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ÖNEMLİ FAALİYET VE YATIRIMLAR:
1-

Belediyemiz ile TOKİ Başkanlığı İşbirliğinde 15 Ocak – 16 Şubat 2018 tarihleri arasında talep toplaması
tamamlanan İlçemiz Sağlık Mahallesi 237 ada 3 parsel üzerinde yapılması planlanan 5. Etap 128 m2
3+1 ve 75m2 2+1 toplamda 118 adet konutun ihale süreci başlamıştır.

2- Belediyemizin Başvuru sahipliğinde Küçük Ölçekli Alt Yapı Mali Destek Programı kapsamında
hazırlanan "Altunhisar Tarihiyle Yükseliyor, Kültürüyle Bütünleşiyor" projeleri Kaymakamımız Sayın
Ercan KAYABAŞI ve Belediye Başkanı Sayın Erdal SARI tarafından Niğde Ahiler Kalkınma Ajansına 19
Mart 2018 tarihinde teslim edildi.
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3- 30 Mart 2018 Tarihinde ÇEVKOR Dergisi Genel Müdürlüğü ile Belediyemiz işbirliğinde 1000 Adet Toros
Sedirini Belediyemiz Zindan Vadisi Mesire Alanında Toprakla buluşturuldu.

4- Belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan talebimize karşılık hibe edilen 9m3 kapasiteli çöp
toplama aracı 12 Nisan 2018 tarihinde İlçemize getirilerek Belediye Makine Parkına kazandırılmıştır.
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5- 28.05.2018 Tarihinde Niğde Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK ilçemizi ziyaret ederek vatandaşla buluştu.
Ziyarete, Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı J. Albay İdris TATAROĞLU ve İl Emniyet
Müdürü Salim CEBELOĞLU katıldı. Valimiz Sayın Yılmaz ŞİMŞEK' i Kaymakamımız Sayın Ercan
KAYABAŞI, Belediye Başkanı Sayın Erdal SARI, Köy ve Mahalle Muhtarları, STK temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş karşıladı.
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6- 2017 yılında belediyemiz öz kaynakları ve hibe projeleri ile gerçekleşen hizmetlerin toplu açılış töreni
İlçemiz Cumhuriyet Meydanında 13 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirildi ve açılış programında yer
alan Belediyemizce temin edilen 35 bisiklet İlçemizde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilen başarılı ve
örnek öğrencilere dağıtıldı.
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7- Belediyemizin talepleri doğrultusunda 28 Haziran 2018 tarihi itibariyle Altunhisar – Bor yolu istikameti
Boğas Mevkiinde özellikle motorlu taşıt dönüşlerini rahatlatacak zaman, yakıt, amortisman kayıpları ile
kural hatalarını önleyecek dönel kavşak çalışmaları karayolları ekiplerince tamamlanmıştır.
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8- 29 Haziran 2018 tarihinde İlçemiz İstiklal Mahallisinde Topografik özellikleri ayrıca akıntı zorluğu nedeniyle
kanalizasyon bağlantısı yapılamayan arsalar ile birlikte mevcut konutların dolgu yöntemi ile kanalizasyon
bağlantıları tamamlanmıştır.
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9- İlçe Merkezimizde “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Birlik Günü” etkinleri kapsamında
hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
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10- İlçe Merkezimizde sürücü ve şoförlerimizin trafik kazası riskini azaltan kamuoyunda kör nokta olarak
bilinen 20 Adet yol bağlantısı ve kavşaklara tümsek ayna montaj edilerek trafik ve can güvenliği daha
emniyetli hale getirildi.

11- 11 Eylül 2018 tarihi itibariyle İlçemiz İstiklal Mahallemizden Aşağı Mahalle Hamam Camii Mevkiine
Önceden Ömerli Deresi ve diğer bağ bahçe aralarından yaya olarak geçilemeyen çıkmaz sokaklar ve
kadastro yolları asfalt ve parke çalışmaları ile birlikte Geçtiğimiz yıl yapılan Abdülhamit Han Köprüsü ile
birlikte motorlu taşıtlarla geçilir hale getirildi.
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12- 20-23 Eylül 2018 Tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 5. Niğde Tanıtım Günlerine
Belediyemizce Katılım Sağlandı.
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13- Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyemizce yapılan Sıfır Atık Depolama alanı hizmete sunulmuş olup
ayrıca ek olarak büyük marketler ile halkın yoğun olarak hareket ettiği çarşı merkezi ve diğer yerlere atık
karton ve kağıtlar için ise tel kafesler yapılarak yerlerine konulmuş ayrıca halkımıza ücretsiz dağıtılmak
üzere 5.000 adet çevre dostu doğal pazar çantası siparişi verilmiş olup gelecek nesillerimize daha
yaşanılır temiz bir çevre bırakmak ayrıca Milli Ekonomimize katkı sunmak gayesi ile Sıfır Atık ve Geri
Dönüşüm konusunda halkımızı bilinçlendirme faaliyetlerine süratle devam edilmektedir.
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14- Altunhisar Kaymakamlığı Proje Birimince Hazırlanan Belediyemizin de Destekleri ile Gençlik Projeleri
Destek Programı (2018/1) Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen “ALTUNHİSAR
GENÇLİĞİ SPORLA YÜKSELİYOR KÜLTÜRÜYLE BÜTÜNLEŞİYOR” Projesi Kapsamında Okçuluk
Eğitimleri ile Altunhisar Kapalı Spor Salonunda Başladı.
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15- Belediyemiz öz kaynakları ile Cenaze Yıkama ve Taşıma Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere DMO
aracılığı ile 1 adet 2018 Model 0 km Araç Alımı Yapıldı.
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16- Belediyemiz Çevre ve Şehircilik Komisyonu Başkanlığı tarafından İlçe Merkezimizde tespit edilen ve
maili inhidam Bina Teknik raporları düzenlenen Can Güvenliği açısından tehlike oluşturan 56 adet
metruk binanın resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3194 Sayılı İmar Kanununun 39-40.
Maddeleri Doğrultusunda Belediyemize resen Yıkım ve Çekim İşlemlerine 19.12.2018 tarihi itibariyle
başlanıldı.

17- İlçemizde Proje çalışması devam eden Arazi toplulaştırması konusunda 19.Aralık. 2018 çarşamba
günü saat 14.00 da belediye meclis salonumuzda tüm paydaşlarla birlikte bilgilendirme toplantısı
yapıldı.
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Erdal SARI
Altunhisar İlçe Belediye Başkanı

Altunhisar İlçemiz; İlimizin en önemli yerleşkelerinden birisidir. Altunhisar yöresi Hitit
döneminden sonra Med, Pers, Makedonya, Pergamon Krallığı, Roma ve Bizans
dönemlerinde de yerleşime açık olmuş ve Selçuklu medeniyetleri beşiklik etmiş İlçemiz
1471 Yılı Fatih Sultan Mehmet Han döneminde, Niğde İlimiz ile birlikte Osmanlı topraklarına
dahil olmuştur. Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde Bor’dan Aksaray’a giderken geçtiği
Ortaköy’den “Bir vasii ve mahsuda ova olup; bağ, bahçe, cami, mescit ile areste mamur bir
kazadır. Bu karyeye bağlı 36 pare nahiye ve köyleri vardır” diye buradan söz etmiştir. Ayrıca
1732 tarihli bir fermandan Sefer-i Hümayun için Niğde sancağından istenen 150 devenin %
5’i Anduğu kazası tarafından sağlandığını öğreniyoruz. Cumhuriyetin ilanından sonra
1928’de nahiye olan Altunhisar’ın Ortaköy olan ismi 1956’da Altınhisar olarak değiştirilmiş,
1991 yılında ise ALTUNHİSAR ismi ile NİĞDE’ ye bağlı ilçe konumuna getirilmiştir.
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“DEĞERLİ MECLİS ÜYESİ ARKADAŞLARIM VE SAYGIDEĞER
ALTUNHİSAR’LILAR”
Hizmetlerimizi gerçekleştirirken sadece belediye kaynaklarına bağlı kalmaksızın
merkezi hükümet, fonlar özelliklede gönüllü kişi ve kuruluşların önemli ölçüde desteği
alınmış, bilindiği Üzere Belediye Başkanlığımız sevgi, saygı, güven ve hoşgörü ile birlikte
öncelikle Hakka, halka akıl ve bilgiye dayanan ve adalet duygularının hüküm sürdüğü bir
anlayışla yürütülmüştür.
Belediyemiz içinde ve dışında mesai mefrumu gözetilmeksizin tüm ilçe halkımıza
gönlümüz, yüreğimiz,telefonumuz ve kapımız 24 saat boyunca açık tutulmuştur.
Hiçbir vatandaşımıza şu veya bu nedenlerle ayrıcalık yapılmamış ilçe içerisinde ve
dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizle iletişim kurulurak her türlü sıkıntılarına ortak olma
gayreti içerisinde olunmuştur.

“DEĞERLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM”
Bilinçli, liyakatli, güvenli, katılımcı, azimli, akılcı , dinamik , şeffaf hoşgörüyü ön
planda tutan uzlaşmacı ve kararlı, hizmete hazır öncelikle Hak-ka, halka, akla, ve bilgiye
dayanan belediye mevzuatına hakim, teknik ve kurumsal becerilerini ilçe halkımız ile birlikte
sergileyerek, enerjimizi, gücümüzü ve bilgi birikimimizi akılcı girişimler doğrultusunda tüm
ilçe halkımızı hep birlikte kucaklamaya devam edeceğiz. Ne yazık ki bizlerde bir beşeriz
etten ve kemikten insanlarız hizmetlerimizi iyi niyetle sürdürürken zaman zaman bilmeyerek
ve istemeyerek de olsa aksaklıkların olabilmesi aşikardır, hatalarımız var ise affınıza
sığınıyor;
“ İLÇEMİZ BÜYÜK OLSUN HEPİMİZİN OLSUN ” duygu ve düşünceleriyle; Sevgi ve
Saygılar Sunuyorum.
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MİSYONUMUZ
ALTUNHİSAR BELEDİYESİ OLMANIN BİLİNCİ VE SORUMLULUĞU İLE HEMŞEHRİLİK HUKUKU
ÇERÇEVESİNDE DOĞUMDAN ÖLÜME KADAR HALKIN GEREKSİNİMİ OLAN TÜM HİZMETLERİ EN
YÜKSEK KALİTEDE KESİNTİSİZ OLARAK SUNMAKTIR.”

VİZYONUMUZ
“ ÖRNEK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İÇERİSİNDE
İNSAN ODAKLI HİZMETTE
ESİN KAYNAĞI OLMAKTIR ”
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DEĞERLERİMİZ :
-

İNSANA SAYGI,
ALTUNHİSAR’LILARIN HAKLARINA SAYGI,
ŞEFFAFLIK,
TARAFSIZLIK,
KARARLILIK,
HOŞGÖRÜ,
TARİHİNE BAĞLILIK,
DOĞAYA ÖZEN,
KURUMSALLAŞAN YAPI,
YETKİNLEŞEN PERSONEL.

İLKELERİMİZ :
-

İNSAN, FİNANS, ZAMAN, BİLGİ VE ALGI YÖNETİMİNİ TAKİP ETMEK ESASTIR,
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNDE İNSANA SAYGI ŞİARIMIZDIR,
ALTUNHİSAR’LILARIN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİLMELİDİR,
ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLEBİLİRLİK ÖNEMLİDİR,
HİZMETLERİN SUNUMUNDA KARARLILIK VE SÜREKLİLİK GÖZETİLİR,
BEŞERİ İLİŞKİLERDE HOŞGÖRÜ GÖSTERİLİR,
HİZMETLERİN PLANLANMASINDA VE SUNUMUNDA TARAFSIZ DAVRANILIR,
TARİHİNE BAĞLILIK, DOĞAYA ÖZEN VE KÜLTÜREL MİRASA SAHİP ÇIKILIR,
YÖNETİMDE, KURUMSALLAŞMA VE SÜREKLİ GELİŞİM VARDIR,
YETKİNLEŞEN PERSONEL İSTİHDAMI SAĞLANMALIDIR.
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Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- 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
orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel
idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi
şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının
yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri
kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle:
12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler
de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1)
b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir
ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 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. (Değişik
ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü
amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece
alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.
Gıda bankacılığı yapabilir. (3)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b)
bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi
gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer
belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )
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 engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4)
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
–––––––––––––––––––––
(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor”
ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin
son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı
oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete
ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.)” ibaresi
eklenmiştir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi
Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan
“sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin yapımı,
bakımı, onarımını yapabilir;” ibaresi eklenmiştir.
(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “özürlü” ibaresi “engelli”
şeklinde değiştirilmiştir.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları
bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
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Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
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.
l) Gayrisıhhî 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) Gayrisıhhî 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.
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.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809
sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre
kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile
elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
s) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi
idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik
mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları
aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
(Ek fıkra: 4/4/2015-6645/84 md.) (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak
belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol
esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği ve Türk Standardları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir.
Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yapılır.
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(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak
ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün
içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi
vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî 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 Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz 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 taşınmaz
tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere
indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1)
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.
(Ek fıkra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca
yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…) (2). On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi
durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) (2) şekilde yapılamaz. (2)
Belediyeye tanınan muafiyet
Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen
taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi,
resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (3)
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İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER :
FİZİKSEL YAPI :

Özet :
Diğer Binalar :
1234567891011121314151617181920212223-

Belediye Hizmet Binası,
Otogar,
Eski Mezbaha (depo)
Kapalı Garaj,
Su Depoları (4 adet),
Kültür Evi,
Düğün Salonu,
Un Fabrikası,
Akaryakıt İstasyonu,
Lojmanlar (2 adet)
İnternet Erişim Merkezi
Dükkanlar (3 adet),
Halı saha ve sosyal tesisleri
Fosseptik Havuzu (3 adet)
Umumi Tuvaletler ( 5 adet)
Televizyon Verici İstasyonu.
Gasilhane
Köy garajı ve otopark
Belediye Garajı
Belediye Kesimhanesi
Zindan Konağı ve Sosyal Donatılar
Depo (üç adet)
Depo (iki adet)

Orta Mah.
Sağlık Mah.
Aşağı Mah.
Sağlık Mah.
Yukarı, İstiklal Mahalleleri.
Orta Mah.
Orta Mah.
Sağlık Mah.
İstiklal Mah.
Orta Mah.
Orta Mah.
Orta Mah.
Sağlık Mah.
Dikilitaş, Kerimöreni,Boğas Mevkii,
Çarşı İçi, Orta,Sağlık,Yukarı Mahalleleri
Koru Mevkii.
İstiklal Mah. Mezarlık
Orta Mah.
Sağlık Mahallesi.
İstiklal Mah. Boğas Mevkii
Zindan Vadisi Mesire Alanı
Sağlık Mahallesi.
Yukarı Mahalle
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FİZİKSEL YAPI
1-

:

TEŞKİLAT YAPISI

06.04.2007 Tarih ve 2007/4 Sayılı Belediye Meclis Kararı doğrultusunda Belediye Birimleri Yetki,
Görev ve Sorumluluk Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.
Altunhisar Belediyesindeki faaliyetlerde etkinliği, verimliliği, dinamik bir yapıyı hedefleyen uyumlu bir
teşkilat yapısı tesis edilmiştir. Takım ruhu ile hareket eden, piramit bir teşkilat yapısı oluşturmuştur.
Personel yukarıda belirlenmiş Yönetmeliğe göre görev yapmakta, çalışan memur personel 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanunu’ na, işçi personel ise 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanununa sosyal güvenlik açısından
ise 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna tabidirler ve tüm memur ve işçi personel
sendikalı olarak çalışmalarına devam etmektedirler.
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2. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR :
1 Adet Web Sitesi : www.altunhisar.bel.tr İçerisinde ilçenin çeşitli bölgesinden 24 saat canlı yayın
görüntüleri sunulmaktadır, e-belediye hizmeti için alt yapı çalışmalarımız devam etmektedir.
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3. İNSAN KAYNAKLARI :
Belediyemiz Altunhisar’lı hemşehrilerimizin rahatını ve huzurunu sağlamak, temel hayati ihtiyaçlarını
karşılamak ve düzenlemek, sosyal ve kültürel yönden kalkınmışlık düzeyini yükseltmek üzere çalışırken bu
görevleri ve çalışmaları sahip olduğu teknoloji ve insan gücü potansiyeli ile gerçekleştirmektedir. Kişisel
nitelikleri yüksek, mesleki yeterlikleri olan personel belediyemiz için güç kaynağıdır.
PERSONEL DURUMU:

Toplam Memur Norm Kadro Sayısı:
38

Toplam Memur Sayısı:
8

Yönetici ve Nitelikli Personel Norm Kadro Sayısı:
6

Yönetici ve Nitelikli Personel Sayısı:
1

İç Denetçi Norm Kadro Sayısı:
0

İç Denetçi Sayısı:
0

İdari Personel Norm Kadro Sayısı:
8

İdari Personel Sayısı:
3

Teknik Personel Norm Kadro Sayısı:
7

Teknik Personel Sayısı:
1

Sağlık Personeli Norm Kadro Sayısı:
3

Sağlık Personeli Sayısı:
0

Zabıta Personeli Norm Kadro Sayısı:
7

Zabıta Personeli Sayısı:
2

İtfaiye Personeli Norm Kadro Sayısı:
6

İtfaiye Personeli Sayısı:
1

Yardımcı Hizmet Personeli Norm Kadro Sayısı:
1

Yardımcı Hizmet Personeli Sayısı:
0

Diğer Kadrolardaki Personel Norm Kadro Sayısı:
0

Diğer Kadrolardaki Personel Sayısı:
0

Sürekli İşçi Norm Kadro Sayısı:
19

Sürekli İşçi Sayısı:
13

Toplam Sözleşmeli Personel:
3

Tam Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personel Sayısı:
0

Kısmi Zamanlı Çalışan Sözleşmeli Personel Sayısı:
3

Geçici Çalışan İşçi Sayısı:
35

Geçici İş pozisyonu (Adam/Ay) Toplam Vize Sayısı:
0

Toplam Personel Sayısı (memur sözleşmeli sürekli işçi):
24

Hizmet Satınalma Yoluyla Çalıştırılan Personel Sayısı:
0

Belediye Şirketlerinde Çalışan Personel Sayısı:
11
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4. SUNULAN HİZMETLER :
Önemli faaliyet ve yatırımlar:
Belediye Başkanlığımızca 5393 Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve diğer mevzuatlar çerçevesinde Belediye personeli ve
Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arası Merkezi Hükümet, Yerel
Kaynaklar ile gönüllü kişi ve kuruluşların desteği ile İlçemizde gerçekleştirilen faaliyet ve yatırımlar başlıklar
halinde sıralanmıştır. Arz ederim.
Merkezi Hükümet Kaynakları ile yapılan hizmetler
a) Belediyemizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden talep edilen 9m3
yeni bir çöp kamyonu Belediyemize hibe edilmiştir.
Merkezi Hükümet ve Belediye Kaynakları işbirliği ile yapılan hizmetler
a) Personelin eğitimine özen gösterilmiş içsel ve dışsal desteklerle performansları gözlenir bir şekilde
artırılmıştır. Personel giderimizin bütçe giderimize olan payı ise % 14 olarak gerçekleşmiştir.
Belediye Kaynakları ile Yapılan Hizmetler
a)
Belediyemizce sosyal etkinliklere ağırlık verilmiş, tüm dini bayramlarda yaşlı, özürlü, yatalak hasta
ve Şehit aileleri evlerinde ziyaret edilmekte olup, düzenli olarak asker uğurlama gecesi, tiyatro oyunu ve
öğrencilerimizi panel vb. etkinliklere yönlendirilme çabaları devam etmektedir.
b)
İmkanlarımız dahilinde yeşil alan, park bahçe yapımı ve ağaçlandırma çalışmalarına önem verilerek
hız kazandırılmış her yıl olduğu gibi planlı bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir.
Gönüllü Kişi ve Kuruluşlarca yapılan hizmetler :
2018 yılı içerisinde İlçe Merkezinde yeni düzenlenen 3 adet park için Belediyemize gönüllü hayırsever
kişilerce maddi destek sağlanmıştır.
Belediye Kaynakları ve Gönüllü Kişi ve Kuruluş İşbirliği ile Yapılan Hizmetler
a)
Temiz bir çevre, hijyenik bir ortam ve yaşanılır bir kent düşüncesiyle başta evsel ve hayvansal
atıklara karşı hassasiyet gösterilmekte ayrıca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordine
edilerek Larva, Sinek, Böcek ve Haşerelere karşı kontrollü bir ilaçlama mücadelesi yapılmıştır.
5. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ :
Yönetim : Belediye Başkanı, idarenin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. İlgili kanunda gösterilen esas
ve usullere göre belediye sınırları içerisindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir.
İç Kontrol: Belediyemiz 01.06.2010 – 11.08.2016 tarihlerini (sayı:122/20) İçişleri Bakanlığı
Başkontrolörü Ali ÖZER tarafından denetlenmiş, tespit edilen aksaklıkların giderilme çalışmaları
sürdürülmekte olup, ayrıca Meclis Üyesi Abdulkadir DAĞTEKİN başkanlığında Denetim Komisyonunca
mevzuat gereği denetimler yapılmıştır. Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimlerle ilgili olarak ilam tebliğ
ve tebellüğü yapılmıştır.
6. DİĞER HUSUSLAR :
İlçemizde Niğde
sürdürülmektedir.

üniversitesine

Bağlı

bir

yüksekokulun

kazandırılması

için

çabalarımız

2. AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

:

Belediyemizce ve ilgili kurumlarca önceden müracaatları yapılan ve sonradan tespit edilen çözüm
bekleyen sorunlarımız aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
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A- EĞİTİM;
1Belediyemizce ayni ve maddi desteklerin meclis kararı ile netleştirilen, heyecanla talep ettiğimiz,
Niğde Üniversitemizce senato kararının yenilenerek İlçemize açılması kabul edilen YÖK nezdinde sorun
gözükmeyen yüksekokula gerekli maddi ve manevi desteğin kesintisiz olarak sağlanması.
2İlçemize asgari bir adet 18 derslikli, yurtlu, spor salonu, uygulamalı mescitli ve Türk hamamı olan
kampüs şeklinde “ALTUNHİSAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNE” ihtiyaç duyulduğu istiklal
mahallesinde imar planında eğitim alanı olarak ayrılmış olan okulun ivedilikle planlama yapılarak inşa
edilmesi.
330 - 50 Yatak kapasiteli yeni bir öğretmenevi yapılması.
4İlçe Merkezinde Altunhisar Lisesi bünyesinde özellikle Yüksekokula temel ve taban oluşturması
açısından Tarım Lisesi kurulması veya veterinerlik, tarım, evde hasta ve yaşlı bakım, doğalgaz sıhhi tesisat
vb. programların açılması. (Çocuk gelişimi, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği Hasta ve yaşlı bakım açılmasına
rağmen öğrencilerden talep gelmedi. Ulaştırma bölümün başlığı altında Yenilenebilir enerji teknolojileri ile
ilgili “Güneş Enerji Sistem” için yeni bir bölüm açılması için girişimler başlatılmıştır.)
BSAĞLIK VE SOSYAL POLİTİKALAR;
1İlçe Hastanemizde haftada asgari 1 gün Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları konusunda uzman
hekimlerce poliklinik yapılması.
2İlçe Merkezimizde bir adet 50 – 100 kapasiteli Yaşlı Gündüz Bakım evi kurulmasına vesile olmak.
3İlçe Hastanesi İçerisine 1 adet diyaliz merkezi kurulması.
CÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK VE SOSYAL BELEDİYECİLİK
1Belediyemiz veya bir yüklenici aracılığı ile ilçemize içme suyu paket su tesisleri kazandırılması.
2İmar Planında önceden İlçe Mezarlığına ilave olarak ayrılan 100 dekarlık alanın bürokratik
işlemlerini tamamlamak.
3Eksik kalan kamulaştırma kararlarının tamamlanması ve çevre ve şehircilik komisyon kararı alınarak
verilen süre ve taahhütlerin biten, metruk güvensiz binaların tadilatı yıkım ve çekiminin gerçekleştirilmesi.
4- Belediye garajının bir kısmının kapalı hale dönüştürülmesi, Garaj içerisindeki itfaiye araçları için kapalı
bir yer hazırlanması.
5- Kamulaştırma sorunlarının aşılmasını takiben ilçe merkezine modern bir şadırvan ve tuvalet
kazandırılması.
6- Özellikle İlçe Merkezine Türk Hamamı, Fitness Salonu vb. sosyal tesislerin hayata geçirilmesi.
7- Asayiş sorunu minimum düzeyde olan ilçemizi önümüzdeki aşamalarda inceyüz bağları projesi ile
birlikte sakin şehir hüviyetine kavuşturmak.
8- İlçemizin özellikli düz alanları seçilerek bisiklet yolu yapılması.
9- Zindan Vadisi Mesire Alanına öncelikle hibe kaynakları ile desteklenen asma yaya köprüsü yapımını
gerçekleştirmek.
10- İlçe merkezine asgari 15 adet çocuk oyun grupları ve ahşap kamelyalı park yapmak ve çevreyolu dahil
15000 (onbeşbin) adet fidanı toprakla buluşturmak. (parklar yapıldı, çevre yolu dışında fidanlar toprakla
buluşturuldu tarım köy projesi ise ülkemiz genelinde donduruldu.)
11- Belediyemizce TOKİ Başkanlığından talep edilen kaloriferli ve sobalı müstakil 5. Ve 6. Etap toplu
konutların hayata geçirilmesi. (5. Etap 120 adet 2+1 ve 3+1 kaloriferli konutlarla ilgili müracaat yapıldı.
İhale sürecine girildi)
12- Yukarı Mahalle mevcut sebze pazarı ve civarında kapalı Pazar yerinin çok amaçlı olarak hayata
geçirilmesi.
13- Ahiler Kalkınma Ajansı 2018 Yılı “Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” doğrultusunda
başvurusunu yaptığımız ancak küçük bir eksi puanla geri kalan “Altunhisar Tarihi ile Yükseliyor
Kültürüyle Bütünleşiyor” projesinin hayata geçirilmesi konusunda yeniden girişim yapılması.
14- Sağlık mahallesinde eksik kalan kanalizasyon ve asfalt çalışmalarının tamamlanması
DGENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ;
1Öncelikle ilçemize kadrolu gençlik ve spor hizmetleri ilçe müdürünün atanması.
2Gençlik Spor İl Müdürlüğünce 19.04.2013 tarih ve 2013/2199 sayı numarası ile Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğüne müracaatı yapılan Sentetik Futbol Sahasının ilçe merkezinde önceden planlanan
yerinde hayata geçirilmesi.
3Kapalı Spor Salonunun İstinat duvarı ve çevre düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi.
4İlçe Merkezimize “Eğitim Amaçlı bir adet yüzme havuzunun” yapılması.
5İlçemizde amatör futbol takımının kurulması.
6Güreş kursu açılması.
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EKÜLTÜR VE TURİZM;
1İl Özel İdaresi adına tapu tescilli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kapsamında bulunan İlçemiz
Aşağı Mahalle Şehit Gürbüz KİRAZCI Sokaktaki proje onayı imzalanan tarihi Osman GÖZCÜ evinin
restorasyonunun gerçekleştirilmesi,
22863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu kapsamında olan Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğünce takibi yapılan, restorasyon talebinde bulunduğumuz tarihi Sıraçakıl Hanı’nın projesinin bir an
önce gerçekleştirilmesi,
3Hitit Uygarlığına ait Kınık Höyükteki tarihi mirasın bir an önce gün ışığına çıkarılması için
çalışmaların hızlandırılması yıl içi çalışma süresinin uzatılması ve diğer konularda maddi destek verilmesi.
4İlçe Halk Kütüphanesinin yeterli olmaması sebebiyle ilçe merkezimize Selçuklu mimarisine uygun
yeni bir Z salonlu kütüphane kazandırılması.
FTARIM, ORMAN VE HAYVANCILIK - SULAMA HİZMETLERİ – ÇİFTÇİ YOLLARI ;
1Belediyemizce müracaatı yapılan İlçemizin geçim kaynağı öncelikli olarak Tarım ve Hayvancılığa
dayalı olması nedeniyle İlçemiz Karağcaüstkol Ketir Bölgesinde ”TARIM VE HAYVANCILIĞA DAYALI
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” kurulması hususunda tüm desteklerin ve araştırmaların
yapılarak projenin hayata geçirilmesi.
2Altunhisar Sulama Göleti ile ilgili Altunyurt Sulama Birliğince KOP hibe kaynakları doğrultusunda İl
Özel İdaresi Genel Sekreterliğine müracaatı yapılan üçlü protokolle hayata geçecek olan kapalı sulama
sisteminin biran önce yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi.
3İlçe merkezine her yıl 10 - 15 bin adet yeni fidanların toprakla buluşturulması.
4İlçemiz Takkali, Bayatönü, Kocataş Bölgelerine Bal Ormanı oluşturulmasını sağlamak. (İlgili
Kurumca Çalışmalar Başlatılmıştır)
5Orman ve Su İşleri Müdürlüğüne Müracaatını yaptığımız Kitreli Köyü, Uyuz Göleti, Mescitli,
Başyayla, Şahinyurdu, Zindan Vadisi Mesire Alanı, Yeşilyurt Ömerli Vadisi Kilise, İlçe Merkezi doğal Çilek
bahçeleri, Bayat köyü ve Çukurkuyu beldesinden Kahraman Şehidimiz Şehit Ömer HALİSDEMİR’ in
kabrinde sona erecek şekilde tabiat yürüyüş parkurunun (trekking rotasının) hayata geçirilmesi.
6İlçemiz Esen Değirmeni bölgesinden başlayarak çevreyolu altı Abdullah Usta Değirmen seviyesine
kadar derenin her iki tarafına asgari 200mm. çapında korge boru kullanılarak kanalizasyon sistemi ile
birlikte taşkın koruma (istinat duvarı) yapılarak rekreasyon düzenlemeleri ile birlikte hayata geçirmek (Not:
Proje ihalesi tamamlandı ve DSİ Konya Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmiş olup bir an önce inşaat yapım
ihalesinin gerçekleştirilmesi)
7Çamardı Ecemiş kaynağından 2043 yılına kadar ilçemizin içme suyu ihtiyacını giderecek şekilde
planlama yapıldığını ve projenin hassasiyetle takip edilmesi.
8%50 oranında paylaşım yapacağımız Yeşilyurt Köyümüz üst kısımlarına 4-6 milyon m3 kapasiteli
yeni bir baraj veya gölet yapılması.
9Kuyu bölgesinde yapılan kapalı sistemlerin diğer gölet ve baraj sistemleri ile entegre edilerek
birleştirilmesi ve bu konularda ise resen işlem yapılabilecek yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılması
10Proje ihalesi gerçekleşmiş olan arazi toplulaştırma çalışmaları için yapım ihale işinin bir an önce
gerçekleştirilmesi.
11İlçemizde toprak analizleri yapılmak suretiyle kenevir ekimine izin verilmesi.
GTRAFİK – GÜVENLİK – KARAYOLLARI – ULAŞIM – HABERLEŞME
1Bor- Altunhisar arası duble yolun zemininin sıcak asfaltla kaplanması. (2.Etap 10. km. başlanılmış
olup hızla en son koruyucu kat bitirilme aşamasına gelindi. )
2Bor- Altunhisar arası bölünmüş yolun İlçe Merkezi Ak yokuş Mevkiinden itibaren 31 km uzunluğunda
51-52- KK karayolu ile E-90 karayolu köprülü kavşağına duble (bölünmüş) yolun devamının bağlanması,
kısa vadede olmaması halinde söz konusu yolun tamamının alt tarımsal geçitler ve kavşaklar başta olmak
üzere rehabilite edilerek sıcak asfaltla kaplanması.
3- Önceden belediyemizce müracaatı yapılan ve sürüncemede kalan ilçe merkezimizdeki belediye
otoparkı ve köy garajı ile PTT Binasının takas edilmesi.
4Bor İlçesi Altunhisar ışıklı kavşağından başlayan 51/52 kod numaralı karayolundan E.90 karayolu
köprülü kavşak bağlantısına kadar ağaçlandırma ve peyzaj yapılması işinin Karayolları Bölge Müdürlüğünce
programa alınarak hayata geçirilmesi.
5Çevreyolu eski yazıhaneler bağlantı bölümüne asgari 5x4 ebatında tarımsal alt geçit yapılması.
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HİTFAİYE VE YANGINLA MÜCADELE;
1Özellikle zirai tarım arazilerinde oluşan anız vb. yangınlara ilgili güvenlik kuvvetleri ile birlikte
müdahale edilmesi. Tarla sahiplerince yakıldığı iddia edilen ve kontrolden çıkan yangınlarda caydırıcılık
sağlanması açısından müsebbiplere gerekli adli ve idari işlemlerinin uygulanması.
İENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR ( TEDAŞ – MEDAŞ )
1İlçemiz Altındaş, Koru, Hanönü, Boğas Bağları, Sağlık Mah. Akyokuş Bölgesi ile İstiklal Mahallesi
çevre yolu batısı Altındaş yolu kuzey Kızılyer Mevkiilerindeki trafoların yetersiz kalması nedeniyle
şebekenin iyileştirilmesi ve yeni trafoların ilave edilmesi ve özellikle TR11 – TR17 Bölgelerine yeni trafoların
konulması ve hatlarının güçlendirilmesi. (bir kısmı ihale edildi TR17 bölgesinde ise ek keşif çalışmalarına
başlanıldı.)
2İlçemiz Orta Mahalle Mehmet Arıöz Sokak Belediye Hizmet Binası Bitişiğindeki Trafo direğinin can
ve mal güvenliği ve görüntü kirliliği açısından kapalı trafo binası içerisine alınması. (Monobilog)
3İlçemiz Sağlık Mahallesi Okul Sokakta yol içerisinde kalan ve her an trafik kazasına sebebiyet
verecek durumda olan kafes direğin kaldırım üzerine alınması.
4Tarım ve Hayvancılık tesisleri ile TOKİ Konutlarının artması üzerine ilçemizde gerilim düşüklüğü
yaşanmaktadır. Söz konusu gerilim düşüklüğünün önlenmesi için Bor istikametinden Balcı Köyüne kadar
gelmiş olan 2. Fider hattının ilçemize getirilerek mağduriyetlerin giderilmesi.
5İlçemizin doğalgaz dağıtım bölgesi kapsamına alınması.
6Önceden Belediyemizce Ahiler Kalkınma Ajansına belediyemizce “içme suyu kuyusuna güneş
doğuyor“ isimli güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etme projesinin 65 puanda kalması nedeniyle
hayata geçmediği aynı projenin tekrar hazırlanarak müracaat edilmesi.
JHAZİNE VE MALİYE;
1- Belediye Akaryakıt İstasyonumuzun arsa yeri ile ticari alan fark bedelinin tahsilatından vazgeçilmesi,
belediye taşınmazları ile mahsup edilmesi veya düşük bir bedelle tahakkuk ettirilmesi.

DİĞER: İlçemize Bağlı çevre köy ve kasabalarımızı kapsayacak şekilde tarafımızca Vakıf Senedi
hazırlanan (ALVA) “ALTUNHİSAR HASANDAĞI BİRLİK VAKFI” adı altında bir vakıf kurulmasına vesile
olunması;

İHTİYAÇLARIMIZ :
Yukarıda yazılı sorunlarımızın giderilebilmesi planlı ve verimli şekilde karşılanabilecek makul bir
ödeneğe ve hibe proje desteklerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgilerinizi arz ederim.
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER :
Yatırım Proğramında bulunan ilgili kurullarca karar verilen içerisinde Hakkın ve Halkın rızası olan tüm
hizmetleri yerinde ve zamanında kesintisiz olarak insan merkezli bir anlayışla hayata geçirmektir.
Öncelikler: İçmesuyu, kanalizasyon, çöp, ulaşım, yol, çevre düzenleme gibi hizmetleri aksaksız
olarak sürdürmektir.
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DİĞER HUSUSLAR:
3.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.

MALİ BİLGİLER:
1- Bütçe Uygulama Sonuçları

:
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Belediyemizin 2018 yılı Aralık ayı sonu itibariyle mali durum tablosu incelenmiş yapılan inceleme
neticesinde;
İller Bankasına 502.128,49,
Sosyal Güvenlik Kurumuna 79.673,07₺,
Niğde Katı Atık Birliğine (NİĞKADBİR) 34.000,46₺
ve diğerlerine 23.666,72₺ olmak üzere toplam borcumuzun 639.468,74₺ olduğu görülmüştür.
MEVCUT NAKİT TABLOSUNDA ise,
Belediyemize ait akaryakıt istasyonu deposunda;
291.150,00₺ tutarında Depo stokumuzda akaryakıt,
50.160,00₺ tutarında madeni Yağ.
7.607,62₺ Belediyemizin akaryakıt hesabında nakit para,
682.119,92₺ Belediye hesabımızda ise nakit para,
Genel toplamda ise 1.031.037,54 ₺ tutarında yakıt, yağ ve nakit paramız bulunmaktadır.
2019 Tahmini Bütçesi
Gelir :12.000.000,00₺
Gider :12.000.000,00₺
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3. MALİ DENETİM SONUÇLARI :
Belediyemiz Mali Hizmetleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Mali
tablolarımız; yıl sonu itibariyle mali durum ve faaliyet sonuçlarını kapsayacak şekilde genel kabul görmüş
muhasebe ilkeleri çerçevesinde hazırlanarak doğruluk ve güvenirlik açısından net biçimde ortaya
konulmuştur.
Mali Denetim; Belediyemiz tarafından mali tablolardaki tutar doğruluklarını belirlemek, önemli
parasal ve açıklama hatalarının olup olmadığını ortaya koymak amacıyla ve hesap verilebilirliğin
sağlanmasına yönelik olarak algılanmaktadır. Başka bir ifade ile mali denetim bütçe uygulamalarına
ilişkin olarak belediyemizin mali karar ve işlemlerinin sorgulanmasıdır.
Bu açıdan mali denetim kurumumuz açısından büyük önem taşımaktadır. Faaliyet Raporlarının
Belediye Meclisine sunulması ile Mali tablolarımız kamu oyu bilgisine sunulmaktadır. Denetim elemanları
tarafından yapılan denetim ve değerlendirmelerde kurumumuzda uygunsuzluk, usulsüzlük ve maddi hata
tespit edilmemiştir.
Belediyemizin mali fotoğrafı diye tanımlayabileceğimiz mali tablo, mali rapor ve beyanları doğruluk,
açıklık ve samimilik esasları içerisinde hazırlanmaktadır.
Mali denetim sürecinde; muhasebe
düzenimizin yeterliliği, mali işlemlerin doğrululuğu (hatadan arınmışlığı), gelir ve gider işlemlerinin kanun
tüzük ve yönetmeliklere uygunluğu ortaya konmaktadır.
4. Diğer hususlar

:

B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri,

ALTUNHİSAR BELEDİYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TABLO
2018 Hedeflenen Park Bahçe, Ağaçlandırma ve Çevre Düzenlemeleri
Şehit Abdulkadir Tanık Caddesi Sıcak Asfalt Yapım İşi
2018 Yol, Kaldırım, Bordür, Altyapı Hizmetleri ve Çevre Düzenlenmesi İşleri
2018 Yol Çizgi, Trafik Güvenliği Levha ve Kaldırım Boya İşleri

GERÇEKLEŞME
DURUMU
%100
%100
% 90
% 80

2. Performans sonuçları Tablosu.
FAALİYETİN TÜRÜ
Kurumsal Gelişim Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Sosyal Hizmetlere Yönelik Faaliyetler
Kültürel Hizmetlere Yönelik Faaliyetler
Çevre Düzenleme Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Basın Yayın Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Yapım Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
İmar Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Emlak İstimlak Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Sağlık Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Yangın ve Doğal Afetlere Karşı Eğitim Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler
Ekonomik İşler ve Hizmetler
Savunma Hizmetleri
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GERÇEKLEŞME
DURUMU
% 90
% 70
% 95
% 80
% 70
% 60
% 70
% 80
% 70
% 70
% 90
% 85

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
KURUMSAL PLANLAMANIN İZLEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Stratejik Planlamanın İzleme ve Değerlendirilmesi
Performans Proğramlarının Hazırlanması
“Stratejik Yönetim Etkinlik Analizi” nin Yapılması
Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
İç Kontrol Standartları Eylem Planı Rehberinin Yayımlanması
Vizyoner Liderlik Anlayışının Uygulanması
Kurumsal Gelişim Açısından Gerekli Olan Hizmetiçi Eğitimlerinin Yapılması
Üniversite ve Kamu Kurumlarıyla Koordinasyon Kurulması
Sivil Toplum Örgütleriyle İşbirliği Yapılması
İç ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Yapılması
Vatandaş Memnuniyetin Ölçülmesi

GERÇEKLEŞME
DURUMU
% 90
% 90
% 80
% 95
% 90
% 85
% 60
% 70
% 90
% 60
% 75

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Olumlu sonuçlar vermiştir.
5. Diğer Hususlar
6.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler










Belediye Başkanının; 3. Defa seçilmesi ve belediyecilik deneyimine sahip olması.
Vizyoner liderlik anlayışına dayalı, güven veren bir yönetim işleyişinin bulunması.
Yetişmiş eğitimli personel ve sorunları iyi analiz eden bir yönetimin var olması.
Belediye Meclisi ile Belediye Yönetiminin verimli iletişimi.
İmar planının uzun vadeli olarak yapılmış olması.
Belediyemizde bilgiye erişimin gün geçtikçe daha kolay olması.
Risk almayı seven ve pratik zekalı olması.
Çözüm üretici ve uzlaşmacı olması.
Toplam Kalite yönetiminin yaygınlaştırılması Ve Ar-Ge faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanması.

B. Zayıflıklar







Çevre kirliliğine karşı yeterli düzeyde toplumsal bilincin oluşmaması.
Karar alma sürecinde ve uygulama çalışmalarında sivil toplum örgütlerinin önyargılı baskılarının
olması.
Belediye Alacaklarının tahsilatı konusunda yeterince mesafe alınamaması.
Her türlü çabalarımıza rağmen vatandaşın geleneksel yönetimle yönetilme anlayışından vaz
geçmemesi.
Ben anlayışından, biz anlayışına dönüşümün zayıf ilerlemesi.
Köy ve Kent kültürünün birlikte yürütülmesinin zorlukları.

C. Değerlendirme
Belediyemizin 2018
gerçekleşme sağlanmıştır.

yılında

belirlemiş
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olduğumuz

faaliyetlerde

%

92,5

oranında

D. Öneri Ve Tedbirler
1- Bürokratik işlemlerin asgari seviyeye çekilebilmesi kurumlar arası yazışmalarda hassasiyet
gösterilmesi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 78. Maddesinin Genelgelerle kesintiye
uğratılmaması.
2- 1941 yılında çıkarılmış 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının korunması hakkındaki Kanunla ilgili yeni bir
düzenleme yapılarak ekipmanı, yetişmiş personeli olan yetki görev ve sorumluluğun Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ na devredilerek söz konusu görevin İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerince yerine getirilmesi.
3- İmar sınırları içerisinde kalan hazine arsalarının ilgili belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi.
4- 5393 Sayılı Belediye Kanununu 15. Maddesinin (ı) bendinde “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.” Denilmektedir. Söz konusu içeriğin imkanı olan nüfusu 10.000’ in altındaki
belediyeleri de kapsaması.
5- Köy tüzel kişiliği sorumluluk alanındaki mera tecavüzlerine ilk tecavüzde yasal işlem yapılmasına
rağmen belediye sorumluluk alanındaki mera tecavüzlerinde ise ilkinde berat kararı veriliyor ancak
aynı yere aynı kişi tarafından ikinci kez tecavüz edilmesi halinde ise adli işlem yapılıyor mera
tecavüzcüleri ise bu uygulamaya göre kendilerince tedbir alıyor ve meralar talan ediliyor bu
doğrultuda mera tecavüzü yapanların etkili bir şekilde cezalandırılması için Türk Ceza Kanununun
154. Maddesinin yeniden düzenlenmesi yapılarak köy ve belediye ayrımının giderilmesi.
6- Emlak vergisi tahsilatlarında mirasçılar arasında ödeme sorunu yaşandığından Miras Hukukunun
yeniden düzenlenmesi.
7- Belediye alacakları ve İçme suyu gecikme bedellerinin tamamen veya kısmen kaldırılması için
Belediye meclislerine yetki veren bir düzenleme yapılması.
8- Büyükşehir Belediyeleri dışındaki ilçe özel idare teşkilatlarının sadece yazışma yapan kurum
hüviyetinden çıkarılarak o ilçenin ihtiyacı olan çeşitli makine parkı ve ekipmanlarca desteklenmesi.
9- Kalkınma Ajanslarına küçük belediyeleri destekleyecek tarzda işlevlik kazandırılması veya
kapatılması.
10- Belediyelerin İller Bankası Paylarının ortalama yaz kış nüfusları baz alınarak dağıtılması.
11- 5393 Sayılı Yasanın 18 (e) maddesi ile aynı Yasanın 75. Maddesinin (d) bendinde var olan 25 ve 30
yıl tahsis ve devir işleminin birbirleriyle uyarlı hale getirilmesi,
12- Nüfus Oranına bakılmaksızın tüm hastanelerin faal olarak asgari 15 (onbeş) yataklı olarak
düzenlenmesi.
13- Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine muhalefet ederek beyanda bulunmayan vatandaşlara uygulanan
idari para cezalarının ilgili mağdur belediyenin hesabına aktarılması hususunda yeni bir düzenleme
yapılması;
14- Unutulmaya yüz tutmuş Meslek ve sanatların Devlet koruması altına alınarak Halk eğitim Merkezi vb.
Kuruluşlar eliyle TYP – İŞ-KUR sigortalı elamanlarca öğrenilerek devam ettirilmesi.
15- Özellikle zirai tarım arazilerinde oluşan anız vb. yangınlara ilgili güvenlik kuvvetleri ile birlikte
müdahale edilmesi. Tarla sahiplerince yakıldığı iddia edilen ve kontrolden çıkan yangınlarda
caydırıcılık sağlanması açısından müsebbiplere gerekli adli ve idari işlemlerinin uygulanması.
16- Belediye Başkanlarının özlük hakları ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik 5510 Sayılı
Yasanın Geçici 4. Maddesinde değişiklik yapılması.
17- Küçük taşkın koruma ve küçük sulama projelerini bölgemizde var olan KOP hibe kaynakları ile
gerçekleştirilmesi.
18- 6200 Sayılı DSİ Kuruluş Kanununda bir maddelik değişiklik yapılarak küçük sulama ve taşkın
korumalarının geri ödemelerinin kaldırılarak talebimizin DSİ eli ile yerine getirilmesi.
19- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca iş istihdamı için açılan İş-Kur (TYP) Toplum Yararına
Programların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki Hane Halkı Kişi Başı Gelirinin
emsal alınarak kayıt yapılması ve bu şekilde kaydı kabul edilenlerin kuraya ve seçime tabi tutulmak
suretiyle dağıtımının gerçekleştirilmesi, ayrıca söz konusu kriterlere uymayan işsizlerle ilgili müracaat
formatında ise otomatik olarak ret edilerek diğer iş pozisyonlarına yönlendirilmesi.
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20- Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı TOKİ’ de olduğu gibi Toplu Ahır İdaresi Başkanlığı
kurulması.
21- Belediye Başkanlarının halkın içerisinde yaşamaları ve gece ve gündüz iç içe olmaları açısından
özellikle kendi seçim bölgelerinde ikamet etmelerinin zorunlu hale getirilmesi.
22- Belediyemiz ve Çevre Şehircilik Bakanlığınca yapımı gerçekleştirilen 2 adet Doğal Arıtma
Sisteminden boşalan atık suların gerekli tahlillerinin yapılarak tarımda kullanılma yollarının
araştırılması.
23- Diğer kamu görevlilerinde Milletvekili Seçimlerinde olduğu gibi belediye başkanlarına da istifa
sürecinden sonra görevlerine geri dönecek şekilde Seçim ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda
düzenleme yapılması.
24- Niğde Valiliğince özellikle köylerin cenaze nakil hizmetleri için İlçe Kaymakamlığı köylere hizmet
götürme birliklerine birer adet cenaze nakil aracı tahsisinin yapılması.
25- Ülkemizin özellikle yer altı su rezervleri göz önünde bulundurularak Gölet ve Barajlarda kapalı
sulama sistemlerinin hayata geçirilmesi ile birlikte sulama sahalarının ise yaklaşık % 40 – 50
arasında genişleyeceği, dolayısıyla genişleyen sulama sahalarında ise özellikle sulama
kooperatiflerine bağlı derin kuyulardan sulama yapıldığı ayrıca birlik ve kooperatifler arasında nizalar
yaşandığı ve yaşanabileceği göz önünde bulundurularak genişleyecek sulama sahalarındaki
kuyuların iptal edilmesi veya işletmesinin durdurulması ayrıca kuyu bölgesinde yapılan kapalı
sistemlerin diğer gölet ve baraj sistemleri ile bay pas edilerek birleştirilmesi ve bu konularda ise resen
işlem yapılabilecek yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılması.
26- Belediyelerin Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden talep ettikleri mezarlık yerleri ile ilgili mera
vasfından çıkartılarak hazine adına tescil edilen yerlerden alınan ot değeri bedelinin tahsilinden
vazgeçilmesi.
27- Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığı nazarı dikkate alınarak TOKİ Başkanlığımızca geliştirilen özellikle
Toplu Konut ve diğer projelerinde güneş enerjisinden sıcak su elde edilecek şekilde ihale edilmesi.

6. EKLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporlar yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerinin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontrol, 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.
Altunhisar Belediye Başkanlığı / NİĞDE 31/12/2018
Erdal SARI
Belediye Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporlar 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 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.
Altunhisar Belediye Başkanlığı / NİĞDE 31/12/2018
Erdal SARI
Belediye Başkanı

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2018 Yılı Faaliyet raporunun “3/A – Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Altunhisar Belediye Başkanlığı / NİĞDE 31/12/2018
Mahmut UTANGAN
Mali Hiz. Md. V.
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