1 adet 10 KW UPS, cihazların beslemesini
ve elektrik akımındaki düzensizliklere karĢı korumasını sağlamaktadır. Ayrıca uzun süreli
elektrik kesintilerine karĢı jeneratör bağlantısı yapılmıĢtır. Cihazların verimli ve kararlı
çalıĢmasını sağlamak amacıyla soğutma sistemi yenilenmiĢtir.
Sistem odasının olası yangın risklerine karĢı güvenliği yangın söndürme ve ısı takip
sistemi tarafından sağlanmaktadır.
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Belediyemizde kullanılan yazılımların tek çatı altında toplanması amacıyla Yönetim
Bilgi Sistemi yazılımı kurulmakta, veri aktarımları ve gerekli uyarlamalar yapılmaktadır.
2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanan sistem sayesinde e-belediye ve e-devlet yapısına
uygun, geniĢ raporlama ve analizlerin yapılabileceği bir ortam sağlanacaktır. Ayrıca 2013 yılı
içerisinde geçilmesi planlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-imza, mobil imza
teknolojilerinin alt yapı çalıĢmaları da bu süreç zarfında baĢlatılmıĢtır.
Web sayfası hizmeti, Web TV yayını, kurumsal mail hizmeti, CBS Harita Hizmetleri,
kurum içi internet ve canlı kamera hizmetleri 20 Mbps geniĢ bant Metroethernet fiber bağlantı
ile sağlanmaktadır. Ġnternet hızının artırılabilmesi ve ĠĢletmelerimiz ile olan bağlantının
güçlendirilebilmesi için yeni Fiber Hatlar sistem odasına çektirilmiĢtir.
Belediyemiz ve VatandaĢlarımız arasındaki birlikteliği ve dayanıĢmayı artırabilmek,
vatandaĢlarımızdan gelen istek, talep, öneri ve yeni fikirleri paylaĢabilmek adına
www.kayseriicinprojemvar.com sitesi ve sayın baĢkanımız Mehmet ÖZHASEKĠ'nin kiĢisel
web sitesi www.mehmetozhaseki.com sitesi de ġube Müdürlüğümüzce hayata geçirilmiĢtir.
www.kaysericinprojemvar.com sitesini 12147 kiĢi ziyaret etmiĢ ve siteye gönderilen
proje sayısı 311 adettir.
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Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Meclisi 12.11.2012 tarih ve 754 sayılı kararıyla Bilgi
Teknolojileri ġube Müdürlüğü , Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına bağlanmıĢtır.
BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ

HARCAMA
KALEMĠ

HARCAMA KALEMĠ
ADI

01

Personel giderleri

02

SGK devlet primi giderleri

03
05
06
07
08
09

Mal ve hizmet alım giderleri
Cari transferler
Sermaye giderleri
Sermaye transferleri
Borç verme
Yedek ödenekler
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
68.447,00

68.445,68

9.687,00

9.686,27

3.714.331,00
50.000,00
1.485.000,00
0,00
0,00
0,00

2.380.909,24
0,00
51.058,60
0,00
0,00
0,00

5.327.465,00

2.510.099,79
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PARK BAHÇE VE AĞAÇLANDIRMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
PARK VE ORTA REFÜJLERĠN BAKIMI FAALĠYETLERĠ
Parklar,yeĢil alanlar,orta refüjlerin ve ağaçlandırılan alanların çim ekimi,biçimi
sulama,gübreleme,yabani ot temizliği,budama faaliyetleri ve bu alanlarda ki donatıların
(Çocuk oyun grupları, fitness aletleri,çöp sepeti, oturma bankı,piknik masası),bakımı ve
onarımı Daire BaĢkanlığımız tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Tesviye, çim ekim, çim
biçme, ağaç budama, elektrik ve sulama tesisat-tamir ekipleri tarafından park ve orta
refüjlerin bakımı sağlanmaktadır.
PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI
FAALĠYETLERĠ
BAKIMI YAPILAN YEġĠL ALANLAR
ALANLAR (M²)
PARKLAR
600.000
KIRANARDI KENT ORMANI
400.000
BEġTEPELER MESĠRE ALANI
35.000
GESĠ MESĠRE ALANI
130.000
ERCĠYES GÜNÜ BĠRLĠK MESĠRE ALANI
150.000
MĠMARSĠNAN PARKI
45.000
GÜLTEPE PARKI
305.000
KADĠR HAS KÜLTÜR PARKI
20.000
YESEVĠ PARKI
60.000
ZÜMRÜT PARKI(1,2)
230.000
ĠNÖNÜ 1.2.3 KISIMLAR
20.000
KOCASĠNAN PARKI
30.000
YAVUZ SELĠM PARKI
94.000
TOKĠ PARKLARI
45.000
TUNA PARKI
50.000
DEMĠRCĠLER PARKI
60.000
PASTIRMACILAR PARKI
40.000
KARTAL ġEHĠTLĠK
40.000
SERA-FĠDANLIK
80.000
SEYYĠD-Ġ BURHANETTĠN MEZARLIĞI
100.000
SÜMER KAMPÜSÜ
28.000
HUNAT-TÜRBE(18.000+10.000)
72.000
HUZUREVĠ ÇEVRESĠ
20.000
BELEDĠYE ÇEVRESĠ
35.000
KADĠR HAS STADYUM ÇEVRESĠ
6.500
ESKĠ TERMĠNAL YANI
3.000
DOĞU TERMĠNALĠ ÇEVRESĠ
50.000
ALTINOLUK HOBĠ BAHÇESĠ
50.000
BEġTEPELER HOBĠ BAHÇESĠ
165.000
KARPUZATAN HOBĠ BAHÇESĠ
50.000
SELÇUKLU HOBĠ BAHÇESĠ
100.000
CIRGALAN HOBĠ BAHÇESĠ
7.000
KARPUZATAN ATÖLYE YANI
1.600
HUZUREVĠ ÇEVRESĠ
2.000
ESKĠ SANAYĠ KAYMEK ÇEVRESĠ
2.000
TOKĠ KAYMEK ÇEVRESĠ
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TOPLAM
ORTA REFÜJLER
MEYDAN KALE, TÖREN ALANI ( 29.000+6.000)
SANAYĠ ODASI - KARTAL
HAVA ALANI- ÇEVRE YOL
KANUNĠ CAD.
AHĠ EVRAN CAD.
ÇEVRE YOL ( MĠM. KAVġAĞI - PASTIRMACILAR )
ġEKER FABRĠKASI ÖNÜ
NAZIMBEY CAD.
ERKĠLET - YEġĠL MAH. - SÜMER
TUNA CAD.18. CAD. 30 AĞUSTOS
HĠSARCIK - KARTAL KAVġAĞI
MĠM. KAVġAĞI - BEYAZ ġEHĠR ARASI
MEZARLIK - HACILAR YOLU
TURGUT REĠS - KALDIRIM - BAĞDAT CAD.
KARTAL - TALAS
KOMANDO CAD.
GESĠ KAVġAĞI - TOKĠ
SERBEST BÖLGE KAVġAĞI
GÜLTEPE PERKI YANI(KAYEMA ÖNÜ)
KARPUZATAN HOBĠ BAHÇESĠ ÖNÜ ORTA REFÜJ
MĠMARSĠNAN KÖPRÜLÜ KAVġAK
ÇEVREYOL KÖPRÜLÜ KAVġAK
IHLAMUR CADDESĠ
MĠMARSĠNAN YOLU ORTA REFÜJ
KALDIRIM CAD.
TACETTĠN VELĠ CAD.
RAYLI SĠSTEM
HACILAR YOLU-SEHER BULVARI KAVġAK
ORGANĠZE SANAYĠ SERBEST BÖLGE YOLU
KUZEY ÇEVRE YOLU-NUH NACĠ YAZGAN ÜNĠVERSĠTE
KAVġAK
ORGANĠZE SANAYĠ GĠRĠġ
TALAS YOLU –HAVA ĠKMAL ARASI
MUHSĠN YAZICIOĞLU BULVARI
ESKĠ TERMĠNAL-ÇEVREYOL (ANA TAMĠR)
TOPLAM
AĞAÇLANDIRMA ALANLARI
KUġCU AĞAÇLANDIRMA
ALĠ DAĞI AĞAÇLANDIRMA
HĠSARCIK YOLU AĞAÇLANDIRMA
KIRANARDI KENT ORMANI ( AĞAÇLIK ALAN )
TOPLAM
GENEL TOPLAM
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3.126.100
ALANLAR (M²)
35.000
24.900
48.000
4.000
13.000
129.500
25.000
8.000
45.500
16.600
33.300
16.000
10.000
30.600
20.600
7.200
21.100
31.500
3.800
4.200
6.400
16.000
8.400
14.000
18.000
3.000
150.000
5.000
10.000
27.000
2.000
20.000
4.000
5.000
816.600
ALANLAR (M²)
400.000
1.100.000
17.600
500.000
2.017.600
5.960.300
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FĠDAN , SÜS BĠTKĠSĠ DĠKĠMĠ VE ÇĠÇEKLENDĠRME FAALĠYETLERĠ
FĠDAN VE SÜS BĠTKĠSĠ DĠKĠMĠ
Fidan ve süs bitkisi dikimi; mevcut park ve orta refüjlerde yenileme ve yeni yapılan
park ve orta refüjlere dikilen fidan ve süs bitkilerini kapsamaktadır.Genellikle kullanılan
fidanlar, sedir,kara çam,sarıçam,mavi ladin,batı ladini, top akasya, çınar,ıhlamur,süs
eriği,diĢbudak,kestane vb.,kullanılan süs bitkileri ise gül, ĢimĢir, berberis, ateĢ dikeni, koton
astır, yayılıcı ardıç, mazı, kartopu, Japon ayvası, süs kirazı vb. dir.
2012 yılında 20.000 adet süs bitkisi,13.000 adet fidan dikimi yapılmıĢtır.Ayrıca
vatandaĢlar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen talepler değerlendirilerek 31.000
adet fidan ve süs bitkisi dağıtılmıĢtır.Toki Kaymek açılıĢında 5.000 adet fidan vatandaĢlara
dağıtılmıĢtır.Yeni yapılan raylı sistem güzergahında bulunan , yaklaĢık 435 adet ağaç,
Kocasinan parkına ve bölgedeki eğitim kurumlarına taĢınmıĢtır.
Park, orta refüj ,raylı sistem ve yeĢil alanlar için kullanılacak olan ; fidan , süs
bitkileri,mevsimlik çiçek ve lale soğanı, doğrudan temin ve ihale yöntemiyle alınarak,Daire
baĢkanlığımıza bağlı fidanlık ve serada bakımları yapılmaktadır.Ayrıca fidanlığımızda iç
mekan süs bitkileri üretilmektedir.
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AĞAÇLANDIRMA FAALĠYETLERĠ
ALAN ADI
Park ,orta refüjlerimize ve yeni yapılan parklara
Park , orta refüjlerimize ve yeni yapılan parklara
VatandaĢlar ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları
TOPLAM

DĠKĠLEN FĠDAN VE SÜS
BĠTKĠSĠ (ADET)
20.000 (Süs Bitkisi)
13.000 (Fidan)
31.000 (Fidan ve Süs Bitkisi)
64.000 (Fidan Ve Süs Bitkisi)

MEVSĠMLĠK ÇĠÇEK DĠKĠMĠ
ġehir merkezindeki orta refüj ve kavĢaklarda bulunan çiçekliklere ve parklara 900.000
adet mevsimlik çiçek (menekĢe, çuha, ipek, yıldız çiçeği, petunya, pervane, horoz ibiği, ateĢ
çiçeği, mine, aslanağzı, top kadife, kasımpatı, süs lahanası vb.) dikimi yapılmıĢtır.
Ayrıca 480.000 adet lale soğanı ve sümbül soğanı dikimi yapılmıĢtır.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 216

ÇĠM EKĠM FAALĠYETLERĠ
Yıl içerisinde 78.000 m² çim ekimi yapılmıĢtır.Çim ekilen alanlarda,ekim öncesi alanın
hazırlanması aĢamasında ,toprak dolgu ve tesviye iĢlemleri yapılmıĢ olup,yanmıĢ hayvan
gübresi kullanılarak ekimler yapılmıĢtır.Çim ekilen alanlarda yaklaĢık 30.000 m³ (1.500 tır)
toprak kullanılmıĢtır.
Ayrıca organize sanayi giriĢine 7.000 m² alana Hydroseeding (püskürtme çim) sistemi
ile çim ekimi yapılmıĢtır.
ÇĠM EKĠLEN ALANLAR
Toki Kaymek bahçesi
Eski terminal –çevreyolu (ana tamir)
Eski sanayi Kaymek
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı
Erkilet yolu orta refüj
Karayolları kavĢağı
Talas spor tesisleri
Sanayi giriĢi (petrol önü)
Cırgalan hobi bahçesi etrafı
Organize sanayi giriĢ-Anbar arası
Anlar - Belsin arası
Mimsin kavĢağı
Mimarsinan KavĢağı
Fuar kavĢağı
Erkilet yolu orta refüj (polis okulu önü)
Anbar yeni kavĢak
Erkilet yolu orta refüj (çocuk hastanesi önü)
Kartal-kümbet çevresi
Talas yolu - hava ikmal arası
Eğitim kurumları alanları
TOPLAM
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ALANLAR (M²)
1.000
3.000
1.000
4.000
2.000
1.000
3.000
500
2.500
3.000
1.000
500
200
300
500
1.000
1.000
10.000
13.000
29.500
78.000
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ĠLAÇ, GÜBRE VE BUDAMA FAALĠYETLERĠ
Yeni ekimi yapılan çim alanlarımızda 300 kg taban gübresi,1.170 kg yavaĢ eriyen
gübre,1.500 kg besleme gübresi kullanılmıĢtır.Güllerde 200 kg mikro element karıĢımlı toz
gübre kullanılmıĢtır. Ayrıca Ali dağında yeni dikilen fidanlara 340 litre köklendiricili sıvı
gübre kullanılmıĢtır.
Parklar,kaldırımlar,orta refüjler ve yürüyüĢ alanlarında bulunan yabancı otlara karĢı
yaklaĢık 1.500 litre herbisit (yabancı ot mücadele ilacı) kullanılmıĢtır. Alanlarımızda bulunan
ağaçlara 153 litre. kıĢ mücadele yağı , 200 litre insecticid, 4 kg fungusit ,yeni dikilen
fidanlarda 80 litre humic asit kullanılmıĢtır.
Parklar,orta refüj ve kaldırımlarda bulunan ağaçlarımızda, ilkbahar ve sonbahar
dönemlerinde gerekli bakım ve Ģekil budaması yapılmıĢtır.Ayrıca budamalarda 18 kg aĢı
macunu kullanılmıĢtır.
DĠĞER FAALĠYETLER
Yıl içerisinde bakımını yaptığımız toplam 5.960.300 m² alanda temizlik,sulama,
ilaçlama ,gübreleme,toprak tesviye,çim biçime, elektrik ve su arızaları,kaynak iĢleri, boya vb.
iĢler aksatılmadan yapılmıĢtır. Bu iĢlerin yapılmasında hizmet alımı yoluyla 453 kiĢi ve 49
belediye personeli (sözleĢmeli,kadrolu,memur) olmak üzere toplam 502 kiĢi ile hizmet
verilmektedir.
Park ve mesire alanlarında mevcut olan bank,çöp sepeti,piknik masası,çocuk oyun
grupları,spor aletleri gibi park donatılarından kırılan,yıprananların tamir ve bakım iĢleri
yapılıp, ihtiyaç olan yerler yenileriyle değiĢtirilmiĢtir. Kadir Has Kültür parkı, BeĢtepeler
mesire alanı, Mimarsinan parkı ve Cırgalan hobi bahçesine 4 adet gemi modelli çocuk oyun
grubu kurulmuĢtur. Ayrıca mevcut süs havuzların tamir ve bakımı yapılarak düzenli olarak
çalıĢması sağlanmıĢtır.
Park ve orta refüjlerimizde yeĢil alanların çim biçimi 30 kiĢilik ekip , 20 adet çim biçme
makinesi ve 8 adet sırt tırpanı ile düzenli olarak yapılmıĢtır. Çim biçimine nisan ayı itibari ile
baĢlanmıĢ ve kasım ayına kadar devam etmiĢtir.
Yeni yapılan yeĢil alanların su tesisatı çekilmiĢ olup,mevcut yeĢil alanlarda su arızaları
yıl boyunca düzenli olarak giderilmiĢtir. YeĢil alanların sulamasına mayıs ayı itibariyle
baĢlanmıĢ,ekim ayına kadar devam etmiĢtir.Sulama imkanı olmayan yeĢil alanlar,sulama
arazözleri ile sulanmıĢtır.
2012 yılında Selçuklu, BeĢtepeler, Altınoluk, Karpuzatan ve Cırgalan hobi bahçelerinin
bakım ve tahsisi Daire BaĢkanlığımızca yapılmıĢtır.
2012 yılında Cırgalan hobi bahçesinin eklenmesiyle toplam 415.000 m² de 1787 adet
hobi bahçelerinin tahsis ve bakımı yapılmıĢtır. Cırgalan hobi bahçesine 07-05-2012 tarihinde
kura çekiliĢi yapılmıĢ olup,mayıs sonuna kadar 458 adet hobi bahçesi tahsis edilmiĢtir.
Cırgalan hobi bahçesine 2 adet çocuk oyun grubu kurulmuĢtur.
Mevcut yeĢil alanlarımızla ilgili
değerlendirilmiĢtir.
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2011-2012 YILI FAALĠYET SONUÇLARI KARġILAġTIRMA
FAALĠYETLER
Bakımı yapılan yeĢil alan miktarı (m²)
Çim ekimi miktarı (m²)
Fidan ve süs bitkisi dikim miktarı (adet)
Çiçek dikimi miktarı(adet)
Lale ve sümbül soğanı dikim miktarı(adet)

2011
5.824.800
113.950
68.000
880.000
516.000

2012
5.960.300
78.000
64.000
900.000
480.000

BÜTÇE BĠLGĠ ÖZETĠ

HARCAMA
HARCAMA KALEMĠ ADI
KALEMĠ
Personel Giderleri
1
SGK Devlet Primi Giderleri
2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3
Cari Transferler
5
Sermaye Giderleri
6
Sermaye Transferleri
7
Borç Verme
8
Yedek Ödenekler
9
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
186.525,00
142.123,73
30.959,00
21.571,82
14.375.301,00
12.454.868,56
0,00
0,00
550.000,00
265.193,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.142.785,00
12.883.757,95
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1.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
Belediyemizin taraf olduğu davalarda belediyemiz hak ve menfaatlerini korumak.
Belediyemiz alacaklarının icra yolu ile tahsilini sağlamak. Belediyemiz birimlerine hukuki
danıĢmanlık hizmeti vermek. Meclis ve Encümen gündemlerini hazırlamak, kararları ve
komisyon raporlarını Yazmak, yazılan kararları ve gündemleri ilgili yerlere dağıtmak gibi
görevlerimizi yerine getirerek aĢağıdaki faaliyetlerimizi gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktayız. Arz
ederim.
FAALĠYETLER VEYA HĠZMETLER
ADLĠ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALAR
1234567davalar,
8-

KamulaĢtırma bedelinin tescil ve tespiti,
KamulaĢtırmasız el atma nedeni ile tazminat,
ĠĢ Hukukundan doğan davalar,
Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen davalar,
Rucuan alacak,
Ġhale mevzuatından doğan davalar,
Ceza Mahkemelerinde görülen Ceza Kanunundan ve idari para cezalarından doğan
Ġcra ve Ġflas Kanunundan doğan davalar,

2012 yılında açılan dava sayısı 704 adet olup, karara çıkanlar ve geçen yıldan gelenlerde
dikkate alındığında görülmekte olan toplam adli dava sayısı 633 adettir.
ĠDARĠ YARGIDA GÖRÜLEN DAVALAR
1234-

Ġmar Mevzuatından doğan davalar,
Personel mevzuatından doğan davalar,
5216 sayılı kanununun uygulamasından doğan davalar,
Hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davalarıdır.

2012 yılında açılan idari dava sayısı 63 olup, geçen yıllardan devam eden dosya sayısı
ile toplam derdest idari dava sayısı 116 dır.
Derdest davaların duruĢmalarına girilmiĢ, keĢiflerine gidilmiĢ, kararların temyiz, tahsil
ve tediye iĢlemleri yapılmıĢtır.
Vergi ve Ġdare Mahkemelerinde bulunan davalara cevap verilip, duruĢması olanlara
girilmektedir.
2-ĠCRA TAKĠBĠ FAALĠYETLERĠ
1.Hukuk MüĢavirliğinin görevlerinden önemli bir bölümünü de icra takipleri
oluĢturmaktadır.
Ġcra takibine konu olan belediye alacakları çeĢitli kaynaklardan doğmaktadır. Bu
alacaklar belediyemizin taĢınmazlarından doğan kira gelirleri olabileceği gibi belediye
faaliyetlerinden, kanunlardan veya sonuçlanan dava dosyalarından da kaynaklanmaktadır.
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Bu alacaklardan dava dosyalarından kaynaklananlar için re‟sen, diğer alacaklar için ise
ilgili birimden gelen yazı üzerine harekete geçilir. Ayrıca, belediyemiz bünyesinde bulunan
Tahsilat servisi de yasa ile münhasıran kendisine bırakılanlar dıĢında tahsilde zorlandığı
alacakların icra yolu ile tahsilinin sağlanması için 1.Hukuk MüĢavirliğine baĢvurur.
1.Hukuk MüĢavirliği belediyemiz alacakları konusunda icra takibi yaptığı gibi
belediyemize karĢı yapılan her türlü icra takibinde de belediyemizin haklarının korunması,
borç yükünün azaltılması için gereken yasal savunmaları yerine getirmektedir.
Servisimiz icra takibi iĢlemini adli icra dairelerine yaptığı baĢvuru ile baĢlatır. Ġcra
takibi baĢladıktan sonra da icra süresince dosyalar takip edilerek borçluyu ödemeye
zorlayacak haciz, cebri satıĢ v.b iĢlemleri titizlikle uygular. Ġcra takibinde esas olan belediye
alacağının istenen Ģekilde ve kısa sürede tahsil edilmesidir.
Borçlulardan gelen talepler doğrultusunda, mevzuatın izin verdiği ölçüde yapılan
taksitlendirmelerde ise yapılan taksitlerin vadesinde ve taahhüt edilen miktara uygun olarak
ödenmesini takip eder. Bu yolla da icra takibini sonuçlandırır.
Ġcra takibi çalıĢmalarımız servisimiz dâhilinde görevli avukatlar ve icra takip memuru
aracılığıyla yapılmaktadır.
2012 yılında açılan icra dosya sayısı 93‟dür. 150 adet icra dava dosyası derdesttir.
2 adet icra takibinde ise borçlu tarafından, borca itiraz edildiğinden davalar açılmıĢ,
duruĢmaları devam etmektedir.
3-HUKUKĠ DANIġMANLIK FAALĠYETĠ
2012 yılında MüĢavirliğimizce muhtelif birimlerimizden gelen görüĢ istemleri
değerlendirilerek mütalaa düzenlenmiĢtir. Düzenlenen hukuki görüĢ sayısı 4 adettir.
Servisimizden Ģifahi olarak bilgi alıĢ veriĢi yapılmıĢ, vatandaĢlar tarafından Ģifahi
sorulan sorular cevaplandırılmıĢtır. Bu Ģekilde birçok konunun davasız ve icrasız
sonuçlanmasına gayret edilmiĢtir.
4-MECLĠS VE ENCÜMEN FAALĠYETLERĠ
BüyükĢehir Belediye Meclisi, 5216 Sayılı Kanunun 13. maddesine uygun olarak 2012
yılı içerisinde 12 Meclis toplantısında 24 oturum yapmıĢtır. Bu toplantılarda, gündeminde
bulunan konuları görüĢerek 879 adet karar almıĢtır.
MECLĠS GÜNDEMĠ
Meclise havale edilen konular, havale tarih sırasına göre numaralandırılarak oluĢturulan
gündem ve dosyası, toplantı tarihinden 3 gün önce meclis üyelerine gönderilmiĢ ve
Belediyemizin www.kayseri.bel.tr internet adresinde yayınlanmıĢtır.
MECLĠS TOPLANTISI
Belediye Meclisi, ayda 1 kez (her ayın 2. Pazartesi günü) toplanarak gündeminde
bulunan konuları görüĢüp karara bağlamıĢtır.
MECLĠS KARARLARININ YAZILMASI
Toplantı bitiminde alınan kararlar yazılı Ģekle dönüĢtürülerek imzaya sunulmuĢtur.
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MECLĠS KARARLARININ DAĞITIMI
Kararın 1 sureti karar aslı olarak dosyasına takılmıĢtır. 1 sureti ise, ekinde evrakları ile
birlikte ilgili servisine, 1 sureti de Vilayet Makamına gönderilmiĢtir. Kararların bir nüshası da
Belediyemiz ilan panosunda halkın göreceği Ģekilde ilan edilmiĢtir. Ayrıca Meclis karar
özetleri, Belediyemizin internet adresinde yayınlanmıĢtır.
Yapılan meclis toplantılarına ait meclis tutanakları, bir sonraki meclis toplantısında
okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuĢtur.
ĠHTĠSAS KOMĠSYON TOPLANTILARI
ĠMAR BAYINDIRLIK KOMĠSYONU
2012 yılı içerisinde 52 defa toplanarak, tanzim edilen 357 adet komisyon raporunu
meclise sunmuĢtur.
EĞĠTĠM, KÜLTÜR VE SPOR KOMĠSYONU
2012 yılı içerisinde 7 defa toplanarak, tanzim edilen 22 adet komisyon raporunu meclise
sunmuĢtur.
PLAN BÜTÇE KOMĠSYONU
2012 yılı içerisinde 19 defa toplanarak, tanzim edilen 25 adet komisyon raporunu
meclise sunmuĢtur.
ULAġIM KOMĠSYONU
2012 yılı içerisinde 1 defa toplanarak, tanzim edilen 2 adet komisyon raporunu meclise
sunmuĢtur.
ÇEVRE KOMĠSYONU
2012 yılı içerisinde 2 defa toplanarak, tanzim edilen 3 adet komisyon raporunu meclise
sunmuĢtur.
DENETĠM KOMĠSYONU
2012 yılı içerisinde 12 defa toplanarak, tanzim edilen 2 adet komisyon raporunu meclise
sunmuĢtur.
Ayrıca oluĢturulan komisyon raporları ilgili ayın meclis gündemi ile birlikte
Belediyemizin www.kayseri.bel.tr internet adresinde yayınlanmıĢtır.
BüyükĢehir Belediyesine bağlı Ġlçe ve Ġlk Kademe Belediyelerinden gelen meclis
kararları, 5216 Sayılı Kanunun 14. maddesi gereğince, BüyükĢehir Belediye BaĢkanına
onaylatılarak, ilgili belediyelerine gönderilmiĢtir.
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2011 ve 2012 yıllarında, Meclis ve Komisyonlarda yapılan iĢlemlerin dağılımı;
YAPILAN ĠġLEM
MECLĠS
ĠMAR VE BAYINDIRLIK KOMĠSYONU
EĞĠTĠM, KÜLTÜR VE SPOR KOM.
PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU
ULAġIM KOMĠSYONU
ÇEVRE KOMĠSYONU
DENETĠM KOMĠSYONU

2011
OTURUM KARAR
22
843
62
364
11
23
10
21
2
3
14
2

2012
OTURUM KARAR
24
879
52
357
7
22
19
25
1
2
2
3
12
2

ENCÜMEN GÜNDEMĠ
Encümene havale edilen konular, havale tarih sırasına göre numaralandırılarak
oluĢturulan gündem ve dosyası, toplantı tarihinden 1 gün önce encümen üyelerine
gönderilmiĢtir.
Ayrıca; ihale kararı olan konularda, ihalenin güvenliğinin sağlanması için Vilayet
Makamı ile yazıĢmalar yapılmıĢ ve ihale tutanakları hazırlanmıĢtır.
ENCÜMEN TOPLANTISI
Belediye encümeni, haftada 1 kez (ÇarĢamba günleri saat 13:30‟da) toplanarak
gündeminde bulunan konuları görüĢüp karara bağlamıĢtır.
ENCÜMEN
OTURUM SAYISI
KARAR SAYISI

2011 YILI
52
1259

2012 YILI
51
1555

ENCÜMEN KARARLARININ YAZILMASI
Toplantı bitiminde alınan kararlar yazılı Ģekle dönüĢtürülerek, 1 sureti karar aslı olarak
dosyasına takılır.
ENCÜMEN KARARLARININ DAĞITIMI
1 sureti, ekinde evrakları ile birlikte ilgili servisine gönderilir.
KARAR TEBLĠĞ ĠLMUHABERLERĠ
Ceza takdir edilen kararlar ise, “Karar Tebliğ Ġlmühaberleri” 3 suret olarak düzenlenip
imzalandıktan sonra, iki sureti ilgili encümen kararı ve evrakları ekinde zimmetle teslim
edilmiĢtir.
KARAR TEBLĠĞ ĠLMUHABERĠ

2011 YILI
340

2012 YILI
677

KARAR ÖZETLERĠ
Encümen‟e havale tarih sırasına göre, Encümen Karar Defteri‟ne oturum sayısı
belirtilerek kaydedilen evrakların özetleri karĢılarına yazılıp, encümen üyelerince imzalanarak
kapatılmıĢtır.
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GENEL BĠLGĠ ÖZETĠ
2012 YILI
AÇILAN DAVA SAYISI
ĠCRA DOSYA SAYISI
DERDEST DAVA SAYISI
TOPLAM KARAR SAYISI
ÖDENEN ĠLAM BEDELĠ
ENCÜMEN KARAR SAYISI
MECLĠS KARAR SAYISI
KOMĠSYON RAPORLARI SAYISI

767
93
633
274
26.394.354,63
1554
879
411

BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ

HARCAMA KALEMĠ
ADI

01
02
03
05
06
07
08
09

Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
BÜTÇE ÖDENEĞĠ

2012 YILI GĠDER

388.233,00
64.693,00
4.234.132,00
0,00
39.997.995,00
0,00
0,00
0,00

361.918,01
55.738,38
3.910.290,23
0,00
27.404.878,63
0,00
0,00
0,00

44.685.053,00

31.732.825,25-
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
BaĢkanımızın haftalık olarak düzenlenen programlarını aksatmadan uygulanması için
azami gayret ve titizlik gösterilmiĢtir.
BaĢkanlık makamına gerek yazılı, gerek sözlü ve gerekse posta yoluyla yapılan istek
ve Ģikâyetler titizlikle incelenip gerekli mercilere iletilmek suretiyle hızlı bir Ģekilde
sonuçlandırılarak baĢvuru sahiplerine en kısa zamanda iletilmiĢtir.
BaĢkanın telefon, ziyaretçi ve randevu trafiğinin ayarlanması, BaĢkan adına yapılan
toplantıların tertip edilmesi, Belediye hizmetlerinin açılıĢ törenlerinin BaĢkan adına
düzenlenmesi, BaĢkanın katılımının sağlanması ve bunlara bağlı hizmetlerin yürütülmesi, yurt
dıĢı seyahatlerinde iletiĢim ve gidiĢ-geliĢ ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi, gerektiğinde
Belediye içerisindeki bütün birimlerle her türlü irtibatın sağlanması, resmi kurum ve
kuruluĢlarla olan yazıĢma ve diğer irtibatların BaĢkanlık adına yapılması veya BaĢkanın yurt
içi ve yurt dıĢından gelen misafirler için her türlü karĢılama, ağırlama ve uğurlama
hizmetlerinin BaĢkan adına yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli organizasyonun yapılması
görevleri yerine getirilmiĢtir.
Gerek yazılı ve gerekse görsel basın kanalıyla yapılan oturum ve canlı yayın
programlarına katılmak suretiyle vatandaĢlarımız belediye icraatları konusunda
bilgilendirilmiĢtir.
BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA KALEMĠ
ADI

2012 YILI NET
BÜTÇESĠ

2012 YILI GĠDER

01
02
03
05

Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler

1.028.500,00
48.862,00
2.632.088,00
2.075.000,00

745.538,20
48.861,09
2.348.538,93
2.010.876,46

06

Sermaye Giderleri

25.000,00

0

07

Sermaye Transferleri

-

-

08
09

Borç Verme
Yedek Ödenekler

-

-

5.809.450,00

5.153.814,68

HARCAMA
KALEMĠ

TOPLAM
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BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BüyükĢehir Belediyesi‟nin faaliyetlerinin gerek kitle iletiĢim araçları gerekse diğer
yollarla Kayseri halkına duyurulması, tanıtılması, belediyenin gerçekleĢtireceği sosyal, kültürel
ve toplumsal programlar ile açılıĢ, basın toplantısı, görsel brifing vs. gibi programların
organize edilmesi gibi görevleri yerine getirmektedir.
FAALĠYETLER VEYA HĠZMETLER
123456-

Basın bülteni hazırlama faaliyeti
Medya takip faaliyeti
Halkla iliĢkiler faaliyeti
Organizasyon faaliyeti
Beyaz masa faaliyeti
Bilgi edinme hizmeti faaliyeti

1- BASIN BÜLTENĠ HAZIRLAMA FAALĠYETĠ
Gerek ulusal gerekse yerel medyaya ulaĢtırılmak üzere 2012 yılı içerisinde toplam 639
adet basın bülteni hazırlanmıĢtır. Yazılı ve görsel basına çekilen bu bültenleri destekleyici
görüntü ve fotoğraflar da hem elden hem de internet üzerinden basın kuruluĢlarına
ulaĢtırılmıĢtır.
2- MEDYA TAKĠP FAALĠYETĠ
Yerel medyada yayınlanan haber ve köĢe yazıları ile eleĢtiri içeren haber ve yorumlar,
günlük olarak takip edilmektedir.
Bu uygulamadan elde edilen verilere göre, 20 ayrı yerel gazetede BüyükĢehir Belediyesi
ile ilgili haberler arĢivlenmektedir.
Belediye baĢkanımızın gerek yerel gerekse ulusal televizyonlarda katıldığı programlar
takip edilmekte ve kayda alınmaktadır. Özellikle ulusal televizyonlarda yaptığı konuĢmalar
basın bülteni Ģekline dönüĢtürülmekte ve olay yerel basın aracılığıyla yeniden Kayseri
kamuoyuna aksettirilmektedir. Bunun yanı sıra yerel televizyonlarda belediyemiz hakkında
çıkan haber ve yorumlar titizlikle takip edilmekte ve gerektiğinde açıklama gönderilmektedir.
3- HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETĠ
Gazete ya da televizyonların kuruluĢ yıldönümleri veya buralarda görev yapan
personelin önemli günlerinde tebrik, taziye ya da teĢekkür mesajı çekilmekte ve olaya olan
duyarlılığımız hissettirilmektedir. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz yıl 708 adet mesaj çekilmiĢtir.
Kamuoyunca anlamlı ve önemli kabul edilen günlerde (bayramlar, kandil günleri vb.
gibi) BaĢkan adına mesaj yayınlanarak konuya olan duyarlılık yansıtılmıĢ ve halkın bu önemli
günleri tebrik edilmiĢtir.
Belediye BaĢkanımıza ziyarete gelen kiĢilerin ya da katıldığı programlarda baĢkanla
aynı kareye giren Ģahısların fotoğrafları, BaĢkan adına ilgili Ģahıslara ulaĢtırılmıĢtır.
4- ORGANĠZASYON FAALĠYETĠ
Belediyemiz tarafından gerçekleĢtirilen açılıĢ, toplantı, panel, görsel brifing gibi
programlarda tören alanının süslenmesi, ses düzeninin sağlanması, basın mensuplarının alana
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ulaĢtırılması, protokolün ağırlanması ve törenin duyurulması gibi konularda aktif görevler
yerine getirilmektedir. 2012 yılında birçok tören, program, görsel brifing ve basın toplantısına
imza atılmıĢtır. Bunlardan Erciyes KıĢ Sporları ve Turizm Merkezi‟nde gerçekleĢtirilen 1.
Uluslararası Erciyes Kar Festivali ve toplu açılıĢ töreni, BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan‟ın
katılımıyla Kayseri'de BüyükĢehir Belediyesi ve ilçe belediyelerce yapımı tamamlanan
yaklaĢık 140 milyon liralık yatırımın açılıĢ töreni, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde
içerisinde bulunan Sağlık ve YaĢam Merkezi Bay-Bayan Fitness Salonu‟nu, KAYMEK
TOKĠ, KAYMEK Erkilet ve BüyükĢehir Belediyesi tarafından KAYMEK ve Gülen Yüzler
Ġhtisas Merkezi'ne dönüĢtürülen eski itfaiye binasının açılıĢları ilk akla gelen önemli
etkinliklerdir.
5- BEYAZ MASA FAALĠYETĠ
Alo Belediye Hattı'na mesaj bırakarak, telefon açarak ya da bizzat gelerek bildirilen 637
adet Ģikâyet çözüme kavuĢturulmuĢtur.
Elektronik posta yoluyla iletilen 2.153 adet baĢvuruya iĢlem yapıldı ve vatandaĢların
çeĢitli konulardaki istek ve Ģikâyetlerini çözüm getirilmiĢtir.
VatandaĢların belediyeye yapacakları baĢvurularda yardımcı olmak amacıyla çeĢitli
konuları içeren 6.945 adet dilekçe ücretsiz olarak yazılmıĢtır.
BaĢkanlık ĠletiĢim Merkezi (BĠMER)‟den gelen 305 adet baĢvuru sonuçlandırılarak
BĠMER ve baĢvuru sahiplerine bilgi verilmiĢtir.
BaĢkan adına toplam 11 bin 752 adet taziye ve tebrik mesajı gönderilmiĢtir.
6- BĠLGĠ EDĠNME HĠZMETĠ FAALĠYETĠ
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu‟na istinaden birimimize gelen 326 adet talep çeĢitli
birimlere iletilmiĢ ve sonuçlandırılarak talepte bulunan kiĢi ve kurumlara elektronik ya da
normal posta yoluyla gönderilmiĢtir.
BÜTÇE BĠLGĠSĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
01
02
03
05
06
07
08
09

HARCAMA KALEMĠ
ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Pirim Gid.
Mal ve Hizmet Alım Gid.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
TOPLAM
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2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
33.085,00
31.508,94
5.807,00
4.202,31
726.051,00
428.355,01
100.000,00
18.184,81
230.000,00
42.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.094.943,00

524.731,07

Sayfa 227

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI
1-Belediyemiz Sivil Savunma Planında görevli olan ve Belediye Personeline Yangın
Tatbikatı verilmiĢtir.

2-Belediyemiz hizmet binası, asfalt Ģantiyesi, parklar, hobi bahçeleri, kütüphaneler,
konservatuar, tiyatro ve alt geçitlerde bulunan çeĢitli ebat ve hacimlerdeki yangın tüplerinin
yıllık bakım ve kontrolleri yaptırılmıĢ olup eksiklikleri giderilmiĢtir.
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Sayfa 228

3-Acil kurtarma ve yardım ekipleri planı yeniden güncellenerek Ġl Afet Acil Durum
Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
4-Belediye Hizmet Binası “Sabotaj Planı” hazırlanarak Ġl Emniyet Müdürlüğüne
gönderilmiĢtir.
5-24 saat sürekli çalıĢma planı güncellenerek Ġl Afet Acil Durum Müdürlüğüne
gönderilmiĢtir.

5- Olağanüstü hallerde kullanılmak üzere moloz döküm yerleri, mezarlık yerleri,
alternatif yollar, toplanma merkezlerinin tespiti ile ilgili çalıĢmalar Ġl Detay Planı esas olmak
üzere yapılmıĢ olup Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmiĢtir.
BÜTCE BĠLGĠ ÖZETĠ
HARCAMA
KALEMĠ
1
2
3
5
6
7
8
9

HARCAMA KALEMĠ ADI
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler
GENEL TOPLAM
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2012 YILI NET
2012 YILI GĠDER
BÜTÇE ÖDENEĞĠ
45.439,00
45.437.18
8.232,00
8.200.13
93.829,00
3.426.68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.500,00
57.063.99

Sayfa 229

2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU VE PERFORMANS SONUÇLARININ
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
1-ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını
koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Entegre atık yönetim planının
hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığına
gönderilmiĢtir. Yönetim planında yer alan
hususların gerek idaremiz tarafından
gerekse merkez ilçe belediyeleri
tarafından uygulanmasının sağlanması.
Etkili katı atık yönetiminin sağlanması
Depolanan katı atık miktarı (ton/gün)
Katı atık depolama alanı sayısı

2012
HEDEF
1.250

2012
GERÇEKLEġEN
875

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %
70

1

1

100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Etkili katı atık yönetiminin sağlanması
AÇIKLAMA
1- Depolanan katı atık miktarı (ton/gün) : Depo sahasına konulan kantar ile daha
önceden araç kapasitesine göre yapılan hesap netleĢtirildi.
2- Katı atık depolama alanı sayısı : Atık depo sahamız faaliyetine devam ediyor.
Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını
koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Düzensiz çöp depolama alanının
rehabilitasyonu ve enerji elde ederek ülke
ekonomisine katkı sağlanması
Mevcut sahanın rehabilitasyonunu
yapmak ve enerji elde etmek.
Rehabilitasyonu yapılan düzensiz çöp
depolama alan sayısı
Rehabilitasyonu yapılan alan miktarı (Ha)
Alandan elde edilen enerji (kw/yıl)

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

1

1

100

3
-

50
12.173.764

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Mevcut sahanın rehabilitasyonunu yapmak ve enerji elde
etmek.
AÇIKLAMA
1-Rehabilitasyonu yapılan düzensiz çöp depolama alan sayısı : Tüm sahada
rehabilitasyon çalıĢmaları devam etmektedir.
2-Rehabilitasyonu yapılan alan miktarı (Ha) : Elektrik üretimi için gerekli olan metan
gazı kısım kısım toplandığı için belli bir miktarı sahanın rehabilite edildi.
3-Alandan elde edilen enerji (kw/yıl) : Düzensiz çöp depo sahamızda 2012 yılından
itibaren elektrik üretimi gerçekleĢtirilmektedir
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Sayfa 230

Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını
koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Ġlimizin hava kalitesini belirleyen kirlilik
parametrelerinin Avrupa Birliği normlarına
düĢürülmesi
Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve
dünya sağlık örgütünün öngördüğü Ģekilde
iyileĢtirmek,
Katı
yakıt
satıĢ
noktalarında
gerçekleĢtirilen denetim sayısı ( adet/yıl )
Analizi yaptırılan yakıt numunesi sayısı
(adet/yıl)
Yıllık ortalama havadaki kükürt dioksit
(mg/m3)
Yıllık ortalama havadaki duman ve asılı
partikül (mg/m3)
Hava kirliliği ölçüm merkezi sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

140

238

170

75

76

101

35

27,5

178

40

80

GerçekleĢtirilemedi

3

3

100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Kayserinin hava kalitesini AB mevzuatı ve Dünya sağlık
örgütünün öngördüğü Ģekilde iyileĢtirmek,
AÇIKLAMA
1-Katı yakıt SatıĢ noktalarında gerçekleĢtirilen denetim sayısı : Hedeflenen denetim
sayısının % 170 kadar üstüne çıkılmıĢtır
2-Analizi yaptırılan yakıt numunesi sayısı (adet/yıl) :Hedeflenen analiz sayısı
gerçekleĢtirilmiĢtir.
3-Yıllık ortalama havadaki kükürt dioksit (mg/m3) : Kaliteli katı yakıt kullanımını
artırarak kükürt oranı istenilen değerlerin altına düĢürülmüĢtür.
4-Yıllık ortalama havadaki duman ve asılı partikül (mg/m3) : Partikül madde miktarını
azaltamamamızın sebebini filtre kullanılmaması ve trafiğe çıkan araç sayısının artıĢı olarak
değerlendiriyoruz.
Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını
koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Ġnsan, çevre ve hayvan sağlığının
korunmasına yönelik çalıĢmalar yapmak
Doğal çevrenin ve canlı sağlığının
korunmasına yönelik uygulamaları ve
projeleri etkin bir biçimde yürütmek.
Bakımı yapılan köpek sayısı
KısırlaĢtırılan köpek sayısı
AĢılanan köpek sayısı
Parazit kontrolü yapılan köpek sayısı
Sahiplendirilen hayvan sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

700
100
600
700
375

1100
700
700
840

160
120
100
224

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Doğal çevrenin ve canlı sağlığının korunmasına yönelik
uygulamaları ve projeleri etkin bir biçimde yürütmek.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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Sayfa 231

AÇIKLAMA
1- Bakımı yapılan köpek sayısı :Bakım yapılan köpek sayısında hedeflerin üstüne
çıkılmıĢtır, sahiplendirilen hayvan sayısının fazlalaĢmasından kaynaklanmaktadır
2-KısırlaĢtırılan köpek sayısı : 2012 yılı içinde kısırlaĢtırma çalıĢması
gerçekleĢtirilemedi.
3- AĢılanan köpek sayısı : Hedeflenen aĢı miktarı kadar satın alınan aĢı yıl içerisinde
bakımı yapılan tüm köpeklere yapılmıĢtır
4- Parazit kontrolü yapılan köpek sayısı : Tüm köpeklerin parazit kontrolü yapılıp
gerekli duyulanlara parazit aĢısı yapılmıĢtır
5-Sahiplendirilen hayvan sayısı : Hedeflerin üstüne çıkılmıĢtır sene içinde yapılan
tanıtım faaliyetlerinden kaynaklandırmaktadır.
Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını
koruyarak standartların üzerine çıkarmak
Doğal Kaynakların etkin ve verimli
kullanılması çevre bilincinin toplumda
arttırılması yönündeki projelere destek
vermek
Materyal ve düzenlenen toplantılarla
halkın çevre bilincinin geliĢtirilmesi
Çevre bilincinin geliĢtirilmesi için broĢür
bastırılması
Çevre bilincini geliĢtirmeye yönelik 4 adet
toplantı, seminer, panel veya etkinlik
düzenlenecek.
ĠĢtirak edilen toplantı seminer panel sayısı
(adet(/yıl)
Atık kâğıt geri dönüĢüm kutusu dağıtılacak
(adet/yıl)
Atık pil toplama kampanyasının okullarda
yaygınlaĢtırılması

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

1200

1200

100

4

8

200

30

20

70

1750

500

30

50

42

84

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Materyal ve düzenlenen toplantılarla halkın çevre
bilincinin geliĢtirilmesi,
AÇIKLAMA
1- Çevre bilincinin geliĢtirilmesi için broĢür bastırılması : Hedeflenen broĢür basılarak
verilen eğitimlerde dağıtılmıĢtır.
2- Çevre bilincini geliĢtirmeye yönelik 4 adet toplantı, seminer, panel veya etkinlik
düzenlenecek.Yapılan çalıĢmalarda sayının artırılması gereği duyulmuĢtur.
3 - ĠĢtirak edilen toplantı seminer panel sayısı (adet(/yıl): BaĢkanlığımıza ulaĢan
toplantı, panel ve seminerlerin uygun görülen ve uygun tarihlerde olanlarına katılım
sağlanmıĢtır.
4 - Atık kâğıt geri dönüĢüm kutusu dağıtılacak (adet/yıl) : Talepleri değerlendirilmesi
sonucu hedeflere ulaĢılamadı, ilçe belediyelerin ihtiyacın fazlasını dağıtmalarından
kaynaklanmıĢtır.
5 - Atık pil toplama kampanyasının okullarda yaygınlaĢtırılması : Hedeflenen sayının
gerçekleĢmesi için tüm okullarımız ile irtibata geçilmesine rağmen kampanyalara belli sayıda
okulumuz iĢtirak etmiĢtir.
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Sayfa 232

Kayseri‟de çevre ve halk sağlığını koruyarak
standartların üzerine çıkarmak
Cenaze hizmetlerini daha modern ortamda
vermek
ve
mezarlıklarda
park-bahçe
hizmetlerini etkinleĢtirmek
Cenaze Hizmetlerinin hızlı etkin ve modern bir
Ģekilde vermek
Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı (m2)
Mezarlık sayısı
Ġhtiyaca göre mezar yapımını sağlamak
Dikimi yapılacak fidan sayısı
Günlük defin sayısı
Cenaze yıkama araç sayısı
Cenaze taĢıma araç sayısı

2012
HEDEF
1.349.200
6
1
1,5
7
3
6

2012
GERÇEKLEġEN
1.349.200
6
1
1,5
7
3
6

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %
100
100
100
100
100
100
100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Cenaze hizmetlerinin hızlı etkin ve modern bir Ģekilde
vermek
AÇIKLAMA
1-Bakım ve onarımı yapılan mezarlık alanı (m2) : Hedeflenen
müdürlüğümüzce gerçekleĢtirilmiĢtir.
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alanın bakımı

Sayfa 233

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
ġehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe
merkezi haline getirmek
Belediyemiz tarafından düzenlenen kültürel,
sanatsal ve sosyal etkinliklerdeki muhteviyat
ve çeĢitliliği artırmak
2012 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %2
arttırılacaktır.
Kültür ve sanat faaliyeti sayısı
Kültür ve sanat faaliyeti artıĢ oranı
Kültür ve sanat faaliyetinden elde edilen gelir
Kültür ve sanat faaliyeti izleyici sayısı
Kültür ve sanat faaliyeti izleyici memnuniyeti
Kültür ve sanat faaliyeti talebin karĢılanma
oranı
Konservatuarda eğitim alan kursiyer sayısı

2012
HEDEF
265

2012
GERÇEKLEġEN
267

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

2%

2%

100

43.000,00 ¨
690.000

52.250.85¨
691.000

122

95%

95%

100

99%

99%

100

5.200

5.210

100

15

13

87

101

100

Konservatuardaki bölüm sayısı
Konservatuarda verilen konser ve gösteri
sayısı
Konser ve gösteri taleplerini karĢılama oranı

105

106

101

96%

96%

100

Kursiyer memnuniyeti

98%

98%

100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında kültür ve sanat faaliyetleri %2 arttırılacaktır.
AÇIKLAMA :
1-Performans hedeflerimize ulaĢılmıĢtır.
2-Konservatuarda 15 bölüm açılması planlanmıĢ olup bazı bölümlere yeterli talep
olmadığı için 13 bölüm açılmıĢtır.

ġehrimizi kültürel ve sosyal alanda cazibe
merkezi haline getirmek
Kütüphanelerimizi daha etkin konuma
getirmek
2012 yılında kütüphane hizmetleri için 800
adet kitap satın alınacaktır.

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

800

1.084

% 135

Kitap sayısı

13.887

13.578

% 98

Okuma salonu sayısı
Ziyaretçi sayısı
Ziyaretçi memnuniyeti

5
247.000
97%

5
261.000
97%

% 100
% 105
% 100

92%

93%

% 101

Satın alınan kitap sayısı

Ziyaretçi taleplerini karĢılama oranı
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Sayfa 234

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında kütüphane hizmetleri için 800 adet
kitap satın alınacaktır.
AÇIKLAMA :
1-2012 yılında kütüphane hizmetleri için 1.084 adet kitap alınmıĢtır.
2- Performans hedeflerimize ulaĢılmıĢtır.
Kentlilik kimliğini
çıkarmak

en

üst

seviyeye

ġehrin tarihi ve kültürel kimliğini koruyup
gelecek kuĢaklara taĢımak
2012 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 3.
cildi
hazırlatılarak
okuyucusu
ile
buluĢturulacaktır.
Kayseri hakkında hazırlanmıĢ ansiklopedi
sayısı
Talep sayısı
Gelen eleĢtiri sayısı

2012
HEDEF
3.cilt
1500
-

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

-

-

-

-

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFI : 2012 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 3. cildi
hazırlatılarak okuyucusu ile buluĢturulacaktır.
AÇIKLAMA:
1-2012 yılında Kayseri Ansiklopedisinin 3. cildinin hazırlatılması iĢine baĢlanılmıĢ olup
ansiklopedinin. 3.cildi 2013 yılında okuyucuları ile buluĢacaktır.
Kentlilik kimliğini en üst seviyeye
çıkarmak
Kültürel, sanatsal ve sosyal amaçlı
faaliyetleri en üst seviyeye çıkarmak
2012 yılında 10.000 adet kitap, 30,000
adet broĢür, 20.000 adet afiĢ basımı ve
dağıtımı yapılacak

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

Basılan kitap sayısı

10.000

3.250

33

Basılan broĢür sayısı

30.000

500

2

Basılan afiĢ sayısı

20.000

10.110

51

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında 10.000 adet kitap, 30.000 adet broĢür, 20.000
adet afiĢ basımı ve dağıtımı yapılacak
AÇIKLAMA:
1-2012 yılında 3.250 adet kitap, 500 adet broĢür, 10.110 adet afiĢ basımı yapılarak
dağıtımı gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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Sayfa 235

YAPI KONTROL DAĠRE BAġKANLIĞI
Erciyes dağını turizm merkezi haline
getirmek
Erciyes dağı turizm master planının en
kısa sürede tamamlanması
Erciyes Dağı Turizm
Master Planı
2012
çerçevesinde 2011-2012 KıĢ sezonunda
HEDEF
tamamlanacak iĢlerin hizmete sunulması
Tamamlanan mekanik tesis hat uzunluğu
5.230 mt
Hizmet verecek otomatik karlama tesisi
925.000 m2
kapasitesi
Tamamlanan sosyal tesis adedi
1
Tamamlanan personel yatakhanesi adedi
1

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

5893,25 mt

113

925.000 m2

100

1
1

100
100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Erciyes Dağı Turizm Master Planı çerçevesinde 20112012 KıĢ sezonunda tamamlanacak iĢlerin hizmete sunulması
AÇIKLAMA:
1-Planlanan hedeflerin tamamı gerçekleĢmiĢtir.
Kayseri halkının ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda sosyal mekanlar oluĢturmak
Anadolu harikalar diyarı projesinin en kısa
sürede tamamlanması
Anadolu
Harikalar
Diyarı
projesi
kapsamında 2012 yılınla baĢlaması
planlanan iĢlere baĢlanması
Hayvanat bahçesi yapım iĢi kapsamında
reglaj,kazı ve dolgu iĢlerinin yapılması
Hayvanat bahçesi yapım iĢi kapsamındaki
binalardan temeli atılıp kaba inĢaatı
tamamlananların sayısı
Buz pisti yapım iĢinin tamamlanan
kısmının yüzdesi
1200 kiĢilik ilave salon yapılması iĢinin
tamamlanma yüzdesi
Kale içi restorasyon iĢinin tamam. yüzdesi
Tavukçu mahallesinde restore edilecek ev
sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

5.000 m2

5.000 m2

100

19

19

100

%75

%100

133

%10

%95

950

%5

0

0

1

2

200

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Anadolu Harikalar Diyarı projesi kapsamında 2012 yılınla
baĢlaması planlanan iĢlere baĢlanması
AÇIKLAMA :
1-Kale içi Restorasyon ĠĢi için 2012 yılındaki %5 lik hedefin sapma nedeni ;
Restorasyon projelerinin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onay iĢlemlerinin
tamamlanmamasıdır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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Sayfa 236

ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK DAĠRE BAġKANLIĞI
Standartlar açısından ideale yaklaĢmıĢ
kentleĢmeyi sağlamak
1/5.000 ölçekli nazım imar planlarının
yapılarak, 5 yıl içerisinde planlanabilir
alanlarının % 65‟nın planlı hale getirilmesi
2012 yılında 84 km² (8400 ha) alanın
1/5.000 ölçekli nazım imar planı yapılacak.
1/25000 ölçekli N.Ġ.P.Mevcut planlanmıĢ
alan miktarı
1/5000 ölçekli Nazım imar planı yapılmıĢ
alan miktarı
Ġlave + Tadilat yapılan alan miktarı (ha)

2012
HEDEF

2012
YÜZDESĠ %
DEVAM
DEVAM
GERÇL.
GERÇL.
EDEN
EDEN

2136 km²

2136 km²

68.100 ha
8400 ha

-

%100

-

75776 ha 695.5 ha

%111,2

%1.02

1798 ha

%21.4

%8.2

695.5 ha

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında 84 km² (8400 ha) alanın 1/5.000 ölçekli
nazım imar planı yapılacak.
AÇIKLAMA :
1- 1/25.000 ölçekli nazım imar planı Kayseri BüyükĢehir Belediyesi hinterlant sınırları
içerisindeki tüm alanları kapsamaktadır.
2- 2012 yılı sonu itibariyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunan alan miktarı 75776
hektar olup, hedeflenen alan miktarı %111,2 oranla gerçekleĢmiĢtir.
3- 2012 yılı içerisinde ilave nazım imar planı ve plan tadilatlarına konu edilen toplan
alan miktarı 1769 hektar olup, planlama hedefimiz %21,4 oranında gerçekleĢmiĢtir. Hedefin
beklenen oranın altında gerçekleĢmesinin en önemli nedeni ilave imar planı yapılacak
alanlardaki kurum görüĢlerinin tamamlanmamasıdır.
Tarihi-mimari mirasın korunması ile
uyumlu imar geliĢimini sağlamak
Koruma amaçlı imar planlarındaki veya
münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3
yıl içerisinde eski bir Kayseri mahallesi
oluĢturmak
2012
yılında
Kayseri
Sokağı
oluĢturulmasında
1000
m²
alan
kamulaĢtırılacak.
KamulaĢtırılacak alan miktarı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

1000 m²

1058 m²

%100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında Kayseri Sokağı oluĢturulmasında 1000 m²
alan kamulaĢtırılacak.
AÇIKLAMA :
1- Hedeflenen miktarda kamulaĢtırma çalıĢması tamamlanmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı
alanlarını yaygınlaĢtırmak
ġehrin geliĢimine ekonomik, kültürel ve
sosyal yönden katkı sağlamak
2012 yılında bir alt ticari bölge veya
sanayi alanı oluĢturmaya yönelik nazım
imar planı tamamlanacak.
Planlanacak alt ticari bölge sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

1

1

%100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında bir alt ticari bölge veya sanayi alanı
oluĢturmaya yönelik nazım imar planı tamamlanacak.
AÇIKLAMA : 1- Mevcut toptan ticaret hal alanı kentin kuzeyine taĢınarak ticari bir alt
bölge oluĢturulmuĢ, 2012 yılı içerisinde planlanacak ticari bir alt bölge hedefine ulaĢılmıĢtır.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulanmasını
ve kullanılmasını yaygınlaĢtırmak
Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden
Belediye ile ilgili iĢlemlere online olarak
% 40 ulaĢılabilirlik sağlamak
2012 yılında Coğrafi ve Kent Bilgi
Sistemlerinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarına
devam edilecektir.
Coğrafi bilgi sisteminin kapsadığı alan
Toplam mahalle sayısı
Toplam bulvar sayısı
Toplam cadde sayısı
Toplam sokak sayısı
Toplam bina sayısı
Toplam konut Sayısı
Toplam özel iĢyeri sayısı
Toplam kamu iĢyeri sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

2136 km²
234
75
1.530
6.100
226.000
375.000
57.205
3.075

2136 km²
233
61
1.397
5.988
146.543
374.518
55.155
2.451

100
99.6
81,3
91,3
98,2
64,9
99,9
96,4
79,7

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin
geliĢtirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir.
AÇIKLAMA :
1-2012 Yılı içerisinde sınırlarda herhangi bir değiĢiklik yapılmadığından aynı hedef
alanında çalıĢma sürdürülmüĢtür.
2-2012 yılında mahalle sayısında olması muhtemel bir artıĢ gerçekleĢmediğinden hedef
tutturulamamıĢtır.
3-Ulusal adres veri tabanında fazla ve gereksiz yere açılan bulvar bileĢenleri
silindiğinden bulvar sayısı düĢmüĢtür.
4-2012 yılında yeni cadde öngörüldüğü gibi açılmadığından cadde sayısı açıklandığı
Ģekliyle kalmıĢtır.
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5-2012 yılında sokak sayısı birleĢtirmeler ve iptaller nedeniyle hedeflenen rakama
ulaĢılamamıĢtır.
6-Ulusal adres veri tabanında bulunan eski bina verileri silindiği için hedef
tutturulamamıĢtır.
7-Konut sayıları gerçeğe yakın olarak tahmin edildiğinden hedefe yakın bir gerçekleĢme
sağlanmıĢtır.
8-Özel iĢyerlerinde ise kapanan veya yıkılan sayılar yeni yapılandan fazla olduğu için
hedefe gerçekleĢmemiĢtir.
9-Ulusal adres veri tabanındaki eski ve yanlıĢ veriler silinerek düzeltildiği için hedef
tutturulamamıĢtır.
Çarpık kentleĢmeyi önlemek
Her gelir grubuna yönelik konut alanları
planlamak ve oluĢturmak
2012 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar
2012
2012
doğrultusunda her gelir grubuna yönelik
DEVAM
çağdaĢ ve yaĢanılabilir, 100 hektarlık
HEDEF GERÇL. EDEN
konut alanları planlanacak.
1/5000 ölçekli N.Ġ.P. toplam planlanacak
100 ha 76.7 ha
98 ha
alan miktarı (ha)
1/25000 ölçekli N.Ġ.P. mevcut planlanmıĢ 2136
2136
alan miktarı
km²
km²

YÜZDESĠ %
GERÇL.

DEVAM
EDEN

%76.7

%98

%100

-

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılı sonuna kadar ihtiyaçlar doğrultusunda her gelir
grubuna yönelik çağdaĢ ve yaĢanılabilir, 100 hektarlık konut alanları planlanacak.
AÇIKLAMA :
1- 2012 yılı içerisinde her gelir grubuna yönelik 76.7 hektar ilave konut alanı
planlanarak hedefimizi %76.7 oranında gerçekleĢtirmiĢ bulunmaktayız. Ancak yıl içerisinde
yapılan plan tadilatları ile yeni konut alanları da planlanmıĢtır. Bu alanlar söz konusu orana
dahil değildir.
2- 1/25.000 ölçekli nazım imar planı Kayseri BüyükĢehir Belediyesi hinterlant sınırları
içerisindeki tüm alanları kapsamaktadır.
Sosyal, kültürel, ticari ve sportif donatı
alanlarını yaygınlaĢtırmak
ġehrin değiĢik bölgelerinde
gereksinimlere göre sosyal ve kültürel
amaçlı donatı alanları planlamak ve
gerçekleĢtirmek.
2012 yılında 170.000 m² alan
kamulaĢtırılacak.
KamulaĢtırılacak alan miktarı

2012
YÜZDESĠ %
2012
DEVAM
DEVAM
HEDEF GERÇL.
GERÇKL.
EDEN
EDEN
170.000 34373.22
135.627 m2 %20.2
%79.8
m²
m²

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında 170.000 m² alan kamulaĢtırılacak.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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AÇIKLAMA :
1- KamulaĢtırma programında yapılan değiĢikler nedeniyle performans hedefi %20
oranında gerçekleĢtirilmiĢtir..
Çarpık kentleĢmeyi önlemek
Her gelir grubuna yönelik konut alanları
planlamak ve oluĢturmak
YÜZDESĠ %

2012 yılında 2250 hektar alanda ifraztevhit haritası yapılacak.

2012
2012
HEDEF GERÇL. DEVAM
EDEN

GERÇKL
.

DEVAM
EDEN

Ġfraz-tevhit yapılacak alan miktarı

2250 ha 701.06 ha 1548.94 ha

%31.16

%68.84

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında 2250 hektar alanda ifraz-tevhid haritası
yapılacak.
AÇIKLAMA :
1-2012 yılı içerisine imar planı hazırlıkları devam ettiğinden dolayı ifraz-tevhid
alanlarında hedefe ulaĢılamamıĢtır.
Tarihi-mimari mirasın korunması ile
uyumlu imar geliĢimini sağlamak
Koruma amaçlı imar planlarındaki veya
münferit tarihi eserlerin restorasyonu ile 3
yıl içerisinde eski bir Kayseri mahallesi
oluĢturmak
2012
yılında
Kayseri
BüyükĢehir
Belediyesi sınırları içinde bulunan
korunması gerekli kültür ve tabiat
varlıklarıyla ilgili iĢlemleri, uygulamaları
yürütmek, denetimlerini yapmak.
Hinterlant içindeki sit alanlarının
denetlenmesi
Restorasyon uygulamaları takip edilecek
tarihi bina sayısı
Basit onarım izni verilen bina sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

VY

3

-

20

25

%125

30

12

%40

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılında Kayseri BüyükĢehir Belediyesi sınırları
içinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili iĢlemleri, uygulamaları
yürütmek, denetimlerini yapmak.
AÇIKLAMA :
1-Hinterlant içindeki sit alanlarında 3 denetleme yapılmıĢtır.
2-Restorasyon uygulamaları takip edilecek tarihi bina sayısındaki performans hedefimiz
%125 oranında gerçekleĢtirilmiĢtir.
3-Kurum, kuruluĢ ve vatandaĢ talebinin az olması nedeniyle öngörülen performans
hedefi % 40 oranında gerçekleĢmiĢtir.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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ZABITA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Belediyemizin halka açılan yüzlerinden biri
olarak; belediye, vatandaĢ ve esnaf
uyumunun en üst seviyede sağlamak.
Yetkili organlarca alınan kararları ile
vatandaĢın Ģikâyetlerini zamanında ve tam
olarak yerine getirmek.
Araç sayısını arttırmak
Personel sayısını
Araç sayısını
DıĢ Karakol sayısı

2012
HEDEF
75
8
0

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
70
% 93
7
% 88
2
% 200

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Araç sayısını arttırmak
AÇIKLAMA :
1- 2012 Yılında personel sayısının hedeflenen sayıya ulaĢması için; Açıktan atama yolu
ile personel alınmıĢ olup, buna karĢın kurum içerisinde birim değiĢikliği nedeni ile personel
sayısında istenen hedefe ulaĢılamamıĢtır.
2- 2012 Yılında araç sayısının hedeflenen sayıya ulaĢması için; araç alımı yapılmıĢ ve
istenen hedefe ulaĢılmıĢ olmasına rağmen, bir aracımız envanterden düĢürülerek baĢka bir
birimin envanterine dahil edilmesinden dolayı istenen hedefe ulaĢılamamıĢtır.
3- Mevcutta 3 adet karakolumuz bulunmakta olup yeterli sayıda olması nedeni ile 2012
yılı için hedeflenen karakol sayısı belirtilmemiĢtir. Erciyes Master Planı nedeniyle, Erciyes
kayak Merkezi ve Erciyes Serçer Yaylası kayak merkezine yeni karakollar kurularak istenen
hedefin üstüne çıkılmıĢtır.
BüyükĢehir
Belediyemizin
sınırları
içerisindeki ilçe belediyeleri ile tam
koordineli çalıĢarak hizmet kalitesini en üst
seviyeye çıkartmak
Belediyeler arası koordinasyon sağlayarak iĢ
paylaĢımını ideal Ģartlarda sağlamak.
Hizmetin aksamamasını engellemek ve her
noktaya ulaĢa bilmek.
ġehir
hinterlant
alanında
yürütülen
faaliyetlerde görevli personel sayısını
arttırmak.
Ortak ekip sayısı

2012
HEDEF
4

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
2

% 50

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : ġehir hinterlant alanında yürütülen faaliyetlerde görevli
personel sayısını arttırmak.
AÇIKLAMA :
1- Dilenci toplama ve Seyyar SatıĢ yapanlara karĢı oluĢturulan ortak ekip sayısının
yeterli olmasından dolayı, 2012 yılında yeni ekip oluĢturulmamıĢtır.
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ĠġLETME VE ĠġTĠRAKLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟ nin misyon
ve vizyonunu hayata geçirmek, iĢletme
iĢtiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek
standartlara çıkarmak
Kayseri halkının hoĢ vakit geçirebileceği,
ekonomik ve güncel menülerle, vatandaĢ
talep ve Ģikayetlerine göre sürekli yenilenen,
hizmet kalitesi yüksek ferah ve konforlu
mekanlar oluĢturmak.
VatandaĢların beklentilerini gözetleyip gelir
durumlarına uygun yaĢam alanları ve sosyal
donatılar oluĢturmak.
Sosyal tesisler ve çay bahçeleri sayısı
VatandaĢın beklentilerini ölçmek için
yapılan ankete katılım sayısı
Sosyal tesislerden faydalanan günlük
müĢteri sayısı ortalama

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

7

7

100

1400

400

29

2600

2650

101

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : VatandaĢların beklentilerini gözetleyip gelir durumlarına
uygun yaĢam alanları ve sosyal donatılar oluĢturmak.
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerimize genel olarak ulaĢılmıĢtır.
2-Düzenlenmesi planlanan anket sayısı 400 gerçekleĢmiĢ ve yeter görülmüĢtür.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi‟ nin misyon
ve vizyonunu hayata geçirmek, iĢletme
iĢtiraklerimizdeki hizmet kalitesini yüksek
standartlara çıkarmak
Gülen yüzler denizyıldızı projesi
kapsamında ihtiyaç sahibi çocukların
eğitimine destek olmak
Belediye sınırlarındaki gençlerin,
dezavantajlı ve sosyal Risk oluĢturan
kesimlerin temel ihtiyacını gidermek
Tesis sayıları
Öğrenci sayıları
Eğitmen sayısı
Aile ziyaret sayısı
Öğrenci seminer katılım sayısı
Çat kapı iftarlar
Sosyal faaliyetlere katılım sayısı

2012
HEDEF
15
5000
117
5000
10000
300
10000

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %
13
4070
91
4070
4070
78
12000

87
81
78
81
41
26
120

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Belediye sınırlarındaki gençlerin, dezavantajlı ve sosyal
Risk oluĢturan kesimlerin temel ihtiyacını gidermek
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerimize genel olarak ulaĢılmıĢtır.
2-Ramazan ayı eğitim öğretim dönemine denk gelmediğinden gerçekleĢme düĢük
kalmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
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Mesleki eğitim seviyesini yükseltmek ve
bireyleri pasif tüketicilikten aktif üretici
durumuna getirmek
Farklı meslek kollarına yönelik kurslar
düzenlemek ve katılım oranını üst seviyede
tutmak.
Belediyeciliğin
sosyal
yönünü
ortaya
çıkarmak için çeĢitli eğitsel, mesleki kurslar
ve AB projeleri hazırlayarak bireysel veya aile
sorunlarına çözümler üretecek destekler
vermek
Açılan kurslar
Mevcut tesisler veya atölye sayısı
Aile danıĢmanlık hizmeti verilen tesis sayısı
Verilen seminerler
Sergi veya benzeri çalıĢmalar
Mesleki danıĢmanlık birimiyle kurslarımızdan
mesleki eğitim almıĢ kursiyerlerimizin
istihdamında gerçekleĢen

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

97
15
12
85
10

100
15
25
21
10

103
100
200
25
100

325

537

165

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Belediyeciliğin sosyal yönünü ortaya çıkarmak için çeĢitli
eğitsel, mesleki kurslar ve AB projeleri hazırlayarak bireysel veya aile sorunlarına çözümler
üretecek destekler vermek
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerimiz genel olarak hedef üstü gerçeklemiĢtir.
2-Verilen seminerler 85 olarak hedeflendiyse de
gerçekleĢtirilebilmiĢtir.

Sağlıklı toplum
yetiĢtirmek

ve

sağlıklı

talebe binaen 21 tane

nesiller

Kayseri
halkının spor
faaliyetlerini
geliĢtirmek ve sporu geniĢ zemine yaymak
Kayseri de yaĢayan genç yaĢlı istekli halka
spor hocaları eĢliğinde sabahları sağlıklı
yaĢam sporları yapmak, belediyeye bağlı
tesislerde spor, yüzme, masaj, kuaför,
diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk
çerçevesinde halka hizmet sunmak
Spor merkezleri sayısı
Faydalanan sayısı
Halı saha sayısı
Havuzlarımızda diyetisyen, masaj, sauna,
kuaför hizmetleri
Kaç parkta hizmet yapılmakta
Kaç tane kurs verilmekte
Katılan çocuk Sayısı
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2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

5
120.000
2

9
592.286
2

180
495
100

4.250

13.696

322

28
2
17 050

28
2
14.443

100
100
85

Sayfa 243

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Kayseri de yaĢayan genç yaĢlı istekli halka spor hocaları
eĢliğinde sabahları sağlıklı yaĢam sporları yapmak, belediyeye bağlı tesislerde spor, yüzme,
masaj, kuaför, diyetisyen hizmeti gibi sosyal sorumluluk çerçevesinde halka hizmet sunmak
AÇIKLAMA :
1- Spor merkezleri sayısı 5 olarak hedeflenmesine rağmen talep yoğunluğu nedeni ile 9
çıkartılmıĢtır.
2- Spor merkezlerinden faydalanan sayısı spor merkezi sayının artırılması ile birlikte
katılım sayısı tahminlerin üstünde gerçeklemiĢtir.
Sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller
yetiĢtirmek
Türk
sporuna
hizmet
etmek
ve
tesislerimizin Kayseri halkı tarafından daha
yoğun kullanılabilmesi için projeler
üretmek
Kayseri‟de yaĢayan gençlerimizi Türk
Sporuna hizmet etmek amacıyla yetiĢtirmek
ve bu uğurda AB projeli üretmek, mevcut
projelerde yer almak
Yapılan spor projeleri
Ortak olarak yapılan spor projesi

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

1

-

0

1

5

500

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Kayseri‟de yaĢayan gençlerimizi Türk Sporuna hizmet
etmek amacıyla yetiĢtirmek ve bu uğurda AB projeli üretmek, mevcut projelerde yer almak
AÇIKLAMA :
1-Yapılacak proje sayısı 1 olarak hedeflenmiĢ fakat o proje ortak çalıĢma projesi
kapsamına alınarak 5 tane spor projesi gerçekleĢtirilmiĢtir.
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Sayfa 244

MAKĠNA ĠKMAL BAKIM VE ONARIM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Toplu taĢımayı güvenli,
eriĢilebilir ve kaliteli kılmak.

anlaĢılabilir,

ġehir içi toplu ulaĢım; organizasyon, yürütme
ve denetim olarak tek çatı altında
birleĢtirilmesi
Toplu UlaĢım Genel Müdürlüğü‟nün
oluĢturulması veya mevcut yapının UlaĢım
A.ġ‟ devredilmesi
Entegre sistemlerinin oluĢturulması için
teknik altyapı çalıĢmaları % si
Nitelikli personel istihdamı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

95

10

11

200

160

80

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Toplu UlaĢım Genel Müdürlüğü‟nün oluĢturulması veya
mevcut yapının UlaĢım A.ġ‟ devredilmesi
AÇIKLAMA :
1-UlaĢımın tek çatı altında birleĢtirilmesi olgusu baĢkanlığımızın uhdesinde olması
nedeni ile daire baĢkanlığı olarak teknik alt yapı ile ilgili olarak kısmen çalıĢma
yapılabilmiĢtir.

Toplu taĢımayı güvenli, anlaĢılabilir,
eriĢilebilir ve kaliteli kılmak
Toplu
taĢımanın
elektronik
ortamda
izlenmesi ve denetlenmesi
Toplu
taĢımanın
elektronik
ortamda
izlenmesi ve denetlenmesi

2012
HEDEF

Elektronik izleme merkezinin oluĢturulması
Akıllı durak Sisteminin kurulumu
Durak optimizasyonun çalıĢması % olarak
Toplu TaĢıma araçlarına kamera sisteminin
kurulması

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
20

20

15
90

90

0
100

75

75

100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Toplu taĢımanın elektronik ortamda izlenmesi ve
denetlenmesi
AÇIKLAMA :
1-Akıllı durak uygulaması ilgili Ģartname gereği bilet toplama otomasyon iĢini yürüten
firmanın yükümlülüğünde olup bu firma ile olan iliĢkiler, 1. Derecede UlaĢım Daire
BaĢkanlığımız tarafından yürütülmektedir.
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AB kriterlerine uygun toplu ulaĢım
standardının yakalanması.
Toplu ulaĢım araçlarında ulaĢım kalitesini
artırmak adına oturak sayısı yolcu
taĢımacılığının sağlanması.
Filo yaĢının, yeni araçlar alımı suretiyle
maksimum (10) yaĢ seviyesinde tutulması.
Yeni araç alımları
Eski araçların modernizasyonu

2012
HEDEF
10
15

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
0
0
15
100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Filo yaĢının, yeni araçlar alımı suretiyle maksimum (10)
yaĢ seviyesinde tutulması.
AÇIKLAMA:
1- BaĢkanlığımızın tasarrufu doğrultusunda yeni araç alımı iĢinin iptal edilmesi nedeni
ile hedef gerçekleĢmemiĢtir.

AB kriterlerine uygun toplu ulaĢım
standardının yakalanması.
Toplu ulaĢım araçlarının çevreci yapıda
olması
Emisyon değerlerinde egzoz gazı salınımı en
az olan, çevreye duyarlı yakıt kullanılması
Kaliteli motorin yakıt alımı
Doğalgaz yakıtı alımı
Çevreye duyarlı yakıt tüketen araç alımı veya
mevcutların revizyona tabi tutulması

2012
HEDEF
%90
%100
0

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
90
100
0
0
0

0

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Emisyon değerlerinde egzoz gazı salınımı en az olan,
çevreye duyarlı yakıt kullanılması
AÇIKLAMA:
1-Yeni araç alımının iptal edilmesi neticesinde doğal gaz yakıt alımı da
gerçekleĢmemiĢtir.
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Sayfa 246

AB kriterlerine uygun toplu ulaĢım
standardının yakalanması.
Toplu taĢıma organizasyonunun Ģehir
coğrafyasının koĢullarına ve alt yapısına
uygun olarak yapılandırılması
Toplu taĢımayı optimum fayda verir hale
getirmek

2012
HEDEF

Güzergâhların daha rantabl olarak hale
getirilme çalıĢmaları % olarak
Alternatif taĢıma modeli (Durak Atlama)

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

45

45

100

0

100

100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Toplu taĢımayı optimum fayda verir hale getirmek
AÇIKLAMA :
1-Performans hedeflerimize ulaĢılmıĢtır.
AB kriterlerine uygun toplu ulaĢım
standardının yakalanması.
Toplu ulaĢım araçlarını engellilerin rahatça
kullanımının sağlanması.
Toplu ulaĢım araçlarının %30‟unu engellilerin
kullanımına hazır hale getirmek.
Toplu ulaĢım araçlarına engellilerin biniĢ ve
iniĢ rampalarının yapılması.
Mahallelere
engeliler
için
servis
uygulamasının düzenlenmesi
Engellilerin sosyal faaliyetleri için araç tahsis
edilmesi
Toplu ulaĢım araçlarına engellilerin biniĢ ve
iniĢ rampalarının yapılması.

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

10

5

50

30

30

100

100

100

100

10

3

30

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ:
kullanımına hazır hale getirmek.

Toplu

UlaĢım

araçlarının

%30‟unu

engellilerin

AÇIKLAMA:
1-Özürlü rampalarda gerekli üretim standardı tam olarak oturmadığından ve TÜV
uygulamalarında da bu araçların muayenesini ile ilgili gerekli mevzuat hakimiyeti
olmadığından özürlü rampa uygulamasında hedeflenen oran gerçekleĢmemiĢtir. Ama konu ile
ilgili çalıĢmalarımız devam etmektedir.
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ġehrimizin estetik görüntüsüne uygun olarak
otobüs duraklarının yenilenmesine devam
edilmesi.
Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının
modernize edilmesi
Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının
modernize edilmesi
Çakma durak üretimi
Kapalı durak üretimi
GüneĢ enerjili (solar) durak üretimi
Durak tamir ve bakımı

2012
HEDEF
500
150
50
500

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
200
80
0
500

40
53
0
100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Mücavir alan içerisindeki otobüs duraklarının modernize
edilmesi
AÇIKLAMA:
1-Yeni ulaĢım güzergâhlarının çok fazla açılmaması sahada bulunan duraklarda da
beklenen deformasyonun ve zararın düĢük çıkması nedeni ile durak üretimimiz düĢük
çıkmıĢtır.

Belediye tamir ve bakım ünitelerinin tek çatı
altında birleĢtirilmesi
ĠĢ gücü kaybının minimize edilmesi ve iĢ
hızının artırılması
Merkez atölye sisteminin oluĢturulması
Diğer birimlerin iĢ yükünün %10‟u deneme
amaçlı olarak atölyemiz bünyesinde
karĢılanmaya baĢlanması
Atölyede tamir birimlerinin birleĢtirilerek
havuz sistemine geçilmesi
Tamir ve bakımda istihdam edilen personel
sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

90

50

55

0

20

20

91

91

100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : Merkez Atölye sisteminin oluĢturulması
AÇIKLAMA :
1-Performans hedeflerimize genel olarak ulaĢılmıĢtır.
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Sayfa 248

ĠTFAĠYE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Yangın ve doğal afetler konusunda toplumsal
duyarlılığı geliĢtirerek, güvenlik önlemlerinin
alınmasını ve iyileĢtirilmesini sağlamak.
2012 yılı sonuna kadar 1 adet mobil deprem
simülatörü kurmak
Mobil deprem simülatörü sayısı
Mobil deprem simül. eğitim amaçlı gittiği
ilçe sayısı
Mobil deprem simül. eğitim amaçlı gittiği
okul sayısı

2012
HEDEF
1

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %
0
%0

0

0

%0

0

0

%0

Katılımcı sayısı

0

0

%0

Eğitmen sayısı

0

0

%0

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılı sonuna kadar 1 adet mobil deprem simülatörü
kurmak
AÇIKLAMA :
1-Hedefle ilgili proje çalıĢmaları yapılmıĢ, maliyet çok yüksek olduğu için hedef
gerçekleĢtirilememiĢtir. Daha sonraki yıllarda maliyeti düĢürmek için Belediyemiz
atölyesinde yaptırılması planlanmaktadır.
Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Yangın ve doğal afetler konusunda toplumsal
duyarlılığı geliĢtirerek, güvenlik önlemlerinin
alınmasını ve iyileĢtirilmesini sağlamak.
2012 yılı sonuna kadar güvenli mutfak
kullanımı
ve
mutfak
yangınlarının
gösterildiği 1 adet yangın evi oluĢturmak
Yangın evi sayısı
Katılımcı sayısı
Eğitim taleplerini karĢılama oranı
Eğitmen sayısı

2012
HEDEF
1
-

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %
1
-

% 100
-

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılı sonuna kadar güvenli mutfak kullanımı ve
mutfak yangınlarının gösterildiği 1 adet yangın evi oluĢturmak
AÇIKLAMA :
1- Hedef 2012 yılı içerisinde gerçekleĢtirilmiĢ ve faaliyete geçirilmiĢtir.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 249

Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Yangın ve doğal afetler konusunda toplumsal
duyarlılığı geliĢtirerek, güvenlik önlemlerinin
alınmasını ve iyileĢtirilmesini sağlamak.
2012 yılı sonuna kadar 5 değiĢik kurum ve
kuruluĢta yangın güvenlik önlemleri konulu
seminer düzenlemek
Yangın güvenlik semineri düzenlenen
kurum/kuruluĢ sayısı
Katılımcı sayısı
Eğitmen sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

5

5

% 100

750

750

% 100

3

3

% 100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılı sonuna kadar 5 değiĢik kurum ve kuruluĢta
yangın güvenlik önlemleri konulu seminer düzenlemek
AÇIKLAMA :
1-Hedefte sapma gerçekleĢmemiĢtir.
Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Yangın ve doğal afetler konusunda toplumsal
duyarlılığı geliĢtirerek, güvenlik önlemlerinin
alınmasını ve iyileĢtirilmesini sağlamak.
2012 yılı sonuna kadar ilk ve ortaöğretim
okulu öğrencileri ile diğer kiĢilerden 35000
kiĢiye güvenli yaĢam projesi kapsamında
yangın güvenlik eğitimi ve tatbikatı yapmak
Katılımcı sayısı
Eğitmen sayısı
Tatbikat sayısı
Eğitim taleplerini karĢılama oranı

2012
HEDEF
35 000
3
187
% 100

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %
50 085
3
187
% 100

% 143
% 100
% 100
% 100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ : 2012 yılı sonuna kadar ilk ve ortaöğretim okulu
öğrencileri ile diğer kiĢilerden 35000 kiĢiye güvenli yaĢam projesi kapsamında yangın
güvenlik eğitimi ve tatbikatı yapmak
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerin tamamı gerçekleĢmiĢtir.
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Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Yangın ve doğal afetler konusunda toplumsal
duyarlılığı geliĢtirerek, güvenlik önlemlerinin
alınmasını ve iyileĢtirilmesini sağlamak.
2012 yılı sonuna kadar 5000 adet yangın ve
afetler konusunda eğitici kitap/kitapçık ve
broĢür bastırıp dağıtmak
Bastırılan, kitapçık ve broĢür sayısı
Dağıtılan kitap, kitapçık ve broĢür sayısı
Kitap,
kitapçık
ve
broĢürlerin
hazırlanmasında görev alan personel sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

5000
5000

5000
5000

% 100
% 100

5

5

% 100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: 2012 yılı sonuna kadar 5000 adet yangın ve afetler
konusunda eğitici kitap / kitapçık ve broĢür bastırıp dağıtmak
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerin tamamı gerçekleĢmiĢtir.
Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Afete müdahale performansını artırmak.
2012 yılı sonuna kadar itfaiye personel
sayısını % 10 oranında artırmak
Ġtfaiye personeli sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

178

173

% 97

Ġtfaiyeci baĢına düĢen olay sayısı

17.41

13.25

% 76

Ġtfaiyeci baĢına düĢen yangın sayısı

12.35

09.17

% 74

Ġtfaiyeci baĢına düĢen kiĢi sayısı (nüfusa göre)

5600

5520

% 98

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: 2012 yılı sonuna kadar itfaiye personel sayısını % 10
oranında artırmak
AÇIKLAMA :
1-Beklenenden fazla personelin emekli olması ve diğer birimlere gitmesi nedeni ile
hedefte % 3 oranında sapma gerçekleĢmiĢtir.
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Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Afete müdahale performansını artırmak.
2012 yılı sonuna kadar dalgıç pompa sayısını
35 âdete, motopomp sayısını ise 10 adete
çıkarmak

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

Elektrikli dalgıç pompa sayısı

35

35

% 100

Motopomp sayısı

10

10

% 100

8.88

1.19

% 0.13

Dalgıç ve motopomp baĢına düĢen su baskını
sayısı

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: 2012 yılı sonuna kadar dalgıç pompa sayısını 35 adete,
motopomp sayısını ise 10 adete çıkarmak
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerin tamamı gerçekleĢmiĢtir.
Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Afete müdahale performansını artırmak.
Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim
programı hazırlayıp uygulamak
Hizmet içi eğitim süresi (saat)

2012
HEDEF
600

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %
600
% 100

Hizmet içi eğitime katılımcı sayısı

135

135

% 100

Hizmet içi teorik eğitim süresi (saat)

300

300

% 100

Hizmet içi uygulamalı eğitim süresi (saat)

300

300

% 100

3

3

% 100

Eğitmen sayısı

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Her yıl itfaiye personeline 600 saatlik eğitim programı
hazırlayıp uygulamak
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerin tamamı gerçekleĢmiĢtir.
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Yangın ve afetlerde önlem ve müdahale
hizmetlerinin geliĢtirilmesi
Afete müdahale performansını artırmak.
Her yıl kentin risk haritalarını, afet müdahale
planlarını ve olağanüstü hal ekip listelerini
güncellemek
Güncellenen risk haritası sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

3

3

% 100

Güncellenen müdahale planı sayısı

2

2

% 100

Güncellemelerde görev alan personel sayısı

5

5

% 100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Her yıl kentin risk haritalarını, afet müdahale planlarını ve
olağanüstü hal ekip listelerini güncellemek
AÇIKLAMA :
1-Hedeflerin tamamı gerçekleĢmiĢtir.
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FEN ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERFORMANS TABLOLARI
Yol ağlarından vatandaĢın optimum düzeyde
faydalanmasını sağlamak
Mevcut ve yapılacak olan yol, kavĢak ve
köprülü kavĢakların daha efektif kullanımını
sağlamak, trafik akıĢkanlığını hızlandırmak
Yol ve bulvarları talebe cevap verecek konuma
getirmek.
Yapılan yol ve alt yapı (m2)

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

1.000.000

561.020

%56

20.000

44869

%224

10

14

%140

Orta refüj yapılması (mt)

10.000

10.992

%110

Gürpınar taĢ ocağında agrega üretilmesi ve
nakli iĢi (ton)

800.000

751.291

%94

1.300.000

1.392.559

%107

6,00

7,20

%120

1,20

1,10

%92

Yaya yolu yapılması (m2)
Yapılan kavĢak sayısı (adet)

Kayserinin muhtelif yerl. bsk yapılması (m2)
Gürpınar - Mimarsinan Organize Sanayi arası
bağlantı yolu (km)
Anbar mevkii yol yapımı (km)

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Yol ve bulvarları talebe cevap verecek konuma getirmek.
AÇIKLAMA :
1- Ġmar çalıĢmalarının tamamlanmaması sonucuyla yapılan yol ve alt yapı çalıĢmaları
gerçekleĢmemiĢtir. Ayrıca su, elektrik, Telekom, kanalizasyon alt yapı çalıĢmalarının
tamamlanmaması nedeniylede olabilir.
2- Diğer yol çalıĢmalarımız ise hedeflerimizin üzerinde tamamlanmıĢtır.
Kayseri halkının Ģehir stresini azaltmak ve
yaĢam standartlarını yükseltmek.
KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarını dünya
standartlarına ulaĢtırmak.
ġehrin büyümesine paralel olarak çevre
düzenini sağlamak.
Yeni park ve mesire alanı yapım (adet)

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

2

2

%100

500.000
750
5
6
20

500.000
458
5
10
6

%100

Hava ikmal çevresinin düzenlenmesi (m2)

3.500.000,00

3.500.000,0

%100

Muhtelif yerlerde taĢ döĢeme ve tamiratı
yapılması(m3)

3.000

3.000

%100

ġehir mezarlıklarına mezar yapım iĢi (adet)

2.600

600

%92

Çevre düzenleme (m2)
Hobi bahçesi (adet)
Yapılan sosyal tesis (idare binası, wc, mescit, )
Parklarda bakım ve onarım yapılması (ad.)
Okul çevre düzeni (adet)
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%100
%167
%30
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PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: ġehrin büyümesine paralel olarak çevre düzenini sağlamak
AÇIKLAMA :
1- Milli Eğitim Müdürlüğünden talep ve istek üzerine yapılan imalatlar sınırlı kalmıĢtır.
2-ġehrin büyümesine paralel olarak çevre düzenleme çalıĢmalarımız hedeflerimizin
üzerinde gerçekleĢmiĢtir.
Kayseri halkının Ģehir stresini azaltmak ve
yaĢam standartlarını yükseltmek.
Yaya ve araç trafiğinin sorunsuz bir Ģekilde
Ģehrimize entegre olmasını sağlamak
Trafiği teknolojik iĢaret ve iĢaretçilerle daha
anlaĢılır kılmak.
Açık otopark (adet)
Soğuk yol çizgi boyası ile yol çizgilerinin
çizilmesi (m2)
Çift kompenatlı yol çizgi boyası ile yol
çizgilerinin çizilmesi (m2)
Termoplastik ile yol çizgilerinin çizilmesi (m2)

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

1.500

445

%30

45.000

71.398

%159

25.000

3.446

%14

25.000

10.200

%41

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Trafiği teknolojik iĢaret ve iĢaretçilerle daha anlaĢılır
kılmak.
AÇIKLAMA :
1-Çift kompeneatlı yol çizgi boyası ve Termo plastik yol çizilmesi iĢlerimiz 2012
yılında baĢlamıĢ olup 2013 yılının sonuna kadar 2 yıl süresi olduğu nedeniyle 2012 yılı
hedefimizin altında geçekleĢtirilmiĢtir. Çift kompenatlı yol çizgi boya iĢlerini yaya yollarında,
Termo plastik yol çizgi boyasını ise araç yollarında uygulamaktadır.
2- Soğuk yol çizgi boyası iĢinde ise 2012 yılı hedefimizin üzerinde gerçekleĢmiĢtir.
3-Otoparklar ise imar çalıĢmaları ve alt yapı çalıĢmaları nedeniyle hedefimizin altında
çıkmıĢtır.
Kayseri halkının ulaĢım yönünden
standartlarını yükseltmek ve emniyetli seyahat
etmesini sağlamak
Belediyemiz sorumluluğundaki karayollarında
ihtiyaca cevap verebilir düzeye çıkartmak
Ġhtiyaç duyulan yolların imalatının ve
bakımının yapılması
Köprü yapım iĢi (adet)
Yapılan kutu menfez uzunluğu (m)
Yapılan kanal uzunluğu (m)
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2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

2

-

-

200

500

%250

1.000

-

-
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PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Ġhtiyaç duyulan yolların imalatının ve bakımının yapılması
AÇIKLAMA :
1-Sahi kaplama, Köprü yapımı, kanal yapımı hedeflerimiz ilerleyen zaman içerisinde
yapımına baĢlanacaktır.
2-Kutu menfez iĢimizde ise hedefimizin üzerinde yapılmıĢtır.

Halkımızın sosyal bir yaĢama kavuĢmasını
sağlamak
Ġhtiyaçları belirleyerek gerekli imalatları
yapmak ve yaptırmak.
VatandaĢın sosyal isteklerine cevap verilmesi
ve ihtiyaçların sağlanması.

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

Spor alanı (adet)

10

10

%100

Sosyal tesis (adet)

5

3

%60

4.000

2.000

%50

Tartan koĢu pisti ve fitness alanı (kauçuk
zemin) (mt)

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: VatandaĢın sosyal isteklerine cevap verilmesi ve
ihtiyaçların sağlanması
AÇIKLAMA :
1- Spor alanı, sosyal tesis, tartan pist yapımlarında ise hedeflerimizi gerçekleĢtirmeye
çalıĢılmıĢtır.
ġehir turizmini canlandırmak ve Ģehrimizi
turizm merkezi haline getirmek
KıĢ turizmi açısından Erciyes Dağı‟nı bir
cazibe merkezi haline getirmek.
Erciyes turizm merkezi kılacak imalatların
maksimum oranda yapılmasını sağlamak.
Master plan dahilinde Erciyes dağına kayak
pistleri yapılması iĢi (m2)

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

-

-

-

-

-

-

21

-

-

Master plan dahilinde Erciyes dağına olimpik
kayak pistleri yapılması iĢi (m2)

2.000.000

-

-

Master plan dahilinde Erciyes dağına yaz
kızağı yapılması iĢi (m)

1.950

-

-

Master plan dahilinde Erciyes dağına yapay
gölet yapılması iĢi (m3)
Master plan dahilinde Erciyes dağına pistlerde
koruma ve yönlendirme iĢleri yapılması iĢi
(km)
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PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Erciyes turizm merkezi kılacak imalatların maksimum
oranda yapılmasını sağlamak
AÇIKLAMA :
1-Erciyes Turizm Merkezi kılacak imalatların maksimum oranda yapılmasını sağlamak
için 2012 yılına yapmıĢ olduğumuz hedefler kısmen yapımına baĢlanmıĢtır. Erciyes Dağına
olimpik kayak pistleri yapılması ve yaz kızağı yapılması iĢleri ihalesi yapılıp iptal edilmiĢtir.
Son yıllarda yoğun ilgi gösterilen eğlence
merkezlerini kayseri halkı ile buluĢturmak
Ģehrimizi turizm merkezi haline getirmek
Anadolu Harikalar Diyarı adı altında yapılacak
olan
komplekste
daire
baĢkanlığımız
sorumluluğunda olan iĢleri tamamlamak.
Kayseri halkının yoğun istek gösterdiği
alanlara yatırım yapmak.
Tenis kortu (adet)

2012
HEDEF
9

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %
9
%100

Basket sahası (adet)

4

4

%100

Futbol sahası (adet)

5

5

%100

Tartan pist (m)

800

800

%100

Otopark (adet)

326

326

%100

Yapılan sosyal tesis (kafeterya, soyunma
binaları, wc vb.) Kapalı alan (m2)

3.250

3.250

%100

Yapay gölet (m2)

33.500

33.500

%100

Teleferik (su kayağı için) uzunluğu(m)

600

600

%100

Tünel (ada altı geçidi) uzunluğu (m)

200

200

%100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Kayseri halkının yoğun istek gösterdiği alanlara yatırım
yapmak.
AÇIKLAMA :
1- Anadolu Harikalar Diyarı adı altındaki hedeflerimiz gerçekleĢmiĢ bulunmaktadır.
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ULAġIM PLANLAMAVE RAYLI SĠSTEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
Toplu taĢımayı güvenli, eriĢilebilir, hızlı,
ekonomik ve konforlu kılmak
ġehir içi ulaĢımda raylı sistemle ulaĢımın
payını yükseltmek
Kayseray 2. ve 3. Etapların 2013 yılında
bitirilmesi

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN YÜZDESĠ %

2. etabın tamamlanma oranı (%)

%70

%6

% 8,571

3. etabın tamamlanma oranı (%)

%70

%6

% 8,571

25.000.000

26.000.000

% 104

%23

%22,6

% 98,26

Kaybis istasyon sayısı

30

25

% 83,3

Kaybis kullanıcı sayısı

2.500

3.500

% 140

TaĢınan yolcu sayısı (adet/yıl)
Raylı sistemlerin ulaĢımdaki payı (%)

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Kayseray 2. ve 3. Etapların 2013 yılında bitirilmesi
AÇIKLAMA :
1- 2.etabın tamamlanma oranı %70 olacaktır.GerçekleĢen % 6‟dır. Güzergahlarda plan
proje revizyonlarında oluĢan gecikmeler nedeniyle belirlenen hedefe ulaĢılamamıĢtır.
2- 3.etabın tamamlanma oranı %70 olacaktır. GerçekleĢen %6‟dır. Güzergahlarda plan
proje revizyonlarında oluĢan gecikmeler nedeniyle belirlenen hedefe ulaĢılamamıĢtır.
3- TaĢınan yolcu sayısı 25.000.000 adet/yıl olacak hedefi, taĢınan 26.000.000 yolcu ile
hedefi aĢan bir gerçekleĢme söz konusudur.
4- Raylı sistemlerin ulaĢımdaki payı % 23 olacak hedefi %22,6 ile hedefte kayda değer
bir sapma görünmemektedir.
5- Kaybis istasyon sayısı 30 olacak hedefi 2. ve 3. AĢama istasyonlarıyla entegre
düĢünülen yeni istasyonlar, raylı sistem projesi tamamlanmadığı için yapılamamıĢtır.
6- Kaybis kullanıcı sayısı 2.500 olacak hedefi 3.500 Kaybis kullanıcı sayısı ile hedefi
aĢan bir gerçekleĢme söz konusudur.
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Toplu taĢımayı güvenli, eriĢilebilir, hızlı,
ekonomik ve konforlu kılmak
Raylı sistem istasyonlarında akıllı durak
uygulamasını gerçekleĢtirmek
Akıllı durak uygulamasını tüm istasyonlarda
gerçekleĢtirmek
Akıllı durak uygulaması gerçekleĢtirilen
istasyon sayısı (adet/yıl)
Görme engelliler için yürüme bantları
konulan istasyon sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

14

0

%0

14

0

%0

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS
gerçekleĢtirmek

HEDEFĠ:

Akıllı

durak

uygulamasını

tüm

istasyonlarda

AÇIKLAMA :
1- 2. ve 3. Etap raylı sistem istasyonlarına yapılması düĢünülen bu uygulama, etapların
belirtilen zamanlarda (yüklenici firmanın gecikmesi nedeniyle) bitirilememesi sebebiyle
gerçekleĢtirilememiĢtir.
Toplu taĢımayı güvenli, eriĢilebilir, hızlı,
ekonomik ve konforlu kılmak
Elektronik ücret
toplama
sisteminin
teknolojik geliĢmelere göre geliĢimini ve
güncel tutulmasını sağlamak
Teknolojik geliĢmelere adapte edilmiĢ
kartların toplu ulaĢımda kullanımını
yaygınlaĢtırmak
Kullanılan kontaksız akıllı kartla yapılan
biniĢ sayısı
( adet/yıl )
GSM operatörleri ile biletleme sayısı
(adet/yıl)
Banka kartları ile biletleme sayısı ( adet/ yıl)

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

80.723.000

79.107.936

% 97,99

50.000

-

%0

20.000

3.516

% 17,58

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Teknolojik geliĢmelere adapte edilmiĢ kartların toplu
ulaĢımda kullanımını yaygınlaĢtırmak
AÇIKLAMA :
1- Kullanılan kontaksız akıllı kartla yapılan biniĢ sayısı 80.723.000 adet/yıl olacak
hedefi 79.107.936 ile ciddi bir sapma olmamıĢtır.
2- GSM operatörleri ile biletleme sayısı 50.000 adet/yıl olacak hedefi Test aĢamasındaki
teknik problemlerden dolayı uygulamadan vazgeçilmiĢtir.
3- Banka kartları ile biletleme sayısı 20.000 adet/ yıl olacak hedefi sadece tek bankanın
kartının geçerli olmasından dolayı hedefe ulaĢılamamıĢtır.
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Trafik akıĢkanlığını geliĢtirmek
KavĢakların geometrik dizaynlarının ve Ģehir
içi sinyalizasyon sisteminin geliĢtirilmesi
KavĢak
analizlerine
göre
kavĢak
düzenlemeleri yapmak ve yeĢil dalga
adaptasyonu yapılan kavĢak sayısını
artırmak.
Düzenleme yapılan ve iyileĢtirilen kavĢak
sayısı (adet/ yıl)
YeĢil dalgaya adapte edilen kavĢak sayısı
(adet /yıl )
Trafik kontrol merkezine entegre edilen
kavĢak sayısı

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġME
GERÇEKLEġEN
YÜZDESĠ %

40

40

% 100

5

1

% 20

52

0

%0

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: KavĢak analizlerine göre kavĢak düzenlemeleri yapmak ve
yeĢil dalga adaptasyonu yapılan kavĢak sayısını artırmak.
AÇIKLAMA :
1- Düzenleme yapılan ve iyileĢtirilen kavĢak sayısı 40 adet/ yıl olacaktır hedefine
ulaĢılmıĢtır. Hedefte sapma bulunmamaktadır.
2- YeĢil dalgaya adapte edilen kavĢak sayısı 5 adet /yıl olacaktır hedefine trafik kontrol
merkezi oluĢturulamaması yeĢil dalga uygulamasını da etkilemiĢtir.
3- Trafik kontrol merkezine entegre edilen kavĢak sayısı 52 olacaktır hedefine bütün
kavĢakların iliĢkilendirilerek altyapının hazır edilemeyiĢi ve fiber optik kabloların
döĢenmemiĢ olmaması uygulamayı geciktirmiĢtir.
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ETÜD VE PROJELER DAĠRE BAġKANLIĞI
Kayserinin „‟tarih ve kültür Ģehri‟‟ kimliğini
güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya
bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek
turizm Ģehri haline dönüĢtürmek.
Kentin
kültür
mirasının
korunması,
tanıtılması
ve
kültürel
yaĢamının
zenginleĢmesine katkı sağlamak
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Mücavir
Alanı içinde yer alan diğer muhtelif tarihi
eserler için proje hazırlanması
Röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri
hazırlanması

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

%100

%80

%80

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Kayseri BüyükĢehir Belediyesi Mücavir Alanı içinde yer
alan diğer muhtelif tarihi eserler için proje hazırlanması
AÇIKLAMA:
1-2012 yılında Kayseri Lisesi, Gevher Nesibe ġifahanesi ile ilgili Rölöve, Restitüsyon
ve Restorasyon Projeleri hazırlanmıĢtır. , Tavukçu Mahallesi Projesi ise kamulaĢtırma
sürecinin uzaması ve Koruma kurulunca gerçekleĢtirilen onama sürecinin öngörülenden uzun
sürmesi sebebiyle 2012 yılı içinde tamamlanamamıĢtır.
Kayserinin „‟tarih ve kültür Ģehri‟‟ kimliğini
güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya
bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek
turizm Ģehri haline dönüĢtürmek
Erciyes‟ i turizm merkezi haline getirmek.
Erciyes Dağının Turizm ve Spor merkezine
dönüĢtürülmesi için 1. ve 2. etap ( toplamda
15 telesiyej tesisi, 17 kıĢ ve 13 yaz aktivitesi)
projelerin tamamlanması.
1.Etap projelerin tamamlanması
2.Etap projelerinin tamamlanması

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

%100
%100

%100
%70

%100
%70

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Erciyes Dağının Turizm ve Spor merkezine
dönüĢtürülmesi için 1. ve 2. etap ( toplamda 15 telesiyej tesisi, 17 kıĢ ve 13 yaz aktivitesi)
projelerin tamamlanması.
AÇIKLAMA : Erciyes KıĢ Sporları ve Turizm Merkezinde 4 farklı alanda Ġmar
Planlarına altlık oluĢturacak Ģekilde Kentsel Tasarım Projeleri hazırlatılmıĢ ve Turizm
Bakanlığından onaylatılmıĢtır. Bununla birlikte ihtiyaç duyulan muhtelif sosyal tesislerin
uygulama ve tadilat projeleri hazırlatılmıĢtır. Erciyes Master Planında öngörülen yaz ve kıĢ
etkinliklerinin gerçekleĢtirilebilmesi için gerekli projelendirme çalıĢmalarına devam edilmiĢtir
1-Etapta yer alan projeler tamamlanmıĢtır.
2- Etap iĢlerin tamamlanması için çıkılan ihale de yeterli katılım sağlanaması ve
firmaların yetersiz kalması sebebiyle gerçekleĢme oranı %70‟de kalmıĢtır.
Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 261

Kayserinin „‟tarih ve kültür Ģehri‟‟ kimliğini
güçlendirerek içinde bulunduğu Kapadokya
bölgesi ile birlikte sosyal imkanları yüksek
turizm Ģehri haline dönüĢtürmek
Sosyal yönü güçlü ve zevk alınır Ģehir
oluĢturmak.
GeliĢen Kayseride insanların ihtiyaç ve
zevklerine göre projeler hazırlayarak hibe ve
desteklerden yararlanmak.
ORAN küçük ölçekli alt yapı mali destek
programı kapsamında Erciyes dağ kızağı
projesinin tamamlanması
Yeni hibe projelerinin yazılması

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

%90

%90

%90

%100

%100

%100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: GeliĢen Kayseri de insanların ihtiyaç ve zevklerine göre
projeler hazırlayarak hibe ve desteklerden yararlanmak.
AÇIKLAMA :
1- ORAN mali destek projeleri kapsamında hazırlanan Tırmanma Bahçesi 2012
Hedefine uygun olarak yaklaĢık %90 oranında tamamlanmıĢtır. Projenin 2013 yılı ġubat ayı
itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.
2- 2012 yılında toplam 6 yeni proje baĢvurusu yapılmıĢtır.
Kayserimizin Ģehir olarak
yaĢanılabilirlik standartlarını en üst
seviyeye çıkartmak.
Kentin ekonomik ve fiziksel geliĢimine
yön vererek yaĢanabilir bir kent
oluĢumuna katkı sağlamak
Rekreasyonel alanların artırılması için
yapılacak diğer projelerin yapılması
Uygulama Projelerinin Hazırlanması

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

%100

%100

%100

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: Rekreasyonel alanların artırılması için yapılacak diğer
projelerin yapılması
AÇIKLAMA:
1-Kayseri Cumhuriyet Meydanının yaĢayan ve canlı
dönüĢtürülmesi amacıyla 2012 yılında çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.

bir

kent

Meydanına

Bu kapsamdaki çalıĢmalar Kültür Yolu Projesi ile birleĢtirilerek Mimarsinan Parkı,
KurĢunlu Parkı, Raylı Sistem Ġstasyonunun Çevresi ve Kiçikapıyı da içine alacak Ģekilde
genel bir çalıĢma Ģekline getirilmiĢtir. Bu kapsamda Kent Meydanını daha keyifli hale
getirebilecek buz pisti, atlı karınca, ses, ıĢık ve su oyunlarına gibi birçok faaliyete yer
verilmiĢtir.
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Hizmet arzını etkinleĢtirmek
Kayseri halkının daha kolay hizmet
almasını sağlamak.
HemĢerilerin doğrudan belediye ile
muhatap olmalarının gerektiren iĢlem ve
yükümlülükleri yerine getirmesini
kolaylaĢtırmak.
e-belediye altyapısı için gerekli olan
muhtelif donanımın sağlanması

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

%100

%70

%70

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: HemĢerilerin doğrudan belediye ile muhatap olmalarının
gerektiren iĢlem ve yükümlülükleri yerine getirmesini kolaylaĢtırmak.
AÇIKLAMA :
1- 2012 yılı içerisinde E- Belediye ve E- devlet uygulamaların güçlendirmek için gerekli
fiber altyapı tesis edilmiĢtir. cihazların verimli ve kararlı çalıĢmasını sağlamak amacıyla
soğutma sistemi yenilenmiĢtir. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, e-imza, mobil imza
teknolojilerinin alt yapı çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. ÇalıĢmanın kapsamının geniĢ olması
sebebiyle %70 oranında gerçekleĢme sağlanabilmiĢtir.

Kayseri BüyükĢehir Belediyesi
2012 Yılı Faaliyet Raporu

Sayfa 263

PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAĠRE BAġKANLIĞI
Kayseri de yaĢayanların refah düzeyini ve
yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek,yükseltmek
KiĢi baĢına düĢen yeĢil alan miktarının
artırılması
2012 yılında 200.000 m²yeĢil alan yapılacaktır

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

Yapılan yeĢil alan miktarı(m²)

200.000

78.000

39

Dikilen ağaç miktarı(adet)

80.000

64.000

80

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: 2012 yılında 200.000 m²yeĢil alan yapılacaktır.
AÇIKLAMA :
1-YeĢil alan miktarı : 2012 yılında yeĢil alan miktarı 78.000 m² olarak gerçekleĢmiĢ
olup, alt yapısı tamamlanan ekime müsait alanların tamamı çimlendirilmiĢtir.
2-Dikilen ağaç miktarı : 2012 yılında hedeflenen 80.000 adet fidan dikimi, 64.000 adet
olarak gerçekleĢmiĢtir.
Kayseri de yaĢayanların refah düzeyini ve
yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek,yükseltmek
Kayseri
halkını
Ģehrin
stresinden
uzaklaĢtıracak mekanlar oluĢturmak
2012 yılında 6.100.000 m²yeĢil alan bakımı
yapılacaktır

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

6.100.000

5.960.300

98

Mevcut park sayısı(adet)

14

14

100

Mevcut mesire alanı(adet)

4

4

100

Hobi bahçesi sayısı(adet)

5 (1729)

5 (1787)

100

Bakımı yapılan yeĢil alan miktarı (m²)

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: 2012 yılında 6.100.000 m² yeĢil alan bakımı yapılacaktır.
AÇIKLAMA :
1-Bakımı yapılacak olan yeĢil alan miktarı : 2012 yılında 6.100.000 m² olarak
hedeflenen bakımı yapılan yeĢil alan miktarı ,5.960.300 m² olarak gerçekleĢmiĢtir.
2- Mevcut park sayısı : 2012 yılında mevcut 14 adet parkın bakımı devam etmiĢtir.
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1
2
3
4
5
6
7

GÜLTEPE PARKI
ĠNÖNÜ PARKI 1. KISIM
ĠNÖNÜ PARKI 2. KISIM
ĠNÖNÜ PARKI 3. KISIM
MĠMARSĠNAN PARKI
ZÜMRÜT PARKI
YESEVĠ PARKI

PARKLARIMIZ
TUNA PARKI
8
DEMĠRCĠLER PARKI
9
PASTIRMACILAR PARKI
10
YAVUZ SELĠM PARKI
11
KOCASĠNAN PARKI
12
TOKĠ PARKLARI
13
KADĠR HAS KÜLTÜR PARKI
14

3-Mevcut mesire alanı : 2012 yılında , 4 adet mesire alanının bakımına
edilmiĢtir.
MESĠRE ALANLARI

NO
1
2
3
4

devam

KIRANARDI KENT ORMANI
GESĠ MESĠRE ALANI
BEġTEPELER MESĠRE ALANI
ERCĠYES GÜNÜ BĠRLĠK MESĠRE ALANI

4-Hobi bahçesi sayısı : 2011 yılında 4 ayrı noktada olan hobi bahçesi alanı, 2012 yılında
Cırgalan hobi bahçesinin eklenmesiyle 5 olmuĢtur. Toplam 5 hobi bahçesinde 1787 adet hobi
bahçesi mevcuttur.
NO
1
2
3
4
5

HOBĠ BAHÇESĠ
ALTINOLUK HOBĠ BAHÇESĠ
BEġTEPELER HOBĠ BAHÇESĠ
KARPUZATAN HOBĠ BAHÇESĠ
SELÇUKLU HOBĠ BAHÇESĠ
CIRGALAN HOBĠ BAHÇESĠ
TOPLAM

BAHÇE SAYISI (ADET)
236
204
703
186
458
1787

Kayseri de yaĢayanların refah düzeyini ve
yaĢam koĢullarını iyileĢtirmek,yükseltmek
Kayseri
halkını
Ģehrin
stresinden
uzaklaĢtıracak mekanlar oluĢturmak
2012 yılında 900.000 adet çiçek dikimi
yapılacaktır

2012
HEDEF

2012
GERÇEKLEġEN

GERÇEKLEġME
YÜZDESĠ %

Dikilen çiçek miktarı(adet)

900.000

900.000

100

Dikilen lale soğanı miktarı(adet)

400.000

480.000

120

PERFORMANS TABLOSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
PERFORMANS HEDEFĠ: 2012 yılında 900.000 adet çiçek dikimi yapılacaktır.
AÇIKLAMA :
1- Dikilen çiçek miktarı : 2012 yılında Ģehir merkezinde bulunan çiçeklik alanlarımıza
900.000 adet çiçek dikimi gerçekleĢmiĢtir.
2- Dikilen lale soğanı miktarı : 2012 yılında 400.000 adet hedeflenen lale soğanı
dikimi,480.000 adet olarak gerçekleĢmiĢtir.
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IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
A - ÜSTÜNLÜKLER
Kayseri‟nin düz ve geniĢ bir yol ağına sahip olması.
Ġmal edilen raylı sistemin son teknoloji ile yapılmıĢ olması.
UlaĢım ve hizmetlerinde kullanılabilecek haberleĢme altyapısının yeterli ve yaygın
olması.
Arızaya kısa zamanda müdahale edebilecek yeterli donanıma sahip ekipman, araç ve
yetkin, genç ve dinamik personelin olması.
Sinyalizasyon faaliyetlerinde son teknolojinin kullanılması ve ana arterlerde
sinyalizasyon için yolların geniĢ olarak planlanmıĢ olması.
UlaĢım yatırımlarına öncelik verilmesi.
UlaĢım sistemleri arasında entegrasyonun olması.
UlaĢım sistemlerinde çeĢitliliğin var olması.
UlaĢım hizmetlerinin yürütülmesinde uzmanlaĢmıĢ, ortak anlayıĢa ve yetkin kadroya
sahip belediye iĢtiraklerinin olması.
UlaĢım yatırımlarının en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak bilgi ve deneyimin
olması.
UlaĢım sistemlerine iliĢkin geliĢmeleri yakından izleyen bir kadronun bulunması.
UlaĢım, trafik yönetim ve denetim sistemlerinde teknoloji üretebilen bir kadronun
bulunması.
UlaĢım sistemlerinde yer alan toplu taĢım araçlarının özlük bilgileri veritabanının
olması ve elektronik ücret toplama noktasında havuz uygulamasının ilk örneğinin
gerçekleĢtirilmesi.
Uygulanan sistemlerde enerji tasarrufu odaklı yaklaĢımın olması.
Yol aydınlatılması ve bakım onarım çalıĢmalarının otomasyon sistemiyle
desteklenmesi.
ġeffaflık ve katılımcılığa önem veren, güler yüzlü hizmet anlayıĢının kurumca
benimsenmiĢ olması
ÖzelleĢtirme, hizmet satın alma gibi yöntemler kullanarak daha düĢük maliyetle daha
kaliteli hizmet sunabilmemiz.
1940‟lı yıllardan beri Kayseri‟de planlı, düzenli, modern Ģehircilik anlayıĢının hâkim
olması.
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Kentsel (içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yol vb.) altyapı yatırımlarının büyük
ölçüde gerçekleĢtirilmiĢ olması.
Teknolojik geliĢmeler paralelinde uydu ve hava fotoğraflarından ve mesleki
bilgisayar yazılımlarından yararlanılarak imar hareketlerinin gözlemlenebilmesi.
Mevcut personelin çağın gereksinimlerine ve bilgi teknolojisine uyumlu Ģekilde
çalıĢabilmesi
Belediyemizin afetler konusunda bilgili ve duyarlı olması.
Kayserinin düz arazi üzerinde kurulu olması. (Ġtfaiyenin olaylara ulaĢım süresini
kısaltmaktadır.)
Cadde ve sokakların geniĢ olması, (olaylara ulaĢım süresini kısaltmaktadır.)
Üstün teknoloji ile üretilmiĢ modern itfaiye araçlarına ve ekipmanlarına sahip
olunması ve eski araçların modernizasyonlarının yapılması.
Ġtfaiye teĢkilatının Avrupa Birliği Projesiyle desteklenmiĢ Eğitimli ve tecrübeli
personele sahip olunması.
Yeterli oranda teknik personele sahip olunması.
1 merkez ve 5 değiĢik noktada Ġtfaiye Grup Amirliği oluĢturularak olaylara 6
noktadan müdahale edilmesi.
1940‟lı yıllardan beri Kayseri‟de planlı, düzenli ve modern bir Ģehircilik anlayıĢının
hakim olması.
Teknolojik geliĢmeler paralelinde uydu ve hava fotoğraflarından yararlanılarak imar
hareketlerinin gözlemlenebilmesi.
Hızlı, doğru ve güvenilir bilgiyi belediye bünyesindeki diğer Daire BaĢkanlıkları,
resmi ve özel kurum ve kuruluĢlar ve vatandaĢlara kanun ve yönetmelikler dahilinde güler
yüzlü hizmet anlayıĢıyla sunulması.
Mevcut personelin çağın gereksinimlerine ve bilgi teknolojisine uyumlu Ģekilde
çalıĢabilmesi
Kayserinin yaklaĢık 6000 yıllık geçmiĢi ile çok güçlü bir kültür birikimine sahip
olması,
Resmi kurumlar, Erciyes Üniversitesi, sivil toplum örgütleri ve kültür sanat adamları
ile kurulan güçlü bir iĢbirliği,
Düzenlenen etkinliklerin kamuoyunda getirdiği olumlu tepki,
Birim çalıĢanlarımızın; kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin gerçekleĢtirilmesi
için gösterdikleri çaba ve hassasiyet.
ġehir merkezinde ve mahallerde seyyar satıcılık yapanlara karĢı mücadeleler vererek,
seyyar satıcılığı önlenmiĢtir ve bu konuda Türkiye‟ye örnek bir çalıĢma ortaya koymuĢtur.
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Ayrıca seyyar satıcılılarla mücadele için diğer Ġlçe Belediyelerle birlikte ortak bir ekip
oluĢturularak Ģehir merkezinde ve mahallelerde denetimlere devam edilmiĢtir. ġehrin
tamamında yaya yolu iĢgalleri engellenerek yayaların rahat bir Ģekilde yaya yolunu
kullanmaları sağlanmıĢtır.
ġehir Merkezi ve mahallelerde at arabaları ile taĢımacılık ve seyyar satıcılık
yapılması yasaklanmıĢ, belediyemiz tarafından ücret karĢılığı satın alınarak çevre ve görüntü
kirliliği engellenmiĢtir.
ġehrin genelinde vatandaĢlara duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere
karĢı Ġlçe Belediyelerle birlikte oluĢturulan ve koordineli bir Ģekilde çalıĢan dilenci toplama
ekibi ile dilencilikle etkin mücadele edilmektedir.
B - ZAYIFLIKLAR
UlaĢım hizmetlerinin verimli bir Ģekilde yürütülmesini sağlayacak ilgili kurum içi ve
kurum dıĢı kuruluĢlarla koordinasyon eksikliğinin olması.
UlaĢım planlama ve uygulamalarında yaya önceliğinin olmaması.
Otopark kapasitesinin yetersiz olması.
Akıllı ulaĢım yönetim sistemlerinin yetersiz olması.
Acil ulaĢım yollarının bulunmaması.
UlaĢım hizmetlerinin etkililiğini izlemeye yönelik uygulamaların yetersiz olması.
Yüklenici/tedarikçilerin etkin denetime iliĢkin standartlar ve uygulamaların yetersiz
olması.
UlaĢım sistemleri ve uygulamalarının etkin olarak tanıtımının yapılmaması.
Hızlı değiĢen mevzuat değiĢikliklerinde adaptasyon zorlukları
Ġtfaiye Personelin yaĢ ortalamasının yüksek olması.
Ġtfaiye Personelin uygulamalı eğitim yapabilmesi için itfaiye eğitim merkezinin
olmaması.
Teknolojinin geliĢmelerine uygun olarak hizmet verecek

yetiĢmiĢ

Ġtfaiye

personelinin temininde güçlük.
Mesleki faaliyetlerin bilgisayar ortamında yürütülebilmesi için gerekli olan mevcut
mesleki yazılım programlarının yetersiz olması.
Yapılan

bilgi

sistemlerine

diğer

birimlerin

gereken

önemi

vermemesi,

güncellemelerin yapılmaması.
Hizmet içi eğitimin yetersiz olması.
ÇalıĢılan mekanların darlığı nedeniyle personelin performansının düĢmesi.
TeĢkilat Ģemasında meydana gelen değiĢikliklere uyum sıkıntısı.
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C - DEĞERLENDĠRME
Üstün yönlerimizi devam ettirerek, zayıf yönlerimizi rehabilite ederek kaliteyi daha
da yukarılara taĢıyacak dünya standartlarında bir ulaĢım hizmeti vermeyi hedefliyoruz.
Üstün yönlerimizin ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olması, hizmetimizin
kalitesini yükselterek olaylara daha hızlı müdahale edilmesine bağlı, can ve mal kayıplarını en
aza indirilerek Dünya standartlarında kalite getirmesini sağlamaktadır.
Ar-Ge çalıĢmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiği.
BiliĢim teknolojilerinden daha etkili olarak yararlanılması ve personelin bunları
kullanımına sunulması hizmet kalitemizi daha da artıracaktır.
Hizmet içi eğitimlere dağa ağırlık vererek yeterli bilgi donanımına sahip personelle
çalıĢmalarımıza devam ettirmek.
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ĠÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI
MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN 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 Ģekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iĢletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düĢünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
Ġdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (Kayseri -01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi benden önceki harcama
yetkilisinden almıĢ olduğum bilgiler dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)

ĠÇ 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
edilmiĢ kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanıldığını, görev ve yetki
alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliĢkin
iĢlemlerin 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 SayıĢtay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Kayseri-01/02/2013)
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