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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Belediyemiz 5393 sayılı Belediyeler Yasası kapsamında kaynaklarını her zamanki titizliğiyle etkili bir şekilde planlayarak ve verimli kullanarak bir yılı daha geride bırakmıştır. Bilindiği gibi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu Mali yapısının yeniden oluşturulması
amaçlanmış ve bu çerçevede Mahalli İdarelerde yeniden yapılanma başlamıştır. Bu anlayış içerisinde
Belediyemiz tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirerek sonuçlarını 2021 faaliyet raporunda
açıklamıştır. Belediyemizde ihtiyaç duyulan hizmet sıralamasında her yıl olduğu gibi bu yılda çevre, yeşil alan, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, altyapı hizmetleri, sosyal hizmetler, teknolojik ve
altyapı yatırımları ağırlıklı olarak yer almıştır. Bu hizmetler 2021 yılı bütçemizin yaklaşık % 55’lik
bölümü ile gerçekleştirilmiştir.
İsrafçı değil, insaflı belediyecilik anlayışıyla hareket etmek suretiyle, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, detaylarını raporda göreceğiniz faaliyetlerimizi siz değerli Belediye Meclis
Üyelerimizin ve daima hizmetlerin en güzeline layık olan Feke halkının destekleriyle gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Çağdaş ve modem bir Feke oluşturma gayreti içerisin de, faaliyet dönemi boyunca bize verdiğiniz bu destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Faaliyetlerimizin yer
aldığı bu rapor meclisimizde görüşülüp değerlendirileceği gibi, ilçemiz halkı tarafından incelenerek
kamuoyunun da belediyemizin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Şeffaflık ve
hesap verilebilirlik ilkelerinin gereği olarak tüm birim yöneticilerimizin bir yıllık süre içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri bu tür raporlarla ortaya koymaları faaliyet sonuçlarının çok daha verimli hale
gelmesini sağlamaktadır.
Böylece 2021 yılı faaliyet raporunun siz değerli Meclis Üyelerimizin ve müteakiben de Feke
halkının görüş, değerlendirme ve eleştirilerine sunulmasıyla elde edilecek sonuçlar, daha sonraki yıllarda yapılacak çalışmalarımıza rehber ve ışık olacaktır. 2021 yılı faaliyet raporumuzun beldemize,
halkımıza ve ülkemize hayırlı olması dileğiyle, raporu hazırlayan yönetici arkadaşlarımı hem bu rapor, hem de yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutluyor, tüm birimlerin yönetici ve
personeline teşekkür ederek, bundan sonraki yıllarda kendilerine daha ileri hedefler için üstün başarılar diliyorum.

Ahmet SEL
Belediye Başkanı
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1GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyon
Feke’de gelişen, güzelleşen ve yaşanabilir bir kent yaratabilmek için, katılımcı fikir ve değerlere önem vererek, kent idaresinde etkin
rolü olan diğer kamu kuruluşları ile uyum içerisinde hizmet edebilmektir. Genç, dinamik ve donanımlı çalışanları ile, belediyemiz
kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile, Şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile, Feke halkına toplumsal ve kentsel alanda, sosyal,
kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmeti sunmaktır.
Vizyon:
Feke Belediyesi olarak hizmetlerimizde, ısrafçı olmadan, insaflı bir anlayış içerisinde milli ve manevi değerler ile kültürel mirasa
sahip çıkarak, modem ve yeşil bir Feke için, sadece ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı kanunun 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilmiştir.
(5393 sayılı yasanın 14. maddesi)
Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a)
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve
katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar;
konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.
b)
Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve
tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde,
öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi
ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve
hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda
özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye
sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI (5393 SAYILI YASANIN 15. MADDESİ)
a)
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b)
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c)
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
d)
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak;
vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e)
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f)
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g)
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak
h)
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz
almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i)
Borç almak, bağış kabul etmek.
j)
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak,
kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k)
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
1)
Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men
etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek,
n)
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o)
Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde
toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri,
odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması
için gereken tedbirleri almak.
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p)
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve
tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde
araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
(1) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştaydın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı
geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek
suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu
10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su,
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi
hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile
belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
Belediyeye tanınan muafiyet (5393 sayılı yasanın 16. maddesi)
Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 75. maddesi hükümleri Belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediye meclisi
MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmiş üyelerden
oluşur.
MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a)
Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b)
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci
düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c)
Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
d)
Borçlanmaya karar vermek.
e)
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
f)
Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak
ücret tarifesini belirlemek.
g)
Şartlı bağışları kabul etmek.
h)
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile
tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i)
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya,
sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j)
Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek,
k)
Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l)
Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
m)
Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n)
Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla
sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
o)
Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
p)
Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye
karar vermek.
Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu
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r)
s)
t)
u)

Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek.
Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVLERİ
Belediye başkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38. maddesi ile belirlenmiştir.
Buna göre, Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor
kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye encümeni (5393 saydı yasanın 33. maddesi)
Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için
gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye
olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği
iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş
kişiden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın
görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ (5393 SAYILI YASANIN 34. MADDESİ)
a)
Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b)
Yıllık çalışma programına alman işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c)
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d)
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e)
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f)
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g)
Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h)
Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i)
Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:
a)
Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
b)
Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere
uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c)
Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin
etmek.
d)
Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e)
Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f)
Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g)
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h)
Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i)
Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek,
j)
Belediye personelini atamak.
k)
Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
1)
Şartsız bağışları kabul etmek.
m)
Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n)
Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
o)
Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p)
Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak.
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C- İdareye İlişkin Bilgiler
1Fiziksel Yapı
Belediyenin Kuruluşu ,Sınırları, hizmet binaları, nüfusu, yüzölçümü ve mahalle sayısı
Adana il merkezinin Kuzeyinde dağlık ve dağının bir arazi üzerine 1895 yılında kurulmuş eski bir ilçedir. Belediyemiz İslam Mahallesi ulus caddesi üzerinde 35/11 nolu hizmet binasında hizmet vermektedir. 9 mahalle iken 6360 Sayılı Kanununla Büyükşehir
sınırları içerisine dahil olmamız nedeni ile İlçemize bağlı 39 Köyün Mahalle statüsüne geçmesi ile 48 mahalle olmuştur.
BELEDİYENİN TAŞINMAZLARI:
50 dönüm arsası,2 adet un değirmeni, 1 adet fırın, 3 adet hala saha,1 adet Düğün Salonu, 1 adet Misafirhane , 3 adet park, 1 adet
Piknik Alanı, 4 adet halka açık tuvalet, 1 adet lojman, Yeşildüşmüş mahallesinde 18 adet, İslam Mahallesi Kocayurdan mevkiinde
11 adet Konut, 69 adet işyeri ile toplamda 98 adet işyeri-konut bulunmakta olup kiradadır.
2-

ÖRGÜT YAPISI

FEKE BELEDİYESİ ÖRGÜT YAPISI
Belediye Başkan Yardımcısı
Yazı İşleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
İnsan Kay.ve Eğt Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kültürel ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Avukat
Şef
Ambar Memuru
İmam
Evlendirme Memuru
Şoför
Tahsildar
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Memur
Mühendis
Mimar
Teknisyen
Tekniker
Şehir Plancısı
Ölçü Ayar Memuru
Zabıta Amiri
Zabıta Komseri
Zabıta Memuru
Hizmetli
Veteriner Hekim
Sağlık Memuru
Hemşire
Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu
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3-

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR VE ARAÇ KAYITLARI

Masa Üstü Bilgisayar
Diz Üstü Bilgisayar
Yazıcı
TV (Led Tv)
Telefon Santral
Telefon Makinesi
Klima
Kesintisiz Güç Kaynağı

15 Adet
5 Adet
11 Adet
6 Adet
1 Adet
15 Adet
36 Adet
2 Adet

Binek Otomobil
Traktör
Damperli Kamyon
JSB Kepçe
Asfalt Kamyonu
Tanker(Kamyon)
Hurda Araç
Çöp Kamyonu
Greyder
Pick-Up
Arazi 4x4 Araç

6 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
3 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
2 Adet

Büyükşehir Belediyesiyle yapılan Protokol ile bedelsiz alınan 1 Adet Hasta Nakil Aracı ve çeşitli firmalardan 4734 sayılı kanunun
22-d maddesine göre Doğrudan Temin usulü ile kiralanan 1 Adet Paletli İş Makinası Belediyemizde bulunmaktadır.
4İNSAN KAYNAKLARI
Birimlerde Çalışan
Toplam Memur Sayısı
Çalışan İşçi Sayısı
Başkan Yardımcısı
Zabıta Müdürlüğü
İnsan Kay.ve Eğt.Müdürü
Mali Hizmetler Müd.
Yazı İşleri Müd.
İmar Hizmetleri Müd.
Kültür ve Sosyal İşl.Müd.
Temizlik İşl.Müd.
Basın Yayın Müd.

14
6
1
4
1
1
2
2
1
1
1

EĞİTİM DURUMU (TÜM PERSONELİN)
Öğrenim Durumu Memur, Daimi İşçi ve Geçici İşçi Toplam
Lisans
7
Yüksekokul
6
Lise
7
İlköğretim
0
NORM KADRO MEMUR SINIFLARI MEMUR SAYISI
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
54
Teknik Hizmetler Sınıfı
19
Sağlık Hizmetleri
8
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
5
Zabıta Hizmetleri
30
Avukatlık Hiz.
1
TOPLAM
117
FEKE BELEDİYESİ PERSONEL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Toplam Sürekli İşçi Sayısı 49
5SUNULAN HİZMETLER
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Yol, asfalt, kaldırım, bina , park, köprü, menfez , yapım işleri, bina bakım ve onarım işleri, araç bakım onarım işleri, atölye hizmetleri, marangozhane hizmetleri, ihale, proje kontrol ve kabul işlemleri, afetle mücadele hizmetleri. Kamulaştırma hizmetleri, planlama
hizmetleri, plan tadilatı hizmeti, inşaat ruhsatı işlemleri, yapı kullanma izni işlemleri, yapı denetim hizmetleri, numarataj hizmetleri,
imar uygulaması hizmetleri, harita işleri.
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TEMİZLİK İŞLERİ HİZMETLERİ
Kent temizliği, Kara ve Sivri Sinekle Larva mücadelesi, uçkun mücadelesi, Haşere ve kemirgenlerle mücadele, çöp konteynerlerinin
dağıtımı, tamiri, bakımı ve yıkanması, geri kazanılabilir katı atıklar ile ilgili çalışmalar ile cadde üzerlerine çöp kovası konulmuştur.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Tahakkuk, tahsilat ve ödeme işlemleri, bütçeleşme, kesin hesabın çıkarılması, taşınır taşınmaz malların muhasebeleştirilmesi, mali
danışmanlık, iç ve dış denetçilere denetim verme Birimlerin ihtiyacı olan mal ve malzemelerin satın alma hizmetleri, depolama
hizmetleri, piyasa araştırma hizmetleri, taşınır mallarla ilgili envanter hizmetleri.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Sıhhi ve gayri sıhhi işyerlerinin denetimi, işyeri ruhsat işlemleri, zabıt işlemleri, güvenlik ve kolluk hizmetleri, seyyar satıcılarla
mücadele çalışması, pazaryerleri denetimi her türlü çevre ve gürültü kirliliğine karşı önleyici hizmetler.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Meclis ve encümen toplantı gündemini belirleme, kararlan raporlama, evrak kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış
yazışma işlemleri. Belediyemiz lehinde ve aleyhindeki bilumum davalarda belediyemizi temsil etme, hak ve menfaatlerini korumak
için dava açmak ve takip etmek, hukuki konularda tüm yazışma ve diğer işlemleri gerçekleştirmek. Belediye Başkanının vatandaşlar ve kurumlarla görüşmelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, her türlü temsil ve ağırlama hizmetlerinin takibi. Belediye
birimlerinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, modem, tarayıcı sunucu, firewall gibi donanımlar ile bu donanımlarda çalışan programları
çalıştırmak, bakım ve kontrolünü yapmak, birimlerin ihtiyacı olan teknolojik cihazların araştırmasını yapma, web sitesinin bakımını
yapmak, web sitemizi güncel halde tutmak,
EVLENDİRME MEMURLUĞU
Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın nikâh işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
D- Diğer Hususlar
IIAMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaçları
Park ve yeşil alan miktarını arttırmak, Bölgemizde yaya ve araç trafiğinin düzenini sağlamak için mevcut yolların bakım-onarımı,
yeni yolların açılması ve hizmete sunulması, Bölgemizde modem ve standartlara uygun halkın ihtiyacını giderebilecek yeni pazaryerleri yapmak, Bölgemizde ticari aktivitenin arttırılması için işyeri yapmak ve yaptırmak, Bölgemizde eğitim, sosyal, kültürel,
sportif ve sanatsal alanda yeni tesisler kurmak, mevcut tesisleri daha aktif hale getirmek, bu alanlardaki etkinlikleri arttırarak beldemizin sosyal yaşantısını canlandırmak, Doğal afetlere karşı önlem almak Gelişen teknolojinin yeniliklerini belediyemiz hizmetlerinde kullanmak ve hizmetlerde ihtiyaç duyulan malzemelerin üretimini yapmak, Belediyemizin sahip olduğu tesisleri, binaları, spor
komplekslerini ve eğitim kurumlarını günün şartlarına göre uygun hale getirmek, Nitelikli personelin çalıştığı, çalışanlarının ortak
değer ve amaçlar etrafında kenetlendiği, personel özlük haklarının korunduğu, idari bir yapı oluşturmak, Feke belediyesi sınırları
içerisinde halkın, temiz ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamak, Belediyenin mali açıdan sağlam bir yapıya kavuşturulması ve
devamlılığının sağlanması, İmar planlarının güncelleştirilmesi, Bölgemizde ihtiyaç duyulan otopark ve pazar alanlarının oluşturulması.
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Gelişmiş ülkeler modeli ele alındığında görülen o ki, sadece hizmet değil, aynı zamanda kaynak üreten yöneticilik sistemi, başarılı
ve kalıcı olmaktadır. Sorumlu belediyecilik anlayışıyla bu sistemi uygulamaya ve popülizmden uzak, gerçekçi, şeffaf ve sosyal bir
belediyecilik, en büyük amacımızdır. Belediyemizin ve beldemizin sorunlarını ve imkânlarını bilerek, önce teşhis, sonra doğru tespit
noktasından hareketle başladığımız çalışmalarımızı, 1 yıldır bu düşünceyle sürdürmekteyiz.
Bu kapsamda beldemizi adına yakışır şekilde yeşile büründürmek, sosyal ve ekonomik yönüyle canlandırıp insanlarımızı rahat, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşturmak ise en öncelikli hedefimizdir. Bu hedefimizi alt başlıklar halinde sıralayacak olursak; Geniş
ve zengin bir alana sahip Feke’yi, yere sağlam basan düşünce ve planlarla, eğitim, sağlık ve spor merkezleri gibi sosyal donatılara
sahip, insanların yaşam seviyesi ekonomik, kültürel ve sosyal yönden yüksek seviyelere ulaşmış bir kent haline getirmek şeklinde
özetleyebiliriz
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1 - 2021 Yılı içerisinde emekliye ayrılan memur bulunmamaktadır.
22021 Yılı Tahsilat Denetimi, Denetim komisyonu tarafından yapılarak düzenlenen Rapor kayıt altına alınmıştır.
34734 sayılı kanunun 22-d maddesine göre Doğrudan Temin usulü ile mal ve hizmet alımları yapılmıştır.
4- Aynı kanunun 19. maddesine göre açık ihale ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır.
Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu
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5 - Ödemelerde kullanılan ödeme emri belgeleri usulüne uygun olarak tanzim edildiği ve harcamaya ilişkin belgeler ödeme emrine
eklenmiştir. Ödemelerden Vergi Borcu yoktur belgesi alınmıştır.
6 - 2021 yılı içerisinde sosyal yardım kapsamında ihtiyaç sahibi fakir kişilere Belediye bütçesinden usulüne uygun olarak nakdi ve
ayni yardım yapılmıştır.
7 - 22 Mart 2021 Kurtuluş bayramı ülke genelinde Covid-19 salgın hastalık nedeniyle alınan tedbir kapsamında toplu törenlerde
kısıtlamaya gidildiğinden Belediye tarafından bayram etkinlikleri düzenlenmemiştir.
8 - Aylık gelir ve gider cetvelleri (Mizan Cetveli) her ay düzenli olarak tanzim edildiği ve(KBS) İlçe Malmüdürlüğüne bilgi verilmektedir.
9- Yıl içinde tahsil edilemeyen Belediye gelirleri (Amme alacakları Kanun kapsamında gecikme faizi uygulanarak) 2021 yılına
aktarılarak tahsil edilmesine devam edilecektir.
10- 2021 yılında tüm dünyada insanları tehdit eden bir salgınla karşılaşıldığından dolayı vatandaşlarımız ve esnaflarımız zor bir süreçten geçmiş ve hala da devam etmektedir. Bu süreçte belediyemiz vefa grubu ile koordineli olarak çalışmış ve yardım paketlerini
ihtiyaç sahibi esnaf ve vatandaşlarımıza ulaştırmıştır. Tüm kutlamalar ve programlar pandemi dolayısıyla iptal edilmiştir.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
1.Hedeflenen ve Gerçekleşen Giderlerin Dağılımı
Feke Belediyesi’nin Gider Bütçesi, dönem içerisinde yapılan aktarmalar ve Sermaye Giderleri kalemindeki devirler ile 25.000.000,00
TL olarak öngörülmüş ve Gerçekleşme oranı % 80,54 olarak incelenmiştir aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GELİRLER
PERSONEL GİDERLERİ

BÜTÇE

GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME ORANI %

2.590.000,00 TL

2.160.656,9 TL

83,50%

380.000,00 TL

313.115,17 TL

82,50%

18.240.000,00 TL

13.596.577,96 TL

75,26%

FAİZ GİDERLERİ

500.000,00TL

974.937,58 TL

195%

CARİ TRANSFERLER

715.000,00 TL

591.589,77 TL

82,40%

SERMAYE GİDERLERİ

500.000,00 TL

2.498.722,89 TL

498%

5.000,00 TL

0 TL

-

2.070.000,00 TL

2.070.000,00 TL

%100-

SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ

SERMAYE
TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
TOPLAM

25.000.000,00 TL

20.135.600,27 TL

80,54%

Belediyemiz, bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesinde mali disiplin anlayışını en önemli öncelik olarak görmeye devam ederken,
diğer yandan da kamu hizmetlerinin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi konusuna da önem vermektedir.
Belediyemiz vergi gelirlerindeki tahsilatın yüksek oranda olduğu görülmektedir. Vergi gelir performansının sürdürülmesi amacıyla
gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir. Belediyemiz ekonomi ve kamu mâliyesi politikalarına uygun olarak tam bir kararlılık
ve mali disiplin anlayışı içinde uygulanmaya devam edilecek; bütçe performansının sürdürülebilirliği açısından kamu mali yönetim
sisteminde alman yapısal tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
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2.Öngörülen ve Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı
Feke Belediyesi’nin 2021 mali yılında ekonomik sınıflandırmaya göre hedeflenen ve gerçekleşen bütçe gelirlerinin, gelir
kalemleri itibarıyla dağılımı ve toplam gelirler içindeki payları aşağıdaki gibidir.

GELİRLER
VERGİ GELİRLERİ

BÜTÇE

GERÇEKLEŞME

GERÇEKLEŞME ORANI %

1.005.000,00 TL

744.092,57 TL

88,24%

860.000,00 TL

444.369,88 TL

67,19%

ALINAN A IŞ VE
YARDIMLAR

5.500.000,00 TL

560.528,34 TL

100,00%

Dİ ER GELİRLER

15.535.000,00 TL

17.079.681,10 TL

98%

2.100.000,00 TL

66960

100,00%

25.000.000,00 TL

18.895.631,89 TL

97%

TEŞE ÜS VE
MÜLKİYET GELİRLERİ

SERMAYE GELİRLERİ
TOPLAM

Belediyenin 2021 yılı gelirlerinin hazırlık bütçesi itibari ile 25.000.000,00 TL olduğu incelenmiştir. Gelir Bütçesinin gerçekleşme
oranı % 96,62’dir. Bir önceki yıl olan 2020 yılının bütçe gerçekleşmesinin ise 13.636.371,44 TL olarak gerçekleştiği, dolayısıyla
bütçe gerçekleşmesinde 2021 yılında bir önceki yıla göre % 38,55’lik bir artış meydana geldiği görülmektedir.
3MALİ DENETİM SONUÇLARI
Genel iş ve işlemler 2021 yılı denetim komisyonu tarafından incelenmiştir.
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2021 YILI FEKE BELEDİYESİ YAPILAN PROJELER
DEVLET MALZEME OFİSİ ÜZERİNDEN BELEDİYEMİZE ALINAN ÇÖP KAMYONU
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASI

13

Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu

BELEDİYEMİZE AİT İŞYERLERİNİN ÇATI TADİLATI
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BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN VALİ , BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE
İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI İLE İLÇEMİZDE TOPLANTI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI
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İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA KOLİSİ YARDIMI
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İLÇEMİZ AKKAYA MAHALLESİ CAMİİ ÖNÜNE PARKE DÖŞEME İŞİ
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BELENKÖY MAHALLESİ MEZARLIK İÇİN KAPALI ALAN VE NAMAZGAH YAPIMI
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MAHALLELERİMİZE VATANDAŞLARIN DİNLENMESİ İÇİN KAMELYA YAPILMASI
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BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN ALINAN 4 ADET ARAÇ
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BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN TAPAN BÖLGESİNDE LAVANTA TANITIMI VE
VATANDAŞLARA LAVANTA GEZİSİ
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RECEP ÇAĞLAR DÜĞÜN SALONUMUZUN ZEMİN BAKIM ONARIMI YAPTIRILMASI
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BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE
BELEDİYE BAŞKANLARINA VE MECLİS ÜYELERİNE HEDİYE SEPETİ DAĞITIMI
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BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN TAPAN BÖLGESİNE YAPILAN HALI SAHA
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İLÇEMİZE KAMP İÇİN GELEN ADANA 1954 FK SPOR KÜLÜBÜ
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BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN FUTBOL KURSUNDA
ÇOCUKLARA FORMA DAĞITIMI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN TORTULU MAHALLESİ CAMİİNE HALI DÖŞEMESİ
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YAZ AYLARINDA SİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARIMIZ

29

Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu

BELEDİYEMİZİN ZİRAAT BANKASI İLE BANKA PROMOSYONU SÖZLEŞMESİ
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN PERSONELE İKRAMİYE VERİLMESİ

31

Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu

BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KİRALANAN TARLALARA BUĞDAY EKİMİ
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KİRALANAN TARLALARA BUĞDAY EKİMİ
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILAN SOKAK HAYVANLARI BAKIMEVİ VE
REHABİLİTASYON MERKEZİ
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN KISACIKLI MAHALLEMİZE YAPILAN ÇOCUK PARKI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN TORTULU MAHALLEMİZE YAPILAN ÇOCUK PARKI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YEREBAKAN MAHALLESİNE YAPILAN PARKE
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN İŞ MAKİNASI KİRALAMASI
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BELEDİYE BAŞKANI VE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLE BİRLİKTE İLÇE
MERKEZİNDE BULUNAN MARKETLERİN FAYİŞ FİYAT DENETLEMESİ
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN MAHALLELERE ATILAN BÜZ ÇALIŞMASI
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29 EKİM CUMHRUYET BAYRAMI KONVOY, KONSER VE HAVAYİ FİŞEK GÖSTERİSİ

41

Feke Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu

29 EKİM CUMHRUYET BAYRAMI KONVOY, KONSER VE HAVAYİ FİŞEK GÖSTERİSİ
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KISACIKLI MAHALLESİNE ASFALT YOL YAPIMI
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BELEDİYE BAŞKANIMIZ TARAFINDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE
ÖĞRETMENLERE YEMEK İKRAMI VE KARANFİL DAĞITIMI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN GÜRÜMZE MAHALLEMİZE YAPILAN
KAPALI DÜĞÜN SALONU

45
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN SÜPHANDERE MAHALLESİ MEZARLIĞINA
KÖPRÜ YAPTIRILMASI
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BELEDİYEMİZ TARAFINDAN ALINAN KAMYON
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İmar müdürlüğü 2021 faaliyet ve proje bilgileri
İmar durumu ve ruhsat sürecini hızlandırarak 2021 yılı içerisinde 29 adet yapı ruhsatı, 18 adet yapı kullanma izin belgesi tanzim
edilmiştir.
Yazı İşleri Müdürlüğü
a-Meclis Çalışmaları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanununun verdiği yetki ve sınırlar çerçevesinde 01/01/202131/12/2021 tarihleri arasında belediye meclisi 14 defa oturum yapmış ve meclis kararı alınmıştır.
b - Belediye Encümen Çalışmaları
5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Belediye Encümenimiz 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında 48 encümen kararı alınmış ve 11
adet ek karar alınmıştır.
Evrak Kayıt Çalışmaları
01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında bakanlık, valilik diğer resmi kurum ve kuruluşlarından Belediyemize gelen evrak sayısı
1502 adettir.
01/01/2021 - 31/12/2021 tarihleri arasında Belediyemizden Bakanlık, Valilik, Resmi Kurum ve Kuruluşlara ve vatandaşlara 1088
adet resmi evrakın gönderisi yapılmıştır.
Evlendirme Memurluğu;
2021 yılı içerisinde toplam 71 çift evlenmek için başvuruda bulunmuş bunlardan 71 çiftin evlenme akdi gerçekleştirilmiş,
Ruhsat İşleri;
2021 Yılı içerisinde 2 adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı17 adet Sıhhi İşyeri ruhsatı,4 adet Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı,23 adet iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilmiştir
2021 YILI BİRİM FAALİYET RAPORLARI
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI FAALİYET RAPORU
1-GENEL BİLGİLER
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON : Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkımızın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sağlanması, Belediyemiz yetkili organ Ve birimlerinin kararlarının uygulanması Belediyemiz hizmetlerinin en ücra köşesine
kadar götürülerek halkın mutluluk ve refah içerisinde yaşamasına hizmetkar olmak.
VİZYON : Belediyemizin teknik makine,araç gereçlerini kurum menfaatini de gözeterek halkın yaşam seviyelerini yükseltmek
amacıyla kullanarak güler yüzlü işini iyi yapan,bilinçli personel ve bireyler yetişmesinde araç olmak.
B-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK
1Belediye Başkanı ve meclisin verdiği kararları uygulamak.
2Belediye Encümen kararlarını uygulayarak kararların hayata geçirilmesini (yetki ve sorumluluklar çerçevesinde)sağlamak.
3Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahalle muhtarları ile Belediyemiz arasında hizmet açısından köprü vazifesi
yapmak.
4Belediyemiz sınırları içerisindeki mevcut yol ve sokakların üst yapılarının (asfalt,kaldırım) yapımını gerçekleştirilerek
tamir ve bakımlarını takip ederek rutin işlemleri gerçekleştirmek.
5İmar planları ve uygulamaları sonucu kamuya terk edilen yolları açarak temelden asfalt aşamasına kadar olan işleri gerçekleştirerek halkın hizmetine sunmak.
6Sınırlarımız içerisindeki metruk,terk edilmiş,görüntü kirliliği yaratan yapıları yasalar çerçevesinde yıkmak ve molozlarını
moloz alanına taşımak.
7Müdürlüğün tahmini gelir,gider bütçesini hazırlayarak tüm Belediye birimlerinin inşaat bakım,onarım,imalat giderleri
tahmini bütçelerini hazırlamak.
8Belediyemiz personel,makine teçhizatları kullanılarak tüm imalatları gerçekleştirmek.
9Belediyemize ait tüm araç,iş makinesi,hizmet aracı vs. tamir ve bakımını yapmak veya yaptırmak.
10Belediyemize ait tüm tesis ve binaların bakım,tamirat ve inşasını gerçekleştirmek.
11Sınırlarımız içerisinde moloz dökülebilecek sahalar oluşturmak ve molozların rutin toparlanarak moloz sahasına taşımak.
12Belediyemizin tüm birimlerinden gelecek imalat,bakım,tamirat işlerini yerine getirmek.
13Belediye kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde cami,sağlık ocağı,okul vb. devlet kurumlarının yapım,inşaat,imalat
konularında katkıda bulunmak.
14Selleşme ve diğer doğal afetler olması durumlarında halkın birebir istek ve şikayetlerine en kısa zamanda ulaşarak çözüm
üretmek.
15Belediyemiz birimlerinin tüm İhaleli İşler’ le ilgili yasal iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
16Vatandaşın yol, yapım, imalat vb. hizmetler için verdikleri dilekçe ve talepleri değerlendirerek yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek ve cevaplamak.
17Belediyemize ait imar planlarımızda Park ve çocuk bahçesi görülen alanlara park ve bahçe, yeşil alan inşaatlarını yapmak.
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18Park Bahçeler için ihtiyaç olan tüm inşaat malzemeleri temin ederek park bahçelerin kullanımına sunmak.
19Spor sahaları ve Çocuk oyun alanları inşa etmek ve halkın hizmetine sunmak.
20Halk Eğitim merkezleri inşa etmek.
21Toplu, düzenli ve temiz Pazar yerleri inşa etmek.
22Yağmur suyu drenaj hatları inşa ederek ona yağmur suyu drenajlarına bağlamak ve çözüm üretmek.
23Kurban Bayramlarında kurban kesim ve satış yerleri inşa ederek ve hazırlayarak halkın kullanımına sunmak.
24Milli bayramlarda beldenin bayrak ve flamalarla süslemesini yapmak.
25Sosyal ve Kültürel etkinlikler, organizasyonlarında her türlü destek ve hizmet faaliyetini yürütmek.
26Belediyemize ait yollarda, yapılarda, makine ve teçhizatta meydana gelen veya oluşan zarar tespitlerini yaparak resmiyette
işleri talip etmek.
27Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan tüm halkın hasta nakil ve cenazelerinin olması durumlarında dini vecibelere uygun iş işlemleri gerçekleştirmek.
28Belediyemiz makine parkı,hizmet araçları ve atölyelerden herkesin eşit ve müşterekte yararlanmasını sağlamak.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU
SUNUŞ Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan halkımızın sağlıklı, mutlu ve temiz bir çevrede yaşamlarının sürdürebilmeleri,
ekonomiye katkısı büyük olan geri kazanılabilir atıkların toplanan miktarlarını arttırmak, medeniyetin ve teknolojinin gerektirdiği
araçlarla hizmet etmek, insanların çevreye olan duyarlılığının sürekli olmasını sağlamak, kurumumuzun bize sunduğu imkanları
tasarruflu bir şekilde kullanmak için çalışmaktayız. Unutmayalım kim sağlıklı bir çevrede yaşamak her insanın en tabi temel
hakkıdır. Temiz çevre , sağlıklı ve mutlu insanlar, yaşanılabilir ve çağdaş Feke belediyesi daima hedefimiz olacaktır.
1GENEL BİLGİLER:
A-MİSYON VE VİZYON
MİSYON: Belediyemiz sınırları içerisinde yapılan kent temizlik hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını denetlemek, çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynırlarının her zaman sağlam ve temiz olmasını sağlamak, insan sağlığını tehdit eden sinek (kara-sivri)
Ve haşerelerle sürekli mücadele etmek, devlet ekonomisine katkı sağlayan geri dönüşüm atıklarının pilot bölgelerde toplanmasına
devam etmek ve ayrıca bu çalışmayı tüm mahallerimize yaygınlaştırmak; belediyemizin müdürlüğümüze sunduğu imkânları en
verimli bir şekilde kullanmak için çalışıyoruz.
VİZYON: Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan halkın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için belediyemiz yönetimi
ile birlikte çalışmak.
B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a)
Evlerde ve iş yerlerinde çıkan katı atıklarının (çöpün) toplanması ve katı atık depolama alanına naklinin sağlanması
b)
Cadde ve sokakların süpürülmesi
c)
Mevcut kamu kuruluşlarının çöplerini alınması
d)
Mahalle aralarına kurulan semt Pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması
f)
Çöpün toplanmasında kullanılan çöp konteynır taleplerinin karşılanması, kırılan, bozulan konteynırların tamiri ve bakımı
ile yıkanması işleminin yapılaması
g)
Yol süpürme araçlarını program dâhilinde belirtilen mahallelerle bulvar ve caddelerin temizlenmesinde kullanmak
h)
Haşere(sivrisinek, karasinek, hamam böceği, bit, pire vb.) ve kemirgen (fare, sıçan) ile dış ve iç mekânlarda ilaçlı mücadele yapmak
i)
İbadet yerleri, eğitim kurumlan, sağlık hizmetleri yapan kurumlan bir program dâhilinde temizliğinin ve ilaçlanmasının
yapılması
j) Mevcut çöp toplama sistemini geliştirmek ya da yeni sistemlerin bulunması hususunda çalışmalar yapmak
k) Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklâm araçları ile kampanyalar düzenleyerek halkın çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve temizliğe katılımını sağlamak
l)
Temizlik şirketi çalışmalarını genel seviyede izlenip denetlenmesi
m) Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi
n) Geri dönüşüm atıkları ile ilgili çalışmalar yapılması
2)
D-DİĞER HUSUSLAR
AMAÇ VE HEDEFLER
a)
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Kanunların verdiği yasal dayanaklar içinde hizmetleri yürütmek
a)
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
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b)
5393 sayılı Belediye Kanunu
c)
4857 sayılı İşçi Kanunu
d)
Temizlik işleri müdürlüğü görevleri ile ilgili mevzuatlar
Temizlik hizmetlerini yürütürken teknolojinin gerekliliği olan tüm hizmet araçlarını kullanmak
Çevre sağlığı hizmetleri açısından da yine teknolojinin gerekliliği olan araç ve ilaçları kullanmak
Ekonomiye çok büyük katkı sağlayan geri kazanılabilir atıkların toplanmasını belediyemize bağlı tüm mahallelerde yaygınlaştırmak.
b)
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLERİ
Kurumun ve idarenin stratejik planına uygun davranmak
İdarenin içerisinde çalışan tüm amir ve işçi personelin eğitici seminerlerle ve teknolojik araçlarla uygulama yaptırarak
bilgilerinin gelişmesi ile birlikte kalifiye eleman olmalarını sağlamak
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Feke
06/04/2022
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI FAALİYET RAPORU
1-GENEL BİLİGİLER:
A-MİSYON:
Beldenin düzeninin muhafaza etmek, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organlarca alınacak kararları
uygulamak.
B-VİZYON: (Zabıta Örgütünün geleceği)
1Ceza veren değil, yönlendiren ve bilgilendiren.
2Kaliteli hizmet veren zabıta
B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Zabıta Birimi direk Belediye Başkanlığına bağlı olup, bulunmaktadır. Belediye Başkanlığı emrinde 1 adet Zabıta Müdürü 3 adet
Zabıta Memuru görev yapmaktadır.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2021 YILI FAALİYET RAPORU
IGENEL İLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON
MİSYON: Yazı İşleri Müdürlüğü belediyemizin en büyük karar organları olan belediye meclisi ve belediye encümeninin gündemini
hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararları karar metni haline getirmek, kesinleşmiş kararların
uygulanması için ilgili birimlere göndermek, belediyemiz genel evrak kayıt işlemlerini yürütmek ve bu çerçevede dışarıdan belediyemize gelen evrakların kayıtlarını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak, ilgili birimlerden gelen evrakların dağıtımını yapmak.
VİZYON: Yasal yetki ve görevlerimiz doğrultusunda, güler yüzlü çalışanlarla
hizmetin en iyisini sunmak
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a)
Belediye meclisi ile ilgili görevleri,
b)
Belediye encümeni ile ilgili görevleri,
c)
Genel evrak ile ilgili görevleri,
d)
Arşiv ile ilgili görevleri,
a)
Belediye meclisi ile ilgili görevleri:
-Belediyemiz birimlerinden yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak belediye meclisinde görüşülüp karar alınmak üzere belediye başkanlığından havaleli konuları gündem maddesi olarak hazırlayıp, meclis başkanlığına sunmak, meclis toplantı gündemi ile
bir önceki birleşime ait meclis karar özetlerini ve kararların birer adet fotokopisini Zabıta Memurluğunca belediye meclis üyelerine
ulaştırmak. -Belediye meclisi ve ihtisas komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak.
-Meclis toplantı tutanaklarını hazırlamak, bu tutanakları bir dosyada saklamak ve incelemeye hazır bulundurmak.
-Meclis üyelerinin, meclis toplantılarına devamlılıklarını belirlemek üzere meclis başkanlığınca tutulan puantaj cetvelini saklamak.
-Meclis toplantısı bittikten sonra alman kararları, meclis başkanı ve meclis katiplerine imzalatmak ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesine göre belediye başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilmeyen kararları Kaymakamlık
Makamına 7 gün içerisinde göndermek.
-Alınan meclis kararlarını meclis karar defterine yazmak ve meclis başkanı ile meclis katiplerine defteri imzalatmak.
-Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantısına, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek
olan huzur hakkı puantajıcı hazırlamak ve gereği için Personel Müdürlüğüne göndermek,
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-Büyükşehir Belediyesinin onayından sonra gelen meclis kararlarının birer nüshasını arşivlemek ve gereği için ilgili müdürlüğe
göndermek,
b)
Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:
-Belediyemiz birimlerinin ilgili Yazı İşleri Müdürünün uygun görüşü ile Belediye Başkanından havaleli konuları gündem maddesi
olarak encümene sunmak,
-5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesine göre, haftada 1 gün toplanan belediye Encümeninin almış olduğu kararların yazılmasını, arşivlenmesini ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. -Encümence verilen kararları encümen karar defterine yazmak,
metin haline getirilen kararları encümen başkanı ve üyelere imzalatmak,
-Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine ödenecek olan huzur hakkı için puantaj düzenlemek, gereği için Mali
Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.
c)
Genel evrak ile ilgili görevleri:
-Belediye Başkanlığına tüm resmi kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak,
-Vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığında ulaştırmak,
-Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların kayıt işlemi yapmak ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa uygun olarak ilgililere göndermek.
Genel evrakın çalışma esasları Gelen Yazılar :
-Belediye Başkanlığına gelen her çeşit yazı genel evrakın ilgili personeli tarafından alınır.
-Havale edileceği birimin tespit edilmesi için gelen yazıların Yazı İşleri Müdürüne getirilmesi.
-Konusu itibariyle birden çok birimi ilgilendiren yazıların suretlerinin çoğaltılarak ilgili birimlere gönderilmesi.
-Gizlilik dereceli yazıların sadece Yazı İşleri Müdürü tarafından açılması, daha sonra ilgili başkan yardımcısı tarafından havalesinin
yapılması.
Giden Yazılar:
-Belediye tarafından Kamu Kurum Kuruluş ve vatandaşlara gönderilecek tüm yazışmalar görevli personel tarafından çıkış numarası
verilerek yapılır.
d)
Arşiv ile ilgili görevleri: Tüm evrak ve kararların arşivlenmesini sağlamak.
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1Fiziksel Yapı: Müdürlüğümüz, belediyemiz hizmet binasının 3. katında, hizmet vermektedir.
2Örgüt Yapısı: Yazı İşleri Müdürü
3Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar :
Bilgi Kaynaklarımız;
-5393 sayılı Belediye Kanunu,
-5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,
-Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği,
Teknoloji Kaynaklarımız;
-Müdürlüğümüzde Internet bağlantılı 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ile hizmet verilmektedir.
4İnsan Kaynakları:
Müdürlüğümüz personeli; 1 müdürden oluşmaktadır.
5Sunulan Hizmetler: Yazı İşleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organlarından belediye meclisi ve belediye encümeninin
gündemini hazırlamak, gündemindeki konuların görüşülmesini sağlamak, alınan kararlan karar metni haline getirmek, kesinleşmiş
kararların uygulanması için ilgili birimlere göndermek.
Belediye başkanının gerek meclis, gerek encümen ve gerekse bunların dışındaki talimatlarını kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda yerine getirmek, sonuçlarını ilgili birimlere ulaştırmak.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin
yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 31/03/2022
YÜCE MECLİSİN TASVİP VE TASDİKİNE ARZ OLUNUR.

AHMET SEL
BELEDİYE BAŞKANI
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