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Faaliyet raporunun gdriiqiilmesi

MECLiSi KIL EDEN UYELER

Meclis 1. Baqkan Vekili: islam KAYA (Katrldr)

Belediye Bagkam: Recep KULEKQI (Katrldr)

Uyeler: Cihan TUFEKQi (Katrldr), Salim KAYA (Katrldr), Cavit KULEKQI (Katrldr), Baki
YILMAZ (Katrldr), $iikrii BOZTEPE (Katrldr), Cavid KIZILPINAR (Katrlmadr), Enver

$AHN (Katrldr), Mustafa KARACAN (Katrlmadr)

Belediye Meclisi l. Bagkan Vekili islam KAYA'nrn bagkanhlrnda 06.04.201.6
tarihinde toplanan meclisimize Belediye Bagkam tarafindan havale edilen 01.04.20L6 tarihli
ve 12786128-301.03-155 sayrh meclis giindeminin L. srasmda bulunan faaliyet raporunun
griri.iqtilmesi hususunun gereli g6riigtldti.

KARAR:
5393 sayrh Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 sayrh Kamu Mali Ydnetimi ve

Kontrol Kanununun 41. maddesi gerelince hazrlanan Hasanqeyh Belediye Bagkanh[rna ait
2015 mali yrhnr igeren faaliyet raporu, Belediye Baqkammrzca okunup, meclisimizin bilgisine
sunulmug olup, belediyemizin 2015 mali yrhna ait ekli faaliyet raporunun aynen kabul
edilmesine, raponrn kamuoyuna agrklanmaslna, bir suretinin Sayrgtay'a ve bir suretinin de
igi gleri Bakanhsrna gcinderil

,,/kt
islam KAYA

Meclis 1. Baqkan V.

mesine oy birli[iyle karar verildi.

$iikrii BOZTEPE
Katip

Cavit KULEKCI
Katip
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tisr v0Nnrici suNu$u

Delerli Mecli s Uyel eri, 20 15 y rh faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum.

DeSerli Arkadaqlarrm, 01.01.2015 tarihinden itibaren b<ilgemizin merkezinde bulunan
Hasangeyhimizin geliqmesini giizellegmesini kalkrnmasrm sallamak ve gagdag yaganabilir bir
belde olmasr yolundaki yo[un gahgmalanmrza siz deferli meclis tiyelerimizin destek ve

katkrlarryla ara vermeden devam ettik. Bu gahqmalarrmrzda bagta meclis tiyelerimiz olmak
izere her kademedeki personelimiz biiyiik bir <izveriyle gahgtrlar. Bu vesile ile hepinize ayn
ayn teqekkiir ediyorum.

Belediyemize 201,5 yrh igerisinde 380 adet resmi evrak, 44 adet dilekge intikal etmig
olup, dilekEe ve resmi evraklara mevzuata uygun iglemleri yaprldrktan son.ra dzellttizel kigi
kurum ve kuruluqlara 50L adet evrak grkrqr yaprlmrgtrr.

Belediyemize 20L5 yrh igerisinde evlenmek tizere miiracaat eden 7 giftin nikdh
akidleri yaprlarak, Regadiye Ntifus MiidiirliiEiine Mernis Evlenme Bildirimleri g<inderilmip ve
niifus ktittiklerine tescili yaptrrrlmrqtrr.

Belediyemizde 2015 yrh igerisinde 35 adet enciimen karart, 22 adet meclis karart
ahnmrq olup, alman enctimen ve meclis kararlarr aynen uygulanmrqtrr.

2015 yilrnda yapmry oldufumuz yatrrrmlarrmlz;

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

mezarh.k, yol v.b.) dtizenli olarak yaprlmaktadrr.

- A[aglandrma gahgmalarr kapsamrnda Leba[lasr mevkiine 500 adet qam fidam
dikimi yaprldr.

- Eriklice Di.izti Gdleti Piknik Alamna 3 adet wc, 2 adet dziirliiler iEin wc, Eevre
diizenlemesi ve istinat duvan, ingaatrna 2014 y:Irnda baglanan binanrn srva igleri ve bina

tizerine prefabrik bina yaprldr. 3 adet kamelya ve istinat duvart yaprldr.

- Belediyemize ait otel binasmrn bakrm onanm (kapr-pencere doframa ve mutfak

tezgiltr) i gleri yaptldt.

- Belediyemize ait Hasanqeyh Tanm Kredi Kooperatifinden alman binamn bakrm

onanm (kapr-pencere dolrama, kalebodur vb.) igleri yaprldr.

- Hasangeyh Yaylasrnda Camii imam evi stva igleri yaprldr'

- Hasangeyh Yaylasrnda yayla igi yollarda stabilize gahgmalan yaprldt.

- Tahirbey Mahallesi $ahinler Caddesinde yol dtizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Tahirbey Mahallesi Kale Yolu Caddesinde 720xL.20 metre beton ve 100x1.20 metre

tag istinat duvan ve ktsmen yol diizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Hasangazi Mahallesi Fevzi Qakmak Caddesinde krsmen yol diizenlemesi (beton

parke) yaprldr.

- geyhlioplu Mahallesi Fettah Qavu$ Sokakta yol dtzenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Giirprnar Mahallesi Qapman Sokakta 100x1.20 metre istinat duvan ve beton parke

yaprldr.

- Giirprnar Mahallesi Yrldrz Sokakta yol diizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Gtirprnar Mahallesi Sarago[lu Sokakta yol dtizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Gtirprnar Mahallesi Kanalizasyon gebeke hattrnr dolal antma sistemine baglayan

kolektrir hattr yaprldr.

- Kegik<iy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Mohus mevkiinde 2 adet Q500'liik menfez

yaprldr.
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- Kegikoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yol diizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Kegikoy-Uluk<iy Mahallesi Keten Qukrru Yaylasrna 450 m Q200'liik kanalizasyon
gebeke hattr yaprldr.

- Ulukoy Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yol diizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Gtindo[an Mahallesi Camii gevresine gevre dtizenlemesi ve istinat duvan yaprldr.

- Gtindolan Mahallesi Cimitekke Beldesi arasr yol genigleme gahgmalarr ve 2 adet

Q3 00' ltik menfez yaprldr.

- Hasangeyh Yaylasrna goraktam aya[r mevkiinden 5 adet kaynaktan igme suyu
getirildi. Depo yaprm gahqmalan kaba ingaatr yaprldr. Kalan iqleri 2016 yrhnda
tamamlanacaktrr.

- Hasanqeyh ilkokulu eski binasrna Z
ediyor. Binamn gatr igleri yaprldr. Kalan
planlanmaktadrr.

De[erli Meclis Uyeleri, Krymetli Arkadaglanm,
0L101.12015-311121201.5 tarihleri arasmda belediyemizin krt kaynaklarr ile yapmrg

oldupumuz ttim yatrnm ve hizmetleri delerli katkrlanruzla gergekleqtirdik. Yaptr[rmrz biittin
bu gahqmalar Hasangeyh'in daha yaqanabilir bir kent olmasr, geligen ve kalkrnan bir belde
olmasr igindir.

De[erli Arkadaglarrm,20"l.5 yrhnda oldu[u gibi, iginde bulundu[umuz}Ol6 yrhnda da
Hasangeyhimizin temel sorunlanm g<izme noktasrnda sizleri katkr sallamaya ve destek
olmaya galmyor, destek ve katkrlarrnrzla gok delerli yatrrm ve hizmetlere imza atacaprmrzr
umuyor, hepinize sevgi ve saygrlanmr sunuyonrm.

Ktittiphane yaplml igin gahqmalanmz devam
krsrmlanrun 2016 vrhnda tamamlanmast

Gp rurErqi
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IqINDEKILER

I- GENEL nir,cir,nn

A- Misyon ve Viryon [2]
Hasangeyh Belediyesi olarak Misyonumvz; mahalli miiqterek nitelikte olan; imar, su

ve kanalizasyon ulagrm gibi kentsel alt yapr, colrafi ve kent bilgi sistemleri; gevre ve gevre
sa[lr!r, temizlik ve katr atrk; zabfia. itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans, qehir igi
trafik; defin ve mezarhklar, a[aglandrrma park ve yepil alanlar, konut, kiiltiir ve sanat, turizm
ve tarutrm, genglik ve spor, sosyal hizmet ve yardrm, nikdh, meslek ve beceri kazandrma,
ekonomi ve ticaretin geligtirilmesi hizmetlerini, bagka kurum ve kuruluglara verilmeyen
mahalli miigterek nitelikteki g<irev ve hizmetleri yapmak veya yaptrrmaktrr.

Hasangeyh Belediyesi olarak Vizyonumuz; belediye smulanmrz igerisinde ya$ayan
vatandaglann refah ve mutlulupunu sallamak ve yagam kalitesini yiikseltmek igin mahalli
miigterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasmda siiratliligi, kaliteyi ve gagdaghgr yakalamaktrr.

B- Yetki, Giirev ve Sorumluluklar
Belediye Bagkam olarak yetki, gdrev ve sorumluluklarrm gunlardrr;
Belediye tegkilatrm sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yrinetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini olugturmak, bu stratejilere uygun olarak biitgeyi, belediye faaliyetlerinin ve
personelinin performans cilgtitlerini hazrrlamak ve uygulamak, izlemek ve delerlendirmek
bunlarla ilgili raporlarr meclise sunmak.

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve trirenlerde, davacr veya davah olarak da yargr
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

Meclise ve enctimene baqkanhk etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklannr takip ve tahsil etmek.
Yetkili organlann karannr almak gartryla s<izlegme yapmak.
Meclis ve enciimen kararlanm uygulamak.
Biitgeyi uygulamak, biitgede meclis ve enciimenin yetkisi drqrndaki aktarmalara onay

vermek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve balh kuruluqlan ile igletmelerini denetlemek.

$artsrz ba[rglarr kabul etmek.
Belde halkrnrn huzur, esenlik, salhk ve mutlululu igin gereken rjnlemleri almak.
BiitEede yoksul ve muhtaglar igin ayrrlan ridenegi kullanmak, dztirliilere yrinelik

hizmetleri ytiriitmek ve dztirliiler merkezini oluqturmak.
Temsil ve alrlama giderleri igin ayrrlan <idenefi kullanmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye enciimeni karannr

gerektirmeyen gdrevleri yapmak veya yetkileri kullanmak.

C- idareye itiqt<in Bilgiler
1- Fiziksel Yapr

Bina, Lojman, Difer Sosyal ve Yardrmcr Tesisler Durumu:
l- 2kath hizmet binasr,
2- Ikathmezbaha,
3- 2kath bina alt katr garaj, iist katr 7 adet diikkan,
4- 2kath bina alt katr garaj, iist katr 4 daire lojman,
5- 2kath bina alt katta2 daire lojman ve konferans salonu, iist katta 5 daire lojman,
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6- 3 kath bina2 katta 3 er adet diikkan, i.ist kat misafirhane,
7- 3 kath bina zemin kat depo, giriq katta 3 adet iqyeri, iist katta 2 daire otel ve lojman,
8- 3 kath Sosyal Tesis binasr
9- I kath bina depo ve biiro

Arag Makine Parla ve Teghizat Durumu:
L- L adet Renault Fluence Otomobil.
2- | adet220.26 Fatih Damperli Kamyon,
3- 1 adet BMC Fatih Damperli Kamyon,
4- L adet Iveco Yolcu Otobtisti,
5- 1 adet Isuzu MD 27 NS Cenaze Yrkama Bekletme Aracr.
6- L adet Ford Transit Minibtis,
7- 1 adet 170-25 Fatih itfaiye,
8- L adet Stayer Traktrir,
9- L adet Massey Ferguson 260G Traktdr,
10- 1 adet Hidromek HMK100S Lastik Tekerlekli Kaztcrve Ytikleyici ig Makinesi,
11- L adet Hidromek HMK102S Lastik Tekerlekli Kazrcrve Yiikleyici ig Makinesi,
11- 1 adet XCMG GR180 Belden Krrma Greyder ve
12- | adet Mercedes Benz Atego L5L7 Qop Kamyonu
13- 1 adet Otokar HK 211xAtlas Qop Kamyonu

2- Orgiit Yapnr

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

Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkrn bilgi edinme bagvurularr salhkh bir
gekilde cevaplanmaktadrr. intemet teknolojisi yaygm gekilde kullanrlmaktadrr.

4- insan Kaynaklarr
Belediyemizde 651 sayrh Devlet Memurlan Kanununa tabi Devlet Memurlan, 4857

sayrh iq Kanununa tabi iggi personel istihdam edilmektedir.

657 s.ve 4857 s. Kanuna Tabi Dolu Kadro Bos Kadro Toplam
MEMUR 10 n 21

I$qI 11 1 12

GEQICI I$QI aJ 0 J

sozLE$MELr PRS.(K.ZMN.) 1 0 L

TOPLAM 25 L2

419

BELEDIYE



5- Sunulan Hizmetler
Belediyemizce;imar, su ve kanalizasyon, ulagrm gibi kentsel alt yapr, gevre ve Eevre

saSlr[r, temizlik ve katr atrk, zabfta, itfaiye, defin ve mezarhklar, afaglandrrma, park ve yeqil

alanlar, kiiltiir ve sanat, turizm ve tamtrm, genglik ve spor, sosyal yardrm, nikih, meslek ve

beceri kazandrrma hizmetleri sunulmaktadrr.

6- Y0netim ve ig Kontrol Sistemi
Belediyemizin ycinetimi Bagkanhlrm tarafindan yerine getirilmektedir. ig Kontrol

Baqkanh$rm tarafindan yaprlmaktadrr.

D- Difer Hususlar
II- AMAQ ve HEDEFLER

A- idarenin Amag ve Hedefleri
Belediye smrlanmzda yaqayan vatandaqlann refah ve mutlulu[unu sa[lamak ve

ya$am kalitesini yiikseltmek igin mahalli miiqterek nitelikli hizmetlerin sunulmasmda
siiratlili[i, kaliteyi ve ga$daqhgr yakalamaktrr.

B- Temel Politikalar ve Oncelikler
Belediyemizin temel politikasr bireylerin grkarlarr yerine, toplumun menfaatlerini <in

planda tutarak, siyaset yerine hizmet tireterek Hasangeyh'in alt ve iist yaplsl tamamlanmtq,
ga[dag ve yaganabilir bir belde olmasr igin gahgmalar yapmaktrr.

C- Difer Hususlar
rrr- FAAl,ivnrr,nnn ili$riN nilci vE DEGERLENDiRMELER
A- Mali Bilgiler
I - Biitge Uygulama Sonuglarr

cinnn nUr
Ekonomik Smrflandrrma
Birinci Diizevi

Biitge Ile Verilen ve
Aktarrlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oram(Yo)

Personel Giderleri 950.L91,.27 872.448.04 9t,82
Sos. Giiv. Kur. Dev.Prim. Gid. 1.57.857.34 152.898.01 96,85

Mal ve Hizmet Ahm Gider. L.357.489.L4 1.231.899.38 90,74

Faiz Giderleri 20.000.00
Cari Transferler 88.020.56 5.066.00 5,75

Sermave Giderleri L34.337.06 L7.825.36 L3,27

Yedek Odenek L32.104.63

TOPLAM 2.840.000,00 2.280.136,79 80,29

GELiR B

Gelirin Tiirii
Biitge ile Tahmin
Edilen Odenek ffL)

20L5 Yrh Tahsilat
Toplam (TL)

Gergeklegme
Oraru (%)

Verei Gelirleri L21..672.2r 38.833.48 3r.92
Tesebbtis ve Miilkiyet Gelirl. t58.21.8.44 96.920.63 61.26
Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 489.802-L3 273.435.L4 55.83

DiEer Gelirler 2.016.824,93 2.206.O89.L0 L09,38

Sermave Gelirleri 53.482.29
TOPAM 2.840.000.00 2.615.278.35 92,09
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2- Temel Mali Tablolara itigtrin Agrklamalar
Belediyemiz Gider Biitgesi 7o 80.28 orarunda gergeklegmigtir.
Belediyemiz Gelir BtitEesi Vo 92.09 orarunda gergeklegmiqtir.

3- Mali Denetim Sonuglarr
Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gergekleqtirme Gtirevlisi ve Mali

Hizmetler birimi tarafindan yerine getirilmi gtir.

4- Difer Hususlar
Baqkanh[rmca kaynaklann etkili, verimli ve yerinde kullamlmasr hususlannda srkr

takip ve denetimler periyodik olarak yaprlmrqtrr.

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

stratejik plan yapma zorunlulupu getirilmedilinden Stratejik Plan yaptlmamrgtrr.

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

kriterlerine uygun olarak yiiriitmiigtiir.

2- Performans Sonuglarr Tablosu

3- Performans Sonuglarrnrn De[erlendirilmesi
Belediyemiz performansr biitge uygulama sonuglanna dayanmaktadrr.

4- Performans Bilgi Sisteminin Deferlendirilmesi
Performans bilgi sistemi hentiz olugturulmamrgtrr.

il

GIDER
Ekonomik Srntflandrma
Birinci Dtizevi

Biitge Ile Verilen ve
Aktarrlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oram (Yo'l

Personel Giderleri 950.rgL.27 872.448.04 91..82

Sos. Gtiv. Kur. Dev. Prim. Gid. 157.857.34 152.898.01 96,85

Mal ve HizmetAhm Gider. 1.357.489.L4 1.23L.899.38 90.74

Faiz Giderleri 20.000.00
Cari Transferler 88.020.56 5.066.00 5,75

Sermave Giderleri L34.337.06 L7.825.36 13,27

Yedek Odenek 132.104.63

TOPLAM 2.840.000,00 2.280.136.79 80,29

GELiR BUT

Gelirin Ttirii
Biitge Ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2015 Yilt Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergeklegme
Oram (%)

Verei Gelirleri 121.672.21 38.833.48 31,92
Tesebbtis ve Miilkiyet Gelirl. r58.218.44 96.920.63 6L.26

Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 489.802.L3 273.435.L4 55,83
DiEer Gelirler 2.0L6.824.93 2.206.O89.L0 109,38

Sermave Gelirleri 53.482,29
TOPAM 2.840.000,00 2.615.278,35 92,09
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5- Di[er Hususlar

IV. KURUMSAL KABiLiYET VE KAPASiTENiN DEGERLENDiRiLMESi
A- Ustiinliikler

B- Zayrflrklar

C - Delerlendirme
Hasangeyh'in kalkrnmasl ve geliqmesi igin, Hasangeyh halkrmn mahalli miigterek

nitelikteki ihtiyaglanrun karqrlanmasrru temin etmek amacryla Belediyemiz kaynaklan
rasyonel kullamlmrgtrr. Hizmetlerin halka en yakrn birimlerde verilmesi sa$lanmrqtrr.

v- ONnni vE TEDBinr,nn
Belediye Gelirleri Yasasmda deliqiklik yaprlarak belediye gelirlerinin artmlmast

<inem arz etmektedir.

EKLER
Ek-2: Ust Y<ineticinin ig Kontrol Giivence Beyam

,A I
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iq rourRor, cUvnxcn BEYANI

Ust ydnetici olarak yetkim ddhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin giivenilir, tam ve do!ru oldupunu beyan ederim.

Bu raporda agrklanan faaliyetler igin biitge ile tahsis edilmig kaynaklann, planlanmrg amaglar

dogruitusunda ve iyi maii ydnetim ilkelerine uygun olarak kullamldrlrm ve ig kontrol

sisLminin iglemlerin yasalhk ve diizenlililine iligkin yeterli giivenceyi salladrlrru bildiririm.

Bu giivence, iist y<inetici olarak sahip oldu[um bilgi ve deserlendirmeler, i9 kontroller, i9

denigi raporlan iie Sayrgtay raporlan gibi bilgim ddhilindeki hususlara dayanmaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatleine zarar veren herhangi bir husus hakkrnda

bilgitnrclmadrprm beyan ederim' (Hasanqeyh - 01' lO4 I 201'6)

66F-kUt prQi
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MALi HizMETLER BiRiM voNnricisiniN BEYANI

Mali hizmetler birim ydneticisi olarak yetkim ddhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali ydnetim ve kontrol mevzuatr ile diler mevzuata uygun olarak

ytiriiti,ildtigtinti, kamu kaynaklanmn etkili, ekonomik ve verimli bir qekilde kullamlmasmt

temin etmek ijzere ig kontrol stireglerinin iqletildilini, izlendipini ve gerekli tedbirlerin

alnmasr igin dtipiince ve onerilerimin zamamnda iist ydneticiye raporlandrlrru beyan ederim.

idaremizin 2015 yr1 Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bcili,imtinde yer alan bilgilerin

giivenilir, tam ve do[ru oldufunu teyit ederim. (Hasangeyh- 0LlO4l2Ot6)

Avhan OznPuin
Malitr{iz.Miid.V.

/\
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