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l-GENEL BJLGiLER
A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :
Dogayi koruyan, modern ve geli$mi$ bir Kaytazdere Yaratabilmek iain halktn katlhmlnl
saglayarak, $effaf. duyarll, kaliteyi benimseyen, toplumsal ve kentsel amanda, sosyal ve
ekonomik y6nden kalklnmi$, burada ya$ayanlarln burada ya$amaktan haz duydugu bir kenti
olu$turmak iain baba g6stermektir.
Vizyonumuz
Ya$am kalitesi yOksek, dogayi bozmadan modernle$mi; ve her y6nden geli$mi$ bir Kenti
olu$turma ktlr.

B-Yetki, G6rev ve Sorumluluklar
5393 Saylll Belediye Kanunu'nun 14. 15. ve 38. maddelerihOkOmleri ile belirtilen i$ ve

i$1emleri kapsar.

C-idareye ili$kin Bilgiler
l-Fiziksel Yapl
NOfusumuz 2014 yili resmi rakamlarl 5990 kiki olup, I adet mahallemiz mevcuttur.

Beldemiz 16.000 hektaryOz61gUmOne sahiptir. izmit K6rfezinin gOneyinde yer almaktadlr
1.1.Binalar
MOlkiyeti Belediyemize ait olin bir adet bir katll Belediye Hizmet Binasi ve yine

MOlkiyeti Belediye TOzel Ki$iligine ait arazi Ozerinde Fen i$1eri Kademe binast ile i$ makineleri
parkiarag-makine i$gi sevkiyatlarlnln yaplldigl binamlz mevcuttur. Vine belediyemize ait ladet
2 kat olarak inca edilmi$, 7 adet dOkkandan olu$an kOgOk 61gekte merkez ighanl, be$evler
camialtlnda 4 adet dOkkan, Merkez mahalle muhtarllgl binamlz bulunmaktadlr

Merkez i$ hanlnda bulunan dilkkanlann durumu: I dOkkanln eski kiraclslyla kira
s6zle$mesi encOmen kararlyla ylllik olarak yenilenmi$, I adet dOkkan kiraclslnln s6zle;mesi
kar$ilikllolarak feshedilmi$ bu dOkkan ihaleyle tekrar kiraya verilmi$tir.

Be$evler Camii altinda bulunan 3 dOkkanln eski kiracilariyla kara s6zle$mesi enciimen
karariyla ylllik yenilenmi$, I adet dOkkan kiraclsi faaliyetini sona erdirmi$tir.

1.2.Araglar
Belediyemizin demirba$ina kayttliladet pickup hizmet aracl,ladet kapalicenaze arabi,2 adet
damperli kamyon, I adet vidanj6r, I adet g6p kamyonu, 2 adet trakt6r, 2 adet kazlci ve
yOkleyici kepge, 5 adet motorsiklet, I adet Yol sOpOrme-Temizleme-ilaglama Makinesi ve I
adet Kum Eleme ve Sahiltemizleme Makinesi olmak ilzere toplam 17 araclmiz mevcuttur.

2-0rgOt Yaplsl
2.1.Belediyenin organlarl

2.1.1.Belediye Meclisi
lO Oyeden olu$ur.

Belediyenin en bOyOk karar organldir. Belediye Ba$kani dahil

2.1.1.1.Meclis ihtisas Komisyonlari;omar Komisyonu 5 ki$iden olu$maktadlr siyasi
partilerin meclisteki temsil oranlna g6re ayeler segilmektedir,Plan ve BOtge Komisyonu 5
ki$iden olu$maktadir siyasi partilerin .meclistekjjtemsiloranina Bare Oyeler segilmektedir.
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2.1.2.Belediye EncOmeni; Belediyenin hem karar hem de yOriitme organidlr. Belediye
Ba$kani, Belediye Meclisince segilen iki daimi Oye ve kanunda belirtilen iki daire amid olmak
Ozere 5 0yeden olu$maktadtr.

2.1.3.Belediye Ba$kani
Oyelerinin amiridir.

Belediye idaresinin yOrOtme organs, temsilcisi ve bagli

2.2.Kurumsal yapi

Kaytazdere Belediyesi: Belediye Ba$kam, mode)der, $efler, memurlar, i$gilerden olu$an
hiyerar$ik bir yapiya sahiptir. Belediye birimleria;aglda belirtilen birimlerden olu$maktadir.

2.2.1.Yazl i$1eri MiidOr]i]gi]

2.2.2.Mali Hizmet]er MiidOr]i]gi]

2.2.3.Fen i$1eri MUdiirliigii

2.2.4.Zabita Amlrligi

3-Bilge ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz tOm birimlerinde bilgisayar ve ADSL internet baglantisl mevcuttur. Sosyal
GOvenlik Kurumu personel aylik hizmet bilgileri, e-bildirge, emekli sandlgl personel iglemleri,
bilgi edinme, bimer, yerel bilgi vb. i$1emler internet ortamtnda yiirOt01mektedir.

Beldemizin imar planlari NET-CAT programs ile bilgisayar ortaminda hizmetlerini
sOrdOrmekte, imar durumu belgeleri bu program ile saylsal ortamda hazlrlanmaktadir. Adres
Kayit Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin cografi koordinatlarla
birle$tirilmesl ve olu$turulan altyapinln diner sistemlere entegre edilebilmesi amaciyla Dike
genelinde ba$1atllan "MekinsaIAdres Kaylt Sistemi"ne gegilerek Yapl Ruhsatl ve Yapl Kullanma
izin Belgelerihazirlanlp, teknolojigaglnin gerektirdigi $ekilde hizmetlerimiz devam etmektedir.

4-insan Kaynaklari
Belediyemiz, 5393 Sayili Belediye Kanunun 49.maddesi ve buna istinaden 22.02 2007

tarihinde 26442 Saylll Resmi Gazetede yOrOr10ge girmi$ oman Belediye ve Bagll Kurulu$1arl ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro gali$malarimlz yaptlmi$ ve kadrolarimiz olu$turulmu$tur.
Belediyemizde 54 adet memur kadrosu ve 27 adet i$gi kadrosu bulunmaktadlr. Memur
kadrolarimlzln 15'i doludur. iiWi kadrolarintn 16 aden doludur. 54 adet oman memur
Kadromuzdaki5 itfaiye Eri Kadrosu Tav$anli-Altinova-Suba$1-Kaytazdere itfaiye Birligine
aktarllml$tlr. inman Kaynaklarina ili$kin bOtOn g6revler Yazl i$1eri MOdOr10g0 taraflndan
yOr i] t01me ktedir .

5-Sunulan Hizmetler
igme suyu ile ilgili her tOr10 i$1emleb kanalizasyon hizmetleri, alt yaptst bitmi$ yollarln

kaplanmasi yeni agllan omar yollartn.In stabilize "olarak kaplanmasl, ye$il alan ve gocuk

#
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parklarlnin yapimi, bakim ve onarimlarlnln yapilmasl, ye$il alanlarln ve yol refiijlerinin
agaglandlrilmasl, agaglandirilmasi yapilan alanlarin bakimlarlnln yapilmasl, mezarliklarin
bakimi, dOzenlenmesi, dean i$1emlerinin yapllmasl.

Binalarin numarataj gali$malarlnin yapilmasi, omar durumlarlnin verilmesi, yapl
ruhsatlarl, yapikullanma izin belgelerinin verilmesi.

Kayak in$aat denetimlerinin yOrOt01mesi.
imar planlarina uygun ifraz-tevhid-yol terklerinin kararlarinl aldirmak, kontrol ve

denetimlerini yaptlrmak.
i$yeri agill$ ruhsatlarinl vermek ve denetlemek. itfaiye hizmetlerini birlik kanaliyla

yerine getirmek.
Kanunlarla Belediyelere verilen diner g6rev ve hizmetlerisunmak.

6-Y6netim ve ig Kontrol Sistemi
Bilindigi Ozere, lO/12/2003 tarihli ve 5018 saylh Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol

Kanununun Be$inci Kismlnda "ig Kontrol Sistemi" dtizenlenmi$tir. Bu klsimda, ig kontrol
sistemine ili$kin olarak; ig kontro10n tanimi ve amacl, kontro10n yaplst ve i$1eyi$i, 6n mali
kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumluluklarl, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanmasl, ig denetim, ig denetginin
g6revleri, ig denetgilerin nitelikleri ve atanmasl, iS: denetim koordinasyon kurulu, ig denetim
koordinasyon kurulunun g6revleri hususlarina yer verilmi$tir.5018 saylli Kanunun 55 mci
maddesinde ig kontrol, idarenin amaglarlna, belirlenmi$ politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde yOrijt01mesini, varllk ve kaynaklarln
korunmaslnl, muhasebe kayitlarinin dogru ve tam olarak tutulmaslnl, mali bilgi ve y6netim
bilgisini zamanlnda ve gOvenilir olarak Oretilmesini saglamak Ozere idare taraflndan
olu$turulan organizasyon, y6ntem ve sOregle ig denetim kapsayan mali ve diner kontroller
bOtOn0 olarak tanimlanml$tir.

Kurumumuz kiigiik 61gekli bir belediye oldugundan ve norm kadro standartlarina gere
Mali Hizmetler MOdiir10g0 olarak bir birim 6ng6r01m0$, buna g6re kurumumuzda ig Kontrol
Ma[iHizmet[er MOdOri] ve Be]ediye Ba$kanltarafindan yOrOt01mektedir.

Kaytazdere Belediyesi y6netici ve gali$anlan etik dekerlere riayet etmekte; faaliyetlerini
dOrOstlOk, saydamllk ve hesap verebilirlik gergevesinde yOrOtmektedir. Faaliyet raporlarlnda
yer alan ig gOvence kontrol beyanl ile tOm bilgi ve belgelerin dogrulugu gOvence altlna
alinma ktadir.
11- AMAL ve HEDEFLER
A-idarenin Amal ve Hedefleri
1- Belde sakinlerinin mahalli m0$terek nitelikteki ihtiyaglarlni 6ncelik slraslna g6re temin
etmek ve Beldenin geli$iminde dOzenli kentle$meyi saglayacak alt yapl ve Ost yapl
uygulamalarinin tamamlanmasl iain dOzenli, kesintisiz ve sOrekli bir gali$ma iginde bulunmak.
2-insan Kaynaklarina yatlrlm ve geli$tirme.
3-Hizmet y6netimive vatandag memnuniyeti.
4-Belediyecilik hizmetlerinin ve y6netim amagllbilgi sisteminin elektronik ortama ta$inmasl.
5-Kentte ekonomik canlillgl arttlracak gali$ma::ko$ullarinln iyile$tirilmesi, istihdamln ve refah
dOzeyinin arttlnlmastna ydnelik faaliyetlgr desteklellecek ve/veya gergekle$tirilecektir.
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B-Temel Politikalar ve 6ncelikler
l-Belde halkinln temelnitelikteki ihtiyaglarma cevap verebilmek.
2-imarina uygun dOzenliyaplla$mayl saglamak, gevre temizligi ve dOzeninin korunmasldlr.
3- Gelecek ve performans odaklibir y6netim yaplsi ve kOltOr0 olu$turmak.
C- Diner Hususlar
l-Belde alt yapl uygulamalarl yol, su ve kanalizasyon hizmetleriniyapmak
lll-FAALiYETLERE iLi$KiN BiLGiVE DE6ERLENDiRMELER
A-Mali Bilgiler

l-Biltge Uygulama Sonuglari
1.1. 2014 yili bOtgesinde gelirlerimiz 5.507.000,00 TL , giderlerimiz 5.507.000,00 TL

tahmin edilmi$tir.
Gergekle;en bOtge gelirleri tahakkuku 4.667.290,87TL olup, 4.542.337,72TL net

gelirimiz gergekle$mi$tir.
1.2.2014 yell bOtge gider tahakkukumuz 4.110.290,87TL olmu$tur. imha edilen 6denek

ise 1.882.510,43 TL dir.

4.667.290,87TL oluP,

1.3.2014 yllindan 2015 yillna devreden Banka carihesabl570.846,79 TL olmu$tur.

1.4-BOtgeden yardlm alan dernek, vaklf. birlik sandlk ve benzeri te$ekkOller

Kaytazdere Belediye Spar Ku10bii Dernegine spar malzemesi yardlmlnda
bulunulmu$tur.

1.5.Belediye personelinin 6ncelikle maa$1ari gecikmesiz zamaninda 6denmi$tir.

2-Temel Mali Tablolara ili;kin Agklamalar
2.1. Gelirlerimiz

Vergi gelirlerimiz (01)
Te;ebbs)s ve miilkiyet gelirlerimiz(03)
Allnan ve bagi$ yardlmlar ile 6zel gelirler(04)
Diner gelirler (05)
Sermaye Gelirleri(06)

Toplam

912.527,59 TL
733. 182,28 TL

O TL

2.896.627,85 TL
O TL

4.542.337,72 TL

2.2. Giderlerimiz
Personel giderleri (OI)
Sosyal GOvenlik Kurumlanna Devlet Prima(iiderleri(02)
Mal ve Hizmet ahm giderleri(03)
Faiz giderleri (04)
Ca ri Tra nsferler(05)
Sermaye Giderleri(06)

1.164.592,63TL
198.451,23TL

1.542.713,83TL
O TL

1.073.301,30TL
131.231,88TL

4.110.290,87TLToplam

3-Mali Denetim Sonuglari
Belediyemizin mali verileri KBS (Kapu Hesaplari Bilgi Sistemi) ile Maliye Bakanhgl veri

sistemine giri$i ayllk yapilmaktadir. .yd;ri.} giri$1eri" Defterdarllk taraflndan izlenip kontrolleri
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yapElmaktadlr ve Malice Bakanliglnca izlenmektedir. Kevin Hesaplarimlz Says;tay Ba$kanhglna
g6nderilmektedir. Denetimler Kesin Hesaplar Ozerinden yapilmaktadir.

4-Diner Hususlar
Borglanmiz:
Borg tutarlariiller Bankasinin Yerel Y6netimler Veri Bankasindan gikarilmi$tir.
eller Bankasina kanal yatlrlm harcamalari borg:larimlz ve 5393 sayill Belediye Kanunun
gegici 5.nci maddesi 2005/8928 saylh Bakanlar Kurulu Karannda yer alan esaslar
gergevesinde Hazine MOste$arligl Belediye Uzla$ma Komisyonun Karan dogrultusunda
her ay eller Bankasl belediye paylarlndan kesilmek Ozere yapilandlrilan Belediye
borg[anmlz o]mak Ozere borg]arimlzln d6kt]mi] a;aglya gkarl]ml$tir.

Kesinti Adi
Altinova Mal MOdOrlOg0
Ye$il K6rfez Su Birligi
217962-1.Grupta Yapilandlrilan Krediler
Dogu Marmara Kalklnma Ajansi
Belediyeler Birligi
Elektrik Dagltim A.$(Teda$)

Kesilmes!:<3grekgn Toplam Miktar:
411.137,74
69.161,20

190.188,11
53.803,81

3.167, 17
5.501,85

732.959.88
B-Performans Bilgileri

l-Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1. imar i$1eri:

1.1.1. 01 0cak- 31 Arallk 2014 tarihleri arasinda 55 adet omar Durumu Belgesidiizenlenmi$tir

1.1.2. OI Ocak- 31 Arallk 2014 d6nemi iginde 37 adet Yapl Ruhsati dOzenlenerek
136.174,00-TL hara tahsiledilmi$tir.

1.1.3. 01 0cak- 31 Aralik 2014 6nemi iS:inde 28 adet in$aatl bitmi$ yapinin Yapi
Kullanma izin BelgesidOzenlenerek 22.061,00-TL hara tahsiledilmi$tir.

1.1.4. 01 0cak- 31 Aralik 2014 d6nemi iginde 10 adet ifraz-Tevhid-Yol Terki i$1emleri

yapilarak 2.936,00-TL hara tahsil edilmi$tir

TOPLAM

1.2. in$aat i$1eri

1.2.1. Kir DOgOn Alana, WC + gelin odast ve gay ocagl in$aati tamamlanip halkln
kullanimina sunulmu$tur.

1.2.2. Sahil diizenlemesine devam edilerek, halk plaji ve kafeterya tamamland

YOrOy0$ yolu parke ta$iile kaplandive aydinlatmalan yaplldl.

1.2.3.100 adet Gdp konteymn, 100 adet dl$ mekan konteynin 10 adet geri d6n0$am
atik kumbarasiihale ve gevre Bakanhgl katkisi ile satin alindi

1.2.4. Cadde ve sokaklarin temizliginde daha iyi hizmet verebilmek amaciyla Trakt6r

arkasi "Yol stlpiirme'sulama-yikama ve ilafl?!ia makinesi" ihalesi yapilarak satin allndl
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1.2.5. Sahil temizliginde kullanilmak Ozere I adet trakt6r arkasi gekilebilen Kum eleme
ve sahiltemizleme makinesi satin ahnml$tir.

yapllm l;tir.
1.2.7. Devlet Karayoluna paralel Mailbey caddesi ve Ahududu sokak araslnda kalan

500m uzunlugunda 2850m2'lik yan yolun parke ta$1ile yoldOzenlemesi yapllml$tir.
1.2.8. Dogalgaz gall$masi yapilan Ahududu Sokak parke ta$1 0narlmi yapilml$tlr.
1.2.9. Belde giri$-glkt$1arina, gocuk parklarlna, kav$ak Ozerinde y6n g6sterici levhalar

yaptirilml$tlr.

1.2.10. AtatOrk Bulvari Ozerinde belirli mesafelerde trafik aki$1ni yava$1atmak amaciyla
hiz kesici bariyerler yapllml$, yol kesi$im noktalarina delinat6r uygulamasi yapilmi$tlr.

1.2.11. Ba$ibo$ sokak hayvanlarl iain hayvan barinagl yapllmi$tlr.
1.2.12. DSI(Devlet Su i$1eri) B61ge MOdnr10gOnce allan su kuyusunun $ebeke baglanti

hatti ve pompa odasl yapilml$tir.

1.2.13. Eski g6p d6kOm sahaslnln i$ makinesi kiralama y6ntemi ile islah gall$masl

1.2.6. Kav$ak trafik sinyalizasyon sistemi yenilenmi$ giig kaynagl takviyeleri

yapilmi$tir.

1.3. Planlama i$1eri
1.3.1. 08.09.2013 tarih, 28759 saylh R.G'de yaylmlanarak yilrOrliige giren Planll Alanlar

Tip omar Y6netmeligi gereki omar Planlarlmlz 05.03.2014 tarih, 2014/ 10 ve ll sayill
Belediyemiz Meclis kararlan ile 1/5000 61gekli Nazim omar Plan Revizyonu ve 1/1000 61gekli

Uygulama Imar Plan Revizyonu tamamlanml;tlr.

1.4.Diner i$1er:
1.4.1. Belediye encOmeni2014 ylllnda 50 toplantiyapmi$ 54 adet karar alml$tlr.
1.4.2.Belediye meclisi 2014 ylllnda lladet toplantiyapml$ 64 adet karar alml$tir.
1.4.3.2014 ylhnda belediyemize 1121 adel yazi gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapllml$tlr.
1.4.4.2014 ylllnda Belediyemizce 728 adet yazlg6nderilmi;tir.
1.4.5.Belediyemize 2014 yilmda 785 adet dilekge gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapllmi$tir.
1.4.6.2014 yi]inda ]]. adet i$yeri alma ruhsati verilmi$tir.
1.4.7.2014yllinda lladet hafta tatiligali$ma ruhsatt verilmi$tir.
1.4.8. 2014 ylllnda 21adet evlenme akdiyapilmi$tlr.
1.4.9. 2014 yillnda 2 adet idari Para Cezasl(Park Yen)kesilmi$tir.
1.4.10.2014 yell Yaz sezonunda (Haziran-Temmuz Agustos) Beldemize plaj ian

sahilimize gelen misafir araglar iain dOzenisaglamak agslndan otopark hizmeti verllmi$tir.
1.4.11.Belde W6pli)gO kapatllml$ ve kurucu Oyesi oldugumuz YAKAB birligimizin

dOzenlig6p depolama sahasina g6plerimiz nakledilmektedir.
1.4.12.Toplum saghgi, a$ilama kampanyalarl, hayvan saghgt konulannda ilgili

kurulu$1ara personel ve aug destegi spgliih;hilsti{.:
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1.4.13.Toplu ta$1maclllk SS. 27 No1u KaramOrsel-Handere MinibOsg01er Kooperatifine
yapttrilmaya devam edilmi$tir.

1.4.14. Kaytazdere-Yalova araslndaki yolcu ta$1maclhgi S.S.81 No1u Altinova
OtobOsgi)ler ve MinibOsg01er Kooperatifine kayltliaraglar taraflndan yapilmasi 6ng6r01mij$ ve
Belediye slnlrlarl igerisinde belirlenen duraklari kullanma yetkisi verilerek belde halklmlzin
hizmetine sunulmu$tur.

2.Performans Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi:
Genel i$, yOrOtiJm0 ve i$1emlerinde yukarida bahsedilen aglklamalar ve tablolarda

g6r01dOg0 0zere mahalli hizmetlerin yapllmaslnda bOtOnlOk ilkesine uygun $ekilde
yOn)tijlmesi, kamu g6revlerinde birligin saglanrlmasi, kamu yarannin korunmasl ve mahalli
mii$terek ihtiyag[ann geregi gabi kar;l[anmasl amacly]a vizyon ve misyonumuzda 6ng6ri]]dOgi]
$ekilde uygulanmaktadlr.

3.Diner Hususlar
Kaytazdere Belediyesinin 2014 mali yillna esas olmak Ozere hazirlanan "Faaliyet

Raporu" 5018 saylll Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.mci maddesi ve 5393
saylliBelediye Kanunu'nun 56. maddesine Bare hazlrlanml$ ve sunulmu$tur.

IV-KURUMSAL KABiLiYET ve KAPASiTENiN DE6ERLENDiRiLMESI
A-Usb)nliikler :Deneyimli personel kadrosunun olmasl, yeterli aug ve gerecin bulunmasi

B-Zayifliklar :Hizmet alaninin S:ok genie olmasl, Belediye. gelirlerimizin d0$0k olmasi, bu
nedenle, hedeflenen yatlrimlarinln gecikmeli hayata gegirilmesi ve norm kadrolara uygun
yeterli eleman olmamast

C-Degerlendirme: Belediye gelirlerinden, igme suyu aboneliklerinde ve kanalizasyon $ebeke
baglantllarinda 6nceki yillara gere artie saglanmi$ olup bu sayede hem kayak su kullanimi
6nlenmekte hem de gevre Temizlik Vergisinin de arttlgl g6zlenmi;tir. Belediyemizin iller
Bankasi paylarlmiza esas te;kil eden 2014 yili resminOfusumuz 5990'dir.

V-6NERi VE TEDBiRLER
Kiki ba$ina d0$en milli gelirin artirllmasl, yeni gelir kaynaklarlnln aranmasl, beldemizi

q:ekim merkezi haline getirmek iain projeler geli$tirerek, buna bagel nOfus arti$i ve belediye
gelirlerinin artlrllmasi saglanabilir.

Ali KANGAL
Belediye Ba$kbni
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ig KONTROL GIIVtNCE BEVAWI

t)st y6netici olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda agiklanan f aaliyetler iain btitge ile tahsis edilmi; kaynaklarm, planlanmi; amaglar
dogrultusunda ve iyi mali y6netim ilkelerine uygun olarak kullamldigini ve ig kontrol
sisteminin iglemlerin yasallik ve dtizenliligine ili$kin yeterli gtivenceyi sagladigim bildiririm

Bu gtivence, bst y6netici olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, ig kontroller, ig
denetgi raporlart ile Says;tay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.

Burada raporlanmayan, idarenin menthatlerine zarar veren herhangi bir husus hakklnda bilgim
olmadigini bryan ederim.(Kaytazdere Belediyesi-01.04.2015)

.'-:i..; q'.

Ali KANGAL
Belediye Ba$kani
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ig KONTROL GOVENCE BRYANT

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde

Bu raporda yer alan bilgilerin gUvenilir, tam ve dogru oldugunu bryan ederim

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain idare btitgesinden harcama birimimize tahsis edilmi;
kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullanlldigini, g6rev ve yetki alarm
gergevesinde ig kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili;kin i;lemlerin yasalllk ve
dtizenliligi hususunda yeterli gtivenceyi sagladigim ve harcama birimimizde surer kontroltiniin
etkin olarak uygulandigim bildiririm.

Bu gtivence, harcama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendimleler, ig kontroller, ig
denetgi raporlan ile Sayi$tay raporlari gibb bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir humus hakklnda bilgim
olmadikini bryan ederim.(Kaytazdere Belediyesi-01.04.2015)

E

B

Ali KANGAL
Belediye Ba$kani
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mALi HiZMETI.ER BiNM v6NKTicisiNiN BEYAXI

Mali hizmetler birim y6neticisi olarak yetkim dahilinde

Bu idarede, faaliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuati ile defer mevzuata uygun olarak
ytiriitiildtigtinti, kamu kaynaklarmtn etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullanilmastni
temin etmek {izere ig kontrol sUeglerinin i;letildigini, izlendigini ve gerekli tedbirlerin alinmasi
iain dU$iince ve 6nerilerimin zamanmda Qst y6neticiye raporlandigmi beyan ederim.

idaremizin 2014 yili Faaliyet Raporunun "lll/A- Mali Bilgiler" b61timtinde yer alan bilgilerin
gtivenilir, tam ve dogru oldugunu teyit ederim.(Kaytazdere Belediyesi-01 .04.2015)

K'jl.H I'u
i:A.it Ki&tik
Mali Hizmbtler Miidiirii

X
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