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YILI ÇALIŞMA RAPORU

İşlemler Şefliği:
Yıl içerisinde Kaymakam başkanlığında ilgili kurum amirleri ile birlikte 12 adet halk
toplantısı, 12 adet güvenlik toplantısı, 4 adet okul denetimi, 1 adet pandemi toplantısı, 7 adet
mahalle muhtarlar toplantısı, 50 adet şehit yakını/gazi aile ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu
itibariyle 12.048 adet CİMER başvurusu yapılmıştır. Bunlardan 524 adedine
Kaymakamlığımızca cevap verilmiş 11524 adedinin ilgili kurumlara ve birimlere sevki
yapılmıştır. Kaymakamlığımıza elektronik posta adresine yapılan yaklaşık 532 adet vatandaş
başvurusu cevaplandırılmıştır.
Evrak Şefliği:
Muratpaşa Kaymakamlığı Evrak Kayıt Bürosunca 17.088 adet gelen evrak kaydı
yapılmış, Kaymakamlık tüm birimleri tarafından 8.110 adet yazı yazılmıştır. Evrak kayıt
zimmet defterine 4430 adet kayıt yapılarak zimmet karşılığı ilgili kurumlara teslimi yapılmıştır.
Posta kayıt defterine 864 adet zarf kaydı yapılmış ₺9.430,20 pul kullanılmıştır.
Kaymakamlığımıza yılsonu itibariyle 40.082 adet e-başvuru yapılmış, bunların 12.889 adedi
onaylanmış, 27.193 adedi reddedilmiştir.
Bilgi İşlem Şefliği:
İlçemizde 68 adet internet cafe bulunmaktadır. Yılsonu itibariyle hepsi denetlenmiştir.
112 Vefa Müracaat sayısı 5.820 adettir. Bunlardan 2.914 adet talep karşılanmıştır. 2.692 adet
talep reddedilmiş, 161 adet mükerrer olduğu tespit edilmiş, 53 adet başvuru kendi imkanları ile
karşılanmıştır. Muratpaşa İlçe Salgın Denetim Merkezinde görev yapmak üzere 55 adet mahalle
denetim ekibi, 7 adet mobil izolasyon ekibi, 2 adet işyeri denetim ekibi toplam 135 personel ile
çalışmalarını yürütmektedir. 445.144 adet izolasyon denetimi, 80.855 resen denetim
gerçekleştirilmiş, 8.951 adet ihbar sonuçlandırılmıştır. Toplam denetim sayısı 525.999 adettir.

Hukuk İşleri Şefliği:
4483 sayılı Kanun gereği 37 adet karar verilmiştir. 3091 sayılı Kanun gereğince 79 adet
başvuru kayda alınmış, bunlardan 76 adet karar verilmiş, 3 adet dosya işlemden kaldırılmıştır.
2886 sayılı Kanun kapsamında 38 adet başvuru yapılmış bunlardan 35 adet tahliye yapılmış, 3
adeti iptal edilmiştir. İlçe İdare Kurulunca ad-soyad değişikliğine ilişkin 11 adet karar, 6 adet
muhtaçlık kararı alınmıştır. İlçemizde toplam 71 adet lokal olup, bunlardan 20 adedi içkili, 28
adedi içkisiz olup, 23 lokal iptal olmuştur. Yılsonu itibariyle Apostil normal işlem sayısı 2.792
adet, tasdik edilen evrak 3.535 adet, apostil tasdik işlem sayısı 7.093, tasdik edilen evrak sayısı
10.551 adettir.
İdare ve Denetim Şefliği:
Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Kaymakamlığımıza 345 adet meclis kararı
gönderilmiş olup sisteme işlenmiştir.

Kolluk Gözetim Bürosu:
11.02.2020 tarihinde kurulan kolluk gözetim bürosuna yılsonu itibariyle 369 başvuru
yapılmıştır. 144 adet araştırma onayı, 96 adet disiplin soruşturma onayı, 3 adet 4483 sayılı
Kanun uyarınca ön inceleme onayı verilmiştir. Kapatılan dosya sayısı 268 adet, gerekçesi:
disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair 187 adet karar, 14 personele uyarma cezası, 26
personele kınama cezası, 15 personele aylıktan kesme cezası verilmiştir. Yılsonu itibariyle 596
adet personel hakkında işlem yapılmıştır.
Açık Kapı Şefliği:
Yılsonu itibariyle 31.250 adet başvuru yapılmış, bunlardan 31.232 adet
sonuçlandırılmış, 18 adet işlemi devam eden başvuru bulunmaktadır. 23.06.2020 - 31.12.2020
tarihleri arasında fiziki mesafe, temizlik, maske ve hijyen kurallarına uymayan 500 kişiye
₺450.000,00 ceza, kurallara uymayan 8476 işyerine ₺26.699.400,00 idari para cezası
uygulanmıştır.
Tüketici Hakem Heyeti:
Muratpaşa Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığında 2021 yılında 5409 başvuru yapılmış
olup, 3020 kabul kararı 3413 ret kararı olmak üzere 6433 dosya karara bağlanmıştır. 10.01.2022
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