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Muhtarlık İşleri bünyesine gelen talepler doğrultusunda yukarı mahallelerde günlük mini onarım, tamirat, hafriyat ve yol
açma işlemleri hızla devam etmektedir.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze yıl içerisinde 85 adet dilekçe ile başvuru yapılmış olup bunların takibi yapılarak en kısa
sürede sonuçlanması sağlanmıştır.
Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden gelen 30 adet talep kayıt altına alınarak ilgili birimlerle koordineli çalışılarak
sonuçlandırılmıştır.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yıl içerisinde 35 adet resmi kurumla yazışma yapmıştır.
Muhtarlık binalarının masa, sandalye, tefrişat eksiklikleri imkânlar dâhilinde karşılanmaktadır.
Muhtarlık binalarımızın odun, kömür ihtiyaçları karşılanmıştır.

ALAYBEYLİ MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 24.75
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 35 km uzaklıktadır.

ARDIÇ MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 10,79
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 29.4 km uzaklıktadır.

•
•

•

•
•
•

Arazi yollarına dozerle genişletme ve düzeltme yapıldı.
Alaybeyli - Çevlik arası yamama ve şev düzenlenmesi
yapıldı.
Parke yapılacak yol greyderle düzenlendi.
Arazi yollarına greyder vuruldu.
Dere yatağına menfez yapıldı.

•

Mahalle ile anayolun bağlantısını sağlayan 1.500m
yolun genişletilmesi için dolgu çalışması yapıldı.
Arazi yoluna greyder çalışması yapıldı

CEBİR MAHALLESİ
2009 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 34,64
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 34 km uzaklıktadır.

ÇATAKDERE MAHALLESİ
2009 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 11,5
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 22.4 km uzaklıktadır.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Cebir – Yazılı arası sathi kaplama yapıldı.
Mezarlık etrafının tel örgü yapılması.
Mezarlık duvarı küpeşte yapıldı.
İmam evinin tadilatı yapıldı.
1 kepçe ve 1 kamyon ile mahalle temizliği yapıldı.
Kar direkleri dikildi.
Parke tamiri yapıldı.

•
•

Meydana wc yapımı tamamlandı.
Çatakdere – Kuruköprü arası yama yapıldı.
Çatakdere – Kamber arası yolun bozuk olan kısımların
düzenleme yapıldı.
Okulun boyası tamamlandı.
Okulun dış basamağı engelli iniş yapıldı.

•
•
•

Çevlik – Alaybeyli mahalleleri arası yama yapıldı.
Kömürlük duvarı örüldü; kömürlüğün sıvası ve boyası
yapıldı.
Camii kapısı yapıldı.
Stadın eksik olan dolgusu yapıldı.
İmam evi ve kuran kursu yalıtımı yapıldı.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAMBER MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 27,68
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 27.2 km uzaklıktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taziye evi tadilatı yapıldı.
Okul sahnesi yapımı tamamlandı.
Haftların sıvası ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Camilerin çöken inleri doldurulup parke döşendi.
Okul merdivenleri tadilatı yapıldı.
Kamber – Çatakdere arası yollara boru döşendi.
Kamber – Çatakdere arası yollar reklaj yapıldı.
71/1 numaralı yolun dolgusu yapıldı.
Virane evlerin yıkılan kısımları (duvarları) kepçe ile
düzeltildi.

•
•
•
•

300’ lük korger boru ile su arkının kapatılması.
Dozerle arazi yolunun açılması tamamlandı.
Ağaçlandırma yapılacak alanın dozerle açılması
tamamlandı.
Geçiş yolu içi kepçe kamyon gönderildi.
Gölet yapımı kepçe ile tamamlandı.
Sulama suyu hattının düzenlenmesi tamamlandı.
Arazi yolları greyder ile düzenlendi.
Otobüs durak ve dönüş alanı yapıldı.
204 numaralı yol yapıldı.
Stat alanının düzenlenmesi yapıldı.
Ara sokaklar su drenajı ve yol yapılması.
Ara yollara malzeme serildi.
Fırın yapımı tamamlandı.
Kepçe ile mezarlık içi taşlar alındı.
Köy ile yayla arasındaki dik arazi yolunun dolgu
çekilerek düzeltilmesi yapıldı.
Dere yatağı yanından yol açılması, arazi yollarına traktör
geçmesi, dere içinde kanalizasyonun müdahalesi
engellendi.
Gölet genişletilmesi yapıldı.
Mezarlık giriş kısmına parke döşendi, kapısı tamir
edildi.
Cami ve wc tamiratı tamamlandı.
Stat reklajı yapıldı.
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ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ
2014 yılı içeresinde belediyemize bağlanan mahallemiz
20,51 km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 36.7 km
uzaklıktadır.

2016 FAALİYET RAPORU

ÇEVLİK MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 10,83
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 28.1 km uzaklıktadır.
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KEPEZ MAHALLESİ
2009 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 34,18
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 24.0 km uzaklıktadır.

KURUKÖPRÜ MAHALLESİ
2009 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 29,24
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 19.5 km uzaklıktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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4 adet gölet yapıldı.
Yazılı – Kepez – Yazyurdu arasındaki yol tamamlandı.
Yukarı caminin wc’si tamamlandı ve çevre düzeni yapıldı.
Balcan Sokak 4.500 m2 parke yapımı tamamlandı.
1 adet mahalle fırını yapıldı.
Mahalleler arası yama yapıldı.
Arazi yollarına greyder reklaj yapıldı.
Ara yollara greyder vuruldu.
Arazi yollarında bozuk olan kısımlara greyder, kepçe,
kamyon ile yola malzeme serildi.
Elmalı – Kepez mevkii yol açıldı.
Engelli vatandaşın Dere 1 sokak 17A/A adresindeki
yoluna malzeme serildi.
Stat içindeki bina yıkıldı.
Taşkın kanalının sonundaki dere yatağı temizlendi.
Camii etrafı parke yapıldı.
Kuran kursu rögar yapıldı.

KOÇCAĞIZ MAHALLESİ
2014 yılı içeresinde belediyemize bağlanan mahallemiz
36,89 km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 33.5 km
uzaklıktadır.
•
•
•
•
•
•
•

1 adet mahalle fırını yapıldı.
Koçcağız – Kamber arası yama yapıldı.
Greyder ile arazi yollarına reklaj yapıldı.
İmam evinin basit onarımları tamamlandı.
Parke yapıldı.
Dağ ardı yoluna malzeme serildi.
Cenaze aracı yıkama yeri sıva ve tamiri yapıldı.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuruköprü - Güllüce yoluna sıcak asfalt yapıldı.
Kuruköprü - Gürpınar yolu sıcak asfalt yapıldı.
Okul yanındaki yollar düzenlendi.
Özlü sokağın yolu yaklaşık 1m yükseltildi.
Stat etrafına yürüyüş yolu ve düzeltilmeler yapıldı.
Geçen yıldan eksik kalan yollar tamamlandı.
Sosyal tesise kamelya konuldu arkası toprak
dolduruldu.
Sosyal tesis çevre düzenlemesi yapıldı.
Ana yollara bariyerler yapıldı.
Geçen yıldan eksik kalan yollar parke döşendi. (fırın
çıkışına)
Ara yollara mıcır serildi.
Okul kömürlüğünün çatısı yapıldı.
Eski fırınların çatısı tamir edildi.
Okul içi parke yapımı tamamlandı.
Meydandaki parkın içi tamir edildi.
Arazi yollarına greyder vuruldu.
Dikiş nakış kursunun tamiratı yapıldı.

ORTAKAVAK MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 11,80
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 33.9 km uzaklıktadır.
•
•
•
•
•

Mezarlık altından köy içi bağlantı yolu yapıldı.
Şenlik alanı eski köprü yıkıldı yenisi yapıldı.
Mezarlık altıdan yol açıldı, yolun reklajı yapıldı.
Küme evler 32 numaralı yola tirem çekildi.
Cami nin bahçesine toprak çekildi.

ÖRENCİK MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 13,90
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 30.0 km uzaklıktadır.

SAKALTUTAN MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 16,29
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 26.0 km uzaklıktadır.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Süleymanlı – Çömlekçi arası yola yama yapıldı.
Mahallenin giriş kısmındaki park alanına tesviye yapıldı,
toprak çekildi.
Arazi yoluna greyder ile reklaj yapıldı.
Devrek yolu yapıldı.
Kahvenin tamiratı ve boyası yapıldı.
Arazi yollarına greyder ile malzeme serildi.
Kahvenin kömürlüğünün çatısı yapıldı.
Güneş enerjisi tesislerinin yeri 1 kepçe, 1 eksvatör, 2
kamyon ve 1 dozer ile tamamlandı.
Meydan alanı düzenlemesi yapıldı.

YAMAÇLI MAHALLESİ
2014 yılı içeresinde Belediyemize bağlanan Mahallemiz
11,95 km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 32.7 km
uzaklıktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anaokulu ve sağlık ocağı olarak planlanan yapı
tamamlanarak hizmete sunuldu.
Dere yatağı üstüne 700 m yol açıldı. ( dozerle yeni yol
yapıldı )
Yamaçlı – Örencik arası yola yama yapıldı.
Cami karşısına kamelya konuldu.
Gölet kepçe ile düzeltildi.
Arazi yollarına greyder vuruldu.
Meydan bordür arkası toprak dolduruldu.
Parke tamiri yapıldı.
Yamaçlı - Çömlekçi yolu kepçe ile genişletme çalışması
yapıldı.
Seten tamir edildi.
Yamaçlı – Çömlekçi arası 200 m alan yol genişletme
çalışması yapıldı.
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SÜLEYMANLI MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 21,88
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 32.0 km uzaklıktadır.

•
•

Sosyal tesis etrafının düzenlenmesi.
Stat alanı ve üstü yoluna toprak bariyer yapımı
tamamlandı.
Arazi yoluna greyder vuruldu.
Engelli vatandaşın yoluna mıcır serildi.

2016 FAALİYET RAPORU

Şenlik alanına malzeme serildi.
Futbol sahasının düzenlenmesi tamamlandı.
Musalla taşının yeri değiştirildi.
Gölete giden su arkı temizlendi.
Camii ve wc fayans yapımı tamamlandı.
İhtiyaç sahibi vatandaşın evine wc yapıldı.
Gölete giden su yolu kepçe ile genişletildi.
24/2 numaralı yolun düzenlemesi yapıldı.
Ara yollara malzeme serildi.
Yola kepçe ile reklaj yapımı tamamlandı.

202

MENGÜCEK MAHALLESİ
2014 yılı içeresinde belediyemize bağlanan mahallemiz 9,65
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 22,2 km uzaklıktadır.

YAZYURDU MAHALLESİ
2014 yılı içerisinde belediyemize bağlanan mahallemiz 15,50
km² yüz ölçümüne sahip olup merkeze 28.0 km uzaklıktadır.

Meydan ile ana cadde arasına asfalt yapıldı.
Yazılı – Kepez arası yama yapıldı.
Yazılı – Cebir arası satıh kaplama yapıldı.
Arazi yollarına greyder vuruldu.
Eski bims ocağına giden evlerin yoluna mıcır serildi.

•
•
•
•
•

5 adet gölet düzenlenmesi yapıldı.
İmam evi çatı tamiri ve yalıtımı yapıldı.
Kepez- Yazyurdu – Cebir arası yol yapıldı.
Fırınların kapı ve çatı tamiratı yapıldı.
Arazi yollarına greyder vuruldu.

2- Performans Sonuçları Tablosu
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
İdare Adı

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1

KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

Stratejik Hedef 1.11

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak

Performans Hedefi 1.11.3

Personelin çalışma ortamlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak

Performans Göstergeleri
1

İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının temin edilmesi

2016 FAALİYET RAPORU

Hedeflenen
(2016 Yılı)

Gerçekleşen
(2016 Yılı)

%

100

80%

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
İdare Adı

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Stratejik Amaç 1

KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE KURUMSALLAŞMAYI TAMAMLAMAK

Stratejik Hedef 1.11

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapmak

Performans Hedefi 1.11.4

Personelin çalışma ortamına uygun kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamak

Performans Göstergeleri
1

İş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının kullanımının sağlanması

Performans
Göstergesi

Hedeflenen
(2016 Yılı)

Gerçekleşen
(2016 Yılı)

%

100

80%

Performans
Göstergesi

Hedeflenen
(2016 Yılı)

Gerçekleşen
(2016 Yılı)

Adet

2

2

BİRİM PERFORMANS SONUÇLARI ÖZET TABLOSU
İdare Adı
Performans Hedefleri
Faaliyet sayısı
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Performans
Göstergesi

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2016 yılında 2 faaliyetten 2 ‘si gerçekleşmiş olup. Ortalama gerçekleşme oranı %80 ortalama sapma oranı %20 dir.
Gerçekleşme aralığındaki göstergeler iyi seviyede kabul edilmiştir.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans raporlama için kullanılan sistem, hedefle gerçekleşmenin mukayesesi sonucunda;
• % 85 ve üstü gerçekleşme aralığındaki göstergelerin çok iyi seviyede kabul edilip buna göre kodlanması ve 100 puan
alması,
• %70-84 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin iyi seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 75 puan alması,
• % 55-69 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin orta seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 50 puan alması,
• %45-54 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 25 puan alması,
• % 0-44 gerçekleşme aralığındaki göstergelerin ise çok zayıf seviyede kabul edilip, buna göre kodlanması ve 0 puan
alması şeklinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

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 dâhilin deki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Zafer AKPINAR
Muhtarlık İşleri Müdürü
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Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
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Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
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