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HASAN$EYH BELEDiYE BA$KANLIGI

2019 YILI FAALIYET RAPORU



Osr YdNETici suNusu

Delerli Meclis iiyeleri. 2019 yrh faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum.

Degerli Arkadatlanm,01.01.2019 tarihinden itibaren biilgemizin merkezinde bulunan

Hasanr;eyhimizin geliqmesini giizellegmesini kalkmmasmr saglamak vc Aaldai yapnabilir bir
belde olmasr yolundaki yogun gahtmala mlza siz degerli meclis tiyelerimizin dcstek ve

katkrlanyla ara vermeden devam eftik. Bu qaltgmalanmrzda baqta meclis ijyelerimiz olmak
iizere her kademedeki personelimiz biiytlk bit tizve yle gahft ar. Bu vesilc ilc hcpinize ayn
ayn te$ekkiir cdiyorum.

Bclediyemize 2019 yrh igerisinde 520 adet ewak gelmi; olup, evraklara mevzuata

uygun iq ve i$lemleri yaprldlktan sonra cizelAi.izel kigi kurum ve kurulutlam 456 adet evrak

grkrir yapllml$tlr.
Belediyemize 2019 yrh igerisinde evlenmek iizere miiracaat eden 6 giftin nikah akitleri

yaprlarak, Repdiye Niifus Miidiirliigiine Mernis Evlenme Bildidmleri gitnderilmi$ ve niifus
kiitiiklerine tescili yaptrnlmr$xr.

Belediyemizde 2019 yrh igcrisindc 19 adet enciimen karan, 22 adet meclis karan

ahnrnrq olup. altnan enciimen \€ meclis kararlafl aynen uygulanmlgtrr.

2019 yrhnda yapmrq oldugumuz yattrlmlanmlz;

- lemizlik hizmetleri kapsamrnda rutin olarak gdp toplama temizlik hizmctleri (park,

mezarhk, yol v.b.) di.izenli olarak yaprlmaktadu,

- SaEhk Bakanltgr envanterinde bulunan ve kullantm drgr kalam Ambulanslardan bir
adet ambulans ahnarak, cenaze talrma aracl yaplld!.

- llalkrmrzrn geqim kaynagrnm hayvancrhk olmasr nedeniyle buzagtlann sulanmasr

igin Yayla-Cavurdiizu mevkiine sulama petegi yaptrk.

- Eriklice Diizii Gdleti Piknik Alzurna bina, gevre diizenlemesi istinat duvarlan, kitprii
ve finn yaprldr.

- Hasorqeyh Yaylasnda yaprlan su dcposunun etrafi dolgu malzenresi ile sanldr.

Angut gdlii temizlendi.

- Kanalizasyon ve igmesuyu gebeke hath yaprmlanndan dolayr bozulan yollann

bakrm ve onaumlan yaptldr.

- $eyhlioglu ve Tahirbey Mahallesi Krzrlpmar Deresi Sokakta yol diizenlemesi beton

parke gah$malafl yaprldr.

- Hasangazi-Tahirbey Mahalleleri Merkez Camii et.afinda ve meydanda yol
diizenleme beton parkc qaltqmalan yaptldr.

- Tahirbey Mahallesi Orta Sokakta yol dtlzenlemesi beton parkc Qalllmalan yap dr'

Burada yola gelen 2 adet ahgap bina ytkrldt.

- Hasangazi Mahallesi Murat Sokakta yol d0zenlemesi beton parke gallgmalarl

yaprldr.

- $eyhliollu Mahallesi Fettah Qavug Sokakta yol diizenlemesi beton parke gahfmalarr

yaplldr.

- Hasangcyh Yaylasrnda krsrnen yol d0zenleme beton parke galtgnralan yaptldt.

- $eyhliollu Mahallesinde bulunan mezbahane binas1run yanna ek bina kaba igleri

yaprldr.

- Giindofan Mahallesi igme suyrnun yetersiz olmzsr nedeniyle yayladan mevkiinden
2500 metre mcsafedeo Q63'liik boru ile iQmc suy! getirdik.
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- Gundogan Mahallesi igme sulunun deposunun )etersiz olmasr nedeniyle 120 tonluL

su deposu yaptldt.- 
- Ctindogao l'tuhullcsi Cami gevre diizcnlemesi 100 mette uzunlugunda istinat duvan

yaprldr.

- Giindo[an Mahallesi Erenler Sokak(120 mctre) $ahin Sokak(100 metre) ve soguk

prnar sokakta yol diizenlemesi beton parke gahgmalzm yaprldr.

- Giirpmar Mahallesi ilc Baydarh Beldcsi arasrnda bulunan yolda stabilize gahlmalan

yaprldl.

- Ciirprnar Mahallesi iqme suyunun dcposunun yetersiz olmasl nedeniyle 210 tonluk

su deposu yaprldt.

- Ctirprnar Mahallesinde bclediye vatandaq iqbirliliyle bir adet 9e9me yaptldt'

- feiit tiy Mahallesinde ekmek pigirmek igin mahalle linm olmamasr ncdeniyle

ekmek finnr ve finmn iinerine muhtadlk bituosu yap dr.

- Kcaikiiy Mahallesi igmesu}r deposu baktm onanmr (srva-lGlebodur-temizlik v b )
yaprldr.

- KeEikdy Mahallesi aErl ardr mevkiindeki

Q63'liik boru ile mahalle gegmesine getirdik.

- Keqikdy Mahallesi sulama suyu hattmda gukur mevkiinden dipsiz gcil mevkiine

su]'rin bir krsmlnl 150 melr! mesafeden

kadar 300 metre uzunlugunda Q75'lik hattr yeniledik.

- Keciktty Mahallesindc Cemel Sokeft, Kale Sokak' Kaya Sokak ve Cerit Sokakta yol

diizenleme bclon parke eall$malarl yaplldt

- Kegikdi-Ulukoy Keten Eukuru yaylasrnda 280 metre Q200'liik kanalizasyon gebekc

haft yaprldr.
: KeEikdy-Ulukdy Keten eul-uru yayla camii iiniine bank otufak ve masa yaprldr'

- t.ltutcoi l'tanattislnde Bagtarla Sokak ve $ahin Sokakra yol diizenlemc beton parke

gahsmalan yaptldl.' 
- Uiuioy Vuttallesinde Mezarhlrna araq girip qrkacak Sekilde demir kapr yaprldr'

- Ulukiii Mahallesi Cami yemek salonuna tstnma sistemi igin soba ahndr'

Degerli Meclis Uyeleri, Krymetli Arkadatlanm,
oliol/2o19-3llr2/2o19 tarihleri arastnda belediyemizin krt kalnaklar ile yapmrt

oldugumuz ti.im yatrnm ve hizmerleri degerli katkrlantuzla gerqcklc$irdik Yaptrgrmrz biitiln

bu cir$malar HasanFyh'in riaha yaganibilir bir kent olmast. geligen ve kalkrnan bir belde

olmasr igindir.
Iielerli Arkadaqlarrm, 2019 yltnda oldulu gibi, iginde bulundulumuz 2020 ytltnda da

Ilasanqeyh'imizin temel sorunlannr qdzme noktaslnda sizleri katkt sa[lamaya ve destek

olnaya QaElnyor, destek ve katkllannrzla gok delelli yatrnm vc hizmetlere imza atacagmrzl

umuyor, hepinize sevgi ve saygllanml sunuyorum.
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I. GENEL BiLGiLER

A- Misyon ve Vizlon l2l
Hasangeyh Belediyesi olarak Misyonumuz; mahalli miistcrck nitelikte olan; imar, su

vc kanalizasyon ulagrm gibi kentsel all yapr. cografi ve kent bilgi sistemleri; gevre ve gevre

saghgl, temizlik ve katl atrk; zabrta, itfaiye, acil yardrm, kurtama ve ambulans, |ehir i9i
trafik; defin ve mezarlklar, alaglandrrma park ve yegil alanlar, konut, kiiltiir ve sanat, turizm
ve tarutrm, genglik ve spor, sosyal hizmet ve yadrm, nikdh, meslek ve beced kazandrrma,

ekonomi ve ticaretin gelittirilmesi hizrnetlerini, baska kurum ve kuruluglara verilmeyen
mahalli miisterek nitelikteki gtirev ve hizmctleri yapmak veya yaptmaktlr.

IJasanseyh Belediyesi olarak Vizyonunuz; belediye srnrrlanmtz igerisinde yaSayan

vatanda$lann refah ve mullulugunu saglamak ve yasam kalitcsini yi.ikscltmek iqin mahalli
mtliterek nitelikteki hiznetlerin sunulmasrnda siiratlilili, kaliteyi ve gagdaShgr yakalamaktlr.

B- Yetki, Giirev ve Sorumluluklar
Belediye Ba;kanr olarak yetki, gdrev ve sorumluluklanm gunlardtr;

Belediye te$kilatrru sevk ve idare etmck, bclcdiyenin hak ve menfaatlerini korumak,
Belediyeyi stratejik plata uygun olarak ydnetmek, belediye idaresinin kurumsal

stralcjilerini oluiturmak, bu stratejilere uygun olank btitqeyi, bclediye faaliyetlerinin vc
personelinin performans dlgiitle ni hazrlamak ve uygulamak, izlemek ve de[erlendimek
bunlarla ilgili raporlan meclise sunmak.

Belediyeyi Devlct dairele nde ve tiirenlerde, davacr veya davalt olarak da yargt

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
Meclise ve enciimcne baskanlk etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklanm takip ve tahsil etmek.
Yetkili organlarn karartnt almak gantyla siizlegme yapmak.

Meclis ve encumen kararlannt uygulamak.
Biitgcyi uygulirmak, biitqede meclis ve enctimcnin yetkisi dtgmdaki aktarmalara onay

vcnnck.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve baAh kuruluglafl ile igletmclcrini denetlemck.

$artslz bagrflan kabul etmek.
Belde halkrnrn huzur, esenlik, saghk vc mutlulugu igin gereken iinlemleri almak

Bttqede yoksul ve muhtaqlar igin ayrrlan ddeneli kullanmr*. dziirliilere ydnelik

hizmctlcri yii itmek ve dziirliiler merkezini olufturmak.
Tensil ve afirlama giderleri igin ayrrlan iideneli kullamnak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye cnciimeni kararlnt

gcrcktirmeyen gdrevleri yapmak veya yetkilcri kullanmak.

c- idareye itigxin Bilgilcr
l- Fiziksel Yapt

Bina, Lojman, DiEer Sosyal ve Yardrmcr Tesisler Durumui
l- 2 kath hizmet binasr.
2- I katll mezbitha,
3- 2 kath bina alt katr garaj, iist katr 7 ddet diikkan,
4- 2 katll bina alt katr garaj, iist kall 4 daire lojman,
5- 2 kath bina alt katta 2 daire loiman ve konferans salonu, iist katta 5 dafue lojman,
6- 3 katlr bina 2 kana I er adel diikkan. iisl kat misafirhanc. 
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7- 3 kath bina zemin kat depo, girit katta 3 adet iiyed, i.ist katta 2 daire otel ve lojman,
8- 3 kath Sosyal 'Iesis binasr
9- I kath bina depo vc biiro

Araq Makinc Parkr ve Teghizat Durumu:
1- 1 adet Rcnault Fluence Otomobil.
2- 1 Mercedes Bcnz Damperli Kamyon,
3- 1 ader Iveco Yolcu Otobiisii,
4- I adet lsuzu MD 27 A/S Cenaze Ylkama Bekletme Aracr.
5- I adet 14+l Ford Transit Minibiis,
6- I adet 16+l Ford Transit Minibiis.
7- | adet 170-25 Fatih itfaiye,
8- 1 adet Stayer Traktdr,
9- I adet Massey Ferguson 260G Traktdr,
10- I adet Hidromek HMKl00S l.astik Tekerlekli Kazrct ve Yiikleyici i5 MaJ<inesi,
'11- 1 adet Hidromek HMK102S Lastik Tekerlekli Kazrcr ve Ytikleyici i5 Makinesi,
12- I adet Mercedes Benz Atego 1517 q6p Kamyonu
13- 1 adet Otokar HK 2l lxAtlas Qdp Kamyonu
l4- I adet XCMC GRl80 Belden Krmra Grcyder
15- 1 adet Cenazc l aslma Aracl.

2- Orgiit Yaprsr

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yogun ve yaygrn bir gckilde kullanrlmaktadrr.

Bclcdiyemizde Bilgi Edinmc Bi mi mevcut olup. halkrn bilgi edinme baiivurulan salltklt bir

Sekilde cevaplanmaktadrr. internet teknolojisi yaygrn qekilde kullamlmakladu.

4- Insan Kaynaklart
Belediyemizdc 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununa tabi Dcvlct Memurlan, 4857

sayrlr i; Kanununa tabi l99i personel istihdam edilmelledir.

657 s. ve 4857 s, Ka[una Tabi Dolu Kadro Bos Kadro ToDlam
MEMUR 4 2T 25

I$qI 7 15

cEcrci I$ql I 0 I
sozLE$MELI PRS.(K.ZMN.) I 0 I
TOPI-AM 29

BELEDiYE
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5- Sunul'r Hizmealer
Belediyemizce; lmar, su ve kanalizasyon, ulaSrm gibi kentsel alt yapr, gevre vc Aevre

saghgl, temizlik ve katr atrk, zabrta, itfaiye, delin ve mczarltklar, afaglandrrma, park ve ye'il
alanlar, ktilttlr ve sanat, tuizm ve tanltlm, genglik ve spor, sosyal yardrm, nikah, m€slek vc
bece kazandrrma hizmetleri sunulmaktadtr.

6- YiitretiE ve lc Kortrol Sistemi
Belediyemizin ydnetimi Ba$kanhgrm tarafrndan yerine getirilmekredir. 19 Kontrol

Bafkanhgrm ta&findan yaprlmaktadrr.

D- DiEer Hususlsr
ll- AMAC ve HEDEFLER

A- idarenin Amac ve Hedefleri
Belediye srnrrlanmrzda yagayan vatandaSlann refah ve mutlulugunu sailamak ve

yapm kalitesini ytikseltmek iqin mahalli miigerek nitelikli hizmetlcrin sunulmasrnda
suradiligi, kaliteyi ve gagda5hgr yakalamaktrr.

B- Tcmcl Politikrlar vc Onceliklcr
Belediyemizin temel politikasr bireylerin grkarlarr yerine, toplumun menfaatlerini dn

planda tularak, siyaset yerine hizmct tircterek Hasangeyh'in alt ve iist yaprsr tamamlanmrg,
galda5 ve yaganabilir bir belde olmasr igin gahgmalar yapmaktr.

C- Diler H.ususlar
III- FAALIYETLERE ILI$KIN BILGI VE DEGERLENDIRMELER
A- Mali Bilgilcr
I - Biitge Uygulama Souuglarr

in riirccsi

GIDER
Ekonomik Srnrflandrrma
Birinci Diizevi

B0t9e fle Verilen ve
Altanlan Odenck (TL)

Harcanan Toplam
Odenek fiL)

Harcarna
Oram (%)

Personcl Giderleri 1.4r8.273.87 l.l10.754.50 78,31

Sos.Giiv.Kur.Dev.Prim.Gid. 225.478.97 173.O32,24 76;73
Mal ve Hizmet Ahm Cider, 2.894.227 .99 2.227.540,54 76,96
Faiz Giderleri 49.434,(n 2.ffn,00 4,O4

Cari Transferler 187.176.57
Sermave Giderleri 587.908,60 823,64 0,14
Yedek Odenek 412.500,00

TOPLAM 5.775.000.00 3.514.150.92 60,85

GELIR B

Gelirin Ti.irii
Biitge Ile'llhmin
Edilen Odenek (TL)

20'19 YrL Tahsilat
Toolam (TL)

Gergekletme
Oraru (%)

Versi Gelirleri 30o.73'7.20 53.081.29 17.65
Tesebb0s ve M0lkivet Gelirl. 39r.068.47 r27.208.78 32.52
Ahnan BaEs.Yar.ozcl Gelrl. 1.210.643.94 907.549-(X) 74.96
DiPer Gelirler 3.'t 40.358.22 3.365.892.82 89,98
Sermave Gelirleri 132.192,17
TOPAM 5.775.000.00 4.453.731.89 77.12



2- Temel Mali Trblolrra lligkin Agrklamalar
Belediyemiz Gider Biiteesi % 60,85 omnrnda gergekl$mi$ir.
Belediyemiz Celir Biitgesi Vt' 77 ,12 orannda gerqeklegmigtir.

3- Mali Denetim Sonuclarr
Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gergekleltirme G0revlisi ve Mali

Hizrnetler birimi tarafindan yerine getirilmi$lir.

4- Diger Hususlar
Ba$kanllgrmca kaynaklann etkili, verimli ve yerinde kullamlmasr hususlannda stkt

takip ve denetimler periyodik olaiak yaprlmlltrr.

B- Performans Bilgileri
5393 sayrh Belediye kanunun 4l. maddesi ile nufusu 50.000 den az olan Belediyelere

stratejik plan yapma zorunlululu getirilmedilinden Stratejik Plan yapllmamr$trr.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Belediyemiz hizmet alamnda faaliyetlerini etkinlik, ekonomiklik ve ve mlilik

kriterlerine uygun olarak yiirtitm0tttir.

2- Performans Sonuclan Tablosu

iDER BiircEsi

iR BiircEsl

3- Performans Soluglanmu Deferlendirilmesi
Belediyemiz performansr biitge uygulama sonuglanna dayairnaktadr.

4- Performans Bilgi Sisteninin DcEcrlcndirilmcsi
Performans bilgi sistcmi hcniiz olulturulmamrltf.

GIDER B
Ekonomik Srmflandtma
Btuinci Dtizeyi

BiitQc ilc Vcrilcn ve
Aktanlan Odenek fiL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oraru (%)

Pcrsonel Giderle.i | .4r8.273,87 1.110.754J0 78.31

Sos.Giiv.Kur.Dev.Prim.Gid. 225.478,97 t7 3.032.24 76,73

Mal Ye Hizmet Allm Gider. 2.894 .227 ,99 2.221.540.54 76,96

Faiz Giderleri 49.434,W 2.000.00 4,04

Cari Transferler 18'7.176,57
Sermave Giderled 587.908,60 823.64 o,t4
Yedek Odetr€k 412.500.00

TOPLAM 5.775.000.00 3.514.150,92 60.85

GELIR B

Gelirin Tiirii
Biitge Ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2019 Yfi Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergeklegme
Oram (oZ)

Versi Gelirleri 300.737.20 53.081,29 r"t.65

Tesebbiis ve Miilkivet Gelirl. 391.068.47 127.204,78 32,52

Alman BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 1 .210.643,94 907.549,00 74,96

DiEer Gelirler 3.7 40.358,22 3.365.892,82 89.98

Sermave Gelirleri 132.192,17
TOPAM s.77s.000,00 4.453.731,89 77;t2

-%
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5- Diger Hususlar

IV. KURUMSAL KABILiYET VE KAPASITENiN DEdERLENDIRILMESI

A- Usfllnliitder

) Devlet kurumlanyla gilglu bir iligki
) Yeni tarihli imar plarurun tamamlanmasr
! Gayrimenkullerimizinfazlaolmasr
> Katrltmcl bi! yonetim anlay$uun sergileniyor olmasl

B- Zayrftklar

) Teknik personelin hig olmamasr
) Hiaret verdili alann gok genif olmasl
) Belediyemizin kendi dz gelir kaynaklannrn olmaygr
> Arat gercg yetersizligi

C - Delerlendirmc
Hasan'eyh'in kalkrnmasr ve geligmesi i9in, Hasanpeyh halkrnn mahalli m0$erek

nitelikteki ihtiyaglanmn karg anmasur temin etmek anaclyla Belediyemiz kaynaklan
rasyonel kullarulmrgur. Hizmetlerin halka en yakrn birimlerde verilmesi saglanrnqtr.

v- 6NERi vE TEDBiRLER
Belediye Gelirleri Yasasrnda degi$klik yaprlarak belediye gelirlerinin antnlmasr

iirem arz etmektedir.

EKLER
Ek-2r Ust Ydneticinin ig Kontol Guvence Beyanl

7/9



IC KONTRoL GUVENCE BEYANI

Ust ydnetici olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin g0venilir, tam ve dotsu oldugmu beyan ederim.

Bu raporda agklanan faaliyeder i9in biitge ile tahsis edilmit kaynaklann, planlarunD amaglal
dogrultusuoda ve iyi mali ydtretim ilkelerirc uygun olarak kullaruldrlrm ve ig kontrol
sisteminin iglemlerin yasalhk ve dllzenlililine ili$kin yeterli g0venceyi salladrlrn bildiririm.

Bu giivence, iist yonetici olarak sahip oldugum bilgi ve delerlendirmeler, i9 kontroller, i9
denetgi raporlan ile Sayrgtay raporlan gibi bilgim dihilindeki hususlara dayanmaktadr.

Buada rapodanmayan, idarcnin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus haklqnda
bilgim ofmadfgn b€yan ederim. (Hasanseyh- n n320m)

QI
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MALi HiZMETLER BiRiM yONETicisiNiN BEYANT

Mali hizmetler birim ydneticisi olarak yetkim dahifode;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yitnetim ve kontrol mevzuatr ile diger mevzuata uygun olarak

)tlrtltutd0giinii, kamu kaynaklanmn e&ili, ekonomik ve verimli bir gekilde kullamlmasrm
temin etmek iizerc ig kontrol siireglerinin ipletildigini, idendigid ve Serekli tedbirlerin
ahnmasr igin dngiince ve dnerilerimin zamanmda iist yiineticiye rapollandrgmr beyal ederim.

Idaremizin 2019 yrh Faaliyet Raporunun "llVA- Mati Bilgilei' bdltimiinde yer alan bilgilerin
g0v€nilir, l.am ve dogru oldugunu teyit ederim - (Hasuqeyh- /7 MDI20)

Mali Hiz.Miid.V.
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