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2-Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar;
_

Belediyemiz 2020 mali yılı içinde 40.000.000,00.TL tahmini Gelir- Gider bütçesi
konulmuştur. Mali yıl içinde toplam l9.775.087,12.-TL. gelir tahakkuk etmiş bunun

'

18.930.683,63.-TL.si tahsil edilmiş, kalan 844.403,49.-TL sonraki yıla tahakkuk artığı
1

olarak devretmiştir. Bütçe tahminin toplamına göre % 95,00 oranında tahsilat
ş gerçekleşmiştir.

ş

Mali yıl içinde 40.000.000,00.-TL. başlangıç ödeneği konulmuş, 2019 yılından 2020 yılına
ş

, devreden ödenek _tutarı 10.212.620,93 TL, 2020 yılı içerisinde ek ödenek verilmemiş, 2020
1 yılı Net Bütçe Odeneği 50.2l2.620,93 TL olmuştur. Yılı içerisinde 29.278.597,19-TL

harcanmış, geri kalan 20.934.023,74-TL. ödenek imha edilmiş olup, 2021 Mali yılına
devreden ödenek olmamıştır. Bütçe tahminin toplamına göre % 58 oranında gider

1
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gerçekleşmiştir. 2020 yılı içerisinde piyasaya ve personele olan borçların ödenmesi için İller
ğ

Bankasından toplam 2.000.000,00 TL nakit kredi kullanılmıştır.
' 3-Mali Denetim Sonuçları;

1 Müdürlüğümüz 2020 mali yılı içinde yapmış olduğu ödeme evraklarını ve taşınır mal işlem
fişlerini düzenli olarak yapmış denetime hazır hale getirerek mevzuata uygun şekilde
dosyalamıştır. 2017 mali yılında İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurulu Müfettişlerince
2014-2017 yılı hesaplarına ait incelemeler yapılmış ve denetim raporu tanzim edilmiştir.
2020 yılı içerisinde denetim olmamıştır.
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B-Performans Bilgileri;
l

1-Faaliyet ve proje Bilgileri; 1

Müdürlüğümüz, 01.01.2020- 31.12.2020 tarihleri arasında Ödeme emri, muhasebe
işlem fışi, avans kredi senedi ve ödeme emri mahsup belgesi olarak toplam 2.717 adet
evrağı kayıt altına alarak muhasebeleştinne işlemi gerçekleştirmiş ve Sayıştay Başkanlığına
sunulmak üzere arşivlemiştir. 5

Müdürlüğümüzce, Belediyemiz personellerine ilişkin aylık emeklilik ve sigortalı
hizmet belgelerinin elektronik ortamda zamanında ve düzenli olarak ilgili kurumlara
bildirimi yapılmış fakat maddi sıkıntılar nedeniyle ödemeleri gerçekleştirilememiştir.
Bunun yanında aylık vergilere ilişkin beyannameler ve yasal kesintilere ait bildirimler de

1

zamanında ve titizlikle yapılmıştır.
i

2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi;
1

l Belediye meclisinin almış olduğu Müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev
yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yapmaya çalışmış, diğer

.

- müdürlüklerle bilgi alış verişinde bulunulmuş mevzuatı yakından takip ederek verimliliği ve
^ performansı en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıştır.
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