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Belediye B~onnun Belediye Meclisinde okutulmak Ozere sundugu 2019 Y tlt F aaliyet raporu Meclis Uyelerine 1.Ba§kan vekili 
Oman GENC tarafmdon ok-wun~tur. 

5018 S0y1h Kmnu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. Mnddesi" (/,,t yiJnetidlttr Vil hllt;cyl1t tulrlfi1t l!dil,m lrurcumu 
y11tklll/11rlnce, h•iap v11rme 1wrumluluAu fftrfft1111ih1de, lutr Jtll/aallJHtt raporu l1a1,1rlanzr, O,t ylS1111tid, l,urcama y11tkilil11rl 
tarafmdan haz,r/anan birimfaallyet raporlarim esas alarak, idareslnlnfaaliyt!I sonurlarm, gtJsteren ldarifaaliyet raporunu 
dar.enleyerek kamuoyuna ariklar. " hiikmii geregince; ilgili kanunun ve Krunu tdarelerince Haztrlanacak Faaliyet Raporl.m Hakkmdaki 
Yonetmelik ~Yesiitde 2019 Ytlt FaaliyetRaporu hazuianntJ~. 

COvtD-19 Salguu nedeni ile Cevre ve $ehircilik Bakanhgi'na bagh Yerel Yonetimler Gene! Miidiirliigii tarafindan gonderilen 
27/03/2020 tarili ve 78185 sayili yBZ1s111a istinaden Nisan Mll)1s ve Haziran ay1 toplannl.mmn geivekle~tirilmemesi nedeui ile gorii~iilmesi 
gereken konulann ilk toplantida gorii~erek karara baglanmas1 gerekmekte.dir. Karan almdigmdan, 

5393 saytlt Bclediye Kanunu'nun 56.net Maddcsi hOkmO gcrcgi vc s.Oz konusu gcnelge.yc istinadcn Bclediycmiz 2019 Y w F aaliyet 
Rilporu'nun j/j6l'W/ilhnek ttzere Belediyemiz Meclisince yoptlocok yoptlacok ilk toplantJ.do Belediye Meclisine tokdimi hususu tensiplerinize orz 
olunur. denilmektedir. 

Konunun yaptlan go~Olmesinde; 5018 saytl1 Kamu Mali YOnctimi Ye Kontrol Kanunu'nun 41 . Maddesi'' ff st yihietidler ve 
batfeyle tah,Yis edilen harcama yetkililerince, hesap ,•erme sorumlulugu ferfe,•e.Yinde, her ytl faaliyet raporu har.irlamr. (!sf 
y{J11etici, harcama yetkilileri toraftnda11 har.irlanan birimfaoliyet raporlarmi esas alarak, i<luresini11 Jualiyet so11u;lurmt 
giJlfteren idari faoliyet raporunu dazen/eyerek kamuoyuna aftkfar." hilkmil geregince ilgili kanun ve 2019 Yth Faaliyet Raporu 

~ -
5393 saytli Beledi:ye Kauununun 56. Maddesi ve 5018 saytli Kamu Mali Yonetimi Ye Kontrol Kanuuu geregince hamlanan 2019 

Y tlt Faaliyet Rapom Meclisimizce oy birligi ile kabuliine, gerekli i§lemlerin ytltiltillmesi ii;:in eYrakm Beled.iye B~kanhgrna ·verilmesine karar 
verildi. 
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I- GENEL BiLGiLER 

A- Misyon ve Vizyon 

MiSYONUMUZ 

"Yeni Bir <;ayLrlz" Hedefiyle; Adil, Hlzll, Kahltmcz, Degi§imci Ve Kaliteli bir anlayz§la hareket 
eden surduru/ebilir, insan odaklt, hzz/1 ve kent kimligine uygun Hizmet Sunmakttr 

ViZYON~IUZ 

''Belediyecilikte kendini yenilemi§, imar ve altyapz sorunlanm 9ozmi.i§, kentsel doni.i§i.imi.ini.i 
tamamlamz§ bir <;ayzrli olu§turmak. 

iLKELEJUMiZ 

Planh, etkin ve verimli r;alt§mak, 
Adil, guler yuzlii ve kalite esaslT hizmet uretmek, <;ozilm 

odaklz olmak, 
Seffaf ve hesap verebilir o/mak, 

Bilgi ve teknolojiden azami dilzeyde faydalanmak, 
<;evreye kar!jl soromlu, saghkh ve surdilruleb;/ir kentle§meyi saglamak, Belediye 

hizmetlerinde vatanda§ memnuniyetini saglamak ve r;oziim odak!L olmak, 
Karar ve uygulamalara vatanda#arm ve r;ali§anlarm kat1hm1m saglamak, 

Guvenilir olmak, 
Sosyal gur;silzlerin desteklenmesine onem vermek, Kent ve 

kent halkznm degerlerini ve haklarmz korumak, 
Tarihi ve killtilrel miraszn ya§attlmasmda hassasiyet gostermek, 

Kentsel Estetige ozen gostermek, 
Kat1hmcz, payla§tmcz, ho§gorulu ve §effaf olmak 
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B-YETKi,GOREV ve SORUMLULUK 

5393 Say1h Belediye Kanununun 14. Maddesine gore belediyenin gorev ve 
sorumluluklan a~ag1da s1ralanm1~tir. 
Madde 14- Belediye,mahalli m-U$terek nitelikte olmak $art1yla; 

a) imar, su ve kanalizasyon, ula$IID gibi kentsel alt yap1; 9evre ve 9evre saghg1, temizlik ve 
kat1 atlk; zab1ta, itfaiye, ambulans; $ehir i9i trafik; defin ve mezarhklar; aga9land1rma, park 
ve ye$il alanlar; ktiltiir ve sanat, turizm ve tamt1m, gen9lik ve spor; sosyal hizmet ve yard1m, 
nikah, ekonomi ve ticaretin geli$tirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptmr. 

b) Okul oncesi egitim kurumlan acabilir: Devlete ait her derecedeki okul binalanmn in$aat1 ile 
bak1m ve onanmm1 yapabilir veya yaptuabilir, her tiirlii ara9, gere9 ve malzeme 
ihtiya9Ianm kar$1Iayabilir; saghkla ilgili her tiirlti. tesisi a9abilir ve i$letebilir; ktiltiir ve 
tabiat varhklan ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakmundan onem ta~1yan mekanlarm ve 
i~levlerinin korunmasm1 saglayabilir; bu ama9la bakim ve onanmm1 yapabilir, korunmas1 
miimkti.n olmayanlan aslma uygun olarak yeniden in$a edebilir. Gerektiginde, ogrencilere, 
amator spor kuluplerine malzeme verir ve gerekli destegi saglar, her turlii amator spor 
kar$1Ia$malar1 duzenler, yurt i9i ve yurt di$I musabakalarda ti.stun ba~an gosteren veya 
derece alan sporculara Belediye Meclisi karanyla odiil verebilir. G1da bankac1hgi yapabilir. 

Belediye, kanunlarla ba$ka bir kamu kurum ve kurulu$una verilmeyen mahalli m-U$terek 
nitelikteki diger gorev ve hizmetleri de yapar veya yaptmr. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde oncelik s1ras1, belediyenin malt durumu ve hizmetin 
ivediligi dikkate almarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatanda$lara en yakm yerlerde ve en uygun yontemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda oztirl-U, ya$h, dii$ktin ve dar gelirlilerin durumuna uygun yontemler uygulamr. 

Belediyenin gorev, sorumluluk ve yetki alam belediye smularm1 kapsar. 

Belediye Meclisinin karan ile miicavir alanlara da belediye hizmetleri gotiiriilebilir. 

Belediyenin Y etkileri ve imtiyazlar1 

Yetki ve imtiyazlarda yine aym yasanm 15. Maddesinde ~u ~ekilde s1ralanm1~tir: 

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlan $unlardrr: 

a) Belde sakinlerinin mahalli mii$terek nitelikteki ihtiya9lanm kar$1Iamak amac1yla her tiirlti. 
faaliyet ve giri$imde bulunmak. 

b) Kanunlann belediyeye verdigi yetki 9er9evesinde yonetmelik 91karmak, belediye yasaklan 
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalan vermek. 

c) Ger9ek ve tuzel ki$ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat1 
vermek. 

d) Ozel kanunlan geregince belediyeye ait vergi, resim, har9, katki ve katilma paylannm tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve har9 d1$mdaki ozel hukuk hukiimlerine gore 
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tahsili gereken dogal gaz, su, at1k su ve hizmet kar~1hg1 alacaklann tahsilini yapmak veya 
yaptirmak. 

e) Muktesep haklar sakh kalmak ilzere; i9me, kullanma ve endustri suyu saglamak; atik su ve 
yagmur suyunun uzakla~tmlmasm1 saglamak; bunlar i9in gerekli tesisleri kurmak, 
kurdurmak, i~letmek ve i~lettirmek; kaynak sulanm i~letmek veya i~lettirmek. 

t) Toplu ta~1ma yapmak; bu ama9la otobus, deniz ve su ula~1m ara9Ian, tunel, rayh sistem 
dahil her tilrlil toplu ta~nna sistemlerini kurmak, kurdurmak, i~letmek ve i~lettirmek. 

g) Kati atiklann toplanmas1, ta~1nmas1, ayn~tmlmas1, geri kazamm1, ortadan kaldmlmas1 ve 
depolanmas1 ile ilgili butiin hizmetleri yapmak ve yapt1rmak. 

h) Mahalli mu~terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac1yla, belediye ve mucavir 
alan s1mrlan i9erisinde ta~mmaz almak, kamula~t1rmak, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar uzerinde smirh ayni hak tesis etmek. 

i) B0r9 almak, bag1~ kabul etmek. 

j) Toptanc1 ve perakendeci halleri, otobus terminali, fuar alam, mezbaha, ilgili mevzuata gore 
yat limam ve iskele kurmak, kurdurmak, i~letmek, i~lettirmek veya bu yerlerin ger9ek ve 
tiizel ki~ilerce a9Ilmasma izin vermek. 

k) Vergi, resim ve har9lar d1~mda kalan dava konusu uyu~mazhklann anla~mayla tasfiyesine 
karar vennek. 

I) Gayris1hhl muesseseler ile umuma a91k istirahat ve eglence yerlerini ruhsatland1rmak ve 
denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli~tirilmesi ve kay1t altma ahnmas1 amac1yla izinsiz satI~ 
yapan seyyar satic1lan faaliyetten men etmek, izinsiz satl~ yapan seyyar sat1cI1ann 
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas1 odenmeyerek iki gun i9inde geri ahnmayan g1da 
maddelerini g1da bankalanna, cezas1 odenmeyerek otuz gun i9inde geri ahnmayan g1da d1~1 
mallan yoksullara vermek. 

n) Reklam panolan ve tamt1c1 tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

o) Gayris1hhl i~yerlerini, eglence yerlerini, halk saghgma ve 9evreye etkisi olan diger 
i~yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprag1 ve moloz dokiim alanlanm; 
s1v1Ia~tmlm1~ petrol gaz1 (LPG) depolama sahalanm; in~aat malzemeleri, odun, komiir ve 
hurda depolama alanlan ve sat1~ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta~1malarda 9evre 
kirliligi olu~mamas1 i9in gereken tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu ilzerinde i~letilen her tiirlu servis ve toplu ta~1ma ara9lan ile 
taksi say1lanm, bilet ucret ve tarifelerini, zaman ve gilzergahlanm belirlemek; durak yerleri 
ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler ilzerinde ara9 park yerlerini tespit 
etmek ve i~letmek, i~lettirmek veya kiraya vermek; kanunlann belediyelere verdigi trafik 
diizenlemesinin gerektirdigi butiin i~leri yuriltmek. 
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(1) bendinde belirtilen gayristhhl muesseselerden birinci s1mf olanlann ruhsatlandmlmas1 ve 
denetlenmesi, biiyiik~ehir ve il merkez belediyeleri dI~mdaki yerlerde ii Ozel idaresi tarafmdan 
yapthr. 

Belediye, (e), (t) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dam~tay'm goru~u ve i9i~leri 
Bakanhg1mn karanyla suresi kukdokuz y1h ge9memek uzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu 
ta~tma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu~turmayacak ~ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine 
getirebilecegi gibi toplu ta~1ma hatlanm kiraya verme veya 67 . maddedeki esaslara gore hizmet 
satm alma yoluyla yerine getirebilir. 

ii sm1rlan i9inde biiyiik~ehir belediyeleri, belediye ve miicavir alan smulan i9inde il 
belediyeleri ile nufusu 10.000'i ge9en belediyeler, meclis karanyla; turizm, saghk, sanayi ve ticaret 
yatmmlannm ve egitim kurumlannm su, termal su, kanalizasyon, dogal gaz, yol ve ayd1nlatma gibi 
alt yap1 9ah~malanm faiz almaks1zm on y1la kadar geri odemeli veya iicretsiz olarak yapabilir veya 
yaptuabilir, bunun kar~1hgmda yap1lan tesislere ortak olabilir; saghk, egitim, sosyal hizmet ve 
turizmi geli~tirecek projelere i9i~leri Bakanl1gmm onay1 ile ucretsiz veya du~iik bir bedelle amac1 
d1~mda kullamlmamak kayd1yla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili goru~ ve dii~uncelerini tespit etmek 
amac1yla kamuoyu yoklamas1 ve ara~t1rmas1 yapabilir. 

Belediye mallanna kar~1 su9 i~leyenler Devlet malma kar~1 su9 i~lemi~ say1hr. 2886 sayih 
Devlet ihale Kanununun 75. maddesi hiikiimleri belediye ta~1nmazlan hakkmda da uygulamr. 

Belediyenin proje kar~1hgi bor9lanma yoluyla elde ettigi gelirleri, ~arth bag1~lar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullamlan mallan ile belediye tarafmdan tahsil edilen vergi, resim ve har9 
gelirleri haczedilemez. 

C- idareye ili§kin Bilgiler 

• Fiziksel Yap1 
1.1- Hizmet Binalar, ve Diger Gayrimenkuller 

S.No Gayrimenkul Ad, Mahalle / Mmt,ka 
1 Hizmet Binas, Fatih Mahallesi 
2 Hizmet Binas, 1.Kat Burolar Fatih Mahallesi 

3 Ba~kanhk Lojmani Fatih Mahallesi 
4 Dugun Salonu Fatih Mahallesi 

5 Kademe Binas1 Fatih Mahallesi 

6 Kapah Ga raj Fatih Mahallesi 
7 Fasulye Eleme ve Pakatleme Binas1 Ataturk Mahallesi 
8 Taziye Evi Ataturk Mahallesi 

9 i~yeri Ataturk Mahallesi 
10 i~yeri Ataturk Mahallesi 

11 Mezbahane Barbaros Mahallesi 
12 i~yeri Ataturk Mahallesi 
13 i~yeri Barbaros Mahallesi 
14 Ostu kapah Pazar Yeri Barbaros Mahallesi 
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Fitnes Salonu 
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Sehit Selim Kiraz Park, Bufe 

$ehirler Aras1 Otobus Terminali 

Pazar yeri 
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1.2- Ta~1tlar 

Faaliyetlerin yiiriitiilmesinde kullamhnakta olan farkh model ve niteliklerde toplam 22 adet 
hizmet arac1 bulunmaktadrr. 

S1ra No Ta~1tm Cinsi 
ResmiAra~ KirahkAra~ Toplam Ara~ 

Say1s1 Say1s1 Say1s1 

1 Binek otomobil 2 0 2 

2 Pick-up (Kamyonet, siiriicii dahil 3 veya 6 ki~ilik) 2 0 2 

3 itfaiye 2 0 2 

4 Kanai A!;ma 1 0 1 

5 Widanjor 2 0 2 

6 Damperli Kamyon 3 0 3 

7 Traktor 1 0 1 

8 Cenaze Arac1 1 0 1 

9 <;:op Kamyonu 2 0 2 

10 Vol Siipiirme Arac1 1 0 1 
11 Traktor Arkas1 Siipiirge 1 0 1 
12 Ekskavator 1 0 1 

13 Kep!;e 2 0 2 

14 Ttr ve Dorsesi 1 0 1 

Toplam 22 0 22 

• Orgilt Yap1s1 

Belediyemiz te§kilat yap1s1, 5393 saytl1 Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50'nci maddelerine 
gore kurulmaktadir. Soz konusu Kanun maddeleri incelendiginde, a§ag1daki hususlar belediye 
te§kilatlan a91S1ndan 0Iduk9a onemli hiikiimler olarak kar§lffilza 91kmaktadrr. 

Belediye Meclisimizin 03/08/2016 tarih ve 18 say1h karar1yla 22/05/2016 tarih ve 29719 say1h 
Resmi Gazetede yaymlanan Belediye ve Bagh Kurulu§lan ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro 
Standartlarma Dair Yonetmelige uygun hale getirilen, memur ve i§9i kadrolan miidiirliildere dag1t1larak 
Belediye Te§kilatim olu§turmu§tur. Her ne kadar norm ile 6 adet miidiirliik verilmi§ olsa dahi Personel 
yetersizliginden dolay1 Belediyemiz orgiitsel yap1 i9erisinde 3 adet miidiirliik ile hizmet vermektedir. 
Te§kilatlanmada olu§turulan her birim, kendi faaliyet ve gorev alanlan i9erisinde faaliyetlerini 
siirdiirmektedir. 

"Beldenin niifusu, fiziki ve cogra:fi yap1s1, ekonomik, sosyal ve kiiltiirel ozellikleri ile 
geli§me potansiyeli dikkate almarak, norm kadro ilke ve standartlarma uygun olarak gerektiginde 
saghk, imar, insan kaynaklan, hukuk i§leri ve ihtiyaca gore diger birimler olu§turulabilir. Bu 
birimlerin kurulmas1, kaldmhnas1 veya birle§tirihnesi belediye meclisinin karar1yla olur." 

"Belediye personeli, belediye ba§kam tarafindan atamr. Birim miidiirliigii ve iistii yonetici 
kadrolarma yaptlan atamalar ilk toplant1da belediye meclisinin bilgisine sunulur." 

"Belediye ve bagh kurulu§lannda, norm kadroya uygun olarak 9evre, saghk, veterinerlik, 
teknik, hukuk, ekonomi, bili§im ve ileti§itn, planlama, ara§t1rma ve geli§titme, egitim ve dam§manl1k 
alanlarmda avukat, mimar, miihendis, §ehir ve bolge planc1SI, 9oziimleyici ve programc1, tabip, uzman 
tabip, ebe, hem§ire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yilltk 
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sozle~me ile 1yal1~tinlabilir. Kamu kurum ve kurulu~lannda istihdam edilen memurlar, belediye 
b~kammn talebi, kendilerinin ve kurumlanrun muvafakatiyle, belediyelerin birim miidtirii ve iistii 
yonetici kadrolannda ge1yici olarak gorevlendirilebilirler." 

"Norm kadrosunda belediye b~kan yard1mc1s1 bulunan belediyelerde norm kadro 
say1sma bagh kalmmaksmn; belediye ba~kam, zorunlu gordiigti takdirde, niifusu 50.000'e kadar 
olan belediyelerde bir, niifusu 50.001-200.000 arasmda olan belediyelerde iki, ntifusu 200.001-
500.000 arasmda olan belediyelerde ti1y, ntifusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dort 
belediye meclis iiyesini belediye ba~kan yard1mc1s1 olarak gorevlendirebilir." 

"Belediyenin yilhk toplam personel giderleri, ger1yekle~en en son yil btit1ye gelirlerinin 
213 sayih Vergi U sul Kanununa gore belirlenecek yeniden degerleme katsay1s1 ile 1yarplll11 
sonucu bulunacak miktarm ytizde kirkim a~amaz.". Ancak 2019 yih niifusumuzun dti~mesi 
neticesi bu oran a~1lmi~tir. 

Mali Hizmetler 
... - -- ---- Miidiir/Ugii 

·------·---·--·- Atm~ Bahadtr · 

Belediye Ba5kam 

Yaz, i5leri 

Miidiir/ugii 

Fen i5leri 

· Miidiirliigii 

__ itfg_iy_e ______ Zah!:J!!___ Su Temini i$. __ ~ At1k Yon. __ 
Memurlugu , 1liemurlugu ' ve Hizm. Hizm. Hizmetleri 
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• Bilgi ve Teknolojik Kaynaklan 

Sistem ve Kullamc1 Donammlan Kullamlan Yaz1hmlar 

A~1klama Miktar 
Bilgisayar 17 Adet Yaz1hm Adi Miktar 
Yaz1c1 10 Adet 

Taray1c1 2Adet Windows i~letim Sistemi 17 Adet 
Fax 1 Adet Firewall 1 Adet 
Telefon 5 Adet Antiviriis 18 Adet 
Kesintisiz Gi.i~ Kaynag1 1Adet Dag1c1 Siwich 2 Adet 

Server 1Adet 

Jenerator 1Adet 

Yonetilebilir Switch 3Adet 

Yedekleme Onitesi 1Adet 

Yangm Alarm Sistemi 1Adet 

Dahili Telefon 7 Adet 

• insan Kaynaklan 
4.1- Kadroya gore personel dag1hm1 

Memur 8 

Sozle~meli 1 

24 

Toplam 33 

4.2- Cinsiyete gore personel dag1hm1 

Kadro Memur Siizle~meli Toplam 

Kadm 0 2 

Erkek 7 23 31 

Toplam 8 24 33 
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Memur Sozle~meli 

12% 
1 

• 
• Kadm 

• Erkek 

23 ' ... 
88% 

4.3- Kadro Doluluk Durumu 

Kadro Memur Sozle~meli 4~i Toplam 

Bo~ Kadro 47 0 4 51 

Dolu Kadro 7 1 23 31 

Toplam Kadro 54 1 27 82 

Memur SOzle~meli 
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I 13% 

• •• 
: . 

87% 

4.4- Personel Ejjitim Durumu 

Kadro 

ilkogretim 

Lise 

On Lisans 

Lisans 

Yiiksek Lisans 

14 
% 

Memur 

14 
% 

llkogretim Lise 
On Lisans Lisans 

Memur 

3 

2 

1 

0 

% 100% 

Use 

4.5- Personel ya~ dajj1hm1 

100% 

Sozle~meli 

0 

0 

1 

0 

0 

31 4% 

65 
% 

i~\:i 

15 

7 

0 

0 

12% 

e 
88% 

Toplam 

0 

Toplam 

··-

- ---

• Dolu 

• Bo~ 

16 

10 

4 

I 

1/kogretim - Lise - n Lisans ..,_ _______ __, 
ilkogretim - Lise 
On Lisans - Lisans 
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Kadro Memur Sozle~meli 

18-25 Ya~ 

26-35 Ya~ 

36-45 Ya~ 

46-55 Ya~ 

56 ve iizeri 

Toplam 

Memur 

29 28 

0 

0 

2 

3 

2 

7 

Sozle~meli 

i-------
10 100 I % 

I 

36-45 46-55 56 ve iiz. 26-35 ya~ 

5 - Yonetim ve i~ Kontrol 

Yonetim; 

0 

0 

0 

0 

1 

43 
% 

9% 22 

26-35 36-45 46-55 
56 ve Uzeri 

i~~i 

0 

5 

6 

10 

2 

23 

Toplam 

6 

8 

13 

4 

31 

Toplam 

26-35 36-45 46-55 
56 ve Uzeri 

Kurumumuz biinyesinde yap1lan tum i~ ve i~lemler 5393 say1h Belediye Kanunu, 5018 
say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu ile diger ilgili mevzuat hiikiimleri 
yeryevesinde yap1lmaktadu. Yonetim yap1m1z Meclis, Enciimen, Ba~kan,Miidiirler ve diger 
yah~anlardan olu~ur. 

Belediye Ba~karu -Ost Yonetici olarak Belediye faaliyetlerinin amay ve politikalara, 
kalkmma plaruna, programlara, stratejik plana, performans programma ve mevzuata uygun 
olarak planlanmas1m ve yiiriitiilmesini; kaynaklann etkili, ekonomik ve verimli bir ~ekilde elde 
edilmesini ve kullarulmas1ru; bilgilerin giivenilirligini, biitiinliigiinii ve zamamnda elde 
edilebilirligini saglamay1 amaylayarak gorev ve sorumluluklann yerine getirilmesinden 
Belediye Meclisine kar~1 sorumludur. 

2019 y1h Belediyemiz Biityesi Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu hiikiimleri 
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9en;evesinde performansa dayah biit9eleme anlay1~ma uygun, stratejik planlarda yer alan 
misyon, vizyon, stratejik ama9 ve hedeflerle uyumlu, kaynaklann bu ama9 ve hedefler 
dogrultusunda tahsisini ve kullamlmas1m hedefleyerek haz1rlanm1~ ve uygulanm1~tu. 

Belediyemizin diizenlilik ve perfonnans a91smdan d1~ denetimi Say1~tay Ba~kanl1gmca; 
idari i~ ve i~lemlerinin hukuka uygunluk ve idarenin btitiinliigii a91smdan denetimi ise i9i~leri 
Bakanl1gmca yap1lmaktadir. 

i~ Kontrol; 

5393 sayih Belediye kanunun 25. Maddesine gore her yil ocak aymda Belediye Meclisi tarafmdan 
se9imle belirlenen meclis iiyelerinden olu~an Denetim Komisyonu tarafmdan denetim 
yapilmaktadir. i9 ve d1~ denetim 5018 say1h Kamu Mali yonetim ve Kontrol Kanunu hiikiimlerine 
gore yap1hr. 
Mali i~ler dI~mda kalan diger i~lemleri, hukuka uygunluk ve idarenin btitiinliigii ar,asmdan 
i9i~leri Bakanhgi, Mali i~ler a91smdan Say1~tay tarafmdan denetlenir. 

Denetim komisyonu bir onceki yilm gelir ve gider hesaplanm ve i~lemlerini denetlemekte 
ve denetim raporunu meclis ba~kamna sunmaktadir. 

Belediyemizde i9 kontrol faaliyetleri a~ag1da belirtilen konular iizerinde ytirtitiilmektedir. 
• Belediyemizin ama9lanna, belirlenmi~ politikalanna ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ~ekilde ytiriittilmesini, varhk ve kaynaklarm 
korunmas1m, muhasebe kay1tlanmn dogru ve tam olarak tutulmas1ru, mali bilgi ve yonetim 
bilgisinin zamamnda ve giivenilir olarak tiretilmesini saglamak iizere faaliyetler gozden 
ge9irilmektedir. 

• i9 kontrol standartlannm uygulanmas1 ve geli~tirilmesi konulannda 9ah~malar yapmaktir. 

• Kurulacak olan i9 Kontrol sistemi ile Belediyemizin; 
1) Gelir, gider, varhk ve ytiktirnliiliiklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ~ekilde 

yonetilmesini, 
2) Kanunlara ve diger diizenlemelere uygun olarak faaliyet gostermesini, 
3) Her ttirlii mali karar ve i~lemlerde usulsiizliik ve yolsuzlugun onlemesini, 
4) Karar olu~turmak ve izlemek i9in diizenli, zamarunda ve giivenilir rapor ve bilgi 

edinilmesini, 
5) Varhklan; kotiiye kullamlmamas1, israfm onlenmesi ve kay1plara kar~1 korunmas1m 

saglamaktir. 

I- AMA~ ve HEDEFLER 

A- idarenin Arna~ ve Hedefleri 

STRA TE.ti.K AMAC-1: MALi Y APININ GELiSTiRiLMESi 

Hedef- 1:Gelir Artmc1 <;al1~malar 

Hedef-2 : Tasrurufa Yonelik <;al1~malar 

STRATE.ti.K AMAC-2: KURUMSAL Y APININ GELiSTiRiLMESi 

Hedef- 1: Kurumsal Yonetimin Geli~tirilmesi 

Hedef-2 : Kumm iyi ileti~imin Geli~tirilmesi 
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STRATEJiK AMA<;-3: iMAR-PLANLAMA-KENTSEL DONUSUM 

Hedef-1: imar Plan <;al1~malan 

Hedef-2: imar Uygulamalan 

Hedef-3 : Kamul~tmna (istimlak) <;al1~malar1 

Hedef-4: Kentsel Tasarrm <;al1~malari 

Hedef- 5: Planh Ohnayan Bolgelerde Zemin Etiid <;al1~mas1 

Hedef-6: imar Denetim <;al1~malar1 

STRATEJiK AMA(:-4: REKREASYON ALANLARININ GELiSTiRiLMESi 

Hedef-1: Yeni Rek.reasyon Alanlarmm Olu~turulmas1 

Hedef-2: Rekreasyon Alanlannrn Baktm ve Temizligi 

Hedef-3: Aga9-Fidan Dikimi 

STRATEJiK AMA(:-5: USTY APININ GELiSTiRiLMESi 

Hedef-1 : Y ol Agmm Geli~tirilmesi 

Hedef- 2: Yol YaplIDl 

STRA TEJiK AMA<;-6: KUL TUREL FAALiYETLERiN GELiSTiRiLMESi 

Hedef-1 :Tesisle~me 

Hedef-2: Etkinlikler 

Hedef-3: i~birligi 

STRA TEJiK AMA<;-7: SOSY AL FAALiYETLERiN GELiSTiRiLMESi 

Hedef- 1: Tesisle~me 

Hedef-2: Sosyal Yardrmlar 

Hedef- 3: Dezavantajh Kesimlere Dontik Yapabilirlik Kapasitesini Arn.net <;ah~malar 

Hedef-4: Gen9lere, <;ocuklara, Ya~hlara ve Kadmlara Yonelik Etkinlikler 

Hedef-5: i~birligi 

STRATEJiK AMA(:-8: (:EVRE KORUMA FAALiYETLERiNiN GELiSTiRiLMESi 

Hedef- 1: Projeler 

Hedef-2: Etkinlikler 

Hedef- 3: STK ve Diger Kurumlarla i~birligi 
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Hedef-4: <;evre Konusunda Bilgilendirme ve Bilin9lendirme Faaliyetleri 

Hedef- 5: Denetim Faaliyetleri 

Hedef-6: Geri Doni.i§ebilen Attldann Toplanmas1 

Hedef-7: Temizlik Faaliyetleri 

STRATEJiK AMAC-9: HALKLA iLiSKiLER FAALiYETLERiNiN GELiSTiRiLMESi 

Hedef- 1: Kattl1mc1 Yonetim 

Hedef-2: Bilgilendirme 

Hedef-3: Sikayet-Talep Yonetimi 

STRATEJiK AMA<;-10: DOGAL AFETE YONELiK <;ALISMALARIN GELiSTiRiLMESi 

Hedef- 1: Afetlere Yonelik Altyap1 Faaliyetleri 

STRATEJiK AMA<;-11: KIRSAL ALANA YONELiK FAALiYETLERiN GELiSTiRiLMESi 

Hedef-1: Tanm ve Hayvanc1hk Konulannda Egitim 

Hedef- 2: Koy Uri.inleri Tamtrm Festivali Di.izenlemek, 

B- Temel Politikalar ve Oncelikler 
• Belediyemizin kaynaklanm etkili ve verimli kullamllllll1 saglayarak mali yaprmn 
gi.i9lendirilmesi, 

• Y eni gelir kaynaklan yaratarak gelirle1imizde her ge9en yil artl§ saglamak, 
• Halklmmn istek ve §ikayetlerine en k1sa si.irede 9ozi.irn iireterek, onerilerini dikkate almak 
ve aynca il9emizin sorunlan hakkmda muhtarlann, halklmtzm gorii§leri 
almarak, halklmtzm daha iyi bir ya§am si.irmesinin saglanmak, 

• Halktrmza odakh, e§it mesafede, a91k anl~rr, hesap verebilir, ihtiyac; oncelikli talepler 
dogrultusunda hizmet i.iretmek ve i.iretilen hizmetlerin verimli dag1hrmm saglamak, 
• yalt§malarlfillzm her a§amasmda a91k ve §effaf olarak, her zaman hesap verebilir ve 
diiriist yonetim anlayi§mdan aynlmadan, halktn katihrmmn sagland1g1 bir yonetim 
anlayt§lll1 ger9ekle§tirmek, 
• il9emizdeki otopark ve trafik sorununu 9ozi.ime ula§tirmak 
• Saghk hizmetlerinin ula§tlnlmas1 gereken herkese saghk hizmetinin ul~t1nlmas1, 
• Y ardima muhta9 ihtiya9 sahiplerine ula§llarak sosyal refahm arttm]mas1, 
• Halklmtza s1hhatli, huzurlu, intizamh ve giivenli bir kent ortami saglamak, 
• il9emizin kiiltiirel ve turizm alamnda potansiyelini geli§tirme ama9h 9alt§malar yapmak ve 

aynca tarihi dokusuna sahip 9t.kmak, 
• il9emizdeki su kaynaklannm korunmasrm saglayarak, suyun verimli ve ekon01nik 

kul]amrmru saglamak, 
• il9emizde meydana gelebi]ecek her tiirli.i yanglll, kaza, dogal afetlerde can ve mal kayblll1ll 
en az seviyede olmas1 ic;in tiim imkan]ar1 seferber etmek, 

• Belediyemiz ve Miicavir Alan smrrlan i9erisindeki yap1la§mamn; plan, fen saghk ve 9evre 
§artlarma uygun te§ekkiiliinii saglamak, 

• Halktrmzm saghkh, temiz ve ya§anabilir bir 9evrede y~amrm si.irdiirebilmesini saglamak 
i9in temiz toplum kiiltiiriinii benimsetmek, 

• Y a§am kalitesi yiiksek, degi§im ve geli§ime a91k, kat1lnnc1 yonetim anlayt§lll1 yaratmak 
• il9emizin di§ar1ya go9 vermesini onlemek amac1 ile, vatanda§lfillza her ti.irlii kolayhk ve 
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yardunlan yapmak, 
• Ortaya ytkardtgumz ye~il alanlarla halkuruz1t1 rekreasyon ihtiyaylarrm gidererek, 
y~amlabilir refah ve dogal ortainlar kazand1rmak; 

III- FAALiYETLERE iLi~KiN BiLGi VE DEGERLENDiRMELER 

A- Mali Bilgiler 

1- Biit~e Uygulama Sonu~lari 
2019 mali y1lsonunda Gider Biit9esi 8.600.000,00-TL tahmin edilmi~ olup y1lsonunda 8.040.424,62-

TL, Gelir Biit9esi ise 8.148.000,00-TL tahmin edilmi~ olup Gelir gider dengesi i9me Suyu iller Bankasi Kredisi 

ile saglanm1~ olup 452.000,00 TL Finansman Biit9e Yapilm,~ttr. Y1lsonunda gelir 5.224.691,70-TL olarak 

ger9ekle~mi~tir. 

A~1klama 

Butce Gelirleri 

Butce Giderleri 

Biit~e Gelir Kesin Hesab1 

Tahmin 

8.600.000,00 

8.600.000,00 

5.224.691,70 

8.040.424,62 

Ger~ekle~me Oram % 

64,17 

93,35 

2019 mali y1h gelir biit9esi yilsonunda 5.224.961,20-TL tahsilat yap1lm1~, yaptlan tahsilatlardan 269,50-

TL Red ve iade yap1larak net 5.224.691, 70 -TL net tahsilat yap1lm1~t1r. 

Gelirin Butce ile 2019 Y1h Tahsilattan 2019Y1h Net Gercekle~me 
Kodu Ac1klama Tahmin Edilen Tahsilat1 Redve Tahsilat1 Oram 

(I) (TL) (TL) iadeler (TL) (TL) (%) 

1 Vergi Gelirleri 368.500,00 157.019,83 15,02 157.004,81 42,60 

3 
Te~ebbus ve 

846.000,00 473.454,21 254,48 473.199,73 55,93 
Mulkiyet Gelirleri 
Alman Bagi~ ve 

4 Yard1mlar ile Ozel 1.512.000,00 809.922,88 0,00 809.922,88 53,56 
Gelirler 

5 Diger Gelirler 4.823,500,00 3.734.380,19 0,00 3. 734.380, 19 77,42 

6 Sermaye Gelirleri 592.000,00 50.184,09 0,00 50.184,09 08,47 

9 Red ve iadeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

GENEL TOPLAM 8.142.000,00 5.224.961,20 269,50 5.224.691,70 64,17 

Biit~e Gider Kesin Hesab1 

Ekonomik sm1flond1rmoyo gore; 

2019 mali y1h gider biitr,:esi 8.600.000,00-TL tahmin edilmi~ ytlsonunda 8.040.424,62-TL olarak 

ger9ekle~mi~tir. Gider Biit9esinin ger9ekle~me oram %93,35 'dir. 2019 mali y1lmda gider biit9esini ekonomik 

s1mflandtrma duzeyinde inceledigimizde, toplam but9e giderinin 2.429.593, 71-TL'si Personel Giderleri, 

456.610,42-TL' si Sosyal Giivenlik Primi Giderleri, 2.208.722,30-TL'si Mal ve Hizmet Ahmlan, 149.511 ,79-

TL'si Faiz Giderleri, 227.961,28-TL'si Cari Transferler, 2.546.994,24-TL'si Sermaye Giderleri, 21.030,88-TL' si 
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Sennaye Transferlerini olu~turmaktadrr. 

2019 Mali Y,t, Gider Kesin Hesab, 

Eko. But~e ile NetOdenek But~e Ger~eklei;me 
ilk A~1klama Verilen Odenek Toplam1 Gideri Oram 
Duzey {TL) {TL) Toplam1 {%) 

1 Personel Giderleri 2.998.953,45 2.979.141,68 2.429.593,71 81,55 

2 
Sosyal Giivenlik Kurumuna 

434.549,27 466.637,83 456.610,42 97,85 
Devlet Primi Gideri 

3 Mal ve Hizmet Alim1 Giderleri 2.429.300,00 2. 208. 722,30 2.208. 722,30 100,00 

4 Faiz Giderleri 170.000,00 149.511,79 149.511,79 100,00 

5 Cari Transferler 729.666,84 227.961,28 227.961,28 100,00 

6 Sermaye Giderleri 1.705.100,00 2.546.994,24 2.546.994,24 100,00 

7 Sermaye Transferleri 21.030,88 21.030,88 21.030,88 100,00 

9 Yedek Odenekler 111.399,56 0 0,00 100,00 

GENEL TOPLAM 8.600.000,00 8.600.00,00 8.040.424,62 93,35 
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n~o 

AKTiF 

DONEN VARLIKLAR 

HAZIR DE~ ERLER 

BANKA HESABI 

BANKA KREDi KARTLARIN DAN ALACAKLAR HESABI 

I FAALiYET ALACAKLARI 

GELiRLERDEN ALACAKLAR HESABI 

GELiRLERDEN TAKiPLi ALACAKLAR HESA8I 

GELiRLERDEN TECi LLi VE TEHiRLi ALACAKLAR HESABI 

VERiLEN DEPOZiTO VE TEMiNATLAR HESABI 

STOKLAR 

i LK MADDE VE MALZEME HESABI 

ON 0 DEMELER 

B0T<;E DI$! AVANS VE KREDi LER HESABI 

Di~ER D0 NEN VARLIKLAR 

DEVREDEN KATMA DE~ER VERGiSi HESABI 

DURAN VARLIKLAR 

FAALiYET ALACAKLARI 

GELiRLERDEN ALACAKLAR HESA8I 

GELi RLERDEN TECiLLi VE TEHiRLi ALACAKLAR HESABI 

MALi DURAN VARLI KLAR 

MALi KURULU$LARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 

MADDi DURAN VARLIKLAR 

ARAZt VE ARSALAR HESA8I 

YERALTI VE YER0 ST0 DUZENLERi HESABI 

8iNALAR HESABI 

T ESiS, MAKiNE VE CiHAZLAR HESABI 

1TA$ITLAR HESABI 

DEMiRBA$LAR HESABI 

Bi RiKMi $ AMORTi SMANLAR HESABI ( - ) 

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 

MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

(:AYIRLI BELEDiYESi 

01.01.2019-31.12.2019 TARiHLi BiLAN(:O 
2019 CARi VIL 2018YIU 2017YIU PASiF 

TL TL TL 
4.806.994,90 3.913.864,89 1.089.934,58 3 KI5A VADELi YABANCI KAYNAKLAR 

3.320.775,50 2.893.347,71 121.588,36 30 KISA VADELi i <; MALi BOR<;LAR 

3. 317.548,27 2.890.134,63 118.129,01 300 BANKA KREDiLERi HESABI 

3.227,23 3.213,08 3.459,35 32 FAALiYET BOR<;LARI 

1.291.306, 73 917.919,22 859.640,08 320 BUT<;E EMANETLERi HESABI 

328.857,37 199.388,54 229.487,38 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 

928.635,52 659.793,38 605.212,95 330 ALINAN DEPOZiTO VE TEMi NATLAR HESABI 

23.013,78 55.937,30 23.939,75 333 EMANETLER HESABI 

10.800,06 2.800,00 1.000,00 36 0DENECEK Di~ER YUKUMLULUKLER 

80.285,88 197,00 172,00 360 0DENECEK VERGi VE FONLAR HESABI 

80.285,88 197,00 172,00 361 0DENECEK SOSYAL GUVENLiK KESiNTiLERi HESABI 

5.848,57 4.965,71 11.758,07 362 FONLAR VEYA Di~ER KAMU iDARELERi ADINA YAPILAN 

5.848,57 4.965,71 11.758,07 363 KAMU i DARELERi PAYLARI HESABI 

108.778,22 97.435,25 96.776,07 368 VADESt GE<;,t:,i$, ER.,TE.LENM~~ VEYA TAKSiTLENDi Ri LMi$ 

108.778,22 97.435,25 96.776,07 38 GELECEK AYLARA AiT GELiRLER VE GiDER TAHAKKUKLARI 

10.457.949,74 8.636.117,02 7.923.729,54 381 GiDER TAHAKKUKLARI HESABI 

212.824,14 367.918,49 195.059,26 4 UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR 

58.463, 36 28.981,01 34.783,74 40 UZUN VADELi i <; MALi BOR<;LAR 

154.360, 78 338.937,48 160.275,52 400 BANKA KREDiLERi HESA8I 

427.334,99 375.329,97 299.337,21 43 Di~ER BOR<;LAR 

427.334,99 375.329,97 299.337,21 438 KAMUYA OLAN ERTELENMi$ VEYA TAKSiTLENDiRiLMi$ 

9.817.790,61 7.892.868,56 7.429.333,07 47 BOR<; VE GiDER KAR$ILIKLARI 

3. 298.112,58 3.250.211,22 3.250.211,22 472 KIDEM TAZMiNATI KAR$ILI~I HESABI 

1.537. 331,85 1.537.331,85 1.451.315, 75 5 Oz KAYNAKLAR 

2.390.229,69 2.390.229,69 1.619.777,36 50 NET DE~ER 

1.429.262,97 1.422.718,57 977.519,13 500 NET DE~ER HESABI 

1.593.244,66 1.392.132,66 1.437. 332,66 57 GE<;Mi$ YILLAR OLUMLU FAALiYET SONU<;LARI 

615.578,92 612.008,89 514.831,60 570 GE<;Mi$ YILLAR OLUM LU FAALiYET SONU<;LARI HESABI 

(3.297.544,04) (2.801.387,56) (1. 996.823,22) 58 GE<;Mi $ YILLAR OLUMSUZ FAALiYET SONU<;LARI 

2.251.573,98 89.623,24 175.168,57 580 GE<;Mi$ YILLAR OLUMSUZ FAALiYET SONU<;LARI HESABI ( -

0,00 0,00 0,00 59 DONEM FAALiYET SONU<;LARI 
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2019 CARi VIL 2018YJU 2017 YI 

TL TL TL 

2.673.858,53 1.694. 752, 93 1.279.3 

276.608,83 0,00 2.4 

276.608,83 0,00 2.4 

979.033,48 681.304,37 639.8 

979.033,48 681.304,37 639.8 

159.449,04 55.124,35 48.9 

62.113,12 51.514,58 45.6 

97.335,92 3. 609, 77 3.2 

1.206.454,19 944. 019,29 570.7 

57.217, 53 48.011,18 47.2 

563.713,62 0,00 

49.027,89 0,00 62.4 

2.026,47 2. 026,47 2.0 

534.468,68 893. 981,64 458.9 

52.312,99 14. 304,92 17.3 

52.312,99 14.304,92 17. 3 

5.645.042, 79 3.005. 782,36 2.823.2 

2.591.480,77 152. 075,12 100.8 

2.591.480,77 152. 075,12 100.8 

1. 391.023, 98 1.552.470,49 1.670.5 

1.391.023, 98 1.552.470,49 1.670.5 

1.662.538,04 1. 301.236, 75 1.051.7 

1.662.538,04 1.301. 236, 75 1.051.7 

6.946.043,32 7.849.446,62 4.911 .1 

(622.378,60) (627. 715,82) (784.91 

(622. 378,60) (627. 715,82) (784.91 

8.479.677,56 5.541.370,23 4.257.4 

8.479.677,56 5. 541.370, 23 4.257.4 

0,00 (2.515,12) (2.51 

0,00 (2.515,12) (2.51 

(911.255,64) 2. 938.307, 33 1.441.1 
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HAKLAR HESABI 

BiRiKM!S AMORTiSMANLAR HESABI ( - ) 

>PLAMI 

NAZIM HESAPLAR 

ODENEK HESAPLARI 

GONDERiLECEK BUT<;E ODENEKLERi HESABI 

NAK!T DI$! TEMiNAT VE Ki$iLERE AlT MENKUL KIYMET 

ALINAN TEMiNAT MEKTUPLARI HESABI 

AKTiF 

AKTiF TOPlAMI 

L TOPLAM 

10.500,00 10.500,00 0,00 590 D0NEM OLUMLU FAAL!YET SONUCU HESABI 

(10.500,00) (10.500,00) 0,00 591 DONEM OLUMSUZ FAALiYET SONUCU HESABI ( - ) 

15.264. 944,64 12.549.981,91 9.013.664,12 PASiF TOPLAMI 

618.175,38 1.837.114,52 778.556,23 9 NAZIM HE5APLAR 

559.575,38 1. 788.914,52 714.306,23 90 ODENEK HESAPLARI 

559.575,38 1.788.914,52 714.306,23 901 B0T<;E ODENEKLERi HE5AB1 

58.600,00 48.200,00 64.250,00 905 ODENEKLi GiDERLER HESABI 

58.600,00 48.200,00 64.250,00 91 NAKiT DI$! TEMiNAT VE Ki$iLERE AiT MENKUL KIYMET 

911 ALINAN TEMiNAT MEKTUPLARI EMANETLERi HESABI 

tAYIRLI BELEDiYESi 

01.01.2019-31.12.2019 TARiHLi BiLANCO 
2019 CARi YIL 2018YIU 2017YIU 

PASiF 
TL TL TL 

618.175,38 1.837.114,52 778.556,23 NAZIM PASiF TOPlAMI 

15.883.120,02 14.387.096,43 9.792.220,35 GENEL TOPLAM 
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0,00 2. 938.307, 33 1.441.1 

(911. 255,64) 0,00 

15.264.944,64 12.549.981,91 9.013.6 

618.175,38 1.837.114,52 778.5 

559.575,38 1.788.914,52 714.3 

8.600.000,00 7.500.000,00 6.000.0 

(8.040.424,62) (5. 711.085,48) (5.285.61 

58.600,00 48.200,00 64.2 

58.600,00 48.200,00 64.2 

2019 CARi YIL 2018 YIU 2017 YI 

TL TL TL 

618.175,38 1.837.114,52 778.5 

15.883.120,02 14.387.096,43 9.792. 2 
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2- Temel Mali Tablolara ili~kin Apklamalar 

Bilan~o 

20191 Bilarn,osu; 

15.264.944,64_TL olan aktifbiiyiikliigii: 

• %31 ' luk kisrm 4.806.994,90_TL ile Donen varhldardan, 

• %69'lik kisrm 10.457.949,74_TL ile Duran varhklardanolu~maktadrr. 

15.264.944,64_TL olan pasifbtiyiikliigii: 

• %18 ' lik klSilll 2.673.858,53_TL ile Klsa Vadeli yabanc1 kaynaklardan, 

• %3 7 ' luk k1sm1 5. 64 5. 04 2, 79 _ TL ile Uzun Vadeli yabanc1 kaynaklardan, 

• %45 'hk 6.946.043,32 _ TL ile Oz Kaynaklardan olu~maktadrr. 

Biit~e Uygulama S0nu~lar1 

Gelir Biit9esi: 5.224.961 ,20_TL 

Gider Btit9esi: 8.040.424,62_TL olarak ger9ekle~1ni~tir. 

Gelir Biit9esi ger9ekle~me oram %64,17, gider biit9e ger9ekle~me oram %93,35 'dir. 

3- Mali Denetim Sonu~lari 
5018 say1h Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunun 68. maddesi ve 6085 sayill Say1~tay Kanunu 

geregince Sayi~tay Ba~kanhg1 tarafindan di~ denetim yap1lmaktadrr. 2019 ytlt i9erisinde Sayi~tay 

Ba~kanhgi tarafmdan denetim yapilmami~trr. 

2019 mali y1h denetimi 5393 sayih Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi geregince Meclis Denetim 

Komisyonu tarafmdan siirdiiriilmektedir. 



2019 YiLI FAALIYE.T RAPORU 

A- PERFORMANS BiLGiLERi 

1. BiRiMLERiN FAALiYET BiLGiLERi 

Birimlerimizin 2019 yih birim faaliyet raporlan ayn ayn a~ag1da sunulmu~tur. 

a) OZEL KALEM MUDURLUGU (BA~KANLIK) 

YETKi GOREV VE SORUMLULUKLAR 

• Ozel Kalem miidfuliigil Belediye Ba~kam nm Belediye Meclisi, Belediye 
Enciimeni ve Belediye hizmet birimleri arasmdaki koordinasyonu saglar 

• Belediye Ba~kam na sunulacak her tiirlii belge, yaym, karar ve yaz1larla ilgili 
gerekli i~lemleri yapar. 

• Ba~kanm emir ve direktiflerinin yerine getirilip getirilmedigini denetler. 
• Vatanda~lanmiza daha iyi hizmet verebilmek amac1 ile gelen istek, dilek ve 

~ikayetleri ilgili birimlere iletir 
• Ba~kanm katilmas1 gereken toplantl ve torenlerin yer ve zamamm tespit ederek 

Ba~kam haberdar eder. 
• Ba~kanm ziyaret ve gezilerinin planlamasm1 yapar. 

iNSAN KA YNAKLARI 

Birimde 1 Sekreter, 2 i~<;:i olmak iizere toplam 3 ki~i hizmet sunmaktadrr. 

SUNULAN HiZMETLER 
• il9emizde yap1lan diigilnlere i~tirak ederek 9e~itli hediyeler takdim etmek 

• Ba~kanlik ziyaretinde bulunan devlet erkanma , Erzincan Tulum Peyniri, <;ayirh Bah ve 
Fasulyesi sunulmas1. 

• Her y1l dilzenli olarak Ogretmenler giiniine has Ajanda Fincan ve kalem sunulmas1. 

• il9emiz ogrencilerinin daha iyi egitim alabilmeleri i9in ihtiyac1 olan okullara Belediyemiz 
tarafmdan Egitim ama9h demirba~ malzemeleri ahnarak okullara teslim etmek. 

• Resmi Bayramlarda diizenlenen etkinliklerde ba~an alan ogrencilere 9e~itli hediyeler 
sunulmas1 

• 15 T emmuz etkinliklerinin hazirlanmas1 iI9emiz halkma ikramlar yapilmas1. 

• Makama gelen vatanda~lanm1zm ihtiya9lannm not almarak ilgili birimlere sunulmas1. 

• Y eni atanm1~ veya goreve yeni ba~lami~ tiizel ve ozel ki~ilere ziyaret programlannm 
yapilmas1. 

• A91h~ ve temel atma gibi torenlerde protokol erkammn haberdar edilmesi. 

• Dini bayramlarda kutlama mail leri 9ekme. 

• Kandil geceleri kandil simit i dag1tma 

• il9emiz Halkmm sorunlanm dinleyerek 96ziimler getirmek. 
19 
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• Kumm Personeli performanslanru artmnak i.izere toplantilar yapmak ve personele odiiller 
vermek. 

• il9emizi ziyarete gelen misafirlerin agulanmas1ru ve ihtiya9lannm teminini saglamak 

• il9emiz halkmdan vefat eden vatanda~lanm1zm ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunmak 
Cenaze sahiplerine yemek ikramlannda bulunmak 

• il9emizin geli~mi$lik seviyesini yiikseltmek i.izere ara~tlrmalar yap1p 9e$itli projelerin 
yapilmasma onciiliik etmek. 

• ihtiyac1 olan koylii vatanda$lara kum,9imento,tugla yardimmda bulunmak. 

• il9emizde go9u onlemek amac1 ile vatanda~lanmiza 9e~itli yard1mlarda bulunmak. 

• Belediyemiz E-Devlet Kap1sma ge9erek Vatanda~lanm1zm Baz1 verilere daha rahat 
ula$malan saglanmt~ttr. 

• Belediyemiz Online Tahsilata ge9mi$ olup il9e i9erisinde ve il9e di$mda ya$ayan 
vatanda$lanm1zm Belediyemize ait www.cayirli.bel.tr sitesine girerek bor9lanru odeme 
kolayhklan her turlu beyan tahakkuk ve tahsilat i~lemlerini takip etme se9enekleri ile 
hizmet vermeye ba$1amI$t1r. 

2019 YILI OZEL KALEM MUDURLUGU GERCEKLESEN HARCAMA TUTARLARI 
HESAPADI 

Personel Giderleri 
SGK 
Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 
Cari Transferler 
Sermaye Giderleri 
TOPLAM .. 

b) YAZI i~LERi VE KARARLAR MUDURLUGU 

YETKi GOREV VE SORUMLULUKLAR 

TUTAR 
363.806,01 TL 

41. 770,40 TL 
272.979,38 TL 
105.241,38 TL 
230.612,00 TL 

1.014.409,17 

Belediye meclisi ve belediye enciimeni toplantllanru yapmak, meclis toplantl 
gundemini meclis uyelerine ula~tlrmak, toplant1 tutanaklan, karar ozeti ve kararlan 
belediye otomasyonuna kaydedip asil niishalanm kagida yazdud1ktan sonra meclis 
ba$kanhk divam uyelerine imzalat1p birimlere ve mevzuata uygun olarak ilgili yerlere 
zamanmda ula~tlrmak, toplantl kay1tlanm dosyalamak ve muhafaza etmek. 

Belediyemize ula~an her turlii evrakm gelen evrak kaydiru yapmak ve havale 
edildigi birime dag1t1m1ru yapmak. 

Birimlerimiz tarafmdan gonderilecek her tiirlii giden evrakm kaydm1 yapmak, 
postaya vermek veya ilgili yerlere ula~mas1ru saglamak. 

Degi~en kanun, yonetmelik ve genelgeleri takip ederek, belediyemizin karar orgam 
olan Belediye Meclisi ve Encumeninin olagan ve olaganilstil toplantilanrun saghk11 ve 
duzenli bir ~ekilde yapilmasm1 saglamak. 

Meclis ve Encumen Oyeleri Huzur Hakki Ocretlerini haz1rlayarak odemesinin 
yaptlabilmesi i9in Mali Hizmetler Miidiirliigune sevk etmek. 
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iNSAN KA YNAKLARI 

Birim 1 mildiir ve 1 memur ile hizmet verilmektedir. 
1 Memur Kurum degi~ikligi nedeni ile kurumdan aynlm1~hr. 

SUNULAN HiZMETLER 
Belediye Meclis Toplantilan 

Belediye Meclisi Her Aym ilk haftas1 toplanmakta olup; Ba~kanhk Divam, 
Enciimen ve komisyon se9imi yap1lmak sureti ile Meclis Ba~kanhk Divam, komisyon ve 
Enciimen iiyeleri olu~turulmaktad1r. Mecliste goril~iilmesi gereken Plan Tadilatlan, vergi 
har9 ve tarifeleri, Toplu Konut Alam, iicret tarifeleri, 9ah~ma faaliyeti , Belediye But9esi, 
imar program1 Vb. konularla ilgili olarak Belediye Meclisince alman kararlar 
yaz1lmaktad1r.2019 yilmda 32 adet meclis karan almm1~ttr. 
Enciimen Toplanttlan 

Enciimen toplantilan haftada bir giln toplanmakta olup, tevhit ifraz, gayri menkul 
satt~1 veya kiraya verilmesi, ka9ak in~aatlar, istimlak, sosyal yard1mlar, 18. Madde 
uygulamalan ve enciimen gorevleri arasmdaki hizmetleri yiiriltmekte olup bununla ilgili 
enciimen kararlan geregi i9in ilgili birimlere teslim edilmektedir. 2019 y1hnda toplam 24 
adet enciimen karan almnu~tu. 
Posta islemleri 

Belediyemizce ilgililerine ula~tmlmak iizere 2019 y1lmda elektronik ortamda ve 
posta ile gonderiler yap1lmi~trr. 

Gelen Evrak Kayat islemleri 

Belediyemize d1~ kurum ve vatanda~lar tarafmdan verilen muhtelif konulardaki 
evraklann kayit i~lemleri yiiriltiilmekte olup, evraklar kaydedildikten sonra geregi 
yap1lmak iizere Ba~kana havaleye gonderilir. Havale edilen evraklar ilgili birimlere 
teslim edilmektedir. 2019 y1h i9erisinde D1~ Kurumlardan 3 71 adet gelen evrak, 3 Adet 
Kurum i9i evrak ve 40 adet dilek9e olmak iizere 414 evrak gelmi~tir. Bu evraklann 173 
adedi elektronik ortamda 341 evrak fiziki ortamda kurumumuza gelmi~tir. 

Gelen Evrak Sayis1 : 414 
Dijital Gelen : 173 
Fiziki Gelen 66 
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Gelen Evrak Trafigi 

"I., 72 . ......_____.... 

1 O 01J1tal Gelen 

l O fi.ziki Gelen 

-------~-

Gelen Dilek9e Say1S1 : 40 
Gelen Resmi Evrak Say1S1 :374 
Belediye i9i Gelen Evrak Say1S1: 3 
D1~ Kurumlardan Gelen Evrak Say1s1: 411 

Gelen Evrak ve istatistik 

,: ~·:··y .... 

-.::~~~~' 

- - - _. --- . ~----------- , < ' ~\·~:;~,~ 

- . -~ - -- ~ ___ ,..,_____ , :, ,~,:, (' ~i-

3 3 

?(It, 400 
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Giden Evrak Kayit islemleri 

Miidiirlugiimuze diger birimlerden d1~ kurumlara gonderilmek iizere gelen evraklar, 
Belediyemizce diger kurumlarla yapllan yaz1~malar kay1t edildikten sonra elktronik 
ortam veya posta yolu ile ilgililere ula~tmlmaktadu. 
Giden Evrak Say1s1 : 382 
Dijital Giden Evrak Say1s1: 355 
Fiziki Giden Evrak Say1s1 :27 

Giden Evrak Trafigi 

"/,,98 

O Dijital Giden 

O Fiziki Giden 
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$ah1s/flrma yak a91t 
Ortam1nda ... 

D1$ K1Jrurna 
1<ag1t 01tammda 

G ... 
D1} Vu,un,a 

Bire- 8:r 
G1den E,· .. 

Dis ls'.oruml.;,ra 
. KEP 1le 

Giden ... 
D1~ Kurumlara 
Giden Evr.iv 

B1rim l,;1 
•31den Evralc 

$.3 fot;f 

El.~ktrorn~ I r11.:., 
~'ullan,lma :an ... 

Eiektron1k 
lm,alanan 
Evrak S .. 

Evlenme Kayit islemleri 

Giden Evrak ve istatistik 

)) 200 300 L 

M-Udiirliigumiizce Evlenme muamelesi ic;in 12 Ba~vuru yap1lm1~ olup, ba~ 
vurularm ic;erisinde O adet yabanc1 uyruklu bulunmakta olup ba~ vuran c;iftlerin evlenme 
muameleleri yapilm1~t1r. 

2019 YILI Y AZI iSLERi VE KARARLAR MUDURLUGU GER(EKLESEN HARCAMA 
TUTARLARI 

Personel Giderleri 
SGK 
Mal ve Hizmet Abm Giderleri 
Cari Transferler 
Sermaye Gideri 
TOPLAM 

c) MALi HizMETLER MUDURLUGU 

YETKi GOREV VE SORUMLULUKLARI 

100.534,03 TL 
14.838,39 TL 
2.385,00 TL 
3.825,21 TL 

0,00 TL 
121.582,63 TL 

ilgili kanunlar ve bu kanunlara ili~kin yaymlanan yonetmelik, teblig, kanun 
hiikmunde kararname, genelge, makam onay1, belediye meclisi, belediye enciimeni 
karan dogrultusunda a~agida s1ralayacagim1z konularda c;ah~malanm1z1 siird-Urmekteyiz. 
1) izleyen 2 yilm butc;elerini tanzimini de ic;eren miidiirl-Ugiin ve tum belediyenin gelir

gider butc;elerini tanzim edip onay ic;in belediye meclisine sunmak. 
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2) MevzuatI uyannca belirlenecek biitye ve esaslan 9er9evesinde aynnt1h harcama 

program1 hazulamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate almak. 
3) Tum biitye kay1tlanm tutmak, biit9e uygulama sonuylan ile ilgili tum verileri 

toplamak, degerlendirme ve kesi hesab1 ile mali istatistikleri hazulamak. 
4) idarenin miilkiyetinde bulunan ta§mlf ve ta§mmazlan takip edip icmal cetvellerini 

diizenlemek. 
5) Belediyenin yatmm program1mn haz1rlanmasmm koordinasyonunu saglamak, 

uygulamalanm ve sonuylanm izlemek ve yil sonu raporlanru hazirlamak. 
6) Belediyemizin diger kurulu§lar nezdinde takibi gereken mah i~ ve i~lemlerini takip 

ederek sonuylandumak. 
7) Harcama birimleri tarafmdan hazulanan birimlerin faaliyet raporlanm esas almarak 

belediyemizin faaliyet raporunu hazulamak. 

iNSAN KA YNAKLARI 
Birimimizde 1 Tahsildar, 2 Buro i~9isi hizmet vermektedir. 

SUNULAN HiZMETLER 
2019 Mali y1h gider biityemiz Belediye Meclisince 8.600.000,00 TL olarak kabul 

edilmi~tir. 

Ytl iyindeki harcamalar ve gelirler 1337 adet odeme emri ve muhasebe i§lem fi§i ile 
Mahalli idareler Harcama Belgeleri Yonetmeligine gore tediye edilmi§tir. 

Yukanda belirtilen insan kaynaklannm giderleri, Kurum ile ilgili Teknolojik 
Hizmet ahmlan, Elektronik malzeme ahmlan, Buro malzemesi ahmlan, Kurumumuzun 
kullanmi~ oldugu program y1lhk lisans bedelleri, K1rtasiye malzemeleri ahmlan, Dernek 
Birlik paylan ve iller Bankasi ortakl1k paylan Mali Hizmetler Biityesinden 
Kar~1lanm1~tu. 

2019 YILI MALi HizMETLER MUDURLUGU GER<;EKLESEN HARCAMA 
TUTARLARI 

Personel Giderleri 194.912,36 TL 
SGK 40.616,10 TL 
Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 68.541,70 TL 
Faiz Giderleri 37.136,38 TL 
Cari Transferler 112.253, 78 TL 
Sermaye Giderleri 2.970,00 TL 
Sermaye Transferleri 21.030,88 TL 
TOPLAM 477.461,20 TL 

Zab1ta Memurlugunca 2018 mali ydmda yapdan faaliyetler a~ag1da 
sunulmu~tur 

Birimimizde Zabta i~leri 1 adet gorevlendirme ile memur ve 2 adet i§yi eh ile 
yiiriitiilmektedir. 
Belediyemiz hizmet alanlan iyerisinde bulunan ve il9emiz s1mrlan iyerisinde faaliyet 
gostermek iizere Belediyemize miiracaat eden ve kendilerine i~yeri Ayma ve <;ah§tirma 
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Ruhsatlanna ili§kin Yonetmelik hilkiimlerine uygun olarak 7 adet i§yeri a9ma ve 9ah§hrma 
ruhsati, 1 adet i§yeri a9ma yenileme ruhsati, 7 adet tatil giinleri 9ah§tlrma ruhsah 
verilmi§tir. 
Belediye Zab1ta Personelince 01.0cak.2019-31.Arahk.2019 tarihleri arasmda Belediye 
Zab1ta Yonetmeliginde belirtilen yasaklara uymad1klan gerek9esi ile 32 adet zab1t 
varakas1 dil.zenlenmi§ goril§illmek il.zere encilmene havale edilmi§tir. 
Belediyemiz zab1ta memurlugunca men§e tanzim edilmemi§tir. 
2019 y1h i9erisinde Belediyemiz dil.gil.n salonu ve festival almanda yap1lan 9e§itli 

dilgiln, toplanti ve etkinliklerde <;e§itli demirba§ e~yaya zarar gelmemesi i<;in, belirtilen 
yerleri kontrol altmda bulundurmu~, her hafta Sah giinleri kurulan halk pazannm dil.zen ve 
intizamllli saglamt~lardrr. 
3 Adet Yeni yap1 numarataj olu~turulmas1 yapilmt~hr. 
65 adet Sokak numaraland1rmas1 yap1lm1~trr. 

2019 YILI ZABIT A MEMURLUGU GERCEKLESEN HARCAMA TUTARLARI 
Personel Giderleri 168.512,45 TL 
SGK 36.622,66 TL 
Mal ve Hizmet Ahrm Giderleri 8.871,36 TL 
TOPLAM 214.006,47TL 

itfaiye Memurlugunca 2019 mall ytlmda yapdan faaliyetler a~ag1da 
sunulmu~tur 

itfaiye Biriminde 1 itfaiye <;avu~u, (1 itfaiye onba~1 kadro dondurulmu~) , 1 ~ofor ve 1 
Memur gorev yapmaktadrr. Gil.nun 24 saatinde gorevli ve nobetle§e olarak il<;e merkezi ve 
koylerinde 91kan 8 adet yangma mil.dahale etmi§tir. Aynca il<;e merkezimizdeki ye§il 
alanlann sulanmas1, il9emizde tikanan Logarlann su bas1larak a9tlmas1 saglanm1§tlr. 

2019 YILI iTFAiYE MEMURLUGU GER(;EKLE~EN HARCAMA TUTARLARI 

Personel Giderleri 
SGK 
Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 
Cari Transf erler 
TOPLAM 

d) FEN iSLERi MUDURLUGU VE TEMiZLiK iSLERi 

YETKi GOREV VE SORUMLULUKLAR 

210.156,59 TL 
42.884,64 TL 
35.765, 74 TL 

2.942,31 TL 
291. 749,28 TL 

• il<;e Sokak ve caddelerine dokillecek olan asfalt i~lerini organize etmek 
• Mahalle ve Sokaklann asfaltlama, yol a9ma, yagmur sulannm tahliyesi, kumlama 

i~lerini yapmak. 
• in§aat i~lerinin kontrollilgilnil yapmak. 
• <;ah§ma yap1lacak yollann a91lmas1, park, ye~il alan ve kamu alanlanna aynlan 

alanlannm diizenlemelerini yapmak. 
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• ilc;e mahallelerinde planlanan yerlere bordiir ta$1 parke ta$1 yapmak, bunlarla ilgili 
altyap1 malzemelerini temin etmek ve 1slah etmek, miiteahhit tarafmdan yaptlacak 
olan i$lerin ke$ifve tahakkuklanm haz1rlamak. 

• Belediye hudutlan ic;indeki yerle~im alanlannda iiretilen kat1 atiklan gunliik 
toplayarak c;op depolama mahalline ta$1rnak. 

• Y erle$im yerlerinde cadde ve sokaklann ihtiyac; olan yerlerine c;og konteymn 
koymak. 

• ilc;enin cadde ve sokaklanm supurmek sureti ile devamh temiz bulundumak. 
• ilc;enin cadde ve sokaklanm gerektiginde tazyikli su ile y1kamak. 
• Belediyemiz sm1rlan ic;inde kurulan Pazar yerinin temizligini yapmak 
• Kanalizasyon $ebekesi olrnayan yerle$im alanlannm fosseptik kuyulanm iicreti 

kar$1hg1 bo$altmak. 
• Yaz donemlerinde yerle$im alanlannda kara sinek sivrisinek ve diger zararh 

ha$erelerle miicadele etmek. 
• Y ap1 ve in$aat ruhsatlanm duzenlemek. 

iNSAN KAYNAKLARI 

Birimde memur kadrosunda 1 Adet Fen i$leri Miidiirii 2 adet tekniker, 1 adet sozle$meli 
tekniker, Fen i$leri Miidiirliigunde 6 adet i$c;i, Kanalizasyon Hizmetlerinde 3 Adet 
i$c;i,Temizlik hizmetlerinde 3 adet i$c;i ve su i$lerinde 2 adet i$c;i olrnak iizere 14 adet 1~c;1 
ile hizmet vermektedir. 

• ilc;emiz halk1mn daha temiz, daha saghk11 bir ortamda ya~ayabilmeleri ic;in 7 /24 ilc;emizde 
Temizlik ve c;op toplama i~lemine devam edildi. 

• Arac; parkurumuza <;evre ~ehircilik Mudurliigii tarafmdan 1 Det Kanai ac;ma makinas1, 1 
adet vidanjor almarak Belediyemize tahsis edilrni~tir. 

• Barbaros Mahallesi <;ayirh Stadyumu yanmda mesire alam yap1m1 tarnamlanarak 17 adet 
karnelya 17 adet barbeku, 200 adet c;arn ve muhtelif agac;, 6 adet c;e$me, 2500m2 kilitli 
parke ta$I, bordiir ta$1 ve yiiriiyii$ yolu yapm1 ,3600 m2 alanda c;imlemeve ye~il alanlann 
sulama sisterninin tamamlanarak halklm1zm hizmetine sunulmu~tur. 

• Genel olarak ilc;emiz ic;me suyu ~ebekesi ve kanalizasyon $ehekesinin bak1rn onanmlan 
yap1ld1. 

• 29 Ekim Bahc;e Duvan yamndan gec;en 460 mt kanalm 400 liik korige boru ile kapah 
sisteme almarak ogrencilerimizin daha guvenli ~ekilde okula gidip gelmeleri saglanm1$tlr. 

• Fatih Mahallesinde 600 mt 200 liik korige boru ile kanalizasyon c;ah$mas1 yaptlm1$tlr. 
• Y eni yaptlan ilc;e Emniyeti Hizmet binas1 ve lojmanlannm 200 mt 200 liik korige boru ile 

kanalizasyon hattmm baglama i~lemi yap1Irn1$tlr. 
• ~ekerli ic;me suyu isale hattmda bak1m onanmlann yap1lmas1. Su deposuna ic;me suyu boru 

do~emesi ve dranaj c;ah$malan yap1lm1$tlr. 
• 100 mt 400 luk ve 300 liik korige boru ile ilave kanalizasyon hatt1 yaptlmas1. 
• 35 km iller bankasmdan borc;lanma ile $ehir ic;i $eheke ve evlerin yeni $eheke hattma 

baglanmalan i$lemlerinin yap1mma devam edilmektedir. 
• 1 adet 800 m3 ve 100 m3 ic;me suyu deposu yap1ld1. 
• Dogalgaz c;ah$malannm devam etmesi nedeni ile bozulan cadde ve sokaklann bak1m 

onanmlan yapI1d1. 
• Fatih mahallesinde 200 mt dranaj c;ah~mas1 yap1ld1. 
• Yukan Sanayi Caddesinde 5 Adet harebe yapmm yiktm1 yap1larak harfiyatI ahnm1$tlf. 
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• Sanayi Caddesinde bulunan Belediyemize ait harabe olan Mezbahan enin y1k1m1 yap1larak 
harfiyatl almm1~tlr. 

• Belediye Hizmet Binasmm D1~ cephe kaplamas1 yapllarak 1s1 kayb1 onlenmi~tir. 
• Belediye Hizmet Binas1 Dogalgaz donii~fun sistemi yap1larak yakla~1k %50 tasarrufa 

gidilmi~tir. 
• 73 Adet 770 It tekerlekli 9op konteyneri almd1. 
• Kurumumuzun elektrik ihtiyac1 giderlerini kar~1lamak amac1 ile Ges projesi ba~latilarak 

gerekli kurumlardan olurlar almm1~ olup kredi i9in iller Bankasi na b~vuruda 
bulunulmu~tur. Kurulacak yerde Maliye hazinasme ait olup on tahsisi kurumumuza 
yap1lm1~tu. 

• Fatih Mahallesi ~ayirh Futbol sahas1 yanmda bulunan 8744 M2 sulu tarla vasfmda olan 
ta~mmazm kamula~tlrmas1 yap1larak mal sahiplerinden bedeli odenerek satm almm1~tu. 

• K1sm1 Kanalizasyon 9ah~malan i9in ~evre Sehircilik Bakanhgmdan 500.000,00 TL odenek 
Kurumumuza tahsis edeilmi~tir. 

• Y eni 800 m3 hik i9mesuyu deposu tescil harici oldugundan tescili yap1larak Kurumumuza 
tahsisi yapilm1~tu. 

• 100 m3 lOk su deposu San ~am Orman alanmda oldugundan 49 yilhgma Tanm ve Orman 
Bakanhgi ile protokol yapilm1~tu. 

2019 YILI FEN iSLERi MUDURLUGU GER<;EKLESEN HARCAMA TUTARLARI 
Personel Giderleri 703.243,79 TL 
SGK 137.464,19 TL 
Mal ve Hizmet Alun Giderleri 1.432.944,98 TL 
Faiz Giderleri 1.131,77 TL 
Cari Transferler 2.735,49TL 
Sermave Giderleri 120.016,90 TL 
TOPLAM 2.397.537,12 TL 

2019 YILI FEN ISLERI MUDURLUGU SU TEMINI VE HIZMETLERI 
Personel Giderleri 148.821,38 TL 
SGK 26.928,68 TL 
Mal ve Hizmet Ahm1 Giderleri 202.560,35 TL 
Faiz Giderleri 99.357,89 TL 
Cari Transferler 963,11 TL 
Sermaye Gideri 2.174.395,34 TL 
TOPLAM 2.653.026,75 TL 

2019 YILI FEN iSLERi MUDURLUGU ATIK YONETiMi HiZMETLERi 
Personel Giderleri 273.659,58 TL 
SGK 58.054,92 TL 
Mal ve Hizmet Ahm1 Giderleri 39.850,29 TL 
Sermaye Giderleri 19.000,00 TL 
TOPLAM 390.564, 79 TL 
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2019 YILI FEN iSLERi MUDURLUGU ATIK SU YONETiMi HizMETLERi 
Personel Giderleri 265.947,52 TL 
SGK 57.430,44 TL 
Mal ve Hizmet Ahm1 Giderleri 144.823,50 TL 
Faiz Giderleri 11.885,75 TL 
TOPLAM I 480.087,21 TL I 

YAPI KULLANMA iziN BELGESi (01.01.2019-31.12.2019) 

ADI VE SOYADI VERiLi~ TARiH 
NahitALSAC 13/05/2019 
MehmetKANDAL 18/06/2019 
VahitALSAC 04/07/2019 
Serdal BALIBEY 25/09/2019 
Ozcan BAHADIR 15/11/2019 
Ozcan BAHADIR 15/11/2019 
Ozcan BAHADIR 15/11/2019 
YavuzEZGiN 06/12/2019 

YAPI RUHSATI (01.01.2019-31.12.2019) 

ADI VE SOY ADI RUHSATNO 
ismail CiMEN 2019/1 
EnisOKUYAN 2019/2 
VarolATES 2019/3 
Emniyet Miidii.rliigii Lojmam 2019/4 
Emniyet Miidiirliigii Hizmet Binas1 2019/5 
Ogretmenler Evi 2019/6 
Koksal KOCi 2019/7 

2020 YILINDA YAPILMASI GEREKENLER 
• il9emiz i9me suyu dag1tun ~ebekesinin yaptmma devam edilecektir. 
• Pa~ayurdu koyiinden 13 km lik bir mesafeden cazibeli yeni i9me suyu hath 

do~enerek il9emiz depolanna baglantism1 yapllmas1. 
• Belediye 9ah~anJanrun perfonnanslanm art1nnak amac1 ile egitim ve seminerlerin 

daha s1k yaptlmas1m saglamak. 
• Halk1 bilin9Iendinnek maksad1yla y1lda en az iki kez halka a91k seminer veya 

konferanslar diizenlemek. 
• Kati at1klann (9oplerin) haftanm hergiinii toplanmasma devam edilecek. 
• <;op depolama yerlerinin rehabilite edilmesi. 
• Hayvansal atiklann depolanmasmda 9evreye zarar venneyecek, goriintii kirliligini 

ortadan kalduacak ~ekilde depolanmas1ru saglamak. 
• Belediye web sitesinin kullammm1 yaygmla~t1nnak. 
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• il9emizde yap1m1 tamamlanmarm~ ve a9I1mas1 ongortllen yollann ( asfalt, sathi, 

bordiir ve ta~ ) yap1lmas1. 
• Halktm1zm ihtiyac1 olan sosyal ama9h mekanlan yaratmak , devamhhgm1 saglamak. 
• Halktm1z1 rahats1z eden goriintii kirliligine neden olan sorunlann ortadan 

kaldmlmas1. 
• Yagmur suyu kanallannm gozden ge9irilmesi ve gerekli yerlere yagmur suyu 

kanallannm yapI1mas1 
• Kanalizasyon sistemi olmayan yerle~im yerlerinin kanalizasyon sistemlerini en ktsa 

zamanda yaparak ~ebekeye dahil etmek. 
• imar plamnda aynlm1~ alanlarda yeni parklar yapI1mas1, fidan11klar 0Iu~turulmas1, 

rekreasyon alanlan ile 9ocuk parklan yapI1mas1. 
• T1bbi at1klann toplanmas1 ve yok edilmesi organizasyonunu yapmak 
• Ruhsats1z i~yerleri kontrol edilerek, ruhsatlandmlmas1m saglamak. 
• Ba~1bo~ hayvanlann kontrol altma almmas1. 
• Siirekli in~aat denetimlerinde bulunarak iI9emizdeki ka9ak yap1Ia~may1 onlemek 
• il9emizdeki sosyal ve kiiltiirel alt yap1 alanlanmn kamula~tirmalanm yaptp, modern 

~ehircilik planlamasmm olu~umunu saglamak 
• iI9emizde y1lalacak derecedeki tehlikeli binalar, enkaz ve birikintilerin tespiti 

yap1Iarak ortadan kaldmlmasm1 saglamak 
• iI9emiz hali hazir haritas1 ile kadostral haritas1m say1salla~t1rarak ,iI9emiz ~ehir imar 

plam revizyonunun dijital ortamda yapilmas1 ve ya yaptmlmas1 i~lemine devam 
edilecek. 

• i9me suyu abonelerinin gozden ge9irilerek saghks1z ~ebekeleri ve ka9aklan onleyici 
9ah~malar yapmak. 

• <;evre Diizenlemeleri yapmak. 
• i9me suyu ~ebeke yap1m1 ve dogalgaz hatlannm ge9tigi giizergahlarda cadde ve 

sokaklarm yol ve kaldmm yap1mlanna devam edilecek. 
• Y eni yaptla~ma olan yerlerde Ruhsat Almadan once 3194 say1h imar kanununun 15 

ve 19.nct maddelerine gore yol terklerini alarak 1/1000 imar planma uyarak yeni 
yollann a91lmasm1 saglamak. 

IV.KURUMSAL KABiLiYET VE KAPASiTENiN DEGERLENDiRiLMESi 
a. Ostiinliikler 

1. Altyap1sm1 biiyiik ol9iide tamamlarm~ olmas1 
2. Degi~en mevzuatm yakinen takip edilmesi , yeni mevzuat konusunda personelin 

egitimi i9in diizenlenen seminerlere personelin katihm1mn saglanmas1. 
3. Ara9 parkurumuzun yeterli olmas1 
4. iyi bir 9ah~ma ortam1mn bulunmas1 
5. Belediyemizdeki teknolojik donamm ve yaz1hmlarm yeterli 0Imas1. 
6. Az personelle 90k i~ yapI1mas1 
7. Belediye ba~kammn yenilige a91k olmas1 
8. Sivil Toplum Kurulu~lan ile i~birliginin geli~mi~ olmas1 
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9. Vatanda~lann istek ve ~ikayetlerinin anmda degerlendirilerek pratik bi9imde 

sonuca baglanmas1. 
b. Zaydl1klar 
1. Yasalarla tammlanan gelir kaynaklanmn yeterli olmamas1. 
2. Belediyemizce yapilmakta olan hizmetlerin, zorunlu olarak belli zamanlarda 

koy ve beldelere de yapilmas1(itfaiye , ambulans, kep9e vs.) 
3. Vergi, SSK, Emekli Sand1g1 ve Elektrik gibi resmi kurumlara borcumuzun 

olmas1. 
4. Y eteri kadar memur personelin olmamas1. 

ONERi VE TEDBiRLER 

a. Y eni yerle~im alanlan olu~turularak arsa iiretilmeli; boylece ekonomik ve 
sosyal a91dan il9emizin kalkmmasma katklda bulunulmahdu 

b. Il9emize yeni baglanan cadde ve sokaklarm imar uygulamalan en k1sa siirede 
bitirilmeli. 

c. Belediyemizce zamamnda tahsil edilemeyen alacaklann tahsilini hizlandirmak. 
d. Belediye 9ah~malanm1zm ivme kazanabilmesi, yapilan hizmetlerin rantabl 

olmas1 ve 9ah~ma yapacag1m1z i~lerin programh olmas1 i9in payda~ kurulu~lar 
arasmda yol,altyap1 ve hizmet sualamas1mn olmas1 gerekmektedir. 

e. Y ere I yonetimlerde gelirlerin artmlmas1 i9in 91kacak kanunlarla ilgili kamuoyu 
olu~turularak Belediye gelirlerinin artmlmas1 yonii.nde lobi faaliyetleri 
yaptlmahdtr. 

f. Mevcut bilgisayar teknolojisinden daha iyi faydalarulabilmesi i9in personelin 
hizmet i9i egitim kurslanna gonderilmesi verimliligi artuacakt1r. 
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ic; KONTROL GUVENCE BEYANI 

Ost yonetici olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin giivenilir, tam ve dogru oldugunu beyan 
ederim. 

Bu raporda a~1klanan faaliyetler i~in biit~e ile tahsis edilmi§ kaynaklarm, 
planlanm,, ama~lar dogrultusunda ve iyi mali yonetim ilkelerine uygun 
olarak kullamld1g1m ve i~ kontrol sisteminin i§lemlerin yasalhk ve 
diizenliligine iliJkin yeterli giivenceyi saglad1gm1 bildiririm. 

Bu giivence, Ost yonetici olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, i~ 
kontroller, i~ denet~i raporlan ile Say11tay raporlar1 gibi bilgim dahilindeki 
hususlara dayanmaktad1r. 

Burada raporlanmayan idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir 
husus hakkmda bilgim olmad1gm1 beyan ederim. 25 / 03 / 2020 

32 

cll(k4 
Atan~ BAHADIR 
Belediye Ba$kam 



2019 Y1Li FAAUY£T RAPORU 

MALi HiZMETLER BiRiM YONETicisiNiN BEYANI 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yonetim ve kontrol mevzuat1 ile diger mevzuata uygun 
olarak yOrOtOldOgOnO, kamu kaynaklannin etkil i, ekonomik ve verimli bir ~eki lde 
kullanilmasm1 temin etmek Ozere ic; kontrol sOrec;lerin in i~letildigini, izlendigini ve 
gerekli tedbirlerin almmas1 ic;in du~Once ve onerilerimin zamaninda Ost yoneticiye 
raporland1gm1 bey an ederim. 

idaremizin 2018 y1h Faaliyet Raporunun Mali Bilgiler " boli.imi.inde yer alan 
bilgilerin gi.ivenilir, tam ve dogru oldugunu teyit ederim. 25 / 03 / 2020 
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YAZI i$LERi ve KARARLAR HiZMETLER BiRiM YONETiCiSiNiN BEYANI 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yonetim ve kontrol mevzuat1 ile diger mevzuata uygun 
olarak yOrOtoldOgOnO, kamu kaynaklannm etkili, ekonomik ve verimli bir ~ekilde 
kullarnlmasm1 temin etmek Ozere i<; kontrol sOrec;lerinin i~letildigini, izlendigini ve 
gerekli tedbirlerin almmas1 ic;in dO~Once ve onerilerimin zamanmda Ost yoneticiye 
raporland1gm1 bey an ederim. 

idaremizin 201f y1h Faaliyet Raporunun Vaz, i,1eri boliimiinde yer alan 
bilgilerin giivenilir, tam ve dogru oldugunu teyit ederim. 25 
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FEN i$LERi HiZMETLER BiRiM YONETiCiSiNiN BEYANI 

Bu idarede, faaliyetlerin mali yonetim ve kontrol mevzuat1 ile diger mevzuata uygun 
olarak yOrOtOldOgOnO, kamu kaynaklannm etkili, ekonomik ve verimli bir ~ekilde 
kullanilmas1ni temin etmek Ozere i<;; kontrol sOrec;;lerinin i~letildigini, izlendigini ve 
gerekli tedbirlerin ahnmas1 i<;;in dO~Once ve onerilerimin zamanmda Ost yoneticiye 
raporland191ni beyan ederim. 

idaremizin 2019 y1h Faaliyet Raporunun Fen i$1eri bolumi.inde yer alan 
bilgilerin gi.ivenilir, tam ve dogru oldugunu teyit ederim. 25 / 03 / 2020 
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