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l-GENEL BILGILER
A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :
Dogayl koruyan, modern ve geli$mi; bir Kaytazdere Yaratabilmek twin halkln katllimlni

saglayarak, jeff af. duyarll, kaliteyi benimseyen, toplumsal ve kentsel alanda, sosyal ve
ekonomik y6nden kalklnml$, burada ya$ayanlarin 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 Kent
olu $turma ktir .

B-Yetki. G6rev ve Sorumluluklar
5393 Sayill Belediye Kanunu'nun 14. 15. ve 38. maddeleri hOkOmleri ile belirtilen i$ ve

$lemleri kapsar.

C-idareye ili;kin Bilgiler
l-Fiziksel Yapl
NOfusumuz 2015 ylli resmi rakamlarl 5304 kiki olup, I adet mahallemiz mevcuttur.

Beldemiz 16.000 hektar yOz61gOmOne sahiptir. izmit K6rfezinin gOneyinde yer almaktadir.
1.1.Binalar
MOlkiyeti Belediyemize ait olan bir adet bir kath Belediye Hizmet Binasi ve yine

Mt)lkiyeti Belediye TOzel Ki$iligine ait arazi Ozerinde Fen i$1eri Kademe binasi ile i$ makineleri
parkiarag-makine i$gi sevkiyatlarlnm yapildlgl binamiz mevcuttur. Vine belediyemize ait cadet
2 kat olarak inca edilmi$, 7 adet dOkkandan olu$an kOgOk 61gekte merkez i$hani, be$evler
camialtmda 4 adet dOkkan, Merkez mahalle muhtarligl binamiz bulunmaktadlr.

Merkez i; hanlnda bulunan dOkkanlarin durumu: I diikkanln eski kiractsiyla kara
s6zle$mesi encOmen karariyla yilllk olarak yenilenmi$, I adet dOkkan kiraclsintn s6zle$mesi
kar$iltkliolarak feshedilmi$ bu dOkkan ihaleyle tekrar kiraya verilmi$tir.

Be$evler Camii altinda bulunan 3 dilkkanln eski kiracllariyla kira s6zle$mesi encOmen
karariyla yilllk yenilenmi$, 1adet dOkkan kiracisl faaliyetinisona erdirmi$tir.

1.2.Araglar
Belediyemizin demirba$ina kayitll 2 adet pickup hizmet araci, I adet panelvan hizmet

aracl, ladet kapali cenaze araci, 2 adet damperli kamyon, ladet vidanj6r, ladet kanal alma
aracl (kuka), 2 adet traktdr, 2 adet kazlcl ve yilkleyici kepge, 5 adet motorsiklet, I adet Yol
sOpOrme-Temizleme-llaglama Makinesi ve I adet Kum Eleme ve Sahil temizleme Makinesi
olmak Ozere toplam 19 aracimiz mevcuttur.

2-0rgiit Yaplsl
2.1.Belediyenin organlarl

2.1.1.Belediye Meclisi

lO Oyeden olu$ur.

Belediyenin en biiyijk karar organldir. Belediye Ba$kanidahil



2.1.1.1.Meclis ihtisas Komisyonlari;omar Komisyonu 5 ki$iden olu$maktadlr siyasi
partilerin meclisteki temsil oranina gore Oyeler segilmektedir,Plan ve BOtge Komisyonu 5
ki$iden olu$maktadlr siyasi partilerin meclisteki temsiloranlna gere Oyeler segilmektedir.

2.1.2.Belediye Encilmeni; Belediyenin hem karar hem de yOrOtme organldlr. Belediye
Ba$kani, Belediye Meclisince segilen iki daimi Oye ve kanunda belirtilen iki daire amid olmak
ijzere 5 0yeden olu$maktadir.

2.1.3.Belediye Ba$kanl
Oyelerinin amiridir.

Belediye idaresinin yortitme organs, temsilcisi ve bagli

2.2.Kurumsal yapl

Kaytazdere Belediyesi: Belediye Ba$kani, Ba;kan Yardimclst, mOdOrler, $efler,
memurlar, i$gilerden olu$an hiyerar$ik bir yapiya sahiptir. Belediye birimleri a$aglda belirtilen
birimlerden olu$maktadlr.

2.2.1.Yazl i$1eriMOdijrlilgii

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

2.2.3.Fen i$1eri MOdilr10g0

2.2.4.omar ve $ehirci]ik Miidiir]i]gi]

2.2.5.Basin Yayln Ha]k]a i]i$ki]er Miidiir]i]gi]

2.2.6.insan Kaynak]ari ve Egitim Mi]di]r]i]gi]

2.2.7.Zablta Amirligi

3-Bilge ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz tOm birimlerinde bilgisayar ve ADSL internet baglantisl mevcuttur. Sosyal
GOvenlik Kurumu personel aylik hizmet bilgileri, e-bildirge, emekli sandigi personel i$1emleri,
bilgi edinme, Bimer, yerel bilgi vb. i$1emler internet ortamlnda yOn)t01mektedir.

Beldemizin omar planlarl NET-CAT programs ile bilgisayar ortaminda hizmetlerini
sijrdOrmekte, imar durumu belgeleri bu program ile sayisal ortamda hazlrlanmaktadir. Adres
Kaylt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin cografi koordinatlarla
birle$tirilmesi ve olu$turulan altyaplnin diner sistemlere entegre edilebilmesi amaclyla Olke
genelinde ba$1attlan "Mek5nsaIAdres Kayit Sistemi"ne gegilerek Yapl Ruhsati ve Yapi Kullanma
izin Belgelerihazirlanip, teknoloji garmin gerektirdigi $ekilde hizmetlerimiz devam etmektedir.

4-inman Kaynaklari
Belediyemiz, 5393 Sayili Belediye Kanunun 49.maddesi ve buna istinaden 22:02 200?

tarihinde 26442 Sayill Resmi Gazetede yorOrlijge girmi$ oman Belediye ve Bagli,j<urulu$1ari ile
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Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro gall$malarimlz yapllmi$ ve kadrolarimiz olu$turulmu$tur.
Belediyemizde 54 adet memur kadrosu ve 27 adet i$gi kadrosu bulunmaktadlr. Memur
kadrolarimtzin 19'u doludur. i$Wi kadrolarlnin 15'i aden doludur. 54 adet olan memur
Kadromuzdaki4 itfaiye Eri personel Tav$anli-Altinova-Suba$1-Kaytazdere itfaiye Birliginde
g6revlendirilmi$tir. insan Kaynaklarina ili$kin bOtOn g6revler Yazi i$1eriMOdOrlijg0 taraflndan
y ijrOt01me ktedir.

5-Sunulan Hizmetler
lame suyu ile ilgili her tOr10 i$1emler, kanalizasyon hizmetleri, alt yapisi bitmi$ yollarin

kaplanmasi yeni agilan omar yollarinin stabilize olarak kaplanmasl, ye$il alan ve gocuk
parklarlnin yaplmi, baklm ve onarlmlarmin yapllmasl, ye$il alanlarm ve yol refojlerinin
akaglandlrilmasl, agaglandlrilmasl yapilan alanlarln bakimlannin yapllmasi, mezarhklann
bakimi, dOzenlenmesi, dean i$1emlerinin yapllmast

Binalarln numarataj gall$malarlnln yapllmasi, imar durumlarinln verilmesi, yapi
ruhsatlarl, yapikullanma izin belgelerinin verilmesi.

Kayak in$aat denetimlerinin yiirOt01mesi.
omar planlarlna uygun ifraz-tevhid-yol terklerinin kararlarlni aldirmak, kontrol ve

denetimlerini yaptirmak.
i$yeri agllt$ ruhsatlarini vermek ve denetlemek. itfaiye hizmetlerini birlik kanallyla

yerine getirmek.
Kanunlarla Belediyelere verilen diner g6rev ve hizmetleri sunmak.

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

Kanununun Be$inci Kisminda "ig Kontrol Sistemi" dOzenlenmi$tir. Bu klsimda, ig kontrol
sistemine ili$kin olarak; ig kontro10n tanimt ve amaci, kontro10n yapist 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, iq: denetginin
g6revleri, ig denetgilerin nitelikleri ve atanmasl, ig denetim koordinasyon kurulu, ig denetim
koordinasyon kurulunun g6revleri hususlarlna yer verilmi$tir.5018 sayllt Kanunun 55 incl
maddesinde ig kontrol, idarenin amaglarlna, belirlenmi$ politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde yOrOt01mesini, varllk ve kaynaklarin
korunmasinl, muhasebe kayltlarlntn dogru ve tam olarak tutulmaslnl, mali bilgi ve y6netim
bilgisini zamaninda ve gOvenilir olarak Oretilmesini saglamak ilzere idare tarafindan
olu$turulan organizasyon, y6ntem ve sOregle iq: denetim kapsayan mali ve diner kontroller
bOtOn0 olarak tanlmlanmi$tlr.

Kurumumuz kOgOk 61gekli bir belediye oldugundan ve norm kadro standartlarina g6re
Ma[i Hizmet[er MOdOr10gi] o]arak bir birim 6ng6r01m(i$, buna g6re kurumumuzda ig Kontro]
MaliHizmetler MOdOr0 ve Belediye Ba$kanitarafindan yiirOt01mektedir.

Kaytazdere Belediyesi y6netici ve gall$anlarl etik degerlere riayet etmekte; faaliyetlerini
dOrOstlOk, saydamllk ve hesap verebilirlik gergevesinde yOn)tmektedir. Faaliyet raporlarlnda
yer alan ig gOvence kontrol beyani ile tOm bilgi ve belgelerin dogrulugu gOvence altlna
alinmaktadlr

11- AMAL ve HEDEFLER
A-idarenin Amal ve Hedefleri
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1- Belde sakinlerinin mahalli m0;terek nitelikteki ihtiyaglarlnl 6ncelik slraslna g6re temin
etmek ve Beldenin geli$iminde diizenli kentle$meyi saglayacak alt yapl ve Ost yapl
uygulamalarlnin tamamlanmasl iain dOzenli, kesintisiz ve sOreklibir gali$ma iC:inde bulunmak.
2-insan Kaynaklarlna yatirim ve geli$tirme.
3-Hizmet y6netimive vatanda$ memnuniyeti.
4-Belediyecilik hizmetlerinin ve y6netim amagll bilgi sisteminin elektronik ortama ta$mmasi
5-Kentte ekonomik canlillgl arttlracak gall$ma ko$ullartnln iyile$tirilmesi, istihdamin ve refah
dazeyinin arttlrllmaslna y6nelik faaliyetler desteklenecek ve/veya gergekle$tirilecektir.

B-Temel Politikalar ve 6ncelikler
l-Belde halkinln temelniteliktekiihtiyaglarlna cevap verebilmek.
2-imanna uygun dilzenli yaplla$mayl saglamak, gevre temizligi ve dOzeninin korunmasldlr
3- Gelecek ve performans odakllbir y6netim yapisl ve k01tOr0 olu$turmak.
C- Diner Hususlar
l-Belde alt yapluygulamalarl yol, su ve kanalizasyon hizmetleriniyapmak
In-FAALiYETLERE iLi$KiN BiLGiVE OE6ERLENDiRMELER
A-Mali Bilgiler

l-Biltge Uygulama Sonuglarl
1.1. 2015 yell bOtgesinde gelirlerimiz 5.922.800,00 TL , giderlerimiz 5.922.800,00 TL

tahmin edilmi$tir.
Gergekle$en bOtge gelirleri tahakkuku 6.292.670,28 TL olup, 5.513.881,38 TL net

gelirimiz gergekle$mi$tir.
1.2.2015 yilibOtge gider tahakkukumuz 5.209.819,12 TL olmu$tur. imha edilen 6denek

ise 712.980,88 TL dir.

1.3-BOtgeden yardim alan dernek, vakif. birlik sandik ve benzeri te$ekk011er

Kaytazdere Belediye Spar Kulbb0 Dernegine spar malzemesi yardiminda
bulunulmu$tur.
Piyalepa$a ilk ve Ortaokuluna bahge dOzenlemesiyardlminda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Teta$ Tekstil ilk ve Ortaokuluna bahge diizenlemesi ve Atatilrk BOsttl
yenilenmesine yardimda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Aile SagligIMerkezinin tadilati iain yardlmda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Belediyesi Yelken KulOb0 Dernegine yardimda bulunulmu$tur.
Beldemizde bulunan Camilere yardtmda bulunulmu$tur.

1.4.Belediye personelinin 6ncelikle maa$1arl gecikmesiz zamanmda 6denmi$tir

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

Vergi gelirlerimiz (OI)
Te$ebbiJs ve m01kiyet gelirlerimizt03)
Allnan ve bagi$ yardlmlar ile azelgelirlerj041
Diner gelirler (05)
Sermaye Gelirleri(06)

Toplam

956.659,84 TL
873.903,86 TL

O TL

3.683.317,68 TL
O TL

5.513.881.38 TL
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2.2. Giderlerimiz
Personel giderleri (01)
Sosyal GOvenlik Kurumlanna Devlet PrimiGiderleri(02)
Mal ve Hizmet alum giderleri(03)
faiz giderleri (04)
Cad Transfe der(05)
Sermaye Giderleri(06)

Toplam

1.420.721,31TL
255.537.10TL

2.452.456,84TL
O TL

281.394,47TL
829.709,40TL

5.209.819,12 TL

3-Mali Denetim Sonuglari
Belediyemizin mali verileri KBS (Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi) ile Maliye Bakanhgi veri

sistemine giri$i ayllk yapllmaktadlr. Veri giri$1eri Defterdarlik tarafindan izlenip kontrolleri
yapllmaktadir ve Maliye Bakanllginca izlenmektedir. Kesin Hesaplarlmiz Sayl$tay Ba$kanllgina
g6nderilmektedir. Denetimler Kevin Hesaplar Ozerinden yapllmaktadir.

4-Diner Hususlar
Borglarimiz:
Borg tutarlarliller Bankaslnm YereIY6netimler Vert Bankasindan gikarllml$ttr.
eller Bankasina kanal yatirim harcamalari borglarlmlz ve 5393 saylll Belediye Kanunun
gegici 5.nci maddesi 2005/8928 sayill Bakanlar Kurulu Karannda yer alan esaslar
gergevesinde Hazine MOste$arllgi Belediye Uzla$ma Komisyonun Karan dogrultusunda
her ay eller Bankasl belediye paylarlndan kesilmek Ozere yapllandirllan Belediye
borglarlmiz olmak Ozere borglarlmizin d6kOm0 a$aglya glkarilmi$tir.

Kesinti Adl
Altlnova Mal MiidOrliig0
Ye$il K6rfez Su Birligi
217962-1.Grupta Yaptlandlrllan Krediler
Dogu Marmara Kalkinma Ajansi
Belediyeler Birligi
Elektrik Dagitim A.$(UEDA$)

TOPLAM

B-Performans Bilgileri
l-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.omar i$1eri:

Kesilmesi Gereken Toolam.W iklar
411.137,74
69.161.20

250.143,97
53.803,81
7.168,56

25 .804, 17
817.219.45 TL

1.1.1. 01 0cak- 31 Aralik 2015 tarihleri araslnda 48 adet imar Durumu Belgesi dOzenlenmi$tir
3.383,00TL hara tahsil edilmi$tir.

1.1.2. OIOcak- 31Arallk 2015 d6nemiiginde 39 adet Yapl RuhsatldOzenlenerek
194.237,20-TL hara tahsiledilmi;tir.

1.1.3 010cak- 31Aralik 2015 d6nemiiginde 30 adet in$aatl bitmi$yapinin Yapl Kullanma
izin Belgesi dOzenlenerek 5.350,00TL-TL hara tahsiledilmi$tir.
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1.1.4 01 0cak- 31 Arallk 2015 d6nemi iginde 18 adet ifraz-Tevhid-Yol Terki i$1emleri

yapllarak 2.936,00-TL hara tahsiledilmi$tir.

1.2.in$aat i$1eri:

1.2.1.-Asfalt Yol Yapim i$1eri toplam 1480m

1.2.1.1-Rauf Denkta$ Caddesi 175 m

]..2.1.2-Tuzla Caddesi 380m

1.2.1.3-Karadeniz Caddesi 375m

1.2.1.4-Yan yo1 385m

1.2.1.5-Morgil sokak 165m

Toplam:1480m yo1 2000 ton asfalt kullanilarak kaplamasl yapilmi$tlr.

1.2.2.- Parke Yol Yaplmi i$1eri toplam 4.655m

2.2.1-Palmiye Sokak: 345m

2.2.2-Ardlg Sokak: 245m

2.2.3-Barak Sokak: 130m

2.2.4-Hekimoglu Caddesi:190m

2.2.5-Salklm Sokak: 135m

2.2.6-Mimar Shan Caddesi: 365m

2.2.7-Klllg Sokak: 85m

2.2.8-Ku$konmaz Sokak:260m

2.2.9-0rkide Sokak: 80m

2.2.10-Vatan Caddesi: 80m

2.2.11-Ahududu Sokak ile Esentepe Caddesiaraslndaki yan yo1: 500m

Toplam 15.625m2 alanli4.655m yolun knit parke ta$iile kaplamasl vapilmi$tir
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1.2.3.-Bozuk yollarda onarim gali$malarl yapilarak parke ve asfalt kaplama yollarin
iyile$tirmeleri yapllmi$tlr.

1.2.4.-Kav$ak trafik sinyalizasyon sistemibakim ve onarlmlarl yapllml$tlr.

1.2.5.- KaramOrselbey Egitim Merkez Komutanligl ' nda 500m kanalizasyon hattiyapllarak
Beldemiz kanalizasyon sistemine baglanmasi saglanmi$tir.

1.2.6. Belde genelinde yakla$ik lkm uzunlugunda nave kanalizasyon hatlari gekilmi$tir

1.2.7. K6rfez Caddesi ' nde cadet q:ocuk parka ve ye$ilalan dOzenlemesiyapllmi$tlr

1.2.8.-Sahilkesiminde yer alan Deniz Yildlzi Kafe 6nOndeki gocuk parkinin zeminikauq:uk
malzeme ile kaplanmi$ttr.

1.2.9.- Sahil kesiminde 3000m2' lik amanda peyzaj gall$masi yapllarak bu alanin otomatik
sulama sistemiile sulanmasi saglanmi$tir.

2.10. Piyalepa$a Anaokulu bahge dOzenlemesi yapllml$tlr

1.2.11.- Sahilkesiminin 200m'lik alanligin Mavi Bayrak ba$vurusu yapllmt$ ve ba$vurunun ilk
a$amasi ba$arlile gegilmi$tir. Bu alanin Mavi Bayrak kriterlerine uygun hale getirilmesiigin
probe C:ali$maslyapllarak uygulama gall$malarina ba$1anmi$tlr.

1.2.12.- Kaytazdere genelindeki8 adet mevcut duraklarlmiz boyanip Ost 6rttjs0 degi$tirilerek
yenilenmi$t it .

1.2.13.- 2014 ytllnda hayata gegirilen sokak hayvanlarinm baklmiigin olu$turulan hayvan
barinagl iain mevcut yapi Ozerinden yenibir proje hazirlanarak bu projeye uygun $ekilde

uygulama C:all$malart tamamlanarak mevcut barinak daha iyi ko$ullarda hizmet verebilmek iain
yile$tirilmi$tir. Bu alan igine ladet konteyner konularak y6netim ofisi ve depo ihtiyacida
g6z01m0$tOr.

1.2.14.- Belediyemiz garaj yapisinda C:ati 6rtOs0 yenilenmi$tir, ayrlca garajdepo yapllarlmizin
bakim onarlm boya i$1eri yapllarak depo b610mlerimiz iyile$tirilmi$tir,depo b610mlerimize

demir konstriksiyon raflar yaptirilarak depo malzemelerimizin daha dOzenlibir $ekilde
korunmasl saglanml$tlr.Ayrlca bu gall$malar sonucunda yeni bir depo ihtiyaclmiza istinaden
70 m2 gelik konstriksiyon yenibir depo yaplsl yapilmi$tlr.

1.2.15.- Sosyalhizmet i$1eri kapsaminda Kaytazdere Able SagllgiMerkezi tadilat i$i
tamamlanml$tlr.(ig di$ suva ,boya badana i$1eri tamamlanmi$tlr.)

1.2.16.- Piyalepa$a ilk ve Ortaokulu bahge onarim tadilat i$1eri tamamlanml$tlr. Bahge
duvarlarina resim gali$malari yapllarak duvarlar g6rsel olarak iyile$tirilmi$tir.

1.2.17. Kaytazdere Teta$ Tekstililk ve Ortaokulu boyanarak baklm onarim i$itamamlanml:$ilf..
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1.2.18.- Kaytazdere Belediyesi Yelken Kul(ib0 kurularak asma k6pr0 $antiyesi olarak kullanllan
alana 2 adet konteyner allnarak depo ve soyunma kabinleriolu$turulmu$tur, mevcut ko$ullar

iyile$tirilerek alan yelken kulObOnOn kullanimlna uygun hale getirilmi$tir.

1.2.19.- Belediyemize ait i$ merkezimiz yenilenerek fitness spor salonu ve ah$ap boyama kursu
agllml$tlr.

1.2.20.- Belde merkezinde bulunan eski p'n binasi olarak bilinen yapltadilattan gegirilerek

yenilenmi$tir ve bu yapipastacllik kursu olarak aqlml$tir.

1.3.Planlama i$1eri

1.4.Diner i$1er:

1.4.1. Belediye encijmeni2015 yllmda 53 toplantl yapmi$ 68 adet karar alml$tlr.
1.4.2.Belediye meclisi 2015 ytllnda 12 adet toplantiyapmi$ 61adet karar almi$tlr.
1.4.3.2015 yilinda belediyemize 1270 adet yazl gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapllml$ttr.
1.4.4.2015 yilinda Belediyemizce 839 adet yaztg6nderilmi$tir.
1.4.5.Belediyemize 2015 yillnda 518 adet dilekge gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapllml$t lr.
1.4.6.2015 yilinda 12 adet i$yeri alma ruhsati verilmi$tir.
1.4.7.2015 yllinda 16 adet hafta tatiligali$ma ruhsatl verilmi$tir.
1.4.8. 2015 yilinda 25 adet evlenme akdiyapllmt$tlr.
1.4.9. 2015 yilinda 2 adet idariPara Cezasi kesilmi$tir.
1.4.10.2015 yell Yaz sezonunda (Haziran-Temmuz-Agustos) Beldemize plaj iain

sahilimize gelen misafir araglar iain dtlzenisaglamak aqslndan otopark hizmeti verilmi$tir.
1.4.11.Belde S:6p10g0 kapatilmi$ ve kurucu Oyesi oldugumuz YAKAB birligimizin

dOzenli g6p depolama sahaslna g6plerimiz nakledilmektedir.
1.4.12.Toplum sagligi, a$ilama kampanyalarl, hayvan sagligi konularinda ilgili

kurulu$1ara personelve aug destegi saglanml$tlr.
1.4.13.Toplu ta$1maclllk SS. 27 No1u KaramOrsel-Handere MinibOsg01er Kooperatifine

yaptirilmaya devam edilmi$tir.
1.4.14. Kaytazdere-Yalova arasindaki yolcu ta$1maclllgi S.S.81 No1u Altinova

OtobOsg01er ve MinibOsq:01er Kooperatifine kayitllaraglar taraflndan yapllmasi 6ng6r01m0$ ve
Belediye slnlrlari igerisinde belirlenen duraklarl kullanma yetkisi verilerek belde halkimlzln
hizmetine sunulmugtur.

1.4.15. Belediyemizin destegiyle Beldemizde Kaytazdere Belediyesi Yelken KulObii
Dernegi kurulmu$tur.

1.4.16. Yazin denize giren halklmtzin faydalanmasi amaclyla Sahilde bulunan park
alanina gegici olarak yap i$1et devret modeliyle I adet cafe olu;turularak i$1etilmek Ozere
kiraya verilmi$tir.

1.4.17. Be]ediyemize ait ]. adet dOkkan ihtiyag sahibi vatanda$1arimlza giyim yardim
yapilmaslamaciyla Sevgi Evi olu$turulmu$tur.
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1.4.18. IAdet Kuka aracl, ladet pikap, cadet Zabita hizmet aracl ve 2 adet tuzlama
makinesi alinml$tir.

1.4.19. Beldemizde akilli su sayaci uygulanmasina gegilmi$tir. 300 aboneye su sayaci

takllml;tlr. Sayag degi$im i$1emleri devam etmektedir. Su depolarlnda da otomasyon
uygulamasina gegilmi$tir.

1.4.20. Belediyemizde IS0 901:2008 Kalite Y6netim Sistemi uygulanmaya
ba$1anllml$tlr.

1.4.21. 5 Haziran Gevre GOnOnde tOm okullanmizln katiliml ile yan$ma ve etkinlikler
dOzenlenmi$tir.

1.4.21. Beldemizde ilk defa Ramazan toplu iftar programs ve Ramazan Etkinlikleri
dnzenlenmi$tir. Bu etkinllklere halkimizin yogun katillml olmu$tur

1.4.22. Belediyemiz TOrk Sanat MOzigi Korosu tarafindan Belediye Kir Bahgesinde yaz

konseri adl altinda agk hava konseri dOzenlenmi$ olup, vatanda$1anmlz taraflndan yogun
katilim saglanml$tir.

1.4.23. Belediyemiz ile Altinova Tarlm MOdOr10g0 i$birligiyle halkimizl bilinglendirmek
amaciyla kuduz bilgilendirme semineridOzenlenmi$tir.

2.Perf ormans Bilge Sisteminin Degerlendirilmesi:
Genel i$, yOrOtOm0 ve i$1emlerinde yukarlda bahsedilen aglklamalar ve tablolarda

g6riildOg0 0zere mahalli hizmetlerin yapilmasmda bOtOnltjk ilkesine uygun $ekilde
yOrOt01mesi, kamu g6revlerinde birligin saglanllmasi, kamu yararlnin korunmasl ve mahalli
m0$terek ihtiyaglartn geregi gabi kar$ilanmasl amaclyla vizyon ve misyonumuzda 6ng6roldOg0
$ekilde uygulanmaktadlr.

3.Diner Hususlar
Kaytazdere Belediyesinin 2015 mali ylllna eras olmak Ozere hazlrlanan "Faaliyet

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

IV-KURUMSAL KABiLiYET ve KAPASiTENiN DE6ERLENDiRiLMESi
A-0stiinlOkler :Deneyimli personel kadrosunun olmasi, yeterli aug ve gerecin bulunmas

B-Zayifllklar :Hizmet alaninin gok genie olmasl, Belediye gelirlerimizin buna baEli olarak
d0$0k olmasl, bu nedenle, hedeflenen yatirlmlarlnln gecikmeli hayata gegirilmesi ve norm
kadrolara uygun yeterli eleman alinamamasl

C-Degerlendirme: Belediye gelirlerinden, igme suyu aboneliklerinde ve kanalizasyon $ebeke
baglantilarinda 6nceki ylllara g6re artie saglanml$ olup bu sayede hem kayak su kullanimi
dnlenmekte hem de gevre Temizlik Vergisinin de arttlgl g6zlenmi$tir. Belediyemizin i.119r

Bankast paylarlmlza esas te$kileden 2015 yiliresminOfusumuz 5304'tOr.
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V-ONERI VE TEDBIRLER
Kiki ba$ina d0$en mille gelirin artlrilmasi, yeni gelir kaynaklarlnin aranmasi, beldemizi

q:ekim merkezi haline getirmek iain projeler geli$tirerek, buna bagll nOfus artl$i ve belediye
gelirlerinin artlrllmasl saglanabilir.

Ali KANGAL
Belediye Balkan
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iG KONTROL G©VENCE BEYANI

Ust ydnetici olarak yetkim dahilinde

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

raporda agklanan faaliyetler iain btitge ile tahsis edilmi; kaynaklarin, planlanmt; amaglar
dogrujtusunda ve iyi mali y6nelim ilkelerine uygun olarak kullamldigmi ve ig kontrol
sisteminin i;lemlerin yasall tk ve dilzenliligine ili$kin yeterligiivenceyi sagladigim bildiririm.

Bu gtivence, Ost y6netici olarak sahip oldujum bilgixe degerlendinneler, iQ kontroller.
denetgi raporlarl ile Says;tay raporlari gabi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.

ig

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim
olmadigini bryan ederim. (Kaytazdere Bc]cdiyesi-06.04.20]6) '

Ali KANGAL
Belediye Ba$kani
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ig KONTROL GUVENCE BEVANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

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

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain idare btitgesinden harcama birimimize tahsis edilmi$
kaynaklarln etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullanlldigini, g6rev ve yetki alanlm
gergevesinde ig kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili$kin i;lemlerin yasallik ve
dtizenliligi hususunda yeterli giivenceyi sagladigmi ve harcama birimimizde stireg kontroltinUn
etkin olarak uygulandlgini bildiririm.

Bu gtivence, hacama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendimleler, ig kontroller, ig
denetgi raporlan ile Says;tay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkmda bilgim
o[madigmi bryan ederim. (Kaytazdere Be]ediyesi-06.04.20] 6)

Ali KAN@AL
Belediye Ba$kan}
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[

MALI nizMETLER siKirvi V6NETiCiSiNiN BEVANI

Mali hizmetler birim y6neticisi olarak yetkim dahilinde

Bu idarede, faaliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuati ile diner mevzuata uygun olmak
ytlriitUldhgtintl, kamu kaynaklartnln etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullanllmastnt
temin etmek tizere ig kontrol stireglerinin i$1etildigini, izlendigini ve gerekli tedbirlerin ahnmasl
iain dti$tince ve 6nerilerimin zamaninda list y6neticiye raporlandigim beyan ederim.

idaremizin 2015 yili Faaliyet Raporunun "lll/A- Mali Bilgiler" b61timiinde yer alan bilgilerin
gUvenilir, tam ve doEru oldugunu teyit ederim.(Kaytazdere Belediyesi-06.04.2016)

ij.Afif ERATJK
Mali H,bmetler Miidiirii
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