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0sr vonnrici suNugu

Degerli Meclis Uyeleri, 2020 yrh faaliyetlerimizi tasviplerinize sunuyorum.

Degerli Arkada$lanm,01.01.2020 tarihinden itibaren biilgemizin merkezinde bulunan

Hasanqeyhirnizin geligmesini giizellegmesini kalkrnmasrnt saglamak ve gagdal yaqanabilir bir
belde olmasl yolundaki yolun qaltgmalanmtza siz delerli meclis iiyelerimizin destek ve

katkrlanyla ara vermeden devam ettik. Bu galt|malanmtzda batta meclis iiyelerimiz olmak

iizere her kademedeki personelimiz biiyiik bir ttzve yle galtstrlar' Bu vesile ile hepinize ayrr

ayn teEekkiir ediyorum.
Belediyemize 2020 yrh igerisinde 508 adet evrak gelmiS olup, evraklara mevzuata

uygun iq ve iqlemleri yaprldtktan sonra iizeytiizel kigi kurum ve kuruluglara 386 adel ewak

grkgr yaprlmrgtr.
Belediyemize 2020 ytL igerisinde

yaprlarak. Reqadile Niifus Miidiirliigiine
kiitiikle ne tescili yaptnlmrStrr.

Belediyemizde 2020 yrh igerisinde 23 adet enciimen kararr' 15 adet

allnmrS olup, allnan enciimen ve meclis kararlar aynen uygulanmlitlr.

2020 yrhnda yapmrg oldugumuz yatrrlmlanmrz;

yaprldr.

- Hasanieyh B Tipi Mesire
yaprldr. iki adet bungalov ev yaprldr.

Mevcut giiletin alt tarafina ikinci bir
iki tarafina istinat duvan yaplldl.

evlenmek iizere miimcaat eden 1 Qiftin nikeh akitleri
Memis Evlenme Bildirimleri gijnderilmit ve niitus

meclis karart

Alamnda bulunan giiletin etrafina meyve fidanr dikimi
Mevcut binada genigletme ve tadilat gahsmalan yaprldl.
gdlet yaprldr. Cdlet insan \e hayvanlarrn girmemesi iqin

- Temizlik hizrnetleri kapsamrnda rutin olarak gitp toplama temizlik hizmetleri,

cadde-sokak-meydan temizlili, park, bahqe. yelil alan, mesire alanlan ve mezzrhklann

temizligi v.b. diizenli olarak yaprlmaktadr.

- Beldemiz Merkez Cami avlusuna 2 terli 15 adet sandalye(oturak) ahndl-

- Hasanqeyh Yaylasr igmesuyu deposu gewe diizenlemesi yaprlarak deponun etraft tel

tirgiiye ahndl.

- Tahirbey Mahallesinde Hasangazi parkrnda bulunan wc ve diger binanrn iizerine

gatl yaprldr.

- Tahirbey Mahallesinde Klzrlpmar deresi iizerine bir adet ktjprii yaplld-

- Tahirbey Mahallesi PTT Caddesinde yol diizenleme beton parke galtgmalarr yaprldr'

- $eyhlioglu Mahallesi Yenigehir ve Belediye Caddesinde yol diizenleme beton parke

gahgmalarr yaprldt.

- Tahirbey Mahallesi Yenigehir Caddesinde yol dtzenleme beton parke galtSmalarr

- Hasangaz i-Tahirbey ve $eyhlioglu Mahallelerinden geqen Qevreyolu Caddesinde

srcak asfalt kaplama gahqmalarr yaptldt.

- Asfilt ve beton parke gahgmalan yaprlan yollarda yaya kaldrnmlart ktsmen yaptldr'

- Gtindogan Mahallesi carni Yemek Salonuna 140 adet sandalye allndr'

- Giindogan Mahallesi igmesuyu deposu qevre diizenlemesi yaprlarak deponun etrafl

tel ijrgiiye almdr.

- Gilndogan Mahallesi Erenler Sokak Mezarl* yolunda yol diizenleme beton parke

gahqmalan yaprldt.

- Giirprnar Mahallesi Cami Yemek Salonuna 160 adet sandalye ahndt

- Giirplnar Mahallesi igmesuyu deposu gevre diizenlemesi yap arak

tel iirgiiye ahndr.

deponun etrafi



- Gtirplnar Mahallesi Yayla Camii gevre diizenlemesi git tel yaprldr ve gatak

mevkiinden 1800 metre Q 40 Lk boru ile iqmesuyu getirildi. $adrrvana ve wc'lere su verildi.

- GiLplnai Mahallesi QamiEi mevkiinden Kraiirbesi mevkiine belediye vatanda$

iqbirlili ile igmesuyu getirildi ve gesme yaprldr.

- Giirprnar Mahallesi Yaylaslna tencere ptnan ve gamigi mevkiinden 400 metrc hat ile

Q 40 hk hat ile igmesuyu getirildi. Mevcut Qesmeye baglandr.

- Ulukity-Keeikdy Mahallesinden Ketengukuru yaylaslna ormandan gerekli izinlet
alrnarak yol agrldr.

- Ulukdy-Kegikity Mahallesinden Keteneukuru yaylaslnda yolun kargr tarafrnda kalan

evlerin bulundulu yerde ktsmen kanalizasyon galtgmalan yaptldt.

- Ulukiiy-Kegikdy Mahallesi yolunda stabilize gah$malan yaptldr'

- KeQikdy Mahallesi Gerii Sokakta yol genigleme gahgmalan ve en son eve kadar yol

aqrldr. Bir adet menfez yaplldr. Stabilize malzeme dtj$endi.

- KeQikiiy Mahallesi iemesuyu deposuna giden yolda stabilize gahgmalan yap dt

- Belediyemize ait igme suyu, bina ve tesislerin elektrik ihtiyacrntn kar$llanmasl

amacryla, (GES.2) Gtinet Enerjili Elektrik Uretimi Tesisi Projesi vaprmr i9in, Qamhbel
Elektrik Dagrtrm Anonim $irketi ile gerekli yazrgmalar yaprlarak, Qagn Mektubu ahnm$'
projeleri yaptrrrlmrg, onay ahnmrl ve Baglantl AnlaSmast ve eki Tesis Kurulum Sdzlelmesi

imzalanmrqirr, (GES.2) Giinet Enerjili Elektrik Uretimi Tesisi Projesi yaprm ifi 2021 t'rh
iqerisinde tamamlanacakttr.

- Belde halkrmrzrn gogunlugunun gurbette btiyiik gehirlerde olmasl nedeniyle, cenaz€

defin hizmetleri kapsamtnda, mezar haztrlanmasl, ylkama, tatlma cenaze yaklnl ve misafirleie

yemek ikramr gibi yardrmlar yap maktadrr.- 
- Ulkemizde devam eden kotona viriis salgnl nedeniyle maske, dezenfektan, eldiven,

tulum v.b. sosyal yardtmlar yaptldr.

- Beldemizde kimsesiz, yardrma (glda, yakacak v.b.) muhtag olanlata gerekli sosyal

yardmlar yapllmaktadlr.

Degerli Meclis Oyeleri, Krymetli Arkadaglanm,
O\lOl/2O20-31112,2020 tarihleri arasrnda belediyemizin klt kaynaklan ile yapm4

oldugumuz ti.im yatrnm ve hizmetleri delerli katkrlarrnrzla gerqekleltirdik Yaphgrmrz biittn
bu cihsmalar Hasangeyh'in daha yaianabilir bir kent olmasr, geligen ve kalkrnan bir belde

olmasr icindir.
Delerli Arkadaplanm, 2020 yrhnda oldugu gibi, iginde bulundulumuz 2021 yrhnda da

Hasanseyhimizin temel sorunlarlnl gdzme noktaslnda sizleri katkr saglamaya ve destek

olmaya gagrryor, destek ve katkrlannlzla gok delerli yattrrm ve hizmetlele imza atacaglmrzr

umuyor, hepinize sevgi ve saygllanmt sunuyorum.

KqIRecep
Beledi $kan1
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iciNDEKiLER

I- GENEL BiLGiLER

A- Misyon ve Vizyon [21
Hasangeyh Belediyesi olamk Misyonumuz; mahalli miiqterek nitelikte olan; imar, su

ve kanalizasyon ulaqrm gibi kentsel alt yapr, colrafi ve kent bilgi sistemleri;gevre ve qevre

saEllgr. temizlik ve katr atlk; zabrta, itfaiye, acil yardlm, kurtarma ve ambulans. gehir igi

trafik; defin ve mezarhklar, afaglandrrma park ve yegil alanlar, konut, kiiltiir ve sanat, tlrrizm
ve tanrtrm, genglik ve spor, sosyal hizmet ve yardrm, nikAh, meslek ve beceri kazandrma,
ekonomi ve ticaretin geligtirilmesi hizmetlerini, bagka kurum ve kuruluglara verilmeyen

mahalli miiqterek nitelikteki giirev ve hiznetleri yapmak veya yaptlrmaktrr.
Hasan$eyh Belediyesi olarak Vizyonumuz; belediye stntrlanmlz igerisinde yaiayan

vatanda$lann refah ve mutlulugunu sallamak ve yagam kalitesini yiikseltmek igin mahalli
miiqterek nitelikteki hizmetledn sunulmasmda siiratliligi, kaliteyi ve gagdathgr yakalamaktrr.

B- Yetki, Gairev ve Sorumluluklar
Belediye Bagkam olarak yetki, gdrev ve sorumluluklatrm gunlardlr;

Belediye te$kilatlnl sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,

Belediyeyi stratejik plana uygun olarak ydnetmek, belediye idaresinin kurumsal

stratejilerini olugturmak, bu stratejilere uygun olarak btitgeyi, belediye faaliyetlerinin ve

personelinin performans iilgiitlerini hazrrlamak ve uygulamak, izlemek ve delerlenditmek
bunlarla ilgili raporlan meclise sunmak.

Belediyeyi Devlet dairelerinde ve tirrenlerde, davacr veya davall olarak da yargl

yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek,
Meclise ve enciimene baskanhk etmek.
Belediyenin gelL ve alacaklannl rakip ve tahsil etmek.
Yetkili organlartn karartnr almak 5antyla siizle5me yapmak

Meclis ve enciimen kararlannr uygulamak.
Biitgeyi uygulamak, btitgede meclis ve enciimenin yetkisi dr$rndaki aktarmalara onay

vennek.
Belediye personelini atamak.
Belediye ve balh kurulutlan ile i$letmelerini denetlemek.

Sartsrz bagrllan kabul etmek.
Belde halktrun huzur, esenlik, sagllk ve mutlulugu igin gereken ijnlemleri almak.

Biitgede yoksul ve muhtaglar igin ayrrlan iideneii kullanmak, oziirliilere ytinelik

hizmetleri ytirtitmek ve dziirluler merkezini oluiturmak.
Temsil ve agrrlama giderleri igin ayrrlan ddenegi kullanrnak.

Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye enciimeni karannl

gerektirmeyen gitrevleri yapmak veya yetkileri kullanmak.

c- idareye iligkin Bilgiler
l- Fiziksel YapI

Bina, Lojman, DiEer Sosyal ve Yardrmct Tesisler Durumu:
1- 2 katll hizmet binast,
2- I kath mezbaha,
3- 2 kath bina alt katr garaj, iisl kat 7 adet diikkan,
4- 2 kath bina alt kah garaj, iist kah 4 daire lojman,
5- 2 kath bina alt katta 2 daire lojman ve konferans salonu, iist katta 5 daire lojman'

6- 3 kath bina 2 katta 3 er adet diik:kan. iist kat misafirhane,
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7- 3 kath bina zemin kat depo, giril katta 3 adet ilyeri, iist katta 2 daire otel ve lojman,
8- 3 kath Sosyal Tesis binasr
9- I kath bina depo ve biiro

Arae Makine Pqrlo ve Techizat Durumu:
1- I adet Renault Ruence Otomobil,
2- 1 Mercedes Benz Damperli Kamyon,
3- I adet lveco Yolcu Otobiisii,
4- I adet lsuzu MD 27 A/S Cenaze Yrkama Bekletme Aracr,
5- 1 adet 14+1 Ford Transit Minibiis,
6- 1 adet 16+1 Ford Transit Minibiis,
7- 1 adet 170-25 Fatih hfaiye,
8- 1 adet Stayer Traktiir,
9- 1 adet Massey Ferguson 260G Traktdr,
l0- 1 adet Hidromek HMK100S Lastik Tekerlekli Kazrcr ve Yiikleyici lq Makinesi,
11- I ader Hidromek HMKI02S l,astik Tekerlekli Kaacr ve Y0kleyici I$ Makinesi,
12- 1 adet Mercedes Benz Atego 1517 QOp Kamyonu
13- 1 adet Otokar HK 211xAtlas Qt p Kamyonu
14- 1 adet XCMC GRl80 Belden Krrma Greyder
15- I adet Cenaze Taslma Aracl,

2- Orgiit Yaprsr

657 s. ve 4857 s. Kanuna Tabi Dolu Kadrc Bos Kadro ToDlam

MEMUR 4 2l x
I$QI 2 l)

cEcici i$qi I 0 1

SOZLE$MELI PRS.(K.ZMN.) I 0 I
TOPLAM 19 42

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde bilgisayar teknolojisi yogun ve yaygtn bir gekilde kullanrlmaktadr.

Belediyemizde Bilgi Edinme Birimi mevcut olup, halktn bilgi edinme bagvurulan saghkh bir

$ekilde cevaplanmaktadrr. intem€t teknolojisi yaygm qekilde kullamlmaktadrr.

4- insrn Kaynaklan
Belediyemizde 657 saylh Devlet Memurlarl Kanununa tabi Devlet Memurlarl, 4857

sayrh l$ Kanununa tabi l$gi personel istihdam edilme|tedir.

BELEDiYE
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5- Sunulan Hizmetler
Belediyemizce; imar, su ve kanalizasyon, ulallm gibi kenrsel alt yapt, gevre ve gevre

sa!lr!r, temizlik ve katr atrk, zabrta, itfaiye, defin ve mezarhklar, afaglandrrma, park ve yeqil

alanlar, kiiltilr ve sanat, turizm ve tamtlm, genglik ve spor, sosyal yardrm, nikeh, meslek ve

beceri kazandrrma hizmetleri sunulmaktadu.

6- Yiinetim ve ic Kontrol Sistemi
Belediyemizin ydnetimi Batkanllgrm tarafindan yedne getirilmektedir. I9 Kontrol

Baskanhlrm taraflndan yapllmaktadrr.

D- Diger Hususlar
Il- AMAQ ve HEDEFLER

A- Id.reDin Amrg ve Hedefleri
Belediye smrrlanmtzda ya$ayan vatandatlann refah ve mutlulugunu saglamak ve

yaqam kalitesini yiikseltmek igin mahalli miisterek nitelikli hizmetledn sunulmastnda

s0ntliligi, kaliteyi ve galda9lt$ yakalamaktrr.

B- Tem€l Politikalar ve dncelikler
Belediyemizin temel politikasr bireylerin Qlkarlan yerine, toplumun menfaatledni dn

planda tutarak, siyaset yerine hizmet iiret€rek Hasangeyh'in alt ve Ust yaplsl tamamlanmll,
qalda5 ve yaganabilir bir belde olmasr igin gahtmalar yapmaktrr.

C- DiEer Ilususlar
III. FAALIYETLERE ILiSKiN BiLGi VE DECERLENDiRMELER
A- Mali Bilgiler
I - Biitqe Uygulama Sonuglan

iDER BtJTcEsiGIDER B US

Ekonomik Slmflandrma
Birinci Diizeyi

Biitge Ile Verilen ve
Aktarllan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Ora (%)

Personel Giderleri 1.331.397,50 1 .266.992.20 95,11

Sos.Giiv.Kur.Dev.Prirn.Gid. 219.444,02 19',7.543,31 89.95

Mal ve Hizmet Ahm Cider. 3 .O47 .668,82 4.263.472,78 100.00

Faiz Giderleri 51.905,70

Cari Transferler 250.808,71

Sermaye Giderleri 623.113,46

Yedek Odenek 433.125,OO

TOPLAM s.957 .467 ,2r 5.728.00829 96.15

GELiR B ESi

Gelirir Tiirt
B0t9e ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2020 Ytlt Tahsilat
Toplamr (TL)

Gergeklegme
Oran (%)

Versi Gelirleri 3t5.174,05 96,n3,51 6,4.61

Tesebbiis ve Miilkiyet Gelill. 410.621,90 352.595,36 98,10

Ahnan Bags.Yar.Ozel Celrl. 1.t07.426,\4 1.138.020,03 100,00

DiEer Gelirler 3.927.316,13 5.237.502,66 100,00

Sermaye Gelirleri 138.801,78

TOPAM s.900.000,00 6.824.321 ,62 5,66
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2- Temel Mali Tablolara Ili$kin A9ftlamalar
Belediyemiz Gider BiitEesi 7o 96,15 oranrnda gergeklelmi$tir.
Belediyemiz Gelir Biitgesi o/o 115,66 oranrnda gergeklelmittir.

3- Mali Denetim Sonuflarr
Belediyemizin mali denetimi Harcama Ye&ilisi, Gergeklegtirme Giirevlisi ve Mali

Hizmetler birimi tarafindan yerine getirilmi$tir.

,l- Diger Hususlar
Ba'kanllgrmca ka).naldann etkili, verimli ve yerinde kullantlmast hususlannda slkl

takip ve denetimler periyodik olarak yaprlmrptrr.

B- Performans Bilgileri
5393 sayrh Belediye kanunun 41. maddesi ile ntifusu 50-000 den az olan Belediyelere

stratejik plan yapma zorunlulugu getirilmedilinden Stratejik Plan yaprlmamritrr.

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

krit€rlerine uygun olarak yiiditmii$iir.

2- Performans Sonuclan Tablosu

3- Performans SonuglantrItr Degerlendirilmesi
Belediyemiz performansr biltge uygulama sonuglanna dayanmaktadr.

4- Performens Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi
Performans bilgi sistemi hentiz olulturulmamritrr.

GiDER B S

Ekonomik Slnrflandrrma
Birinci Diizeyi

Biitge lle Verilen ve
Aktanlan Odenek (TL)

Harcanan Toplam
Odenek (TL)

Harcama
Oran (%)

Personel Giderleri 1.331.397,50 r.266.992,20 95,11

Sos.Giiv.Kur.Dev.Prim.Gid. 219.448,O2 t9'7.543,31 89.95

Mal ve Hizmet Ahm Gider. 3.047.668.82 4 .263 .472;78 100.00

Faiz Giderleri 51.905,70

Cari Transferler 250.808,71

Sermave Giderleri 623.113,46

Yedek Odenek 433.125,00

TOPI,AM 5.957.461.21 5.728.008,29 96.15

Gf,LiR B

Gelirin Tiirii
Btitge Ile Tahmin
Edilen Odenek (TL)

2020 Yrh Tahsilat
ToDlaml (TL)

Gergeklegme
Oranr (%)

Versi Gelirleri 3t5.7'7 4,05 96.203,5'7 u,6'1
Tesebbiis ve MiilkiYet Gelirl. 410.621.90 352.595.36 98,10

Allnan BaEs.Yar.Ozel Celrl. | .to7 .426,14 1.138.020,03 100,00

DiEer Gelirler 3.927.376,13 5 .237 .502,66 100,00

Sermaye Gelirleri 138.801,78

TOPAM s.900.000,00 6.824,32t.62 115.66
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5- Diler Hususlar

IV. KURUMSAL KAB|LjT'ET VE KAPASiTENIN DECERLENDIRiLMESI

A- tlst[nliiklcr
) Devlet kurumlanyla gtiglii bir iliqki
F Yeni tarihli imar planlrun tanarnlanmasl
> Gay menkullerimizin fazla olmasr
) KatrLmcr bir ydnetim anlayr$r n sergileniyor olmasr

B- Zayrflrklar

) Teknik personelin hig olmamasr
> Hizmet verdigi alamn gok genig olmasr
) Belediyemizin kendi 62 gelir ka)'naklanmn olmayrir
) Arag gereg yetersizlili

C - Deterlendirme
Hasangeyh'in kalkmmasr ve geligmesi igin, Ilasanqeyh halkrnm mahalli mii5terek

nitelikreki ihtiyaqlannrn kargrlanmasmr temin etmek amaclyla Belediyemiz kaynaklan
rasyorcl kullanrlrn$trr. Hizmetlerin halka en yaktn birimlerde verilmesi saglaml$rr.

v- ONERi vf, TEDBIRLER
Belediye Celirleri Yasasrnda delipiklik yaprlarak belediye gelirlerinin artlnlmasr

iinem arz etmektedir.

EKLER
Ek-2r Ust Yoneticinin ig Kontrol G0vence Beyaru

7t9



ic KoNTRoL GllvENcE Bf,YANI

Ust yatnetici olarak yerkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin giivenilir, tam ve do$u oldugunu beyan ederim.

Bu nporda agrklanar faaliyerler igin biitge ile tahsis edilmi$ kaynaklann, planlanmri amaqlar

dogrultusunda ve iyi mali ydnetim ilkelerine uygun olarak kullamldrlrm ve i9 kontrol
sisteminin iglemlerin yasalhk ve dlizenlililine ilitkin yeterli gitvenceyi sagladtgrnr bildiririm.

Bu giivence, iist yitnetici olarak sahip oldulum bilgi ve degerlendirmeler, i9 kontroller, i9

denJtgi raporlarr ile SayrStay raporlan gibi bilgim d6hilindeki hususla& dayaffnaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zamr veten herhangi bir husus hakklnda

bilgim olmadrlrm beyan ederim. (Hasanqeyh- 02104202L)

Recep KUIFKCI
Beledi
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MALI HIZMETLER BiRiM YONETICISININ BEYANI

Mali hizmetler birim ydneticisi olarak yetkim dabilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali ydnetim ve kontiol mevzuau ile diger mevzuata uygun olamk
yiiditiildngihu, kamu kaynaklanmn etkili, ekonomik ve verimli bir pkilde kullamlmastru
temin etrn€k iizere ig kontrol siircqlerinin i;lelildigini, izlendigini ve gerekli tedbirlerin
ahnmasr iqin dugtlnce ve dnerilerimin zamanmda iist ydneticiye raporlandrgnt beyan ederim.

idaremizin 2020 ylh Faaliyet Rapolunun "lll/A- Mali Bilgiler" bdliirniinde yer alan bilgilerin
g{ivenilir, tam ve dogru oldugunu teyit €derim. (Hasanieyh- 0?04i2021)
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