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Faaliyet raporunun gririiqtilmesi.

MECLISI L EDEN UYPT.PR

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

Belediye Bagkam: Recep fUl.efqi (Katrldr)

Uyeler: Cihan TUFEKQI (Katrldr), islam KAYA (Katrldr), Cavit KULEKQI (Katrldr), Baki
YILMAZ (Katildt), $tikii BOZTEPE (Katrldr), Cavid KIZILPINAR (Katrldr), Enver

$AHIN (Katrldr), Mustafa KARACAN (Katrldr)

Belediye Meclisi 1. Baqkan Vekili Salim KAYA'run baqkanhlrnda 04.04.2018
tarihinde toplanan meclisimize Belediye Bagkam tarafindan havale edilen 30.03.2018 tarihli
ve 12786128-105.02-122 sayil'r meclis gi.indeminin 1. srrasrnda bulunan faaliyet raponrnun
gdriiqtilmesi hususunun gere[i gdr0gtildti.

KARAR :

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

Kontrol Kanununun 41. maddesi gere[ince hazrrlanan Hasangeyh Belediye Bagkanhlrna ait
2017 mali yrhm igeren faaliyet raporu, Belediye Baqkammrzca okunup, meclisimizin bilgisine
sunulmug olup, belediyemizin 2017 mali ylma ait ekli faaliyet raporunun aynen kabul
edilmesine, raponrn kamuoyuna agrklanmaslna, bir suretinin Sayrqtay'a ve bir suretinin de

igiqleri Bakanh[rna gdnderilmesine oy birliliyle karar verildi.

ffi Cihan TUFEKQI
Katin 

n
Meclis 1. Bpqkgn V. Katip

Salim KAYA
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Usr v6Nnrici suNu$u

Delerli Meclis Uyeleri, 2017 y:.Jr faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum.

Deserli Arkadaqlanm, 01 .01.2017 tarihinden itibaren b<ilgemizin merkezinde bulunan

Hasanqeyhlmizin geligmesini gtizellegmesini kalkrnmasrnt saflamak ve gapdaq yaqanabilir bir

belde olmasr yolundaki yo[un gahqmalanmrza siz deferli meclis iiyelerimizin destek ve

katkrlalyla ara vermeden devam ettik. Bu gahqmalanmtzda baqta meclis fiyelerimiz olmak

izere her kademedeki personelimiz biiyiik bir <izveriyle gahgtrlar. Bu vesile ile hepinize ayn

ayrr tegekktir ediyorum.
Belediyemize 2017 yrh igerisinde 726 adet evrak gelmig olup, evraklara mevzuata

uygun ig ve iglemleri yaprldrktan sonra ozelltinel kiqi kurum ve kuruluqlataTl2 adet evrak

grkrgr yaprlmtgttr.
Iielediyemize 2017 yrh igerisinde evlenmek iizere m0racaat eden 5 giftin nikdh

akidleri yaprlarak, Reqadiye NtifusMiidiirltigtine Memis Evlenme Bildirimleri gtinderilmiq ve

ntifus kiitiiklerine tescili yaptrnlmrqtrr.

Belediyemizde Zbli yrh igerisinde 22 adet enciirnen karan, 25 adet meclis karan

ahnmrg olup, ahnan enciimen ve meclis kararlarr aynen uygulanmrqttr.

2017 yrhnda yapmry oldufumuz yatrrtmlarrmz;

2017 yrhnda yapmry oldufumuz yatrnmlanmuz;

- Temizlik trizmetteri kapiamrnda rutin olarak g<ip toplama temizlik hizmetleri (park,

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

- Eriklice Diizii Gdleti Piknik Alamna bayanlar igin mescit, wc, kamelya, bina, gevre

diizenlemesi (istinat duvan) yaprldt'

- Hasangazi-TahirLiy-$eyhlio[lu Mahallelerinde kanalizasyon gebeke hath yaptmt

nedeniyle parkesl sdkiilen ve bozulan yollarda yol diizenleme (Beton parke) balam onanm

gahgmalan yaprldr.

- Uluk6y Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde yol diizenleme tadilat (beton parke) iqleri

yaprldt.

- Ulukiiy Mahallesi igmesuyu pompaslrun yimmasr nedeniyle yeniden ahndr ve bakrm

onanm gahgmalarr yaprldr. 300 metre igmesuyu qebeke hattr yenilendi.

- UiutcOV Mahallesi yemekhanesine 5 adet yemek masasl alndr.

- Kegik6y Mahallesi Gerig Sokakta yol diizenleme (beton parke) ve istinat duvan

yaprl&.

- Kegikiiy Mahallesi Mezarkk yolunda yol dtizenleme (beton parke) ve istinat duvart

yaprldr.

- Gtindo[an Mahallesi araziyollan, yol geniqleme ve silme gahqmalarr yaprldr.

- Giindolan Mahallesi yoiunda kaqrkgr deresinden itibaren ge$meye kadar yol

dtizenleme (beton parke) gahqmalanna devam edildi yaprldr.

- Giindopan Mahallesi yol aynmrndan Erikliie Dtizii Gtileti Piknik Alamna kadar

2016 yrhndu yupr-rrru baglanan yol diDenleme (Beton pafke) igleri tamamlandr'

- Hasanqeyh Meikez ile Ctirprnar Mahallesi yolunda yol diizenleme (beton parke)

gahgmalanna devam edildi.

- Giirprnar Mahallesi Yaylasrna ge$me yaprldr'

- Giirprnar Mahallesi Yaylasma Eyiipa[a gdztinden gelen su kaptajr yeniden yaprldr'

Buradan yayliyakadar olan igmesuyu qebeke hattr yenilendi.

- Beldemi z araziyollannda yol diizeltme ve stabilize gahqmalan yaprldr.

((
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- Hasanqeyh Merkez ve $eyhliollu Camii Yemek Salonlanna 460 adet sandalye

ahndr.

- Hasangeyh ilave revizyon imar planr yaplm gah$malan tamamlandr.

- Regadiye Kaymakamhlr Kdylere Hizmet Gdttirme Birli[i ve Belediyemiz igbirlili
ile eski ilkokul binasrniZenginlegtirilmig (Z) Kiitiiphane yaprmr tamamlanarak hizmete aqrldr.

- SUKAP kapsamrnda2016 yrhnda iller Bankasr tarafindan ihale edilerek yaptmma

baqlanan Be lediyem iz Kanalizasyon yaprm i 9i tamamlandr.

SUKAP kapsamrnda ifler Bankasr tarafindan ihale edilen Belediyemiz Igmesuyu

yaplmma baglandr. 2018 yrh igerisinde tamamlanacakttr.

- Beldemiz igerisinden g.g.tt Krzrlprnar Deresi bakrm ve orurlml igin DSi'ye yapml$

oldulumuz giriqimleiimiz neticesinde, dere rslah bakrm onanm gahgmalanna baqlandr 2018

yrh igerisinde tamamlanacaktr.

Delerli Meclis Uyeleri, Krymetli Arkadaqlarrm,

0lj0ll}0l7-3lll2l20l7 tarihleri arasmda belediyemizin krt kaynaklan ile yapmtg

oldupumuz ttim yatrrrm ve hizmetleri delerli katkrlanruzla gergekleqtirdik. Yaptr$rmrz biiliin

bu gilgmalar Hasangeyh'in daha yug*ubilit bir kent olmast, geligen ve kalkrnan bir belde

olmast igindir.
Iiegerli Arkadaqlanm,20lT yrhnda oldulu gibi, iginde bulundu[umuz 2018 yrhnda da

Hasangeyhimizin temel sorunlanm gozme noltastnda sizleri katkr saSlamaya ve destek

olmaya iagrnyor, destek ve katkrlanruzla gok de[erli yattnm ve hizmetlere imza atacaprmrzr

umuyor, hepinize sevgi ve saygrlanmt sunuyorum'

rHry;fn
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iqiNonrilnn

r- cENEL nilcilnn

A- Misyon ve V@on [21
Hasanqeyh ellediyesi olarak Misyonumuz; mahalli miigterek nitelikte olan; imar, su

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

sa[lr[r, temizlik ve kati atrk; zabfta, itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans, gehir igi

ttunf.; defin ve mezarhklar, a[aglandrrma park ve yeqil alanlar, konut, ktilttir ve sanat, turizm

ve tarutrm, genglik ve spor, iosyal hizmet ve yardtm, nikdh, meslek ve beceri kazandrma'

ekonomi ve ticaretin giliqtirilmesi hizmetlerini, baqka kurum ve kuruluqlara verilmeyen

mahalli miiqterek nitelikteki gdrev ve hizmetleri yapmak veya yaptrrmaktrr'

Hasangeyh Belediyesi olarak Vizyonumuz; belediye smrrlanmtz igerisinde yafayan

vatandaglarrn 
-r.fuh 

ve mutlulu[unu sa[lamak ve ya$am kalitesini yiikseltmek igin mahalli

mtqterek nitelikteki hizmetlerin sunulmasrnda stiratlili[i, kaliteyi ve ga[daqh[r yakalamaktrr'

B- Yetki, G0rev ve Sorumluluklar
Belediye Baqkam olarak yetki, g<irev ve sorumluluklanm qunlardrr;

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

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak ycinetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini otugturmuk; b" stratejiie-re uygun olarak btitqeyi, belediye faaliyetlerinin v9

p..son"tinin p.rior-*s olgtitlerini ttazrrtariat ve uygulamak, izlemek ve delerlendirmek

bunlarla ilgili raporlarr meclise sunmak'

ne[diyeyi Devlet dairelerinde ve tdrenlerde, davact veya davah olarak da yargt

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek'

Meclise ve enciimene bagkanhk etmek'

Belediyeningelirvealacaklarrnrtakipvetahsiletmek.
Yetkili orgunlurrn karanm almak qartryla s<izleqme yapmak'

Meclis ve enciimen kararlanm uygulamak'

Biitgeyi uygutamak, biitgede tn."tir ve enciimenin yetkisi drgrndaki aktarmalara onay

vermek.
BelediYe Personelini atamak'

Belediye ve ba[h kuruluqlan ile igletmelerini denetlemek.

$artsrz ba[rqlan kabul etmek'

Belde halkrnrn huzur, esenlik, sa[hk ve mutlulu[u igin gereken onlemleri almak'

Biitgede yoksul ve muhtaglar igin ay'1an odene[i kullanmak, oziirliilere y<inelik

hizmetleri yiirutmek ve oziirltiler merkezini oluqturmak.

Temsil ve a[rrlama giderleri igin ayrrlan odene[ikullanmak'

Kanunlarla 
"belediye-ye verilen ve belediye meclisi veya belediye enciimeni karannt

gerektirmeyen g<irevleri yapmak veya yetkileri kullanmak'

c- idareye itiqkin Bilgiler
1- Fiziksel YaPt

Bina, iojman, Difer Sosyal ve Yardrmcr Tesisler Durumu:

1- 2 kath hizmet binasr,

2- lkathmezbaha,
3- 2kath.bina alt katr garaj, iist katr 7 adet diikkan,

4- 2kathbina alt katr garaj' iist katr 4 daite lojman'

5- 2 katl bina alt katta2daire lojman ve konferans salonu, iist katta 5 daire lojman,
319



6- 3 kath bina2 katta 3 er adet diikkan, tist kat misafirhane,

7- 3 kathbina zemin kat depo, giriq katta 3 adet igyeri, iist katta 2 dake otel ve lojman,

8- 3 kath Sosyal Tesis binasr

9- 1 kath bina depo ve btiro

Arag Makine Parla ve Teghizat Durumu:
l- I adet Renault Fluence Otomobil,
2- | adet220.26 Fatih Damperli Kamyon,
3- 1 adet BMC Fatih DamPerli KamYon,

4- 1 adet Iveco Yolcu Otobiisii,
5- I adet Isuzu MD 27 A/S Cenaze Yrkama Bekletme Atacr,

6- | adetFord Transit Minibiis,
7 - | adet 170-25 Fatih itfaiYe,
8- 1 adet Stayer Traktdr,
9- I adet Massey Ferguson 260G Traktdr,

l0- I adet Hidromek-HMKl00S Lastik Tekerlekli Kazrctve Yiikleyici iq Makinesi,

I l- 1 adet XCMG GRl80 Belden Krma Greyder

12- | adetMercedes Benz Atego 1517 Qdp Kamyonu

13- I adet Otokar HK 2l lxAtlas Qop Kamyonu

2- Orgiit YaPrsr

BELEDiYE

3- Bilgi ve Teknolojik KaYnaklar
Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yo[un ve yaygm bir gekilde kullamlmaktadrr'

Belediyemizde Bilgi Edinme biri*i meviut oiuf, hulkr''-titgi eainme bagvurula'safhkh bir

i.f.ilal cevaplanmiktadrr. internet teknolojisi yaygm gekilde kullamlmaktadr'

4'insan KaYnaklan
Belediyemizde 657 sayrl Devlet Memurlan Kanumrna tabi

sayrl ig Kanununa tabi iqgi personel istihdam edilmektedir.

Devlet Memurlan, 4857

eSl s.ve 4857 s. Kanuna Tabi Dolu Kadro Bos Kadro Toplam

MEMUR 8 l3 2l-il 9
a
J t2

ceqici isqi a
J 0 J

sbz-re;uEt-iPRs.(K.zMN) 1 0 I

TOPLAM 2l 16 37
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5- Sunulan Hizmetler
Belediyemizce;lmar, su ve kanalizasyon, ulagtm gibi kentsel alt yapr, gevre ve gevre

sa!lr!r, temiziik ve kail atrk, zabfia. itfaiye, defin ve mezarhklar, alaglandrrma, park ve yeqil

aanfL. kiiltiir ve sanat, turizm ve tamtrm, genglik ve spor, sosyal yardtm, nikdh, meslek ve

beceri kazandrma hizmetleri sunulmaktadrr.

6- Yiinetim ve ig Kontrol Sistemi
Belediyemizin yonetimi Bagkanh[rm tarafindan yerine getirilmektedir. i9 Kontrol

Baqkanh$rm tarafindan yaprlmaktadrr.

D- Difer Hususlar
TI. AMAQ VC HEDEFLER

A- idarenin Amag ve Hedefleri
Belediye smrlanmzda yaqayan vatandaqlann

yagam kalitesini ytikseltmek igin mahalli miiqterek

si.iratlili[i, kaliteyi ve gagdaqh[r yakalamaktrr'

refah ve mutlulu$unu sallamak ve

nitelikli hizmetlerin sunulmasmda

B- Temel Politikalar ve Oncelikler
Belediyemizin temel politikasr bireylerin grkarlan yerine, toplumun menfaatlerini tin

planda tutarak, siyaset yerine hizmet iireterek Hasanqeyh'in alt ve iist yaplsl tamamlanmtg,

iagdaq ve yaganabilir bir belde olmasr igin galqmalar yapmaktrr.

C- Diler Hususlar
m- ri,q,LivETLERE ir,i$riN nilci VE DEGERLEND|RMELER
A- Mali Bilgiler
I - Biitge Uygulama Sonuglan

GiDER B

Ekonomik Srmflandrrma
Ftirinni T.)iizevi

Biitge ile Verilen ve

Aktarrlan Odenek (TL)
Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oram (%)

Personel Giderleri 1.247.968,98 1.097.913,08 87,97

S o s. Giiv. Kur. Dev. Prim. Gid. r87.426.90 176.411,60 94,12

Mal ve Hizmet Ahm Gider. 2.420.940,08 2.322.026,05 9s.9r

Faiz Giderleri 22.470,00

Cari Transferler 92.387,27

Sermave Giderleri 136.927.68 77.559,66 56,64

Yeaet Odenek 37.270,48

TOPLAM 4.145.391,39 3.673.910,39 88.62

GELIR B

Gelirin Tiirti
Biitge ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2017 Yfi Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergeklegme
Oram (%)

Versi Gelirleri t36.698,73 48.736,83 35,65

177.758,39 110.684,26 62.26-racelrhiic we Miilkivet Gelirl
550.292,70 50.000 9,08

Ahnan BaES.Yar.Ozel Gelrl.

DiEer Gelirler 3.220,554,22 3.859.297,59 119,83

Sermave Gelirleri 60.087,35

TOPAM 4.145.391,39 4.068.718,68 98,15
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2- Temel Mali Tablolara itigt<in Agrklamalar
Belediyemiz Gider Biitgesi oA 88,62 orarunda gerqekleqmiqtir.

Belediyemiz Gelir Biitgesi o 98,15 oramnda gergekleqmigtir'

3- Mali Denetim Sonuglarr
Belediyemizin mali denetimi Harcama Yetkilisi, Gergeklegtirme G<jrevlisi ve Mali

Hizmetler birimi tarafindan yerine getirilmiqtir.

4- Difer Hususlar
Baqkanh[rmca kaynaklarrn etkili, verimli ve

takip ve denetimler periyodik olarak yaprlmrqtrr.

B- Performans Bilgileri

yerinde kullamlmast hususlannda srkt

5393 sayrh Belediye kanunun 41. maddesi ile niifusu

stratej ik plan yapma zorunlulu[u getirilmedi[inden Stratej ik
50.000 den az olan BelediYelere

Plan yaprlmamtgttr.

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Belediyemiz hiimet alanmda faaliyetlerini etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik

kriterlerine uygun olarak yiirttmtigttir.

2- Performans Sonuqlan Tablosu

cionR n
Ekonomik Smtflandtrma
Birinci DtizeYi

Btitge ile Verilen ve

Aktarrlan Odenek (TL)
Harcanan ToPlam
Odenek (TL)

Harcama
Oram (%)

Personel Giderleri r.247.968.98 1.097.913,08 87,97

S o s. Gtiv.Kur.Dev. Prim. Gid. t87.426,90 t76.41r.60 94,12

Mal ve Hizmet Ahm Gider. 2.420.940.08 2.322.026,05 95,91

Faiz Giderleri 22.470"00

Cari Transferler 92.387,'2'l
t36927,68 77.559,66 56,64

Sermaye Giderleri

-Yeclek 

Odenek 37.270,48

TOPLAM 4.145.391,39 3.673.910,39 88,!2

GELIR

Gelirin Ti.irii

Biitge ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2017 Yft Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergekleqme
Oram (%)

Verei Gelirleri r36 698 73 48.736,83 35,65

tt}.684,26 62,26
Tesebbiis ve MiilkiYet G!U{ 177.758,'39

Ahnan BaEs.Yar.Ozel Gelrl ss}.292.70 50.000 9,08

3.859.297,59 119,83
Dieer Gelirler 3,220.554:2'2

Qomarrc Gelirl 60.087,35
4.145.391,39 4.068.718,68 98,15

TOPAM

3- Performans Sonuglannrn De[erlendirilmesi
Belediyemiz performanrt 6tit9. uygulama sonuglanna dayanmaktadrr'

4- Performans Bilgi Sisteminin De[erlendirilmesi
Performans bilgi sistemi hen0z oluqturulmaml$tr'

6t9



5- Difer Hususlar

rv- KURUMSAL KABiLiYET ve KAPASiTENiN DEGERLENninilunsi

A- Ostiinliikler

B- Zayrflrklar

C - De[erlendirme
Hasarigeyh'in kalkrnmasr ve geligmesi igin, Hasangeyh halkrmn mahalli mtigterek

nitelikteki ihiiyaglanmn kargrlanmasrm temin etmek amactyla Belediyemiz kaynaklart

rasyonel kullamlmrqtrr. Hizmetlerin halka en yakrn birimlerde verilmesi sallanmtqtr'

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

0nem arz etmektedir.

EKLER
Ek-2: Ust Ytineticinin i9 Kontrol Giivence Beyant

4
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iq xoNrnor, cUvnNCE BEYANI

Ust ydnetici olarak yetkim dAhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin giivenilir, tam ve doEru oldu[unu beyan ederim'

Bu raporda agrklanan faaliyetler igin btitge ile tahsis edilmiq kaynaklanl, planlanmrq amaglar

do!rultusunda ve iyi maii ytinetim ilkelerine uygun ot*at kullamldrlrru ve i9 kontrol

sisieminin iglemlerin yasalhk ve diizenlililine iligkin yeterli giivenceyi sapladr[rm bildiririm'

Bu giivence, iist ydnetici olarak sahip oldugum bilg! ve delerlendirmeler, i9 kontroller' i9

dene"tgi rupoil*, iie Sayrgtay raporlan gibi bilgim ddhilindeki hususlara dayanmaktadrr'

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatl erine zarat veren herhangi bir husus hakkrnda

bilgimolmadrprnrbeyanederim.(Hasangeyh-30103120|8)

Hry'L?l
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MALi HiZMETLER BiRiM YONNTiCiSiXiX BEYANI

Mali hiznetler birim ydneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yonetim ve kontrol mevzuatr ile di[er mevzuata uygun olarak

yiirtitiildii[iinii, kamu kaynaklarrrun etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde kullamlmasmt

temin etmek tizere i9 kontrol stireglerirJn iqletildi[ini, 
. 
izlendipini ve gerekli tedbirlerin

alnmasr igin diigiince ve tinerilerimintamamnia tist ylneticiye raporlandrprru beyan ederim'

idaremizin 2017 yryFaaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" boltimtinde yer alan bilgilerin

gti"."iiir, tam ve dogru oliugunu teyit ederim. (Hasangeyh- 30/03/2018)

Avhan OzlBtrlin
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