
MALİ HİzMETLER BiRiM yöxnricisixiN BEyANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim döhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuatauygun olarak
Yürütüldüğünü, kamu kaynaklannın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin
etmek izere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düŞünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 20|9 yiıı Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 0210412020

Mali Hizmetler Müd.Vek.



iç roxrnoı, cüvENCE BEvANI

Üst yönetici olarak yetkim ddhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tüsis edilmiş kaynaklann, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığtnl ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak süip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporlan gibi bilgim d6hilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim. 0210412020



* Yasa ve Yönetmeliklere önem veren şeffaf yönetim anlayışına sahip, halkla ilişkileri güçlü
olan bir yönetime sahip olması.

B- ZAYIFLIKLAR:
Yaptığımız araştırma ve tespİtler sonucu görünen zayıflıklarımız, aşağıda görüldüğü

tizeredir.

* Çarpık ve dağınık yapılaşma
* İmar planının çok geniş ölçekte tutulması
* İlçemiz sınırları içerisindeki hazine arazilerinden faydalanıım.ıma
* Son yıllardaki iç göç yoğunluğu.
* İlçemizi gtindeme getirecek proje ve etkinliklerin yeterli olmaması.
* Kanalizasyon ve katı atıkların vüşi ortama bırakılarak, çevre kirliliği yaratması.
* Otoparkların yetersizliği.
* İlçemizde herhangi bir sanayi yatırımı ve yfüsek okul bulunmrıması.
* Sosyal ve Kültürel tesis ve aktivitenin yetersiz olması.
* Son nüfus saylmı dolayısıyla ortalama 1629 nüfus üzerinden aldığımız hisse dolayısıyla

mali imkanlarımızın yetersizliği.
* İlçemizde tanmı yapılan arazininparçalı ve dağınık olması.

C_ DEĞERLENDİRıvIE:

Yukandaki zayıflftlarımz ve üstiinltiklerimiz göz öni.inde bulundurularak, imkanlarımız
dahilinde zayıflıklan nasıl üstiinlfülere çevirebiliriz gayret ve çabası içinde ti,im çalışanlarımızla
elimizden geleni y apmaktay ız.

v- öNnni vrc TEDBİRLER
Belediyemizin gerek program çalışmaları sırasında gerekse sivil toplum örgütleri ve hane

halkı ile yapılan toplantı ve sohbetlerde ortaya atılan görüş ve öneriler doğrultusunda program ve
pğe geliştirerek bunlann hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Yukarıdaki hususlar çerçevesinde kıt olan imkanlanmızla beldemiz insanının hak ettiği
ölçüde hizmet vermenin gayret ve çabalan yanında İlçemizin çağdaş bir kent olması konusunda yeni
adımlar atarak geleceğe umutla bakma gayreti içinde çalışmalarımuın sürdürülmesine devam
edilmelidir.

Bu inanç ve düştincelerle 2018 yılında daha yoğun bir iş temposu ile birlik ve beraberlik
içerisinde çalışacağımızı timit eder, gereğini takdirlerinize aız ederim. 021041201,9

ER



15- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Nakdi Yardım, Yol Süpürme Aracı, Vidanjör ve Kamyon
talebinde bulunulmuşfur. Bunların içinden 500.000.00 tl şartlı nakdi yardım hak kazanılmıştır önümüzdeki
süreçte yapılan işler neticesinde kasamıza aktanlacaktır.
|7-)İ|çemiz Aşağı Mahalle Sahil Caddesinde yüklenici firma TOKİ inşaatına 20l8 yılında başlanmıştır.
Projenin içeriği 5 Blok 1 adet Ticaret Merkezi, her Blokta 12 adet daire toplamda 59 adet Konut olacaktır.
Yapımı devam etmektedir.
18-) Geleceğe Nefes Ol kampanyası adı altında ilçemize ağaç dikimi gerçekleşmiştir.
l9-) Belediye Bahçemizin temel duvarı yapıldı. 150 metre.
20-)Her yıl ilçemize ve mahallelerimize 1000 adet ağaç dikimi yapılmakta olup ve ayrı yeten ilçe halkımıza
fi dan dağıtımı yapılmaktadır.
2|-)İ|çemizde Ramazan ayında yetim ,dul ve öksüzler için yardım paketleri hazırlanıp dağıtılmıştır.
22-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan Miller Bahçesi projemiz onaylandı yapımına başlanılacaktır.
23-) Düvenci caddesinin belli bir bölümü ve ara sokaklarda soğuk asfalt çalışması yapıldı.
24-) Arasöğüt caddesi Asfaltlama çahşması 2019 yılı içinde tamamlanmıştır.

IV KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTEUİX
DEGERLENDİRİLMESİ

n-üsrüNıüxınn:
.. .., ,.İ:r.lıllarda YaPtığımız araştırma ve tespitlerimiz sonucu belirlenen üstünlükleri miz, aşağıda

gonrlougu l,Lzeredlr.

* ilçemizin planlamaya açık oldukça geniş alanlara süip olması
* İlÇemizin yerleşim konumu olarak çot şanslı ve elverişli bir konumda olması
* İlÇemiz halkının dayanışma ve yardımlaşma duygularının yüksek boyutta olması
* Belediye Başkanının iktidar partisinden olması
* Belediyeciliği çok iyi bilen bir kadroya sahip olunması.
* SermaYesinden faydalanabileceğimiz gurbetçi vatandaşlanmızln çok olması.* Sınırlanmız içerisinde bulunan Suğla Göleti ve Gölciik yaylası İıe turizm potansiyeline

sahip olması

FAALİyeıı_en Miktarı Maliyeti ödenen Kalan

kilitli parke Taşı Alımı ve Montailanması 5000 m' 101.214,00 101.214,00
Belediyemiz bahçe duvarı ma|zeme alım ve
işçilik 150 metre tül

20.000,00 20.000,00

b) Park ve YeşilAlan Çalısmaları
-Yeşil alanların çimlerinin biçilmesi 5.000,00 5.000,00
-Dikili ağaçların sulanması 2.000,00 2.000,00
-Sinekle mlicadele ilaçlama ,12.633,00 12.633.00

Q Makine Parkı
-Araç gereç tamir bakım ve onarımı 39.664.64 39.664,64

-Akaryakıt ve yağ alımları 150.890,00 150.890,00



ilI FAALİYETLERE
DBĞERLENDiRMELER
a_ ıvıı,ı,i rrizvınrı,nn ninivıi

iı,işxiN niı,ci VE

Mali Hizmetler Müdiirlüğiimüz, l Müdiir Vek. Ve 1 işçi ile yürütülmekte olup,
müdürlüğiimüze kanunla tevdi edilen tüm görevleri yerine getirmektedir. Bu çerçevede Yıllık mali
bilgiler aşağıda sunulmuştur.
2.850.000,00 TL olarak tahmin edilen 20|9 yı|ı bütçesi yıl sonu itibariyle;
a)_ GELİR nÜrçnsİ 2.010.290,76 TL

Vergi Gelirleri 98.575.,47 TL
Vergi Dışı Gelirler : |.9I1.7|5.,29 TL

b)_ GİDER nÜrçnsİ 1.578.153,93 TL
Personel Giderleri : 47I.406.20 TL
Sos Güv.Devlet Prm :59.660,72TL
Mal ve Hizm.Alm : 91 1 .422,50 TL
Cari Transferler : 34.039,24TL
Sermaye Giderleri : 101 .625,27 TL
Faiz Giderleri : 00 TL

Olarak gerçekleşmiştir.
Gönilüyor ki bütçe uygulama hedefimiz Gelirlerde % 70 oranında Giderlerde % 55 oranında
gerçekleşmiştir. Bunun tek sebebi ise 2019 yıh içerisinde hisselerimizin yeni nüfus üzerinden
gelmesidir.

Faalivet ve Proİe Bileileri.

1-) Belediye meclisim\z rapor yılları arasında 11 Olağan ve 1 olağanüstti meclis toplantısı yapmıştır. Bu
toplantılarda34 adetkarar alınmış ve hiçbir kararımız İdare Mükemesine gitmemiştir.

2-) Belediye enciimeni 33 adet karar almıştır.
3_) Belediye evlendirTne memrrrluğunda 2019 yılı içerisinde 7 adet evlenme akdi yapılarak kendileriı
uluslararası aile ctizdanr verilmiştir.
4-) 20Ig yılında 850 adet giden evrak olmuştur. Yine 2019 yılında 950 adet gelen evrak kaydı yapılmıŞ ve

ilgili yerlere cevapları yazılmıştır
s_J neleaiyemiz Fen Memurluğu tarafından 20119 yılıı içerisinde 3 adet İnşaat Ruhsatı verilmiştir.

6-) Beledİyemiz Fen Memurlugu tarafindan 2019 yıh içerisinde 2 adet Yapı Kullanma |zin Kullanma

Belgesi verilmiştir.
7_) bu dönem içerisinde Belediyemize}} adet dilekçe başvurusu yapılmış ve cevaplandırılmıştır.

uİ aeıeaiy e ZİbıtaBirimince ilçemizde muhtelif tarihlerde Umuma açık işyerleri ile Gıda satıŞı YaPılan
yerlerde gerekli denetimler yapılaıak halkın sağhğına önem verilmiştir.
10-) A 101 marketler zinciri ilçemize kazandırılmıştır.
rı_i roNyA vALiLiĞi yarınıM vE IzLEMF,'KooRDiNAsyoN DAİRE BAşKANLIĞ[NA
surıılan projeler neticesinde bozkır caddesi kaldırım yenilemesi için 250.000,00 tl YallhüYük
Merkez Imam Hatip Ortaokulu Bilim ve Akrl Oyunları Atölyesi yapılması hususunda 50.000,00 tl

şartlı nakdi yardım alınıp ihaleye çıkılarak bahsi geçen işler tamamlanmıştır.
12_) Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 adet damperli kamyon talep projemİz gönderildİ.

13-) ilçemiz ara sokaklarımız kilitli parke taşı ile kaplandı. Yapılan alan toplamda 5.000 m2 dir.

14_) İLçemiz Bozkır caddesi karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonrasında 1,5 km

uzunluğunda 20 metre genişliğinde alt yapı yağmur sulu drenaj, Telekom fiber hattı, elektrik havai hatları

(%50), kanalizasyon hattı yer altına alınarak sıcak asfalt ile kaplandı prestij cadde pozisyonuna getirildi.

15-) Kültür Turizm Bakanlığına 9. Gölcük yayla şenliği festivali için nakdi yardım talep dosyası hazırlanıp

gönderildi, yeni tip covid-19 virüsü dolayısı ile henüz bir sonuç alınamadı.



II AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlarımız:

Kurum olarak €ımacımlz, vatandaşım|za en iyi ve en çabuk şekilde en iyi hizmetin nasıl
götiiriilmesi gerektiği, Yahhüyiik'ü daha iyi yerlere getirmektir.. Tüm çalışmalarımız ve
gayretlerimiz bu yönde olacaktır. Belediyemiz Faaliyetlerinde ana amaçlar şunlardır.

1- Çağdaş görüniimlü bir İlçe oluşturmak.
2- Yalıhüyüklülerin yaşam standardını ytikseltmek.
3- Belediye hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak.
4- Cazibe merkezi haline gelmek.

Hedeflerimiz:
1- Uygun alanlara park yapımı.
2- Kayacık Caddesi ile Sahil Caddesi arasında kalan bölgede İmar kanununun 18. Maddesi

uygulanması
3- Sahil Yolu Caddesinde bulunan Hazineden Belediyemiz mülkiyetine trampa yoluyla dahil olan

77 ait parselin vatandaşa satışınrn sağlanarak Belediyemize ge|ir sağlanması
4- Gölcfü Yaylasında mesire alanı projesi tamamlanmış olup yakında bitecektir. İlçemiz Sahil

Yolu Caddesine mesire alanı yapılması
5- İlçemize bağlı yaylaların ifrazının yapılarak, Kuruçay ile İlçemiz arasındaki sınır anlaşm az|ığı

sonuçlandıkan sonra Orman Bakarılığındankiralama voya satış yoluna gidilmesi.
6- Vatandaşlanmzrn organik tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 23 adet 4a00 m2 arsalar

tamamlanarak satılmış olup hayvancılığa hazır hale getirilmiştir. Bu yıl içerisinde de 200.000
m2 alanın organize tarrm ve hayvancılık projesi tamamlanmış olup ilgili kurumlardan izinler
alınarak faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.

1- İmar Planında Sanayi Sitesi olan yerlerin Belediye imkAnlan el verdiği ölçüde istimlak edilerek
Sanayi Sitesi kurulması için girişimde bulunulması.

8- Sahil Yolu Caddesinin örnek bir cadde haline getirilmesi (Ağaçlandırılarak ve Bisiklet Yolu
yapıIarak.

9- Yeşil alanların çoğaltılması
10- Balıkçılığın geliştirilmesi için (alabalık tesisleri v.b. ) teşvik edilmesi
ll-Mevcutta bulunan sanayi dükkdnlannın genişletilmesi için kamulaştırma çalışmalarımız

devam ediyor.
l2- Sosyo kültiirel faaliyetler artınlarak, hallamızla dayanışma ve kaynaşmanın sağlanması.
13- Arasöğüt mahallemize Gençlik ve Spor Bakanhğından 1 adet açık halı saha yapımı için proje

sunuldu.
l4-İmar planında sanayi sitesi olan yerlerin Belediye imkdnları el verdiği ölçüde istimlak

çalışmaları devam ediyor.



Sayılı İmar Kanunu, 501 8 Sayılı Kamu Mali ve Yönetim Kanunu, 3516 Sayılı Ölçıl ve Tartı Aletleri
Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu,4982 Sayılı Bilgi
Edinme Kanunu, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatlar
Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanunu, 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu, 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu ve adını
zikredemediğimiz diğer Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar olarak bir çok mevzuat
bulunmaktadır.

E_ iDAREvn irişriN BİLGİLER
a)- İdari ve Fiziki Yapı:
1972 yı|ına kadar köy konumunda iken 1972 yılında Belediye , Igg0 yılında da ilçe olarak

hızh bir idari gelişim gösteren Belediyemiz, Aşağı Mah, Sahil yolu Cad. 20 kapı nolu mülkiyeti
Belediyemize aitti.im birimlerinin içinde bulunduğu Belediye hizmet binasında hizmet vermektedir.

b)- Belediye Organları:
Belediyemiz, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlığından oluşmakta

olup organ y aptmft aşağıda gönlldüğü tizeredir.

Belediye Başkanı : Hasan KOÇER

KEMAL
FERİDUN ÇELlK

SÜLEYMAN CERAN
HASAN AKYILDlz
RAMMAN GÜNEY
AHMETATAK
MEHMET K|YAK
KEMAL YlLMAZ
HASAN çETIN

1-Feridun ÇEL
2-Hasan AKYILDIZ
3-Ahmet ATAK

Encüm
Kemal R
Hasan AKY|LDlZ

Mehmet AKYOL
Mehmet AKBULUT

mar
Kemal DEMİR
Mehmet KIYAK
Süleyman CERAN

Süleyman CERAN (,1_ Başkan Vekili)
Kemal DEMİR (2. Başkan Vekili)

Hasan ÇETlN (Katip Üye)
Ferudun ÇELiK (Katip Üye)

c)- Belediye Komisyonları:
K

Hasan ÇET
Hasan AKYILDIZ
Kemal YILMAZ

d)- Personel Durumu:

M.emur Sürehli İSCİ Sirket İscisi Sözlesmeli Toplam31l02T6

e)- Araç Durumu :

Oto Damperli Kepçe Traktör Arazöz CenazeNakil ToplamÇöp Aracı



20|9 YILI
yALIHüvüx BELEDiynsi Baar,iynT RApoRU

SIJNUM :

Değerti Arkadaşlar ve Meclis Üyelerimiz.
Bildiğiniz iızere 3l Mart 2019 Yerel Seçimleri kazarıarak görevimize devam effik

elhamdülillah
Ne büyiik talihsizliktir ki İlçemiz siirekli göç vermekte olup nüfusumuz gittikçe düşmekiedir

bu da iller bankasından ilçemizin hizmetinde kullanılmak iızere gönderilen hisseyi de olumsuz
etkilemektedir.

Bu, bizim gibi dayanağı İller Bankası olan Belediyelerin 3l2 daralması, küçülmesi demektir.
İmkönlar olarak 3/2 ktiçülen Belediyemizde istek ve talebin slnrsz, yapılacak çok iş,

alınacak çok mesafe olduğunu bildiğimizden; mevcut şartlar döhilinde ne yapabileceğimizi
planlayarak yola devam etmeye başladık.

Her ay sizlerle stirekli yaptığımız toplantılar ve Enciimenimizce yapılan haftalık
toplantılarda da giindeme gelen İIçemiz ve Belediyemiz sorunlarına çöztim iiretmek, İlçemiz ve
Beldemiz öncelikleri göz öniinde bulundurularak, imkAnlarımız df,hilinde etkin ve verimli bir
hizmet sunmaya çahşmaktayım.

Bu çalışmalarımıza katkılarınızdan dolayı, başta sizlere Belediyemiz çalışanların4
İlçemizdeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Sivil Toplum Örgtitlerine ve halkımıza ştikranlarımızı
sı.ınaf, 5393 Sayılr Kanun çerçevesinde hazrrlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunu takdirlerinize arz
ederim.

I _ GENEL BİLcİr.nn
A_ MİSYON :

Yalıhüyiik Belediyesi olmanrn bilinci ve sorumluluğunda; Çağdaş Belediyecilik anlayışına
sahip olmak, Halkın oıtak ihtiyacını karşılamak, sosyal külttirel, ekonomik yönden şehirleşmenin,
zihinsel, fiziksel, açıdan yurttaşların yetkinleşmesine katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini
yükseltecek ttim hizmetleri sunmak.

n_ vİzyoN :

Planlı atılım Tasamıflu yatrrım
BELEDİYE olmak.

c_ ir,KEr,nniıvıiz :

1. İhsana Saygı

yapan, projeleri hayata geçirebilen, ciddi ve gerçekçi

2. Yalıhüyfü 'lülerin haklarına saygı
3. Şeffaflık
4. Tarafsızlık
5. Kararlıhk

D_YETKİ VE SORUMLULUKLAR :

Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlanru karşılamak tizere
kurulan ve karar organl seçmenler tarafindan seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip,
Kamu Ttizel Kişiliği olarak tanrrur. Bu tanım çerçevesinde başta 5393 Sayılı Belediye Kanununun;

a)- 14. Maddesinde Belediyenin görev ve sorumlulukları,
b)- 15. Maddesinde Belediyenin yetki ve imtiyazlan,
c)- 18. Maddesinde Belediyemiz Meclisine,
d)- 34. Maddesinde Belediyemiz Encümenine,
e)- 38. Maddesinde Belediye Başkanına, verdiği yetkiler yanında 2464 Sayı|a Belediye

Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı EmlakVergisi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi HıfzısıhhaKanunu,3194

6. Hoşgörü
7. Tarihine bağlılık
8. Doğaya özen
9. Kurumsa]laşan yapı
10. Yetkinleşen personel


