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2016 YILI 

SELENDİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

FAALİYET RAPORU 

SUNUŞ: 

Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş 
bir yerel yöneticilik anlayışı içerisinde, İlçemizin   önceliklerini göz önünde 
bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dâhilinde gerçekleştirip,  sahip 
olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak  2016 yılı çalışma 
sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinde 
Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca 
yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve 
gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve 
idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları 
hükme bağlanmıştır. 

Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en 
önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme 
sisteminin de temel taşlarından biridir. 

Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2016 Yılı Selendi  Belediye 
Başkanlığı Faaliyet Raporu; Selendi  Belediyesinin  misyonu, vizyonu, teşkilat 
yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim ve iç 
kontrol sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2016 yılında yürütülen yatırım 
hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır. 

5393 sayılı Belediye  Kanunu’nun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2016 
Yılı Selendi  Belediye Başkanlığı Faaliyet  Raporunu Belediye Meclisimize arz 
eder, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim. 04/04/2017 

  

  

                                                                                                Ecz.Nurullah SAVAŞ  
                                                                                                Belediye Başkanı 

  

  

  

  

  

  



 

I-       GENEL BİLGİLER 

 A-    Misyon ve Vizyon 

      MİSYONUMUZ 

 SELENDİ  İLÇESİ’ ni  “huzur ve refah İçinde yaşanan şehir” yapmak.  

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedenidir.  
Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen 
dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve 
çeşitlenmektedir. Ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak temel ihtiyaçları 
karşılanan toplumda yeni talepler ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, ilçe ve ilçe 
halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren kuruluşlar olarak, 
kentin gelişimini ve İlçe insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde 
karşılamak zorundadırlar. 

Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasının 
sağlanmasına; su, kanalizasyon, yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, 
oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi toplumsal yaşam için zorunlu olan 
donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri denetimlerinden, toplumsal nizam 
için gerekli önlemleri almaya; ilçenin temizliğinin sağlanmasından, çevrenin 
korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan, kültürel 
faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle 
yükümlüdür. Bu görevlerinin yanı sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni 
görev ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, 
şehir içi trafik, turizm, tanıtım, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, 
onarım ve araç gereç ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, kültürel ve 
tabiat varlıklarının korunması gibi hizmetlerin yanı sıra “ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi” gibi ekonomik kalkınma ile ilgili görev ve yetkiler de verilmiştir. 

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan 
ölümüne kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere 
sorumluluk yüklendiği görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi 
ve kentte yaşayanların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik 
öneme sahip kurumlardır. 

Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, 
huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple 
Selendi Belediyesi, Selendi’nin huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre 
dönüştürülmesini kendisine  misyon olarak kabul etmektedir. 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

VİZYONUMUZ 

"HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK BELEDİYE" 

            Vizyon, bir kurum için  güvenli bir gelecektir. İnsan grupları tarafından 
benimsenen bir idealdir, bir ümittir.  

Kuruluş amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı 
yetki ile yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, 
uzun süredir sürekli eleştirilmektedir.  

            Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde 
örgütlenmesi olan belediyeleri de kapsamaktadır. Halka daha yakın oldukları 
için belediyelerin icraatları daha geniş bir kitle tarafından ve daha yakından 
takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin hazırlamaktadır.  

           Belediyeler ilçe ve ilçe halkına hizmet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri 
oldukları için beldeye ve ilçe halkına yönelik hizmetler sunmaktadırlar. 
Dolayısıyla, belediyeler için kalite, ilçe ve ilçe halkına sunulacak hizmetlerin 
istenilen özelliklere sahip olmasıdır. 

  
            Bir belediye hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, 
verimli ve zamanında üretilmesi de yeterli değildir. Bu hizmetin aynı zamanda 
vatandaşı memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir. 
Vatandaşın belediye hizmetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik 
yönünden artmaktadır. Artık sadece daha fazla hizmet değil, daha kaliteli 
hizmet talep edilmektedir.  

            Selendi Belediyesi, İlçe halkının belediyeden beklediği hizmetleri kaliteli, 
verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve 
kuruluşlara örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: 

            Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna 
verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapar veya 
yaptırır, gerekli kararları alır, uygular ve denetler. 

            Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; 
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 
ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil 
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin 
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

            Belediye, coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurar. 

           Belediye, okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her 
derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya 
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla 
ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin 
korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması 
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. 

           Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu 
ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

            Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun 
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin 
durumuna uygun yöntemler uygulanır. 

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

            Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 
götürülebilir. 

 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 

1- Fiziksel Yapı:  

            Selendi Belediyesi 1954 yılında kurulmuştur. Büyükşehir İlçe Belediyesi 
olması nedeniyle 6360 sayılı Yasa ile Tüzel kişiliği kaldırılan 46 Köy Mahalle 
statüsü kazanmış  olup, toplam 57 Mahallesi bulunmaktadır.  

           31/12/2016 Tarihi itibari ile nüfusu 20.718 dir.  

 2- Örgüt Yapısı: 

            Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve 
Belediye Encümeni olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. Belediye Encümeni, 
toplantıları 5393 sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince  Belediye Encümenince 
belirlenen  her hafta Çarşamba günü toplanmaktadır.  

               Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesi gereğince  
her ayın ilk haftasında Salı günleri düzenli olarak toplanmaktadır. Belediye 
meclisimizce tatil dönemi Temmuz ayı olarak belirlenmiştir. 



 

 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:  

            Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağın gerektirdiği 
tüm teknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması 
amaçlanmıştır. Belediyemizde bütün birimler bilgisayar programına 
bağlanmıştır. 
            
 
Makine ve Araç Parkı: 
  
           Belediyemizin araç makine parkında halen; bir adet damperli kamyon,  1 
adet şehir içi otobüsü, 3 adet  binek aracı ,  üç adet motosiklet, bir adet BMC 
marka küçük greyder,  1 adet Kamatsu Grayder, 3 adet traktör, 2 adet 
kamyonet, 3 adet çöp toplama kamyonu, 2 adet kazıcı- yükleyici iş makinası,  
olmak üzere  toplam 20 araçla hizmet verilmektedir. Araç parkında bulunan tüm 
araçların tamir, bakım ve onarımları yapılmakta Belediyemize kademe 
kazandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir. 
        4- İnsan Kaynakları: 

            Belediyemizde Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan İl Özel İdareleri 
ve Belediyelerde Norm Kadro Uygulaması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde 
belediyemizin tanımlandığı D4 grubunda iken 6360 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile 
birlikte Büyükşehir İlçe Belediyesi olması dolayısıyla C5 grubuna yükseltilmiştir. 117 
adet memur kadrosu ile 59 adet işçi kadrosu verilmiştir. Belediyemiz meclisince bu 
kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi içerisinde belirlenmiştir. Belediyemizde 
halen 30 adet 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur 4 adet işçi ile 
çalışmalara devam edilmektedir.  Belediyemizde 5393 Sayılı Kanunun 49.Maddesi 
gereğince bir adet  kısmi zamanlı olmak üzere 1 adet sözleşmeli personel, hizmet alımı 
marifetiyle 82 adet taşeron işçisi çalışmaktadır.  

 5- Sunulan Hizmetler: 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler 
dâhilinde ilçe halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır. 

  Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Faaliyetleri: 

            Belediye Meclisimiz 2016 yılı çalışma dönemi içerisinde  5393 Sayılı 
Belediye Kanununun 18. maddesinde sayılan görevlerini ifa etmek üzere 
dönem içerisinde her ayın ilk haftası Salı günleri olağan toplanarak toplam 12 
adet oturum yapmış olup, muhtelif konularda 65 adet karar almıştır. Kararlar 
İlçe Kaymakamlığına gönderilmiş herhangi bir itiraz olmadan kesinleşmiştir.   

              Belediye Encümenimiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi ile 
kendisine verilen yetkileri kullanmak üzere aynı Kanunun 35. Maddesi 
gereğince her hafta düzenli olarak Çarşamba günleri  toplanarak dönem 
içerisinde ilçemizde faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine 
Kolluk Kuvvetlerince düzenlenerek belediyemize gönderilen idari yaptırım 
tutanaklarına istinaden  10 adet para cezası, 61 adet  ayni yardım ,  18 adet  imar 
(ifraz Tevhit) , 2 adet bütçe , 7 adet ihale, 1 adet kamulaştırma , 3 adet trampa, 9 
adet tahsis, 2 adet Metruk Yapı, 2 adet taşınmaz satışı,   16 adet muhtelif olmak 
üzere toplam 131 adet karar  alınmıştır.  Gerek belediye meclisimiz gerekse 
belediye encümenimiz dönem içerisinde 5018 sayılı kanunla verilen denetim 
yetkisini ve 2886 sayılı kanunla verilen ihale  yetkisini kullanmıştır. 



 

 

 Belediye Yazı İşleri Faaliyetleri: 

            Belediyemiz yazı işleri birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlardan gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında 
toplam 1730 adet evrak gelmiş ve kayıt altına alınmıştır. Yine dönem içerisinde 
belediyemiz yazı işleri birimi tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 
gerekse şahıslara bilgi mahiyetinde veya istenilen bilgilere cevap mahiyetinde 
toplam 867 adet yazı gönderilmiştir.  Belediyemize vatandaşlardan toplam 847 
adet dilekçe verilmiş olup  ilgisine göre Müdürlüklere havalesi ile dilekçelerinin 
gereği yapılmıştır.  

 Belediyemiz Evlendirme Memurluğu Faaliyetleri: 

            Belediyemizde  Evlendirme Memurluğu Belediye Başkanı uhdesinde 
bulunmakta olup, görevlendirilen personel tarafından yürütülmektedir. Dönem 
içerisinde toplam 138 adet çiftin nikah işlemi gerçekleştirilmiştir. Yine dönem 
içerisinde toplam 138 çifte Uluslar arası Aile cüzdanı verilmiştir. 

  Zabıta Hizmetleri Faaliyetleri :  

           Belediyemiz norm Kadroda 1 adet Zabıta Müdürü, 1 adet Zabıta Amiri, 1 adet 
Zabıta Komiseri, 24 adet Zabıta Memuru bulunmaktadır.  Belediye Meclisince 22 adet 
Zabıta Memuru kadrosu ihdas edilmiş,  4 kadro dolu, 18 kadro münhaldir.  Zabıta 
Müdürlüğü kadrosu dolu olup,  Zabıta Amiri ve Zabıta Komiseri kadrosu münhal 
durumdadır.  
         Zabıta Memurları görev alanları idare tarafından belirlenmiş, imar, inşaat, esnaf 
denetimi, Çevre Sağlığı, temizlik hizmetleri sürekli kontrol edilmekte, yapılan 
çalışmalar denetlenmektedir.  
         2016 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü  tarafından 35 adet Sıhhi, 4 adet Gayri Sıhhi 
Müessese, 1 adet Umuma açık istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplam 40 adet iş 
yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiştir.  
         Fen İşleri Müdürlüğü ile birlikte 1 adet Yapı tatil Zaptı tanzim edilmiştir.  Ayrıca 
5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre 3 adet idari yaptırım tutanağı tanzim edilerek  
işlem yapılmıştır.   

        Özel  Bayramlar ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde 
törenlerin  gerektirdiği hizmetler aksamadan yapılmıştır. 

İlçemizde  ticari faaliyette bulunan ve halkımızın oturması, eğlenmesi, 
ihtiyaçlarının karşılanması için kullandığı lokanta,  kahvehane, tekel bayii, berber, 
ekmek fırını gibi işyerlerinin periyodik denetim ve kontrolleri yapılmıştır.  

            İlçemizde  bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde 
(Hıfzıssıhha, Çevre Sağlık, İstatistik vb.)  kontrol ve denetimler yapılmıştır. 

             Yaz sezonu süresince Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire 
Başkanlığı ile müşterek olarak sivrisinek ve karasinekle mücadele amacı ile ilaçlama 
çalışmaları yürütülmüştür.  

            Sonuç olarak Belediyemiz Encümeni ile Belediyemiz Meclisinin almış olduğu ve 
Zabıta Teşkilatı tarafından ifası gereken görev ve mevzuatlar ile İçişleri Bakanlığınca 
kabul edilen Zabıta Personeli Yönetmeliğinde bulunan mevcut hükümler Zabıta 
Personelimiz tarafından yerine getirilmiştir.  



 

 

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  Faaliyetleri: 

Kamulaştırmalar: 

           İlçemize kent meydanı yapımı için kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır.  
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale aşamasındadır. Kent Meydanının 
devamı niteliğinde olan Mesire yeri olarak yapımı planlanan alanın proje ve peyzaj 
çalışmaları Manisa Büyükşehir belediyesi tarafından  yapılmaktadır.  
           2013 yılında yapımına başlanan Belediye Kompleksi kamulaştırma (Trampa) 
işleri ve  inşaatı tamamlanmış olup, bahçe ve çevre düzenlemeleri yapılmaktadır. Kısa 
süre içerisinde belediyemiz yeni hizmet binasına taşınacaktır.  
  
 
 İnşaat Ruhsatları:  

            2016 yılı içerisinde  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından  26 adet İnşaat 
ruhsatı düzenlenmiştir.  

Yapı Ruhsatı: 

            2016 yılı içerisinde 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre 18 adet yapı için 
yapı kullanma ruhsatı verilmiştir. 

Yapı Tatil Zaptı: 

          2016 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 1 adet Yapı Tatil Zaptı 
düzenlenmiştir. 

Metruk Yapı :  

           2016 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı Kanunun 
39. Maddesi gereğince 2 adet Metruk Yapı  tespit edilmiştir. 

Kamulaştırma: 

           İlçemize Pazar yeri yapımı için kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 
Pazar yeri projesi içerisinde kalan 99 ada, 7 parselin kamulaştırma işlemi devam 
etmektedir.  

 Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri  : 

             2016 yılı içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi tamir, bakım ve yeni bina yapım  
işlerin yapılmasına devam edilmiştir. Köyden  mahalleye dönüşen yerleşim 
birimlerinin geliştirme çalışmaları yapılarak orada yaşayan vatandaşlarımızın yaşam 
şartları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Muhtelif mahallelerde Manisa Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte küçük çaplı düşük debili derelerde menfez çalışmaları 
yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca ulaşım yollarında kilit parke 
çalışması ve asfalt yama çalışmaları yapılmıştır.  
 İlçemiz merkezinde bulunan parkların bakım ve peyzaj çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Pınarlar  Mahallesinde  Gölet, Mahalle çeşmesi etrafına 
Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yolu düzeltilerek ağaçlandırma yapılmıştır. 
Şehir merkezinde Kurtuluş Parkı ve Şelale parkı tamamlanmıştır. Ayrıca Eskicami 
Parkı'na çocuk oyun grubu konularak, Mehmetbey Parkı peyzaj çalışması 
düzenlenerek trafo binası boyanmıştır.  
 İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde bulunan Belediye Başkanları parkı 936 m2 olup, 
136 m2 pergule çatı sistemi, sürme camlı kapalı alan, 800 m2’ lik açık alanda şelale 
ve havuz yapılarak bu yaz sezonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.  



  
 

 
Önümüzdeki hizmet dönemleri içerisinde bütün mahallelerde park ve 

yeşil alan çalışması yapılması planlanmaktadır. 
Dönem içerisinde şehir içindeki mevcut yolların ve kaldırımların tamir ve 

bakımları yapılmıştır. Kış aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle bozulan asfalt 
yollar tamir edilip, asfalt olmayan yollara kumlama yapılmıştır. Mahalle 
yollarına büz döşenerek yolların tahripliği azaltılmıştır. 
 Eğitim-öğretim dönemi içerisinde sağlıklı ders verebilmesi için 8 adet 
okulumuzun Belediyemiz tarafından tadilatı yapılmıştır. 
 İlçemiz merkezinde ve dış mahallelerimizde bulunan 42 adet camimizin 
tamir ve bakımı yapılarak vatandaşlarımızın ibadet etmeleri için uygun hale 
getirilmiştir. Ayrıca imamların kalması için kullanılan 9 adet cami lojmanın 
onarımı yapılmıştır.  
 Maddi imkansızlıkları  olan ve Belediye Encümeni tarafından uygun 
bulunan 4 ailemize yeni ev, 39 ailemize ise mevcut evlerinin tamir ve bakımı 
yapılmıştır. Ayrıca 6 ailemiz yangından, 1 ailemizde selden zarar gördüğü için 
işçiliği ve malzemeleri Belediyemiz tarafından karşılanarak yeni ev yapılmıştır. 
 Kiraz yetiştiriciliği yapan ilçemizde bulunan Pınarlar, Eskin, 
Rahmanhacılar ve Kürkçü mahallelerinde bulunan kiraz alım yerlerinin tamir 
ve bakımı yapılmıştır. Ayrıca diğer mahallelerimizde bulunan 20 adet hizmet 
binasının bakım ve onarımı yapılmıştır. 
 6360 sayılı yasa ile Belediyemize devr olunan köy konakları ve 
kahvehanelerin tamirleri yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. 

    Kanalizasyon  ve Alt Yapı Hizmetleri: 

       Manisa Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanması sebebiyle 
içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri MASKİ (Manisa Su Kanalizasyon İdaresi ) 
tarafından yerine getirilmektedir. İlçe merkezinde ve mahallelerde meydana 
gelen arızalar belediyemiz tarafından giderilmektedir. İlçemizde atık su arıtma 
tesisi yapımı  Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2017 yatırım programına 
alınmıştır.   

 İçme suyu Faaliyetleri: 

          Manisa Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanması 
sebebiyle içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri MASKİ (Manisa Su 
Kanalizasyon İdaresi ) tarafından yerine getirilmektedir. İlçe merkezinde ve 
mahallelerde meydana gelen arızalar belediyemiz tarafından giderilmektedir.  
  

    
Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri     : 
          
            Belediyemiz norm Kadroda 1 adet Temizlik İşleri Müdürü  
bulunmaktadır.  Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2016 yılı içerisinde 1 
adet sorumlu Memur, 2 kadrolu işçi, 5 kamyon şoförü, 1 traktör şoförü ve 12 
işçi olmak üzere toplam 22 personel görev yapmaktadır.   

          İlçemizin temizlik hizmetleri  1 adet 8 M3, 2 adet 5 M3 hacimli 3 çöp 
toplama kamyonu ve 1 adet kasalı traktör  tarafından  Müdürlüğümüzce yapılan 
program dahilinde toplanmaktadır. Çevre Sağlığının korunması için  Manisa 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ile müşterek 
çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Çalışmalar Çevre Sağlık Zabıtası 
tarafından denetlenmektedir.  



   

 

 Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri:  

            6360 sayılı Yasa ile Köy tüzel kişilikleri sona eren ve  Mahalle statüsüne 
kavuşan  46 mahallede bulunan ve belediyemize devr olunan bina, arsa, 
araziler Müdürlük tarafından tespit edilmektedir. 

         Hizmet alanına giren konularda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal 
Hizmetler Daire Başkanlığı ile program dahilinde mahallelerde yapılacak  
tarımsal suluma, hayvan sulama göletleri vb. faaliyetler yürütülmektedir. 

Kültür ve Sosyal Yardım ve Destek Hizmetleri: 

          1995 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve Cirit 
Festivali 2016 yılında 21. si düzenlenmiştir. Festivalle birlikte  5. Selendi’liler günü 
çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Bu kapsamda yöresel ikram ikramları, fakir aile 
çocuklarının sünnet töreni, mevlidi şerif, tarihte Selendi’nin yeri adlı konferans ve 
ücretsiz halk konseri düzenlenmiştir.  

           İlçe Müftülüğü  müştereken Kutlu Doğum Haftası nedeniyle etkinlikler 
yapılmıştır. 

       İlçemiz Pınarlar Mahallesinde 16. Kiraz festivali düzenlenmiştir. Festival 
çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.  

       Belediye Başkanlığı tarafından  yıl içinde yapılan mahalle gezilerinde tespit edilen  
fakir ve  yardıma muhtaç aileler ile  özürlü ve yaşlılara 300 adet gıda paketi yardımının 
yanında çeşitli hediyeler verilmiştir.  

      Merkez ve mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi özürlü vatandaşlara müracaatları 
değerlendirilerek 9 tekerlekli sandalye verilmiştir.  

      İlçemizde eğitim öğretim veren okullarda resmi bayramlarda yapılan müsabakalar 
ve etkinlikler çerçevesinde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilmiştir.  

     İlçemizde ikamet eden şehit ve gazi ailelerine gıda ve giyecek yardımı yapılmıştır.  

    Öğretmenler haftası nedeniyle öğretmenlerimize çeşitli hediyeler verilmiştir.  

    Tıp bayramı haftası nedeniyle doktorlarımıza çeşitli hediyeler verilmiştir.  

    Hemşireler haftası nedeniyle hemşirelere çeşitli hediyeler verilmiştir.  

     Çanakkale haftası etkinleri kapsamında ilçemiz camilerinde mevlidi şerif okutulmuş, 
vatandaşlara lokma ikramı yapılmıştır. 

     Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün çalışma Yönetmeliği kapsamında 
yapması gereken diğer görevler aksatılmadan yerine getirilmiştir.  

  Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri:  

       Belediyemiz Meclisi tarafından 05/05/2015 tarih ve 27 sayılı karar ile  ihdas 
edilen  ve 04/08/2015 ayı olağan toplantısında Çalışma Yönetmeliği kabul edilen 
Müdürlük ilçemiz merkez ve mahalle muhtarlıklarının talepleri doğrultusunda 
görev yapmakta olup, muhtarlıklar tarafından yapılan müracaatlar 
değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.   



 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri: 

      Çalışma Yönetmeliği kapsamında belediyemizin alım satım işlerini ve 
yönetmelik kapsamındaki diğer faaliyetleri yıl içerisinde aksatmadan 
yürütmüştür.  

       2016 yılı içerisinde personel çalıştırılmasına dayalı bir adet hizmet alım 
ihalesi gerçekleştirilmiştir. 

       Yeni Belediye Hizmet Binasında kullanılmak üzere Büro Malzemesi Satın 
alma İhalesi yapılmıştır. 

      İlçemiz merkezinde kaçak yapıların yıkılması için Kaçak İnşaat Yıkım İhalesi 
yapılmıştır. İhaleye katılan istekli bulunmadığın iptal edilmiştir.   

     Belediyemiz Hizmet Araçları için akaryakıt alım ihalesi yapılmış, ihaleye 
katılan olmadığından iptal edilmiştir.  

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri:  

      Belediyenin Bütçe Durumu  

 

a)Gelir Bütçesi  

 Belediyemizin 2016 yılı Gelir Bütçesi 13.256.000,00.-TL dir. 2016 Yılı Tahakkuk 

Toplamı 10.257.582,26.-tl dir. Yılı içinde 7.981.110,13.-TL Tahsil edilmiş olup gerçekleşme 
oranı %77,80 dir.  
 

  2016 yılında 228.329,96.-YTL Bina vergisi tahakkuk verilmiştir. 2015 

yılından 2016 yılına devir eden 122.410,17.-TL ile birlikte toplam 2016 yılı tahakkuku 

350.740,13.TL dir. 2016 yılı içinde 214.361,05.-TL sı tahsilat yapılmıştır. 2017 yılına 

136.379,08-TL sı devir etmiştir. Tahsilat oranı  %61,11 dir  

 

                       2016 yılında 49.004,35.-TL sı Arsa Vergisi Tahakkuku verilmiştir. 2015 

yılından 2016 yılına devir eden  36.010,48.-TL devir etmiş olup 2016 yılı toplam 

tahakkuku 85.014,83.-TL dir. 2016 yılı içerisinde 48.146,60 si tahsil edilmiştir. 2017 

yılına 36.868,23.-TL si devir edilmiştir. Tahsilat Oranı %56,63 dir. 

  

          2016 yılında 48.447,37.-TL sı Arazi vergisi tahakkuku verilmiştir.  2015 

yılından 2016 yılına 41.366,30.-TL devir etmiş olup toplam 2016 yılı toplam tahakkuku 

89.813,67.-TL dir. 2016 yılı içerisinde 41.098,52.-TL si tahsil edilmiş, 2017 yılına 

48.715,15.-TL sı devir etmiştir. Tahsilat oranı%45,75  

 

          2016 yılında 36.214,59.-TL sı Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku verilmiştir.  

2015 yılından 2016 yılına 61.493,06.-TL devir etmiş olup toplam 2016 yılı toplam 

tahakkuku 97.707,65.-TL dir. 2016 yılı içerisinde 40.858,94.-TL si tahsil edilmiş, 2017 

yılına 56.848,71.-TL sı devir etmiştir. Tahsilat oranı%41,81  

             2016 yılında 7.067,17.-tl İlan ve Reklam Vergisi Tahakkuku verilmiştir. 

2015 yılından 2016 yılına devir eden 42.211,01.-tl devir etmiş olup 2016 yılı toplam 

tahakkuku 49.278,18.-tl olmuştur.2016 yılı içerisinde 14.714,16.-tl tahsil dilmiştir.2017 

yılına 34.564,02.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 29,85 dur. 

                



 

 

                     2016 yılında 259,37.-tl Hayvan Kesim ve Denetleme Harcı Tahakkuku 

verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına devir eden 6.900,27.-tl devir etmiş olup 2016 yılı 

toplam tahakkuku 7.159,64.-tl olmuştur.2016 yılı içerisinde 750,74.-tl tahsil 

dilmiştir.2017 yılına 6.408,90.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 10,48 dir. 

           2016 yılında 184.129,30.-tl İşgal Harcı Tahakkuku verilmiştir. 2016 yılı 

toplam tahakkuku 184.129,30.-tl olmuştur.2016 yılı içerisinde 183.706,30.-tl tahsil 

edilmiştir.2017 yılına 423,00.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 99,77 dir. 

  2016 yılında 2.516,26.-tl İşyeri Açma İzni Harcı Tahakkuku verilmiştir. 

2015 yılından 2016 yılına devir eden 20,00.-tl devir etmiş olup 2016 yılı  toplam 

tahakkuku 2.536,26.-tl olmuştur.2016 yılı içerisinde 2.536,26.-tl tahsil edilmiştir.  

Tahsilat oranı % 100,00 dir. 

           2015 yılından 2016 yılına devir eden 200,00.-tl devir etmiş olup 2016 yılı 

toplam tahakkuku 200,00.-tl olmuştur.2016 yılı içerisinde 151,11.-tl eksiltme yapılmış 

olup toplam tahakkuk 48,89.-tl.2016 yılına 30,00.-tl tahsil edilmiştir edilmiştir. 2017 

yılına 18,89.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 61,36 dir. 

  2016 yılında 8.268,04.-tl Başka Yerde Sınıflandırılmayan vergiler 

Tahakkuku verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına devir eden 152,61.-tl-tl devir etmiş 

olup 2016 yılı toplam tahakkuku 8.420,65.-tl olmuştur.2016 yılı içerisinde 8.412,06.-tl 

tahsil edilmiştir.2017 yılına 8,59.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 99,89 dir. 

                      2016  yılında 146.959,76.-tl Mal Satış Geliri Tahakkuku verilmiştir.  2015 

yılından 2016 yılına devir eden 100,00.-tl devir etmiş toplam tahakkuku 147.059,76.-tl 

olmuştur.2016 yılı içerisinde 147.059,76.-tl tahsil edilmiştir.2017 yılına 17,09.-tl devir 

edilmiştir. Tahsilat oranı % 99,98 dir. 

          2016 yılında 146.420,45.-TL sı Diğer Hizmet gelirleri tahakkuku verilmiştir.  

  2015 yılından 2016 yılına 100,00 devir etmiş toplam tahakkuku 146.520,45 dir. 2016 yılı 

içerisinde 146.520,45 si tahsil edilmiş, Tahsilat oranı%100   

                     2015 yılında 18,88.-TL sı Su Tahsilatı tahakkuku verilmiştir. 2015 yılından 

2016 yılına 554,24.-TL sı devirle birlikte  2016 yılı toplam su tahakkuku 573,12.-TL dir. 

2016 yılı içerisinde 324,00 si tahsil edilmiş, 249,12.-TL si 2016 yılına devir etmiştir. 

Tahsilat oranı%56,53   

               2016 yılında 736.267,11.-TL sı Diğer Kurumlar Hasılatı tahakkuku 

verilmiştir.2015 yılından 2016 yılına 428,34.-YTL sı devirle birlikte 2016 yılı toplam 

Diğer Kurumlar hasılatı tahakkuku 736.695,45.-TL dir. 2016 yılı içerisinde 736.695,45.-

tl si tahsil edilmiş, Tahsilat oranı%100 

 2016 yılında 19.970,00.-TL sı Sosyal Tesis Kira geliri tahakkuku 

verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına 975,00.-YTL sı devirle birlikte  2016 yılı toplam 

Sosyal tesis Kira Geliri  tahakkuku 20.945,00.-TL dir. 2016 yılı içerisinde 20.945,00 si 

tahsil edilmiş, Tahsilat oranı%100   

                  2016 yılında 232.136,70.-TL si   Kira Tahakkuku verilmiştir. 2015 yılından 

2016 yılına 100.128,43.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2016 yılı tahakkuku 332.265,13.-TL 

dir.  2016 yılı içerisinde 212.657,41.-TL si tahsil edilmiştir. 2017 yılına 119.607,72.-TL si  

2017 yılına devir  etmiştir. Tahsilat oranı %64,00 

         2016 yılında 37.943,69.-TL si Encümen para cezalarından Tahakkuku 

verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına 1.767.168,89.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2016 yılı 

tahakkuku 1.805.112,58.-TL dir.  2016 yılı içerisinde 13.474,88.-TL si tahsil edilmiştir. 

2017 yılına 1.791.637,70.-TL si 2016 yılına devir  etmiştir. Tahsilat oranı %0,74 

                   2016 yılında 58.151,59.-TL si Vergi ve diğer amme alacaklarından 

Tahakkuku verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına 252,70.-TL sı devir etmiştir. Toplam 

2016 yılı tahakkuku 58.404,29.-TL dir.  2016 yılı içerisinde 58.265,00.-TL si tahsil 

edilmiştir. 2016 yılına 139,29.-TL si   devir  etmiştir. Tahsilat oranı %99,76  

       

 

 



 

 

                    2016 yılında 24.605,47.-TL si Diğer vergi cezalarından 2016 yılı Tahakkuku 

verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına 12.388,73.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2016 yılı 

tahakkuku 36.994,20.-TL dir.  2016 yılı içerisinde 20.744,57-TL si tahsil edilmiştir. 2017 

yılına 16.249,63.-TL si devir etmiştir. Tahsilât oranı %56,07  

       2016 yılında 35,30-TL si Kişilerden alacaklar gelirinden 2016 yılı Tahakkuku 

verilmiştir. 2015 yılından 2016 yılına 175,44.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2016 yılı 

tahakkuku 210,74.-TL dir.   2017 yılına 210,74.-TL si devir etmiştir.    

 

 b)Gider Bütçesi: 

 2015 yılı gider bütçesi 13.256.000,00.-TL dir.  2016 yılı içerisinde 7.169.273,55.-

TL si harcanılmış olup, 6.086.726,45.-TL si iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı % 54 dir.  

  

  c)  2016 Bütçesinde Meydana gelen sapmalar ve nedenleri:  

            Analitik Bütçe 3 yıla göre yapıldığından ilçemizde tahmin edilen işgaliye gelirleri 

ve devlet yardımları tahmin edildiği şekilde gerçekleşmediğinden, ayrıca yılı içerisinde 

tahsil edilmesi gereken gelir kalemlerinden bazılarının tahsil edilemediğinden sapmalar 

olmuştur.  

             d) 2016 yılı bütçesinden yapılan aynı ve nakdi yardımlar: 

2016 yılı bütçesinden 347.358,11.-TL lik  (hane halklarına, camilere, okullara, 

imamevlerine köy konaklarına vb.) ayni yardım yapılmıştır. Ayrıca Selendi Belediye 

spor kulübüne 34.000,00.TL lik nakdi yardım yapılmıştır.  

 

 

 

3-BELEDİYEMİZİN ORTAKLIKLARI  

 

A)Türkiye Halk Bankası  

 

 SERİ NO:   HİSSE NO:   KIYMETİ(TL)  

 01298   141231    100.- 

 01299   141232    100.- 

 01300   141233    100.- 

 01301   141234    100.- 

 22930   141226/414230   500.- 

 38233   308377            1.000.- 

TOPLAM                                                 1.900.- 

 

B) Uşak Mermer Sanayi ve Madencilik A.Ş. hisse Senetleri  

 

SERİ NO   KIYMETİ (TL) 

 

172 100.000.- 

173 100.000.- 

174 100.000.- 

TOPLAM   300.000.- 

 

c)SELTAŞ Akaryakıt San.Tic.A.Ş.Hisse Senetleri  

 

SERİ NO  ADEDİ  NOMUNEL DEĞERİ(TL)  TUTARI(TL)  

 

0001-2625 2625  1.000.000.-    2.625.000.000.- 

 

   



 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir; tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 

Bu raporda açıklanan faaliyet için idare bütçesinde müdürlüğümüze tahsis 

edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki 

alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 

işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 

birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

Bu güvence, Mali Hizmetler Müdürlüğü birim yöneticisi olarak sahip olduğum 

bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrolleri denetici raporları ile  Sayıştay raporları gibi 

bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 

hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mali Hizmetler Müdürlüğü 04/04/2017) 

 

 

        Zeynal AKTAŞ 

        Mali Hizmetler Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:  

            5018 Sayılı Kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol Harcama 
Yetkilisi,  Belediye Encümenince ve Belediye Meclisi tarafından 
yürütülmektedir. 

5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Ocak 2017 ayı Meclis 
toplantısında seçilen Denetim Komisyonu tarafından Belediyenin 2016 yılına ait 
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimleri 
yapıldı. Yapılan denetim sonucu yazılan denetim kurulu raporu meclis katipliği 
tarafından toplantıda madde madde  okundu. Herhangi bir olumsuzluk 
saptanmadı.  

                                 

               II-     AMAÇ VE HEDEFLER 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri: 

            Belediyemizin amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak,  toplumdan aldığı yetki ile ve yine toplumun kaynaklarını kullanarak 
hizmet üretmektir. Hizmet üretirken kamu kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması ana prensibimizdir. Selendi Belediyesi olarak öncelikle toplumun 
ekonomik açıdan kalkınması, yeni iş sahaları açılması planlanmıştır.  

  B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

            Hizmette temel politikamız kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılarak 
kaliteli hizmet üretimi sağlamaktır. Öncelikli hedeflerimiz arasında yeni iş 
sahaları açılması için imar düzenlemeleri yapmak, istihdamın artırılması 
amacıyla çeşitli kurslar düzenlemek, üreticilerin üretimlerinin kaliteli bir şekilde 
üretilmesi ve pazarlanması için girişimlerde bulunmak önceliklerimizdir. 

 

 

  III-   FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- MALİ BİLGİLER: 

             Mali Denetim Sonuçları: 

            5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye 
meclisimiz ve belediye encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır. 5018 
Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi Sayıştay’ca yapılmaktadır. 

IV-  KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 A-Üstünlükler: 

             Belediyemizin sahip olduğu makine ve araç parkındaki araç sayımızın  
eksikliği  ile  belediyemizdeki teknik personel eksikliği bizi diğer kurumlardan 
ayırtan üstünlüklerimizdir. 



 

 

      B-Zayıflıklar: 

             Belediyemizin zayıflıklarının başında Merkezi İdare tarafından gönderilen vergi 
gelirlerinden alınan payların azlığı, 5779 sayılı kanun gereğince belediyelere 
gönderilen yardımların nüfus bazında gönderilmesi neticesinde alınan nüfus kriterleri 
arasındaki farkın çok olması,  gönderilen paylardan yapılan kesintiler ile yetişmiş 

insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.  

V-    ÖNERİ VE TEDBİRLER:  

            Sonuç itibariyle 2016 yılı belediye hizmetlerinin verimliliği açısından özellikle 
Merkezi idare tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yapılması sebebiyle 
sekteye uğramaktadır. Performans tablosundaki projelerin tamamı belediyemizin kendi 
öz kaynakları ile gerçekleştirilmiştir. Merkezi yönetim tarafından gönderilen vergi 
gelirleri pay miktarı Avrupa ülkeleri seviyesine çıkartılmalıdır. 

                 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

 Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş insan kaynaklarının, 
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak 
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli 
güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 

 Burada raporlanmayan idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim. 04/04/2017  

                                                                                                    Ecz.Nurullah SAVAŞ  

                                                                                                     Belediye Başkanı 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

  

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

  

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

 Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize 
tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, 
görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar 
ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi 
sağladığını ve harcama birimimiz de süreç ve kontrolünün etkin olarak 
uygulandığını bildiririm. 

 Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve 
değerlendirmelere, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay Raporları gibi 
bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 Bu raporda raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir 
husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  04.04.2017 

  

  

Ecz.Nurullah SAVAŞ  

                                                                                                Belediye Başkanı 

  

  

  

  

  

  


