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UST YON ETICI SUNUNU

5393 saylli Belediye kanunun 56.mci maddesine gere 2016 Mali Ylllni kapsayan
Ba$kanliglmizin Faaliyet Raporu tarafimdan hazlrlanlp 05 Nisan 2017 tarihinde g6rOS010p

karara baglanmak Ozere Belediye Meclisine sunulmu$tur.
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l-GENEL BILGILER
A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :
Dogayi koruyan, modern ve geli$mi$ bir Kaytazdere Yaratabilmek iain halkm katilimini

saglayarak, jeff af, duyarll, kaliteyi benimseyen, toplumsal ve kentsel alanda, sosyal ve
ekonomik y6nden kalklnml$, burada ya$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 kttr.

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

i$1emleri kapsar.

C-idareye ili$kin Bilgiler
l-Fiziksel Yapi
NOfusumuz 2016 yell resmi rakamlari 5323 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 katll Belediye Hizmet Binast ve yine

MOlkiyeti Belediye TOzel Ki$iligine ait arazi Ozerinde Fen i$1eri Kademe binasi ile i$ makineleri
parklarag-makine i$gi sevkiyatlannln yaplldlgi binamlz mevcuttur. Yine belediyemize ait ladet
2 kat olarak inca edilmi$, 6 adet dOkkandan olu$an kOgOk 61gekte merkez i$hani, be$evler
camialtinda 4 adet dOkkan, Merkez mahalle muhtarligi binamiz bulunmaktadtr.

Merkez i$ haninda bulunan dOkkanlarln durumu: Zemin katta bulunan 3 dOkkandan bir
tanesi kahvehane, bir tanesi bakkal ve bir tanesi de berber dOkkanl olarak kiraya verilmi$tir.
Birinci kattaki dOkkanlardan bir tanesi Belediyemizce fitnes spor salonu olarak faaliyet
g6stermekte, bir tanesi ah$ap boyama kursu ve bir tanesi de Kaytazdere Belediyesi Yelken
KulOb0 Dernek Merkeziolarak tahsis edilmi$tir.

Be$evler Camii altlnda bulunan 4 dOkkanin bir tanesi Belediyemizce Sevgi Evi olarak
agilmi$ olup faaliyetinisOrdOrmektedir. Diner dOkkanlar lokanta, sucu ve berber olarak kiraya
verilmi$tir.

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

hizmet aracl, I adet kapall cenaze araci, I adet minibiis (tahsisli), I adet otobils (tahsisli), 2
adet damperli kamyon, I adet vidanj6r, I adet kanal alma araci (kuka), 2 adet trakt6r, I adet
kazlcl ve yOkleyici kepge, 2 adet motorsiklet, cadet YolsOp(irme-Temizleme-ilaglama Makinesi
ve I adet Kum Eleme ve Sahil temizleme Makinesi olmak Ozere toplam 17 aracimiz mevcuttur.
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2-0rgiit Yaplsi
2.1.Belediyenin organlari

2.1.1.Belediye Meclisi
lO Oyeden olu$ur.

Belediyenin en biiyOk karar organldlr. Belediye Ba$kanidahil

2.1.1.1.Meclis ihtisas Komisyonlari;imar Komisyonu 5 ki$iden olu$maktadtr siyasi
partilerin meclisteki temsil oranina Bare Oyeler segilmektedir,Plan ve BOtge Komisyonu 5
ki$iden olu$maktadlr siyasipartilerin meclisteki temsil oranlna g6re Oyeler segilmektedir.

2.1.2.Belediye Enciimeni; Belediyenin hem karar hem de y(irOtme organidir. Belediye
Ba$kanl, Belediye Meclisince segilen iki daimi Oye ve kanunda belirtilen iki daire amid olmak
Ozere 5 0yeden olu$maktadir.

2.1.3.Belediye Ba$kanl
iiyelerinin amiridir.

Belediye idaresinin yorijtme organs, temsilcisi ve baal

2.2.Kurumsal yapi

Kaytazdere Belediyesi: Belediye Ba$kam, Balkan Yardimclsl, madOrler, $efler,
memurlar, i$gilerden olu$an hiyerar$ik bir yaplya sahiptir. Belediye birimleri a$agida belirtilen
birimlerden olu$maktadir.

2.2.1.Yazi iileri MiidilrlUg0

2.2.2.Ma]i Hizmet]er Miidiir]ijgi]

2.2.3.Fen i$1eri Miidiir]i]gi]

2.2.4.imar ve $ehircilik MiidiirliigU

2.2.5.Basin Yayln Halkla ili$kiler MiidilrlilgU

2.2.6.Insan Kaynaklart ve Egitim MOdtlrlag0

2.2.7.Zablta Amirligi

3-Bilge ve Teknolojik Kaynaklar

Belediyemiz tOm birimlerinde bilgisayar ve fiber internet baglantisl mevcuttur. Sosyal
GOvenlik Kurumu personel ayltk hizmet bilgileri, e-bildirge, emekli sandlgl personel i$1emleri,
bilgi edinme, Bimer, yerel bilge vb. i$1emler internet ortamlnda yOriit01mektedir.

Beldemizin imar planlarl NET-CAT programs ile bilgisayar ortaminda hizmetlerini
sardiirmekte, imar durumu belgeleri bu program ile sayisal ortamda hazirlanmaktadlr. Adres
Kaylt Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin cografi koordinatlarla
birle$tirilmesi ve olu;turulan altyapinln diner sistemlere entegre edilebilmesi amaclyla:..OlkQ.
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genelinde ba$1atllan "Mek5nsaIAdres Kaylt Sistemi"ne gegilerek Yapl Ruhsatl ve Yapl Kullanma
iain Belgelerihazlrlanlp, teknolojigaginin gerektirdigi $ekilde hizmetlerimiz devam etmektedir.

4-insan Kaynaklarl

Belediyemiz, 5393 Saylli Belediye Kanunun 49.maddesi ve buna istinaden 22.02 2007
tarihinde 26442 Saylll Resmi Gazetede yOrOr10ge girmi$ olan Belediye ve Bagli Kurulu$1ari ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro gali$malarimlz yapilmt$ ve kadrolarimiz olu$turulmu$tur.
Belediyemizde 54 adet memur kadrosu ve 27 adet i$gi kadrosu bulunmaktadtr. Memur
kadrolarimizin 17'si doludur. kiwi kadrolarinln 13'0 aden doludur. 54 adet olan memur
Kadromuzdaki4 itfaiye Eri personel Tav;anil-Altlnova-Subs;l-Kaytazdere itfaiye Birliginde
g6revlendirilmi$tir. insan Kaynaklarlna ili$kin belton g6revler Yazl i$1eriMOdOr10g0 taraflndan
yOrOt01me ktedir.

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

kaplanmasi beni agllan imar yollarlnin stabilize olarak kaplanmasi, ye$il alan ve gocuk
parklarinln yapiml, baklm ve onarimlarlnin yapllmasi, ye$il alanlarin ve yol refOjlerinin
agaglandlrllmasi, agaglandlrilmasi yapilan alanlarin baklmlartnin yapllmasl, mezarliklartn
baklml, dOzenlenmesi, dean i$1emlerinin yapilmasl

Binalarin numarataj gali$malartnln yapilmasl, imar durumlarinln verilmesi, yap
ruhsatlarl, yapi kullanma izin belgelerinin verilmesi.

Kayak in$aat denetimlerinin yilrOt01mesi.
omar planlarina uygun ifraz-tevhid-yol terklerinin kararlarini aldirmak, kontrol ve

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

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

6-Y6netim ve iW Kontrol Sistemi
Bilindigi iizere, lO/12/2003 tarihli ve 5018 sayth Kamu Mali Ydnetimi ve Kontrol

Kanununun Be$inci Klsminda "ig Kontrol Sistemi" dOzenlenmi$tir. Bu kislmda, iS: kontrol
sistemine ili$kin olarak; ig kontro10n tanlmi ve amaci, kontro10n yapisl ve i$1eyi$i, t5n 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 atanmasi, ig denetim koordinasyon kurulu, ig denetim
koordinasyon kurulunun g6revleri hususlarina yer verilmi$tir.5018 sayili Kanunun 55 mci
maddesinde ig kontrol, idarenin amaglarina, belirlenmi; politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde yOrOt01mesini, varlik ve kaynaklarln
korunmaslnl, muhasebe kayitlarintn dogru ve tam olarak tutulmasinl, mali bilgi ve y6netim
bilgisini zamanlnda ve gOvenilir olarak Oretilmesini saglamak Ozere idare taraflndan
olu$turulan organizasyon, y6ntem ve sOregle ig denetim kapsayan mali ve diner kontroller
bOtOn0 olarak tanimlanmi$tir.



Kurumumuz kiigOk 61gekli bir belediye oldugundan ve norm kadro standartlarina g6re
Mali Hizmetler MOdOr10g0 olarak bir birim 6ng6r01m0$, buna g6re kurumumuzda ig Kontrol
MaliHizmetler MOdOr0 ve Belediye Ba$kanltaraflndan yOrOt01mektedir.

Kaytazdere Belediyesi y6netici ve gall$anlan etik degerlere riayet etmekte; faaliyetlerini
dOrOstliik, saydamlik ve hesap verebilirlik gergevesinde yOrOtmektedir. Faaliyet raporlarlnda
yer alan ig gOvence kontrol beyani ile tum bilgi ve belgelerin dogrulugu giivence altina
din ma ktad it
11- AMAL ve HEDEFLER
A-idarenin Amal ve Hedefleri
1- Belde sakinlerinin mahalli m0$terek nitelikteki ihtiyaglarlnl 6ncelik sirasina gere temin
etmek ve Beldenin geli$iminde dOzenli kentle$meyi saglayacak alt yapl ve list yapi
uygulamalarlnln tamamlanmasi iain dOzenli, kesintisiz ve sOrekli bir galt$ma iginde bulunmak.
2-insan Kaynaklarlna yatirtm ve geli$tirme
3-Hizmet y6netimive vatanda$ memnuniyeti
4-Belediyecilik hizmetlerinin ve y6netim amaglibilgi sisteminin elektronik ortama ta$1nmasi
5-Kentte ekonomik canlillgl arttlracak gali$ma ko$ullarinln iyile$tirilmesi, istihdamln ve refah
diizeyinin arttinlmaslna y6nelik faaliyetler desteklenecek ve/veya gergekle;tirilecektir

B-Temel Politikalar ve 6ncelikler
l-Belde halkinln temelniteliktekiihtiyaglarma cevap verebilmek
2-imarina uygun dOzenliyaplla$mayl saglamak, gevre temizligi ve dOzeninin korunmasidlr.
3- Ge]ecek ve performans odak]ibir y6netim yapislve kO]tOri] olu$turmak.
C- Diner Hususlar
l-Belde alt yapluygulamalari yol, su ve kanalizasyon hizmetleriniyapmak
lll-FAALiYETLERE iLi$KiN BiLCiVE DE6ERLENDiRMELER
A-Mali Bilgiler

l-Baits:e Uygulama Sonuglari
1.1. 2016 yell bOtgesinde gelirlerimiz 7.488.600,00 TL , giderlerimiz 7.488.600,00 TL

tahmin edilmi$tir.
Gergekle$en bOtge gelirleri tahakkuku

gelirimiz gergekle$mi$tir.
1.2.2016 yilibOtge cider tahakkukumuz 5.821.471,21TL olmu$tur. imha edilen 6denek

ise 1.674.904,79 TL dir.

6.655.608,46 TL olup, 5.739.049,49 TL net

1.3-BOtgeden yardim alan dernek, vaklf, birlik sandlk ve benzeri te$ekkOller

Kaytazdere Belediye Spar KulOb0 Dernegine spar malzemesi yardlminda
bulun ulmu $tur.
Piyalepa$a ilk ve Ortaokulu Konferans Salonunun dOzenlenmesi iq:in yardimlnda
bulunulmu$tur. Ayrica; yazin okulun boya ve badanastnln yapilmasinda boya ve
i$gilik yardimlnda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Teta$ Tekstil ilk ve Ortaokulunun bahge dOzenlemesi yardlminda
bulunulmu$tur. Ayrlca; yazln okulun boya ve badanaslnln yapilmasmda boya ve
i$gilik yardimlnda bulunulmu$tur.
Kaytazdere Aide Sagligl Merkezine gOg kaynaglallmlyardlminda bulunulmu$tur.
Kaytazdere BelediyesiYelken Ku10b0 Dernegine yardlmda bulunulmu$tur..

Beldemizde bulunan Camilere yardimda bulunulmu$tur. ''" -=. '.{)i:\
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1.4.Belediye personelinin 6ncelikle maa$1ari gecikmesiz zamanlnda 6denmi$tir

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

Verdi gelirlerimiz (Oll
Te$ebbOs ve millkiyet gelirlerimiz(03)
Allnan ve bagl$ yardlmlarile 6zel gelirlerj04)
Diner gelirler (05)
Sermaye Gelirleri(06)

Toplam

1.119.942,98 TL
1.048.297,82 TL

O TL

3.570.308,69 TL
500,00 TL

5.739.049,49 TL

2.2. Giderlerimiz
Personel giderleri (Oll
SosyaIGOvenlik Kurumlarma Devlet PrimiGiderleri(02)
Mal ve Hizmet alum giderleri(03)
Fail giderleri (04)
Carl Transferlerj05)
Sermaye Giderlerij06)

Toplam

1.660.742,62 TL
251.445,81 TL

3.335.378,39 TL
O TL

493.329,63 TL
80.574,76 TL

5.821.471,21 TL

3-Mali Denetim Sonuglarl
Belediyemizin mali verileri KBS (Kamu Hesaplarl Bilgi Sistemi) ile Malice Bakanllgi vert

sistemine giri$i ayllk yapllmaktadlr. Veri giri$1eri Defterdarlik taraflndan izlenip kontrolleri
yapilmaktadlr ve Maliye Bakanllginca izlenmektedir. Kesin Hesaplanmlz Sayl$tay Ba$kanllgina
g6nderilmektedir. Denetimler Kesin Hesaplar Ozerinden yapilmaktadir.

4-Diner Hususlar
Borglanmlz:
Borg tutarlarliller Bankaslnln Yerel Y6netimlerVeri Bankaslndan gikarilmi$tir.
eller Bankasina kanal yatirim harcamalarl borglarlmiz ve 5393 saylll Belediye Kanunun
gegici 5.nci maddesi 2005/8928 saylh Bakanlar Kurulu Karannda yer alan esaslar
gere:evesinde Hazine MOste$arligl Belediye Uzla$ma Komisyonun Kararl dogrultusunda
her ay iller Bankasl belediye paylarindan kesilmek Ozere yapilandirllan Belediye
borglartmiz olmak iizere borglarimlzin d6kOmU a$agiya glkarilmigtir.

KesintiAdl : KesilmesiGereken Toplam Mijgar
A[tlnova Mal MOdar10gi] 411.137,74 TL
Ye$il K6rfez Su Birligi 13.017,47 TL
217962-1.Grupta Yaptlandirilan Krediler 300.786,08 TL
Dogu Marmara Kalklnma Ajansi 86.818,43 TL
Belediye Birlikleri 14.106,06 TL

TOPLAM 825.865,78 TL

.,#f€' ''';f#'l d''': 'l
./f''' #. .h.'t..'c.s.

$l ..pa=,1="-x

l:ii;$;:1i $
'h

h.

'$

#

,#

'i



B-Performans Bilgileri
l-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.omar i;led:

1.1.1. 01 0cak- 31 Arallk 2016 tarihleri araslnda 45 adet imar Durumu Belgesi dOzenlenmi$tir
7.908,00TL hara tahsiledilmi$tir.

1.1.2. OI Ocak- 31 Arallk 2016 d6nemi iginde 29 adet Yapl Ruhsatl dOzenlenerek
311.600,00-TL hara tahsiledilmi$tir.

1.1.3 010cak- 31Arallk 2016 d6nemi ig:inde 36 adet in$aati bitmi$ yaplnln Yapl Kullanma
izin Belgesi diizenlenerek 34.324,00TL-TL hara tahsiledilmi$tir.

1.1.4 01 0cak- 31 Aralik 2016 d6nemi iginde 6 adet ifraz-Tevhid-Yol Terki i$1emleri

yapilarak 21.632,00-TL hara tahsiledilmi;tir.

1.2.in$aat i$1eri:

1.2.1.-Stabilize Yol Yaplm i$1eri tol

1.2.1.1-Melisa Sokak 125 m

1.2.1.2-NilOfer Sokagin Devami650 m

1.2.1.3-Mezarllk Yam 450 m

1.2.1.4-MaiIBey Caddesi Devaml300 m

Toplam:1525 m yolstabilize malzeme kullanllarak kaplamasi yapilmi$tir.

1.2.2.- Parke Yol Yaplmli$1eri

2.2.1-2. Etap SahildOzenleme projesi kapsamlnda yiirOy0$ yolu 150 m

1.2.3.- Sahilimizin Mavi Bayrak kriterlerine uygun hale getirilmesi iain uygulama
gall$malarl tamamlanml$tlr.

1.2.4.- Kaytazdere Sahili iain ba$vurdugumuz mavi bayrak 6d010 allnarak mavi bayrak
plajlmlza asllmi$tlr.

1.2.5.- Sahil 2.Etap DOzenleme Projesi kapsamlnda sahil yOrOyil$ yolu etraflna aydlnlatma
direkleri konulmu$tur ,,;.:

?!i:= 4'
.k $, , q:...:

f- ::; ;'P\:

lam 1525 m

/
R

'h

';



1.2.6.- Hakim Tan Meydan DOzenleme Gah$masl kapsamlnda Atatilrk heykeli ve kaidesi
onarllml$ ve ye$il alanda peyzaj dOzenleme gali$masl yapllarak bordur ta$1artnm onarimi ve

boyasi yapllml$tlr.

1.2.7.- Akmis 6n0 stabilize olan yol parke tail ile yenilenmi$ test gegitin iki yol kenarindaki alt
b010mleri dOzenlenmi$tir.

1.2.8.- Kaytazdere genelinde bozuk oman yollarda onarim gali$masi yapllarak parke ve asfalt
yollarin onarlml yapili$tir.

1.2.9.- Kaytazdere genelinde stabilize alan yollarda greider ile gah$ma yapilarak stabilize yollar
dOzenlen mi$tir.

1.2.10.- Kir Bahgesipiknik alanindaki yOrOy0$ yolunun onarlmlyapilmi$tir.

1.2.11.- Klr Bahgesinde peyzaj dOzenleme gali$malari yapllmi$tlr.

1.2.12.- Kir Bahgesine cadet gocuk parka yapllml$tlr.

1.2.13.- KaramOrselbey Egitim Merkezi Komutanliginda bulunan Piyalepa$a ilk ve orta
okuluna konferans salonu yapllmi$tir.

1.2.14.- Eskimi$ oman g6p konteynirlari yenilenmi$ eksik oman b61gelere yeni konteynir
konmu$tur bu gali$malar iain 110 adet g6p konteyniriallnmi$tlr.

1.2.15.- 20 adet bayat ekmek kutusu yapilarak ben noktalara konulmu$tur. eskimi$ olan gdp
konteynirlarl yenilenmi$ eksik olan b61gelere yeni g6p kutulari konmu$tur Bu gall$malar iain
110 adet g6p kutusu almml$tir.

1.2.16.- Eskimi$ olan bahge upi ayakli g6p kovalarl yenilenmi$ eksik olan b61gelere yeni S:6p
kutularl konmu$tur bu gali$malar iain 50 adet g6p kovasialinmi$tir.

1.2.17.- Eskimi$ olan geri d6nij$0m kutularl 15 adet yenilenmi$tir. Eskimi$ olan geri d6n0$0m
kutularl yenilenmi; eksik olan b61gelere yenigeri d6n0$0m kutularl konmu$tur bu gali$malar
gin 15 adet geri d6n0$0m kutusu allnml$tlr.

1.2.18.- Kaytazdere Belediyesi Yelken Kulub0 Bakim, boya tadilat i;led yapilml$tlr ayrlca 7 m
uzunlugunda bir yOzer iskele yapilml$tlr.

1.2.19.- gamhk Piknik alaninda kullamlmak ilzere 25 adet piknik masasi ve 20 adet beton
mangal yapilml$tlr.

1.2.20.- Kaytazdere genelinde parklarda kullanllmak Ozere 25 adet ahgap bank yaptlrilml$tir.

1.2.21.- Beldemiz Saralkent Camine yardlm yapllml$tir.

1.2.22.- Yeni Akin Camine yardlm yapilml$tlr. .,:.-.'f /gl . iaa.
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1.2.23.- Ciftlik Camine yardlm yapllml$tlr

1.3.Planlama i;led

1.3.14. B61ge imar Uygulamasl yapilabilmesi iain imar planlarlnda tadilat yapilml$tlr.
1.3.2 4. B61ge omar Uygulamasi yapllabilmesi iain 45 hektarlik alantn imar uygulamasi
ihalesi yapllmi$ ve q:all$malara ba$1anml$tir.

1.4.niger i$1er:

1.4.1. Be]ediye encOmeni 20].6 yilinda 53 toplanti yapmi$ 58 adet karar alml$tir.
1.4.2.Belediye meclisi 2016 yillnda 13 adet toplantiyapmig 68 adet karar alml$tir.
1.4.3.2016 yllinda belediyemize 1233 adet yazi gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapilml$t it .

1.4.4.2016 ylllnda Belediyemizce 748 adet yazlg6nderilmi$tir.
1.4.5.Belediyemize 2016 yillnda 634 adet dilekge gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapllml$tlr.
1.4.6.2016 yllinda 17 adet i$yeriagma ruhsatl verilmi$tir.
1.4.7.2016 yilmda 33 adet hafta tatili gall$ma ruhsati verilmi$tir.
1.4.8. 2016 yllinda 24 adet evlenme akdiyapilmiStlr.
1.4.9. 2016 ylltnda 61adet idari Para Cezasi kesilmi$tir
1.4.10.2016 yih Yaz sezonunda (Haziran-Temmuz-Agustos) Beldemize plaj iain

sahilimize helen misafir araglar iain dOzenisaglamak agislndan otopark hizmeti verilmi$tir.
1.4.11.Belde C:6ptOg0 kapatllmi$ ve kurucu Oyesi oldugumuz YAKAB birligimizin

dOzenlig6p depolama sahasina g6plerimiz nakledilmektedir
1.4.12.Toplum sagligl, a$ilama kampanyalari, hayvan sagllgl konularinda ilgili

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

yaptirilmaya devam edilmi$tir.
1.4.14. Kaytazdere-Yalova araslndaki yolcu ta$1macillgl S.S.81 No1u Altlnava

OtobOsg01er ve MinibOsg01er Kooperatifine kayitli araglar taraflndan yaptlrllmaya devam
edilmi$tir

1.4.15. Belediyemizin destegiyle Beldemizde kurulan Kaytazdere Belediyesi Yelken
KulOb0' nOn federe i$1emleri bitmi$, 1isanslar glkarilmaya ba$1anml$tlr.

1.4.16. Yazin denize siren halkimizln faydalanmasi amaciyla Sahilde bulunan park
alanlna gegici olarak yap i$1et devret modeliyle yaptirllan I adet cafe, i$1etmecisi taraflndan
i$1etilmeye devam edilmektedir.

1.4.17. Belediyemize ait I adet dOkkan ihtiyag sahibi vatanda$1arimiza giyim yardlmt
yapllmast amaclyla gegen yil Sevgi Evi olarak olu$turulmu$ olup, bu yllda gok sayida
cezaevindekihOkOm101ere ve yoksulvatanda$1ara giyecek yardiminda bulunulmu$tur.

1.4.18. Belediyemize I Adet minibus (Istanbul-BiiyOkgekmece Belediyesinden tahsis)

ladet otobils(Kocaeli BOynk$ehir Belediyesinden tahsis) temin edilmi$tir.
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1.4.19. Beldemizin tamamlnda aktlltsu sayacl uygulanmasina gegilmi$tir. juana kadar

800 aboneye su sayacl takllmi$tlr. Sayag degi$im i$1emleri devam etmektedir. Su depolarlnda
da otomasyon uygulamasina devam edilmektedir.

1.4.20. Belediyemizde IS0 901:2008 Kalite Y6netim Sistemi uygulamasina 2016
yllinda da devam edilmi$tir.

1.4.21. 5 Haziran Gevre GOnOnde vatanda$1arimizm da katiltml ile gevre temizligine
dikkat gekmek amaclyla gevre temizlik etkinligi yapllml;tir.

1.4.21. Beldemizde 3. defa Ramazan toplu iftar programlari dOzenlenmi$tir. tiW
b61gemizde ayn ayn gOnlerde iftar programs dOzenlenmi$tir. Bu programlara halkimlzln yogun
katlliml olmu$tur.

1.4.22. Belediyemiz Tiirk Sanat MOzigi Korosu tarafindan Belediye Klr Bahgesinde yaz
konseri ve Yalova Raif Dingk6k KOltijr Merkezinde de bahar konseri dtizenlenmi$tir. Bu
konserlerimize vatanda$1anmiz tarafindan yogun katllim saglanml$tlr

1.4.23. Belediyemizin kurumsallogosu yarl$ma yapllarak yeniden tasarlanml$tlr

1.4.24. Beldemizde 3 adet taksidurak yen belirlenmi$tir

1.4.25. tJlkemiziU23 Avrupa Gored $ampiyonasinda Olkemizi temsil eden ilgemizden 3
sporcuya alton 6dOlii verilmi$tir.

1.4.26. Beldemize TEDES sistemi kurulmasl iain karar alinmi$ olup, gali$malar devam
etme ktedir.

1.4.27. Rize-gamlihem;in Belediyesi ve Kocaeli-K6rfez Belediyesi ile karde; belediye
li$kisi kurulmu$tur.

1.4.28. Okullarlmizda kukla g6sterisi yaptlrllml$ttr

1.4.29. Beldemiz sakinlerinden Alaaddin K6ksal Yildirlm'In "AtatOrk" konulu Ah$ap
Yakma Sergisinin Yalova kent MOzesinde sergilenmesine katkida bulunulmu$tur.

1.4.30. Beldemizde 3.Halk Meclisi toplantlsi Saralkentte yapilmi$tir

1.4.31. Beldemizde Hldlrellez $enliklerihalkimlzin yogun katlllmlyla yapllmi$tlr

1.4.32. Belediyemiz i$gilerinin 2016-2017 Toplu S6zle$meleri yapilmi$tir. i$gilerimize

ortalama %20 zam verilmi$tir.

1.4.33. Altinova Hack Egitim Merkezi ile i$birligi yapilarak Beldemizde Ah$ap Boyama
Plates ve MOzik Kursu agllmasl saglanmi$tir.

1.4.34. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlnda ak$am Fener Alayi Ytlrtjy0$0 dOzenlenmi$..yq

yiirtjy0$ sonunda havai fi$ek g6sterisi yapllmi$tlr. Halkimizdan yogun katillm olmu$tur7.#+''+i$; !L :..!:\\:
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2.Performans Bilge Sisteminin Degerlendirilmesi:
Genel i$, yOrOtOm0 ve i$1emlerinde yukarlda bahsedilen aq:lklamalar ve tablolarda

g6riildOg0 0zere mahalli hizmetlerin yapllmaslnda bOtOnlOk ilkesine uygun $ekilde
yOrOt01mesi, kamu g6revlerinde birligin saglanilmasl, kamu yararinin korunmasi ve mahalli
m0$terek ihtiyaglann geregi gibb kar;llanmasl amaclyla vizyon ve misyonumuzda 6ng6rijldOgti
$ekilde uygulanmaktadlr.

3.Diner Hususlar
Kaytazdere Belediyesinin 2016 mali yilina eras olmak iizere hazirlanan "Faaliyet

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

IV-KURUMSAL KABiLiYET ve KAPASiTENiN DE6ERLENDiRiLMESI
A-ilstiinlijkler :Deneyimli personel kadrosunun olmasi, yeterli aug ve gerecin bulunmasi

B-Zaylfllklar :Hizmet alaninin gok genie olmasl, Belediye gelirlerimizin buna bagel olarak
d0$iik olmasl, bu nedenle, hedeflenen yatirimlarmln gecikmeli hayata gegirilmesi ve norm
kadrolara uygun yeterli eleman alinamamasl.

C-Degerlendirme: Belediye gelirlerinden, igme suyu aboneliklerinde ve kanalizasyon $ebeke
baglantilannda 6nceki yillara Bare artt$ saglanmi$ olup bu sayede hem kayak su kullanlml
6nlenmekte hem de Gevre Temizlik Vergisinin de arttigl g6zlenmi$tir. Belediyemizin eller
Bankasl paylarimiza esas te$kil eden 2016ylli resminOfusumuz 5323'tOr.

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

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

Bela(11yg paikarjh
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ig KONTROL COVENCE BEYANI

Ost y6neticiolarak yetkim dahilinde.

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

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain bOtge ile tahsis edilmi$ kaynaklarin, planlanml$
amaglar dogrultusunda ve iyi mali y6netim ilkelerine uygun olarak kullanlldiginl ve ig kontrol
sisteminin i$1emlerin yasallik ve dOzenliligine ili$kin yeterli gOvenceyi sagladlginlbildiririm

Bu gOvence, Ost y6netici olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, ig kontroller.
ig denetgi raporlariile Sayl$tay raporlari gibi bilgim dahilindekihususlara dayanmaktadlr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkinda bilgim olmadlginlbeyan ederim .(Kaytazdere Belediyesi-05.04.2017)
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ig KONTROL GUVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde

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

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain idare btitgesinden harcama birimimize tahsis
edilmi$ kaynaklarin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullamldigmi, g6rev ve }'etki alantm
gergevesinde ig kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ili$kin i$1emlerin yasalhk ve
dUzenliligi hususunda yeterli gtivenceyi safladlgmi ve harcama birimimizde stireg kontroltintin
etkin olarak uygulandlgini bildiririm.

Bu giivence, harcama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendimieler, ig
kontroller, ig denetgi raporlan ile Sayi$tay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadlr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir humus hakkinda
bilgim olmadlgini beyan ederim. (Kaytazdere Belediyesi-05.04.2017)
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MAI.i HiZMETLER BiRiM Y6NETiCiSiNiN BEVANI

Mali hizmetler birim y6neticisi olarak yetkim dahilindet

Bu idarede, haliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuati ile diner mevzuata uygun
olarak ytirtittildtigtinii, kamu kaynaklarinin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde
kullanilmasmi temin etmek tizere ig kontrol sUeglerinin i$1etildigini, izlendigini ve gerekli
tedbirlerin alinmasl iain dti$tince \ e 6nerilerimin zamaninda list y6neticiye raporlandiginl
beyan ederim.

idaremizin 2016 yilt Faaliyet Raporunun ''lll/A- Mali Bilgiler" b61timtinde yer alan
bilgilerin gtivenilir. tam ve dogru oldugunu teyit ederim.(Kaytazdere Belediyesi-05.04.201 7)
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