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SUNUŞ  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel Yönetim 

kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini;  Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe 

kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları,  finansman durumu,  ikinci altı aya ilişkin 

beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna 

açıklar” denilmektedir.  

Söz konusu düzenlemenin amacı,  kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe 

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu 

idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.  Bu 

amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında 

kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.  

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda;  Belediyemizin 2021 yılı ilk altı aylık 

dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin 

beklentiler,  hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Lüleburgaz Belediye Başkanlığı 2021 

Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.  

Belediyemizin 2021 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait 

aydınlatıcı bilgilerin, tüm kamuoyuna ve ilgililerine faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunarım. 

  

  

  

   

                                       Murat GERENLİ  

Lüleburgaz Belediye Başkanı  
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 I - 2021 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

A. Bütçe Giderleri  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi uyarınca,  Belediye Meclisi’nin 2020/73-74 sayılı karar 

nolu olağan toplantısı ile 2021 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 

229.750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2020 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 42.621.838,68 TL, 

2021 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 272.371.838,68 TL olmuştur.  

2020 yılında 157.958.539,41 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.  2021 yılı için öngörülen başlangıç 

ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre %45,45 artış olmuştur. Belediyemizin 2020 yılı 

bütçe gerçekleşmeleri ile 2021 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider 

türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir. 

 

Tablo 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 

 
Bütçe Tertibi 

2020 
Gider Gerçekleşmeleri 

2021 
Başlangıç Ödeneği 

Artış Oranı 
% 

01- Personel Giderleri 28.790.964,02 37.313.860,00 %29,61 

02- SGK Devlet Prim Giderleri 4.793.067,13 5.787.290,00 %20,75 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 70.777.162,85 100.745.150,00 %42,35 

05- Cari Transfer 5.055.765,83 5.703.000,00 %12,81 

06- Sermaye Giderleri 47.758.766,89 69.400.700,00 %45,32 

07- Sermaye Transferi 782.812,69 800.000,00 %2,20 

09- Yedek Ödenekler 0 10.000.000,00 %0 

Toplam 157.958.539,41 229.750.000,00 %45,45 
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Grafik 1: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
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2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme 

Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 76.433.891,35 TL olarak gerçekleşmiştir.   

2020 yılsonu gerçekleşmelerinin  %35,84’ü Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.  2020 Mali Yılı 

Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 76.433.891,35 TL olarak gerçekleşmiş 

olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,84 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu 

itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 36,40 oranında bir artış olduğu 

görülmektedir.  

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (Covid-19) 

salgınında yüksek bulaşıcılık riski ve aşısının veya ilacının geliştirilememiş olması nedeniyle hastalık, 

insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 2020 Yılı’nın Mart 

ayında tespit edilen virüs, bazı tedbirlerin alınmasını gerekli kılmıştır.  

Bu sebeple virüsün yayılmaması, kamu esenliğinin sağlanması ve genel sağlığın korunması amacıyla; 

yapılması planlanan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilmesinde aksamalara neden olmuş, diğer 

taraftan da bu sürece özgü harcamalar ortaya çıkmıştır.   

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin 

ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve Grafik-2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2:  2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 
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Grafik 2: 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 
Gerçekleşmeleri
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Bütçe Tertibi 

 
2020 Gider 

Gerçekleşmeleri 

 
2021 Başlangıç 

Ödeneği 

Gider Gerçekleşmeleri 

Ocak-Haziran Dönemi 
Gerçekleşme Toplamı 

Gerçekleşme 
Oranı % 

Artış 
Oranı 

2020 2021 2020 2021 % 

01- Personel Giderleri 28.790.764,02 37.313.860,00 13.922.418,25 14.774.043,62 48,35 39,59 6,11 

02-SGK Devlet Prim 
Giderleri 

4.793.067,13 5.787.290,00 2.282.159,21 2.362.964,07 47,61 40,83 3,54 

03-Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 

70.777.162,85 100.745.150,00 34.172.639,97 51.195.179,96 48,28 50,81 49,81 

05- Cari Transfer 5.055.765,83 5.703.000,00 2.948.372,53 2.439.890,20 58,31 42,78 -17,24 

06- Sermaye Giderleri 47.758.766,89 69.400.700,00 22.325.488,70 32.747.546,12 46,74 47,18 46,68 

07- Sermaye Transferi 782.812,69 800.000,00 782.812,69 733.182,20 100,00 91,64 -6,34 

09- Yedek Ödenekler  10.000.000,00      

Toplam 157.958.539,41 229.750.000,00 76.433.891,35 104.252.806,17 48,38 45,38 36,40 
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01. Personel Giderleri  

Personel giderleri için 2021 yılı başında 37.313.860,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2020 yılı Ocak–Haziran 

döneminde 13.922.418,25 TL olan personel giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 851.625,37 TL 

artışla 14.774.043,62 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış  %6,12 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile 

Grafik 3’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 3:  2020-2021 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 2.694.221,99 2.530.102,55 -164.119,44 %-6,10 

Şubat 2.077.187,32 2.196.111,24 118.923,92 %5,73 

Mart 2.682.720,66 2.629.700,12 -53.020,54 %-1,98 

Nisan 2.022.359,37 2.670.541,28 648.181,91 %32,05 

Mayıs 2.437.254,01 2.506.516,59 69.262,58 %2,85 

Haziran 2.008.674,90 2.241.071,84 232.396,94 %2,85 

Toplam 13.922.418,25 14.774.043,62 851.625,37 %6,11 
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02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2021 yılı başında 5.787.290,00 TL ödenek 

ayrılmıştır.  2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.282.159,21 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 80.804,86 TL artışla 2.362.964,07 TL olmuştur. 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış  %3,54 olarak gerçekleşmiştir.  Bahsedilen 

dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim 

oranları Tablo 4 ile Grafik 4’de gösterildiği şekildedir. 

 

Tablo 4:  2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 457.337,21 385.386,89 -71.950,32 %-15,74 

Şubat 345.796,08 361.811,85 16.015,77 %4,64 

Mart 437.707,42 461.305,82 23.598,40 %5,40 

Nisan 312.172,72 347.630,77 35.458,05 %11,36 

Mayıs 395.461,38 432.524,67 37.063,29 %9,38 

Haziran 333.684,40 374.304,07 40.619,67 %12,18 

Toplam 2.282.159,21 2.362.964,07 80.804,86 %3,54 
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03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2021 yılı başında 100.745.150,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2020 yılı 

Ocak-Haziran döneminde 34.171.958,72 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 17.023.194,24 TL artışla 51.195.179,96 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım giderlerindeki artış  

%49,82 olarak gerçekleşmiştir.  Bahsedilen dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım giderlerinin aylık 

gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 5:  2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 6.188.009,25 5.005.159,72 -1.182.849,53 %-19,12 

Şubat 5.656.839,23 6.906.670,99 1.249.831,76 %22,10 

Mart 5.578.430,27 11.498.03,54 5.919.603,27 %106,12 

Nisan 5.170.506,28 9.104.328,44 3.933.822,16 %76,09 

Mayıs 5.584.214,17 9.635.667,33 4.051.453,16 %72,56 

Haziran 5.993.986,52 9.045.319,34 3.051.332,82 %50,91 

Toplam 34.171.985,72 51.195.179,96 17.023.194,24 %49,82 
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05. Cari Transferler 

Cari Transferler için 2021 yılı başında 5.703.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 2.948.372,53 TL olan Cari Transferler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 508.482,33 TL 

azalışla 2.439.890,20 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki azalış %17,25 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 

6’da gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 6:  2020-2021 Cari Transferler Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 462.425,30 581.931,49 119.506,19 %25,85 

Şubat 511.379,65 584.926,05 73.546,40 %14,39 

Mart 223.449,18 319.299,11 95.849,93 %42,89 

Nisan 247.359,65 408.693,24 161.333,59 %65,23 

Mayıs 819.689,89 263.072,43 -556.617,46 %32,10 

Haziran 684.068,86 281.967,88 -402.100,98 %-58,78 

Toplam 2.948.372,53 2.439.890,20 -508.482,33 %-17,25 
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06. Sermaye Giderleri 

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 69.400.700,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 22.325.488,70 TL olan Sermaye Giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.422.056,62 

TL artışla 32.747.545,32 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış  %46,69 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile 

Grafik 7’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 7:  2020-2021 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 5.905.453,29 2.823.831,25 -3.081.622,04 %-52,19 

Şubat 1.711.797,83 3.233.265,40 1.521.467,57 %88,89 

Mart 3.066.831,87 15.059.605,06 11.992.773,19 %391,05 

Nisan 4.991.608,66 4.232.528,00 -759.080,66 %-15,21 

Mayıs 4.538.078,63 3.375.082,11 -1.162.996,52 %-25,63 

Haziran 2.111.718,42 4.023.233,50 1.911.515,08 %90,52 

Toplam 22.325.488,70 32.747.545,32 10.422.056,62 %46,69 
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07. Sermaye Transferleri 

Sermaye Transferleri için 2021 yılı başında 800.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 782.812,69 TL olan Sermaye Transferleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 49.630,69 TL 

azalışla 733.182,00 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış %6,34 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile 

Grafik 8’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 8:  2020-2021 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 732.812,69 733.182,00 369,31 %0,05 

Şubat 25.000,00 0,00 -25.000,00 %-100,00 

Mart 25.000,00 0,00 -25.000,00 %-100,00 

Nisan 0,00 0,00 0,00 %0 

Mayıs 0,00 0,00 0,00 %0 

Haziran 0,00 0,00 0,00 %0 

Toplam 782.812,69 733.182,00 -49.630,69 %-6,34 
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B. Bütçe Gelirleri  

 

2021 Mali Yılında 193.750.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür.  Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi 

gelirleri 25.327.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri olarak 48.387.500,00 TL, Diğer gelirler olarak 

110.090.500,00 TL, Sermaye Gelirleri olarak 10.000.000,00 TL, Red ve İadeler olarak (-) 55.000,00 TL’ 

den oluştuğu görülmektedir. 

 

Tablo 9: 2020 Gerçekleşmeleri ile 2021 Tahmini Başlangıç Ödeneği Gelişimi 

 
Bütçe Tertibi 

2020 
Gerçekleşen Gelir 

2021 
Tahmini Gerçekleşme 

Artış Oranı 
% 

01- Vergi Gelirleri 22.315.936,88 25.327.000,00 %13,50 
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 40.068.662,18 48.387.500,00 %20,77 
04-Alınan Bağış ve Yrdm. ile Özel Gelir 2.530,00 0,00 %-100,00 
05-Diğer Gelirler 104.857.160,14 110.090.500,00 %4,99 
06-Sermaye Gelirleri 144.873,97 10.000.000,00 %6802,56 
09-Red ve İadeler(-) 0 55.000,00 %0,00 

Toplam 167.389.163,17 193.750.000,00 %15,75 

 

 

Belediyemizin 2020 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 76.127.501,42 TL gelir gerçekleşmesi 

olmuştur. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 11.339.434,20 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

17.055.534,69 TL, Diğer Gelirler 47.771.683,47 TL ile Red ve İadeler (-) 39.150,94 TL olarak oluştuğu 

görülmektedir.  

2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2020 yılında elde edilen Vergi 

Gelirlerinin  %50,81’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 

%42,56 ’lık kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer Gelirlerin %45,55’i Ocak-Haziran 

döneminde elde edilmiştir.  
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2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise; Vergi Gelirleri 12.176.663,01 TL,  Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 23.226.864,78 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.807,03 TL, Diğer Gelirler 

70.181.171,18 TL, Sermaye Gelirleri 271.109,51 TL ile Red ve İadeler (-) 119.958,86 TL olarak toplam 

105.740.656,65 TL olarak oluştuğu görülmektedir.  

2021 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen gelirin Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşme oranı  

%54,58’dir. Öngörülen Vergi Gelirlerinin %48,08’i, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %48’i, Diğer 

Gelirlerin ise %63,74’ü, Sermaye Gelirlerinin %2,71’i gerçekleştiği görülmektedir. 

 

Tablo 10: 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelirler 
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Gelir Ekonomik Kodu 

 
2020  

Gerçekleşen  
Gelir 

 
2021 

 Gerçekleşme 
Tahmini 

Gelir Gerçekleşmeleri 

Ocak-Haziran Dönemi 
Gerçekleşme Toplamı 

Gerçekleşme 
Oranı % 

Artış 
Oranı 

2020 2021 2020 2021 % 

01- Vergi Gelirleri 22.315.936,88 25.327.000,00 11.339.434,20 12.176.663,01 50,81 48,08 7,39 

03-Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 

40.068.662,18 48.387.500,00 17.055.534,69 23.226.864,78 42,56 48,00 36,18 

04-Alınan Bağış ve 
Yardımlar ile Özel Gelir 

2.530,00 0,00 0,00 4.807,03 0 0 0 

05-Diğer Gelirler 104.857.160,14 110.090.500,00 47.771.683,47 70.181.171,18 45,55 63,74 46,91 

06-Sermaye Gelirleri 144.873,97 10.000.000,00 0,00 271.109,51 0 2,71 0 

09-Red ve İadeler(-) 0 55.000,00 39.150,94 119.958,86 0 218,10 206,40 

Toplam 167.389.163,17 193.750.000,00 76.127.501,42 105.740.656,65 45,48 54,58 38,89 
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01. Vergi Gelirleri 

Vergi Gelirleri 2021 yılı başında 25.327.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.  2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 11.339.434,20 TL olan Vergi Gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 837.228,81 TL 

artışla 12.176.663,01 TL gerçekleşmiştir. Vergi Gelirlerindeki artış  %7,39 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 11 ile Grafik 

11’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 11:  2020-2021 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 1.524.863,55 1.309.923,70 -214.939,85 %-14,10 

Şubat 1.427.735,33 1.460.298,51 32.563,18 %2,28 

Mart 1.722.494,69 2.040.285,40 317.790,71 %18,45 

Nisan 1.116.276,99 1.573.384,45 457.107,46 %40,95 

Mayıs 3.342.113,94 3.972.284,80 630.170,86 %18,86 

Haziran 2.205.949,70 1.820.486,15 -385.463,55 %-17,48 

Toplam 11.339.434,20 12.176.663,01 837.228,81 %7,39 
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03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 yılı başında 48.387.500,00TL olarak tahmin edilmiştir.  2020 yılı 

Ocak-Haziran döneminde 17.055.534,69 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 6.171.330,09 TL artışla 23.226.864,78 TL gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirlerindeki artış %36,19 olarak gerçekleşmiştir.  Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 12 ile Grafik 12’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 12:  2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 3.313.970,24 3.875.074,58 561.104,34 %16,94 

Şubat 3.122.368,96 4.165.533,93 1.043.164,97 %33,41 

Mart 3.232.507,21 4.214.757,40 982.250,19 %30,39 

Nisan 2.175.466,38 3.571.175,78 1.395.709,40 %64,16 

Mayıs 2.167.194,05 2.968.372,89 801.178,84 %36,97 

Haziran 3.044.027,85 4.431.950,20 1.387.922,35 %45,60 

Toplam 17.055.534,69 23.226.864,78 6.171.330,09 %36,19 
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04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.807,03 TL 

gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık 

gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13’te gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 13:  2020-2021 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 0,00 1.389,20 1.389,20 %0 

Şubat 0,00 211,66 211,66 %0 

Mart 0,00 3.206,17 3.206,17 %0 

Nisan 0,00 0,00 0,00 %0 

Mayıs 0,00 0,00 0,00 %0 

Haziran 0,00 0,00 0,00 %0 

Toplam 0,00 4.807,03 4.807,03 %0 
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05. Diğer Gelirler 

Diğer Gelirleri 2021 yılı başında 110.090.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir.  2020 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 47.771.683,47 TL olan Diğer Gelirler 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 22.409.487,71 TL 

artışla 70.181.171,18 TL gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış %46,91 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 

14’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 14:  2020-2021 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 9.564.785,01 12.713.193,22 3.148.408,21 %32,92 

Şubat 7.879.143,09 11.170.653,40 3.291.510,31 %41,77 

Mart 9.151.450,92 11.167.839,78 2.016.388,86 %22,03 

Nisan 9.335.739,70 13.555.950,53 4.220.210,83 %45,20 

Mayıs 5.097.605,15 10.899.361,97 5.801.756,82 %113,81 

Haziran 6.742.959,60 10.674.172,28 3.931.212,68 %58,30 

Toplam 47.771.683,47 70.181.171,18 22.409.487,71 %46,91 
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06. Sermaye Gelirleri 

Sermaye Gelirleri 2021 yılı başında 10.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.  Sermaye Gelirleri 2021 

yılı Ocak-Haziran döneminde 271.109,51 TL gerçekleşmiştir.  Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye 

Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 15 ile Grafik 15’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 15:  2020-2021 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 0,00 0,00 0,00 %0 

Şubat 0,00 0,00 0,00 %0 

Mart 0,00 0,00 0,00 %0 

Nisan 0,00 0,00 0,00 %0 

Mayıs 0,00 271.109,51 271.109,51 %0 

Haziran 0,00 0,00 0,00 %0 

Toplam 0,00 271.109,51 271.109,51 %0 
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C. Finansman  

Analitik Bütçe Sınıflandırması giderin, gelirin ve finansmanın sınıflandırılması olmak üzere üç 

bölümden oluşmaktadır. Finansman tipi sınıflandırma, yapılan harcamaların hangi kaynaktan finanse 

edildiğini göstermektedir.  

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri; kendi öz gelirleri ve merkezi 

idareden alınan paylar ile finanse edilmiş olup, giderlerin gerçekleştirilmesi için hiçbir kurum ve 

kuruluştan borçlanma yoluna gidilmemiştir. Yapılacak harcamalar için gerekli durumlarda nakit 

mevduattan karşılanmak üzere finansman bütçe hazırlanmıştır. Ancak ilk 6 aylık dönemde finansman 

açığı oluşmadığı için kullanılmamıştır. 

 

II - 2021 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER  

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Ocak-Haziran 2021 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer 
verilmiştir. 

 

Tablo 16: Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler F 
LER 

FAALİYETLER 

Planlı Kentleşme Yönetimi 
 İmar uygulaması yapılan alanlarda yeni açılacak olan yollar için yol projeleri hazırlanmıştır. 

 
 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması işinin 5 Mart 2021 tarihinde ihalesi yapılmış 

olup 16 Mart 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 
 İhtiyaç duyulan bölgelerde halihazır harita üretimi gerçekleştirilmiştir.  

 
 3194 sayılı İmar Kanunu “Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler” kapsamında, 

40. ve 41. maddeleri gereğince; metruk bina yıkım işlemleri çalışmaları sonucunda 7 adet 
metruk bina yıkımı gerçekleştirilmiştir. 

 Planlı kentleşmenin sağlanması için kontrol ve denetimlerin yapılması faaliyeti kapsamında; 
tahliyesi gerçekleştirilmiş, elektrik, su, doğalgaz ve telefon hizmetlerinin ilgili kurumlarca 
kapatıldığı tespit edilen yapılar için, yıkım müteahhitliği belgesine sahip olması koşuluyla, 
fenni mesulün ve mal sahibinin müracaatı üzerine 29 adet yanan yıkılan yapı formu 
düzenlenmiştir. 

 Yeni inşaatlar için, yapı sahipleri veya vekilleri tarafından başvuru dilekçeleri ile aplikasyon 
krokisi ve tapu ile müracaat üzerine; 61 adet yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 
 

 Yapı ruhsatı almış mevcut yapının (inşaatı devam eden veya eski yıllarda yapılaşması 
tamamlanmış), kendisinde veya bağımsız bölümünde yapılması düşünülen değişiklikler için, 
tadilata uygun olarak yeniden projelendirilmesi sonucunda yönetmelik hükümleri ve diğer 
ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek 71 adet tadilat ruhsatı 
düzenlenmiştir. Ayrıca 24 adet isim değişikliği (şantiye şefi, müteahhit, fenni mesul 
değişiklikleri) ruhsatı düzenlenmiştir. 

 İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat eklerine 
aykırı yapı yapıldığının, fenni mesulce tespiti, ihbarı vb. olması durumunda, durum tespiti 
yapılarak süre verilmiş ancak yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak söz konusu inşaatlarda aykırılığın giderilmemesi neticesinde İmar Kanunun 32. 
Maddesine istinaden 1 adet mühürleme işlemi yapılmıştır. 
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 Yapımı tamamlanmış binalarda yer alan asansörler ve iyileştirilmesi planlanan mevcut 
asansörler için, Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği kapsamında; insan can ve mal 
güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde, işletildiği, bakımının yapıldığı, garanti ve satış sonrası 
hizmetlerin devamlılığının sağlandığı ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması 
gereken kuralların uygulandığının tespit edilmesi neticesinde 49 adet asansör tescil belgesi 
düzenlenmiştir. 
 

 İlgilileri tarafından ruhsat ve eki mimari projeye uygun olarak inşa edilen yapıya ait yapı 
kullanım izin belgesi müracaatının yapılmasının ardından, incelemeler yapılarak, varsa 
eksikliklerin tamamlanmasının ardından imar mevzuatına uygun olarak inşaatı tamamlanmış 
yeni/eski olmak üzere 58 adet yapı kullanım izin belgesi düzenlenmiştir. 

 Kongre Meydanı Düzenleme Projesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

 Kent estetiğine yönelik düzenlemelerin yapılması faaliyeti kapsamında kent mobilyası alımı 
yapılmıştır. 
 

 Kent çekirdeği yayalaştırma bölgesi içerisinde yer alan mantar bariyerlerin bakım ve onarımı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde sinyalizasyon sistemi içerisinde yer alan 
trafik ışıklarına “maskeni tak”, “evde kal” vb. uyarıların entegrasyonu yapılmıştır.  
 

 D-100 Karayolu ve şehir merkezinde trafik sinyalizasyon sistemiyle ilgili genel bakım onarım 
ve güneş enerjili flaşörlerin değişim çalışması yapılmıştır.  
 

 Hizmet binaları ve parklarda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı yapılmıştır.  
 

 Mevcut yolların bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

 Bisiklet yolları projelendirme çalışmaları tamamlanmış olup yapım işi çalışmaları devam 
etmektedir. 
 

Çevre Hizmetleri Yönetimi 
 Kent Ormanı Projesi yapım işi faaliyeti kapsamında tel çit çalışması yapılmıştır. 

 
 Muhtelif parklarda EPDM adı verilen kauçuk malzemenin sökümü ve yenileme çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  
 

 Siteler Mahallesinde yer alan 8 numaralı parkın yapım işi tamamlanmıştır. 
 

 Kentin belirlenen yerlerinde kullanılmak üzere çınar yapraklı dut, oya ağacı, akasya, 
liküstrüm bitkilerinin mal alım ihalesi gerçekleştirilmiştir. 
 

 Çim ayracı ve plastik saksı alımı yapılmıştır.   
 

 Kışlık çiçek alımı ihalesi çalışmaları başlatılmıştır.  
 

 Çiçek gölgeliği ve gölgeleme örtüsü, rulo çim, sarmaşık, ponza taşı, yeşil çıtır bitki, gübre ve 
alet edevat alımı yapılmıştır.  

 Göç Anıtı için mermer ve platform yaptırılmıştır.  
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 Çöplük alanı rehabilitasyonu işi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 

 Çevre temizliği sürdürülebilirliğinin sağlanması işi %100 oranında gerçekleştirilmiştir.  
 

 Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi işi %100 oranında gerçekleştirilmiştir. 
 

 Sıfır Atık Projesi - alt yapı hazırlıklarının ve gerekli alımların tamamlanması faaliyeti 
kapsamında; Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile 75 adet 3000 litre yer üstü çöp konteynırı, 
124 adet 770 litre ve 35 adet 3000 litre konteynır alım işlemi gerçekleştirilmiştir.  
 

 Atık Getirme Merkezi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  
 

 Yenilenebilir enerji ile ilgili bakanlık yazışmaları yapılmıştır. 
 

 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti kapsamında 407 adet hayvan kısırlaştırılmıştır.  
 

 472 adet hayvana kuduz aşısı yapılmış, 972 adet hayvan muayene ve tedavi edilmiş ve 61 
adet hayvan sahiplendirilmiştir.  
 

 Acil müdahale ekiplerinin müdahale ettiği yaralı vb. durumdaki sahipsiz hayvanlar ile ilgili 
336 adet tutanak düzenlenmiştir. 
 

 Üreme kaynakları ve kemirgen vb. mücadelesi bu sene belediyemiz imkanları ile yapılmaya 
başlanmış olup gerekli kimyasal malzemeler ihale ile temin edilmiş ve düzenli olarak şehir 
genelinde uygulanmıştır.  
 

 İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından içme suyunun numunesi alınarak suyun içilebilirliğinin 
her ay denetlenmesi sağlanmıştır. 
 

 864 metre kanalizasyon hattı döşenmiştir. 
 

 1672 metre yağmur suyu hattı döşenmiştir. 
 

 4030 metre içme suyu ana hattı döşenmiştir. 
 

 572 adet su patlağı yapılmıştır. 
 

 Arıtma tesisimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam etmekte olup 6 aylık dönemde 
3.581.926 m³ atık su arıtılarak Ergene Nehrine deşarjı sağlanmıştır. 
 

 2770 adet tıkalı kanal açılmıştır.  
 

 693 metre kanal bağlantısı yapılmıştır. 
 

 Kanalizasyona bağlı kaçak yağmur suyunun önlenmesi amacıyla tespit ve bağlantı iptallerine 
yönelik çalışmalarımızda 61 adet yer tespit edilmiş ve resmi yazı ile bildirimler yapılarak 
sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 
 

 314000 adet abone okuması gerçekleşmiştir. 
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 Arıtma tesisimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam etmekte olup 6 aylık dönemde 
3.581.926 m³ atık su arıtılarak ergene nehrine deşarjı sağlanmıştır. 
 

Kültür Hizmetleri Yönetimi  
 2021 Çevre Yılı etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesaplarında belediye personeli 

tarafından anlatımı gerçekleştirilen ve bahçecilik bilgilerini içeren video klip yayınlanmıştır. 
 

 Belediyemize ait hayvan barınağında çekimi yapılan, kurumumuz çalışanlarından Erdoğan 
Anıl Tekin tarafından kurgusu oluşturulan ve BİLGEÇ kukla maskotu tarafından hayvan 
sevgisini ve bakımını anlatan video film sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. 
 

 5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlik programı kapsamında; “Çevre İçin Pedallıyoruz” 
Bisiklet Turu, “ATMA! Atıklarımızı Topluyoruz,  Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz” kampanyası 
çevre koşusu , “Bu Davet Bizim, Temiz Çevre İçin Mahallelerimizde Buluşuyoruz” temizlik 
kampanyası, ”Atık Malzemelerden Kukla Yapım Atölyesi”  ve “Minik Ellerle Yeşeren Fideler” 
başlığıyla okul öncesi çocuklarla fidan ekim etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
 

 Kadın,  erkek,  çocuk,  yaşlı  demeden tüm  vatandaşlarımızla  mahalle  muhtarlıkları  
işbirliğinde  yaz  ayları boyunca  haftada  iki  gün  (Haziran-Temmuz-Ağustos)  "Bu  Davet  
Bizim,  Temiz  Çevre  İçin Mahallelerimizde Buluşuyoruz" sloganlarıyla  temizlik kampanyaları 
başlatılmıştır.   
 

 Lüleburgaz’daki atıl bölgelerin iyileştirilmesi için farklı meslek gruplarına mensup gönüllü 
katılımcılar (grafik tasarım, öğretim üyesi, resim öğretmeni, zabıta memuru, elektrik 
mühendisi, mimar, makine mühendisi, grafiti sanatçısı, kukla sanatçısı, fotoğraf sanatçısı, 
heykel sanatçısı, inşaat mühendisi, kamu çalışanı ve tekniker gibi) ile “LÜLEBURGAZ +” 
kulübü oluşturulmuştur.      
 

 Ramazan Bayramı covid 19 nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde dijital ortamda yayınlanan 
mesajlarla kutlanmıştır.  
 

 "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" program etkinliği kapsamında;  "Kadınlar Vardır Kadınlar Her 
Yerde" sloganıyla belediyemiz sosyal medya hesapları ve Youtube kanallarında yayınlanmak 
üzere 2 adet farkındalık videosu hazırlanmış, belediyemiz şantiyesinde temizlik işlerinde 
görevli saha çalışanı kadınlarımızla kahvaltı buluşması gerçekleştirilmiş, Belediye Başkanı Dr. 
Murat GERENLİ tarafından kadınlarımıza karanfil dağıtılarak Zübeyde Hanım Parkı’nda çiçek 
sunumu ve yeni tören alanında çelenk sunumu gerçekleştirilmiştir.   

 21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında; çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla dil becerilerinin gelişmesinde ve yaratıcılık alanında destekleme ve 
geliştirmede büyük önemi olan kuklalardan “Bilgeç” ile sosyal medya hesaplarında 
çocukların buluşması sağlanmıştır. 
 

 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında; belediyemiz kurum çalışanlarının şair Adnan Yücel’in 
“Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” şiirini seslendirdikleri video sosyal medya hesaplarında 
yayınlanmıştır. 
 

 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında; kentimizde tiyatro sanatına emek vermiş 
sanatseverlerin kendi duygu ve düşüncelerini paylaştığı bir video hazırlanmış ve sosyal 
medya hesaplarından paylaşımı yapılmıştır.  
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 Somut olmayan kültürel değerlerimizden olan ve baharın gelişini simgeleyen "Hıdrellez" 
etkinlikleri kapsamında 5 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesaplarından ses sanatçısı 
Candan ERÇETİN, Havva KARAKAŞ, Fehmiye ÇELİK ve  15 farklı müzisyenin katılımıyla 
hıdrellez konserleri gerçekleştirilmiş ve Lüleburgaz Kadın Davul Ritim Grubu’nun 
performansı sergilenmiştir. 

 Temalı sergiler faaliyeti kapsamında; kentimizin kültürel alt yapısı için büyük önem taşıyan; 
Kepirtepe Köy Enstitüsü’ne ait, eski fotoğraflar ile bu güne ait fotoğrafların bir arada 
kullanıldığı "Kepirtepe" adlı kişisel fotoğraf sergisi 18-22 Ocak 2021 tarihleri arasında 
Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası fuaye alanında halka açık olarak sergilenmiştir. 
 

 Tıp Bayramı nedeniyle belediye hizmet binası fuaye alanında Medikent Hastanesi tarafından 
“Lüleburgaz’da Sağlık” konulu fotoğraf sergisi açılmıştır. 
 

 Belediyemiz ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi organizasyonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü anmak ve 19 Mayıs 1919'da 
Samsun'da yakılan bağımsızlık ateşinin 102. yılını kutlamak amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanmıştır.  
 

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında; 17 Mayıs 2021 
tarihinde Gençlik Meclisi Başkanı Ayberk CENGİZ ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat 
Gerenli’nin konuşmaları sosyal medya hesaplarından yayınlanarak etkinlik programı 
başlatılmıştır. 

 17-18-20 ve 21 Mayıs 2021 tarihlerinde “Grup Kareas”, Can Tutuğ &Erdem Uvalıoğlu, 
Gökhan Yeniada ve Lüleburgaz Kent Orkestrası tarafından verilen toplam beş adet konser 
sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır. 
 

 18 Mayıs 2021 tarihinde 11.00-18.00 saatleri arasında ve 19 Mayıs 2021 tarihinde 11.00-
23.00 saatleri arasında ilçemiz cadde ve sokaklarında kurumumuz araçları ile gençlik marşları 
ve ışık gösterileri eşliğinde vatandaşlarımızın bayramı Belediye Başkanı Dr. Murat GERENLİ 
tarafından kutlanmış, gökyüzünde Türk Hava Kurumu Lüleburgaz Şubesi’nin katkılarıyla 
paramotor gösterisi gerçekleştirilmiştir. 
 

 18 Mayıs 2021 tarihinde saat: 22.00' da Lüleburgaz Kongre Meydanından hareketle Edirne 
Bayırına meşaleler ve Türk Bayrakları ile temsili "Bağımsızlık Yürüyüşü" gerçekleştirilmiş, 
Edirne Bayırında bağımsızlık ateşi yakılmıştır. 

 21 Mayıs 2021 tarihinde Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri tarafından 
Lüleburgaz Kent Ormanı’na ziyaret gerçekleştirilmiş ve çevre temasına dair farkındalık 
oluşturulmuştur. 
 

 "Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” faaliyeti kapsamında; “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında Çocuk 
Sokağı Etkinlikleri / Yıldız Çocuk Park Etkinlikleri” çocuk sokağında ve ilçemiz parklarında 14 
Haziran 2021 tarihinde 5-12 yaş aralığındaki çocuklar için başlatılmıştır.  
 

 Yaz kış akşamları müzik dinletileri faaliyeti kapsamında; “Bizim Kızanlar Bizim Nağmeler” 
etkinliği gerçekleştirilmiştir.  
 

 Lüleburgaz Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Kent Orkestrası tarafından 
Nisan-Aralık 2021 tarihleri arasında sosyal medya hesaplarında ve açık alanlarda 
gerçekleştirilecek olan klasik / çok sesli müzik konserleri  ile ilgili hizmet alımı sözleşmesi 
hazırlanarak konser tarihleri belirlenmiştir. 
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 23 Nisan 2021 ve 19 Mayıs 2021 tarihlerinde klasik çok sesli müzik dinletileri 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 Taş Köprü Yayalaştırılması Projesi çalışmaları devam etmektedir. 
 

 Edirne Bayırı mevkiinde bulunan 4*6 metre ve Yeni Sanayi Sitesi girişinde yer alan 6*9 metre 
bayraklar satın alınarak bayrakların montajları gerçekleştirilmiştir. 
 

 Lüleburgaz Belediyesi Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği faaliyeti kapsamında; 
Belediyemizce her yıl kutlanan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği etkinlikleri Covid-19 
pandemisi nedeniyle bu yıl dijital ortamda kutlanmıştır. 
 

 Çocuk Meclisi Başkanı Nursu BAŞARAN’ın ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat 
GERENLİ’nin konuşmaları ile 20 Nisan 2021 tarihinde şenlik açılışı gerçekleştirilmiş ve 
şenliğin 31. Yılına özel hazırlanan şenlik videosu ile sosyal medya hesaplarından binlerce 
kişiye ulaşılarak şenlik coşkusu yaşatılmıştır. 
 

 21-25 Nisan 2021 tarihleri arasında “Bir Tohum Ek”, “Çevreci Masallar” ve “Atık Ürünlerden 
Kukla Yapım” atölyeleri düzenlenmiş ve sosyal medya hesaplarından çocuklara ulaşılmıştır. 
 

 22 Nisan 2021 tarihinde “Sevgiyle Buluşan Sesler” adıyla Candan Erçetin ve farklı illerimizden 
çocuk korolarının katılımıyla “Sev Kardeşim ve Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” şarkıları 
seslendirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılmıştır. 
 

 23 Nisan 2021 tarihinde ilçemiz cadde ve sokaklarında Belediye Başkanı Dr. Murat GERENLİ 
tarafından maskotlar ve şarkılar eşliğinde çocukların bayramı kutlanmış, “Çocuklar Zor 
Soruyor Başkan Cevaplıyor” etkinliği ile çocuklardan gelen sorular Belediye Başkanı Dr. 
Murat GERENLİ tarafından cevaplandırılmış ve sosyal medya hesaplarından yayınlanmıştır. 
 

 Lüleburgaz Kent Orkestrası konseri ile şenlik coşkusu devam etmiş, 23 Nisan 2021 saat 
20.21’de tüm Lüleburgazlılar ile İstiklal Marşı’nın balkonlardan coşkuyla söylenmesi 
sağlanmıştır.  
 

 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde Lüleburgaz Belediyesi Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi tarafından 
“Bremen Mızıkacıları” ile “Bilgeç” ve “Egemen Abi Bilim Atölyesinde” başlıkları ile kukla 
sanatının çocuklarla buluşması sağlanmıştır.  
 

 Çocuk şenliği kapsamında ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri (5-6 yaş, 7-8 yaş, 9-11 yaş, 
12-14 yaş) arasında resim yarışması düzenlenmiş ve dereceye giren çocuklara ödülleri teslim 
edilmiştir. 
 

 Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin şehirleriyle aynı anda "Yerel Yönetimlerde Güven İnşası" 
başlığı ile kutlanan "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası" etkinlikleri kapsamında 26 Şubat 2021 
tarihinde online olarak gerçekleştirilen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Yıllık Koordinasyon 
toplantısına Belediye Başkanı Dr. Murat GERENLİ ve Belediye Başkan Yrd. Leyla GÜNCER 
katılım sağlamış olup Lüleburgaz Belediyesi “Yılın Partner Kuruluşu” ödülünü almaya layık 
görülmüştür. 
 

 Kent konseyi faaliyetleri faaliyeti kapsamında Lüleburgaz Kent Konseyi’ne bir adet tören 
çelengi satın alınmıştır. 
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 "Lüleburgaz Kenti Kültürel Mirası" envanterinin oluşturulması amacıyla yapılan çalışmalar 
neticesinde Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan uzman heyet 
tarafından Lüleburgaz Kültür Envanteri ön inceleme raporu hazırlanarak belediyemize teslim 
edilmiştir. 
 

 Lüleburgaz Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliği kapsamında 2 
Nisan 2021 tarihinde geçmiş dönem belediye başkanlarımız, yerel aktörlerimiz, kamu kurum 
ve kuruluşlarımızın temsilcileri, envanter çalışmasının önemli bileşenlerinden olan Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin katılımı ile Lüleburgaz Kent Kültür Envanteri’nin önemli 
aşamalarından biri olan “Lüleburgaz Kent Kültür Envanteri Çalıştayı”  gerçekleştirilmiştir.  
 

 Çeşitli ulusal ve uluslararası fuar/kongre/organizasyonlarda kentin ve kurumun tanıtılması 
faaliyeti kapsamında; ÇEKÜL Vakfı tarafından 24-25-26 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
online “Kentler ve Müzeleri” I. Modül Eğitimi ve 24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Kentler ve Müzeleri” II. Modül Eğitimine Kültür İşleri Müdür Reşide 
CANDAN katılım sağlamıştır. 
 

 Çeşitli ulusal ve uluslararası fuar/kongre/organizasyonlarda kentin ve kurumun tanıtılması 
faaliyeti kapsamında; Marmara Belediyeler Birliği tarafından 3 Mart 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen “Göç ve Kentleşme Eğitimine” katılım sağlanmıştır. 
 

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi 
  4. Dönem Geleceğin Yıldız Girişimcileri Projesi pandemi önlemleri kapsamında online olarak 

gerçekleştirilmiştir.  
 

 Sosyal Medya Kampüsü etkinliği kapsamında Geleceğin Yıldız Girişimcileri Programında 
başarılı olan öğrenciler için sosyal medya yazılım eğitimleri dijital ortamda 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 Sanat atölyeleri (tiyatro, fotoğrafçılık, kukla, müzik) faaliyeti kapsamında; Gençlik Parkı’nda 
Çarşamba ve Cumartesi günleri “Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi” düzenlenmiştir.  
 

 Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Koroları pandemi önlemleri kapsamında dijital ortamda 
gerçekleştirilmiştir. 

 Sporla iç içe yaşam (fitness, yüzme, okçuluk, tenis vb.) eğitimlerinin verilmesi faaliyeti 
kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde step-aerobik etkinliği düzenlenmiştir.  
 

 Bisiklet sporcularına performans analizi & yarış hazırlığı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

 Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kampların düzenlenmesi (deniz, orman, akademi yaz 
vb.) faaliyeti kapsamında; “Mahallede Şenlik Var” etkinlikleri 1066 katılımcı ile Durak 
Mahallesi, Gençlik Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Güneş Mahallesi ve 8 Kasım Mahallesinde 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Mahallede Şenlik Var ve Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi etkinliklerine 1264 çocuk katılım 
sağlamıştır.  
 

 24 gönüllü çocuk ile 400 adet anket gerçekleştirilmiştir.  
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 Ekin Atölyesi 2 adet, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi 5 adet, Lüleburgaz Yıldızları Futbol 
Akademisi 16 adet ve Aşkiye-Neşet ÇAL Sahnesi 1 adet olmak üzere tahsis işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Amatör spor kulüpleri ve başarılı sporcular desteklenmiştir.  
 

 Engelli envanterinin oluşturulması ve sistemde kayıt altına alınması faaliyeti kapsamında; 
Lüleburgaz Engelliler Derneği’nden üye listesi alınarak çalışmalar başlatılmıştır.  
 

 Sosyal donatı alanlarının engelli dostu olarak düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Belediye 
Hizmet Binasında hissedilebilir yürüme yüzeyleri oluşturulmuştur. 
 

 Sünnet şöleni, toplu nikah vb. sosyal projelerin gerçekleştirilmesi faaliyeti kapsamında; 
nakdi yardımlar, Sevgi Mağazası ev eşyası nakliye hizmeti, ev temizliği ve kişisel bakım 
hizmeti, sel felaketi odun yardımı, sevgi mutfağı gıda ile sarf malzeme alımı, dernek 
yardımları, gıda paketi alımı, hasta nakil hizmeti, hasta taşıma sandalyesi alımı, ramazan 
davulcuları yaka kartları alımı ve kapalı pazaryeri dükkan bakımı hizmetleri 
gerçekleştirilmiştir.  

 
 839 haneye nakdi yardım, 1131 haneye erzak kolisi, 2 kişiye (9 sefer) hasta nakli,  38 adet 

eve temizlik hizmeti ve 7430 haneye 12.244 öğün sıcak yemek hizmeti verilmiştir.   
         

 Aylık ortalama her muhtara 8 kutu maske, 1,5 litre dezenfektan ve 1 kutu eldiven temin 
edilmiştir.  
 

 Kefen ve tahta alımı gerçekleştirilmiştir.  
 

 5 adet bisiklet taksinin bakım ve onarımları yapılarak yeni sezon için hazırlanmaları 
sağlanmıştır.  
 

Kent Esenliği ve Toplum Düzeni 
 İlçemiz sınırları dahilinde sıhhi müessese 142 adet, gayri sıhhi 12 adet, umuma açık 12 adet 

olmak üzere toplam 166 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. 
 

 105 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal işlem ve düzenlemeleri gerçekleşmiştir. 
 

 Mesul müdür izin belgesi 1 adet, canlı müzik izin belgesi 1 adet, tente izin belgesi 7 adet ve 
işgal izin belgesi 96 adet olmak üzere izinler ve ilgili belgeler düzenlenmiştir. 
 

 İzinsiz şekilde yol, kaldırım ve meydan işgali yapan işyerlerine, seyyar satıcılara ve inşaatlara; 
kaldırımları ve bisiklet yollarını işgal eden araçlara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
kapsamında toplam 326 adet idari para cezası uygulanmıştır. Kabahatler Kanunu ile zabıta 
görevlilerine cezai işlem uygulama yetkisi verilen diğer çevresel olumsuzluklara (çevreyi 
kirletme, afiş asma vb.) yönelik 23 adet idari işlem tesis edilmiştir. 
 

 Belediyemiz sınırları içerisinde çalışan ve çalışacak olan (T) serisinden taksilerin ve toplu 
taşıma araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarına dair uygulamaları ve 
düzenlenmeleri kapsamında; 107 adet şehir içi toplu taşıma izin belgesi, 154 adet ticari taksi 
izin belgesi, 252 adet personel servis izin belgesi, 6 adet okul servis aracı özel izin belgesi  
işlem ve düzenlemeleri gerçekleşmiştir. 
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 Kamusal alanlara bırakıldığı tespit edilen 6 adet hurda araç bulundukları yerden kaldırılarak 
Belediyemize ait hurda araç toplama alanına götürülmüş, sahibi tespit edilen 7 araç için 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanmıştır. 

 Belediyemiz sınırları içerisinde at arabacılığı faaliyetinin 07.02.2019 tarihli ve 2019/32 sayılı 
Belediye Meclisi Kararı ve 29.05.2019 tarihli ve 2019/02 sayılı İlçe Trafik Komisyonu Kararı 
ile yasaklanmış olması sebebiyle faaliyet göstermeye devam ettiği tespit edilen 2 at 
arabasına İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte el konularak şantiye alanına teslim 
edilmesi ve 2019/32 sayılı Belediye Meclisi Kararı kapsamında imhalarının gerçekleştirilmesi 
sağlanmıştır.  
 

 Belediye emir ve yasaklarına (yönetmelikler, meclis kararları ve encümen kararlarına) 
muhalif hareket eden 275 kişi hakkında 1608 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen idari 
işlemlerin Belediye Encümenine aktarılarak gerekli kararların alınması ve ilgililer hakkında 
idari para cezalarının uygulanması sağlanmıştır. 
 

 Lüleburgaz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin 
Yönetmeliğin “9.2.2 Denetimler” başlıklı maddesinde yer alan “Yapılan denetimler sırasında 
karşılaşılan uygunsuzluklarla ilgili kurum içi birimlerin önlem almasını gerektiren durumlarla 
ilgili, birimi bilgilendirir.” hükmü kapsamında sahada tespiti yapılan ve diğer birimleri 
ilgilendiren olumsuzluklarla alakalı 29 tespit tutanağı düzenlenerek ilgili Müdürlüklere 
gönderilmiştir. 
 

 Başta Yayalaştırma Alanındaki işletmeler olmak üzere 49 işyerine masa-sandalye işgal izni 
verilmesi, 74 işyerine malzeme işgal izni verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
 

 Zabıta Müdürlüğü tarafından 2021 yılı ilk altı ayında toplam 624 adet idari işlem 
uygulanmıştır. 
 

 Belediyemize ait 1 kapalı pazar yeri ve 2 semt pazarında haftanın 6 günü (zaman zaman 
kısıtlamalar kapsamında haftanın 5 günü) kurulan 8 adet pazarda Pazar Yerleri Hakkında 
Yönetmelik hükümleri kapsamında gerekli kontrollerin ve işlemlerin yapılması sağlanmıştır. 
 

 Belediyemizden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 
işyerine 9207 sayılı Yönetmelik kapsamında idari işlem tesis edilmiştir. Ruhsatsız faaliyet 
göstermeye devam eden veya ruhsatlandırılamayan 6 işyeri mühürlenerek kapatılmış, çeşitli 
yasalar ve kararlar kapsamında 4 işyeri geçici sürelerle faaliyetten men edilmiştir. 
 

 Yapılan kontrollerde Lüleburgaz Belediyesi İlan, Reklam, Tabela ve Tente Yönetmeliği 
hükümlerine uygun olmayan reklam unsurları kullandıkları tespit edilen ve yapılan uyarılara 
rağmen kaldırma işlemini gerçekleştirmeyen 20 işyeri sahibi hakkında idari işlem tesis 
edilerek Belediye Encümenince idari para cezalarının uygulanması ve söküm kararlarının 
alınması sağlanmıştır. 
 

 Yayalaştırma alanında müzik yayını yaparak vatandaşları ve esnafları rahatsız ettiği tespit 
edilen 3 işyerine uyarı yazısı gönderilerek gürültü problemlerinin giderilmesi sağlanmıştır. 
 

 Lüleburgaz Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen işyerleri hakkındaki 
16 tespit tutanağı ile alakalı gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması, bunlardan 2 tanesinin 
Belediye Encümenine havalesi yapılarak işyeri sahibi hakkında 2559 sayılı Kanun kapsamında 
idari para cezası uygulanması sağlanmıştır. 
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 Belediyemiz mücavir alan sınırları dahilinde, vatandaşlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen 
şikayet (inşaat, işyeri denetim ve araç denetim) talepleri doğrultusunda; şikayete esas, ilgili 
yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde, personelimizce yerinde ve dosyasında yapılan 
tespitler neticesinde, 91 adet şikayet (cep global bildirimi, dilekçe, CİMER) incelemesi 
yapılarak, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda cevaplandırılmıştır. 
 

 Covid-19 salgını kapsamında kurulan komisyonlarda görevli personelimizce ticari taksi, 
minibüs ve personel servis araçlarının denetimleri yapılmıştır. 
 

 Ticari araçlar hakkında çağrı merkezi veya dilekçe yoluyla Belediyemize iletilen şikayetlerin 
değerlendirilmesi ve araç sahiplerine yönelik gerekli uyarı ile idari işlemlerin yapılması 
sağlanmıştır.  
 

 Çevre temizlik denetimlerinin yapılması faaliyeti kapsamında; çevre zabıtaları tarafından 
düzenli denetimler yapılmıştır. 
 

 Belediyemize ait 24 hizmet alanında 107 güvenlik personeli ile hizmet verilmiştir.  
 

 Belediyenin afet ve acil durum planları güncellenmiştir.  
 

 Yangın ve emniyet tedbirleri doğrultusunda 350 işyeri denetlenmiştir. 
 

 Afet acil durum hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yıllık malzeme alımı 
gerçekleştirilmiştir.  

 

Kurumsal İletişim ve Gelişim  
 Envision Bilgi Belge Yönetim Sistemi’nin daha verimli kullanılabilmesi için sistem mobile 

uyumlu halde çalıştırılmaktadır.  
 

 E-belediyecilik uygulamalarının etkin tanıtımına ilişkin animasyon ve videolar hazırlanmış ve 
belediyeye ait sosyal medya araçlarında tanıtımlar yapılmıştır.  
 

 Kurumda kullanılan yazılımların kurum içi ve kurum dışı entegrasyonlarının sağlanması 
amacıyla e-devlet entegrasyonu hariç tüm entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir.  

 Teknolojik gelişimler ve değişimler doğrultusunda Envision Bilgi Belge Yönetim Sistemi ve 
AMP ile ilgili eğitimler gerçekleştirilmiştir.  
 

 138 memur, 11 sözleşmeli, 78 işçi ve 32 geçici işçi olmak üzere 259 personelin özlük işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Memur ve kadrolu işçilerin özlük işlerinin takibi, maaşlarının ödenmesi, takibi, memurların 
özlük işlerinin hizmet takip programına işlenmesi, memurlardan pasaport talepleri için 
gerekli formların düzenlenmesi işi gerçekleştirilmiştir. 
 

 Personel devam kontrol sistemi ile çalışanların takibinin yapılarak iş gücü kaybının önlenmesi 
sağlanmaktadır.  
 

 Çalışanların yıllık izinlerinin takibi ve müdürlük evrakların arşivlenmesi işi gerçekleştirilmiştir.  
 

 İSG Bilgi sistemi takip edilmiştir.  
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 İş kazaları ile ilgili bildirimler yapılarak SGK sistemine işlenmesi sağlanmıştır.  
 

 Memur ve sözleşmeli personelin mal beyanı bildirgelerinin kabulü ve arşivlenmesi işi 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Özel gün haftalar ve ulusal bayramlarımızda 2 radyoya toplamda 8 adet radyo anonsu 
geçilmiştir. 
 

 3000 adet belediye bülteni basılmış ve halka dağıtımı yapılmıştır. 
 

 Belediye Şantiyesinin görünürlüğünü arttırmak adına şantiye binasına 1 adet tabela 
yapılmıştır. 
 

 Belediyemizin faaliyetlerinin yer aldığı  5 ayrı yerel gazeteden toplamda 2500 adet, 2 ayrı 
dergiden toplamda 360 adet satın alınarak halka dağıtımı yapılmıştır. 
 

 Belediye etkinlik ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla toplamda 18 adet video içerik, 650 
görsel içerik oluşturularak sosyal medya hesaplarımızda tanıtım ve bilgilendirme işlemleri 
düzenli olarak gerçekleştirilmiştir.   
 

 Basın kuruluşlarına 135 adet basın bülteni gönderilmiş, belediyemize ait haberler 36 TV 
haberi, 1265 yazılı basın ve 2035 adet internet haberine yansımıştır. 
 

 Kurumsal web sitemiz düzenli olarak güncellenmiş ve 122 içerik paylaşımı yapılmıştır. 
 

 Karşılama hizmetlerinin iyileştirilmesi faaliyeti kapsamında belediye hizmet binasında 25 
kapı isimliği 12 adet kat yönlendirme tabelası yaptırılmıştır. 
 

 Tek Masa Hizmet Birimi’nin Halk Masası olarak değişmesine istinaden karşılama 
hizmetlerinin İyileştirilmesi faaliyeti kapsamında görünürlük çalışması gerçekleştirilmiş, 5 
adet ledbox, 6 adet tabela yaptırılmıştır. 
 

 Belediye hizmetlerinin tanıtımına yönelik 5 adet truss afiş, 2000 adet el ilanı, 1000 adet göç 
sempozyumu sonuç bildirgesi basım işi, 500 adet Mouse pad, 500 adet anahtarlık, 96 
minibüs durağı folyo baskısı, 1 adet pano giydirme, 2 rollup, 8 adet yelken afiş 15 adet 
branda afiş yaptırılmıştır. 
 

 Şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı doğrultusunda 21 tane ihale, 7 tane meclis yayını 
olmak üzere toplam 28 Canlı Yayın belediyemiz Youtube kanalından canlı olarak 
yayınlanmıştır. 
 

 Sosyal analizin gerçekleştirilmesi faaliyeti kapsamında belediyemizin hizmetlerinin etkin ve 
verimli gerçekleştirilmesine yönelik 1 adet saha araştırması yapılmıştır. 
 

 Çağrı Merkezi’nde 444 55 39, santral ve 153 numaralı hatlardan toplamda 15 bin 473 adet 
çağrı karşılanmıştır. 
 

 6 Ocak 2021 tarihinde CFE- Bisiklet Dostu İşveren Sertifika Belediye Bilgilendirme 
Gündemine katılım sağlanmıştır.  
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 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında Avrupa Birliği Başkanlığı Tüm Bakanlıklar ve AB 
fonlarından faydalanan kuruluşların desteği ile Türkiye-AB Mali işbirliğini tanıtan bir dijital 
iletişim kampanyası düzenlenmiştir. Hibe faydalanıcısı kurum olarak Lüleburgaz Belediyesi 
sosyal medya hesaplarından #OrtakGelecegimiz etiketi ile paylaşımlar yapılmış, Türkiye-AB 
Mali İşbirliği kapsamında elde edilen kazanımlar öne çıkartılmıştır. 
 

 İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eş yararlanıcısı olduğu ve Avrupa Birliği 
tarafından finanse edilen Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi (LAR III) kapsamında 13 
Nisan 2021 tarihinde düzenlenen odak grup toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Leyla 
GÜNCER ve Belediye Meclis Üyesi Deniz ŞAHİN katılım sağlamıştır.  

 26 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi 
Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Sayın Dr. Serdar Çam'ın açılış konuşmacısı olarak yer aldığı ve kültür, 
yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar alanındaki desteklerin tanıtıldığı “Ufuk Avrupa Tanıtım 
Etkinliklerine” katılım sağlanmıştır.  
 

 27 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. 
Dr. Tolga Tolunay'ın açılış konuşmacısı olarak yer aldığı ve sağlık alanındaki desteklerin 
tanıtıldığı “Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinliklerine” katılım sağlanmıştır.  
 

 Trakya Belediyeler Birliği AB Proje ve İşbirliği Destek Ofisi olarak proje ekipleri ile tanışmak 
amacıyla 7 Haziran 2021 tarihinde kurumumuza ziyaret gerçekleştirilmiştir.  
 

 Trakya Belediyeler Birliği organizasyonuyla düzenlenen AB Proje Kampı ve Dış İlişkiler 
Çalıştayı, 28-29 Haziran tarihlerinde, birlik üyesi belediyelerin proje departmanlarına bağlı 
personelinin yoğun katılımıyla Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde gerçekleştirilmiştir. 
 

 Halk Masası Biriminde; 8542 adet dilekçe, 1414 adet evrak kaydı yapılmıştır. 168 adet 
işyeri ruhsat başvurusu kabul edilmiş ve 100 adet ruhsat iptal işlemi gerçekleşmiştir.291 
adet cenaze işlemi kabulü gerçekleşmiştir. 176 adet ÇTV beyanı 114 adet ilan reklam 
beyanı alınmıştır. 
 

 Evlendirme hizmetlerinde; 501 adet nikah başvurusu alınmış olup 298 adet nikah akdi 
gerçekleşmiştir. 2 adet evlenme izin belgesi verilmiştir. 
 

 Sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi faaliyeti kapsamında; S. S. Kadın Akademisi 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile «Üreten Kadınlar» Projesi ve Türk Kızılayı 
Derneği Lüleburgaz Şubesi ile «Gülen Yüzler, Mutlu Çocuklar» Projesi hayata geçirilmiştir. 
 

 Belediyemiz, S.S. Kadın Akademisi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Unilever 
Algida arasında imzalanan protokol kapsamında Gençlik Parkı’nda S.S. Kadın Akademisi 
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi  işletmeciliğinde dondurma standı açılmıştır. 

 Türk Kızılay Derneği Lüleburgaz Şubesi ile “Gülen Yüzler, Mutlu Çocuklar” projesi için işbirliği 
protokolü imzalanmıştır. 
 

 Muhtarlıklar ile birlikte düzenlenen kültür turlarının desteklenmesi faaliyeti kapsamında; 22 
muhtarlık ziyareti yapılmış, 3 muhtarlığa tabela yaptırılmış, muhtarlıklardan gelen 23 talep 
ilgili müdürlüklere bildirilmiş, 18 adet talep karşılanmış ve 5 adet talep iş programına 
alınmıştır.  
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 Vatandaş, STK ve derneklerle toplantılar gerçekleştirilerek yönetişimin güçlendirilmesi 
faaliyeti kapsamında Başkanlık Makamını temsilen temsil, tören ve ağırlama çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Kurumsal arşiv ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  
 

 12 adet meclis toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantılarda 64 adet karar alınmış ve 
belediyeye ait internet sitesinde yayınlanmıştır. Belediye Encümeni ise 26 kez toplanmış 
olup 601 adet karar alınarak internet sayfasında yayınlanması sağlanmıştır. 
 

Kaynak ve Strateji Yönetimi 
 Stratejik Yönetim Analiz ve İzleme raporu Ocak-Haziran dönemi için hazırlanmıştır.  

 
 Belediye gelir yönetiminin etkin çalışması sağlanmıştır.   

 
 Performans esaslı bütçeyle uyumlu kayıtlar tutularak mali tablo ve raporlar hazırlanmıştır.  

 
 Sanatla Birleşen Kültürler adlı hibe projesinin yürütümü tamamlanmış mali ve teknik 

raporlarına ek belgeler hazırlanarak ilgili bakanlığa sunulmuştur.  
 

 13 Ocak 2021 tarihinde Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi (TEAM) Şehir Eşleştirme 2 
Projesi tanıtım sunumuna katılım sağlanmıştır.  
 

 2021-2027 dönemini kapsayacak olan Erasmus+ Programının “Ana Eylem 1-Gençlik” alanına 
ilişkin başvuru yapmayı planlayan yararlanıcılar ile 20 Nisan 2021 Salı günü 13.00 – 15.00 
saatleri arasında düzenlenen çevrimiçi bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.  
 

 Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının 
Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması” kapsamında 
Belediyemizce hazırlanan ”Her Okul Bir Yuva” Projesi ile başvuru yapılmıştır.  
 

 Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi ikmal inşaatı yapım işi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

 Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla jeneratör, ups, ısıtma ve 
soğutma sistemlerinin (klima, kazan vb.) bakım onarımları gerçekleştirilmiştir.  
 

 Hizmet binalarının ihtiyacına yönelik kapı kilidi, sineklik vb. malzeme alımı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Hizmet binalarının elektrik ve doğalgaz abonelikleri devam ettirilmiş elektrik ve doğalgaz 
kullanım bedelleri ödenerek hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.  
 

 Parklar ve tüm tesislerin elektrik arızaları ve aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 Kapalı pazar yerinin muhtelif yerlerinde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
(elektrik mekanik sistem, branda, kepenk ve tuvaletler )  

 Belediye meydanında bulunan kuru havuz ve Gençlik Parkı ve İnönü Parkında bulunan 
havuzların pompa ve motor bakımları gerçekleştirilmiştir. Belediyemize ait havuzların 
temizliği ve rutin bakımları yapılmıştır.  
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 Kent çekirdeği yayalaştırma alanında bulunan hidrolik mantar bariyer sisteminin çalışma 
devamlılığı sağlanmıştır. 
 

 Hizmet araçlarına yönelik yıllık bakım, muayene, lastik, ruhsat, geçiş ücretleri, sigorta vb. 
giderleri karşılanmıştır.  
 

 Pandemi kapsamında Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ve aşı ekiplerine 2 adet araç 
kiralanmıştır. 
 

 Belediyemiz envanterinde bulunan iş makinası, hizmet aracı, makine vb. bakım ve onarımları 
yapılmıştır.  
 

 Kurum içi hizmet araç talepleri %100 oranında karşılanmıştır.  
 

 İş makinesi (vinç, çekici vb.) kiralama hizmeti satın alınmıştır.  
 

 Belediyemizin akaryakıt alımı, kontrolü ve hakkedişleri eksiksiz olarak tamamlanmış, araç 
plakasına göre takip fişi ile kayıt altına alınması sağlanmıştır.  

  
 Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi’nin halı döşeme ve tribün bakım işleri 

tamamlanmıştır.  
 

 Tesislerin işletilmesi kapsamında genel temizlik malzemelerinin satın alınması işi 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Belediye hizmet binası ve tüm tesislerin bakım onarımlarının yapılması amacıyla tamir ve 
malzeme alımı işleri gerçekleştirilmiştir.  
 

 Lüleburgaz Belediyesi Katlı Otoparkın bakım onarımı tamamlanmıştır.  
 

 Belediyemize ait 2 adet kantarın bakım ve onarımları yaptırılmıştır. 
 

 Hizmet binasında birimlerin ihtiyaç duyduğu perde, mobilya, dolap ve koltuk vb. alımı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Belediyemize ait elektrik, doğalgaz, telefon internet faturalarının takibi yapılarak faturaların 
eksiksiz olarak ödenmesi sağlanmıştır.   
 

 Hizmet binalarında bulunan yangın sistemlerinin bakım onarımı gerçekleştirilmiş akü 
değişimi ve tekrar programlanması yapılmıştır. 
 

 Belediyemize ait raket ve durakların bakım ve onarımları yapılmıştır.  
 

 Belediye hizmet binalarında bulunan asansörlerin bakım ve onarımları yapılmıştır.  
 

 Belediyemiz işçi personelinin yazlık iş kıyafetlerinin alımı yapılmıştır.  
 

 Belediyemiz İtfaiye araçlarının yeni nesil 112 tabela ve araç giydirmeleri yapılmıştır.  
 

 İtfaiye Müdürlüğü’ne doğalgaz yönetmeliğine uygun kazan dairesi yaptırılmıştır. 
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 Kent Ormanına giriş kapısı çalışması yapılmıştır.  
 

 Tesislerin işletilmesi faaliyeti kapsamında; tüm tesislerde bakım onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. (cam değişimleri, musluk-tesisat arızaları, led ışık takılması, tüm 
tesislerde elektrik arızalarının giderilmesi,  kazan dairelerinin takibi, kuyuların takibi, ufak 
tadilatlar-montajlar, belediye hizmet binası el kurutma makineleri montajı,  tesisler dışında 
talep edilen yerlerde sıhhi tesisat ve boya-badana desteği verilmesi, akademilerdeki spor 
aletlerinin bakımı ve basit tamiri, buzdolabı ve bulaşık makinesi tamirleri, yönlendirme 
tabelaları, seramik fırını arızasının giderilmesi, aydınlatma direkleri bakımı vb.)  
 

 Tesislerin işletilmesi faaliyeti kapsamında; tüm tesisler için mal malzeme alımları 
gerçekleştirilmiştir. (Sevgi Mutfağı araç gereç alımları, ecza dolabı, ateş ölçer alımları, 
jeneratör alımı, tüm tesislere hırdavat, elektrik malzemesi, boya ve sıhhi tesisat malzemesi 
alımları) 
 

 Tesislerin işletilmesi faaliyeti kapsamında; tüm tesislerde alan hazırlıkları yapılmıştır. 
(bayramlar ve etkinlikler için saha, salon, alan hazırlıkları, jenaratör, ses sistemi, ışık 
sistemleri temini ve takibi, etkinliklere malzeme taşınması (sandalye-şövale- nota sehpası 
vb.), pandemi sürecinde Cuma ve bayram namazları,  Aşkiye Neşet Çal Sahnesi’ ndeki 
etkinliklerin takibi ve ses-ışık kontrolü ile akademilerdeki  büyük etkinliklerde ses-ışık sistemi 
kontrol ve idaresi) 
 

 Katlı Otopark için bariyer bakımları ve yedek parça alımları, barkod bilet alımları, temizlik ve 
sistem odalarının kontrolü, pompa ve hidroforların takibi gerçekleştirilmiştir.  
 

 Katlı Otopark, 27 Mayıs Otoparkı, Kent Ormanı Girişi için entegre bir sistem kurulmuş olup 
tüm otoparkların takibini merkezden sağlamak üzere yazılım satın alınmıştır. 
 

 Nisan 2021 itibariyle bütçe içi işletmelere; kafeterya mutfak malzemesi alımları, satışa 
sunulacak yiyecek ve içecek malzemesi alımları, yazarkasa alımları, bütçe içi işletme sistem 
yazılım donanım alımı, küçük ev aleti alımı, tefrişat alımı, züccaciye alımı, tanıtım ve menü 
tabelaları yaptırılması işi gerçekleştirilmiştir.  
 

 Belediyenin tüm birimlerinin ihtiyacını karşılamak üzere kırtasiye malzemesi ihalesi 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 Kurum içi personele yönelik 5 yıllık yemek hizmeti devam etmektedir.  Belediyemiz  
personeli için yemek pişirme, servis ve servis sonrası işi kontrolü ve hakkedişi işlemler 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 "İç Kontrol ve Muhtelif İdare İşlemler Hakkında Güncel Mevzuat Bilgilendirme Eğitim Hizmet 
Alımı" işi tamamlanmış ve söz konusu hizmetin ihale bedeli ödenmiştir.   
   

 Müdürlüklerden gelen 16 adet hukuki görüş talepleri %100 oranında karşılanmıştır.  
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III - 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ  

A. Bütçe Giderleri  

2021 başlangıç ödeneği 229.750.000,00 TL olan bütçenin; Personel Giderlerinin 35.448.167,00 TL ile 

%95’inin, SGK Devlet Prim Giderlerinin 5.497.925,50 TL ile %95’inin, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 

95.707.892,50 TL ile %95’inin, Cari Transferlerin 5.417.850,00 TL ile %95’inin, Sermaye Giderlerinin 

65.930.665,00 TL ile %95’inin, Sermaye Transferlerinin 733.182,20 TL ile %92’sinin gerçekleşmesi 

tahmin edilmektedir. Toplam Gider Bütçe gerçekleşme tahmini %90,86’dır. 

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri Tablo 17 ile 

gösterilmiştir. 

Tablo 17:  2021 yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Beklenti Ve Hedefleri 

Bütçe Tertibi 
2021 

 Başlangıç Ödeneği 
Ocak-Haziran 

Gerçekleşen Gider 

Temmuz-Aralık 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Tahmini 
Gerçekleş
me Oranı 

01-Personel Giderleri 37.313.860,00 14.774.043,62 20.111.867,75 35.448.167,00 %95 

02-SGK Devlet Prim 
Giderleri 

5.787.290,00 2.362.964,07 3.134.961,43 5.497.925,50 %95 

03-Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

100.745.150,00 51.195.179,96 44.512.712,54 95.707.892,50 %95 

05-Cari Transfer 5.703.000,00 2.439.890,20 2.977.959,80 5.417.850,00 %95 

06-Sermaye Giderleri 69.400.700,00 32.747.546,12 33.183.118,88 65.930.665,00 %95 

07-Sermaye Transferi 800.000,00 733.182,20 0 733.182,20 %92 

09-Yedek Ödenekler 10.000.000,00     

Toplam 229.750.000,00 104.252.806,17 104.482.876,03 208.735.682,20 %90,86 

 

B. Bütçe Gelirleri  

2021 yılı 193.750.000,00 TL tahmin edilen bütçe gelirinin; Vergi Gelirleri olarak 24.060.650,00 TL ile 

%95’inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 41.129.375,00 TL ile %85’inin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile 

Özel Gelirler 7.807,03 TL’nin, Diğer Gelirler 140.362.342,36 TL ile %127,50 ’sinin ve Sermaye Gelirleri 

ile %10’nun gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam Gelir Bütçe gerçekleşme tahmini %106,03’tür. 

Gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri Tablo 18 ile gösterilmiştir. 

Tablo 18:  2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Beklenti Ve Hedefleri 

Bütçe Tertibi 
2020 

Bütçe ile Tahmin 
Edilen 

Ocak-Haziran 
Gerçekleşen Gelir 

Temmuz-Aralık 
Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılsonu 
Tahmini 

Gerçekleşme 

Tahmini 
Gerçekleş
me Oranı 

01-Vergi Gelirleri 25.327.000,00 12.176.663,01 11.883.986,99 24.060.650,00 %95 

03-Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 

48.387,500,00 23.226.864,78 17.902.510,22 41.129.375,00 %85 

04-Alınan Bağış ve 
Yardımlar ile Özel Gel. 

0,00 4.807,03 3.000,00 7.807,03 %0 

05-Diğer Gelirler 110.090.500,00 70.181.171,18 48.818.030,22 140.362.342,36 %127,50 

06-Sermaye Gelirleri 10.000.000,00 271.109,51 728.890,49 1.000.000,00 %10 

09-Red ve İadeler (-) -55.000,00 -119.958,86 -20.000,00 -139.958,86 %254,47 

Toplam 193.750.000,00 105.740.656,65 79.316.417,92 205.420.215,53 %106,03 
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C. Finansman  

2021 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; bir finansman açığı beklenilmemektedir. Likidite 

amaçlı tutulan nakit mevduat 2022 mali yılına da aynı tutarda aktarılması hedeflenmektedir. 

 

IV - 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER  

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Temmuz-Aralık 2021 döneminde yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer 

verilmiştir. 

TABLO 19: Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler 

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

Planlı Kentleşme Yönetimi 
 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı Temmuz ayı meclisine sunulacak olup Eylül ayında 

görüşülmek üzere incelemeye bırakılacaktır.  

 Metruk bina yıkım işlemleri çalışmaları sonucunda 3 adet taşınmazın yıkım sürecine ait 
işlemler devam etmektedir. 
 

 Kent estetiğine yönelik gerçekleştirilecek düzenlemeler kent çekirdeği yayalaştırma 
bölgesinde devam edecektir.  
 

 Planlı kentleşmenin sağlanması için kontrol ve denetimler devam edecektir. 
 

 Kent içi acil eylem ulaşım ve trafik iyileştirme plan, etüt ve projelerinin yapılması işi devam 
edecektir. 
 

 Sinyalizasyon sisteminin sürdürülebilirliğini sağlanmaya devam edecektir. 
 

 Sinyalizasyon sistemi ile ilgili elektronik denetleme sistemi (EDS) çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 
 

 Kent çekirdeği yayalaştırma bölgesi içerisinde yer alan mantar bariyerlerin bakım ve onarımı 
işi devam edecektir.  
 

 İmar uygulaması yapılan alanlarda yeni açılacak olan yollar var ise yol projelerinin 
hazırlanmasına sağlanacaktır.  
 

 Üst yapı envanter çalışmaları devam edecektir. 
 

 Kongre Meydanı Düzenleme Projesine devam edilecektir. 
 

 Kent estetiği ile ilgili kent mobilyası alımı işine devam edilecektir. 
 

 Yeni yol yapım işi programı için ihale hazırlıkları devam etmektedir. 
 

 Yol bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. 
 

 Bisiklet yolları yapım işi yeni yol programı kapsamında değerlendirilecektir. 
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 Yeni otoparklar projesi ile ilgili yazışmalar devam etmektedir. 
 

 Bağ İçi Bisiklet Rotası ve Kafeterya Binası Yapım işi için uygun hibe programı açılması 
dahilinde proje hibe makamına sunulacaktır.  

Çevre Hizmetleri Yönetimi 
 Kent Ormanı Projesi kapsamında projelendirme çalışmaları devam edecektir.  

 

 Kent Ormanı yapım işi ile ilgili tel çit çalışması devam edecektir. 
 

 Atık Getirme Merkezi ile ilgili çalışmalar devam edecektir. 
 

 Yenilenebilir enerji ile ilgili bakanlık yazışmaları devam edecektir. 
 

 Mevcut parkların ve yeşil alanların bakım onarım çalışmaları devam edecektir.  
 

 Talebe göre diğer kurum ve kuruluşların yeşil alan bakım onarım işi gerçekleştirilecektir.  
 

 Çöplük Alanının Rehabilitasyonu kapsamında hibe programına ilişkin çalışmalar devam 
edecektir.  
 

 Çevre temizliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla çöp toplama işi devam 
edecektir.  
 

 Tıbbi atıkların bertarafı kapsamında sağlık kuruluşlarından atık toplama işi devam edecektir.  
 

 Sıfır Atık Sistemi kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların toplanacağı atık otomatı alımı ile 
ilgili çalışma yapılacaktır.  
 

 Vatandaşımızın ayrıştırarak toplayarak kurallar çerçevesinde teslim ettiği atık grupları ile 
ilgili ödüllendirme çalışmalarının yapılması planlanacaktır.  
 

 Sıfır Atık Sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında Çevre Kampüsü’nün projelendirme 
çalışmaları devam etmekte olup; Ekim ayında kampüsün açılışının yapılması 
planlanmaktadır. 
 

 Çevre Kampüsü ile birlikte ayrı toplanacak geri dönüştürülebilir atıkların 2886 sayılı Kamu 
İhale Kanunu kapsamında ihale hazırlık çalışmaları yapılıp ihalesi gerçekleştirilecektir. 
 

 Sıfır atık kent geneli “Temel Seviye “ sertifikasının alımı için çalışmalar çevre kampüsünün 
açılması ile başlatılacaktır. 
 

 Veterinerlik Birimi tarafından yürütülen sahipsiz hayvan bakım ve rehabilitasyon çalışmaları 
devam edecektir. 
 

 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında kısırlaştırma, muayene, tedavi ve 
sahiplendirme çalışmaları devam edecektir. 
 

 Uçkun ve larvasit ilaçlama işlemleri devam edecektir. 
 

 Çevre farkındalığı bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.  
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 Mevcut içme suyu hatlarının bakım onarımı devam edecektir.  
 

 İçilebilir şebeke suyunun sürekliliğinin sağlanması işi devam edecektir.  
 

 İçme suyu kuyuları ve mevcut su depolarına ait bakım onarım çalışmaları devam edecektir.  
 

 Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bakım, onarım, yenileme ve temizliği çalışmaları 
devam edecektir.  
 

 Atıksu Arıtma Tesisi’nin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir.  
 

 Yenilenebilir enerji kaynaklarından GES ile ilgili kurumumuzun uygun arazi ve çatıları için 
fizibilite çalışması yapılacaktır. 

Kültür Hizmetleri Yönetimi 
 Kurban Bayramı töreni Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi tedbirleri kapsamında 

gerçekleştirilecektir. 
 

 Lüleburgaz Kent Orkestrası tarafından Nisan-Aralık 2021 tarih aralığında belediyemiz sosyal 
medya hesaplarından ve açık alanlarda klasik / çok sesli müzik konserleri 
gerçekleştirilecektir. 
 

 Mahalli Kurtuluş Günü olan 8 Kasım etkinlikleri pandemi tedbirleri kapsamında 
gerçekleştirilecektir. 
 

 Ulusal bayramlar Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi tedbirleri kapsamında 
gerçekleştirilecektir. 
 

 "Bu  Davet  Bizim,  Temiz  Çevre  İçin Mahallelerimizde Buluşuyoruz" Temizlik Kampanyaları 
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmeye devam edecektir.  
 

 Lüleburgaz Art’ı Kulübü tarafından kentte var olan atıl alanlar tespit edilerek estetik ve sosyal 
bakış açısı ile vatandaşın da katılımını sağlayarak iyileştirme çalışmaları yapılacak, belirlenen 
alanın daha estetik ve kullanılabilir hale getirilmesi sağlanacaktır. 
 

 Çocuk Sokağında  ve  ilçemiz  parklarında  14  Haziran  2021-19 Ağustos  2021  tarihleri  
arasında  5- 12  yaş  aralığındaki  kentli  çocuklarımız için kukla gösterileri, maske boyama, 
kuş evi yapımı, parmak  örgü,  anne-çocuk  etkinlikleri,  takı  yapımı  gibi  sanatsal etkinlikler 
gerçekleştirilecektir.  
 

 Edirne Bayırı mevkiinde bulunan 4*6 metre ve Yeni Sanayi Sitesi girişinde yer alan 6*9 metre 
bayrakların satın alınarak yenilenmesi, montajı, bayrak direklerinin bakımı ve sürekliliğinin 
sağlanması işi devam edecektir. 
 

 Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerinin Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi 
tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  
 

 Taş Köprü Yayalaştırılması Projesi yapım işi, alternatif yol çalışmaları tamamlandıktan sonra 
başlayacaktır. 

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi 
 Paydaş işbirliği ile mesleki eğitimlerin devam etmesi planlanmaktadır.   
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 Hobi atölyelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.  
 

 Yüzme, tiyatro, zeka oyunları, dans, halk oyunları, bilim, ebru, takı, robotik kodlama, masa 
tenisi, enstrüman, kamp etkinliği, Gençlik Parkında Bilim Atölyesi ve Çocuk Kütüphanesi 
kurulması ve Özel Çocuklar Yaz Kampı etkinliği talepleri değerlendirilecektir.  
 

 Kişisel gelişim/farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.  
 

 2021 Çocuklar Futbol Şenliği gerçekleştirilecektir. 
 

 Sporla iç içe yaşam etkinlikleri düzenlenmeye devam edecektir. 
 

 Yaz Akşamları Yıldızları Futbol Turnuvası A. Aydın ÇELİK Kupası, Kadınlar Basketbol Turnuvası 
Cumhuriyet Kupası ve Gökhan Teksöz U16 Basketbol Turnuvası gerçekleştirilecektir. 
 

 Amatör spor kulüpleri ve başarılı sporcular desteklenmeye devam edecektir. 
 

 Meslek edindirme atölyeleri düzenlenmeye devam edecektir.  
 

 Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kamplar düzenlenmeye devam edecektir.  
 

 Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kampların düzenlenmesi (deniz, orman, akademi yaz 
vb.) faaliyeti kapsamında; “Mahallede Şenlik Var” etkinlikleri Yıldız, İnönü ve Hürriyet 
Mahallelerinde devam edecektir.  
 

 Yeni yapılan yolların kaldırımları engelsiz vatandaşlara uygun olacak şekilde düzenlenmeye 
devam edecektir.  
 

 Engelsiz kaldırım ile ilgili yeni yol programı içerisinde çalışmalar yapılacaktır. 
 

 Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında gelen taleplerin değerlendirilmesi yapılarak bakım 
onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. 
 

 Sünnet şöleni gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  
 

 Hijyenik malzeme alımı, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinin temizlenmesi ve kişisel 
temizliklerinin yapılması çalışmaları devam edecektir.  
 

 Sevgi Mağazası çalışmaları devam etmektedir. Sevgi Mağazası mobilya alımı ve bez torba 
alımı gerçekleştirilecektir.  
 

 Mezarlık alanlarının yeni alan üretme, hayrat çeşme yapımı çalışmaları devam edecektir.  
 

 Belediye mezarlıklarının (Şehir Mezarlığı, Terminal Yanı, Edirne Bayırı ve Durak Mahallesi) 
Kurban Bayramı öncesinde temizlik ve bakım onarımları gerçekleştirilecektir. 
 

 Kurban Bayramı öncesinde mezarlık alanlarında vatandaşlara çiçek dağıtımı yapılacaktır. 
 

 Edirne Bayırı ve Durak Mahallesi mevkiinde bulunan şehitliklerin yeşil alanlarının bakım 
onarımları yapılmaya devam edecektir.  
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 Defin hizmetlerinin gerçekleştirilmesi devam edecektir.  
 

 Cenaze nakil hizmeti verilmeye devam edilecektir. 
 

 2 adet bisiklet taksi Temmuz ayı itibariyle çalışmaya başlayacaktır.  
 

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak belirlenen Covid-19 salgınının etkilerinin 
azaltılması amacıyla, kentimizde yaşayan vatandaşlarımıza sosyal ve ekonomik olarak 
tedbirler alınmaya devam edecektir.  
 

Kent Esenliği ve Toplum Düzeni 
 İşyeri denetimleri gerçekleştirilmeye (Ruhsat, ilan, reklam, gürültü) devam edecektir.  
 

 Saha denetimleri gerçekleştirilmeye (Pazaryeri ve işgal) devam edecektir.  
 

 Araç denetimlerinin gerçekleştirilmesi (Taksi, minibüs, okul ve personel servisleri) devam 
edecektir. 
 

 Çevre temizlik denetimlerinin gerçekleştirilmesi işi (Çöp, hafriyat, kullanılmayan eşyalar vb.) 
devam edecektir.  
 

 Hizmet alanlarının koruma ve güvenliğinin sağlanması işi devam edecektir. 
 

 Afet ve acil durum planları güncellenmeye devam edecektir.  
 

 Yangın ve emniyet tedbirleri doğrultusunda işyeri denetimleri devam edecektir.  
 

 Afet ve acil durum hizmetleri sağlanmaya devam edecektir.  
 

 İtfaiye personeline hizmet içi ileri düzey mesleki eğitimler gerçekleştirilecektir.  

 Afet ve acil durum farkındalık etkinlikleri pandemi tedbirleri kapsamında 
gerçekleştirilecektir.  
 

Kurumsal İletişim ve Gelişim  
 Yeni mobil belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmaları devam 

edecektir.  
 

 E-belediyecilik uygulamaları tanıtılmaya devam edecektir. 
 

 Kurum içi bilgi sistemlerinin (CBS, MIS vb.) kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik 
bilinçlendirme etkinlikleri gerçekleştirilecektir.  
 

 Teracity/Litera ve Envision Elektronik Bilgi Belge Yönetim Sistemi ile ilgili eğitim planlaması 
için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak eğitimler düzenlenmeye 
devam edecektir.  
 

 Yazılım ve lisans alımlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili gelen tüm talepler değerlendirildikten 
sonra karşılanmaya devam edecektir. 
 

 Coğrafi Bilgi Sistemi’nin etkin kullanılması amacıyla çalışmalar devam edecektir.  
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 Altyapı hatlarının envanterinin çıkartılması ve bilgi sistemlerinde güncellenmesi amacıyla 
yeni bir veri tabanı açılarak, veri girişleri yeni tabana aktarılacaktır. 
 

 Belediye teknoloji çözümlerinin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir. 
 

 Memur ve kadrolu işçilerin özlük işlerinin takibi, maaşlarının ödenmesi, takibi, memurların 
özlük işlerinin hizmet takip programına işlenmesi, memurlardan pasaport talepleri için 
gerekli formların düzenlenmesi işi gerçekleştirilmeye devam edecektir.  
 

 Mesleki / kişisel gelişim eğitimlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
 

 Personel devam kontrol sistemi ile çalışanların takibinin yapılarak iş gücü kaybının önlenmesi 
işine devam edilecektir. 
 

 Çalışanların yıllık izinlerinin takibi ve müdürlük evrakların arşivlenmesine devam edilecektir. 
 

 İSG Bilgi Sistemi takip edilmeye devam edilecektir. 
 

 İş kazaları ile ilgili bildirimlerin yapılarak SGK sistemine işlenmesine devam edilecektir. 
 

 Memur ve sözleşmeli personelin mal beyanı bildirgelerinin kabulü ve arşivlenmesine devam 
edilecektir. 
 

 Belediyemizin hizmetlerini tanıtmak için görsel medyada yayınlanmak üzere görüntülü 
yayınların yapım ve alımı yapılacaktır. 
 

 Yıllık izine çıkacak olan başkan ve başkan yardımcılarının vekalet evraklarının 
düzenlenmesine devam edilecektir. 
 

 Radyo kanallarında Belediyemizin ilan, reklam, duyuru, kutlama, tebrik mesajları 
yayınlanacaktır. 
 

 Yerel ve ulusal gazete ve dergilerde Belediyemizin tanıtım ilanları yayınlanacaktır. 
 

 Belediyemizin süreli yayınlarının içerik hazırlama ve tasarım faaliyetleri, afiş, el ilanı, 
billboard vb. baskı ve dağıtım faaliyetleri yürütülecektir. 
 

 Müdürlüklerden gelen belediye web sitesine girilmesi gereken bilgiler olduğunda 
yayınlanmaya devam edilecektir. 
 

 Belediyemizin matbu tanıtım malzemeleri, süreli ve süresiz yayınları ve açık hava tanıtım 
malzemelerinin baskı faaliyetleri yürütülecektir. 
 

 Çağrı merkezi kapsamında kurum / kuruluş / vatandaş müracaatları ile ilgili geri bildirim 
sağlanmaya devam edilecektir. 
 

 Tek masa hizmetleri gerçekleştirilmeye devam edecektir.  
 

 Evlilik kayıt ve işlemlerinin yasalara uygun yürütülmesine devam edilecektir. 
 



41 
 

 Akademilerin etkin tanıtımının yapılması amacıyla tanıtım malzemesi alımı 
gerçekleştirilecektir.  
 

 Akademilerin web siteleri için çalışma başlatılmış olup ikinci altı ayda tamamlanması 
planlanmaktadır. 
 

 Belediye tesisleri için tesis tanıtım broşürü bastırılacaktır. 
 

 Türk Kızılay Derneği Lüleburgaz Şubesi ile “Gülen Yüzler, Mutlu Çocuklar” projesi için iş birliği 
protokolü ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak, kıyafet ve diğer yardımların ortaklaşa 
yapılması amaçlanmaktadır. 
 

 Coğrafi Bilgi Sistemi’nin etkin kullanımı devam edecektir.  
 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv evraklarının ada parsel düzeninde dijital ortama 
aktarılması ve güncelliğinin sağlanması işi devam edecektir.  
 

 Altyapı hatlarının envanterinin çıkartılması ve bilgi sistemlerinde güncellenmesi 
(kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu) işine devam edilecektir.  
 

 Kurumsal arşiv ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  
 

 Meclis ve encümen işlemleri yasalara uygun olarak yürütülmeye devam edecektir. 
 

Kaynak ve Strateji Yönetimi 
 Gider bütçesinin izlenmesi ile ilgili kontroller devam edecektir. 

 

 Stratejik yönetim, analiz, izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmaya devam edecektir. 
  

 Belediye gelir yönetimi etkin bir şekilde sağlanmaya devam edecektir.  

 Performans esaslı bütçeyle uyumlu kayıtların gerçekleştirilerek mali tablo ve raporlar 
hazırlanmaya devam edecektir.  
 

 Belediye teknoloji çözümlerinin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir. Yazılım 
geliştirme ve donanım iyileştirme çalışmaları devam edecektir.  
 

 Faaliyetlerimiz arasında bulunan teknoloji altyapısının iyileştirilmesi ile ilgili gelen talepler 
değerlendirildikten sonra karşılanmaya devam edecektir. 
 

 Hibe programları takip edilerek proje geliştirilmeye devam edilecektir.  
 

 Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi yapım işi tamamlama çalışmaları gerçekleştirilecektir. 
 

 Temizlik İşleri Hizmet Binası yapım işinin geçici kabulü yapılacaktır.  
 

 Hizmet binalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla jeneratör, ısıtma ve soğutma 
sistemleri (klima, kazan vb.) bakım onarımları gerçekleştirilecektir.  
 

 Hizmet binalarının elektrik ve doğalgaz abonelikleri devam ettirilerek elektrik ve doğalgaz 
kullanım bedelleri ödenmeye devam edecektir. 
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 Hizmet binalarında bakım onarım veya talebe göre malzeme ihtiyaçları satın alınarak 
ihtiyaçlar giderilmeye devam edecektir.  

 Parklar ve tüm tesislerin elektrik arıza bakımları yapılmaya devam edecektir. 
  

 Belediye meydanında bulunan kuru havuz ve Gençlik Parkı ve İnönü Parkında bulunan 
havuzların bakım onarımları gerçekleştirilmeye devam edecektir.  
 

 Hizmet araçlarının sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir.  
 

 Akaryakıt ihtiyaçlarının temini ihale kapsamında olmak üzere belediye hizmet araçlarının 
yıllık bakım, muayene, lastik, ruhsat, geçiş ücretleri, sigorta vb. giderleri karşılanmaya devam 
edecektir.  
 

 Belediyemiz envanterinde bulunan iş makinası, hizmet aracı, makine vb.lerin bakım ve 
onarımına devam edilecektir.  
 

 Kurum içi hizmet araç ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir. Araç ve iş makineleri için 
iletilecek iş emirlerinin sonuçlandırılması sağlanacaktır. 
 

 Talep olması halinde iş makinesi kiralama hizmeti satın alınmaya devam edecektir.  
 

 Belediyemizin akaryakıt alımı, kontrolü ve hakkedişlerine eksiksiz olarak devam edilecektir. 
  

 Belediye envanterindeki araçların zorunlu trafik sigortası ve muayeneleri yaptırılacaktır. 
 

 Belediye park ve bahçe hizmetlerinin etkin ve verimli olarak sağlanabilmesi amacıyla araç 
kiralama hizmet alımı işi devam edecektir. 
 

 Aşı ekiplerine araç ve şoför desteği sağlanacaktır. 

 2022 yılı akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır. 
 

 Belediye tesisleri işletilmeye devam edecektir.  
 

 Tesislerdeki memnuniyet oranı ölçüm sisteminin kurulması faaliyeti ikinci altı ayda 
gerçekleştirilecektir. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi Kapalı Spor Salonunun yenilenmesi işi başlatılmış olup 
ikinci altı ayda tamamlanacaktır.  
 

 Katlı Otopark yangın sistemi ikinci altı ayda revize edilecektir. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi hidrofor sistemi ikinci altı ayda yenilenecektir. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi ve Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde 
bozuk/kırık armatürler için planlama yapılmış olup ikinci altı ayda elektrik hatlarındaki 
sorunlar da giderilerek çözüme ulaştırılacaktır. 
 

 Akademilerin flamaları yenilenecektir. 
 

 Tesislerimizdeki bankların onarımı yapılacaktır. 
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 Belediyemiz tesislerinde bakım onarım işlemlerine devam edilecektir. 
 

 27 Mayıs Otoparkı ve Kent Ormanı için insansız ödeme sistemi donanımları satın alınmış olup 
hakkedişleri ikinci altı ayda yapılacaktır. 
 

 Akademilerin memnuniyet oranlarının ölçümü için yazılım alınması planlanmaktadır. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisinde üretim yapılıp üretilen malzemenin satışı için 
proje hazırlanacaktır. 
 

 Diğer akademilerin kafeteryalarının bütçe içi işletme modeliyle yönetilmesine karar 
verilmesi durumunda personel ve mal/malzeme temini için projelendirme çalışmaları 
yapılacaktır. 
 

 2022 yılı için işletilecek tesisler netleşince personel/taşıt planlaması yapılacaktır. 
 

 Kent Ormanı elektrik yapım işinin tamamlanması sağlanacaktır. 
 

 78 işçi personelin kıyafet ihtiyaçları karşılanacaktır. 
 

 Personel sayısı arttırılması planlanan birimler için ofis mobilyası satın alımı 
gerçekleştirilecektir.  
 

 Kırtasiye malzemelerinin düzenli dağıtımı yapılmaya devam edilecektir. 
 

 Kurum içi personele yönelik yemek hizmeti satın alınmaya devam edecektir. Belediyemiz 
yemek pişirme, servis ve servis sonrası iş kontrolü ve hakkedişi işlemleri gerçekleştirilecektir. 
 

 Kurum içi işbirliği ile uzlaşma mekanizmasının etkin çalışması sağlanacaktır. 
 

 İç kontrol sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar devam edecektir. 
 

 Hukuki görüş taleplerinin karşılanması ve kurumun hukuki temsili devam edecektir.  
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