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Faaliyet raponrnun g<iriigiilmesi.

MECLISI TESKIL EDEN UYPTPR

Meclis 1. Baqkan Vekili: Salim KAYA KAYA (Katrldr)

Belediye Baqkanr: Recep KULEKQI (Katrldr)

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

$AHiN (Katrldr), Mustafa KrNU\CAI\f (Katr ldr)

Belediye Meclisi 1. Bagkan Vekili Salim KAYA'nrn baqkanh[rnda 05.04.2017
tarihinde toplanan meclisimize Belediye Bagkam tarafindan havale edilen 3t.03.2016 tarihli
ve 12786128-301.03-L47 sayir meclis gi.indeminin L. srasmda bulunan faaliyet raponrmrn
gdriiqiilmesi hususunun gereli g<irtigtildti.

KARAR :

5393 sayrh Belediye Kanununun 56. Maddesi, 5018 sayrh Kamu Mali Yrjnetimi ve
Kontrol Kanununun 41. maddesi gere[ince hazrlanan Hasanqeyh Belediye Bagkanhgrna ait
20t6 mali yrhm igeren faaliyet raporu, Belediye Baqkanrmrzca okunup, meclisimizin bilgisine
sunulmuq olup, belediyemizin 20"1.6 mali yrhna ait ekli faaliyet raponrnun aynen kabul
edilmesine, raporun kamuoyuna agrklanmaslna, bir suretinin Sayrgtay'a ve bir suretinin de
Igiqleri Bakanhgrna g<inderilmesine oy birliliyle karar verildi.
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Meclis 1. Baqkan V.
Cavit fUfnrqi
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HASAN$EYH BELEDiYE BA$KANLIGI

2016 YrLr FAATIyET RApoRU



UST YONETICI SUNU$U

De[erli Meclis Uyeleri, 2O16 yrh faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum.

De[erli Arkadaqlarrm, 01.01.2016 tarihinden itibaren b<ilgemizin merkezinde bulunan
Hasangeyhimizin geliqmesini giizellegmesini kalkrnmasrnr saplamak ve galdag yaganabilir bir
belde olmast yolundaki yo[un gahqmalarrmrza siz degerli meclis tiyelerimizin destek ve
katkrlanyla ara vermeden devam ettik. Bu gahgmalarrmrzda baqta meclis tiyelerimiz olmak
ijzere her kademedeki personelimiz btiyiik bir cizveriyle gahgtrlar. Bu vesile ile hepinize ayn
ayrr tegekkiir ediyorum.

Belediyemize 2016 yrh igerisinde 48L adet resmi evrak, 32 adet dilekge intikal etmig
olup, dilekEe ve resmi evraklara mevzuata uygun iglemleri yaprldrktan sonra cizellti.izel kiqi
kurum ve kuruluglara537 adet evrak grkrgr yaprlmrgtrr.

Belediyemize 2016 yrh igerisinde evlenmek iizere mi.iracaat eden 8 Eiftin nikdh
akidleri yaprlarak, Regadiye Ntifus Miidtirliifi.ine Mernis Evlenme Bildirimleri gonderilmig ve
niifu s ktitiiklerine tescili yaptrrrlmr gtrr.

Belediyemizde 201,6 yrh igerisinde 25 adet enci.imen kararr, 26 adet meclis kararr
ahnmtg olup, alman enciimen ve meclis kararlan aynen uygulanmrgtrr.

2016 yilmda yapmry oldufiumuz yatrrrmlarrmlr,i

- Temizlik hizmetleri kapsamrnda rutin olarak gcip toplama temizlik hizmetleri (patk,
mezarhk, yol v.b.) diizenli olarak yaprlmaktadrr.

A[aglandrrma gahgmalan kapsamrnda; Giindofan Mahallesi Cumhuriyet
Caddesinde yol kenarlarrna, Eriklice Di.izti G<ileti Piknik Alamna ve Lebaflasr mevkiine 4].0
adet (kestane, rhlamur, glnar, gtl, sarmagrk) alag dikimi yaprldr.

- Kegikdy Mahallesi Keten Qukuru Yaylasrna Haramr Deresi Mevkiinden (Q63'liik
500 metre) iEme suyu getirildi.

- Kegikdy Mahallesinde Cemel Sokak ve Geriq Sokakta yol dtizenleme beton parke
iqleri yaprldr.

- Uluktiy Mahallesinde Baraj Sokak ve $ahin Q*,naz sokakta yol diizenleme beton
parke yaprldr.

- Ulukciy Mahallesinde Tagocalr mevkiinden Q63'liik 500 metre igmesuyu isale hattr
yenilendi.

- Gtindo[an Mahallesi Mezarhk yolunda yol diizenleme ve genigletme (stabilize)
gahgmalarr yaprldr.

- Giindo[an Mahallesi yolunda yayla yolu aynmrndan kagrkgr deresine kadar yol
diizenleme (beton parke) yaprldr.

- Gtirprnar Mahallesi Yayla yolunda yol dtizenleme (stabilize) gahqmalan ve menfez
yaprldr.

- Gtirprnar Mahallesinde Emiro[lu sokakta yol diizenleme (beton parke) yaprldr.

- Giirprnar Mahallesi Qamigi mevkiinde arama gahgmalarrmz neticesinde igmesuyu
bulundu. Bu yrl igerisinde Gtirprnar'm igmesuyuna katrlacak.

- Gtirprnar Mahallesi Yaylasrnda ekmek finnmm kaba iggiligi halkrn deste[i ve
mahalle muhtannm gabalarr ile yaprldr. Diger ince iqgili[i belediyemiztarafndanyaprldr.

- Yaptmma20l5 yrhnda baglanan Hasanqeyh Yaylasr igmesuyu su deposunun yanm
kalan srva v.b. igleri tamamlanarak depoya ve gebekeye su verildi.

- $eyhliollu Mahallesi Yenigehir Caddesinde Hasanqeyh ilkcigretim Okulu yamnda
istinat duvarr yaprldr.
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$eyhlioflu Mahallesi Qevre Yolu Caddesi Mezarhk yamnda krsmen yol
diizenlemesi (beton parke) yaprldr.

- Hasanqeyh Merkez ile Eriklice D0zii Gdleti Piknik Alam arasr yol dtizenleme (beton
parke) gahgmalan krsmen yaprldr.

Reqadiye Kaymakamh[r ve Belediyemiz iqbirlili ile eski ilkokul binasrm
Zenginlegtirilmi g (Z) Kiittiphane yaplmr tamamlandr. Agrhgr yaprlacak.

- Hasangeyh merkezde Kanalizasyon ingaatr yaplm igi iller Bankasr tarafindan ihale
edildi. Qahgmalara baglandr. iS2017 yrh igerisinde tamamlanacaktr.

- Hasangeyh merkezde igmesuyu ingaatr proje yaprm igleri yaptrnldr. Bu yrl igerisinde
iller Bankasr tarafindan ihale edilecek.

- Hasangeyh ilave revizyon imar plam gakqmalanmrz devam etti. Bu yrl igerisinde
uygulamaya geEilecek.

Delerli Meclis Uyeleri, Krymetli Arkadaglanm,
Ol/OLl2Ot6-31'lL2l2Ol6 tarihleri arasmda belediyemizin krt kaynaklarr ile yapmrg

oldu[umuz ttim yatrnm ve hizmetleri de$erli katkrlanmzla gergeklegtirdik. Yaptr[rmrz biitiin
bu gahgmalar Hasangeyh'in daha yaganabilir bir kent olmasr, geligen ve kalkrnan bir belde
olmasr igindir.

De$erli Arkadaglanm,2O'1.6 yrhnda oldugu gibi, iginde bulundupumuz20LT yrhnda da
Hasangeyhimizin temel sorunlarrru gdzme noktasrnda sizleri katkr sallamaya ve destek
olmaya ga[myor, destek ve katkrlanmzla gok delerli yatrnm ve hizmetlere imza atacaltmrzr
umuyor, hepinize sevgi ve saygrlanmr sunuyorum.

_*N
Recep KULEKQI
Belediye Baqkam
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I- GENEL nir,cir,nn

A- Misyon ve V@on [2]
Hasangeyh Belediyesi olarak Misyonumuz; mahalli mtiqterek 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; zabfta. itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans, gehir igi
trafik; defin ve mezarhklar, alaglandrrma park ve yeqil alanlar, konut, kiilttir ve sanat, ttxizm
ve tarutrm, genglik ve spor, sosyal hizmet ve yardrm, nikdh, meslek ve beceri kazandrma,
ekonomi ve ticaretin geligtirilmesi hizmetlerini, baqka kurum ve kuruluqlara verilmeyen
mahalli mtigterek nitelikteki grirev ve hizmetleri yapmak veya yaptrrmaktrr.

Hasangeyh Belediyesi olarak Vizyonumuz; belediye smrrlanmrz igerisinde ya$ayan
vatandaglarrn refah ve mutlululunu sallamak ve yagam kalitesini yi.ikseltmek igin mahalli
mtigterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasmda stiratlilili, kaliteyi ve ga[daqhlr yakalamaktrr.

B- Yetki, Giirev ve Sorumluluklar
Belediye Bagkam olarak yetki, g<irev ve sorumluluklarrm gunlardrr;
Belediye tegkilatrm sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
Belediyeyi stratejik plana uygun olarak ycinetmek, 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 tdrenlerde, davacr veya davah olarak da yargr
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

Meclise ve enctimene bagkanhk etmek.
Belediyenin gelir ve alacaklarrm takip ve tahsil etmek.
Yetkili organlann karannr almak gartryla sdzleqme yapmak.
Meclis ve enctimen kararlannr uygulamak.
Biitgeyi uygulamak, bi.itgede meclis ve enciimenin yetkisi drgrndaki aktarmalara onay

vermek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve ba[h kuruluqlarr ile igletmelerini denetlemek.

$artsrz ba[rqlarr kabul etmek.
Belde halkrmn huzur, esenlik, saShk ve mutlululu igin gereken cinlemleri almak.
Btitgede yoksul ve muhtaglar igin aynlan ddeneli kullanmak, oziirltilere ydnelik

hizmetleri yiiriitmek ve <iztirltiler merkezini olugturmak.
Temsil ve a[rlama giderleri igin aynlan 6dene[i kullanmak.
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye enctimeni karannr

gerektirmeyen gdrevleri yapmak veya yetkileri kullanmak.

C- idareye itiqkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapr

Bina, Lojman, Difer Sosyal ve Yardrmcr Tesisler Durumu:
L- 2kath hizmet binasr,
2- Lkathmezbaha.
3- 2kath bina alt katr garaj, tist katr 7 adet diikkan,
4- 2kath bina alt ka'u garaj, iist katr 4 daire lojman,
5- 2katb bina alt katta2 daire lojman ve konferans salonu, iist katta 5 daire lojman,xl u\ 3te



6- 3 kath bina2 katta 3 er adet dtikkan, iist kat misafirhane,
7- 3 kath bina zemin kat depo, girig katta 3 adet igyeri, iist katta 2 daire otel ve lojman,
8- 3 kath Sosyal Tesis binasr
9- 1 kath bina depo ve biiro

Arag Makine Parla ve Teghizat Durumu:
1- L adet Renault Fluence Otomobil,
2- L adet220.26 Fatih Damperli Kamyon,
3- L adet BMC Fatih Damperli Kamyon,
4- | adet Iveco Yolcu Otobtisii,
5- L adet Isuzu MD 27 A/S Cenaze Yrkama Bekletme Aracr.
6- L adet Ford Transit Minibtis,
7- ! adet 170-25 Fatih itfaiye,
8- L adet Stayer Traktrir,
9- L adet Massey Ferguson 26OG Traktrir,
10- 1 adet Hidromek HMK100S Lastik Tekerlekli Kazrctve Yiikleyici ig Makinesi,
11- 1, adet Hidromek HMK102S lastik Tekerlekli Kaztcr ve Ytikleyici ig Makinesi,
11- I adet XCMG GR180 Belden Krma Greyder ve
12- 1adet Mercedes Benz Atego 1517 Qrip Kamyonu
13- 1, adet Otokar HK 211xAtlas Qrip Kamyonu

2- Orgiit Yaprsr

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yolun ve yaygm bir gekilde kullamlmaktadrr.

Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halkrn bilgi edinme bagvurulan sa[hkh bir
gekilde cevaplanmaktadrr. internet teknolojisi yaygm gekilde kullamlmaktadrr.

4- insan Kaynaklarr
Belediyemizde 657 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 9 L2 21

I$QI 11 1 12
cEQici i$Qi a

J 0 J

sozLE$MELi PRS.(K.ZMN.) I 0 1

TOPT-AM 24 t3 37

419
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5- Sunulan Hizmetler
Belediyemizce;lmar, su ve kanalizasyon, ulagrm gibi kentsel alt yapr, gevre ve gevre

sa$lr!r, temizlik ve katr atrk, zabfta, itfaiye, defin ve mezarhklar, alaglandrrma, park ve yegil
alanlar, kiilttir ve sanat, turizm ve tarutrm, genglik ve spor, sosyal yardtm, nikdh, meslek ve
beceri kazandrrma hizmetleri sunulmaktadrr.

6- Yiinetim ve ig Kontrol Sistemi
Belediyemizin y<inetimi Bagkanh[rm tarafindan yerine getirilmektedir. ig Kontrol

Bagkanh[rm tarafindan yaprlmaktadrr.

D- Difer Hususlar
II- AMAQ ve HEDEFLER

A- idarenin Amag ve Hedefleri
Belediye smrlanmzda yagayan vatandaqlarrn refah ve mutlulu$unu sallamak ve

ya$am kalitesini yiikseltmek igin mahalli mtigterek nitelikli hizmetlerin sunulmasmda
siiratlilipi, kaliteyi ve ga[daqh[r yakalamaktrr.

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

planda tutarak, siyaset yerine hizmet tireterek Hasangeyh'in alt ve tist yaprsl tamamlanmrg,
galdag ve yaganabilir bir belde olmasr igin gahgmalar yapmaktrr.

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

ionn nUrcnsi

s19

GIDER
Ekonomik Smrflandrrma
Birinci Dtizevi

Biitge Ile Verilen ve
Aktanlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oram (%)

Personel Giderleri 993.797.76 993.081.18 99.92
Sos.Gtiv. Kur.Dev.Prim.Gid. L64.546.58 163.564.67 99.40
Mal ve HizmetAhm Gider. 1..602.358.93 r.597.335.45 99.68
Faiz Giderleri
Cari Transferler 389.062.00 388.866.14 99.94
Sermave Giderleri 52.753.91 37.989.90 72.01
Yedek Odenek 80,82

TOPLAM 3.202.000.00 3.180.837.34 99.33

GELiR B

Gelirin Tiirti
Btitge Ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2O16Yilr Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergekleqme
Oram(Yo\

Versi Gelirleri L27.755.84 55.728.O7 43,6
Tesebbtis ve Mtilkivet Gelirl. L66.t29.35 96.800.91 58.26
Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 5L4.292.24 461.254.28 89,68
DiEer Gelirler 2.337.666.L7 2.292.579.45 98,O7
Sermave Gelirleri 56.L56.40
TOPAM 3.202.000.00 2.906.362.71 90.76
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2- Temel Mali Tablolara itigt<in Agrklamalar
Belediyemiz Gider BtitEesi % 99.33 orarunda gergeklegmiqtir.
Belediyemiz Gelir Biitgesi % 90.76 orarunda gergeklegmigtir.

3- Mali Denetim Sonuglarr
Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gergeklegtirme Grirevlisi ve Mali

Hizmetler birimi tarafindan yerine getirilmigtir.

4- Di[er Hususlar
Bagkanhfrmca kaynaklarrn etkili, verimli ve yerinde kullanrlmasr hususlannda srkr

takip ve denetimler periyodik olarak yaprlmrgtrr.

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

stratejik plan yapma zorunlululu getirilmedilinden Stratejik Plan yaprlmamrqtr.

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

kriterlerine uygun olarak ytirtitmi.igttir.

2- Performans Sonuqlarr Tablosu

3- Performans Sonuglarrnrn Deferlendirilmesi
Belediyemiz performansr bi.itge uygulama sonuglanna dayanmaktadrr.

4- Performans Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi
Performans bilgi sistemi heniiz olugturulmamrgtrr.

cionn n
Ekonomik Smrflandrrma
Birinci Diizevi

Btitge Ile Verilen ve
Aktanlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek ffL)

Harcama
Oranr (%)

Personel Giderleri 993.797.76 993.081.18 99,92
Sos.Giiv. Kur.Dev.Prim.Gid. L64.546.58 1.63.564.67 99,40
Mal ve Hizmet Ahm Gider. r.602.358.93 1,.597.335.45 99,68
Faiz Giderleri
Cari Transferler 389.062.00 388.866.14 99.94
Sermave Giderleri 52.753.91 37.989.90 72.01
Yedek Odenek 80.82

TOPLAM 3.202.000,00 3.180.837.34 99.33

GELiR BUT

Gelirin Ttirii
Biitge Ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2016 Yth Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergekleqme
Oram(Yo)

Verei Gelirleri L27.755.84 55.728.07 43,6
Tesebb0s ve Miilkivet Gelirl. 166.129.35 96.800.91 58,26
Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl. 51.4.292.24 46t.254.28 89,68
DiEer Gelirler 2.337.666.17 2.292.579.45 98.07
Sermave Gelirleri 56.t56.40
TOPAM 3.202.000.00 2.906.362.71 90.76
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5- Difer Hususlar

IV- KURUMSAL T.q.NiIiYET VE KAPASiTENiN DEGERLENUiNiIUNSi
A- Ustiintiikler

B- Zayrflrklar

C - Deferlendirme
Hasanqeyh'in kalkrnmasl ve geligmesi igin, Hasanqeyh halkrmn mahalli mtiqterek

nitelikteki ihtiyaglannrn kargrlanmasmr temin etmek amacryla Belediyemiz kaynaklarr
rasyonel kullanrlmrgtrr. Hizmetlerin halka en yakrn birimlerde verilmesi saflanmrgtrr.

v- ONnni vE TEDBinr,nn
Belediye Gelirleri Yasasrnda de[igiklik yaprlarak belediye gelirlerinin artrnlmasr

rinem arz etmektedir.

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

-N^
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iq roNrRoL cUvnNcE BEYANI

Ust yrinetici olarak yetkim ddhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gtivenilir, tam ve do!ru oldu[unu beyan ederim.

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

doprultusunda ve iyi mali y<inetim ilkelerine uygun olarak kullamldrfrnl ve ig kontrol
sisteminin iqlemlerin yasalhk ve diizenlililine iligkin yeterli giivenceyi safladr[rm bildiririm.

Bu giivence, tist ydnetici olarak sahip oldu[um bilgi ve de[erlendirmeler, ig kontroller, ig
denetgi raporlan ile Sayrgtay raporlan gibi bilgim dAhilindeki hususlara dayanmaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkrnda
bilgim olmadrlrm beyan ederim. (Hasanqeyh- 3L10312017)

Recep KULEI<QI
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MALi HiZMETLER BiRiM yONnriCiSiNiIV BEYANI

Mali hizmetler birim y<ineticisi olarak yetkim ddhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali ydnetim ve kontrol mevz;tratt ile di[er mevzuata uygun olarak
ytiriittildiiEiinii, kamu kaynaklanmn etkili, ekonomik ve verimli bir qekilde kullamlmasrm
temin etmek tizere i9 kontrol siireglerinin iqletildilini, izlendipini ve gerekli tedbirlerin
ahnmasr igin diiqtince ve dnerilerimin zamamnda iist y<ineticiye raporlandr[rm beyan ederim.

idaremizin 2O16 y:/rr Faaliyet Raporunun *Illl/'- Mali Bilgiler" bdliimiinde yer alan bilgilerin
gtvenilir, tam ve do!ru oldupunu teyit ederim. (Hasanqeyh- 3110312017)

Mali Hiz.Miid.V.
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