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DEREDOLU(GÜMÜŞHANE) 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

2018 YILI FAALİYET RAPORU 

  

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU  

 

Değerli Meclis Üyeleri, çok kıymetli arkadaşlarım, 2018 yılı faaliyetlerini 

tasviplerinize sunuyorum. 

Değerli Arkadaşlarım, Beldemizin gelişmesini güzelleşmesini kalkınmasını sağlamak 

ve çağdaş yaşanabilir bir belde olması yolundaki yoğun çalışmalarımıza 2019 yılında  ara 

vermeden değerli Meclis Üyelerimizin destek ve katkılarıyla devam edeceğiz. 

Belediyemize 2018 yılı içerisinde 433 adet resmi evrak intikal etmiş olup,  resmi 

evraklara mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra özel/tüzel kişi ve resmi kurumlara 438 

adet evrak çıkışı yapılmıştır. 

Belediyemizde 2018 yılı içerisinde 13 adet Encümen Kararı, 19 adet Meclis Kararı 

alınmıştır.   

2018 yılında 12 adet yapı ruhsatı verildiği 8 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiş 

olup iş yeri çalıştırma ruhsatı verilmemiştir. 

 

2018 yılında yapılan  işler; 

 

 

1 -YOL ÇALIŞMASI : Belediyemiz tarafından 2018 yılı içerisinde beldemizdeki yolların 

bakım ve onarım çalışmasına devam edilmiştir. 

 

 

 

2 -İÇME SUYU ÇALIŞMASI: Belediyemiz tarafından 2018 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 da tamamlanmıştır. Noksanları bulunmaktadır 

tamamlanacaktır. 

 

 

3 -BELDE MEZARLIĞININ DÜZENLENMESİ : Belediyemiz tarafından 2018 yılı 

içerinde Belde mezarlığının yabancı otları,düzensiz büyüyen çalıları temizlenmesi ve 

bakımlarının yapılması sağlanmıştır. 

 

 

4 -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 edilecektir. 

 

 

5 -BELDEMİZ ARAZİ YOLLARININ DÜZENLENMESİ : 2018 yılı içerisinde 

beldemiz içerisindeki yolları için  parke, bordür taşı alımı ihalesi yapılarak yol yapım 

çalışmalarına başlanmıştır. Bir kısım yolların çalışması yapılarak devam edecektir. 

 



 

 

 

7- BELDE  İÇERİSİNİN TEMİZLİĞİ: 2018 yılı içerinde Beldemizin her mahallesine,her 

sokağına çöp konteyneri konulmuş, belde içerisindeki çöplüklerin büyük bir kısmı 

kaldırılmıştır. 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, 

 

 2019 yılında yapacağımız tüm yatırım ve hizmetleri sizlerin de katkılarıyla 

gerçekleştireceğiz. Yapacağımız bütün bu çalışmalar Deredolu`nun daha yaşanabilir bir belde 

olması, gelişen ve kalkınan bir belde olması içindir. 

  

BELEDİYEMİZİN 2019 YILI YATIRIMLARI 
 

1- Belde Meydanına yapılan iki katlı binanın gerek belde meydanını olumsuz yönde etkileyerek 

görüntü kirliliğine neden olması gerekse yapılan binanın plan proje olarak Belediye Hizmet 

Binası olarak uygun olmaması nedeniyle ileriki zamanlarda söz konusu binanın kaldırılması 

yönünde belde halkımızın görüşüne başvurulması 

 

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 yollarının çevre düzenlemesi yapılarak bitirilmesi 

 

6- Beldemizde ağaçlandırma çalışmaları yapılması 

 

 

7- Belde içerisinde kalan yıkık ve harabe binaların kaldırılması. 

 

8- DSİ tarafından yapılmakta olan Deredolu Göletinin  takip edilmesi, Beldemizde geçmekte 

olan Balohor deresine ait yan derelerin Yoncalık ve Tepe Ardı derelerinin ıslah çalışması için 

DSİ ile görüşülmesi 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9- Beldemizde yetersiz olan mezarlık alanlarına yeni yerlerin tahsis edilmesi yönünde çalışmalar 

hızlandırılarak, mezarlıklar çevresindeki duvarların tadilatının yapılması. 

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

konusunda Karayolları 16. Sivas Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerin yapılarak işlemlerin 

hızlandırılması. 

11- Su şebekelerinin bakım ve onarımının yapılarak , kaçak su kullanımlarının önüne geçmek 

üzere gerekli önlemlerin alınacaktır. Ayrıca su  tahsilatlarının  yapılması için gerekli işlemler 

yapılacaktır.  

12- Beldemiz merkezinde bulunan hazine arazilerinin tespiti yapılarak ihtiyaç dahilinde 

belediyemize tahsisinin yapılması yönünde çalışmaları yapılacaktır. 

13- Belediye Binamızın altındaki iş yerlerinde tadilat yapılarak yeniden hizmete açılacaktır. 

Ayrıca iş yerlerinden 01 nolu iş yerinin bir bölümüne işletme şefliği açılacaktır. 

14- Belde içindeki hayvan gübrelerinin kaldırılması sağlanacaktır. 

15- Belediyemiz envanterine kayıtlı araçların muayene ve bakımları yapılacaktır.  

16- Beledimiz araçlarından ekonomik ömrünü tamamlamış araçların tespiti yapılarak satışı 

yapılacaktır. 

 

 

 

 Değerli Arkadaşlarım  2019 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. 

 

Özgül ALKAN 

               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,,  2 adet 

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

Eskavatör ,2 adet Hidromek kazıyıcı- yükleyici   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,  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  

 

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ 
 2018 YILI 

 BÜTÇESİ 

2018 YILI 

GERÇEKLEŞMESİ 

GENEL BÜTÇE 

İÇİNDEKİ ORAN 

Vergi Gelirleri 45.911,25 14.423,81 0,52 

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 44.993,03 28.520,00 1,02 

Alınan Bağış ve Yardımlar İle özel Gelirler 80.000,00 25.262,17 0,91 

Diger Gelirler 2.691.946,50 2.712.236,80 97,55 

Sermaye Gelirleri 12243,00 ---------  

GENEL TOPLAM 2.875.093,78 2.780.442,78  

                           

2018 YILI GİDER BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞMESİ 
 2018 YILI 

 BÜTÇESİ 

2018 YILI 

GERÇEKLEŞMESİ 

GENEL BÜTÇE İÇİNDEKİ 

ORAN 

Personel Giderleri 696.847,98 826.134,81 25,18 

SGK Dev. Primi 170.574,51 139.740,24 4,26 

Mal ve Hizmet 1.914.886,19 2.199.889,50 67,05 

Faiz Giderleri 63.663,60 79.726,52 2,42 

Cari Transfer 6.121,50 10.794,58 0,33 

Sermaye Giderleri ----- 24.863,22 0,76 

Yedek Ödenek 462.000,00  0,00 

Sosyal Güv. Ve Sosyal Yrd.Hiz. 1.000,00   

GENEL TOPLAM 3.315.093,78 3.281.148,87  

 
 

Kurum Borçları 

 

İller Bankası Kredi Borçları 1.733.118,61 

Sosyal Güvenlik Kurumu 939.753,67 

İlçe Mal Müdürlüğü 263.365,76 

Sendika 100.057,80 

Emekli Sandığı 96.952,58 

Gümühane Yerel Yön. Birliği 42.107,88 

Kaza Tazminatı Borcu 145.672,56 

Piyasa Borçları 82.348,86 

Toplam 3.403.377,72 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 

            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 gelirlerinin artırılması ve gerekli maddi yardımların yapılması önem arz 

etmektedir.  

 

SONUÇ : 

 

       Belediyemizin 01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri arasında yapmış olduğu hizmetleri 

ve faaliyetleri aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. Faaliyetin Belediyemiz meclisince 

görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim.                                                                                                                                         

 

 

 

                 

                 Özgül ALKAN 

                Belediye Başkanı 

  

  


