Sunum;
13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Yasanın 56. maddesi gereğince Belediye Başkanı tarafından hazırlanan
faaliyet raporu Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından Meclise sunulur,
hükmü uyarınca hazırlanan 2014 yılı çalışma dönemime ait faaliyet raporum bilgilerinize
sunulur.
5393 sayılı Kanunun 56. maddesi; Faaliyet Raporunda yer alacak bilgileri,
kriterleri, 5018 sayılı Kanunun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde
“Stratejik plan ve performans programına göre hedef ve gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan
faaliyet raporunu hazırlar. “ Demişse de nüfusu 50.000 altındaki Belediyelerde stratejik
plan yapılması zorunlu kılınmamıştır.
Stratejik plan ve performans planı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder
Belediye Meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. Hükmü amir
bulunduğundan, 2014 yılı çalışma dönemime ait Faaliyet Raporunda bu kriterler dikkate
alınmamıştır.
1-İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
a)Personel Durumu :
Belediyemiz 10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı resmi gazetede yayınlanan belediye ve
bağlı kuruluşların ve mahalli idare birliği norm kadro ilke ve standartlarına dair
yönetmelik kapsamında C5 grubunda yer almaktadır. Norm kadro cetveline göre 117
memur kadrosu 59 sürekli işçi kadrosu verilmiştir. Belediyemiz Meclisi tarafından 91
adet memur kadrosu ihdas edilmiştir. 29 adet memur kadrosu dolu 62 adet memur
kadrosu boş bulunmaktadır. 59 adet işçi kadrosundan 5 adedi doludur. Belediyemizde
toplam 34 adet kadrolu personel istihdam edilmektedir.

b)Zabıta Hizmetleri:
Belediyemiz norm kadrosunda 29 adet Zabıta Memuru, 1 adet Zabıta Amiri ve 1
adet Zabıta Komiseri 1 adet Zabıta Müdürü kadrosu mevcut olup, fiilen 4 adet Zabıta
Memuru 1 adet Zabıta Müdürü görev yapmaktadır. Zabıta Memurları görev alanları
idare tarafından belirlenmiş, imar, inşaat, esnaf denetimi, Çevre Sağlığı, temizlik
hizmetleri sürekli kontrol edilmekte, yapılan çalışmalar denetlenmektedir. 2014 yılı
içerisinde Zabıta Müdürlüğü tarafından 33 adet iş yeri açılış ruhsatı verilmiştir. Görev
sürem içerisinde Zabıta Müdürlüğü tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre 4
adet idari yaptırım tutanağı tutulmuş ve işlem yapılmıştır. Zabıta hizmetleri aralıksız
devam etmektedir.

c) Meclis İşleri:
Belediyemiz Meclis İşleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 2014
yılı içerisinde Belediyemiz Meclisi 5393 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 11 adet
olağan toplantı yapmıştır, yaptığı toplantılarda 41 adet çeşitli konularda karar alınmıştır.
Alınan kararlar Yasa gereği Kaymakamlık Makamına gönderilmiş, herhangi bir itiraz
olmadan kesinleşmiştir. Kesinleşen kararlar ilan edilerek ilgililerine tebliğ edilmiştir.
d)Encümen İşleri:
Belediyemizin Encümen işleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir. 2014 yılı içerisinde Belediyemiz Encümeni 5393 sayılı Kanunun 35.
maddesi gereğince Çarşamba günleri olmak üzere haftanın bir günü mutat olarak
toplanmıştır. Yapılan toplantılarda 39 adet para cezası, 89 adet ayni yardım, 10 adet
imar (ifraz Tevhit) , 8 adet bütçe, 12 adet kira geliri, 47 adet muhtelif olmak üzere toplam
205 adet karar alınmıştır.
c) Evrak İşlemleri:
Belediyemizin evrak işleri Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
2014 yılı içerisinde 1517 adet gelen evrak, 755 adet giden evrak, 1052 adet dilekçe kayıt
altına alınmıştır. Gelen giden evrak kayıtları süresi içerisinde yapılarak ilgili birimlere
gönderilmiştir.
2- TEMİZLİK HİZMETLERİ:
İlçemizin temizlik hizmetleri 3 adet araç 22 işçi ile taşeron firma tarafından
yapılmaktadır.. Temizlik hizmetlerinin kontrolü Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü
tarafından yapılmaktadır.

3-BELEDİYENİN BÜTÇE DURUMU
a)Gelir Bütçesi :
Belediyemizin 2014 yılı Gelir Bütçesi 10.703.568,00.-TL dir. 2014 yılı tahakkuk
toplamı 7.767.887,56. Tl dir. Yılı içinde tahsil edilen 5.635.823,45 TL dir. Gelir bütçesinin
gerçekleşme oranı % 72.55 dir.
2014 yılında 107.420,37.TL Bina vergisi tahakkuk verilmiş olup 2013 yılından 2014
yılına devir eden 61.143,23.- Tl dir. Toplam 2014 yılı tahakkuku 168.563,60.TL dir. 2014
yılı içinde 81.126,76.-.TL tahsilat yapılmıştır. 2015 yılına 87.436,84.- TL sı devir etmiştir.
Tahsilat oranı % 48,12 dir.
2014 yılında 20.860,02.-TL sı arazi vergisi tahakkuk verilmiş olup, 2013 yılından
2014 yılına 19.663,06.TL devir etmiş olup toplam 2014 yılı tahakkuku 40.523,08.-.TL dir.
2014 yılı içerisinde 14.586,97.TL si tahsil edilmiş, 2015 yılına 25.936,11.-TL sı devir
etmiştir. Tahsilat oranı %35,99
2014 yılında 22.485,75TL sı Arsa Vergisi Tahakkuku verilmiştir. 2013 yılından 2014
yılına devir eden 19.424,05. TL olup, toplam 2014 yılı tahakkuku 41.909,80.TL dir. 2014
yılı içerisinde 16.433,00. TL si tahsil edilmiş olup, 2015 yılına 25.476,80. TL si devir
edilmiştir. Tahsilat oranı %39,21
2014 Yılında 36.919,65 . TL’sı İlan reklam vergisi tahakkuku verilmiş olup, 2013
yılından 2014 yılına 20.126,08. TL’sı devir etmiştir. 2014 yılı toplam tahakkuku
57.045,73.- .TL olmuştur.. 2014 yılı içerisinde 22.249,46. -TL’sı tahsilat yapılmış olup,
2015 yılına 34.796,27 .Tl’sı devir etmiştir. Tahsilat oranı %39 dur.
2014 yılında 27.157,48 .TL’sı Hayvan kesimi Muayene ve Denetleme harcı
tahakkuku verilmiş olup, 2013 yılından 2014 yılına devir eden 3.495,29 TL devir etmiş
olup 2014 yılı toplam tahakkuku 30.652,77 .TL’sı dir. 2014 yılı içerisinde 23.977,00 .TL’
tahsilat yapılmış olup, 2015 yılına 6.675,77 .TL’sı devir etmiştir. Tahsilat oranı %78,22
dir.
2014 yılında 100.00. TL Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcından Tahakkuku
verilmiştir. 2013 yılından 2014 yılına devir eden 220,00 Tl devir etmiş olup 2014 yılı
toplam tahakkuku 320,00 Tl olmuştur. 2014 yılı içerisinde 120,00 tahsil edilmiştir.2015
yılına 200,00 Tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 37,50 dir.
2014 yılında 2.623,38 Yapı Kullanma Tahakkuku verilmiştir. 2014 yılı toplam
tahakkuku 2.623,38 tl olmuştur. 2014 yılı içerisinde 2.607,35 Tl tahsil edilmiştir. 2015
yılına 16,03 Tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 99,38 dir.
2014 yılında 10.274,89 .- Tl Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Tahakkuku
verilmiştir. 2013 yılından 2014 yılına devir eden 234,43 tl olup.2014 yılı toplam tahakkuku
10.509,32.- Tl olmuştur. 2014 yılı içerisinde 10.332,33. Tl tahsil edilmiştir. 2015 yılına
176,99.- Tl devir edilmiştir. Tahsilat oranı % 98,31 dir
2014 yılında 280.221,63.- Tl sı Su Tahsilatı tahakkuku verilmiş olup, 2013 yılından 2014
yılına 151.622,08.-TL sı devirle birlikte 2014 yılı toplam su tahakkuku 431.843,71.-.TL
dir. 2014 yılı içerisinde 431.067,29 TL si tahsil edilmiş,776,42-.TL si 2015 yılına devir
etmiştir.Tahsilat oranı % 99,82 dir.

2014 yılında 7.143,43- Tl si Diğer Kurumlar Hasılatı tahakkuku verilmiştir. 2013
yılından 2014 yılına 428,34.- Tl si devir ile birlikte 2014 yılı toplam Diğer Kurumlar
Hasılatı tahakkuku 7.571,77.- Tldir. 2014 yılı içerisinde 7.143,43 si tahsil edilmiş. 428,34.Tl si 2015 yılına devir etmiştir. tahsilat oranı %94,34
2014 yılında 26.200,00 Tl si Sosyal Tesis Kira Geliri tahakkuk verilmiştir. 2013
yılından 2014 yılına 575,00.- Tl si devir ile birlikte 2014 yılı toplam Sosyal Tesis Kira Geliri
tahakkuku 26.775,00.- Tldir. 2014 yılı içerisinde 26.200,00 si tahsil edilmiştir. 575,00.- Tl
si 2015 yılına devir etmiştir. tahsilat oranı %97,85dir

2014 yılında
199.391,10 -.TL si Kira Tahakkuku verilmiş olup, 2013 yılından
2014 yılına 79.657,87.-.TL sı devir etmiştir. Toplam 2014 yılı kira tahakkuku 279.048,97..TL dir. 2014 yılı içerisinde 139.956,16.TL si tahsil edilmiştir. 2015 yılına 139.956,16.-.TL
si 2015 yılına devir etmiştir. Tahsilat oranı %50,15 dir
2014 yılında 46.399,75 .- Tl si Kanalizasyon Harcamalarına Katılım Payından
tahakkuk verilmiştir. Toplam 2014 yılı tahakkuku 46.398,75.- Tl dir. 2014 yılı içerisinde
45.558,75.- Tl si tahsil edilmiştir. 2015 yılına 840,00 .- Tl si devir etmiştir. Tahsilat oranı
% 98,18 dir.
2014 Yılında 46.308,75.- Tl si Yol Harcamalarına Katılım Payı tahakkuku
verilmiştir.Toplam 2014 yılı tahakkuku 46.308,75.- Tl dir.2014 yılı içerisinde 45.468,75 .Tl si tahsil edilmiştir. 2015 yılına 840,00 .- Tl si Devir etmiştir.Tahsilat oranı %98,18 dir
2014 yılında 125.094,89 .- Tl si Encümen Para Cezalarından tahakkuku verilmiştir.
2013 yılından 2014 yılına 1.672.647,75.- Tl si devir etmiştir. Toplam 2014 yılı tahakkuku
1.749.156,88.- Tl dir. 2014 yılı içerisinde 222,99 .- Tl si tahsil edilmiştir. 2015 Yılına
1.748.933,89 .- Tl si devir etmiştir. Tahsilat oranı % 0,01 dir.

2014 Yılında 32.371,06.- TL Vergi ve Diğer Amme Alacaklarından tahakkuk
verilmiş olup, 2013 yılından 2014 yılına 330,86.-TL si devir etmiştir 2014 yılı toplam
tahakkuku 32.701,92.- TL.Dir. 2014 yılı içerisinde 32.447,92 .-TL tahsil edilmiş olup, 2015
yılına 254,00.TL’sı devir etmiştir. Tahsilat oranı %99,22 dir.
2014 yılında 13.582,10.- Tl si Diğer vergi Cezalarından 2014 yılı tahakkuku
verilmiştir. 2013 yılından 2014 yılına 6.726,70.- Tl si devir etmiştir. Toplam 2014 yılı
Tahakkuku 20.308,80 .- Tl dir. 2014 Yılı içerisinde 10.488,31 .- Tl si Tahsil edilmiştir. 2015
yılına 9.820,49 .- Tl si devir etmiştir Tahsilat oranı %51,64.
2014 yılında 48,13 .- Tl si Kişilerden Alacaklar Gelirinden 2014 yılı tahakkuku
verilmiştir. 2013 yılından 2014 yılına 127,79 .- TL si devir etmiştir. Toplam 2014 yılı
tahakkuku 172,92 .- TL dir. 2015 yılına 172,92 .- Tl si devir etmiştir.

b) Gider Bütçesi :
2014 yılı gider bütçesi 10.703.568,00.-TL dir. 2014 yılı içerisinde 7.559.293,01 .TL si harcanılmış olup, 3.144.274,99 .- TL si İptal edilmiş. Gerçekleşme oranı % 70,62
dir.
c) 2014 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) 2014 yılı bütçesinden yapılan aynı ve nakdi yardımlar:
2014 yılı bütçesinden 71.469,66 .- TL'lik ayni, Selendi Belediye Spor Kulubüne
25.000,00 . Tl lik nakdi yardım yapılmıştır.

3-BELEDİYEMİZİN ORTAKLIKLARI
A)Türkiye Halk Bankası
SERİ NO:
01298
01299
01300
01301
22930
38233

HİSSE NO:
141231
141232
141233
141234
141226/414230
308377
TOPLAM

KIYMETİ(TL)
100.100.100.100.500.1.000.1.900.-

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
0001-2625

ADEDİ
2625

NOMUNEL DEĞERİ(TL)
1.000.000.-

TUTARI(TL)
2.625.000.000.-

5-BELEDİYEMİZİN ARAÇ VE MAKİNE PARKI
Belediyemizin araç parkında; 1 adet binek araç, 2 adet kepçe, 3 adet traktör, 2
adet Damberli kamyon, 2 adet çöp kamyonu, 1 adet şehiriçi otobüsü, 3 adet motosiklet, 1
adet küçük grayder, 1 adet büyük grayder, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet zabıta aracı
ile hizmet verilmektedir. Araç parkında bulunan tüm araçların tamir, bakım ve
onarımları yapılmakta araçların tamir bakımlarının daha ekonomik yapılabilmesi için
Belediyemize kademe kazandırılması için çalışmalar sürdürülmektedir.
6- BELEDİYEMİZ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı içerisinde ilçemizde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 38 adet inşaat
ruhsatı verilmiş, 36 adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir. Zabıta Müdürlüğü ile
müşterek yapılan çalışmalarda kaçak inşaat tespiti takip edilmektedir.
PARK VE YEŞİL ALAN ÇALIŞMALARI
1- Park Çalışmaları:
a- Mehmet Bey Parkı düzenlenmesi tamamlanmıştır.
b-Kurtuluş Mahallesi' ne çocuk parkı yapımı tamamlanmıştır.
c-15 adet çocuk parkı yapılmıştır.
d- Çay kenarına 17 dönümlük alana Kentpark yapımı için yapısal imalatlar
tamamlanmıştır.
e- Nazmi Gürcan Parkına Gençlik Merkezi Proje yapımı tamamlanmıştır.
f- Şerefiye Parkı Yapım Projesi tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesine
verilmiştir.
Kent Meydan'ı ve Pazar Yeri Yamacı ile ilgili kamulaştırma davası devam
etmektedir.
Belediye Hizmet Binası kaba inşaatı tamamlanmıştır. İnce İnşaatın ihalesi
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılmıştır.
Kent Meydanı ve Pazar Yeri Yamacı Projesi tamamlanmıştır. İhalesini
Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılacaktır.
Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasının modern bir saha yapımı için projesinin yapımına
başlanılmıştır.
Katlı Otopark ve Pazar yeri yapımı için Projeler hazırlanılmış. Büyükşehir
Belediyesine sunulmuştur
Karşıova Mahallesi Mezarlık karşısında ki yerleşkeye 1,5 km kanalizasyon
döşenmiştir. .

B) YOL VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI
1-Atatürk Caddesi düzenlenmesi tamamlanmıştır.
2-Adnan MENDERES Caddesi düzenlemesi tamamlanmıştır.
3-Akar Sokak yol yapımı tamamlanmıştır.
4-Hava Astsubay Kamil YILMAZ Caddesi düzenlenmesi tamamlanmıştır.
5- Hacı Haliller Mahallesi Kilit parke taşı yapımı tamamlanmıştır.
6- Toplamda 60.000 m² parke taşı döşenmiştir.
7-Karşıova Camiisi yanına yol döşemesi yapılmıştır.
8-Ziraat Bankası Arkasına kaldırım döşemesi yapılmıştır.
9-İnnice, Yığınçağıl Mahallesinden Şerefiye Mahallesine Yol bağlantısı yapılmıştır.

9-İÇ DENETİM VE SONUÇLARI
5393 sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince Ocak 2015 ayı Meclis toplantısında
seçilen Denetim Komisyonu tarafından Belediyenin 2014 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.
10- KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediye meclisinin 06/05/2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile kültür ve sosyal işler
müdürlüğü ihdas edilmiştir. daha önceki yıllarda yazı işleri müdürlüğü tarafından
yürütülen kültürel ve sosyal faaliyetler ,kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından
yürütülmektedir.
1- İlçemizde 1996 yılından itibaren her yıl 1-3 Eylül tarihleri arasında Geleneksel
olarak cirit festivali düzenlenmektedir. Festival boyunca ilçemizde çeşitli dallarda
etkinlikler düzenlenmekte olup, 2012 yılında ilki düzenlenen Selendililer gününün
3.düzenlenmiştir. Bundan böyle daha genişletilerek devam edecektir.
2-3 Eylül orta öğretim kurumu bünyesinde kurularak belediyemiz bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren badminton takımının yaptığı müsabakalar belediyemiz tarafından
finanse edilmiştir, 2014 yılında derece almıştır.Takımın faaliyetleri desteklenmeye devam
edilecektir.
3-Selendi Belediye sporun 2014 yılı sezonunda yapmış olduğu tüm müsabakalarda
takım maddi ve manevi olarak desteklenmiş,belediyemiz tarafından finanse edilmiştir.
4-İlçede faaliyet gösteren cirit takımlarına bütçe imkanları dahilinde yardım
yapılmıştır.
2- İlçemiz Müftülüğüyle koordineli olarak Kutlu Doğum Haftası çeşitli etkinliklerle
kutlanmış olup her yıl geleneksel olarak kutlanmaya devam edilecektir.
Görev yaptığım 2014 yılı içerisinde faaliyet raporumda yapılan hizmetler ana
hatlarıyla özetlenmiştir. Belediyemizin kısıtlı bütçe imkânlarına rağmen personelim ve
ben bütün gücümüzle İlçemizin gelişmesi yönünde çalışmaktayız. Takdir edersiniz ki
hizmetlerin yerine getirilmesinde maddiyatın önemi büyüktür. Ancak Devlet tarafından
verilen yardımlar Belediyemize gönderilen hisseler düşüktür. Gelir getirici akarımız
olmadığından maddi sıkıntı çekilmektedir. Bundan böyle çalışmalarımız daha güzel bir
Selendi için aralıksız olarak sürdürülecektir.
Bu duygu ve düşüncelerle saygılar sunarım.07/04/2015
Ecz.Nurullah SAVAŞ
Belediye Başkanı

Adres : Kurtuluş Mahallesi Atatürk Cad.
Telefon : 0(236) 7881005-7881212

Selendi /Manisa

Faks: 0(236) 7881043
E.Mail: bselendib@hotmail.com

