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l-GENEL BILGILER
A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :
Dogayl koruyan, modern ve geli$mi} bir Kaytazdere yaratabilmek iain halkln katihmlnl

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$am kalitesi yOksek, dogayl bozmadan modernle$mi$ ve her y6nden geli$mi; bir Kenti
olu$tu rmaktlr.

B-Yetki, G6rev ve Sorumluluklar
5393 Saylli Belediye Kanunu'nun 14. 15. ve 38. maddelerihOkOmleriile belirtilen i; ve

i$1emleri kapsar.

C-idareye ili$kin Bilgiler
l-Fiziksel Yapi
NOfusumuz 2018 yell resmi rakamlari 6546 kiki olup, bir adet mahallemiz mevcuttur.

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

MOlkiyeti Belediye TOzel Ki;iligine ait arazi Ozerinde Fen l$1eri Kademe binasl ile i$ makineleri
parka aug-makine i$gi sevkiyatlarinin yapildigl binamiz mevcuttur. Yine belediyemize ait I adet
2 kat olarak in;a edilmi$, 6 adet dOkkandan olu$an kOgtlk 61gekte Merkez i$hanl, Be;evler
Camialtlnda 4 adet dOkkan ve Merkez Mahalle Muhtarligi binamtz bulunmaktadir. Ayrica gelik
konsrilksiyon olarak 2018 ylllnda yapilan 1000 m2 bOyOklilg(inde Kaytazdere KtJltOr Merkezi
binamiz bulunmaktadir

Merkez i$ haninda bulunan dOkkanlarin durumu: Zemin katta bulunan 3 dOkkandan bir
tanesi kahvehane, bir tanesi bakkal ve bir tanesi de berber dOkkani olarak kiraya verilmi$tir.
Birinci kattaki dtlkkanlardan bir tanesi Belediyemizce spor salonu(fitnes) olarak faaliyet
g6stermekte, bir tanesi ah$ap boyama kursu ve bir tanesi de Belediye $irketimiz olan
Kaytazdere Belde Tur. Ve in$. San. Ltd. $ti. 'ne tahsis edilmi$tir.

Be$evler Camii altlnda bulunan 4 dOkkanln bir tanesi Belediyemizce Sevgi Evi olarak
agllml; olup faaliyetini sOrdOrmektedir. Diner dOkkanlar lokanta, damacana su satin yen ve
berber olarak kiraya verilmi$tir.

1.2.Araglar
Belediyemizin demirba$1na kayttll 2 adet pickup hizmet araci, I adet panelvan zabita

hizmet aracl, I adet kapali cenaze araci, I adet minibOs, I adet otobOs, 2 adet damperli
kamyon, I adet vidanj6r, I adel kanal alma aracl jkuka), 2 adet trakt6r, 2 adet kazicl ve
yOkleyici kepge, 2 adet motorsiklet, I adet Yol SOpOrme-Temizleme-ilaglama Makinesi ve I
adet Kum Eleme ve Sahil Temizleme Makinesi olmak Ozere toplam 18 araclmiz mevcuttur.
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2-0rgijt Yaplsl
2.1.Belediyenin organlan

2.1.1.Belediye Meclisi
lO Oyeden olu$ur.

Belediyenin en bOyOk karar organldir. Belediye Ba$kanidahi

2.1.1.1.Meclis ihtisas Komisyonlan; omar Komisyonu, Plan ve BOtge Komisyonu ve
Trafik Komisyonu 5'er ki;iden olu$maktadtr. Bu komisyonlara Oyeler siyasi partilerin meclisteki
temsilorantna g6re segilmektedir.

2.1.2.Belediye EncUmeni; Belediyenin hem karar hem de yOrtitme organldir. Belediye
Ba$kani, Belediye Meclisince segilen iki daimi Oye ve kanunda belirtilen iki daire amid olmak
Ozere 5 0yeden olu$maktadir.

2.1.3.Belediye Ba$kanl
Oyelerinin amiridir.

Belediye idaresinin yOrOtme organ temsilcisi ve bagel

2.2.Kurumsal yapi

Kaytazdere Belediyesi: Belediye Ba$kani, Balkan Yardlmclsi, MOdOrler, $efler,
Memurlar, i$gilerden olu$an hiyerargik bir yapiya sahiptir. Belediye birimleri a$aglda belirtilen
birimlerden olu$maktadlr.

2.2.1.Yazl i$1eri Miidiirlijgii

2.2.2.Ma]iHizmet]er Miidijr]iigi]

2.2.3.Fen i$1eri Mildiirliigii

2.2.4.omar ve $ehircilik Miidiirliigii

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

2.2.6.insan Kaynak]ari ve Egitim Miidi]r]iigi]

2.2.7.Zabita Amirligi

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz tOm birimlerinde bilgisayar ve fiber internet baglantisi mevcuttur. Sosyal
GOvenlik Kurumu personel ayllk hizmet bilgileri, e-bildirge, emekli sandlgi personel i;lemleri,
bilgi edinme, Cimer, yerel bilgi vb. i$1emler internet ortamlnda yOrOt01mektedir.

Beldemizin imar planlari NET-CAT programs ile bilgisayar ortaminda hizmetlerini
sOrdOrmekte, imar durumu belgeleri bu program ile sayisal ortamda hazirlanmaktadir. Adres
Kaylt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin cografi koordinatlarla

birle$tirilmesi ve olugllLln#aq..a.jtyapinin diner sistemlere entegre edilebilmesi amaciyla Olke
genelinde ba$1atilaF;"M:dkaTitdltAdEfs Kayit Sistemi"ne gegilerek Yapi Ruhsati ve Yapl Kullanma
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izin Belgeleri hazirlanmakta olup, teknoloji gaginln gerektirdigi ;ekilde hizmetlerimiz devam
etmektedir.

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

tarihinde 26442 Sayill Resmi Gazetede yOrOrlUge girmi; olan Belediye ve Bagll Kurulu$1an ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro gali$malarimlz yapllml$ ve kadrolarimlz olu$turulmu$tur.
Belediyemizde 54 adet memur kadrosu ve 27 adet i$gi kadrosu bulunmaktadlr. Memur
kadrolarimizin 16'si doludur. i$gi kadrolarintn ll aden doludur. 54 adet oman memur
kadromuzdaki4 itfaiye Eri personeli Tav$anh-Altlnova-Subagl-Kaytazdere itfaiye Birlikinde
g6revlendirilmi$tir. insan Kaynaklarlna ili$kin bOttin g6revler Yazl i$1eri MOdOr10g0 taraflndan
yOrOt01mektedir.

5-Sunulan Hizmetler
igme suyu ile ilgili her tOr10 i$1emler, kanalizasyon hizmetleri, alt yapisi bitmig yollarln

kaplanmasl yeni agilan imar yollarlnin stabilize olarak kaplanmasi, ye$il alan ve gocuk
parklartnin yapimi, bakim ve onarimlarinin yapilmasi, ye$il alanlarin ve yol refOjlerinin
agaglandlrllmasl, agaglandlrllmasi yapilan alanlarln bakimlarinin yapllmasl, mezarllklarin
baklml, dOzenlenmesi, dean i$1emlerinin yapilmasi.

Binalarin numarataj gali$malarinln yapllmasi, imar durumlarlnln verilmesi, yapl
ruhsatlari, yapi kullanma izin belgelerinin verilmesi.

Kayak in$aat denetimlerinin yarOt01mesi
omar planlarlna uygun ifraz-tevhid-yol terklerinin kararlartni aldlrmak, kontrol ve

denetimlerini yaptirmak.
i$yeri agili$ ruhsatlarini vermek ve denetlemek. itfaiye hizmetlerini birlik kanaliyla

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

6-Ydnetim ve iW Kontrol Sistemi
Bilindigi [izere, ]O/12/2003 tarih]i ve 5018 sayih Kamu Ma]i Y6netimi ve Kontro]

Kanununun Be$inci Kismlnda "ig Kontrol Sistemi" dOzenlenmi$tir. Bu kisimda, ig kontrol
sistemine ili$kin olarak; ig kontroltjn tanimi ve amaci, kontro10n yapisi ve i$1eyi$i, 6n mali
kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumluluklari, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanmasi, ig denetim, ig denetginin
g6revleri, ig denetgilerin nitelikleri ve atanmasi, ig denetim koordinasyon kurulu, ig denetim
koordinasyon kurulunun g6revleri hususlarina yer verilmi$tir. 5018 sayill Kanunun 5S mci
maddesinde ig kontrol, idarenin amaglanna, belirlenmi$ politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde yOrOt01mesini, varlik ve kaynaklarm
korunmasini, muhasebe kayttlarinin dogru ve tam olarak tutulmasini, mali bilgi ve y6netim
bilgisini zamaninda ve gOvenilir olarak Oretilmesini saglamak Ozere idare taraflndan
olu$turulan organizasyon, y6ntem ve sOregle ig denetim kapsayan mali ve diner kontroller
bOttln0 olarak tanimlanmi;tlr.

Kurumumuz kOgOk 61gekli bir belediye oldugundan ve norm kadro standartlarina g6re
Mali Hizmetler MOdar10ga olarak bir birim 6ng6r01m0$, buna g6re kurumumuzda lg Kontrol
Mali Hizmetler Mqdtif$v$ Belediye Ba$kanl taraflndan yOrOt01mektedir.
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Kaytazdere Belediyesi y6netici ve gah$anlari etik degerlere riayet etmekte; faaliyetlerini
dOrOst10k, saydamlik ve hesap verebilirlik gergevesinde yOrOtmektedir. Faaliyet raporlarinda
yer alan ig gOvence kontrol beyani ile tOm bilge ve belgelerin dogrulugu gOvence altina
din ma ktadl r

11- AMAL ve HEDEFLER
A-idarenin Amal ve Hedefleri
l-Belde sakinlerinin mahallim0$terek niteliktekiihtiyaglarlnl6ncelik slrasina g6re temin etmek
ve Beldenin geli$iminde dOzenli kentle$meyi saglayacak alt yapi ve Ost yapi uygulamalarinin
tamamlanmasl iain dOzenli, kesintisiz ve sOreklibir gali$ma iginde bulunmak.
2-insan Kaynaklarina yatirim ve geli$tirme
3-Hizmet y6netimive vatanda$ memnuniyeti
4-Belediyecilik hizmetlerinin ve y6netim amaglibilgi sisteminin elektronik ortama ta$inmasl
5-Kentte ekonomik canllligl arttiracak gali$ma ko$ullarinin iyile$tirilmesi, istihdamin ve refah
dOzeyinin arttirilmasma y6nelik faaliyetler desteklenecek ve/veda gergekle;tirilecektir.

B-Temel Politikalar ve 6ncelikler
l-Belde halkinin temel nitelikteki ihtiyaglarina cevap verebilmek
2-imarlna uygun dOzenliyapila$mayl saglamak, gevre temizligi ve dOzeninin korunmasidir
3- Gelecek ve performans odaklibir y6netim yaplsive kOltOr0 olu$turmak.
C- Diner Hususlar
l-Belde alt yapi uygulamalari yol, su ve kanalizasyon hizmetleriniyapmak

nl-FAALiYnLERE iLi$KiN BiLcivE DE6ERLENDiRMELER
A-Mali Bilgiler

l-Biitge Uygulama Sonuglari
1.1. 2018 yili btitgesinde gelirlerimiz 11.277.500,00 TL , giderlerimiz 11.277.500,00 TL

tahmin edilmi$tir.
Gergekle$en bOtge gelirleri tahakkuku 7.145.661,37 TL olup, 5.865.846,15 TL net

gelirimiz gergeklegmi$tir.
1.2.2018 yllt bOtge gider tahakkukumuz 8.691.756,82 TL olmu$tur. imha edilen 6denek

ise 2.585.743,18 TL dir.

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

Kaytazdere Belediye Spor KulOb0 Dernegine spar malzemesi yardimlnda
bulunulmu$tur.
Piyalepa$a ilk ve Ortaokulu ile Kaytazdere Teta$ Tekstil ilk ve Ortaokulunun
boya ve badanaslnin yapilmasinda boya ve i;gilik yardimtnda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Belediyesi Yelken Ku10bOne yardimda bulunulmu$tur.
Altinova Emniyet Amirligine gOvenlik kulObesi yaplminda malzeme yardimlnda
bulunulmu;tur
Kaytazdere Sokak HayvanlartnlKoruma Dernegine yardlmda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Belediyesi Musiki Korosunun gali$malari ve konserleri iain yardimda
bulunulmu$tur.
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1.4.Belediye personelinin 6ncelikle maa$1art gecikmesiz zamaninda 6denmi$tir

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

Vergi gelirlerimiz (OI)
Te;ebbOs ve m01kiyet gelirlerimiz(03)
Adnan ve bagl$ yardlmlar ile dzel gelirlerj04)
Diner gelirler l05)
Sermaye Gelirleri(06)

Toplam

1.415.858,11 TL
990.544,17 TL

18.171,25 TL
3.398.747,62 TL

42.525,00 TL
5.865.846,15 TL

2.2. Giderlerimiz
Personel giderleri (OI)
SosyaIGOvenlik Kurumlanna Devlet PrimiGiderleri(02)
Mal ve Hizmet ahm giderleri (03)
Faiz giderleri (04)
Carl Transferler(05)
Sermaye Giderleri(06)

Toplam

1.772.567,87 TL
260.001,32 TL

4.087.214.76 TL
O TL

689.872,87 TL
1.882.100,00 TL
8.691.756,82 TL

3-Mali Denetim Sonuglarl
Belediyemizln mali verileri KBS (Kamu Hesaplan Bilgi Sistemi) ile Malice Bakanhkl vert

sistemine giri$i aylik yapilmaktadlr. Veri giri$1eri Defterdarlik taraflndan izlenip kontrolleri
yapilmaktadir ve Maliye Bakanllkinca izlenmektedir. Kevin Hesaplanmiz Sayi$tay Ba$kanligina
g6nderilmektedir. Denetimler Kevin Hesaplar Ozerinden yapilmaktadtr

4-Diner Hususlar
Borglanmiz:
Borg tutarlarliller Bankasinin YereIY6netimler Vert Bankasindan gikarllmi$tir
eller Bankasina kanal yatinm harcamalan borglanmlz ve 5393 sayili Belediye Kanunun
gegici 5.nci maddesi 2005/8928 sayih Bakanlar Kurulu Karannda yer alan esaslar
q:ergevesinde Hazine MOste;arllgl Belediye Uzla$ma Komisyonun Kararl dogrultusunda
her ay idler Bankasi belediye paylarindan kesilmek Ozere yaptlandirilan Belediye
borglarlmtz olmak Ozere borglarimizin d6kOm0 a$aglya gkarilmi$tir.

Kesinti Adi
217962-1.Grupta Yaptlandirllan Krediler
Dogu Marmara Kalktnma Ajansl
Ta$1nmaz KOltOr Varliklarl Katki Pays

TOPLAM

KesilmesiGereken Toplam Miktar
180.605,45 TL
121.630,88 TL
135.671,66 TL
437.907.99 TL
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B-Performans Bilgileri
l-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.omar i$1eri:

1.1.1. 010cak- 31Arallk 2018 tarihleriaraslnda 21adet omar Durumu Belgesi
d {izenlen mi$tir.

1.1.2. 01 0cak- 3]. Aralik 2018 d6nemiiginde 20 adet YapiRuhsatidOzenlenmi$tir.
1.1.3 010cak- 31Aralik 2018 d6nemi iginde 12 adet in$aatl bitmi$yaplntn Yapi
Kullanma izin Belgesi dOzenlemi$tir.
1.1.4 01 0cak- 31 Aralik 2018 d6nemi iginde 8 adet ifraz-Tevhid-Yol Terki i;lemleri

yapilmi$tir.

1.2.in$aat i$1eri:
1.2.1.Parke yol yapim ve onarim i$i
1.2.1.IMerkez mahallesi EylOISokak 450 m2 parke ta$1 d6$enmi$
1.2.1.2 D-100 karayolu yan yo1400 m2 parke ta$1d6;enmi;
1.2.1.3 Kaytazdere genelinde bozuk olan yollarda onanm gall;maslyapllarak 400

m2 yolda knit parke ta;lite yollarln onarimiyapilmi$tlr.
1.2.1.4 Kaytazdere genelinde bozuk olan bordOr ta$1arinin 800 adet bordOr ta$iile

yenilen mi$tir.

1.2.2 Stabilize yol yapim ve onarim i$i
1.2.2.1 Konak yolu , saraycik caddesi-bozukq:e$me sokakta yeniyollar agilarak bu
yollara 3.500,00 ton dolgu malzemesi yayilml$tlr.
1.2.2.2 Kaytazdere genelinde stabilize yollarda gereyder ile gah;ma yapllarak 1.150,00
ton malzeme ile stabilize malzeme serilerek yollar dOzenlenmi;tir.(Cengiz Topel
Caddesi,Yagmur Sokak ,Devlet Karayolu Caddesi, Sabanct Caddesi,Sabanci Caddesi,
Murat Caddesi,Namlk KemalCaddesi,Dere Caddesi,istiklalCaddesi,Recep 6zdemir
Sokak ,Acar Sokak ,Belediye Caddesi,Kiurulu; Caddesi,Sarayclk Caddesi)

1.2.3 in$aat, Baklm Onarlm ve peyzaj i$1eri
1.2.3.1 Dario sokagln solunda bulunan gocuk parklnda oyun gruplartnda onarim
yapllmi$, park etrafl bordOrleri yenilenmi$ ve park alaninda biti$ik olan 600 m2 lik
alanda peyzaj gall;malart yapilml$tir.
1.2.3.2 Saralkent Plajimavi bayrak kriterlerine uygun hale getirilmesi iain uygulama
galt$malari tamamlanarak 3.kez mavibayrak plajimiza asilmi$tir. Yapllan tOm bu
gali$maklar sonucunda plajimlz "En iyi Gevre Bilinflendirmeleri Etkinlikleri6d010"n0
alma;tir.
1.2.3.3 Kaytazdere Belediyesi kOltOr merkezi projesiihalesi yapilml$tir. Toplam in$aat
alani1000 m2 ,600 ki$ilik gok amagllsalon ve damon salonu ,150 ki$ilik konferans
salonu KOltCir Merkezi uygulama i$i 2018 yllisonunda tamamlanmi$tlr.
1.2.3.4 B61gemiz slnirlan igerisinde bulunan Teta$ ilk6gretim Okulunun boya ,tadilat ve
AtatOrk bOst0 onarimiyapilml$tlr,okulbahgesidOzenlenmi;tir. Piyalepa$a ilk6gretim
okulunun bahgesinde bulunan beton zeminde onarim gali$malarl yaptlmi$tir.
1.2.3.5 Gamllk Piknikalaninda temizlikve budama gali$malan yapilarak bu alana 15
adet piknik masasiyqrle;tirilmi;tir.
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1.2.3.6. Yelken kOIOb0 igerisinde bakim onarim gall$malari yapilmi$, ah$ap iskele
onarilml;tir.
1.2.3.7. 2018 ylli iginde toplam 25 adet kanalizasyon baglantisi yapllml$tir.
1.2.3.8.. 2018 yiliiginde toplam 56 adet yenisu abonesiyapllmi$tir.

1.3.Planlama i;led
1.3.1. 2018 yrli iginde, 1/5000 01gekli Nazlm omar Plan Revizyonu ve 1/1000 61gekli

Uygulama omar Plan Revizyonu tamamlanml$tir.

1.4.Diner i$1er:
1.4.1. Belediye encOmeni2018 ylllnda 51toplanti yapml; ve 58 adet karar almi$tlr.
1.4.2. Belediye meclisi 2018 yllinda 13 adet toplanti yapml$ ve 57 adet karar almi$ttr.
1.4.3.2018 yi]lnda be]ediyemize ].296 adet yazl gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapilml$tlr.
1.4.4.2018 yllinda Belediyemizce 765 adet yazig6nderilmi$tir.
1.4.5.Belediyemize 2018 yillnda 477 adet dilekge gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapilml$tlr.
1.4.6.2018 yillnda lladet i$yeri Alma ve Gall$tirma Ruhsati verilmi$tir.
1.4.7.2018 yillnda 8 adet Hafta TatiliQall$ma Ruhsatl verilmi$tir.
1.4.8. 2018 yllinda 30 adet Evlenme Akdiyapllmi$ttr.
1.4.9.2018 ylh Yaz sezonunda (Haziran Temmuz-Agustos) Beldemize plaj iain sahilimize

gelen misafir araglar iain dOzenisaglamak agisindan otopark hizmeti verilmi$tir.
1.4.10.Belde g6p10g0 kapatilml$ ve kurucu Clyesi oldugumuz YAKAB birligimizin dtizenli

g6p depolama sahasina g6plerimiz nakledilmeye devam edilmi$tir.
1.4.11.Toplum sagligl, a;llama kampanyalari, hayvan sagllgi konulannda ilgili
kurulu$1ara personel ve aug destegi saglanml$tir
1.4.12.Kaytazdere-Karam(irselarasi yolcu ta$imaciligl S.S. 27 No1u KaramOrsel-Handere

MinibOsg01er Kooperatifine yaptirilmaya devam edilmi$tir.
1.4.13. Kaytazdere-Yalova araslndaki yolcu ta;imaclhgi S.S.81 No1u Altlnova

OtobOsg01er ve MinibOsg01er Kooperatifine kayltli araglar taraflndan yaptlrilmaya devam
edilmi$tir.

1.4.14. Belediyemizin destegiyle Beldemizde kurulan Kaytazdere Belediyesi Yelken
Ku10btl ' ntjn ev sahipliginde Ttlrkiye Pirat Liginin 4. Etap yan$1arl beldemizde yapilmasi
saglanmi$tlr.

1.4.15. Yazln denize giren halklmizin faydalanmasi amaciyla Sahilde bulunan park
alanina gegici olarak yap i$1et devret modeliyle yaptirilan I adet cafe, i$1etmecisi tarafindan
i$1etilmeye devam edilmektedir.

1.4.16. Belediyemize ait I adet dOkkan ihtiyag sahibi vatanda;larimlza giyim yardimi
yapilmasiamaciyla 2015 yilinda Sevgi Evi olarak olu$turulmu$ olup, 2018 yilinda da gok sayida
ihtiyaci olan vatanda$1ara giyecek yardimlnda bulunulmu$tur.

1.4.17. Belediyemiz minibijs ve otobOs0 ile belde halkintn ihtiyaglan (dolan
sosyalfaaliyetler vb.) dogrultusunda hizmet verilmi;tir

:''";";g:\ $':?':h:..
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1.4.18. Beldemizin tamaminda aklllisu sayaci uygulanmasina gegilmi$tir. 2018 yilinda
56 abonenin sayaci deki$tirilmi$tir. 100 adet abonenin su sayaglari kilitliortamda oldugundan
debi;im yapilamaml;tlr. Sayag degi$im i;lemleri devam etmektedir. Su depolannda da
otomasyon uygulamastna devam edilmektedir.

1.4.19. Belediyemizde IS0 901:2008 Kalite Y6netim Sistemi uygulamasina 2018
yiltnda da devam edilmi$tir.

1.4.20. 5 Haziran Cevre GOnOnde 6grencilerin katiliml ile gevre temizligi yapllarak
gelenekselkagit Oretimiile ilgilietkinlik yapilmi$tlr.

1.4.21. Beldemizde 2018 yilinda d6rt b61gemizde ayn ayrl gOnlerde Ramazan toplu
Rar programlaridOzenlenmi$tir. Bu programlara halkimizin yogun katllimlgergekle$mi$tir.

1.4.22. Belediyemiz TOrk Sanat MOzigi Korosu tarafmdan Yalova Raif Dingk6k KOlttlr
Merkezinde ayn tarihlerde 2 defa konser dOzenlenmi$tir. Bu konserlerimize vatanda$1artmiz
taraflndan yogun katilim saglanmi$tir.

1.4.23. Beldemize EDS sistemi kurulmasi iain karar allnmi$ olup, gall$malar devam
etmektedir.

1.4.24. Kaytazdere merkezinde bulunan eski k6y okulunun k01tOr evi, okul mOzesi
yapllmak Ozere MilliEgitim MOdOr10gC) tarafindan Belediyemize tahsisi saglanmi$tir.

1.4.25. Beldemizde Hidirellez $enlikleri halklmlzin yogun katlhmiyla yapilml;tir

1.4.26. Belediyemiz memurlart ve i$gilerinin 2018-2019 yillarini kapsayan Toplu
S6zle$meleri yapilmi$tir.

1.4.27. Altinova Hack Egitim Merkezi ile i$birligi yapilarak Beldemizde Ahgap Boyama
ve MOzik Kursu agilmasi saglanmi$tir. Belediyemiz tarafindan ayrica Plates ve Zumba kursu
agilml$tlr.

1.4.28. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlnda ak$am Fener Alayl YOrOy0$0 dOzenlenmi$ ve
yOrOy0$ sonunda havaifi$ek g6sterisi yapilmi$tlr. Halkimizdan yogun katillm olmu$tur.

1.4.29. Saralkent Hack Plajimiz 3.kez Mavi Bayrak 6d010 alml$tlr

1.4.30. Belediyemizin giri$imleri ile TOrkiye Belediyeler Birliginden bir adet Kepge hibe
yoluyla Belediyemize kazandlrilmigtir.

1.4.31. 696 saylli KHK geregince 19 i$ginin Belediyemiz $irketi kadrosuna gegi$
saglanml$tlr.
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2.Performans Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi

Genel i$, yOrOtOm0 ve i;lemlerinde yukarida bahsedilen agiklamalar ve tablolarda
g6r01dOg0 0zere mahalli hizmetlerin yapllmasinda bOtOnlOk ilkesine uygun $ekilde
yOrOt01mesi, kamu g6revlerinde birligin saglanllmasl, kamu yararlnin korunmasl ve mahall
mOgterek ihtiyaglarin geregi gibi kar;ilanmasi amaclyla vizyon ve misyonumuzda 6ng6rtlldog0
$ekilde uygulanmaktadlr.

3.Diner Hususlar
Kaytazdere Belediyesinin 2018 mali yilina esas olmak Ozere hazlrlanan "Faaliyet

Raporu" 5018 sayillKamu MaliY6netimi ve Kontrol Kanunu'nun 41incimaddesi ve 5393 saylli
Belediye Kanunu'nun 56. maddesine g6re hazirlanml$ ve sunulmu$tur.

IV-KURUMSAL KABILIYET ve KAPASITENIN DEGERLENDIRILMESI
A-iistOnlUkler :Deneyimli personel kadrosunun olmasi, yeterli aug ve gerecin bulunmasi

B-Zaylfliklar :Hizmet alaninin gok genie olmasl, Belediye gelirlerimizin buna bagli olarak
d0$0k olmasl, bu nedenle, hedeflenen yatirlmlarinln gecikmeli hayata gegirilmesi ve norm
kadrolara uygun yeterlieleman alinamamasi

C-Degerlendirme: Belediye gelirlerinden, igme suyu aboneliklerinde ve kanalizasyon $ebeke
baglantllarlnda 6nceki yillara g6re arte; saglanmi$ olup bu sayede hem kayak su kullanimi
6nlenmekte hem de Gevre Temizlik Vergisinin de arttigl g6zlenmi;tir. Belediyemizin iller
Bankasl paylarimiza esas te;kileden 2018 yiliresminOfusumuz 6546'dir.

V-6NEKi VE TEDBiRLER
Kiki ba;lna d0$en milli gelirin artirllmasi, beni gelir kaynaklarinin aranmasi, beldemizi

gekim merkezi haline getirmek iain projeler geli$tirerek, buna bagel nOfus artl$i ve belediye
gelirlerinin artlrilmasl saglanabilir.

Kurulan $irketimizin ticari faaliyetler yapma i$1eri kazandlklnda gerek istihdam, derek
gelir akl$i saglanmasi hedeflenmektedir.

.h..
BglediVd B6$kaM.
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ig KONTROL CUVENCE BEYANI

Ost y6neticiolarak yetkim dahilinde

Bu raporda yer alan bilgilerin gOvenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim

Bu raporda aglklanan faaliyetler iain bOtge ile tahsis edilmi$ kaynaklarln, planlanmig
amaglar dogrultusunda ve iyi mali y6netim ilkelerine uygun olarak kullanildigini ve ig kontrol
sisteminin i$1emlerin yasallik ve dOzenliligine ili;kin yeterli gOvenceyi sagladiglnibildiririm.

Bu gOvence, Ost y6netici olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, ig kontroller.
ig denetgi raporlari ile Sayi$tay raporlari gibi bilgim dahilindekihususlara dayanmaktadir.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkinda bilgim olmadigtm beyan ederim .(Kaytazdere Belediyesi-12.04.2019)

Aii KK&adt
Belegiy8 Ba$kapFI
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ig KONTROL CUVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde

Bu raporda yer alan bilgilerin gOvenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain idare bOtgesinden harcama birimimize tahsis
edilmi; kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde kullanildiginl, g6rev ve yetki alanim
gergevesinde ig kontrolsisteminin idari ve malikararlar ile bunlara ili$kin i$1emlerin yasalllk ve
dOzenliligihususunda yeterligOvenceyi sagladiginive harcama birimimizde sores kontro10nOn
etkin olarak uygulandiginr bildiririm

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkinda bilgim olmadlginl beyan ederim.(Kaytazdere Belediyesi-12.04.2019)

Bebedlye Qa$:kali
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MALiHiZMETLER BiRiM V6NEViCiSiNiN BEYANI

Malihizmetler birim y6neticisiolarak yetkim dahilinde

Bu idarede, faaliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuatl ile diner mevzuata uygun
olarak yt)rOt01dOgOn0, kamu kaynaklarmin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullanilmasini
temin etmek Ozere ig kontrol sOreglerinin i$1etildigini, izlendiginive gereklitedbirlerin allnmasi
iain d0$0nce ve 6nerilerimin zamanmda Ost y6neticiye raporlandiginibeyan ederim.

idaremizin 2018 yili Faaliyet Raporunun "lll/A- Mali Bilgiler" b610mOnde yer alan
bilgilerin gOvenilir, tam ve dogru oldugunu teyit ederim.(Kaytazdere Belediyesi-12.04.2019)

ismail Arif ERATiK
Mali Hizmetler Miidiirii
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