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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
      5393 Sayılı Belediye 

Kanunu’nun 20.  maddesi gereğince, 

2017 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı 

görüşmelerimizi yapmak üzere 

toplanmış bulunuyoruz. Katılımlarınız 

için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Hepiniz hoş geldiniz.    

Belediyemiz Meclisinin 2017 

yılı için kabul etmiş olduğu bütçe ile 

neyin nasıl yapılacağı, genel hatlarıyla 

birlikte karara bağlanmıştı. 

Belediyemiz Meclisinin aldığı 

kararlara uygun olarak çalışmalarımızı 

yürüttük. Yasalarla verilen birçok 

hizmeti yaparken; Meclisimizin ve 

Encümenimizin almış olduğu kararlar da uygulandı.  

Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56 ncı maddesi gereğince Kamu Mali 

Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen biçimde; 

plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, hedef ve gerçekleşme durumu ile 

meydana gelen sapmaların nedenlerine ve belediye borçlarına, tesislerin durumuna ilişkin 

olarak hazırlamış olduğumuz,  Belediyemizin 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arası 

bir yıllık faaliyet raporunu arz etmeye çalışacağım. 

             Sultanhisar’ımızın ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda kalkınması, ulusal ve 

uluslararası platformda tanıtımının yapılması, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir 

ortamda yaşayabilmeleri için ihtiyaçları olan her türlü kolaylığın sağlanması, çevre temizliği, 

tertip ve düzeninin korunması Belediyemizin en önemli ilkeleridir. Bu saydıklarımız, ilkeden 

de öte, aslında her belediyenin yerine getirmek zorunda oldukları görevlerdendir.  

  Belediye olarak vatandaşlarımızdan olan alacaklarımızı tahsil edememek en büyük 

sıkıntımız olmuştur. Ancak 2014 yılında çıkarılan 6552 sayılı kanun, 2016 yılında çıkarılan 

6736 sayılı kanun ve son olarak 2017 yılında çıkarılan 7020 sayılı kanun ile vatandaşların 

belediyemize olan vergi, resim, harç vb. borçları yapılandırılarak hem vatandaşlara ödeme 

kolaylığı sağlanmış, hem de belediyemiz tahsilâtı hızlanmıştır. Kira alacaklarımız bahsedilen 

bu kanun kapsamında olmaması sebebi ile kira tahsilatı yapmakta bir takım zorluklar 

yaşamaktayız. Bu alacaklarımızı da ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde icra daireleri 

aracılığı ile tahsil etme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. 

 

 

 

 
 

                 Osman YILDIRIMKAYA 

               Sultanhisar Belediye Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER 
 

A – Yetki Görev ve Sorumluluklar 

 
Kamu İdarelerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Olarak Birçok Mevzuat 

Bulunmaktadır. Bunlardan bazıları :      

5393 Sayılı Belediye Kanunu 

6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve  

Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun  

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu                                          

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu         

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 

3194 Sayılı İmar Kanunu 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

 

Belediye : İlçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özekliğe 

sahip, Kamu tüzel kişisini ifade eder. 

 

B – İdareye İlişkin Bilgiler 

 
1 – Fiziki Yapı 

 

Sultanhisar ilçesi Aydın İl Merkezinin doğusunda, Aydın/Denizli karayolu üzerinde, 

Aydın’a 30 km. uzaktadır. İlçe, doğusunda Nazilli, batısında Köşk, güneyinde Yenipazar ve 

kuzeyinde Ödemiş ile çevrilidir. 

Dağlık kısımlarda genellikle incir, üzüm, zeytin, elma, kestane vs. ürünlerin elde 

edildiği bir zenginliğe sahiptir. Güney kısmında ise Büyük Menderes Ovası ile kaplı olup, 

çilek, şeftali, serada ve açıkta karpuz, mısır, narenciye, karnabahar, marul, patlıcan, pamuk 

ağırlıklı ve her türlü sebzeciliğin yapıldığı modern tarımın uygulandığı gelişmiş bir özelliğe 

sahiptir. Nüfus bakımından ise ilçe merkezi, Atça, Salavatlı ve köyleri ile toplam 2017 yılı 

(UAVT Kayıtlarına göre) ilçe nüfusu 20.749 kişidir. 
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2 – Örgüt Yapısı 

 

 

 

 



 SULTANHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI FAALİYET RAPORU  

 

 

 

 

Belediye Başkanı :  

Osman YILDIRIMKAYA 

 

Belediye Başkan Yardımcıları :  

Okan YALÇINKAYA 

Yalçın ULUSAL 

 

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ : 

CHP Meclis Üyeleri 

1-Mustafa KIRCALI   

2-Necdet ARIKAN   

3-Emine HAYIRSEVER  

4-Okan YALÇINKAYA  

5-İbrahim KOYUN   

6-Ali KAHYA    

7-Engin YILDIRIM   

8-Ahmet ATABEK   

AKP Meclis Üyeleri 

1-Mustafa ÇİMEN   

2-Yüksel YILMAZOĞLU  

3-Mesude YALÇINDAĞ  

4-İlhan KARAMAN   

MHP Meclis Üyeleri 

1-Hüseyin ÖZER   

2-Murat EMİR   

3-Orhan KARASUOĞLU  

 

BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ : 

Osman YILDIRIMKAYA - Belediye Başkanı  

Mustafa KIRCALI - Meclis Üyesi 

Necdet ARIKAN - Meclis Üyesi 

Hasan DURMAZ- Mali Hizmetler Müdürü 

Şendoğan TOPLU - Fen İşl. Müdür V. 

 

MÜDÜRLER : 

Yazı İşleri Müdürü      : Yılmaz ÖZYAPI 

Mali Hizmetler Müdürü     : Hasan DURMAZ 

Emlak ve İstimlak Müdürü       : Nurver IŞLAK 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü    : Şenol DÖVEZ 

Temizlik İşleri Müdür V.     : Şenol DÖVEZ 

Sosyal Yardım İşleri Müdürü    : Muammer KÜÇÜKKATIRCI 

Zabıta Müdür V.      : Ercan ERHÜNER 

Fen İşleri Müdür V.      : Şendoğan TOPLU 

İmar ve Şehircilik Müdür V.     : Serhat KANYILMAZ 

Destek Hizmetleri Müdür V.     : Cengiz AÇE 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.: Yılmaz ÖZYAPI 

Bilgi İşlem Müdür V.                          : Hasan DURMAZ 
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3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Yerel Mevzuatlarla ilgili olarak yapılan her türlü 

Kanun, Yönetmelik, Tüzük değişiklikleri Belediyemizce takip edilerek uygulamaları 

yapılmakta olup Belediyemizin tüm kayıtları bilgisayar ortamında tutulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemizde Analitik Bütçe Muhasebe, tahsilât,  

işlemleri gibi iş ve işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayan otomasyon programı 

bulunmakta olup aktif olarak kullanılmaktadır.  

 

 

 

        Bilgi İşlem Birimine 

ait sistem odasında diğer tüm 

belediye birimlerine internet 

hizmeti dağıtılarak birimlerin 

sürekli internet erişimi 

sağlanmaktadır. 

 

Bunu yanı sıra, 

belediyemiz faaliyetleri, 

duyurular, etkinlikler 

belediyemize ait web sitesinde 

vatandaşlarımıza 

duyurulmaktadır. Web sitemizin 

güncel tutulması için de gerekli 

olan iş ve işlemler günlük olarak 

ilgi personellerimiz tarafından 

yapılmaktadır.  

 

Belediyemiz faaliyetleri, 

duyurular, etkinlikler web 

sitemizin dışında facebook, 

twitter, instragram, youtube gibi 

sosyal medya hesaplarından da 

paylaşılarak vatandaşlarımıza 

iletilmektedir. 
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4 – İnsan Kaynakları 

 

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası personel dağılım  

tablomuz aşağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

5 – Sunulan Hizmetler 

  

 5393 Sayılı Belediye kanunu çerçevesinde hizmetlerimiz aksatılmadan yerine 

getirilmekte olup; sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır.  

 

• Belediye Başkanının vatandaşlar ve kurumlarla görüşmelerinin planlanması ve 

gerçekleştirilmesi, her türlü temsil ve ağırlama hizmetlerinin takibi. 

• Yol, asfalt, kaldırım, bina, park, yapım işleri, bina bakım ve onarım işleri, onarım 

işleri, atölye hizmetleri,  ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri,  

• Park ve yeşil alanların yapımı, oyun alanlarının bakımı, sulama hizmetleri, park ve 

bahçe hizmetleri, beldede kent estetiği ve peyzaj çalışmalarının yapılması. 

• Kamulaştırma hizmetleri, planlama hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı 

işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri, 

imar uygulaması hizmetleri, harita işleri. 

• Birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin satın alma hizmetleri, depolama 

hizmetleri, piyasa araştırma hizmetleri, taşınır mallarla ilgili envanter hizmetleri. 

• Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri, zabıta işlemleri, 

güvenlik ve kolluk hizmetleri, seyyar satıcılarla mücadele çalışması, pazaryerleri 

denetimi her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler. 

• İlçe temizliği, Kara ve Sivrisinekle Larva mücadelesi, uçkun mücadelesi, Haşere ve 

kemirgenlerle mücadele, çöp konteynerlerin dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, 

geri kazanılabilir atıklar ile ilgili çalışmalar. 

• Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararları raporlama, evrak kayıt 

işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri. 

• Belediyemiz lehinde ve aleyhindeki bilumum davalarda belediyemizi temsil etme, hak 

ve menfaatlerini korumak için dava açmak ve takip etmek, hukuki konularda tüm 

yazışma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek. 

• Personel eğitimi, atama, nakil, özlük hizmetleri, bordro işlemleri, sosyal güvenlik 

kurum işlemleri, ana hizmet binasının temizliği, hizmet araçları sevk ve idaresi. 

• Tahakkuk, tahsilat ve ödeme işlemleri, bütçeleme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır 

taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi. 

• Belediye birimlerinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, modem, tarayıcı, sunucu, firewall 

gibi donanımlar ile bu donanımlarda çalışan programları çalıştırmak, bakım ve 

kontrolünü yapmak, birimlerin ihtiyacı olan teknolojik cihazların araştırmasını yapma, 

web sitesinin bakımını yapmak, web sitemizi güncel halde tutmak, 

• Belediyemize müracaat eden çiftlerin, nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi, 

• Belediyemiz tüzel kişiliği ile Sulter Sultanhisar Jeotermal Turizm Gıda Tarım Hayvancılık 

İnşaat Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketi arasında ortaklığı bulunmakta olup, şirket 

tüzüğünde yer alan faaliyet konuları iş birliği içinde yürütülmektedir.  
 

MEMUR KADROLU İŞÇİ 
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL 

20 43 3 
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6 –  Yönetim ve iç Kontrol Sistemi 

 

Belediyemiz İç Kontrol Eylem Planı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 55. maddesi gereğince hazırlanmış ve 2009 yılında yasal süresi içinde Maliye 

Bakanlığı Bütçe ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilmiştir. İç Kontrol Eylem Planında yazılı bulunan Eylemlerin düzenlenmesine de 

başlanmış olup, 2017 yılında düzenleme çalışmalarımız devam etmiştir. 

Sonuç itibariyle hedeflenen amaç İç Kontrol Sisteminin esasına teşkil eden 18 ana 

standart ile standartlar bünyesinde yer alan 79 adet genel şartın tamamının Belediyemizde 

uygulanması hedeflenmiştir. 

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

 

 
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 
 

İdare olarak amacımız ilçemizi ekonomik ve istihdam yönünden kendine yeterli bir 

kent durumuna getirmek ve alt yapısı henüz olmayan ilçemizin alt yapısını ve atık su 

sistemini iş temin planı kapsamında AB standartlarına uygun hale getirmektir. İlçemizin 

önceliği bu olup, Belediye sınırlarımızda yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu 

sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin 

sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır. Buna ilaveten de 5393 sayılı 

Yasayla yüklenilen görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek kurumunuzun hizmetine 

sunabilmek en öncelikli hedeflerimizdir. 

 

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler 

 
Belediyemizin temel politikası bireylerin çıkarları yerine, toplumun menfaatlerini ön 

planda tutarak, hizmet üreterek Sultanhisar’ın alt ve üst yapısı tamamlanmış, çağdaş ve 

yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalar yapmaktır. Ayrıca sorumlu belediyecilik anlayışıyla 

bu sistemi uygulamaya ve popülizmden uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir belediyecilik, en 

büyük amacımızdır. Belediyemizin ve ilçemizin sorunlarını ve imkânlarını bilerek, önce 

teşhis, sonra doğru tespit noktasından hareketle başladığımız çalışmalarımızı, sürdürmekteyiz. 
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 

DEĞERLENDİRMELER 
 

A- Mali Bilgiler  
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1- Bütçe Uygulama Sonuçları 
 

 

 

BÜTÇE GELİRLERİ HESAP CETVELİ  

Açıklama 
2017 Yılı Devirli 

Toplam 
Tahakkuk 

2017 Yılı Net 
Tahsilatı 

Gelecek Yıla 
Devreden 
Tahakkuk 

Tahsil Oranı 
(%) 

 

 

VERGİ GELİRLERİ 2.141.741,10 1.504.715,60 637.025,50 70  

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.966.222,32 5.002.364,93 2.958.312,97 63  

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 
ÖZEL GELİRLER 271.022,03 271.022,03 0,00 100 

 

DİĞER GELİRLER 6.946.862,08 6.670.537,79 276.324,29 96  

SERMAYE GELİRLERİ 469.434,98 50.123,72 419.311,26 11  

RED VE İADELER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00  

  17.795.282,51 13.498.764,07 4.290.974,02 76  

 

 

BÜTÇE GİDERLERİ HESAP CETVELİ  

Açıklama 

2017 Yılı Bütçe 

İle Verilen ve 

Aktarılan 

Ödenek 

Harcanan 

Toplam 

Ödenek 

İptal Edilen 
Ödenek 

Sonraki Yıla 
Devreden 
Ödenek 

 

 

PERSONEL GİDERİ 4.273.550,00 3.830.165,13 443.384,87 0,00  

SOSYAL GÜV. KURUMLARI DEVLET 
PİRİMİ 805.450,00 669.399,47 136.050,53 

0,00  

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.702.842,77 8.552.564,02 2.150.278,75 0,00  

FAİZ GİDERLERİ 20.000,00 12.427,74 7.572,26 0,00  

CARİ TRANSFERLER 495.850,00 67.103,00 428.747,00 0,00  

SERMAYE GİDERLERİ 614.950,00 319.458,39 295.491,61 0,00  

YEDEK ÖDENEK 87.357,23 0,00 87.357,23 0,00  

 17.000.000,00 13.451.117,75 3.548.882,25    0,00  
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar  
 

2017 Yılına ait Net Tahsilâtımız 13.498.764,07 TL  olup, 2017 Yılı bütçeden harcanan 

toplam ödenek 13.451.117,75 TL ’dir.   

 

3- Personel Giderleri 
 

Kurum bütçesinden 2017 yılı içinde; Memur personel aylıkları ve ikramiye olarak 

1.145.559,53 TL, sözleşmeli personel ücretleri için 134.938,06 TL, belediyemizde çalışan 

kadrolu işçi aylıkları ve ikramiyeleri için 2.328.320,90 TL, belediye başkanı ve meclis 

üyelerinin maaş ve huzur hakkı ödemeleri için 221.346,64 TL ödeme yapılmıştır. Sosyal 

güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri olarak da 669.399,47 TL şeklinde pirim 

tahakkuk etmiştir. Belediyemizde görev yapan personelin 2017 yılına ait tahakkuk 
etmemiş maaş, ikramiye vb. alacağı bulunmamaktadır.  

 

 

4- Mali Denetim Sonuçları  

 
 Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Denetim Komisyonu ve Mali 

Hizmetler Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 

 

5- Diğer Hususlar  

 
 Başkanlığımca kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması hususlarında sıkı 

denetimler yapılmaktadır. 

 

B- Performans Bilgileri 
 

5393 sayılı Belediye kanunun 41. maddesi ile nüfusu 50.000 den az olan Belediyelere 

stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmediğinden Stratejik Plan yapılmamıştır. 

 

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 

2017 yılı içerisinde Belediyemizce aşağıda birim bazında ana başlıklar altında 

toplanmış olan faaliyetler ve projeler gerçekleştirilmiştir. 
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1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR 

 

a- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara 109.819,49 TL, 

sözleşmeli personele 88.062,18 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu 

personellerin sosyal güvenlik primleri için de bütçemizden 27.453,00 TL ödenek 

kullanılmıştır. 

b- Diğer Harcamalar 

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için birim bütçemizden 7.290,24 TL 

harcanmıştır. Birim personeline, yurt içi geçici görevlendirmeler için de 896,30 TL 

yolluk ödemesi yapılmıştır. Bunun yanı sıra görev giderleri olarak 20.305,85 TL, 

hizmet alımları için de 13.613,57 TL harcama yapılmıştır. Belediyemize ait olan 

taşınmazların, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan okulların, ibadethanelerin ve 

yolların bakım ve onarımı için de 1.457.383,53 TL ödenek harcanmıştır. 

 

2. YOL VE KALDIRIM DÜZENLEMELERİ 

 

• İlçemiz Atça mahallesinde bulunan Pazar yeri olarak kullanılan sokakların ve peynir 

pazarının üstünün kapatılması tamamlanmış olup, sokaklardaki projelere devam 

edilmektedir. 

• İlçemiz Atça mahallesinde Cumhuriyet meydanında çevre düzenleme işi yapıldı.  

• İlçemiz Atça mahallesinde daha önce başlanarak yarım kalan, merkez park çevre 

duvarları rölyef çalışmaları tamamlandı. 

• İlçemiz Atça mahallesi 148 sokakta parke taş kaplaması yenilendi. 

• İlçemiz Zafer mahallesi Adnan Menderes Bulvarı kabaca yolu bağlantısındaki yağmur 

suyu geçişi için menfez yapılması tamamlandı ve yol parke kaplaması gerçekleştirildi. 

• İlçemiz Malgaçemir mahallesinde park düzenlemesi ve halı sahanın istinat duvarı ve 

çevre düzenlemesi yapıldı. 

• İlçemiz Atça mahallesinde bulunan Palmiye kır düğün salonu ilave kafeterya 

düzenlemesi yapıldı. 

• İlçemiz Yağdere mahallesinde yaptırılan halı sahanın soyunma odası ve çevre 

düzenlemesi gerçekleştirildi. 

• İlçemiz Demirhan mahallesinde halı sahanın yaptırılan halı sahanın soyunma odası ve 

çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. 

•  İlçemiz Eskihisar mahallesinde yaptırılan halı sahanın soyunma odası ve çevre 

düzenlemesi gerçekleştirildi. 

• İlçemiz Hisar mahallesi Hisar Park çevre duvarı yapımı gerçekleştirildi. 

• İlçemiz Atça mahallesinde hal tesislerinin yenilenmesi sebebiyle üretici pazarı yapıldı 

• İlçemizde bulunan hisar parkı, yüzüncüyıl parkı, saddettin demirayak parklarında ilave 

kafetaryalar yapıldı. 

• İlçemize bağlanan köylerde yağmur suyu menfez çalışmaları yapıldı. 

• İlçemizde  bulunan derelerin ıslah çalışmaları yapılarak menfezleri temizlendi. 

• Yağmur suyu sorunu olan yollarda yağmur suyu dranaj hattı yenilendi. 

• Atça mahallesinin yağmur suyunun dranaj olduğu sidikli irim olarak isimlendirilen 

yolun ıslahı ve parke taşı döşeme işlemleri tamamlandı. 

• Atça mahallemizde taş kırma tesisimizin ağır bakımları yapılarak faaliyetine devam 

etmektedir. 
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• İlçemiz Atça mahallesinde bulunan taşkırma tesisinin kullanıldığı aşılık sokak asfalt 

çalışması gerçekleştirildi. 

• İlçemiz çayiçi mevkiinde hamambaşı çayiçi kahvesi arası  ve çayiçi kahve Koşuyolu 

asfaltlama çalışmaları yapıldı. 

• İlçemiz Atça mahallesinde bulunan eski Yenipazar yolu, kanlıköprü yolu, dokuztelli 

ile devrant yolu arası, Hancıoğlu yağdere çayı, Hancıoğlu kav-hve ve tarımsal 

hayvancılık tesisleri arası yollar ile  rekmez ile eskihisar tarihi köprü arası, eskihisar 

kırçeşme Çerkezköy arası yollarda tramer ve roadmix malzeme ile asfalt çalışmaları 

yapıldı. 

• Köyden dönüşen mahallelerde bulunan muhtelif sokaklarda parke taşı döşeme işi 

yapıldı. 

• İlçemiz eskihisar mahallesinde 25*45 m, yağdere ve demirhan mahallelerinde 20*40 

m olmak üzere üç adet halı saha yapıldı. 

• İlçemiz demirhan, kılavuzlar mahallelerine üç adet ekmek fırını yapıldı. 

• Köyden dönüşen mahallelerde bulunan çökme riski taşıyan yollarda istinat duvarı 

yapılması çalışmaları tamamlandı. 

• İlçemiz güvendik mahallesinde eski okulun olduğu alanda çelik çatı yapılarak, ilçemiz 

mahalle sakinlerine düğün salonu temin edildi. 

• İlçemiz malgaçemir mahallesinde bulunan eski wc, tamamen yenilendi. 

• İlçemiz malgaçemir mahallesinde bulunan köy meydanına yaklaşık 150 m² lik Pazar 

yeri için çelik çatı yapımına başlandı 

• İlçemiz kabaca mahallesini merkeze bağlayan yakalış 2,5 km olan yolun parke taşı 

döşeme işi tamamlandı. 

• İlçemiz genelinde tüm mahallelerde yaklaşık olarak toplam 65.000 m² parke taşı 

döşeme işi yapldı. 
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1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR 

 

a- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara 125.639,92 TL, 

sözleşmeli personele 46.875,88 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu 

personellerin sosyal güvenlik primleri için de bütçemizden 27.584,66 TL ödenek 

kullanılmıştır. 

b- Diğer Harcamalar 

Birimimiz tarafından yaptırılan imar uygulama işlemleri için bütçemizden, 57.112,00 

TL ödenek kullanılmıştır. Yine belediyemiz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere 

alınan plotter cihazı için de bütçemizden 18.193,06 TL ödenek kullanılmıştır. 

 
 

1. İMAR UYGULAMALARI 

İlçemiz sınırları dahilinde 2017 yılı içerisinde toplam 32 adet imar uygulması 

müdürlüğümüzce incelenerek Belediyemiz Encümenine arz edilmiştir. Ayrıca ilçemiz 

Atça mahallesinde 456 ada 2 ve 7  parselde sanayi tesis alanına tahsisli alanda imar 

planı tadilatı ve ilçemiz beşeylül mahallesinde 112 ada 2 parselde bulunan tescilli 

camii yapısına ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge 

Müdürlüğünün kurul kararı doğrultusunda 112 adada imar planı tadilatı olmak üzere, 

2017 yılında toplam 2 adet imar planı tadilatı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

2. RUHSAT İŞLERİ 

Belediyemizce imar faaliyetleri, ilçemiz Atça mahallesi imar plânını, Salavatlı 

mahallesi imar planı ve merkez mahallelerinde bulunan imar planları aslına sadık 

kalınarak yürütülmektedir. 2017 yılında belediyemize yapılan müracaatlar 

değerlendirilerek imar planı içerisinde, imar planı dışında ve mülga köy yerleşik 

alanlarında olmak üzere toplam 79 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. Yine 

2017 yılı içinde belediyemize yapılan  inşaat – iskan  ruhsat  talepleri  incelenerek,  

imar mevzuatına  uygun olduğu görülen talepler değerlendirilerek 79 adet yapı ruhsatı, 

53 adet yapı kullanma izin belgesi, 20 adet yıkım ruhsatı verilmiştir. Bunların 

haricinde 6360 sayılı kanunla belediyemize bağlanan mahallelerdeki müracaatlar 

incelenmiş olup, kırsal alanlar için yapı ruhsatı yerine geçen 18 adet kırsal alanda yapı 

ruhsatı belgesi ve kırsal alanlar için yapı kullanma izin belgesi yerine geçen 12 adet 

kırsal yapı belgesi düzenlenmiştir. 
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Sultanhisar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2017 Mali Yılı 

içerisinde toplam 4839 adet yevmiye kaydı yapılmıştır. Bu kayıtların 3488 tanesini Muhasebe 

İşlem Fişi oluştururken, 1351 tanesini de Ödeme Emri Belgeleri oluşturmaktadır. 

 

GİDERLER 

 

 

Personel Giderleri : 

 

Birim bütçesinden 2017 yılı içinde, memur personel aylıkları ve ikramiye olarak 

223.257,71 TL, ödeme yapılmıştır.  Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri 

olarak da 32.639,50 TL tahakkuk etmiştir. Birimimizde görev yapan personelin 2017 
yılına ait tahakkuk etmemiş maaş, ikramiye vb. alacağı bulunmamaktadır.  
 

Diğer Cari Giderler :  

1- Birimimizde kullanılmak üzere alınan kırtasiye ve büro malzemeleri alımı için 

birim bütçesinden 20.766,88 TL ödenek kullanılmıştır. 

2- Belediyemiz adına diğer kamu kurumlarına ödenecek olan vergi, resim, harç vb. 

giderleri ve bankalardan kullanılan kredi faizlerinin ödemesi için, birim 

bütçemizden 389.885,78 TL ödenek kullanılmıştır. 

3- Birimimizde ihtiyaç duyulan diğer hizmet alımları için birim bütçesinden toplam 

10.993,78 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemizce yapılan çeşitli işler ve verilen 

hizmetlere ait harcamalar, tür olarak cari harcamalar türüne girmektedir. Bu 

harcamalar özetle; kırtasiye ve büro malzemeleri alımları, çeşitli yayınlara 

abonelik işlemleri, fiş basımı ve ciltleme, bilgisayar malzemesi alımı ve servis 

ücreti, bilgisayar yazıcıları için renkli ve siyah kartuş, toner alımı,  basılı evrak 

alımı, fotokopi makinesi bakım sözleşmesi, bilgisayar paket program yazılım ve 

eğitim destek sözleşmesi, Belediyemizin Tapu, Kadastro işlemleri ile Noter 

Giderleri, Mahkeme Harçları, Dosya takip ücreti, kredi faiz ödemeleri 

kapsamaktadır. 

4- Birimimizde kullanılmakta olan makine ve cihazların alım ve bakım gideri olarak 

birim bütçesinden 2.302,00 TL ödenek kullanılmıştır. 

5- Birimimizde kullanılmak üzere alınan bilgisayarlar için 2.094,50 TL ödenek 

kullanılmıştır. 

6- Diğer iç borç faiz giderleri olarak birim bütçesinden 12.427,74 TL ödenek 

harcanmıştır. 

7- 2464 sayılı kanun gereğince yapmış olduğumuz tahsilatlardan, büyükşehir 

belediyesine 8.318,36 TL pay aktarılmıştır. 

 

           Mali Hizmetler Müdürlüğü birim bütçesinden, 2017 mali yılında toplam 

702.686,25 TL ödenek harcanmıştır.  
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GELİRLER 

 

2017 bütçesi ile tahmin edilen gelirler ile tahsil edilen tutarlar ve tahsil oranları, 

ekonomik kodun birinci düzeyine göre aşağıdaki gibi olmuştur. 

 

Gelir Adı Bütçe İle Tahmin 

Edilen 

Tahsil Edilen Tahsilat 

Oranı 

Vergi Gelirleri 1.969.000,00 1.504.715,60 % 76 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.786.000,00 5.002.364,93 % 132 

Alınan Bağış ve Yardımlar ile 

Özel Gelirler 

455.000,00 271.022,03 % 60 

Diğer Gelirler 8.700.000,00 6.670.537,79 % 77 

Sermaye Gelirleri 2.090.000,00 50.123,72 % 2 

 

 

 

GELİR VE GİDER KESİN HESABI 
 

 

                2017 Mali Yılı Bütçesi; Gider Bütçesi 17.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 

17.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup, 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Kesin Hesap 

Belediyemizin 2017 yılına ait kesin hesabı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

 

1- Gider Kesin Hesabı 

 

Personel Giderleri………………………………………………………         3.830.165,13 TL 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri………………....             669.399,47 TL 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri…………………………………………          8.552.564,02 TL    

Faiz Giderleri……………………………………………………………             12.427,74 TL 

Cari Transferler…………………………………………………………              67.103,00 TL 

Sermaye Gideri………………………………………………………....            319.458,39 TL 

 

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ……………………………………...        13.451.117,75 TL 

 

 

 

2-Gelir Kesin Hesabı  

 

Vergi Gelirleri………………………………………………………….           1.504.715,60 TL 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri………………………………………..            5.002.364,93 TL 

Alınan Bağış ve Yardımlar…………………………………………….               271.022,03 TL 

Diğer Gelirler…………………………………………………………..           6.670.537,79 TL 

Sermaye Gelirleri………………………………………………………                50.123,72 TL 
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TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ……………………………………..          13.498.764,07 TL 
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1- MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR 

 

a- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara, belediye başkanına ve 

meclis üyelerine 507.727,51 TL maaş tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu 

personellerin sosyal güvenlik primleri için de bütçemizden 51.867,63 TL ödenek 

kullanılmıştır. 

b- Diğer Harcamalar 

Birimimiz tarafından alınan tüketime yönelik mal ve malzeme için 339.420,78 TL 

ödenek kullanılmıştır. Ayrıca yurtiçi geçici görev yolluğu olarak 1.258,70 TL, 

mahkeme harç giderleri olarak 20.600,37 TL, hizmet alımları (internet, telefon, posta 

vb.) olarak 104.617,77 TL, temsil tanıtma giderleri olarak 6.699,91 TL, üye olunan 

derneklere ve kalkınma ajanslarına 33.082,76 TL, bilgisayar alımları için de 2.717,00 

TL ödenek kullanılmıştır. 

 

2- PERSONEL RAPORU: 

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince: 

Belediyemiz norm kadrosu, yer aldığı C-6 Grubuna göre toplam 73 işçi ve 147 

memurdan oluşmuştur. Mevcut dolu kadromuz 20 memur ve 43 işçidir. Halen 127 memur 

kadrosu münhaldır. 

 

3- EVRAK RAPORU: 

 

2017 yılı içinde: 

• Çeşitli resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan toplam 1950 evrak kaydı 

yapılmış, evraklar ilgisine göre belediyemiz birimlerine kurum içi zimmet defteriyle gereği 

için dağıtılmıştır. 

• Çeşitli kişi ve kuruluşlardan toplam 1543 dilekçe kaydı yapılmış, yine ilgisine 

göre belediyemiz birimlerine kurum içi zimmet defteriyle gereği için dağıtılmıştır. 

• Gelen evrak ve dilekçelerden cevaplandırılması istenilen veya mevzuatı 

gereğince yılın belli aylarında yazılması zorunlu olan, toplam 2751 evrak çıkışı yapılmıştır. 

 

4- KARARLAR RAPORU: 

 

2017 yılı içinde; toplam 114 adet Belediye Meclisi kararı, 331 adet Belediye 

Encümeni kararı alınmıştır.                                                              
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EMLAK VE İSTİMLAK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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1. Müdürlüğümüz Bütçesinden Yapılan Harcamalar 

 

2. Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara 156.254,72 TL maaş 

tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu personellerin sosyal güvenlik primleri için 

de bütçemizden 26.977,05 TL ödenek kullanılmıştır. 

3. Diğer Harcamalar 

Birimimizde kullanılmak üzere alınan kırtasiye malzemeleri için bütçemizden 

3.174,27 TL ödenek kullanılmıştır. Belediyemiz tarafından idare edilmekte olan konuk 

evinde kullanılmak üzere; temizlik malzemesi için 14.319,99 TL, yakıt giderleri için 

55.381,45 TL, yeme-içme giderleri için 198.463,35 TL harcama yapılmıştır. Yine 

bütçemizden; 9.958,36 TL vergi, resim, harç vb. giderleri, 26.019,99 TL kiralama 

giderleri, 7.118,80 TL hizmet alımları, 49.869,65 TL işyeri mefruşat alımları için 

ödenek kullanılmıştır. Kamulaştırma gideri olarak da 172.808,40 TL ödenek 

harcanmıştır. 

 

4. Taşınmaz Satışları 

 

2017 yılı içerisinde; belediyemiz tüzel kişiliğine ait 16 adet zeytinlik vasıflı 

taşınmazın satış ihalesi yapılmış olup, karşılığında toplam 832.400,00 TL tahakkuk 

yapılmıştır. 

 

5. Arsa Vasıflı Taşınmaz Satışları 

 

2017 yılı içerisinde; belediyemiz tüzel kişiliğine ait 4 adet arsa vasıflı taşınmazın 

satış ihalesi yapılmış olup, karşılığında toplam 665.420,00 TL tahakkuk yapılmıştır. 

 

 

6. Zeytin Mahsulü  

 

2017 yılı içerisinde; belediyemiz tüzel kişiliğine ait 29 adet zeytinlik vasıflı 

taşınmazın, mahsul satış ihalesi yapılmış olup, karşılığında toplam 53.650,00 TL tahakkuk 

yapılmıştır. 

 

7. Taşınmaz Kiralama 

 

 2017 yılı içerisinde; belediyemiz tüzel kişiliğine ait 33 adet taşınmazın kiralama 

ihalesi yapılmış olup, karşılığında toplam 233.852,00 TL tahakkuk yapılmıştır. 

 

8. Otlakıye Satışı 

 

2017 yılı içerisinde; belediyemiz tüzel kişiliğine ait zeytinliklerin 4 tanesinin taban 

otlakıyesinin satış ihalesi yapılmış olup, karşılığında toplam 2.745,00 TL tahakkuk 

yapılmıştır. 

 

Ayrıca; mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlarda kiracı olup, 2016 yılı sonuna 

kadar kira borcunu ödemeyen ve bu sebeple kira süresi uzatılmadığı için fuzuli şagil 
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konumunda bulunan 59 adet kiracıya ecrimisil uygulaması yapılarak, tahliye için gerekli 

yazılar gönderilmiş ve işyerlerinin yeniden ihale edilmesi için ihale süreci başlatılmıştır. 
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1- Müdürlüğümüz Bütçesinden Yapılan Harcamalar 

 

a- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan işçilere, 1.940.198,01 TL maaş 

tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu personellerin sosyal güvenlik primleri için 

de bütçemizden 469.058,69 TL ödenek kullanılmıştır. Bunun dışında emekli olu işten 

ayrılan işçilerimize 78.481,37 TL kıdem tazminatı ve diğer işçilerimize de 309.641,52 

TL ikramiye ödemesi için ödenek kullanılmıştır. 

b- Diğer Harcamalar 

Birimimiz tarafından alınan tüketime yönelik mal ve malzeme için 52.332,84 TL 

ödenek kullanılmıştır. Ayrıca hizmet alımları olarak 3.040,00 TL, ilaçlama makinası 

alımı için de 9.500,00 TL ödenek kullanılmıştır. 

 

 

2- Belediye sınırları içerisinde tüm cadde, sokak, meydan ve kaldırımların genel temizliği 

yapılmıştır. 

3- Belediyemize ait 5 adet çöp toplama araçları ile İlçemiz içerisinde bulunan çöp 

konteynırlarında biriken çöpler  düzenli olarak toplanmıştır. Ayrıca traktörlerle ayrı 

ekipler çıkarılarak konteynırlar etrafındaki ve muhtelif yerlerde biriken çöpler 

toplanmıştır. 

4- Okul, cami ve resmi kurumların atıkları düzenli olarak alınmış ve ayrıca bahçe 

bakımları yapılmıştır 

5- İlçemiz içerinde kurulan pazarların Pazar öncesi ve sonrası genel temizliği 

yapılmaktadır. 

6- İlçemiz içerisinde bulunan tüm mezarlıkların genel temizliği ağaçların budanması ve 

ot ile mücadele için ot ilacı uygulaması zamanın da yapılmıştır .Mezarlıkların devamlı 

olarak temiz ve bakımlı kalması için her türlü çalışma aksatılmadan yapılmaktadır. 

7- İlçemiz içerisindeki piknik alanlarının genel temizliği ve ağaç bakımları ve ilaçlama 

işleri düzenli olarak yapılmıştır. 

8- İhtiyaca göre yeni çöp konteynırları alımı yapılmıştır. 

9- İlçemiz içerisinde tahliye ve  yağmur drenaj hatları temizlenmiştir. 

10- İlçemizde sınırları içerisinde sinek ve haşeratla mücadele için mevsimine göre devamlı 

olarak ilaçlama yapılmıştır. 

11- İlçemiz içerisinde bulunan umumi tuvaletlerin günlük olarak temizliği yapılmıştır. 

12- Cadde ve sokak kenarlarında bulunan ağaçların budama ve kesimleri yapılmıştır. 

13- Temizlik ile ilgili vatandaşlımızdan gelen şikayet ve talepler değerlendirilerek 

çözümleri sağlanmıştır. 

14- Ulusal Bayramlarda ana arterlerin ve tören alanlarının temizliği sağlanmıştır. 

15- Dini bayramlar öncesi ve yaz aylarında yol kenar bordürlerinin boya ve badana  işleri 

yapılmıştır.  

16- Yaz aylarında ilçemiz içerisindeki ağaç ve bitkilerin sulanması düzenli olarak 

yapılmıştır.    

17- Cadde ve sokaklarda bulunan çeşmelerin temizliği düzenli olarak yapılmıştır. 

18- Park ve bahçelerdeki bitki ve ağaçlara gerektiğinde pasra ilacı  uygulaması yapılmıştır. 

19- Cadde , sokak ,mezarlık ve park ve bahçelerde eksik olan yerlere çiçeklendirme ve 

ağaçlandırma uygulaması yapılmıştır. 



 SULTANHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI FAALİYET RAPORU  

 

 

 

 

20- Belediyemiz hizmet binalarının ve  sosyal amaçlı salonların temizliği düzenli olarak 

yapılmıştır. 

21- Cenaze hizmetleri aksatılmadan yapılmıştır. 
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR 

 

c- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara, 68.105,39 TL maaş 

tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu personellerin sosyal güvenlik primleri için 

de bütçemizden 10.128,34 TL ödenek kullanılmıştır. 

d- Diğer Harcamalar 

Birimimiz tarafından alınan tüketime yönelik mal ve malzeme için 45.624,73 TL 

ödenek kullanılmıştır. Ayrıca hizmet alımları olarak 10.566,34 TL, temsil tanıtma 

(festival, deve güresi vb.) giderleri olarak 437.367,80 TL, ilçemizde faaliyet gösteren 

amatör spor kulüplerine nakdi yardım için de 9.508,00 TL, ödenek kullanılmıştır. 

 

 

İlçemizin Tarihi, turistik değerlerini ve tarım ürünlerini tanıtmak, İlçemiz ve Ülkemiz 

turizmine katkıda bulunmak amacı ile 48. Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım 

Kültür ve Sanat Festivali 16-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. İlçemiz Denizli–

Aydın Devlet Karayolu kenarında yapılan Kurtuluş Savaşı sırasında bölgemizdeki ilk yerel 

direnişi simgeleyen Malgaç Baskını Anıtında 17. Anma törenleri 16.06.2017 tarihinde 

yapılmış, bu vesile ile Kurtuluş Savaşında ve İlçemizin Kurtuluşu sırasındaki şehitlerimiz 

anılmıştır. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. Kurtuluş yıl dönümü nedeni ile 

İlçemizde 5 Eylül 2017 tarihinde kurtuluş günü ve kurtuluş şenliği yapılmış, bu vesile ile 

İlçemizin ve ülkemizin ne zor şartlar içinde düşman işgalinden kurtulduğunun genç 

kuşaklarımıza aktarılması sağlanmıştır.  
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1- Müdürlüğümüz Bütçesinden Yapılan Harcamalar 

 

a- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara 50.787,35 TL maaş 

tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu personellerin sosyal güvenlik primleri için 

de bütçemizden 7.93,48 TL ödenek kullanılmıştır. 

b- Diğer Harcamalar 

Birimimiz personelinin görev sırsında giymesi için alınan kıyafetler için bütçemizden 

2.635,20 TL ödenek kullanılmıştır. Birimimizce kullanılmak üzere alınan makine ve 

teçhizat için 5.794,98 TL, bu makine ve teçhizatlar ile daha önce alınmış olan makine 

ve teçhizatların bakım ve onarımı için de 6.348,40 TL ödenek harcanmıştır. Diğer 

tüketim mal ve malzemelerin alımı için ise 3.610,80 TL ödenek kullanılmıştır.  

 

2- Birimimiz Tarafından Yapılan İş ve İşlemler 

 

Belediye sınırları içerisinde ilçemizin düzenini, halkın huzur ve sağlığını sağlayıp, 

korumak amacıyla çıkarılan kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye zabıtası tarafından 

yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak belediye zabıtasının 

görevlerinden olup, 2017 yılı içerisinde müdürlüğümüz tarafından yapılan faaliyetler 

aşağıda sunulmuştur. 

 

- 3572 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak, 46 adet işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı 

ile 1 adet mesul müdürlük belgesi verilmiştir. Verilen bu ruhsat ve belgeler 

karşılığında ise 38.63,63 TL tahakkuk yapılmıştır. 

- 6502 sayılı kanun hükümleri gereğince, ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 

653 adet işyerine fiyat ve etiket denetimi yapılmıştır. 

- İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 653 adet işyerinin işgaliye ölçüm ve 

kontrolleri yapılmıştır. 

- İlçemiz halkının huzur ve sağlığı, ilçemizin temizliği bakımında 197 adet şikayete 

gidilmiş ve yapılan kontroller sonucunda ise 40 kişiye ihtarname düzenlenmiştir. 

Bunun yanı sıra 8 kişiye de toplam 4.944,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 

- Belediyemiz kontrolünde 192 adet cenaze defni yapılmıştır. Ölenlerin kayıtları, defin 

kayıt defterine düzenli olarak kaydedilmiştir. 

- 3516 sayılı kanun hükümleri gereğince, belediyemiz zabıtası ve ölçü ayar memurluğu 

tarafından, ilçemiz pazarcı esnafının ölçü aletlerinin kontrolü mahallinde yapılmış 

olup, 2015 yılından damgalı olan 93 adet ölçü ve tartı aletinin beyanları alınmıştır. 

Beyanı alınan bu ölçü ve tartı aletlerinden 61 tanesinin damgası yapılarak 1.587,50 TL 

muayene harcı tahsil edilmiştir. Tamirden gelen 20 adet ölçü ve tartı aletinin de 

damgaları yapılmıştır. 

- Müdürlüğümüzce 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında 891 adet gelen, 470 adet 

giden evrak kaydı yapılmıştır. 

- Müdürlüğümüzce, ilçe halkının huzur ve sağlığı, ilçemizin temizliği, görünüm ve 

güzelliği bakımından hizmetler zaman ve saat farkı gözetmeksizin ivedilikle yerine 

getirilmektedir. 
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3- Müdürlüğümüz Bütçesinden Yapılan Harcamalar 

 

c- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara 49.081,20 TL maaş 

tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu personellerin sosyal güvenlik primleri için 

de bütçemizden 5.377,50 TL ödenek kullanılmıştır. Emeklilik nedeni ile işten ayrılan 

taşeron personele de 7.749,42 TL kıdem tazminatı ödemesi için ödenek kullanılmıştır. 

d- Diğer Harcamalar 

Birimimiz tarafından alınan tüketime yönelik mal ve malzeme (akaryakıt) için 

924.208,79 TL ödenek kullanılmıştır. Ayrıca hizmet alımları (taşeron hizmeti alımı, 

taşıt sigortası vb.) olarak 3.816.644,64 TL, araç – gereç ve taşıtların tamir ve bakımı 

için 500.260,64 TL, birimimizce yürütülen iş ve işlemler sırasında diğer kurum ve 

kuruluşlara ödenecek vergi, resim ve harçlar için de 2.110,67 TL, ödenek 

kullanılmıştır. 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV ALANI, GÖREV VE YETKİLERİ 

 A)    Destek Hizmetleri Müdürünün Yetkileri: 

 Müdürlüğün, işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 

1. Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 

2. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme 

yetkisi. 

3. Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler 

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 

4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu 

düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı 

bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi. 

5. Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi. 

6. Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan 

personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına 

sunma yetkisi. 

7. Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi. 

8. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 

haberleşme yetkisi. 

9. Personelin gizli sicillerini doldurmak; her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek. 

10.  Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. 

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine 

yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

 B)    İDARİ İŞLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ: 

 Hizmet binasının elektrik, telefon, sıhhi tesisat, asansör bakım ve onarımını yapmak yâda 

yaptırmak. 
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1. Alt birim çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma 

programı hazırlamak. Başkanlığın onayına sunmak. 

2. Birim kadrosunda bulunan Memur veya İşçi statüsündeki tüm personelin özlük 

işlemlerini yasalara ve Toplu Sözleşme hükümlerine göre düzenli olarak yürütmek. 

3. Hizmet binalarının daha iyi temizlenmesi için yeni önlemler almak. 

4. Hizmet binasında kurulan çay ocağının temiz ve düzenli çalışmasını organize etmek 

5. Müdürlükçe her yıl hazırlanan çalışma programının ışığı altında bütçe teklifini 

hazırlamak, tahsis ve program gereklerine uygun biçimde hesaplarını tutmak. 

6. Personel, yapılması gerekli işlemleri zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 

7. Gelen ve giden evrak ile ilgili ilgili kanun mevzuata uygun evrak takip programına 

tarih ve sayılarına göre kaydedilerek, müdürlük dışına yazılan evrak, zimmetle ilgili 

birime teslim edilir. 

 

 

C)    İHALE SERVİSİ VE SATINALMA BİRİMİNİN GÖREVLERİ:  

Satın alınacak, üretilecek ve tamir ettirilecek tüm malzemeler için gerekli idari ve teknik 

şartnameyi kullanan veya talep eden birimlere hazırlatmak veya temin etmek. Mali Yılbaşında 

ilgili birimlerce talep edilen veya senesi içerisinde yeniden gereksinim duyulan mal ve 

hizmetleri İç ve Dış Piyasalardan mevcut yasa ve yönetmelikler dâhilinde temin etmek. 

Bu amaçla, 

1. Birimlerden gelen ihtiyaç taleplerini cins, miktar, vasıf ve kapasite yönünden kontrole 

tabi tutmak. 

2. Piyasa araştırması yapmak ve teklif almak 

3. Yurt içi ve gerektiğinde yurt dışı ilanlar yapmak 

4. Tespit edilen tahmini bedelleri ve alınan teklifleri İdari ve Teknik Şartnameleri 

dâhilinde tetkik ve karşılaştırarak elde edilen neticeyi gerekli evrak ve dokümanlarla 

birlikte ilgili birimlere bildirmek. 

5. Temin edilen demirbaş ve tüketim malzemelerinin kayıt ve saklanmasını sağlamak. 

  

 

D)    TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİLERİNİN GÖREVLERİ  

1. Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak 

bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemekle kayıtlarını taşınırların yönetim 

dönemi hesabını hazırlayarak harcama yetkilisine sunmak. 

2. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri tüketime veya kullanıma verilen taşınırları ilgililere 

teslim etmek. 

3. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya 

ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak veya alınmasını 

sağlamak. 
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4. Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları 

harcama yetkilisine bildirmek. 

5. Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak asgari stok 

seviyesi altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 

6. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek sayımlarını 

yapmak ve yaptırmak. 

7. Taşınır kayıt kontrol yetkilileri harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını 

yapmak ve harcama yetkilisine öneride bulunmak. 

8. Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve 

niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve 

kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. 

9. Muayene ve kabul işlemi hemen yapılmayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 

bunların kesin kabulünü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. 

10. Yetkililerce verilecek diğer işlemleri yapmak. 

  

 

 

E)    MAKİNE İKMAL TEKNİK SERVİSİN GÖREVLERİ 

1. Araç havuzunu denetlemek 

2. Müdürlük bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve 

ekonomik olarak çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek. 

3. Başkanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda ve başkanlık makamının onayını alarak, 

müdürlüğe ait motorlu araçları ihtiyaca, hizmetin gereklerine göre başkanlığın onayını 

alarak sevk ve idare etmek. 

4. Belediye bünyesindeki ağır iş makinelerinin, motorlu araçların, sabit makinelerin ve 

müteferrik araçların tüm bakım ve onarımlarını yapmak.   

5. Söz konusu makine ve araçların yedek parça ihtiyaçlarını sağlamak. 

6. Belediyeye ait tüm araç ve iş makinelerinin akaryakıt ve madeni yağlarını temin 

etmek.   

7. Belediyeye alınacak araç ve makinaların Teknik şartnamelerini hazırlamak ve alımları 

yapılanları teslim almak.   

8. Belediyeye ait tüm araçların trafik sigorta, fenni muayene işlemlerini yapmak. 

9. Müdürlük bünyesinde kurulacak olan hasar tespit komisyonunca hasara uğrayan araç 

ve makinaların hasar durumlarını tespit etmek ve gerekli raporları düzenlemek ve 

hasar bedelinin Belediye veznesine yatırılmasını sağlamak. 

10. Müdürlüğe bağlı iş yerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü tedbirlerin 

alınmasını sağlamak. 
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•  MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’E AİT FİZİKİ BİLGİLER 

1. Hizmet Araçları: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Destek Hizmetler Müdürlüğü Teşkilat Yapısı 

1.İhale ve Satın Alma Birimi 

2.İdari Servis 

3.Taşınır ve Kayıt Kontrol Servisi 

4.Araç İstasyonu 

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve hizmetlerin ifasında kullanılan 15 adet muhtelif bilgi 

ve teknoloji kaynağımız mevcuttur. Bunlar aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

KAYNAK LİSTESİ 

SIRA  NO CİNSİ SAYISI 

1 Bilgisayar Kasası 4 

2 Ekran 4 

3 Yazıcı/Faks/Fotokopi 4 

4 Telefon 1 

5 Telsiz Telefon 2 

 

SIRA 

NO 

ARACIN CİNSİ ARAÇ SAYISI 

1 Otomobil 5 

2 Minibüs 1 

3 Otobüs 2 

4 İş makinası 1 

5 Kamyonet 12 

6 Panelvan 2 

7 Traktör 10 

8 Kamyon 13 

9 Motosiklet 7 

10 Kepçe 1 

TOPLAM 54 
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Müdürlüğümüz Personelleri: 

Müdürlüğümüz hizmet ve faaliyetleri toplam 52 personelle yürütülmektedir. Bu personeller 2 

memur, 8 kadrolu işçi, 40 taşeron firma işçisidir. 

• AMAÇ, HEDEFLER VE SONUÇLARI 

 Destek Hizmetler Müdürlüğünün 2016 yılındaki amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir. 

HEDEF NO STRATEJİK HEDEF FAALİYET/SONUÇ 

1 

  

HİZMET ÜRETİM VE 

SUNUMUNDA İLERİ 

TEKNOLOJİLERDEN 

YARARLANMAK 

Bilgiye ulaşımı kolaylaştırmak ve hızlandırmak 

için gerekli donanımın kurulmuştur. 

Belediyemiz birimlerince kullanılmakta olan 

bilgisayar programları ve sunucuları sürekli 

güncellenmiştir. 

Açılış, festival, resmi tören ve toplantılar 

öncesinde ses sitemi ve görüntü kurulmuştur. 

2 

  

BELEDİYE 

HİZMETLERİNİN 

SÜREKLİLİĞİNİ 

SAĞLAMAK 

Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacının 

4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında 

karşılanmıştır. 

Belediyemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi 

ihtiyaçları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamında karşılanarak birimlere teslim 

edilmiştir. 

Belediye birimlerinden gelen talepler 

doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 

22/d Maddesi kapsamında piyasa araştırmaları 

yapılarak ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

HEDEF NO STRATEJİK HEDEF FAALİYET/ PROJE 

3 

BELEDİYE 

HİZMETLERİNİN 

SÜREKLİLİĞİNİ 

SAĞLAMAK 

  

Belediye hizmet binalarının tamir bakım ve 

onarımları sürekli yapılmıştır. 

Belediyemiz elektrik, su, internet, telefon ve 

benzeri giderlerinin zamanında ödenmiştir. 

Belediyemiz hizmet binalarının elektrik su 

internet telefon ve benzeri arızalarının anında 

giderilmiştir. 

Belediyeye ait telefon, elektrik, su, internet 

abonelik işlemlerinin takibinin yapılmıştır. 

Birimlerimize ait ortak ve benzer nitelikte olan 

hizmetler yapılmıştır. 

Belediyemizce düzenlenen kültürel etkinlikler 

ile çeşitli aktiviteler ve organizasyonlarda 

bayrak süsleme işi yapılmış ve personel desteği 

verilmiş. 

Resmi bayram ve günlerde bayrak asım işi 

müdürlüğümüzce yapılmıştır. 
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4 

BELEDİYEMİZ TAŞINIR 

KAYITLARINI SÜREKLİ 

TUTMAK 

Müdürlüğümüz ve belediyemiz birimlerince 

talep edilen taşınır malların giriş ve çıkış 

kayıtları Taşınır Mal Yönetmeliği ve ilgili 

Mevzuatlar doğrultusunda müdürlüğümüzce 

yapılmıştır. 

5 
PERSONELİMİZİ SÜREKLİ 

EĞİTMEK 

Müdürlüğümüz çalışma alanı ile ilgili konferans 

seminer bilgi şöleni panel, toplantı gibi bilgi 

paylaşım ortamlarına aktif olarak katılım 

sağlanmıştır. 

Birim çalışanlarının katılımıyla her hafta 

düzenli şekilde bilgilendirme toplantısı yapılmış 

olması. 

Müdürlük personellerine ve bağlı iş yerlerinde iş 

sağlığı ve iş güvenliği yönünden her türlü 

tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

Gerekli olması durumunda olağan dışı 

toplantılar yapılmış olması. 

6 

ÇALIŞANLARIMIZI TAKIM 

ÇALIŞMASINA MOTİVE 

ETMEK 

Birim çalışanları ve ailelerinin katılımıyla 

yemek programları düzenlenmiş olması. 

7 

FİNANSAL 

KAYNAKLARIMIZI 

VERİMLİ ŞEKİLDE 

KULLANMAK VE İSRAFI 

ÖNLEMEK 

Katılımcı sayısını artırılarak ihale sürecinde 

rekabet sağlanmıştır. 

Kaynak kullanımında israfın önlenmesine 

yönelik sürekli uyarıları yapılmıştır. 

  

HEDEF NO STRATEJİK HEDEF FAALİYET / PROJE 

8 
ARAÇ DESTEK 

HİZMETLERİ 

Müdürlüğümüze ait 2 adet otobüs 1 adet 

minibüs ve 5 adet binek araç ile belediyemiz 

birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ulaşımları 

sağlanmıştır. 

Müdürlüğümüze ait araç takipleri düzenli olarak 

yapılmıştır. 

9 
KADEME DESTEK 

HİZMETLERİ 

Müdürlümüz hizmet araçların bakım 

onarımlarının yapılması veya yaptırılması 

hususunda gerekli işlemleri yapılmıştır. 

Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçların 

tamir bakım onarımları yapılmıştır. 

10 

ARAÇ, İŞ MAKİNASI, 

TAŞITLAR İŞ VE 

İŞLEMLERİ 

Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet 

araçları, iş makinası ve taşıtların fenni 

muayenelerinin takibi zamanında yapılması. 

Belediyemiz bünyesinde bulunan hizmet 

araçları, iş makinası ve taşıtların trafik 

sigortalarının takibi zamanında yapılmıştır. 

Yeni alınan belediyemiz bünyesinde bulunan 

hizmet araçları, iş makinası ve taşıtların fenni 

muayene, trafik tescil ve sigorta işlemlerinin 

yapılmıştır. 
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SOSYAL YARDIM 

İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜTÇESİNDEN YAPILAN HARCAMALAR 

 

c- Personel Giderleri 

Müdürlüğümüz bünyesinde görev yapmakta olan memurlara 68.483,46 TL maaş 

tahakkuku yapılarak ödenmiştir. Ayrıca bu personellerin sosyal güvenlik primleri için 

de bütçemizden 10.339,62 ödenek kullanılmıştır. 

d- Diğer Harcamalar 

Belediyemizce 2017 yılında, ilçemiz sınırları içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç 

vatandaşlarımıza; cenaze malzemesi alımı için 720,01 TL, belediyemize müracaat 

ederek ikamet ettikleri evin oturulabilir hale getirilmesi talebinde bulunan 

vatandaşlarımız için yapılan onarım ve tadilat işlerine 16.495,92 TL, yardıma muhtaç 

kişilere kış mevsiminde ısınmak amacı ile alınan yakacak bedeline ise 16.176,50 TL 

olmak üzere toplam 33.392,43 TL ödenek harcanmıştır. 
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
 

Belediyemizin stratejik planını hazırlanması ilgili yasa maddesi gereğince muaf 

tutulduğundan Belediyemizin ana faaliyetleri mali olanaklarımız dâhilinde yerine getirilmeye 

çalışılmıştır. Bütün yatırımlarımız ve hizmetlerimiz belediyemizin öz kaynakları ile 

yapılmıştır. 

 

Faaliyetlerimizde kullandığımız ve Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm araçlarımız 

faal olarak çalışmakta ve bakımları zamanında yapılmıştır. 

Yine Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün araçların Zorunlu Trafik Sigortaları 

zamanında yapılmıştır. 

Belediye Meclis Kararları doğrultusunda Belediye Meclis tarifesine uygun olarak 

kepçe ve araçlarımız kiraya verilmiştir. 

Belediye Meclis Kararları doğrultusunda 5 adet Belediye Düğün Salonu ve düğünlerde 

kullanılan çadırlar ücret karşılığı vatandaşların isteği üzerine kiralanmıştır. 

Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşlarımız için ücretsiz olarak cenaze 

araçlarımız ve çadırlarımız tahsis edilmiştir. 

Belediyemize ait Taş Kırma Tesisimiz revizyondan geçirilmiş ve faal olarak 

çalıştırılmaktadır. 

4734 sayılı İhale Kanunu’ na göre 2017 yılı akaryakıt ihalesine çıkılmış olmasına 

rağmen katılım olmadığından ihale iptal edilmiş, Belediyemizin kullanmış olduğu 

akaryakıtlar doğrudan temin usulü ile temin edilmiştir.  

Belediyemize ait tüm araçlar talep doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşları ile 

okullara ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. 

  

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 

Belediyemizde bütçe ile ayrılan ödenek analitik bütçe ve muhasebe Programı ile 

kullanılmakta olup; bütçe ile ilgili bilgiler raporlara otomatik olarak yansıtılmaktadır. 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 A- Üstünlükler  

 
• Belediyemizin halkla bütünleşmiş olması, Gayrimenkul konusunda zengin bir 

potansiyele sahip olması,  

• Sosyal faaliyetlere (sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere) ağırlık verilmesi ve 

bunların halkımız tarafından da kabullenilip sahip çıkılması, 

• Kaynaklarımızın israf edilmeden yerinde ve ekonomik kullanılması, 

• Üst yönetimin halkın güvenini almış, şaibesiz ve bilgi donanımına sahip olması. 

 

   B- Zayıflıklar 

 
• İlçemizin alt yapısının tamamlanamamış olması, 
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• Hizmet içi eğitim eksikliği 

• Birimler arası koordinasyon eksikliği 

 

C-Değerlendirme 

 
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği mali saydamlık ve hesap 

verme sorumluluğu ve anlayışına dayanarak 2016 yılı faaliyet raporunu hazırlamış 

bulunmaktayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 

 

Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 

 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak 

yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin 

alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. 

 

İdaremizin 2016 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin 

Güvenilir, Tam ve Doğru olduğunu teyit ederim. (Sultanhisar – AYDIN     04/04/20187) 

 

 

 

         Hasan DURMAZ 

                  Mali Hizmetler Müdürü 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 

 

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

 

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, 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, benden önceki 

yöneticilerden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları 

gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 

olmadığını beyan ederim. (Sultanhisar – AYDIN        04/04/2018) 

 

 

 

                                       Osman YILDIRIMKAYA 

               Sultanhisar  Belediye Başkanı 

 

 

 

 


