
T.C.
HASAN$EYH BELEDIYPSI

VECLIS KARARI

Karar Tarihi
Toplantr No
Birlegim No
Oturum No
Karar No
Karar Konusu

r210412019
4

I
I
t2
Faaliyet raporunun gcirtigtilmesi,

Cavit KULEKQi
Katip Uye

MECLiSi KiL EDEN UYT EN

Belediye Meclisi 1. Baqkan Vekili Cavid KIZILPINAR'In baqkanhprnda 12.04.2019

tarihinde topianan meclisimizl, B"l.diye Baqkanr tarafindan gi.indeme alman ve meclis

giindeminir, 6. ,rrurrnda bulunan Faaliyeiraporunun gdrtigiilmesi hususunun gere[i gor0qiildii'

KARAR :

5393 sayrl Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 sayrh Kamu Mali Ycinetimi ve

Kontrol Kanununun 41. maddesi gere[ince hazrlanan Hasanqeyh Belediye Baqkanh[rna ait

2018 mali yrlm igeren faaliyet.apor.t,-Belediye Bagkammrzca okunup, meclisimizin bilgisine

sunulmuq tlup, belediyemizin jOtS mati yrhna ait ekli faaliyet raporunun aynen kabul

edilmesine, raporun kamuoyuna agrklanmu.i.ru, bir suretinin Sayrqtay'a ve bir suretinin de

Qevre ve $ehircilik Bakanhgrna gdnderilmesine oy bi$E$-karar verildi'

Ahmet AYDIN
Katip Uye

Meclis 1. Baqkan Vekili: Cavid KIZILPINAR (Katildt)

Belediye Baqkam: Recep KULEKQI (Katrldr)

Uyeler: Ahmet AYDIN(Katrldr),. Ahmet GUNE$(Katrldr),

rUrErcqi(Katrldr), Cihan TUFEKQi(Katrldr), Salim

KALE(Katrldr), $evket TUFEKQi(Katrlmadr)

Ahmet YILDIZ(Katrldr), Cavit
KAYA (Katrldr), SiileYman
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tisr v6Nnrici suNugu

De[erli Meclis Uyeleri, 2018 yrh faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum.

Delerli Arkadaglarrm,01.01.2018 tarihinden itibaren btilgemizin merkezinde bulunan

Hasanqeyhimizin geligmesini giizellegmesini kalkrnmasmr saflamak ve gafda$ yaganabilir bir

belde olmasr yolundaki yo[un gahgmalanmrza siz de[erli meclis iiyelerimizin destek ve

katkrlalyla ara vermeden devam ettik. Bu gahgmalarrmtzda baqta meclis tiyelerimiz olmak

izere her kademedeki personelimiz biiyiik bir cizveriyle gahgtrlar. Bu vesile ile hepinize ayrr

ayrr tegekkiir ediyorum.
Belediyemize 2018 yrh igerisinde 411 adet evrak gelmiq olup, evraklara mevzuata

uygun iq ve iilemleri yaprldrktan sonra ozelltdrzel kigi kurum ve kuruluqlara 443 adet evrak

grkrqr yaprlmrqtr.
Iielediyemize 2018 yrh igerisinde evlenmek tizere mi.iracaat eden 3 giftin nikdh

akidleri yaprlarak, Regadiye NiifusMiidtirltistine Mernis Evlenme Bildirimleri gcinderilmiq ve

ntifus ktitiiklerine tescili yaptrnlmrqtrr.

Belediyemizde 2018 yrh igerisinde 27 adet enciimen karan, 20 adet meclis karart

almmrq olup, alman enci.irnen ve meclis kararlarr aynen uygulanmtqtr.

2018 yrhnda yapmry oldulumuz yatrnmlarlmrz;

- Temizlik hizmetleri kapsamrnda rutin olarak gcip toplama temizlik hizmetleri (park,

mezarltk, yol v.b.) diizenli olarak yaprlmaktadrr.

- Eriklice Diizii Goleti Piknik Alamna yol ve alan diizenlemesi (beton parke), gevre

di.izenlemesi (istinat duvarr), WC, biife, kamelya yaprl&'

- Beldemizde igmesuyu qebeke hattr yaprmr nedeniyle parkesi sdktilen ve bozulan

yollarda yol diizenleme (Beton parke) bakrm onarlm gahgmalarr yaprldr.

- Hasangeyh Merkez ile Giindopan Mahallesi yolunda yol diizenleme (beton parke)

gahqmalan tamamlandr.

- Hasangeyh Merkez ile Gtirprnar Mahallesi yolunda yol diizenleme (beton parke)

gahgmalan tamamlandr.

- SUKAp kapsamrnda20lT yrhnda iller Bankasr tarafindan ihale edilerek yaptmma

baglanan Belediyemiz igmesuyu yaplm igi tamamlandr'
geyhlio[lu Matrattesi Qeweyolu Caddesinde btiltinmiiq yol ve refiij aydrnlatmast

yaprldt.

- Belediyemiz elektrik ihtiyacrru kargrlamak amactyla planlanan_l50 kw giiciinde

GES(Giineg Enerji Santrali) yaplm igi tamamlandr. Elektrik iiretimi yaprlmaktadrr'

- Belediyemiztaraftndan yoicu ta$lma hizmetlerinde kullanllmak tizere bir adet 16+1

kiqilik ford transit minibiis satrn ahndr.

Belediyemiz hizmetlerinde kullamlmak izere bir adet Mercedes Benz damperli

kamyon satm almdt.

- B eledive miz hizmetlerinde kullamlmak iizere bir adet Hidromek HMK 1025 kaztct

ve yiikleyici iq makinesi satm ahndr.

gahgmalarr yaprldr.

- Hasangazi Mahallesinde Karaa[ag Sokak, Lale Sokak ve Kdyprnarr Sokakta yol

diizenleme (beton parke) gahqmalarr tamamlandr'

t/9



- Tahirbey Mahallesinde Yeniqehir Caddesi, Yeni Sokak, Papatya Sokak, Ozdemir

Sokak, Kdrtiktepesi Sokak, Kardelen Sokak, Qavu$ Sokak ve Davuloluk Sokakta yol

dtizenleme (beton parke) gahgmalarr tamamlandr.

- $eyhlio[lu Mahallesinde Fettah Qavuq Sokak ve Qorak Sokakta yol diizenleme

(beton parke) gahqmalan yaprldr.' 
- $eyhlioflu Camii g"ut" diizenlemesi (istinat duvan) yaprm malzeme igleri yaprldr.

- Beldemiz igerisinden gegen Krzrlprnar Deresi bakrm ve onanml igin DSi'ye yapmr$

oldu[umuz girigimlerimiz neticesinde,20lT yrhnda gahgmalanna baqlanan dere rslah bakrm

onanm gah gmalan tamamlandr.

- Uiuk6y Mahallesi igmesuyu pompasmm yanmasl nedeniyle yeniden ahndr ve bakm

onarlm gahgmalarr yaprldr.

Delerli Meclis Uyeleri, Krymetli Arkadaqlanm,
0ll0ll20l8-3lll2l20l8 tarihleri arasrnda belediyemizin krt kaynaklarr ile yapmtg

oldu[umuz tiim yatrrm ve hizmetleri de[erli katkrlanmzla gergeklegtirdik. Yaptr[rmrz biitiin

bu galgmalar Hasangeyh'in daha yuq*ubilir bir kent olmasr, geligen ve kalkrnan bir belde

olmast igindir.
Iire[erli Arkadaqlanm,20l8 yrhnda oldu[u gibi, iginde bulundulumv2019 yrhnda da

Hasanqeyh-imizin tem;l sorunlanni grizme noktasrnda sizleri katkr saplamaya ve destek

olmaya iagrrryor, destek ve katkrlanmzla gok deperli yatrnm ve hizmetlere imza atacaptmrzr

umuyor, hepinize sevgi ve saygtlarrmr sunuyorum.
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iqiNnnrilnn
r- cENEL nilcilnn
A- Misyon ve Viryon [21

Hasanqeyh Belediyesi olarak Misyonumuz; mahalli mtigterek nitelikte olan; imar, su

ve kanalizasyon ulagrm gibi kentsel alt yapr, co$rafi ve kent bilgi sistemleri; gevre ve gevre

sa[lrSr, temizlik ve katr attk; zabfta. itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans, gehir igi

trunf; defin ve mezarhklar, a[aglandrrma park ve yegil alanlar, konut, ktiltiir ve sanat, turizm

ve tamtrm, genglik ve spor, sosyal hizmet ve yardtm, nikAh, meslek ve beceri kazandrma,

ekonomi ve ticaretin glliqtirilmesi hizmetlerini, baqka kurum ve kuruluqlara verilmeyen

mahalli mi.iqterek nitelikteki gdrev ve hizmetleri yapmak veya yaptrrmakttr.

Hasanqeyh Belediyesi olarak Vizyonumuz; belediye smrrlanmrz igerisinde ya$ayan

vatandaglarrn 
-r"fuh 

ve mutlulu[unu saplamak ve yasam kalitesini yi.ikseltmek igin mahalli

mtiqteret nitelikteki hizmetlerin sunulmasmda stiratlili[i, kaliteyi ve ga[dagh[r yakalamaktrr.

B- Yetki, Giirev ve Sorumluluklar
Belediye Bagkam olarak yetki, gorev ve sorumluluklarrm qunlardrr;

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

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak ycinetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini olugturmak; bu stratejileie uygun olarak btitgeyi, belediye faaliyetlerinin ve

personelinin p"rior-*s olgtitlerini hazrrlamak ve uygulamak, izlemek ve de[erlendirmek

davact veya davah olarak da Yargt

Belediyenin gelir ve alacaklarrm takip ve tahsil etmek'

Yetkili organlann karannr almak qartryla stizleqme yapmak'

Meclis ve enciimen kararlanm uygulamak'
Biitgeyi uygulamak, biitgede meclis ve enciimenin yetkisi drgrndaki aktarmalara onay

vermek.
Belediye personelini atamak.

Belediye ve bagh kuruluglan ile igletmelerini denetlemek.

$artsrz ba[rqlarr kabul etmek.

Belde halkrmn huzur, esenlik, safhk ve mutlulu[u igin gereken onlemleri almak'

B1itgede yoksul ve muhtaglar igin aynlan iidene[i kullanmak, dztirltilere yonelik

hizmetleri yiiriitmek ve dztirli.iler merkezini oluqturmak'

Temsil ve a[rrlama giderleri igin ayrrlan 6dene[i kullanmak.

Kanunlarla belediyJye verilen ve belediye meclisi veya belediye enciimeni kararrnt

gerektirmeyen gorevleri yapmak veya yetkileri kullanmak'

bunlarla ilgili raporlan meclise sunmak.

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve t<irenlerde,

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

Meclise ve enctirnene bagkanhk etmek.

c- idareye itigt<in Bilgiler
l- Fiziksel Yapt

Bina, Lojman, DiSer SosYal ve

1- 2 kath hizmelbinasr,
2- lkathmezbaha,

Yardrmct Tesisler Durumu:

3- 2katbbina alt katr garaj, iist katr 7 adet dtikkan,

4- 2kathbina alt katr garaj, tist katr 4 daite lojman,

5- 2 kath bina alt katti2 daire lojman ve konferans salonu, tist katta 5 daire lojman,

6- 3 kath bina2 katta 3 er adet diikkan, iist kat misafirhane,
319Y Lx-'



7- 3 katb bina zemin kat depo, giriq katta 3 adet igyeri, iist katta 2 daire otel ve lojman,
8- 3 kath Sosyal Tesis binasr
9- 1 kath bina depo ve btiro

Arag Makine Parla ve Teghizat Durumu:
1- I adet Renault Fluence Otomobil,
2- 1 Mercedes Benz Damperli Kamyon,
3- I adet Iveco Yolcu Otobtisii,
4- | adet Isuzu MD 27 A/S Cenaze Yrkama Bekletme Atacr,
5- I adet 14+l Ford Transit Minibiis,
6- I adet 16+1 Ford Transit Minibiis,
7- | adetlT0-25 Fatih itfaiye,
8- I adet Stayer Traktdr,
9- I adet Massey Ferguson 260G Traktdr,
10- 1 adet Hidromek HMKl00S Lastik Tekerlekli Kazrcrve Yiikleyici i9 Makinesi,

11- I adet Hidromek HMKl02S Lastik Tekerlekli Kaztct ve Ytikleyici i9 Makinesi,

12- | adetMercedes Benz Atego 1517 Qdp Kamyonu
13- I adet Otokar HK 2l lxAtlas Qtip Kamyonu
14- | adetXCMG GR180 Belden Krma Greyder
15- 1 adet Cenaze Taqrma Aracr,

2- Orgiit Yaprsr

3- Bilgi ve Teknolojik KaYnaklar
Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yo[un ve yaygm bir gekilde kullarulmaktadr.

Belediyemizal nilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkrn bilgi edinme bagvurulan sa[hkh bir

qekilde cevaplanmaktadrr. internet teknolojisi yaygm qekilde kullanrlmaktadrr.

4- insan Kaynaklan
Belediyemizde 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununa tabi Devlet Memurlan,4857

sayrh ig Kanununa tabi iggi personel istihdam edilmektedir.

657 s.ve4857 s. Kanuna Tabi Dolu Kadro Bos Kadro Toplam

MEMUR 8 13 21

isqi 9
a
J 12

GEQICI I$QI J 0

sozLE$MELi PRS.(K.ZMN.) I 0 I

TOPLAM 21 t6 37

4
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5- Sunulan Hizmetler
Belediyemizce;Imar, su ve kanalizasyon, ulaqrm gibi kentsel alt yapr, gevre ve gevre

saplrfr, temizlik ve katr atrk, z*rta, itfaiye, defin ve mezarhklar, alaglandrrma, park ve yeqil

alanlar, kiiltiir ve sanat, turizm ve tarutrm, genglik ve spor, sosyal yardtm, nik6h, meslek ve

beceri kazandrma hizmetleri sunulmaktadrr.

6- Yiinetim ve ig Kontrol Sistemi
Belediyemizin y6netimi Baqkanh[rm tarafindan yerine getirilmektedir. i9 Kontrol

Baqkanh grm tarafindan yaprlmaktadrr.

D- Difer Hususlar
II- AMAQ ve HEDEFLER

A- idarenin Amag ve Hedefleri
Belediye strurlanmtzda yagayan vatandaqlarrn

ya;am kalitesini yiikseltmek igin mahalli miiqterek

siiratlili$, kaliteyi ve gapdaqhlr yakalamaktrr.

B- Temel Politikalar ve Oncelikler
Belediyemizin temel Politikasr

planda tutarak, siyaset yerine hizmet
ga[daq ve yaqanabilir bir belde olmast

refah ve mutlulu[unu sallamak ve

nitelikli hizmetlerin sunulmasmda

bireylerin gtkarlan yerine, toplumun menfaatlerini 0n

iireterek Hasangeyh'in alt ve tist yaplsl tamamlanmtg'

igin gahgmalar yaPmaktrr.

C- Difer Hususlar
1r--rll;,ivnrlnnn ir,i SriN nilCi VE DEGERLEND|RMELER
A- Mali Bilgiler
I - Biitge Uygulama Sonuqlan

{
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GiDER ESI

Ekonomik Srmflandrrma
Birinci Diizeyi

Bttge ile Verilen ve
Aktarrlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oram (%)

Personel Giderleri 1.308.848.65 1.090.901,44 83,34

S o s. Giiv. Kur. Dev. Prim. Gid. 215.689,41 t44.267,36 71,69

Mal ve Hizmet Ahm Gider. 3.181.64r.27 2.218.486.03 69.73

Faiz Giderleri 44.940,000

Cari Transferler 169.418.31

Sermave Giderleri 684.462,36 t.042.658,53 152,33

Veaet Odenek 275.000,00

TOPLAM 5.880.000,00 4.536.313,36 77,14

GELiR B

Gelirin Tiirii
Biitge ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2018 Yrh Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergeklegme
Oranr (%)

Vergi Gelirleri 144.181,88 56.439,31 39,14

Tesebbtis ve Mi.ilkiYet Gelirl. t80.597,29 172.339,92 95,43

Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 381.940,10 381.940,10 100

DiEer Gelirler 4.002.051.06 4.000.077,38 99,95

Sermave Gelirleri 0 0 0

TOPAM 4.708.770,33 4.6\0.796,71 98,00
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2- Temel Mali Tablolara itiqt<in Agrklamalar
Belediyemiz Gider Biitgesi o 77,14 orarunda gergeklepmigtir.
Belediyemiz Gelir Biitgesi o 98,00 orarunda gergekleqmigtir.

3- Mali Denetim Sonuglan
Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gergeklegtirme Gdrevlisi ve Mali

Hizmetler birimi tarafindan yerine getirilmi gtir.

4- Difer Hususlar
Bagkanhprmca kaynaklarrn etkili, verimli ve yerinde kullamlmast hususlarrnda stkr

takip ve denetimler periyodik olarak yaprlmrgtrr.

B- Performans Bilgileri
5393 sayrfi Belediye kanunun 41. maddesi ile niifusu 50.000 den az olan Belediyelere

stratejik plan yapma zorunlulu[u getirilmedi[inden Stratejik Plan yaprlmamtqtr.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Belediyemil hizrnet alanrnda faaliyetlerini etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik

kriterlerine uygun olarak yiiriitmiigtiir.

2- Performans Sonuglan Tablosu

Lin sUrcpsi

3- Performans Sonuglarrnrn De[erlendirilmesi
Belediyemiz performansr biitge uygulama sonuqlanna dayanmaktadrr'

4- Performans Bilgi Sisteminin Deferlendirilmesi
Performans bil gi sistemi hentiz oluqturulmamrqtr'
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GiDER B
Ekonomik Srntflandrrma
Birinci Diizevi

Biitge Ile Verilen ve
Aktarrlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oranr (%)

Personel Giderleri 1.308.848.65 1.090.901,44 83,34

S o s. Giiv.Kur. Dev. Prim. Gid. 2r5.689.4r 144.267,36 71,69

Mal ve Hizmet Ahm Gider. 3.181.641,27 2.2t8.486,03 69,73

Faiz Giderleri 44.940.000

Cari Transferler 169.418.3r

Sermave Giderleri 684.462,36 r.042.658.53 152,33

Yedek Odenek 275.000"00

TOPLAM 5.880.000,00 4.536.313,36 77.14

GELIR B

Gelirin Ttirii
Biitge Ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2018 Yrh Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergeklegme
Orail (%)

Verei Gelirleri 144.1 8l ,88 56.439,31 39,14

Tesebbiis ve Miilkiyet Gelirl. 180.597.29 172.339,92 9s.43

Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 381.940,10 381.940.10 100

DiEer Gelirler 4.002.051.06 4.000.077.38 99,95

Sermaye Gelirleri 0 0 0

TOPAM 4.708.770,33 4.610.796"71 98,00
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5- Difer Hususlar

IV- KURUMSAL X.q,niLiyET ve KAPASiTENiN DEGERLENninilvruSi

A- Ustiinliikter

B- Zayrflrklar

C - Deferlendirme
Hasanlgeyh'in kalkrnmasr ve geligmesi igin, Hasangeyh halkrrun mahalli mi.igterek

nitelikteki ihiiyaglanrun karqrlanmasrm temin etmek amacryla Belediyemiz kaynaklarr

rasyonel kullamlmrgtrr. Hizmetlerin halka en yakrn birimlerde verilmesi sa[lanmtqttr.

v- oNnni vE TEDBinr,nn
Belediye Gelirleri Yasasrnda de[igiklik yaprlarak belediye gelirlerinin artrrlmasr

rinem arz etmektedir.

EKLER
Ek-2: Ust Ytineticinin i9 Kontrol Gtivence Beyam
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iq roNrRoL cUvrNcE BEYANT

Ust ydnetici olarak yetkim dAhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gtivenilir, tam ve do[ru oldufunu beyan ederim.

Bu raporda agrklanan faaliyetler igin btitge ite tahsis edilmiq kaynaklarrn, planlanmrq amaglar

do[rultusunda ve iyi mali ydnetim ilkelerine uygun olarak kullamldr[rm ve i9 kontrol

sisieminin iqlemlerin yasalhk ve diizenlili[ine iliqkin yeterli giivenceyi sa[ladr[rm bildiririm.

Bu giivence, tist y6netici olarak sahip oldulum bilgi ve delerlendirmeler, i9 kontroller, i9

denetgi raporlan ile Sayrgtay raporlan gibi bilgim ddhilindeki hususlara dayanmaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkrnda

bilgim olmadrprm beyan ederim. (Hasangeyh' 2910312019)

Recep Qi

8/9
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MALi nizunrlnn niniur voNnricisiNiN BEYANI

Mali hizmetler birim ytineticisi olarak yetkim ddhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yrinetim ve kontrol mevzuatr ile di[er mevntata uygun olarak

yiiriittildti[iinii, kamu kaynaklanmn etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde kullantlmasmt

temin etmek izere ig kontrol siireglerinin igletildiSini, izlendi[ini ve gerekli tedbirlerin

alnmasr igin dtigunce ve dnerilerimin zamamnda iist yoneticiye raporlandr[rm beyan ederim.

idaremizin 2018 yrl1 Faaliyet Raporunun *lIIlA- Mali Bilgiler" btiliimtinde yer alan bilgilerin

giivenilir, tam ve do!ru oldulunu teyit ederim. (Hasanqeyh- 2910312019)

EMiR
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