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2018 YlLl

sELENDi BELEDiYE BAşKANLlĞl

FAALiYET RAPORU

5UNUŞ;

Sürekli i|erlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel
yöneticilik anlayışı içerisinde, İlçemizin önceliklerini göz önünde bulundurarak
hizmetlerimizi belli bir plan d6hilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve
etkin kulIanmaya çalışarak 2018 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 sistem:nin de temel
taşla rında n biridir.

Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2018 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, 2018 yılında yürütülen yat|r|m hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle mali
bilgileri kapsamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55. maddesi gereğince hazırlanan 2018 Yılı Selendi
Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunu Belediye Meclisimize arz eder, yeni çalışma
döneminde başarılar dilerim. 26l O3 l 2OL9

Vet. Hek. Yasin DUMLUPlNAR
Belediye Başkanı



|_ GENEL BiLGiLER

A- Misyon Ve Vizyon

MisYoNUMUz

SELENDİ İl-ÇrSİ' nl "huzur ve refah İçinde yaşanan şehiı'' yapmak.

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedenidir.
Belediyeler, ilçe ve ilçe halkının ortak niteIikteki medeni ihtiyaçlarını karşılayabilmek
amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda insan|arımızın
ve şehirlerimizin ihtiyaçları hız|a değişmekte ve çeşitlen mektedir. 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
kuruluş|ar olarak, kentin gelişimini ve ilçe insanının ihtİyaçlarını sağlıklı ve sürdürülebilir
biçimde karşı|amak zorundadırlar.

Belediyeler, şehirlerin planianmasından 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
denetim lerinden, toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; ilçenin temizliğinin
sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda
bulunmaktan, kültürel faaliyetlerin organize ediImesine kadar çok değişik alanlarda hizmet
vermekle yükümlüdür. Bu görevlerinin yan| sıra 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yeni görev
ve yetkiler de belediyelere verilmiştir. Acil yardım, kurtarma, ambulans, şehir içi trafik,
turizm, tanıttm, okul öncesi eğitim, devlete ait okulların bakım, onarım ve araç gereç
ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık tesisleri, küitürel ve tabiat varlıklarının korunması gibi
hizmetlerin yanl slra "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 belediyetere 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 yerIeşim birimi haline getirir. Bu sebeple Selendi Belediyesi,
Selendi'nin huzur ve refah içerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisine misyon
olarak kabul etmektedir.



VizYoNUMUz

"HizMETTE VE KALiTEDE önıvı« srLıoiyt"

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 hlzmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir sürekli
eleştirilmektedir.

Kamu yönetimine yönelik eleştirilerdeki art.ş, 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 zemln hazırlamaktad ır.

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. Vatandaş|n 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,
etk:n biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek
olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.



3- Yetki Görev ve sorumluluklar:

Belediye, kanunlarla münhasıran başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen
mahallT müşterek nitelikteki her türlü görev ve hizmeti yapaı veya yaptırır, gerekli kararları
a|ır, uygular ve denetler.

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre
sağlığı, temizlik ve katl atlk; zablta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alan|ar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor; sosyaI 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 onarımtn| yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve
malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebiIir; kültür
ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve
işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.

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

Belediyenin 8örev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınır|arını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

1- Fiziksel Yap|

Selendi Belediyesi 1954 yılında kurulmuştur. Büyükşehir İlçe Belediyesi olması
nedeniyle 5350 sayılı Yasa ile Tüzel kişiliği kaldırılan 45 Köy Mahalle statüsü kazanmış olup,

toplam 57 Mahallesi, 115 bağiısı bulunmaktadır.

26103l2o|9 Tarihi itibari ile nüfusu 20.334 dir.

2- ÖrPüt Yaplst:

Belediyemizin örgüt yapısı Belediye Başkanı,8elediye Mecİisi ve Belediye Encümeni

olmak Üzere 3 klslmda toplanmıştır. Belediye EncÜmeni, toplantllarl 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.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu Ve hizmetin
ivediliği dikkate alınarak belirienir.

c- ionnryp iı-isxiııı giLe iı-e R:



3- Bilsi ve Teknoloiik kavnakıar:

Belediyemizde belediye bütçe imkanları çerçevesinde çağınteknolojik bilgi kaynaklarından ve aletlerinden faydalanılması
Belediyemizde bütün birimler bilgisayar pro8ramlna bağlanmıştır.

gerektirdiği tüm
amaçlanmıştır.

Belediyemizin araç makine parkında halen; bir adet damperli kamyon, 1adet şehir içi
otobüsü, 4 adet binek aracı , üç adet motosiklet, bir adet BMc marka küçük greyder, ı adet
Kamatsu Grayder,3 adet traktör,2 adet kamyonet,4 adet çöp toplama kamyonu,2 adet
kazıcı- yükleyici iş makinası, olmak üzere top|am 21 araçla hizmet verilmektedir. Araç
parkında bulunan tüm araçların tamir, baklm ve onarımları yapılmakta Belediyemize
kademe kazandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir,

Makine Ve Arac Parkı:

4- lnsan KaVnakları:

5- Sunulan Hizmetler:

5393 SaYılı Belediye (anunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler dahiiinde
ilçe halkına sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır.

Belediye Meclisi ve Beledi ve Encümeni Faaliyetleri:

Belediye Meclisimiz 2018 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 o|up, muhtelif
konularda 104 adet karar aimıştır. kararlar ilçe kaymakamlığına gönderiimiş herhangi bir
itiraz olmadan kesinleşmiştir.

BelediYe Encümeni5393 Sayılı Beled;ye Kanununun 34. maddesi iie kendisine verilen
yetkileri kullanmak üzere aynı kanunun 35. Maddesi gereğince her hafta düzenti olarak
çarşamba günleri toplanmaktadır. Dönem içerisinde ilçemizde faaliyet 8österen umuma
açık istırahat ve eğlence yerlerine kolıuk kuwetlerince düzenlenerek belediyemize
gönderilen idari yaptırım tutanaklarlna İstinaden 9 adet para cezasl, 17 adet ayni yardım,
32 adet imar (ifraz Tevhit} , 2 adet bütçe, 2 adet Yapl Tatil zaptl, 1 adet kamulaştlrma, 6
adet tahsis, 1adet Metruk Yapı Yıkımı, 3 adet ihdas, 1 işyeri Kiralama Ayrıca 7 adet muhtelif
karar olmak üzere toplam 81 adet karar alınmıştır.

Gerek belediye meclisimiz gerekse beıediye encümenimiz dönem içerisinde 5018 sayılı
kanunla verilen denetim yetkisini ve 2886 sayılı kanunia verilen ihale yetkisini kullanmıştır.

Belediyemizde Bakanlar kurulu kararı ile uygulamaya konulan il özel idareleri ve
BelediyeIerde Norm kadro uygulaması hakkındaki yönetmeIik çerçevesinde belediyemizin
tanımlandığı D4 grubunda iken 6360 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte Büyükş;hir ilçe
Belediyesi o|ması dolayısıyla c5 grubuna yükseltilmiştir. 117 adet memur kadrosu ile 59 adet işçi
kadrosu verilmiştir. Belediyemiz meclisincğ bu kadroların unvanları yine yönetmelik çerçevesi
iÇerisinde belirlenmiŞtir. Belediyemizde halen 36 adet 657 saylll Devlet Memurları ranrnun, tabi
memur 3 adet işçi ile çallşmalara devam edilmektedir. Belediyemizde 5393 sayılı kanunun
49.Maddesi gereğince blr adet klsmi zamanlı sözleşmeli (Avukat), seltaş A.Ş bünyesinde 94 işçi
çalışmaktadır.



Beledive yazı 
İ sleri Müdürlüğ ü Faalivetleri:

Belediyemiz yazı işleri birimine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özei
kuruluşlardan gerek bilgi ve belge gerek duyuru ve uygulama konularında gelen evraklar
kay|t alt|na alınarak gereği yapılmak üzere konularına göre ilgili birim müdürlüklerine EBYS
üzerinden gönderilmiştir. Takipleri yapılarak süresi içerisinde işlem yapılması sağlanmıştır.

Beledivemiz Ev|endirm e Memurluğu FaaliVetleri:

Belediyemizde Evlendirme Memurluğu Belediye Başkanı uhdesinde bulunmakta
olup, görevlendirilen personel tarafından yü rütülmektedir. Dönem içerisinde toplam 13o
adet çiftin nikah işlemi gerçekleştirilmiştir. yine dönem içerisinde toplam 13o çifte uluslar
arası Aile cüzdanı verilmiştir.

Belediyemiz norm Kadroda 1 adet zablta Müdürü, 1 adet zablta Amiri. 1 adet zablta Komiserİ,
24 adet zab|ta Memuru bulunmaktadır. Belediye Meclisince 22 adet zab|ta Memuru kadrosu ihdas
edilmiş, 9 kadro dolu, 13 kadro münhaldir. Zabıta Amiri ve Zabıta Komiseri kadrosu münha|
durumdadır,

Zabıta Memurları görev alanları idare tarafından belirlenmiş, imar, inşaat, esnaf denetimi,
Çevre Sağlığı, temizlik hizmetleri sürekli kontrol edilmekte, yapılan çalışmalar denetlenmektedir.

2018 yılı içerisinde Zabıta Müdürlüğü tarafından 25 adet Sıhhi,4 adet Gayri Sıhhi Müessese, 11
adet umuma açlk istirahat ve eğlence yeri olmak üzere toplam 40 adet iş yeri açma ve çal|şma ruhsatl
Verilmiştir.

imar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte 1 adet YaPl tatil zapt| tanzim edilmiştir. Ayrıca 5326
sayılı Kabahatler Kanununa göre 2 adet idari yaptlrlm tutanağl tanzim edilerek işlem yapılmıştır.

2018 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte 2 ( iki )yapıya yapı tatil zapt| tutulmuştur.

Özel Bayramlar ve genel tatil günleri ile özellik taşlyan günlerde törenlerin gerektirdiği
hizmetler aksamadan yaptlmıştır.

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

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 işleri Daire 8aşkanlığı ile müşterek
olarak sivrisinek ve karasinekle mücadele amacI ile ilaçlama çalışmaları yürütülmüştür.

2018 yılı içerisinde belediyemize zablta Müdürlüğüne bulunarak teslim edilen para,
mücevher ve değerli eşyalar "KAYIP VE BULUNTU EşYALAR HAKKlNoAKi UYGUIAMA YÖNETMEtiĞi"
kapsamında işlem yapılmlştIr. zabIta müdürlüğümüze bulunarak teslim edilen; 4.373 T[ ( Dört bin üç
yüz yetmiş üç) TL'nin 1.505 TL ( Bin beş yüz beş) TL ve 20 EURo sahiplerine teslim edilmiştir. Geri
kalan 2.868 ( iki bin sekiz yüz atm|ş sekiz) TL 5eIendi Belediye Başkanlığı kayıp buluntu paralar, ziraat
Bankasl 562-30122408-5010 numaralı hesabına yatlrllm|şt|r. Bulunan 1 adet çeyrek altln da
BeIediyemiz Kasası içinde muhafaza edilmektedir.

sonuç olarak Belediyemiz Encümeni ile Belediyemiz Meclisİnin almlş olduğu Ve zab|ta Teşkilatı
taraf|ndan ifası gereken görev ve mevzuatlar ile İçişleri Bakanlığınca kabul edilen Zabıta Personeli
Yönetmeliğinde bulunan mevcut hükümler zab|ta Personelimiz taraflndan yerİne getirilmiştir.

zablta Hizmetlerİ Faalivetlerİ :



imar ve sehircilik Müd ürlüğü Faaliyetleri:

Kamulaştlrma yapılmamlştİr.

lnŞaat Ruhsatlarl:

2018 yılı içerisinde imar ve Şehircilik Müdürlüğü taraflndan 29 adet :nşaat ruhsatl
düzen lenmiştir.

Yapl Ruhsatl:

2018 y.lı içerisinde 3194 Sayıh İmar Kanunu hükümlerine göre 41 adet yapı için yapı kullanma
ruhsatl Verilmiştir.

Yapl Tatilzaptl:

2018 yılı içerisinde İmaı ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı İmar Kanunun 32.
Maddesi gereğince 2 adet Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir.

Metruk Yapl :

2018 yılı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 3194 sayılı Kanunun 39. Maddesi
gereğince 1 adet Metruk Yapı kararı alınmış olup, 1 metruk yapının yıkım işlemi yapılacaktır.

Fen İşleri Müdürlüğü Faalivetleri :

2018 yılı içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi tamir, bakım ve yeni bina yap|m işlerin
yapılmasına devam edilmiştir. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinin geliştirme

çalışmaları yap|larak orada yaşayan vatandaşlar|m|zın yaşam şartları iyileştirilmeye çahşılmıştır.
Muhtelif mahallelerde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte küçük çaplı düşük debili derelerde
menfez çallşmalarl yapllmlştlr ve yapılmaya devam edilmektedir. Ayrıca mahalle İçi yollarda kilit
parke çalışması ve asfalt yama çalışmaları yapılmıştır.

llçemiz merkezinde bulunan parklarln baklm Ve peyzaj çallşmalarl gerçekleştirilmiştir. Ayr|ca
Belediyenin görev alanl kapsamlnda bütçe imkanları ölçüsünde mahalli mülterek ihtayaçlar karlllanmlltr.
okullar ve ibadethanelerde küçük çaph onarlm h|zmetleri yerine getirilmi:tir. 2018 ylll içerisinde
ilçemizde meydana gelen do:al afetlerde zarar gören vatandallara imkanlar dahilinde ayni yardlm
yapllml:tlr.

kanalizasvon ve Al t Yapl llizmetleri:

Manisa Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasl sebebiyle içme suyu Ve
kanalizasyon hizmetleri MAsKl (Manisa su Kanalizasyon ldaresi ) taraflndan yerine
getirilmektedi.,

ıcme suvu Faaliyetlera:

Manisa Belediyesinİn Büyüİşehir Belediyesi statüsü kazanmasl sebebiyle içme suyu ve
kanalizasyon hizmetleri MAsKl (Manisa su Kanalizasyon ldaresi ) taraflndan yerane
getirilmektedir

Ka mula5tlrmalar:



Park ve Yeşil A|an Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde büro ve saha işçisi olarak 40 personel çal|şmaktadır.
sahada yeterli teknik personel bulunmamaktadIr. Mevcut Makine ve ekipmanla ilçemiz
merkezinde bulunan parkların bakım ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Karşlova Mahallesi park|na Vatandaşlarln faydalanmalı için spor aletleri monte edilmiştir.
Ayr|ca ilçe merkez ve mahallelerde bulunan parklara otomatik hayvan sulukları
konulmuştur.

yeni insaat yap| mı calısmaları

Köy Tüzel Kİşiliği sona eren ve mahalle statüsü kazanan 45 mahalleye çok amaçlı salon
yapılması projesi kapsamında.
Selmanhacılar Mahallesinde çok amaçlı salon yaplml tamamland|.
Eskin Mahallesi kiraz alım yeri ve çok amaçlı salon yapımına tamamlandı.
Kurtuluş Mahallesine çok amaçlı salon yapımı kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesine
yer tahsisi yapılmış, Düğün salonu yapılarak belediyemize devir edilmiştir. Aynı yerde
belediyemi2 tarafından kır düğün salonu yapllarak hi2mete sunulmuştur.

vatandaslara yap llan yardlm Amacll Hizmetler

Mahallelerimizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlardan oturdukları
meskenlerin iyileştirilmesi için müracaatları karşılığında malzeme (İnşaatl ve işçilik
yardımı yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde 2017 yılından devir eden ve devam eden hizmetler tamamlanmış
olup, bunun yanında mevcut mahalle ulaşım yollarının Büyükşehir Belediyesi ile
müştereken tamir bakım ve onarım işleri ile banket çalışmaları asfalt yama ve tamir
işleri periyodik olarak yapılmış olup, mahalle içi yollarda ihtiyaç duyulan yerlerde
yol genişletme çalışmaları yapılmıştır.

Belediyemiz norm Kadroda 1 adet Temizlik İşleri Müdürü bulunmaktadır. Temizlik
İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı içerisinde 3 işkur personeli, 19 hizmet allm personeli

olmak üzere toplam 22 personel görev yapmaktadır.

ilçemizin temizlik hizmetleri 1adet 11 M3, 1adet 8 m3,2 adet 5 M3 hacimli 4 çöp
toplama kamyonu ve 1 adet kasalı traktör tarafından Müdürlüğümüzce yapılan program

dahilinde yapılmaktadır. Çalışma saatleri 07:00-16:00 / 16:00-24:00 iki ekip vardiyalı otarak

yol ve kaldırım calısmaları

Temizlik İsleri Müdürlüğü Faalivetleri :



çal|şmaktadIr.

Ayrıca 3 iş kur personeli her gün 08:00-17:00 saatleri arasında ilçe merkezinde kül
toplama hizmeti vermektedir.

Temizlik ekipleri tarafından toplanan katı atıklar Karabeyler Mahallesi Köseler Sokakta
YaPılan geÇici transfer istasyonunda çöpler yere dökülmeden tırın içine boşaltılarak Manisa
Uzun burun katı atık transfer İstasyonuna gönderİlmektedir.

çevre sağ|ığının korunması için Manisa Büyükşehir belediyesi çevre koruma kontrol
Daire Başkanlığı ekiplerince ilçemiz genelinde kullanılan çöp konteynırları çöp toplama aianı
ve selendi Çayı güzergahı ile gübrelikler, hayvan ahırları, besi çiftlikleri ve diğer haşere
üretebilecek mekanlar sürekli olarak ilaçla n ma ktadı r.

Temizlik hizmetleri zabıta Müdürlüğü tarafından düzenli olarak takip ve kontrol
ediImektedir.

Kırsal Hizmet|er Müdürlüğü FaalivetIeri:

5360 sayılı yasa ile köy tüzel kişilikleri sona eren ve Mahalle statüsüne kavuşan 45
mahallede bulunan ve belediyemize devr olunan tarımsal nitelikli araziler Müdürlük
taraf ından tespit edilmiştir.

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

Belediye Başkanlığl taraflndan yıl içinde yap|lan mahalle gezilerinde tespit edilen fakir ve
yardıma muhtaç aileler ile özürlü ve yaşlılara gıda paketi yardımının yanlnda çeşitli hediyeler
Verilmiştir.

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

Öğretmenler haftası nedeniyle öğretmenlerimize çeşitli hediyeler verilmiştir.

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

Muhtarl:k İsleri Müdürlü ğü Faa livetIeri:

Belediyemiz Meclisi tarafından o5/o3l2ol5 tarih ve 27 sayü karar ile ihdas edilen ve
O4lO8l2OI5 ayı olağan toplantısında Çalışma Yönetmeliği kabu| edilen Müdürlük ilçemiz
merkez ve mahalle muhtarlıklarının talepleri doğrultusunda görev yapmakta olup,
muhtarlıklar tarafından yapılan müracaatlar değerlendirilmekte ve sonuçlandı rılmaktadı r.
Ayrıca kamu kurum ve kuruiuş|arından Müdürlük bünyesine gelen resmi yazılara süresi
içerisinde cevap verilmektedir.

Kültür Ve sosval Yard|m Ve Destek Hizmetleri:

1995 ylllndan itibaren her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kültür ve cirit Festivali 2o18 ylllnda
23. si düzenlenmiştir, Festivalle birlikte 7. selendi'liler günü çeşitli etkinlikleıle kutlanmlştlr. Bu
kapsamda fakir aile çocuklarının sünnet töreni, mevlidi şerif düzenıenmiştir.



kurumlara iletilmektedir.

Başkanlık tarafından verilen diğer görevler yürütülmekted ir.

Destek Hizmetleri Müdür|üğü FaalivetIeri:

2018 yılı içerisinde belediyemizin alım işleri ve diğer faaliyetleri çalışma yönetmeliği
kapsamında Müdürlüğümüz tarafından aksamaya sebep verilmeden yürütülmüştür.

1. ilçemizde temizlik işlerinin aksamadan yürütülmesi maksadıyla; Türkiye Belediyeler
Birliği tarafından Temizlik işleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere kurumumuza 1 (bir) adet
lVECO Çöp Toplama Arac! araç hibe edilmiştir.

Kurumumuzda hali hazırda bulunan 4 (dört) adet binek otomobil, 3 (üç) adet traktör, 2 (iki}
adet motosiklet, 1(bir) adet damperli kamyon,2 (ikil adet kamyonet,5 (beş) adet çöp
top|ama kamyonu, 1(birl adet otobüs,2 (iki) adet kazıcı-yükleyici iş makinesi ve 2 (iki) adet
greyder iş makinesi ile hizmet verilmeye devam edilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Faa livetleri:

2-BELEDiYENiN Büıcı ounurvıu

a)Gelir Bütçesi
Belediyemizin 2018 yılı Gelir Bütçesi 12.133.473,00.-TL dir. 2018 Yılı Tahakkuk

Toplamı 10.559.27l,87._tl dir. Yılı içinde 10.619.055,80.-TL Tahsil edilmİş olup gerçekleşme
oranı o/o82,37 dir.

2018 yılında 282.493,79,-YTL Bina vergisi tahakkuk verilmiştir. 2017
yılından 2018 yılına devir eden 167.063,85.-TL ile birlikte toplam 2017 yılı tahakkuku
449.557,64.TL dir. 20l8 yılı içinde 311.055,87.-TL sı tahsilat yapılmıştır. 20l9 yılına
138.501,80-TL sı devir etmiştir. Tahsilat oranı %o69,19 dur.

2018 yılında 48.776,47.-TL sı Arsa Vergisi Tahakkuku verilmiştir. 2017
yı|ından 2018 yılına devir eden 48.770,24.-TL devir etmiş olup 20l8 yılı toplam tahakkuku
97 .546,71.-TL dir. 20l8 yılı içerisinde 64.936,84'si tahsil edilmiştir. 2019 yılına 32.609,87._
TL si devir edilmiştir. Tahsilat Oranı %o66,56 dir.

2018 yılında 60.480,88.-TL sı Arazi vergisi tahakkuku verilmiştir. 2017
yılından 2018 yılına 59.388,42.-TL devir etmiş olup toplam 2018 yılı toplam tahakkuku
1l9.869,30.-TL dir.2018 yılı içerisinde 66.154,58.-TL si tahsil edilmiş,2019 yılına
53.7|4,72.-TL sı devir etmiştir. Tahsilat oranı%o55,18

2018 yılında 62.409,15.-TL sı Çevre Temizlik Vergisi tahakkuku verilmiştir.
2017 yılından 2018 yılına 69.721,19.-TL devir etmiş olup toplam 2018 yılı toplam
tahakkuku 132.130,34.-TL dir. 2018 yılı içerisinde 77.635,6|.-TL si tahsil edilmiş, 2019
yılına 54.376,73.-TL sı devir etmiştir. Tahsilat oranı7o58,75

2018 yılında 35,732,42.-tl İlan ve Reklam Vergisi Tahakkuku verilmiştir.
20l7 yılından 2018 yılına devir eden 35.455,75._tl devir etmiş olup 20l8 yılı toplam
tahakkuku 71.188,17.-tl olmuştur.2018 yılı içerisinde 51.938,07.-tl tahsil dilmiştir.2Ol9
yılına l9.250,10.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı "h 72,95 dir.



2018 yılında 3.690,15.-tl Hal,van Kesim ve Denetleme Harcı Tahakkuku
verilmiştir. 2017 yıhndan 2018 yılına devir eden 6.320,22.-tl devir etmiş olup 2018 yılı
toplam tahakkuku -2.630,07.-tl olmuştur.2018 yılı içerisinde 0,00.-tl tahsiİ edilmiştir.20l9
yılına 3.690,15-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı %o 0' dır.

2018 yılında l73.723,40,-tl İşgal Harcı Tahakkuku verilmiştir. 2018 yılı
toplam tahakkuku 174.146,40.-tl olmuştur. 2018 yılı içerisinde l73.947,43.-tl tahsil
edilmiştir. 20l9 yılına 423,00.-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı oh 99,88 dir.

2018 yılında 3.172,14,-tl İşyeri Açma İzni Harcı Tahakkuku verilmiştir.
2017 yılından 2018 yılına devir eden 0,00.-tl devir etmiş olup 2018 yılı toplam tahakkuku
3.|72,14.-t| oİmuştur. 2016 yıh içerisinde 3l72.14.-tl tahsil edilmiştir. Tahsilat oranı "/o
l00,00 dir.

Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcından 2018 yılı toplam tahakkuku
l8,89 TL. olmuştur.20l9 yılına devretmiştir.

20l8 yılında 6.813,97.-tl Başka Yerde Sınıflandırılmayan vergiler
Tahakkuku verilmiştir. 20l7 yılından 20l8 yılına devir eden 22,23-tl devir etmiş olup 2018
yılı toplam tahakkuku 6.836,20.-tt olmuştur.2018 yılı içerisinde 3.706,74.{l tahsil
edilmiştir.2019 yılına 3.129,46-tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı Vo 51,22 dir,

2018 yıhnda 77,895,,27,-tl Mal Satış Geliri Tahakkuku verilmiştir. 20l7
yılından 2018 yılına devir eden 78,78.-tl devir etmiş toplam tahakkuku 77.974.,05.-tt
olmuştur.2018 yılı içerisinde 69.703,30.-tt tahsil edilmiştir.2019 yılına 8.270,75.-tl devir
edilmiştir. Tahsilat oranı oh 89,38 dir.

20l8 yılında 66.421,12.-TL Diğer Hizmet gelirleri tahakkuku verilmiştir.
2017},ılından 20l8 yılına 0,00 devir etmiş toplam tahakkuku 66.421,12TL. dir.2018 yıIı

içerisinde 66.227,12 si tahsil edilmiş,20l9 yıIına l94,00.-tl devir edilmiştir. TahsiIat oranı
'/o 99,70 ıJir.

2018 yılında 310,95.-TL sı Su Tahsilatı tahakkuku verilmiştir. 2017 yılından
2018 yılına 249,lz.TL sı devirle birlikte 2018 yılı toplam su tahakkuku 560,07.-TL dir.
2018 yılı içerisinde 161,49 TL. si tahsil edilmiş, 398,58.-TL si 2019 yılına devir etmiştir.
Tahsilat oranı7o28,83

2018 yılında l30.182,70.-TL sı Diğer Kurumlar Hasılatı tahakkuku
verilmiştir.2Ol7 yılrndan 2018 yılına 0,00.-TL sı devirle birlikte 2018 yılı toplam Diğer
Kurumlar hasılatı tahakkuku l30.182,70.-TL dir. 2018 yılı içerisinde 130.182,70.-tl si
tahsil edilmiş, Tahsilat oranı%ol00

2018 yılında 39.857,2l.-TL sı Sosyal Tesis Kira geliri tahakkuku verilmiştir.
2017 yılından 2018 yılına 1.432,2l-'|L sı devirle birlikte 2018 yılı toplam Sosyal tesis Kira
Geliri tahakkukıı 41.289,12.-TL dir. 2018 yılı içerisinde 38.075,00TL. si tahsil edilmiş,
Tahsilat oranıo/"92,,2l

2018 yılında 230.242,05.-TL si Kira Tahakkuku verilmiştir. 20l7 yılından
2018 yılına 98.034,39.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2018 yılı tahakkuku 328.276,44.-TL
dir. 2018 yılı içerisinde 260.978,40.-TL si tahsil edilmiştir. 2019 yılına 54.659,14.-TL si
2019 yılına devir etmiştir. Tahsilat oranı Vo79,49

20l8 yılında l62.581,75.-TL si Encümen para cezalarından Tahakkuku
verilmiştir.2017 yılından 20l8 yılına 1.829.9r5,46.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2018 yılı



2018 yılında 35.599,00.-TL si Diğer vergi cezalarından Tahakkuku
verilmiştir. 2017 yılından 2018 yılına l9.7 49,23.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2018 yılı
tahakkuku 55.348,23.-TL dir. 2018 yılı içerisinde 27.7 46,40-TL si tahsil .dıl.işti..2019
yılına 27.601,83.-TL si devir etmiştir. Tahsil6t oranı %o50,13

20l8 yılında 3.505,77-TL si Kişilerden alacaklar geliri Tahakkuku verilmiştir.
20l7 yılından 2018 yıhna 202,95.-TL sı devir etmiştir. Toplam 2018 yılı tahakkuku
3.708,72.-TL dir. 2018 yılı içerisinde l75,70-TL si tahsil edilmiştir. 2019 yılına 3.533,02.-
TL si devir etmiştir.

b)Gider Bütçesi:

20l8 yılınadan 1.826.İ49,98.-TL si 2019 yıtına devir etmiştir. Tahsitat oranı Vo8,34

2018 yılında l13.691,3l.-TL si Vergi ve diğer amme alacaklarından
Tahakkuku verilmiştir. 2017 yıhndan 2018 yılına l3g,zg.-TL sı devir etmiştir. Toplam
20t8 yılı tahakkuku 1l3.830,60.-TL dir. 2018 yılı içerisinde lr3.690,3l.-TL sı ühsıı
edilmiştir. 2019 yılına l39,,29.-TL si devir etmiştir. Tahsilat oranı oh99,87

2018 yılı gider bütçesi l2.113.473,00.-TL dir. 2018 yıh içerisinde l1.030,129,7l,-
TL si harcanılmış olup, 1.083.3 43,29.-TL si iptal edilmiştir. Gerçekleşme oranı %o 91,06
dır.

c) 2018 Bütçesinde Meydana gelen sapmalarve nedenleri:
Analitik Bütçe 3 yıla göre yapıldığından ilçemizde tahmin edilen işgaliye gelirleri

ve devlet yardımları tahmin edildiği şekilde gerçekleşmediğinden, ayrıca yılr içerisinde
tahsil edilmesi gereken gelir kaIemlerinden bazılarının tahsil edi|emediğinden sapmalar
olmuştur.

d) 20l8 yılı bütçesinden yapılan aynı ve nakdi yardımlar:

2018 yılı bütçesinden 77.6l|,,90.-TL lik (hane halklarına, camilere, okuIlara,
imamevlerine köy konaklarına vb.) ayni yardım yapılmıştır. Ayrıca Selendi Belediye spor
kulübü ve badminton spor kulübüne 82.240,3l.TL lik nakdi yardım yapılmıştır.

3-BELEDİYEMİzİN onrı.«r,IKLARJ

A)Türkive Halk Bankası

sERi No: HisSE No:
01298
0|299
01300
01301
22930
38233

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

|4|23l
l41232
l4|233
l41234
1412261414230
308377

ToPLAM

l00.-
l00.-
r00.-
l00._
500._

1.000._
1.900._

SERi No KIYMETI (TL)

KIYMETİ(TL)



173
174
ToPLAM

l00.000.-
100.000.-
300.000

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

NOMUNEL DEĞERİ (TL) TUTARJOL)

1.000.000,_ 2.625.000.000.-

MALİ HİZMETLERMüDüRLüĞü sİRiN{ YöNETİCİSİNİN nryaxı

Mali Hizmetler Müdürlüğü Birim yöneticisi olarak yetkim dAhilinde;

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 raporlırı gitıi
bi|gim dAhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.(Mali Hizmetler Müdürlüğü 26,03,20|9)

sERi No

0001_2625

ADEDi

2625

Şaban DÖNMEz
Yazı İşleri Müdürü

Ali lşlK
Destek Hiz. Müd,V.

Tuncay UsLU
Kültür ve Sosyal İşler Müd.V.

Ümit ÇAKMAK
Temizlik İşleri Müdürü

Halil cem AVcl
İmar ve Şehircilik Müdür V.

Cengiz GÜRCAN
Mali Hizmetler Müdür V.

Ramazan KARAzEYBEK
Muhtarlık İşleri Müdür V.

İsa AtTlNBAŞ
Fen İşleri Müdür V,

Emrullah GÜÇER
zabıta Müdürü



5018 sayılı kanun çerçevesinde belediyemizce iç kontrol Harcama yetkilisi, Belediye
Encümenince ve Belediye Meclisi tarafından yürütülmektedir.

lı- AMAçVE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:

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

B_ TEMEL PoLiTiKALAR VE öructı-ixı-rn

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.

lll- FAALiYETLERE iLiŞKiN BiLGi VE DEĞERLENDiRMELER

A- MALi BiLGiLER:

Mali Denetim Sonuçları:

5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre belediye meclisimiz ve
belediye encümenince gerekli kontroller yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanunla Dış Denet:m
yetkisi Sayıştay'ca yapılmaktadır.

lV- KURUMSAL KABiLiYET VE KAPASiTENiN DEĞERLENDiRiLMEsi

A-Üstünlükler:

8elediyemizin sahip olduğu makine ve araç parkındaki araç sayımIzIn eksikliği ile
belediyemizdeki teknik personel eksikliği bizi diğer kuıumlardan ayırtan üstünlüklerimizdir.

B-Zayıflıkla r:

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 krİterleri arasındaki farkın çok olması, gönderilen paylardan
yapılan kesintiler ile yetişmiş insan gücündeki azlık zayıflığımızdır.

5393 saylll Kanunun 25. maddesi gereğince ocak 2019 ayl Meclis toplantlslnda
seçiIen Denetim komisyonu tarafından Belediyenin 2oı8 ylllna ait gelir ve giderıeri ile
bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimleri yapıldı. yapılan denetim sonucu
yazllan denetim kurulu raporu meclis katipliği taraflndan toplantıda madde madde okundu.
Herhangi bir olumsuzluk saptanmadı.



Sonuç itibariyle 2016 yılı belediye hazmetlerinin verimliliğİ açısından özellikte Merkezi idare
tarafından gönderilen vergi gelirleri payından kesinti yap|lması sebebiyle sekteye uğramaktadır.
Performans tablosundaki projelerin tamamı belediyemizin kendi öz kaynakları ile
gerçekleştirilmiştir. Merkezi yönetim taraflndan gönderilen vergigelirleri pay miktarı Avrupa ülkeleri
seviyesine çıka rtı lmalıd ı r.

iç KoNTRoL GüvENcE BEvANı

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 8ibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan idarenin menfaatine zarar veİen herhangi bir husus hakkında bilgim

olmadığını beyan ederim. ?6103 l20t9

Vet. Hek. Yasin DUMLUPINAR
Belediye Başkanı



lÇ KONTROL GUVENCE BEYANl

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda aç:klanan faaİiyetler İçin idare bütçesinden harcama birimİmİze tahsis edİİmiş
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 ıaporları ile Sayıştay Raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadır.

Bu raporda raporlanmayan, idarenin menfaatine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 26lO3l2OL9

Vet. Hek. Yasin DUMLUPINAR

Belediye Başkanı


