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BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

2017 YILI FAALİYET RAPORU 

  

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU  

 

Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım, 2017 yılı faaliyetlerimizi 

tasviplerinize sunuyorum. 

Değerli Arkadaşlarım, Beldemizin gelişmesini güzelleşmesini kalkınmasını sağlamak 

ve çağdaş yaşanabilir bir belde olması yolundaki yoğun çalışmalarımıza 2017 yılında da ara 

vermeden değerli Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla devam ettik. Bu 

çalışmalarımızda başta meclis üyelerimiz olmak üzere her kademedeki personelimiz büyük 

bir özveriyle çalıştılar. Bu vesile ile hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Belediyemize 2017 yılı içerisinde 522 adet resmi evrak intikal etmiş olup,  resmi 

evraklara mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra özel/tüzel kişi ve resmi kurumlara 450 

adet evrak çıkışı yapılmıştır. 

Belediyemizde 2017 yılı içerisinde 42 adet Encümen Kararı, 14 adet Meclis Kararı 

alınmış olup, alınan Encümen ve Meclis Kararları aynen uygulanacaktır.   

 

2017 yılında yapmış olduğumuz yatırımlarımız; 

 

1 -YOL ÇALIŞMASI : Belediyemiz tarafından 2017 yılı içerisinde beldemizdeki yolların 

bakım ve onarım çalışmasına devam edilmiştir. 

 

 

2 -İÇME SUYU ÇALIŞMASI: Belediyemiz tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan içme 

suyu çalışmalarında İçme sularının ve depoların bakım ve onarımı  yapılmış olup donan 

suların durumu değerlendirilmiştir. 2017 yılı içerisinde ihalesi yapılan 400 tonluk su 

deposu bitirilerek irsali hattı için çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

3 SOSYAL TESİS ALANI: 2016 yılında yapımına başlanan  Beldemiz Merkez Camii 

yanındaki Sağlık Evi Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde söz 

konusu Sağlık Ocağının yeri kurumumuza tahsis edilerek buraya Camiye ait olan 2 katı 

imam lojmanı ve 1 katı kadın yas evi mahmatlı mahallesinde kadınlara yas evi ve imam 

evi olmak üzere iki katlı bina inşa edilerek 2017 yılında tamamlanmıştır. 

 

4 -BELDE MEZARLIĞININ DÜZENLENMESİ : Belediyemiz tarafından 2017 yılı 

içerinde Belde mezarlığının yabancı otları,düzensiz büyüyen çalıları temizlenmesi ve 

bakımlarının yapılması sağlanmıştır. 

 

5 -BELDE İÇERİSİNDEKİ YIKIK VE HARABE BİNALARIN KALDIRILMASI : 

Belediyemiz tarafından Belde içerinde bulunan ,tehlike arz eden ve görüntü kirliliğine 

sebebiyet veren yıkık ve harabe yerlerin kaldırılması çalışmaların devam edilmiş olup 

önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 -BELDEMİZ ARAZİ YOLLARININ DÜZENLENMESİ : 2017 yılı içerisinde 

beldemiz içerisindeki yolları için 400.000,00 TL lik parke alımı ihalesi yapılarak yol 

yapım çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca  beldemizin arazi yollarının stabilize ve dolgu 

çalışmaları tamamlanmış ve arazi yollarımız kullanılır hale getirilmiştir olup beldemiz 

yayla yollarının da bakım onarımı yapılmıştır. 

 

 

7- BELDE  İÇERİSİNİN TEMİZLİĞİ: 2017 yılı içerinde Beldemizin her mahallesine,her 

sokağına çöp bidonu konulmuş,belde içerisindeki çöplüklerin büyük bir kısmı kaldırılmış ve 

Belde içerisinin temizliği düzenli periyotlarla yapılmıştır. TYP (Toplum Yararına Program) 

kapsamında  İşkur işçisi Gümüşhane İşkur İl Müdürlüğü ile yapılan sözleşme neticesinde 

Belde temizliği ve Alt yapı yenileme çalışmalarında istihdam edilerek çalıştırılmıştır..  

 

8- İMAR YOLLARININ AÇILMASI :   08/04/2016 tarih ve 15 sayılı Encümen Kararıyla 

imar yolu açma ve tanzim etmek amacıyla Beldemiz Hürriyet ve Cumhuriyet 

Mahallelerindeki caddeler üzerinde kamulaştırma yapılmıştır. Bahse konu yerlerin tahliye ve 

yıkım işlemleri devam etmektedir.  

 

 Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Arkadaşlarım, 

 

 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında yapmış olduğumuz tüm yatırım ve 

hizmetleri değerli katkılarınızla gerçekleştirdik. Yaptığımız bütün bu çalışmalar Deredolu`nun 

daha yaşanabilir bir belde olması, gelişen ve kalkınan bir belde olması içindir. 

  

BELEDİYEMİZİN 2018 YILI YATIRIMLARI 
 

1- Kamulaştırma işlemine esas olmak üzere belde meydanına 06/03/2017 tarih ve 03 

sayılı Meclis Kararıyla  15 Temmuz Şehitler Meydanı ismi verilen alanda gerekli 

imar düzenlemeleri yapılmış olup yapılacak iki katlı binanın ve çevre düzenlemesinin 

tamamlanacaktır. 

2- Belde içerisindeki mahalle ve  caddeler parke yaptırılarak yolların bakım ve 

onarımının yapılması  

3- Belde anayol girişinden Belde içerisine parkeli yollarda bakım ve onarımı yapılması. 

4- Beldemizde Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerindeki caddelerde kamulaştırması 

yapılan yerlerin tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmesi 

5- Kamulaştırması yapılan imar yollarlının çevre düzenlemesi yapılarak bitirilmesi 

6- Beldemizde ağaçlandırma çalışmaları. 

7- Belde içerisinde kalan yıkık ve harabe binaların kaldırılması. 

8- DSİ tarafından yapılmakta olan Deredolu Göletinin  takip edilmesi 

9- Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olan kapalı halı Projesinin takip 

edilmesi ve yapılacak halı sahanın yanına sosyal tesis yapılması, 

10- Beldemiz içinden geçmekte olan Erzincan – Kelkit karayolunun çevre düzenlemesi 

yapılması konusunda görüşmelerin yapılarak işlemlerin hızlandırılması. 

11- Su şebekelerinin bakım ve onarımının yapılarak yeni yapılan su deposunun irsaliye 

hattının tamamlanması 

 

 



 

 

 

 Değerli Arkadaşlarım, 2016 yılında olduğu gibi, içinde bulunduğumuz 2017 yılında da 

Beldemizin temel sorunlarını çözme noktasında sizleri katkı sağlamaya ve destek olmaya 

çağırıyor, destek ve katkılarınızla çok değerli yatırım ve hizmetlerde desteklerinizi bekliyor 

ve  hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

 

 

                                                                                                                           Ahmet GENEL 

               Belediye Başkanı 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

I- GENEL BİLGİLER  

 

A-          Misyon ve Vizyon [2]  

Deredolu Belediyesi olarak Misyonumuz, mahalli müşterek nitelikte olan; imar, su ve 

kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma , Belde  içi trafik; defin ve 

mezarlıklar, ağaçlandırma park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, 

gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve 

ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini, başka kurum ve kuruluşlara verilmeyen mahalli müşterek 

nitelikteki görev ve hizmetleri yapmak veya yaptırmaktır. 

Deredolu Belediyesi olarak Vizyonumuz, belediye sınırlarımız içerisinde yaşayan 

vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli 

müşterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasında süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır. 

 

B-          Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 Belediye Başkanı olarak yetki, görev ve sorumluluklarım şunlardır; 

 Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, 

 Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 

stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin 

ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve 

değerlendirmek bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

 Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

 Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

 Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. 

 Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

 Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 

 Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 

vermek. 

 Belediye personelini atamak. 

 Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

 Şartsız bağışları kabul etmek. 

 Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

 

 



 

 Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 

hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

 Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

 Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 

gerektirmeyen görevleri yapmak veya yetkileri kullanmak. 

 

 

C- İdareye İlişkin Bilgiler 

 

1- Fiziksel Yapı  

 

Belediyemize ait olan 1 adet 3 katlı hizmet binası bulunmakta olup zemin katta iki adet 

dükkan 1 katta Belediye Hizmet Binası ve 3. Katta ise 2 adet lojmanlar bulunmakta olup, 1 

katlı bir adet garaj,   , Merkez Cami ve Mahmatlı mahallesindeki Camiilere ait birer adet yas 

evi ve çay ocakları bulunmaktadır.  

 

Belediyemize ait olan 1 adet Kia makam aracı, 1 adet Toros otomobil,,  1 adet 

kamyon, 1 adet yolcu otobüsü,1 adet itfaiye aracı, 1 adet Çöp  toplama aracı 1 adet Paletli 

Eskavatör ,2 adet Hidromek kazıyıcı   bulunmaktadır. 

 

 

2- Örgüt Yapısı 

                                                           BELEDİYE BAŞKANI 

                                  BELEDİYE MECLİSİ                  BELEDİYE ENCÜMENİ  

  

  

                     YAZI İŞLERİ  - FEN İŞLERİ-  MALİ HİZMETLER – ZABITA - İTFAİYE    

  

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar  

 Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yoğun ve yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkın bilgi edinme başvuruları sağlıklı bir 

şekilde cevaplanmaktadır. İnternet teknolojisi yaygın şekilde kullanılmaktadır 

 

4- Sunulan Hizmetler 

 Belediyemizce; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre 

sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil 

alanlar,  sosyal yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma hizmetleri sunulmaktadır. 

 

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 Belediyemizin yönetimi Başkanlığım tarafından yerine getirilmektedir. İç Kontrol 

Başkanlığım tarafından yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

D- Diğer Hususlar 

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER 

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri  
 Belediye sınırlarımızda yaşayan vatandaşların refah ve mutluluğunu sağlamak ve 

yaşam kalitesini yükseltmek için mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin sunulmasında 

süratliliği, kaliteyi ve çağdaşlığı yakalamaktır.   

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

 Belediyemizin temel politikası bireylerin çıkarları yerine, toplumun menfaatlerini ön 

planda tutarak, siyaset yerine hizmet üreterek Deredolu`nun alt ve üst yapısı tamamlanmış, 

çağdaş ve yaşanabilir bir belde olması için çalışmalar yapmaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A- Mali Bilgiler  

1 - Bütçe Uygulama Sonuçları  

 

GİDER BÜTÇESİ 

Ekonomik Sınıflandırma 

Birinci Düzeyi 

Bütçe İle Verilen ve  

Aktarılan Ödenek (TL) 

Harcanan Toplam  

Ödenek (TL) 

Personel Giderleri 792.291,84 792.291,84 

Sos.Güv.Kur.Dev.Prim.Gid. 145.615,51 145.345,51 

Mal ve Hizmet Alım Gider. 1.631.891,29 1.631.883,29 

Faiz Giderleri 59.386,47 59.386,47 

Cari Transferler 24.176,19 24.176,19 

Sermaye Giderleri 112.394,17 112.394,17 

Yedek   

TOPLAM 2.765.755,47 2.765.477,47 

 

 

GELİR BÜTÇESİ 

 

Gelirin Türü 

Bütçe İle Tahmin 

Edilen Ödenek (TL) 

2017 Yılı Tahsilat 

Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 41.737,50 13.088,03 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirl. 40.902,75 44.046,80 

Alınan Bağş.Yar.Özel Gelrl. 210.000,00 245.586,87 

Diğer Gelirler 1.835.284,84 2.606.992,04 

Sermaye Gelirleri 11.130,00  

 TOPLAM 2.139.055,09 2.909.713,74 

 

 

 

2- Mali Denetim Sonuçları  

 Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Mali 

Hizmetler birimi tarafından yerine getirilmiştir. 

3- Diğer Hususlar  

 Başkanlığımca kaynakların etkili, verimli ve yerinde kullanılması hususlarında sıkı 

takip ve denetimler periyodik olarak yapılmıştır. 

 

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  

 Belediyemiz hizmet alanında faaliyetlerini etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik 

kriterlerine uygun olarak yürütmüştür. 

 

 

 



 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

 A- Üstünlükler  

            Devlet kurumlarıyla güçlü bir ilişki 

            Katılımcı bir yönetim anlayışının sergileniyor olması 

 B- Zayıflıklar 

            Teknik personelin hiç olmaması 

            İdari kadronun yetersiz olması 

            Hizmet verdiği alanın çok geniş olması 

            Belediyemizin kendi öz gelir kaynaklarının olmayışı 

> Maddi imkansızlıklar 

 

 C – Değerlendirme 

 Deredolu’nun kalkınması ve gelişmesi için, Deredolu halkının mahalli müşterek 

nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek amacıyla Belediyemiz kaynakları 

rasyonel kullanılmıştır. Hizmetlerin halka en yakın birimlerde verilmesi sağlanmıştır. 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Belediye Gelirleri Yasasında değişiklik yapılarak belediye gelirlerinin artırılması ve 

gerekli maddi yardımların yapılması önem arz etmektedir.  

 

    EKLER 

    Ek-2: Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI[3] 

 

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, iç kontroller, iç 

denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. [4] 

 

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

olmadığını beyan ederim. 30/03/2018 

 

 

                 

                 Ahmet GENEL 

                Belediye Başkanı 

  

 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
[6]

 

 

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

  

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

  

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 

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

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

yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç 

kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. 

  

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 

kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 

dayanmaktadır.
[7]

 

  

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında 

bilgim olmadığını beyan ederim.
[8]

 30/03/2018 

  

 

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kamu%20%C4%B0darelerince%20Haz%C4%B1rlanacak%20Faaliyet%20Raporlar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik#_ftn6
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kamu%20%C4%B0darelerince%20Haz%C4%B1rlanacak%20Faaliyet%20Raporlar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik#_ftn7
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10027&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Kamu%20%C4%B0darelerince%20Haz%C4%B1rlanacak%20Faaliyet%20Raporlar%C4%B1%20Hakk%C4%B1nda%20Y%C3%B6netmelik#_ftn8

