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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 2022 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 2022 

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

Belediyemizin 2022 yılı ilk altı aylık mevcut durumu ve ikinci altı aylık dönemi beklentilerine ait 

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

  

  

  

   

                                               Dr. Murat GERENLİ  

Lüleburgaz Belediye Başkanı  
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 I - 2022 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

A. Bütçe Giderleri  

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesi uyarınca,  Belediye Meclisi’nin 2021/102-103 sayılı 

karar nolu olağan toplantısı ile 2022 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 

299.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak 22.772.626,47 TL, 

2022 yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği 322.272.626,47 TL olmuştur.  

2021 yılında 237.566.728,87 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.  2022 yılı için öngörülen başlangıç 

ödeneklerinde 2021 yılında gerçekleşen giderlere göre %26,07 artış olmuştur. Belediyemizin 2021 yılı 

bütçe gerçekleşmeleri ile 2022 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: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 

 
Bütçe Tertibi 

2021 
Gider Gerçekleşmeleri 

2022 
Başlangıç Ödeneği 

Artış Oranı 
% 

01- Personel Giderleri 31.710.865,87 44.194.650,00 %39,37 

02- SGK Devlet Prim Giderleri 5.137.726,70 7.563.150,00 %47,21 

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 116.109.450,64 147.395.900,00 %26,95 

05- Cari Transfer 5.317.580,64 6.288.000,00 %18,25 

06- Sermaye Giderleri 78.457.922,82 81.118.300,00 %3,39 

07- Sermaye Transferi 833.182,20 840.000,00 %0,82 

08-Borç Verme 0 100.000,00 %0 

09- Yedek Ödenekler 0 12.000.000,00 %0 

Toplam 237.566.728,87 299.500.000,00 %26,07 
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Grafik 1: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
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2021 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme 

Tablosunda da görüldüğü gibi (Tablo 2) toplam 104.252.806,17 TL olarak gerçekleşmiştir.   

2021 yılsonu gerçekleşmelerinin  %43,88’i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2022 Mali Yılı 

Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 148.957.198,66 TL olarak gerçekleşmiş 

olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 49,73 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu 

itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 42,88 oranında bir artış olduğu 

görülmektedir.  

Ülkemizde yaşanan genel ekonomik göstergelerde yaşanan olumsuzluklar Belediyemizin bütçesini de 
etkilemiştir. Kamu hizmetlerinin aksatılmaması amacıyla, ek ödenek oluşturulma gereği ortaya 
çıkmıştır. 

2021 ve 2022 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin 

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

Tablo 2:  2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 
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Grafik 2: 2021 ve 2022 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri 
Gerçekleşmeleri

2021-Haziran 2022-Haziran

 
 
Bütçe Tertibi 

 
2021 Gider 

Gerçekleşmeleri 

 
2022 Başlangıç 

Ödeneği 

Gider Gerçekleşmeleri 

Ocak-Haziran Dönemi 
Gerçekleşme Toplamı 

Gerçekleşme Oranı 
% 

Artış 
Oranı 

2021 2022 2021 2022 % 

01-Personel Giderleri 31.710.865,87 44.194.650,00 14.774.043,62 22.684.615,47 46,58 51,32 53,54 

02-SGK Devlet Prim 
Giderleri 

5.137.726,70 7.563.150,00 2.362.964,07 3.302.894,70 45,99 43,67 39,78 

03-Mal ve Hizmet 
Alım Giderleri 

116.109.450,64 147.395.900,00 51.195.179,96 87.424.592,22 44,09 59,31 70,77 

05-Cari Transfer 5.317.580,64 6.288.000,00 2.439.890,20 4.991.805,33 45,88 79,38 104,59 

06-Sermaye Giderleri 78.457.922,82 81.118.300,00 32.747.546,12 27.217.177,65 41,73 33,55 -16,89 

07-Sermaye Transferi 833.182,20 840.000,00 733.182,20 2.036.113,29 87,99 242,39 177,71 

08-Borç Verme 0,00 100.000,00 0,00 1.300.000,00 0 1.300,00 0 

09-Yedek Ödenekler  12.000.000,00      

Toplam 237.566.728,87 299.500.000,00 104.252.806,17 148.957.198,66 43,88 49,73 42,88 
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01. Personel Giderleri  

Personel giderleri için 2022 yılı başında 44.194.650,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2021 yılı Ocak–Haziran 

döneminde 14.774.043,62 TL olan personel giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.910.571,85 

TL artışla 22.684.615,47 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış  %53,54 olarak gerçekleşmiştir.  

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

Grafik 3’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 3:  2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 2.530.102,55 3.276.169,73 746.067,18 %29,49 

Şubat 2.196.111,24 3.309.577,58 1.113.466,34 %50,70 

Mart 2.629.700,12 3.689.825,39 1.060.125,27 %40,31 

Nisan 2.670.541,28 4.015.578,69 1.345.037,41 %50,37 

Mayıs 2.506.516,59 5.131.164,05 2.624.647,46 %104,71 

Haziran 2.241.071,84 3.262.300,03 1.021.228,19 %45,57 

Toplam 14.774.043,62 22.684.615,47 7.910.571,85 %53,54 
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Grafik 3:  2021-2022 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
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02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2022 yılı başında 7.563.150,00 TL ödenek 

ayrılmıştır.  2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.362.964,07 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına 

Devlet Primi giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 939.930,63 TL artışla 3.302.894,70 TL 

olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerindeki artış  %39,78 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:  2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 385.386,89 474.969,76 89.582,87 %23,24 

Şubat 361.811,85 538.888,28 177.076,43 %48,94 

Mart 461.305,82 626.449,82 165.144,00 %35,80 

Nisan 347.630,77 604.014,85 256.384,08 %73,75 

Mayıs 432.524,67 543.173,37 110.648,70 %25,58 

Haziran 374.304,07 515.398,62 141.094,55 %37,70 

Toplam 2.362.964,07 3.302.894,70 939.930,63 %39,78 
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03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2022 yılı başında 147.395.900,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2021 yılı 

Ocak-Haziran döneminde 51.195.179,96 TL olan Mal ve Hizmet Alım giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 36.229.412,26 TL artışla 87.424.592,22 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım giderlerindeki artış  

%70,77 olarak gerçekleşmiştir.  Bahsedilen dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım giderlerinin aylık 

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

 

 

Tablo 5:  2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 5.005.159,72 5.981.102,55 975.942,83 %19,50 

Şubat 6.906.670,99 13.467.834,85 6.561.163,86 %95,00 

Mart 11.498.033,54 13.884.034,27 2.386.000,73 %20,75 

Nisan 9.104.328,44 16.987.370,53 7.883.042,09 %86,59 

Mayıs 9.635.667,33 18.054.033,51 8.418.366,18 %87,37 

Haziran 9.045.319,34 19.050.216,51 10.004.897,17 %110,61 

Toplam 51.195.179,96 87.424.592,22 36.229.412,26 %70,77 
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Grafik 5:  2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
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05. Cari Transferler 

Cari Transferler için 2022 yılı başında 6.288.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 2.439.890,20 TL olan Cari Transferler 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.551.915,13 TL 

artışla 4.991.805,33 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki artış %104,59 olarak gerçekleşmiştir.  Bahsedilen 

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

gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 6:  2021-2022 Cari Transferler Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 581.931,49 707.682,28 125.750,79 %21,61 

Şubat 584.926,05 1.015.987,14 431.061,09 %73,69 

Mart 319.299,11 873.435,34 554.136,23 %173,55 

Nisan 408.693,24 1.247.591,05 838.897,81 %205,26 

Mayıs 263.072,43 640.417,30 377.344,87 %143,44 

Haziran 281.967,88 506.692,22 224.724,34 %79,70 

Toplam 2.439.890,20 4.991.805,33 2.551.915,13 %104,59 
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06. Sermaye Giderleri 

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 81.118.300,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 32.747.545,32 TL olan Sermaye Giderleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 27.217.177,65 

TL azalışla 27.217.177,65 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış  %-16,89 olarak gerçekleşmiştir.  

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

Grafik 7’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 7:  2021-2022 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 2.823.831,25 1.567.267,65 -1.256.563,60 %-44,50 

Şubat 3.233.265,40 1.750.145,27 -1.483.120,13 %-45,87 

Mart 15.059.605,06 7.024939,76 -8.034.665,30 %-53,35 

Nisan 4.232.528,00 4.887.147,09 654.619,09 %15,47 

Mayıs 3.375.082,11 5.809.397,06 2.434.314,95 %72,13 

Haziran 4.023.233,50 6.178.280,82 2.155.047,32 %53,57 

Toplam 32.747.545,32 27.217.177,65 -5.530.367,67 %-16,89 
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07. Sermaye Transferleri 

Sermaye Transferleri için 2022 yılı başında 840.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 733.182,00 TL olan Sermaye Transferleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.302.931,29 

TL artışla 2.036.113,29 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış %177,71 olarak gerçekleşmiştir.  

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

Grafik 8’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 8:  2021-2022 Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 733.182,00 836.113,29 102.931,29 14,04 

Şubat 0,00 50.000,00 50.000,00 0 

Mart 0,00 400.000,00 400.000,00 0 

Nisan 0,00 0,00 0,00 0 

Mayıs 0,00 400.000,00 400.000,00 0 

Haziran 0,00 350.000,00 350.000,00 0 

Toplam 733.182,00 2.036.113,29 1.302.931,29 177,71 
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08. Borç Verme 

Borç Verme için 2022 yılı başında 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.  2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 

1.300.000,00 TL olmuştur. Bahsedilen dönemlerdeki Borç Verme ödeneğinin aylık gerçekleşmeleri ve 

değişim oranları Tablo 9 ile Grafik 9’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 9:  2021-2022 Borç Verme Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 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 0,00 0,00 0 

Haziran 0,00 200.000,00 200.000,00 0 

Toplam 0,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0 
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B. Bütçe Gelirleri  

 

2022 Mali Yılında 259.500.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür.  Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi 

gelirleri 32.352.000,00 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri olarak 55.212.500,00 TL, Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel Gelirler 20.000,00 TL, Diğer gelirler olarak 161.805.500,00 TL, Sermaye Gelirleri 

olarak 10.200.000,00 TL, Red ve İadeler olarak (-) 90.000,00 TL’ den oluştuğu görülmektedir. 

 

Tablo 10: 2021 Gerçekleşmeleri ile 2022 Tahmini Başlangıç Ödeneği Gelişimi 

 
Bütçe Tertibi 

2021 
Gerçekleşen Gelir 

2022 
Tahmini Gerçekleşme 

Artış Oranı 
% 

01- Vergi Gelirleri 25.884.487,59 32.352.000,00 %24,99 
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 48.707.814,63 55.312.500,00 %13,56 
04-Alınan Bağış ve Yrdm. ile Özel Gelir 4.807,03 20.000,00 %-100,00 
05-Diğer Gelirler 150.785.516,80 161.805.500,00 %316,06 
06-Sermaye Gelirleri 504.109,51 10.200.000,00 %7,31 
09-Red ve İadeler(-) 0 90.000,00 %0,00 

Toplam 225.886.735,56 259.500.000,00 %14,88 

 

 

Belediyemizin 2021 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 105.736.058,33 TL gelir gerçekleşmesi 

olmuştur. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 12.176.663,01 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

23.225.798,16 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.807,03 TL, Diğer Gelirler 70.177.639,48 

TL, Sermaye Geliri 271.109,51 TL ile Red ve İadeler (-) 119.958,86 TL olarak oluştuğu görülmektedir.  

2021 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2021 yılında elde edilen Vergi 

Gelirlerinin  %47,04’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.  Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 

%47,68 ’lİk kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer Gelirlerin %46,54’ü Ocak-Haziran 

döneminde elde edilmiştir. Sermaye Gelirlerinin % 53,77’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 
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2022 mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise; Vergi Gelirleri 25.679.810,73 TL,  Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirleri 26.084.056,10 TL, Diğer Gelirler 114.507.974,29 TL, Sermaye Gelirleri 835.000,00 TL ile Red ve 

İadeler (-) 174.439,51 TL olarak toplam 166.932.401,61 TL olarak oluştuğu görülmektedir.  

2022 yılında gerçekleşmesi tahmin edilen gelirin Ocak-Haziran dönemindeki gerçekleşme oranı  

%64,33’tür. Öngörülen Vergi Gelirlerinin %79,37’si, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %47,24’ü, Diğer 

Gelirlerin ise %70,76’sı, Sermaye Gelirlerinin %8,18’i gerçekleştiği görülmektedir. 

 

Tablo 11: 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Gelirler 
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Grafik 11: 2021-2022 Ocak - Haziran Gerçekleşen Gelirler

2021  Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2022 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir

 
 
Gelir Ekonomik Kodu 

 
2021  

Gerçekleşen  
Gelir 

 
2022 

 Gerçekleşme 
Tahmini 

Gelir Gerçekleşmeleri 

Ocak-Haziran Dönemi 
Gerçekleşme Toplamı 

Gerçekleşme 
Oranı % 

Artış 
Oranı 

2021 2022 2021 2022 % 

01- Vergi Gelirleri 25.884.487,59 32.352.000,00 12.176.663,01 25.679.810,73 47,04 79,37 110,89 

03-Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri 

48.707.814,63 55.212.500,00 23.226.864,78 26.084.056,10 47,68 47,24 12,30 

04-Alınan Bağış ve 
Yardımlar ile Özel Gelir 

4.807,03 20.000,00 4.807,03 0,00 100 0 -100 

05-Diğer Gelirler 150.785.516,80 161.805.500,00 70.181.171,18 114.507.974,29 46,54 70,76 63,16 

06-Sermaye Gelirleri 504.109,51 10.200.000,00 271.109,51 835.000,00 53,77 8,18 207,99 

09-Red ve İadeler(-) 0 90.000,00 119.958,86 174.439,51 0 193,82 45,42 

Toplam 225.886.735,56 259.500.000,00 105.740.656,65 166.932.401,61 46,81 64,33 57,87 
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01. Vergi Gelirleri 

Vergi Gelirleri 2022 yılı başında 32.352.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.  2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 12.176.663,01 TL olan Vergi Gelirleri 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.503.147,72 TL 

artışla 25.679.810,73 TL gerçekleşmiştir. Vergi Gelirlerindeki artış  %110,89 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 12 ile Grafik 

12’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 12:  2021-2022 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 1.309.923,70 3.017.335,53 1.707.411,83 %130,34 

Şubat 1.460.298,51 3.058.339,83 1.598.041,32 %109,43 

Mart 2.040.285,40 4.226.638,52 2.186.353,12 %107,16 

Nisan 1.573.384,45 3.734.641,63 2.161.257,18 %137,36 

Mayıs 3.972.284,80 8.562.127,96 4.589.843,16 %115,55 

Haziran 1.820.486,15 3.080.527,26 1.260.041,11 %69,21 

Toplam 12.176.663,01 25.679.810,73 13.503.147,72 %110,89 
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03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 yılı başında 55.212.500,00TL olarak tahmin edilmiştir.  2021 yılı 

Ocak-Haziran döneminde 23.225.798,16 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 2.858.257,94 TL artışla 26.084.056,10 TL gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirlerindeki artış %12,30 olarak gerçekleşmiştir.  Bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet 

Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 13 ile Grafik 13’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 13:  2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 3.875.074,58 4.035.991,59 160.917,01 %4,15 

Şubat 4.165.533,93 4.056.453,34 -109.080,59 %-2,62 

Mart 4.214.697,23 4.302.142,91 87.445,68 %2,07 

Nisan 3.571.121,43 4.170.336,12 599.214,69 %16,78 

Mayıs 2.968.372,89 4.538.856,85 1.570.483,96 %52,91 

Haziran 4.430.998,10 4.980.275,29 549.277,19 %12,40 

Toplam 23.225.798,16 26.084.056,10 2.858.257,94 %12,30 
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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 gerçekleşmiş 

olup 2022 yılı altı aylık dönemde gerçekleşme olmamıştır. Bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve 

Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 14 ile Grafik 14’te 

gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 14:  2021-2022 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

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

Şubat 211,66 0,00 -211,66 %0 

Mart 3.206,17 0,00 -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 4.807,03 0,00 -4.807,03 %0 
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05. Diğer Gelirler 

Diğer Gelirleri 2022 yılı başında 161.805.500,00 TL olarak tahmin edilmiştir.  2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 70.181.171,18 TL olan Diğer Gelirler 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 44.326.803,11 TL 

artışla 114.507.974,29 TL gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış %63,16 olarak gerçekleşmiştir.  

Bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 15 ile Grafik 

15’de gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 15:  2021-2022 Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 Değişim Tutarı Değişim Oranı 

Ocak 12.713.193,22 19.565.592,89 6.852.399,67 %53,90 

Şubat 11.170.653,40 15.131.888,94 3.961.235,54 %35,46 

Mart 11.167.839,78 19.953.297,36 8.785.457,58 %78,67 

Nisan 13.555.950,53 24.129.647,88 10.573.697,35 %78,00 

Mayıs 10.899.361,97 17.289.662,09 6.390.300,12 %58,63 

Haziran 10.674.172,28 18.437.885,13 7.763.712,85 %72,73 

Toplam 70.181.171,18 114.507.974,29 44.326.803,11 %63,16 
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06. Sermaye Gelirleri 

Sermaye Gelirleri 2022 yılı başında 10.200.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.  2021 yılı Ocak-Haziran 

döneminde 271.109,51 TL olan Diğer Gelirler 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 563.890,49 TL artışla 

835.000,00 TL gerçekleşmiştir. Diğer Gelirlerdeki artış %207,99 olarak gerçekleşmiştir.   Bahsedilen 

dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 16 ile Grafik 16’de 

gösterildiği şekildedir. 

 

 

Tablo 16:  2021-2022 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 

Aylar 2021 2022 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 271.109,51 0,00 -271.109,51 %-100,00 

Haziran 0,00 835.000,00 835.000,00 %0 

Toplam 271.109,51 835.000,00 563.890,49 %207,99 
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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 2022 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. 
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I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER  

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Ocak-Haziran 2022 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer 

verilmiştir. 

Tablo 13: 

FAALİYETLER 

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

 

 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 11 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 40 adet yanan yıkılan yapı formu 
düzenlenmiştir. 

 Yeni inşaatlar için, yapı sahipleri veya vekilleri tarafından başvuru dilekçeleri ile aplikasyon 
krokisi ve tapu ile müracaat üzerine; 22 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 63 adet tadilat ruhsatı 
düzenlenmiştir. Ayrıca 42 adet isim değişikliği (şantiye şefi, müteahhit, fenni mesul 
değişiklikleri) ruhsatı ve ayrıca 4 adet istinat duvarı, yenileme, geçici ruhsat olarak 
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 12 adet mühürleme işlemi yapılmıştır.  
 

 6306 sayılı Kanun doğrultusunda yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında; 
Yönetmelik gereğince, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya belediyemize yapı sahiplerinin 
talebi üzerine, incelemesi yapılan, düzenlenen teknik rapor ile riskli olduğu tayin edilen ve 
tapu kütüğüne şerhli olarak kaydedilen, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, 
yukarıda belirtilen süreçlerin tamamlanmasının ardından 15 adet yeni yapı ruhsatı 
düzenlenmiştir. 
 

 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. 
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 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 111 adet yapı kullanım izin belgesi düzenlenmiştir. 
 

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

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

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

 D-100 Karayolu ve şehir merkezinde elektrik kesintisinde herhangi bir aksama yaşanmaması 
için ups alımı yapılmıştır.  
 

 Hizmet binaları ve parklarda kullanılmak üzere elektrik malzemesi alımı yapılmıştır.  
 

 1,3 km sıcak asfalt yapımı tamamlanmıştır. 
 

 2,2 km beton parke taş yapımı tamamlanmıştır. 
 

 10.000 m bordür, 36.000 m² 8 cm kilit beton parke taş, 11.745 m yağmur oluğu, 1870 m² 6 
cm prizma beton parke taş, 2000 m yağmur oluğu, 3960 m belediye bordürü yol malzemesi 
alımı yapılmıştır. 
 

 2 adet yeni otoparkın yapım işi başlamıştır. 
 

 Trafik Ulaşım Master Planı kapsamında trafik işaret levha alımı tamamlanmıştır. 
 

 Trafik Master Planı kapsamında kent içindeki belli noktalara kamera sistemleri kurulmuştur. 
 

 Yayalaştırma alanına araç giriş kontrolü için plaka okuma sistemi kurulmuştur. 
 

 Mevcut yolların bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  
 

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

Çevre Hizmetleri Yönetimi 
 Kent Ormanı yapım işi çalışmaları devam etmektedir. 

 

 Kent Ormanı Projesi yapım işi faaliyeti kapsamında mesire alanı içerisinde kalan bir alanda 
peyzaj düzenlemesi yaparak Hobbit evi tamamlanmıştır.  
 

 Kent Ormanı 44400 m² mesire alanının ot temizlikleri ve ilaçlamaları yapılmıştır.  
 

 Kent Ormanında budama ve temizlik işleri yapılmıştır. 
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 Muhtelif parklarda EPDM adı verilen kauçuk malzemenin sökümü ve yenileme çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.  

 Milli Güvenlik ve Eczacıbaşı Parklarının oyun grupları ve Atatürk Parkı fitness aletleri 
boyanmıştır. 
 

 Gençlik Parkı kafeteryası ve açık alan tentelerinin bakım onarımı yapılmıştır. 
 

 8 Kasım Mahallesi, İşbilen Sokak – Eski Müsellim Caddesi – Naci Arı Caddesi ve Arka Sokak 
kesişiminde yer alan 4.838.08 m² büyüklüğündeki park alanının yapım çalışması devam 
etmektedir. 
 

 Kent genelinde yer alan yeşil alanlara ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılmıştır.  
 

 Belediyeye ait yeşil alanların bazıları meyve bahçesi haline getirilmiştir. 
 

 Refüjlerde rulo çim ve ağaçlandırma ile peyzaj çalışmaları yapılmıştır. 
 

 1564 m² yeni park alanı kullanıma açılmıştır. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Sinan Atakan YAVUZ ve Yücel ŞINIĞ hobi bahçelerinin 
kura çekimleri yapılmış olup vatandaşların kullanımına tahsisleri sağlanmıştır.   
 

 Mahalle aralarında vatandaşların nefes alabileceği dinlenmek amacı ile oturup mola 
verebileceği  yeni yeşil alanlar oluşturulmuştur. 
 

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

 Yeşil alanlara 19 adet akasya, 85 adet ligustrum, 5 adet zeytin, 11 adet tespih, 29 adet 
ıhlamur, 122 adet dışbudak, 2 adet akçaağaç, 3 adet hatmi, 6 adet ters dut, 4 adet erguvan 
ağacı dikilmiştir. 
 

 22 mahallede ağaç budama çalışmaları yapılmıştır. 
 

 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.  
 

 Toplam 243 adet aktif ve pasif yeşil alanın ot temizlikleri, ilaçlama ve bakım işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Edirne Bayırı Mezarlık Mevkiinde bulunan Belediyemize ait alanda Lavanta tarlasının bakımı 
yapılmıştır. 
 

 Edirne Bayırı Mevkiindeki ata tohumu tarlasının etrafı panel çit ve tel çit ile çevrilmiştir. 
 

 Ata tohumu yetiştirmek üzere köy rotaları kapsamında yer alan köylerden ata tohumları 
toplanarak Edirne Bayrı Mevkiindeki ata tohumu tarlasında toprakla buluşturulmuştur. 
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 Kırklareli Ortak Akıl Derneği ile birlikte 2500 adet ata tohumunu gelecek nesillere aktarmak 
için bu tohumların, serada yetiştirilerek toprak ile buluşturulması sağlanmıştır. 
 

 Belediye tarafından üretilen domates, salatalık ve biber fideleri “Fide bizden ürün sizden” 
sloganıyla kongre meydanında vatandaşlara dağıtılmıştır.  

 Peyzaj alanlarında bulunan güllerden çelik alınarak serada üretilmeye başlanmış olup kent 
genelindeki refüjlere ve peyzaj alanlarına bu güllerin dikilmesi sağlanmıştır.  

 Çöplük alanı rehabilitasyonu işi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 

 Çevre temizliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyeti %100 oranında 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Tıbbi atıkların bertaraf edilmesi işi %100 oranında gerçekleştirilmiştir. 
 

 Kentin üç farklı noktasında Akıllı Atık Tanıma Sistemi kurulmuştur.  
 

 Kompost gübre üretimi ve vatandaşlara dağıtım işlemleri başlamıştır. 
 

 Mobil atık getirme aracı faaliyete geçmiştir.  
 

 Hafriyat yönetim planı hazırlanmış ve kurulan hafriyat birimi ile ilgili düzenlemeler 
yapılmıştır. 
 

 Atık mobilya ve ağaç budama atıklarından talaş üretimine başlanmıştır. 
 

 Trafiğe kapalı yayalaştırma alanı ve Fatih Caddesi’nin tamamına vinçli konteyner 
konulmuştur. 
 

 Atık Getirme Merkezi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  
 

 Yenilenebilir enerji ile ilgili bakanlık yazışmaları yapılmıştır. 
 

 Güneş enerji santralleri (GES) hizmet alımı işi başlatılmıştır. 
 

 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu faaliyeti kapsamında 540 adet hayvan kısırlaştırılmıştır.  
 

 589 adet hayvana kuduz aşısı yapılmış, 1023 adet hayvan muayene ve tedavi edilmiş ve 57 
adet hayvan sahiplendirilmiştir.  
 

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

 Üreme kaynakları ve kemirgen vb. mücadelesi etkin şekilde yapılmıştır.  
 

 Temizlik ve Çevre Müdürlüğünde görev yapan 4 personele biyosidal ürün uygulama 
sertifikası alınmıştır.  
 

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

 365 metre kanalizasyon hattı döşenmiştir. 
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 910 metre yağmur suyu hattı döşenmiştir. 
 

 400 metre içme suyu ana hattı döşenmiştir. 
 

 557 adet su patlağı yapılmıştır. 
 

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

 1759 adet tıkalı kanal açılmıştır.  

 426 metre kanal bağlantısı yapılmıştır. 
 

 Kanalizasyona bağlı kaçak yağmur suyunun önlenmesi amacıyla tespit ve bağlantı iptallerine 
yönelik çalışmalarımızda 42 adet yer tespit edilmiş ve resmi yazı ile bildirimler yapılarak 
sorunun çözülmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 
 

 325000 adet abone okuması gerçekleşmiştir. 
 

Kültür Hizmetleri Yönetimi  

 Her yılın temalı yıl olarak planlanması ve uygulanması faaliyeti kapsamında çağdaş dans ve 
tiyatro gösterimleri gerçekleştirilmiştir.  
 

 Her yılın temalı yıl olarak planlanması ve uygulanması faaliyeti kapsamında “Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları Eylem Planı” stratejilerinin belirlenmesi ve hazırlanması ile ilgili hizmet 
satın alınmış olup, "Proje Belirleme ve Önceliklendirme Metodolojisi" tamamlanmıştır. 
 

 2022 Yılı Göç Yılı kapsamında saten bayrak, temalı yıl saten bayrak, temalı masa bayrağı, 
temalı yıl roll-up yaptırılmıştır. 
 

 "Rumeli Göçleri" sempozyumu gerçekleştirilmiştir. 
 

 "Mübadele ve Göç" temalı sempozyum gerçekleştirilmiş olup radyo duyurusu yapılmıştır.  
 

 Lüleburgaz Belediyesi'nin göç konulu belediye meydanında gerçekleştirilen modern dans 
gösterisinde video çekimi ve klip hazırlanması hizmet alımı yapılmıştır. 
 

 "Balkan Evi" projesini hayata geçirme çalışmaları başlatılmıştır. 
 

 Lüleburgaz Art'ı (+) ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan projelerin ön hazırlık 
çalışmalarından olan trafo astar boyama hizmeti Kurtuluş Mahallesi Hürriyet Caddesi, 8 
Kasım Mahallesi Arka Sokak, Siteler Mahallesi Özcanlar Sokak, Siteler Mahallesi Venüs 
Sokak, Siteler Mahallesi Ayçiçek Ara Sokak, İstiklal Mahallesi Gökçe Sokak ve Yıldız Mahallesi 
Gökçe Sokakta (toplam 7 adet) gerçekleştirilmiştir. 
 

 5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlik programı kapsamında etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
 

 Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerindeki ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Büyükannemin, 
Büyükbabamın Göç Öyküsü" başlığı ile öykü yarışması düzenlenmiştir. 
 

 Lüleburgaz’ da bulunan kamu kuruluşları, siyasi partiler, muhtarlar, STK vb. ile Ramazan 
Bayramı bayramlaşma töreni Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirilmiştir. 
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 Ramazan Bayramı kapsamında gazete ve radyolarda kutlama mesajı yayınlanmıştır. 
 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yeni tören alanında çelenk sunumu 
gerçekleştirilmiştir.  Kadınlar Satranç Turnuvası ve Kadınlar Günü yürüyüşü 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadınlar Satranç Turnuvası ve 8 Mart 2022 
tarihinde alan etkinliği ve gece yürüyüşü etkinliklerinin video, kamera, drone çekimi ve klip 
hazırlanması çalışmaları yapılmıştır. 

 

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Radyo 39 ve Lüleburgaz 
FM’de Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat GERENLİ' nin anma mesajı yayınlanmıştır.  

 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında amatör tiyatro grupları ve profesyonel 
oyuncuları tarafından 21 Mart-1 Nisan 2022 tarihleri arasında dokuz adet tiyatro gösterimi 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinliği kapsamında baskı malzemesi bastırılmıştır. 
 

 "Hıdrellez" etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Kent Ormanı'nda sahne performansları 
sergilenmiştir.  
 

 "Budak ÇAL Anma Günü” kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde fotoğraf 
sergisi gerçekleştirilmiş olup baskı malzemesi bastırılmıştır. 
 

 31. Lüleburgaz Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği gerçekleştirilmiştir. 
 

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında baskı malzemesi, video 
klip hazırlanmış Radyo 39, Lüleburgaz FM, Görünüm Gazetesi, Pozitif Bakış Gazetesi ve 
Trakya Takip Gazetelerinde Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat GERENLİ' nin kutlama 
mesajı yayınlanmıştır.  
 

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Radyo 39 ve Lüleburgaz FM’de 
kutlama mesajı yayınlanmıştır. 
 

 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 103. yılını kutlamak amacıyla 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanmıştır.  
 

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği kapsamında; yemek yarışması 
langırt turnuvası, Lüleburgaz Belediyesi Çok Sesli Gençlik Korosu Performansı, Lüleburgaz                                      
Kent Konseyi Gençlik Meclisi Müzik Grubu Performansı, Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa 
Gençlik Merkezi Orkestrası, konserler, Bağımsızlık Yürüyüşü, Zeybek Gösterisi ve Gençler 
Doğada Çadır Kampı etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları kapsamında 3,45 dakikalık 
Gençlik Filmi çekimi, Lüleburgaz FM ve Radyo 39’da kutlama mesajı, Görünüm Gazetesi, 
Trakya Takip, Pozitif Bakış Gazetelerinde kutlama mesajı yayınlanmıştır. 
 

 "Beyaz Perde Yıldızlar Altında" başlığıyla ilçemiz Kongre Meydanında  "Cep Herkülü Naim", 
"Aslan Kral" ve "Çizgili Pijamalı Çocuk" filmlerinin gösterimleri gerçekleştirilmiştir. 
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 Yaz kış akşamları müzik dinletileri faaliyeti kapsamında; Mehmet Başaran Meydanında 
Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan KOCATÜRK ve akademisyen-yazar 
Zeki COŞKUN'un katılımıyla "Tonguç Baba'dan Mehmet Başaran'a Ülkenin Aydınlanmasında 
Umudu ve Sevinci Büyütenler" anma etkinliği gerçekleştirilmiştir. 
 

 "Tonguç Baba'dan Mehmet Başaran'a Ülkenin Aydınlanmasında Umudu ve Sevinci 
Büyütenler" anma programı kapsamında baskı malzemeleri bastırılmıştır. 
 

 Taş Köprü Yayalaştırılması Projesi çalışmaları devam etmektedir. 
  

 Balkan Evi projesi ihale hazırlık çalışmaları başlamıştır. 
 

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

 Balkan Kültürüne ait kültürel değerlerin (elbise, eşya, efemera, belge vb.) tespit edilmesi, 
toplanması, arşivlenmesi, kayıt altına alınması, tasnif edilmesine ilişkin süreçlerinin yanı sıra 
proje alanına ait yapılaşma sürecinin de arşivlenmesi, kayıt altına alınması, belgelenmesi 
amacıyla fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılarak, özgün senaryo ile belgeselleştirilmesi işi 
kapsamında 6 adet tanıtım videosu ve 1 adet 10 dakikalık tanıtım videosu hazırlanmıştır. 

 

 Lüleburgaz Kent Konseyi işbirliği ile 26-27 Mart 2022 tarihinde Türkiye Kent Konseyleri Birliği 
Marmara Bölge Toplantısı düzenlenmiştir. 
 

 "Kent Konseyleri Göçü Konuşuyor" isimli panel düzenlenmiştir. 
 

 Lüleburgaz Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından kullanılan baterinin tamiri yapılmıştır. 
 

 25. Emitt Doğu Akdeniz UIuslararası Turizm ve Seyahat Fuarına katılım sağlanmış olup, baskı 
malzemeleri hazırlanmış ve Bremen Mızıkacıları Gösterisi dekoru yapılmıştır.  
 

 "Kadın Kooperatifleri Bugünü ve Yarını Konuşuyor" isimli panel kapsamında baskı malzemesi 
bastırılmıştır. 
 

 Lüleburgaz'ın spor tarihini anlatan alanın düzenlenmesi derleme ve inşa çalışmaları 
tamamlanmıştır. 
 

Sosyal Destek Hizmetleri Yönetimi 
  5. Geleceğin Yıldız Girişimcileri Programı ve Sosyal Medya Kampüsü çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. 
 

 Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde LYKA ve Ekin Atölyesinde rölyef ve seramik 
atölyeleri düzenlenmiştir. 
 

 Sanat atölyeleri (tiyatro, fotoğrafçılık, kukla, müzik) faaliyeti kapsamında; Lüleburgaz 
Belediyesi Çok Sesli Koroları ve Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi gerçekleştirilmiştir.  
 

 Belediyemize başvuran 5 derneğe maddi destek verilmiştir. 
 

 Sporla iç içe yaşam (fitness, yüzme, okçuluk, tenis vb.) eğitimlerinin verilmesi faaliyeti 
kapsamında Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde step-aerobik etkinliği düzenlenmiştir. 
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 Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kampların düzenlenmesi (deniz, orman, akademi yaz 
vb.) faaliyeti kapsamında Yıldız Gençler Kış Kampı, maket uçak yapım etkinliği, Dünya Otizm 
Günü farkındalık etkinlikleri ve Mahallede Şenlik Var etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 "Yıldız Doğa Yaz Kampı" etkinliğinin duyurusu Lüleburgaz FM ve Radyo 39’da yayınlanmıştır. 
 

 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. Belediyemize başvuran 5 spor 
kulübüne ve ulusal turnuvalarda başarılı olan 3 sporcuya destek verilmiştir. 

 

 Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle aşçılık kursları verilmiştir. 
 

 Temalı spor turnuvalarının düzenlenmesi faaliyeti kapsamında 23 Nisan Uluslararası Spor 
Turnuvası Çocuk Şenliği Kupası, Gençler Satranç Turnuvası ve 7. Balkan Veteran Turnuvası 
düzenlenmiştir. 

 Yüzme havuzu yapım işi başlatılmıştır. 
 

 Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamında yapım işleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 Sosyal donatı alanlarının engelli dostu olarak düzenlenmesi çalışması tamamlanmıştır. 
 

 Engelsiz kaldırım projesi devam etmektedir. 
 

 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.  

 

 Toplu nikah kapsamında başvuru yapan 21 çiftin nikah başvuruları kabul edilmiş ve nikah 
akitleri gerçekleştirilmiştir. 
 

 İhtiyaç sahibi 1148 vatandaşımıza nakdi yardım yapılmıştır. 
         

 Üniversiteli Aile Desteği Programı kapsamında 180 aileye destek verilmiştir. 
 

 Muhtarlıkların ihtiyaçları her ay meclis kararı gereği karşılanmıştır. 
 

 Ramazan ayında 1000 aileye Halk Kart verilmiştir. 

 Sevgi Mutfağında hazırlanan yemekler her gün 96 ihtiyaç sahibi aileye teslim edilmektedir. 
 

 Belediyemize ait tarla vasıflı araziler işlenerek elde edilen ürünlerin sosyal destek yardım 
paketi içerisinde kullanılması sağlanmıştır. 
 

 Ayvalı yolu üzerinde bağlık alandaki üzümlerin bakımı yapılmış ve bu alanda yetiştirilen yazlık 
ve kışlık sebzeler Sevgi Mutfağında kullanılmıştır.   
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 Ayçiçek ve buğday ekim faaliyetleri yürütülmüştür. 
 

 Belediyemize ait hobi bahçelerinde fide ve çiçek üretimi konusunda eğitici video 
hazırlanmıştır. 
 

 İhtiyaç sahibi 1 öğrencinin şehir içi servis ücreti karşılanmaktadır. 
 

 Büyükkarıştıran Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okumakta olan 11 öğrencinin yol ve 
yemek masrafları karşılanmaktadır. 
 

 İhtiyaç sahibi 23 vatandaşımızın ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleri her ay yapılmaktadır. 
 

 Kentimizin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilecek iftar yemekleri için masa – sandalye 
temin edilmiştir. 
 

 Ramazan ayında 9 farklı mahallede toplu iftar yemeği verilmiştir. 
 

 İhtiyaç sahibi 141 aileye bebek bezi ve ek gıda desteği verilmiştir. 
 

 İhtiyaç sahibi 16 vatandaşımızın Lüleburgaz – Edirne – Tekirdağ arasında hastanelere 
taşınması sağlanmaktadır. 

 İkinci El Eşya Sevgi Mağazası faaliyetleri yürütülmüştür.  
 

 Edirne Bayırı Şehitliği ile Durak Mahallesi Çanakkale Gelibolu Şehitleri anıtı bakımı, onarımı 
ve peyzaj çalışması yapılmıştır. 
 

 580.926 m² mezarlık alanının yabani ot temizliği ve yabani ot ilaçlaması çalışmaları 
yapılmıştır. 
 

 Yeni Mezarlıkta 42 adadaki 4 taraflı hayrat çeşmeleri boyanarak gereken bakımlar 
yapılmıştır. 
  

 Edirne Bayırı Eski Mezarlıkta çift yüzlü 32 adet hayrat çeşmesinin etrafında peyzaj çalışması 
yapılmıştır.  
 

 Bayramlarda vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde çiçek dağıtımı yapılmıştır. 
 

 Kefen ve tahta alımı gerçekleştirilmiştir.  
 

 289 defin işlemi yapılmıştır. 
 

 193 mezar yeri tahsisi yapılmıştır. 

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

Kent Esenliği ve Toplum Düzeni 
 İlçemiz sınırları dahilinde sıhhi müessese 328 adet, gayri sıhhi 18 adet, umuma açık 13 adet 

olmak üzere toplam 359 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir. 
 

 255 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı iptal işlem ve düzenlemeleri gerçekleşmiştir. 
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 Mesul müdür izin belgesi 1 adet, canlı müzik izin belgesi 3 adet, tente izin belgesi 7 adet ve 
işgal izin belgesi 182 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 184 adet idari para cezası uygulanmıştır. Kabahatler Kanunu ile zabıta 
görevlilerine cezai işlem uygulama yetkisi verilen diğer çevresel olumsuzluklara (çevreyi 
kirletme, afiş asma vb.) yönelik 66 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; 108 adet şehir içi toplu taşıma izin belgesi, 160 adet ticari taksi 
izin belgesi, 229 adet personel servis izin belgesi, 5 adet okul servis aracı çalışma izin belgesi 
işlem ve düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.  
 

 Sahibi tespit edilen 3 araç için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası 
uygulanmıştır. 
 

 Belediye emir ve yasaklarına (yönetmelikler, meclis kararları ve encümen kararlarına) 
muhalif hareket eden 772 kişi hakkında 1608 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen idari 
işlemlerin Belediye Encümenine aktarılarak gerekli kararların alınması ve ilgililer hakkında 
idari para cezalarının uygulanması sağlanmıştır. 
 

 Başta yayalaştırma alanındaki işletmeler olmak üzere 182 işyerine masa-sandalye işgal izni 
verilmesi yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
 

 Zabıta Müdürlüğü tarafından 2022 yılı ilk altı ayında toplam 1022 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 39 
işyerine 9207 sayılı Yönetmelik kapsamında idari işlem tesis edilmiştir. Ruhsatsız faaliyet 
göstermeye devam eden veya ruhsatlandırılamayan 7 işyeri mühürlenerek kapatılmıştır. 
 

 Lüleburgaz Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen işyerleri hakkındaki 
41 tespit tutanağı ile alakalı gerekli inceleme ve işlemlerin yapılması, bunlardan gerekenlerin 
Belediye Encümenine havale edilerek Encümence gerekli kararların (geçici süreyle 
faaliyetten men, ses sistemi mühürleme vb.) alınması ve işyeri sahiplerine 2559 sayılı Kanun 
ile diğer ilgili yasal mevzuat kapsamında idari para cezalarının uygulanması sağlanmıştır. 

 Ticari araçlar hakkında çağrı merkezi veya dilekçe yoluyla Belediyemize iletilen şikayetlerin 
değerlendirilmesi ve araç sahiplerine yönelik gerekli uyarı ile idari işlemlerin yapılması 
sağlanmıştır. Kurallara uymayan 1 okul servis aracı, 3 ticari taksi aracı ve 10 şehir içi toplu 
taşıma aracı sahibine idari işlem yapılarak Belediye Encümenince gerekli para cezaları ve 
faaliyetten men cezalarının uygulanması sağlanmıştır. 
 

 Çevre temizlik denetimlerinin yapılması faaliyeti kapsamında çevre zabıtaları tarafından 
düzenli denetimler yapılmıştır. 
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 Gelen şikâyetler doğrultusunda gürültü ve ses ölçümleri yapılmıştır.  
 

 Yıkım işleri ve hafriyat taşıma işlemleri için saha denetimleri yapılmıştır. 
 

 Belediyemize ait 24 hizmet alanında 98 güvenlik personeli ile hizmet verilmiştir.  
 

 Belediyenin afet ve acil durum planları güncellenmiştir.  
 

 Yangın ve emniyet tedbirleri doğrultusunda 300 işyeri denetlenmiştir. 
 

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 tüm entegrasyonlar gerçekleştirilmiştir.  
 

 E-devlet sistemine abonelik gerçekleştirilmiştir. 
 

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

 Tüm personele KVKK ve Blimp uygulaması eğitimleri verilmiştir. 

 “Askıda Fatura” projesi başlatılmıştır. 
 

 Tesislerde ücretsiz internet hizmeti veren Wi-fi sisteminin sürdürülebilirliği sağlanmıştır. 
 

 Lüleburgaz Belediyesi Web Sitesi yenilenmiş ve Android, İos ve responsive olarak gerekli 
bütün platformlara dahil edilmesi sağlanmıştır. 
 

 Belediyenin kurumsal mail sunucusu değiştirilerek KVKK’ya uygun hale getirilmiştir. 
Mevcut personelin e-postaları tekrardan kurulmuştur. 
 

 Personel Takip Sistemi’nin kuyular ve yeni tesislere entegrasyonu yapılmıştır. 
 

 Alo 153 Zabıta Hattı dijitale taşınmış ve çağrı merkezi personelinin çağrıları bilgisayar 
üzerinden kabul etmesi için sistem iyileştirilmesi yapılmıştır. 
 

 139 memur, 13 sözleşmeli, 66 işçi ve 40 geçici işçi olmak üzere 258 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.  
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 Çalışanların yıllık izinlerinin takibi ve müdürlük evraklarının arşivlenmesi işi 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 İSG Bilgi sistemi takip edilmiştir.  
 

 İş kazaları ile ilgili bildirimler yapılarak SGK sistemine işlenmesi sağlanmıştır.  
 

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

 Yazılı basında 1484, internet basınında 2867, TV’de 6 adet haber yayınlanmıştır. 
 

 Lüleburgaz Kapalı Pazar Yeri ve Semt Pazarında bulunan seyyar kokoreççilere kurumsal 
kimlik sağlanması, tanıtılması ve görünürlüğünün artırılmasına yönelik tabela ve folyo baskı 
yaptırılmıştır. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte nikahların 
kıyılacağı Prof. Dr. Türkan Saylan Salonunda kullanılmak üzere ayaklı lazer pleksi kesim 
kompozit tabela yaptırılmıştır. 
 

 Cumhuriyet Gazetesinden halka dağıtılmak üzere 750 adet satın alınmıştır.  
 

 Vinil branda afiş, city ligt afiş ve dijital baskı yapılması, asılması ve toplanması hizmet alımı 
işi gerçekleştirilmiştir. 
 

 Akademilerimizin tanıtımı ve görünürlüğünü artırmak amacı ile ihtiyaç duyulan 1200 adet 
magnet ve 1000 adet metal anahtarlık yaptırılmıştır. 
 

 Çağrı Merkezi’nde 16358, santral ve 153 numaralı ile 16265 adet çağrı karşılanmıştır. 
 

 Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme) Hibe Programı 
Bilgilendirme Toplantısına (Online)katılım sağlanmıştır. 
 

 Türkiye’deki belediyelerin yönetişim kalitesinin artırılması ve standartlaştırılması amacıyla 
düzenlenen “Belediyelerde düzenlenen “Entegre İyi Yönetişim” etkinliğine katılım 
sağlanmıştır.  
 

 Marmara Belediyeler Birliği ve EIT Urban Mobility RIS Hub Türkiye işbirliğiyle, EIT Kentsel 
Hareketlilik İnovasyon Çağrısı (Call for Innovation for the Business Plan 2023-2025) ve Ufuk 
Avrupa (Horizon Europe) mobilite alanı ulaşım çağrıları çevrimiçi bilgilendirme seminerine 
katılım sağlanmıştır.  

 Bulgaristan’ın Haskovo Belediyesi heyetinin kurumumuza ve kente yönelik ziyareti ile 
kurumun dış ilişkiler potansiyelinin arttırılması amacıyla işbirliği toplantısı 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 İstanbul Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından karşılıklı 
geliştirilebilecek projeler ve işbirlikleri üzerine toplantı ziyareti gerçekleştirilmiştir.  
 

 24 Mayıs tarihinde Kırklareli Valiliği Atatürk Toplantı Salonu’nda düzenlenen hibe ve fon 
kaynakları bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.  
 



33 
 

 Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi Tanıtım Etkinliği Balkan Kongre 
Merkezinde gerçekleştirilmiş olup söz konusu etkinliğe katılım sağlanmıştır.  
 

 Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan Proje Döngüsü Yönetimi Bilgilendirme 
Eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 

 Halk Masası Biriminde; 17815 adet dilekçe, 5670 adet evrak kaydı yapılmıştır. 359 adet işyeri 
ruhsat başvurusu kabul edilmiş ve 255 adet ruhsat iptal başvurusu işlemi gerçekleştirilmiştir. 
294 adet cenaze işlemi yapılmıştır. 303 adet Çevre Temizlik vergisi tahakkuku, 169 adet ilan 
Reklam Beyanı alınmıştır. 
 

 Evlendirme Biriminde; 400 çiftin nikah akitleri gerçekleştirilmiş, 4 adet Evlenme İzin Belgesi 
düzenlenmiştir. 14 adet yabancı uyruklu çiftin nikah akdi gerçekleşmiştir. Ayrıca evlendirme 
işlemlerinden sonra, 3 gün içerisinde E- Belediye Evlendirme Modülünden evlendirme 
akdinin bildirilmesi ve aile kütüklerine tescil işlemlerinin yapılması sağlanmıştır. 
 

 Başkanlık Makamının temsil, ağırlama, tören, fuar ve organizasyon giderleri kapsamında 
yapılan ulusal ve uluslararası etkinliklerde, Başkanlık Makamını ziyaret eden konuklara 
ihtiyaç duyulan iaşe, konaklama ve hediye işleri, Lüleburgaz Kaymakamlığı paydaşlığında 
gerçekleştirilen özel gün veya haftalara ait ödemeler gerçekleştirilmiştir. 
 

 Akademilerin tanıtımı ile ilgili baskılı tanıtım malzemesi için çalışmalar devam etmekte olup 
satın alma işlemleri başlatılmıştır.  
 

 Sosyal Sorumluluk Projelerinin Hayata Geçirilmesi faaliyeti kapsamında SMA Hastası İdil 
Ayşe ADAKAN adına Valilik Onaylı olarak düzenlenen bağış kampanyasına destek verilmiştir. 
 

 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, 62 adet karar alınmış olup toplantılar sonucunda 
alınan kararlar internet sitemizde yayınlanmıştır. 
 

 25 adet encümen toplantısı gerçekleştirilmiş olup 799 adet karar alınmıştır. 
 

 Belediyemizin iş akış ve işleyişine istinaden Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 
aylarında yapılan Encümen, Meclis ve İhtisas Komisyonu Toplantılarına ait huzur hakkı 
ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak ve Strateji Yönetimi 
 2022 yılı içerisinde 9020 adet çevre temizlik vergisi beyanı, 4755 adet bina beyanı, 3290 adet 

arsa beyanı, 5923 adet arazi beyanı işleme alınmıştır. 

 Kanuni süresinde verilmeyen ve kayıt dışı kaldığı tespit edilen gayrimenkuller için ve çevre 
temizlik vergisi kapsamında 101 adet beyana çağrı mektubu gönderilmiştir. 
 

 Emlak işlemleri kapsamında resmi kamu kurumları ve kurum içi olmak üzere toplam 1176 
adet yazışma yapılmıştır. 285 adet banka ve 40 adet posta havale işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 

 Stratejik Yönetim Analiz ve İzleme raporu Ocak-Haziran dönemi için hazırlanmıştır.  
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 Belediye gelir yönetiminin etkin çalışması sağlanmıştır.   
 

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

 2021 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.  
 

 “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı-II: Yeşil Bir Gelecek İçin 
Eşleştirme Teklif Çağrısı” kapsamında İklim Değişikliğiyle Yeni Nesil Mücadele Projesi ile ön 
başvuru 1 Mart 2022 tarihinde yapılmıştır.  
 

 “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (Climate Change Adaptation Grant Programme-
CCAGP)” kapsamında koordinatör faydalanıcının Trakya Kalkınma Ajansı olduğu “Trakya 
İklim Eylem Planı Projesi” ile tam başvuru yapılmıştır. 
 

 Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Şehirlerde İnanç Turizminin 
Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması" kapsamında İnanç Rotası: Sokullu Mehmet Paşa 
Külliyesi Projesi ile başvuru yapılmıştır.  
 

 27 Mayıs Otoparkı ile Katlı Otopark arasındaki fiber alt yapı tesis edilmiştir. 
 

 Belediye teknoloji çözümlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması kapsamında bakım 
sözleşmeleri tamamlanmıştır. 
 

 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 ve tamiratlar yapılmıştır ( 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.  
 

 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.  
 

 2 adet vinçli konteyner toplama aracı satın alınmıştır. 
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 Belediye envanterinde bulunan iş makinası, hizmet aracı, makine vb. bakım ve onarımları 
yapılmıştır.  
 

 Kurum içi hizmet araç talepleri %100 oranında karşılanmıştır.  
 

 Pandemi kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ve aşı ekiplerine 1 adet araç 
kiralanmıştır.  
 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen etkinliklere 
otobüs kiralama desteği sağlanmıştır. 
 

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

 Belediyeye ait araçlara akaryakıt alımı, kontrolü ve hakedişleri eksiksiz olarak tamamlanmış, 
araç plakasına göre takip fişi ile kayıt altına alınması sağlanmıştır.  
 

 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 sağlanmıştır.  
 

 Belediyemize ait raket ve durakların bakım ve onarımları yapılmıştır.  
 

 Belediye bünyesinde yapılan duraklar yeni yerlerine yerleştirilmiştir. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) ikmal inşaatı tamamlanmıştır. 
 

 Belediye hizmet binalarında bulunan asansörlerin bakım ve onarımları yapılmıştır.  
 

 Belediyemiz işçi personelinin yazlık iş kıyafetlerinin alımı yapılmıştır.  
 

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

 Bakım onarımlar, mal malzeme alımları, alan hazırlıkları, elektrik-doğalgaz fatura ödemeleri, 
vergi ödemeleri, aidat ödemeleri, satışa sunulacak malzemelerin temini, otomatik ödeme 
sistemi takibi vb. işler takip edilmiş olup iş ve işlemler idari ve mali olarak sonuçlandırılmıştır. 
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 Belediye tesislerinde bulunan ups, kesintisiz güç kaynakları ve jeneratörlerin bakım 
onarımları yapılıp faal olması sağlanmıştır. 
 

 Tesislerin işletilmesi faaliyeti kapsamında; tüm tesislerde bakım onarım çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 
 

 Tesislerin işletilmesi faaliyeti kapsamında; tüm tesisler için mal malzeme alımları 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Tesislerin işletilmesi faaliyeti kapsamında tüm tesislerde alan hazırlıkları yapılmıştır.  
 

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

 Katlı otoparka ait kamera sistemleri yenilenmiştir. 
 

 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nin teknolojik alt yapısının geliştirilmesi ve olası 
afetlere hazır edilebilmesi amacıyla network yapısı fiber alt yapısına dönüştürülmüştür.  
 

 Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde mevcut olan switchler değiştirilerek fiber alt yapıya 
uygun hale getirilmiş, tesise taşınan birimlerin belediye bilgi işlem alt yapısıyla bağlantısı 
sağlanmıştır.  
 

 İtfaiye binasının güvenlik kameraları IP alt yapısı güncellenerek yenilenmiştir. 
 

 Hafriyat Döküm Sahası’na elektrik hattı çekilmiştir. 
 

 Kurban kesim yeri Kurban Bayramı için hazırlanmıştır. 
 

 Oto Galericiler Sitesinde elektrik pano ve çatı tamirleri yapılmıştır. 
 

 Lüleburgaz Şehitliği’nin bakım onarımı yapılmıştır. 
 

 Belediyemize ait yıpranmış bilboardların zemin yenilemeleri yapılmıştır. 
 

 Sakızköy Kent Ormanı tahsis süresinin dolması nedeniyle belediyeye ait ekipmanların 
sökümü yapılmıştır.  
 

 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 işin kontrolü ve hakkedişi işlemleri 
gerçekleştirilmiştir.  
 

 Belediye tarafından yürütülen faaliyetlerin, iş haritalarının oluşturulması, iş süreçlerinin 
modellenmesi ve idare personelinin bu alandaki bilgi kapasitesinin arttırılması amacıyla “İş 
Süreçlerinin Tanımlanmasına, Modellenmesine ve İş Analizinin Yapılmasına İlişkin Hizmet 
Alımı” işi başlatılmıştır. 
   

 Müdürlüklerden gelen 20 adet hukuki görüş talebi %100 oranında karşılanmıştır.  
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III - 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ  

A. Bütçe Giderleri  

2022 başlangıç ödeneği 299.500.000,00 TL olan bütçenin genel ekonomik göstergelerde yaşanan 
olumsuzluklar nedeni ile yetmeyeceği anlaşıldığından, 156.000.000,00 TL ek bütçe yapma ihtiyacı 
doğmuştur. Personel Giderlerinin 52.505.424,00 TL ile %96’sının, SGK Devlet Prim Giderlerinin 
8.887.344,00 TL ile %96’sının, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 245.543.483,71 TL ile %97’sinin, Cari 
Transferlerin 11.917.750,00 TL ile %95’inin, Sermaye Giderlerinin 106.274.885,00 TL ile %95’inin, 
Sermaye Transferlerinin 5.836.113,29 TL ile %695’inin, Borç Verme giderinin 1.760.000,00 TL ile 
%100’ünün gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam Gider Bütçe gerçekleşme tahmini %95’tir. 

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri Tablo 18 ile 
gösterilmiştir. 

Tablo 18:  2022 yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Giderleri Beklenti Ve Hedefleri 

Bütçe Tertibi 
2022 

 Başlangıç 
Ödeneği 

2022  
Ek Ödenek ile 
Toplam Bütçe 

Ocak-Haziran 
Gerçekleşen 

Gider 

Temmuz-Aralık 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini 

Tahmini 
Gerçekleşme 

Oranı 

01-Personel Giderleri 44.194.650,00 54.693.150,00 22.684.615,47 29.820.808,53 52.505.424,00 %96 

02-SGK Devlet Prim 
Giderleri 

7.563.150,00 9.257.650,00 3.302.894,70 5.584.449,30 8.887.344,00 %96 

03-Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 

147.395.900,00 252.535.900,00 87.424.592,22 158.118.891,49 245.543.483,71 %97 

05-Cari Transfer 6.288.000,00 12.545.000,00 4.991.805,33 6.925.944,67 11.917.750,00 %95 

06-Sermaye Giderleri 81.118.300,00 111.868.300,00 27.217.177,65 79.057.707,35 106.274.885,00 %95 

07-Sermaye Transferi 840.000,00 840.000,00 2.036.113,29 3.800.000,00 5.836.113,29 %695 

08-Borç Verme 100.000,00 1.760.000,00 1.300.000,00 460.000,00 1.760.000,00 %100 

09-Yedek Ödenekler 12.000.000,00 12.000.000,00     

Toplam 299.500.000,00 455.500.000,00 148.957.198,66 283.767.801,34 432.725.000,00 %95 

 

B. Bütçe Gelirleri  

2022 yılı 259.500.000,00 TL tahmin edilen bütçe gelirine ek olarak tahmin edilen 120.000.000,00 TL ile 
toplam tahmini Gelir Bütçesi 379.500.000,00 TL olmuştur. Vergi Gelirleri olarak 44.509.400,00 TL ile 
%95’inin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 52.926.875,00 TL ile %95’inin, Alınan Bağış ve Yardımlar ile 
Özel Gelirler 10.000,00 TL’nin, Diğer Gelirler 257.590.225,00 TL ile %97’sinin ve Sermaye Gelirleri 
2.000.000,00 TL ile %20’sinin gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam Gelir Bütçe gerçekleşme 
tahmini %94’tür. 

Gelir türleri itibariyle dağılım ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri Tablo 19 ile gösterilmiştir. 

Tablo 19:  2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Bütçe Gelirleri Beklenti Ve Hedefleri 

Bütçe Tertibi 
2022 

Bütçe ile 
Tahmin Edilen 

2022 Ek Gelir 
ile Toplam 

Tahmin Edilen 

Ocak-Haziran 
Gerçekleşen 

Gelir 

Temmuz-Aralık 
Tahmini 

Gerçekleşme 

Yılsonu 
Tahmini 

Gerçekleşme 

Tahmini 
Gerçekleş
me Oranı 

01-Vergi Gelirleri 32.352.000,00 46.852.000,00 25.679.810,73 18.829.589,27 44.509.400,00 %95 

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. 55.212.500,00 55.712.500,00 26.084.056,10 26.842.818,90 52.926.875,00 %95 

04-Alınan Bağış ve Yardımlar 
ile Özel Gel. 

20.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 %50 

05-Diğer Gelirler 161.805.500,00 266.805.500,00 114.507.974,29 138.957.250,71 257.590.225,00 %97 

06-Sermaye Gelirleri 10.200.000,00 10.200.000,00 835.000,00 1.165.000,00 2.000.000,00 %20 

09-Red ve İadeler (-) -90.000,00 -90.000,00 -174.439,51 -137.060,49 -311.500,00 %346 

Toplam 259.500.000,00 379.500.000,00 166.932.401,61 185.667.598,39 356.725.000,00 %94 

 

C. Finansman  

2022 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak; ek ödenek karşılığı 36.000.000,00 TL ile birlikte 
76.000.000,00 TL nakit mevduat ayrılmış olup, finansman açığı beklenilmemektedir.  
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IV - 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER  

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Temmuz-Aralık 2022 döneminde yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer 

verilmiştir. 

Tablo 20: 

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 

Planlı Kentleşme Yönetimi 
 Metruk binaların yıkımına yönelik çalışmalar devam edecektir. 

 

 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 
hazırlanması sağlanacaktır.  
 

 Üst yapı envanter çalışmaları devam edecektir. 
 

 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. 
 

 Yapım işi tamamlanan 2 adet tır parkı işletilmeye başlatılacaktır. Otopark yazılım sistemi 
kurularak merkezden yönetim sağlanacaktır. 

Çevre Hizmetleri Yönetimi 
 Kent Ormanı Projesi kapsamında projelendirme çalışmaları 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.  
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 Mahalle aralarında vatandaşların nefes alabileceği dinlenmek amacı ile oturup mola 
verebileceği yeşil alanlar oluşturulmaya devam edilecektir. 
 

 Belediyemize ait meydan, cadde, yeşil alanlarda ahşap oturma grubu bakımları, yeşil 
alanların tel çit ile çevrilmesi ve bakım işlemleri devam edecektir. 
 

 Aktif ve pasif yeşil alanın ot temizlikleri, ilaçlama ve bakım işlemleri gerçekleştirilmeye 
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.  
 

 Mobil atık getirme aracı faaliyete devam edecektir. 
 

 Hafriyat Birimi’nin etkin çalışması sağlanacaktır.  
 

 Atık mobilya ve ağaç budamalardan talaş üretimi işi devam edecektir. 
 

 Akıllı Atık Tanıma Sistemi etkin şekilde çalıştırılmaya devam edecektir. 
 

 Kompost gübre üretimi ve vatandaşlara dağıtım işlemleri devam edecektir. 
 

 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.  
 

 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.  
 

 Yağmur suyu hattı ihtiyacı olan yerler tespit edilip yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları 
devam etmektedir.  
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 Su kayıp kaçakları ile ilgili isale hattı yenileme, içme suyu hatları yenileme çalışmaları ve akıllı 
sayaç uygulaması çalışmaları devam etmektedir.  
 

 Atık Su Arıtma Tesisinin sürdürülebilirliği sağlanmaya devam edecektir.  
 

Kültür Hizmetleri Yönetimi 
 Kurban Bayramı töreni gerçekleştirilecektir. 

 

 Mahalli Kurtuluş Günü olan 8 Kasım etkinlikleri gerçekleştirilecektir. 
 

 Ulusal bayramlar kutlanmaya devam edecektir.  
 

 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 gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  
 

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

 Balkan Evi Projesi hayata geçirilecektir. 
 

 Kent Müzesi çalışmaları devam edecektir. 
 

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

 

 Hobi atölyelerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.  
 

 Sanat atölyeleri (tiyatro, fotoğrafçılık, kukla, müzik) faaliyeti kapsamında Lüleburgaz 
Belediyesi Çok Sesli Koroları 114 öğrenci ile eğitimlerine devam edecektir. 

 

 Yıldız Çocuk Kukla Atölyesi, her hafta Perşembe ve Cumartesi günleri etkinliklerine devam 
edecektir. 

 Kişisel gelişim/farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır.  
 

 Sporla iç içe yaşam etkinlikleri düzenlenmeye devam edecektir. 
 

 Sağlıklı yaşam seminerleri düzenlenecektir. 
 

 Amatör spor kulüpleri ve başarılı sporcular desteklenmeye devam edecektir. 
 

 Meslek edindirme atölyeleri düzenlenmeye devam edecektir.  
 

 Çocuklara ve kadınlara yönelik temalı kamplar düzenlenmeye devam edecektir.  
 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık etkinlikleri düzenlenecektir. 

 Kadın komisyonları kurulacak ve mahalle toplantıları/eğitimleri gerçekleştirilecektir. 
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 Engelli envanterinin oluşturulması ve sistemde kayıt altına alınması faaliyeti kapsamında 
ilgili kurumlar ile çalışmalar devam edecektir.  
 

 Engelli vatandaşlara bilgisayar eğitimi düzenlenecektir. 
 

 Yeni yapılan yolların kaldırımları engelli 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.  
 

 Kooperatifleşme konusunda çalışmalar devam etmektedir. 
 

 Mezarlık alanlarının yeni alan üretme, hayrat çeşmesi 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.  
 

 Defin hizmetleri verilmeye devam edilecektir.  
 

 Cenaze nakil hizmeti verilmeye devam edilecektir. 
 

 Mezarlık alanlarının yabani ot temizliği ve yabani ot ilaçlaması çalışmaları 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) 
çalışmaları devam edecektir. 
 

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

 Hizmet alanlarının koruma ve güvenliğinin sağlanması işi devam edecektir. 
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 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 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.  
 

 Altyapı hatlarının envanterinin çıkartılması ve bilgi sistemlerinde güncellenmesi amacıyla 
yeni bir veri tabanı açılarak, veri girişleri yeni tabana aktarılacaktır. 
 

 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 evraklarının 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. 
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 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. 
 

 Akademilerin etkin tanıtımının yapılması amacıyla tanıtım malzemesi alımı 
gerçekleştirilecektir.  
 

 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. 
 

 Belediyemizin iş akış ve işleyişine istinaden Encümen, Meclis ve İhtisas Komisyonu 
Toplantılarına ait huzur hakkı ödemeleri gerçekleştirilecektir. 
 

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.  
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 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.  
 

 Başvurusu yapılan projelerin hibe almaya hak kazanması durumunda proje yürütümleri 
gerçekleştirilecektir.  
 

 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. 
 

 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. 
 

 İşçi personele yönelik kışlık kıyafet alımı yapılacaktır. 
 

 2023 yılı akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır. 
 

 Belediye tesisleri işletilmeye devam edecektir.  
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 Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi (LYSA) faaliyete geçirilecektir. 
 

 Kreş ve gündüz bakım evi faaliyete geçirilecektir. 
 

 Tesislerdeki memnuniyet oranı ölçüm sisteminin kurulması faaliyeti gerçekleştirilecektir. 
 

 Belediyemiz tesislerinde bakım onarım işlemlerine devam edilecektir. 
 

 2023 yılı için işletilecek tesisler netleşince personel/taşıt planlaması yapılacaktır. 
 

 76 işçi personelin kıyafet ihtiyaçları karşılanacaktır. 
 

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

 Kırtasiye malzemelerinin düzenli dağıtımı yapılmaya devam edecektir. 
 

 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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