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l-GENEL BILGILER
A-Misyon ve Vizyon

Misyonumuz :
Dogayi koruyan, modern ve gen;mi$ bir Kaytazdere yaratabilmek iain halkln katilimini

saglayarak, jeff af, duyarll, kaliteyi benimseyen, toplumsal ve kentsel alanda, sosyal ve
ekonomik y6nden kalkinmi;, 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 geligmi; bir Kent
olu$turma kt it .

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

i$1emleri kapsar.

C-idareye ili$kin Bilgiler
l-Fiziksel Yapi
NOfusumuz 2017 yili resmi rakamlarl 5914 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

MOlkiyeti Belediye TOzel Ki$iligine ait arazi Ozerinde Fen i$1eri Kademe binasi ile i$ makineleri
parka aug-makine i$gi sevkiyatlarmin yaplldigi binamiz mevcuttur. Yine belediyemize ait ladet
2 kat olarak in;a edilmi$, 6 adet dOkkandan olu;an kOq:0k 61gekte Merkez i$hant, Be$evler
Camialtinda 4 adet dOkkan ve Merkez Mahalle Muhtarllgi binamiz bulunmaktadlr.

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$tir.
Birinyi kattaki dOkkanlardan bir tanesi Belediyemizce spar salons(fitnes) olarak faaliyet
g6stermekte, bir tanesi ah$ap boyama kursu ve bir tanesi de Belediyemizce hibe yoluyla
bedelsiz devralinarak kurulan "Kaytazdere Belde Tur. Ve in;. San. Ltd. $ti. 'ne tahsis edilmi$tir.

Be$evler Camii altinda bulunan 4 dOkkanin bir tanesi Belediyemizce Sevgi Evi olarak
agilml$ olup faaliyetini sOrdOrmektedir. Diner dOkkanlar lokanta, damacana su satl$ yen ve
berber olarak kiraya verilmi$tir.

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

hizmet aracl, cadet kapali cenaze aracl, cadet minibOs(tahsisli), ladet otobOs(tahsisli), 2
adet damperli kamyon, I adet vidanj6r, I adet kanal alma aracl (kuka), 2 adet trakt6r, I adet
kazicl ve yOkleyici kepge, 2 adet motorsiklet, ladet Yol sOpOrme-Temizleme-llaglama Makinesi
ve I adet Kum Eleme ve Sahil Temizleme Makinesi olmak Ozere toplam 17 araclmlz
mevcuttur.
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2-0rgOt Yapisi
2.1.Belediyenin organlari

2.1.1.Belediye Meclisi
lO Oyeden olu$ur.

Belediyenin en bOyOk karar organidir. Belediye Ba$kanl dahil

2.1.1.1.Meclis ihtisas Komisyonlari;omar Komisyonu 5 ki$iden olu$maktadir siyasi
partilerin meclisteki temsil oranina g6re Oyeler segilmektedir,Plan ve BOtge Komisyonu 5
ki$iden olu$maktadir siyasi partilerin meclisteki temsiloranina g6re Oyeler segilmektedir.

2.1.2.Belediye EncOmeni; Belediyenin hem karar hem de yOrOtme organldir. Belediye
Ba$kanl, Belediye Meclisince segilen iki daimi Oye ve kanunda belirtilen iki daire amid olmak
Ozere 5 0yeden olugmaktadlr.

2.1.3.Belediye Ba$kanl
Oyelerinin amiridir.

Belediye idaresinin yOrOtme organs, temsilcisi ve bagli

2.2.Kurumsal yapi
Kaytazdere Belediyesi; Belediye Ba;kant, Balkan Yardlmcisi, MiidOrler, $efler,

Memurlar, i$gilerden olu$an hiyerar$ik bir yapiya sahiptir. Belediye birimleri a$aglda belirtilen
birimlerden olu$maktadir.

2.2.1.Yazi i$1eriMiidiirliigii

2.2.2.Ma]i Hizmet]er MOdiir]i]gi]

2.2.3.Fen l$1eriMiidiirliigii

2.2.4.omar ve $ehircilik Miidilrliiga

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

2.2.6.insan Kaynaklarl ve Egitim Mtldiirliigii

2.2.7.Zablta 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,
bilge edinme, Bimer, yerelbilgi vb. i$1emler internet ortamlnda yOrOt01mektedir.

Beldemizin omar planlarl NET-CAT programs ile bilgisayar ortaminda hizmetlerini
sOrdOrmekte, imar durumu belgeleri bu program ile sayisal ortamda hazirlanmaktadir. Adres
Kayit Sisteminde metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin cografi koordinatlarla
birle$tirilmesi ve olu$turulan altyapinln diner sistemlere entegre edilebilmesi amaciyla Olke
genelinde ba$1atilan "MekinsaIAdres Kaylt Sistemi"ne gegilerek Yapl Ruhsati ve Yapi Kullanma
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izin Belgeleri hazlrlanmakta olup, teknoloji gaglnin gerektirdigi ;ekilde hizmetlerimiz devam
etmektedir.

4-insan Kaynaklari

Belediyemiz, 5393 Sayili Belediye Kanunun 49.maddesi ve buna istinaden 22.02 2007
tarihinde 26442 Sayili Resmi Gazetede yOrOrlilge girmi$ olan Belediye ve Bagli Kurulu$1ari ile
Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro gali$malarlmtz yapilml$ ve kadrolarlmlz olu$turulmu$tur.
Belediyemizde 54 adet memur kadrosu ve 27 adet i$gi kadrosu bulunmaktadir. Memur
kadrolarimlzin ].6'si doludur. kiwi kadrolarinln 12 aden doludur. 54 adel oman memur
kadromuzdaki4 itfaiye Eri personeli Tav$anli-Alttnova-Suba$i-Kaytazdere itf aiye Birliginde
g6revlendirilmi;tir. inman Kaynaklanna ili$kin bOtiln g6revler Yazl i$1eri MOdar10gii tarafindan
yOrOt01me ktedir.

5-Sunulan Hizmetler

lame suyu ile ilgili her tOr10 i$1emler, kanalizasyon hizmetleri, alt yaplsl bitmi; yollarin
kaplanmasi yeni agilan imar yollarinin stabilize olarak kaplanmasi, ye$il alan ve gocuk
parklarlnin yaplmi, bakim ve onarimlarinin yapllmasi, ye$il alanlarin ve yol refOjlerinin
agaglandlrilmasl, agaglandirilmasi yapilan alanlartn bakimlarinin yaptlmasi, mezarliklartn
baklmi, dOzenlenmesi, dean i$1emlerinin yapilmasl

Binalarin numarataj gall$malarinin yapilmasl, imar durumlarinln verilmesi, yapi
ruhsatlari, yapl kullanma izin belgelerinin verilmesi

Kayak in$aat denetimlerinin yOrOt01mesi
omar planlarina uygun ifraz-tevhid-yol terklerinin kararlartnl aldlrmak, kontrol ve

denetimlerini yapttrmak.
i$yeri agill$ 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 Ozere, lO/12/2003 tarihli ve 5018 saylh Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol

Kanununun Be$inci Kisminda "iW Kontrol Sistemi" dtlzenlenmi$tir. Bu kislmda, ig kontrol
sistemine iligkin olarak; ig kontro10n tanimi ve amaci, kontro10n yapist ve igleyi$i, 6n mali
kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumluluklari, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanmasi, ig denetim, ig denetginin
g6revleri, ig denetgilerin nitelikleri ve atanmasl, ig denetim koordinasyon kurulu, ig denetim
koordinasyon kuru[unun g6rev]eri husus[arlna yer veri]mi$tir. 50].8 sayl]l Kanunun 55 mci
maddesinde ig kontrol, idarenin amaglarina, belirlenmi; politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde ytirOt01mesini, varlik ve kaynaklarin
korunmaslnl, muhasebe kayitlarinin dogru ve tam olarak tutulmasinl, mali bilgi ve y6netim
bilgisini zamaninda ve gOvenilir olarak Oretilmesini saglamak Ozere idare taraflndan
olu$turulan organizasyon, y6ntem ve sOregle ig denetim kapsayan mali ve diner kontroller
bOtOn0 olarak tanlmlanmi$tir.

5



Kurumumuz kOgOk 61gekli bir belediye oldugundan ve norm kadro standartlarina g6re
Mali Hizmetler MOdOr10g0 olarak bir birim 6ng6r01m0$, buna g6re kurumumuzda ig Kontrol
MaliHizmetler MOdOr0 ve Belediye Ba$kanltarafindan yOrijt01mektedir.

Kaytazdere Belediyesi y6netici ve gali$anlari etik degerlere riayet etmekte; faaliyetlerin
dOrOstlOk, saydamltk ve hesap verebilirlik gergevesinde yOrOtmektedir. Faaliyet raporlarlnda
yer alan ig gOvence kontrol beyani ile tum bilgi ve belgelerin dogrulugu gOvence altina
alinmaktadir.

11- AMAL ve HEDEFLER
A-idarenin Amal ve Hedef led
1- Belde sakinlerinin mahalli m0$terek nitelikteki ihtiyaglarinl 6ncelik sirasina g6re temin
etmek ve Beldenin geli$iminde dOzenli kentle$meyi saglayacak alt yapi ve Ost yapi
uygulamalarlnin tamamlanmasi iain dOzenli, kesintisiz ve sOreklibir gall$ma iginde bulunmak.
2-insan Kaynaklarlna yatlrlm ve geli$tirme.
3-Hizmet y6netimive vatandag memnuniyeti.
4-Belediyecilik hizmetlerinin ve y6netim amaglibilgi sisteminin elektronik ortama ta$inmasi.
5-Kentte ekonomik canlillgi arttiracak gali$ma ko$ullarinin iyile$tirilmesi, istihdamtn ve refah
dazeyinin arttinlmaslna y6nelik faallyetler desteklenecek ve/veya gergekle;tirilecektir

B-Temel Politikalar ve 6ncelikler
l-Belde halklnin temelniteliktekiihtiyaglarina cevap verebilmek.
2-imarina uygun dOzenliyapila$mayi saglamak, gevre temizligi ve dOzeninin korunmasidlr
3- Gelecek ve performans odakli bir y6netim yapisive kOltOr0 olugturmak.
C- Diner Hususlar
l-Belde alt yapiuygulamalari yol, su ve kanalizasyon hizmetleriniyapmak

ili-rAALiVETLEKE iLi$KiN BiLGiVE DE6ERLENOiRMELER
A-Mali Bilgiler

l-Biitge Uygulama Sonuglari
1.1. 2017 yell bOtgesinde gelirlerimiz 9.914.300,00 TL , giderlerimiz 9.914.300,00 TL

tahmin edilmi$tir.
Gergekle;en bOtge gelirleri tahakkuku 7.309.706,14 TL olup, 6.458.937,88 TL net

gelirimiz gergekle$mi$tir.
1.2.2017 yillbOtge gider tahakkukumuz 6.031.863,00 TL olmu$tur. imha edilen 6denek

ise 3.816.037,00 TL dir.

1.3-BOtgeden yardim alan dernek, vaklf, birlik sandtk ve benzeri te$ekk011er

Kaytazdere Belediye Spor KulObti Dernegine spor malzemesi yardiminda
bulunulmu$tur.
Piyalepa$a ilk ve Ortaokulu'nun boya ve badanaslnln yapllmaslnda boya ve
i$gilik yardlmlnda bulunulmu$tur.
Beldemizde bulunan Camilere yardlmda bulunulmu$tur
Belediyemiz memurlari ile sosyaldenge s6zle$mesi yapilmi$tir
Beldemizde faaliyette bulunan "Kaytazdere Belde Turizm ve In$aat Sanayi
Ticaret Limited $irketi ekonomik ko$ullar nedenlyle Belediyemizce hibe yoluyla
bedelsiz olarak devralinmi$tlr.
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1.4.Belediye personelinin 6ncelikle maa$1ari gecikmesiz zamaninda 6denmi$tir

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

Verge gelirlerimiz (OI)
Te;ebbOs ve m01kiyet gelirlerimizj03)
Adnan ve bail; yardimlar ile 6zelgelirlerj04)
Diner gelirler (05)
Sermaye Gelirleri(06)

Toplam

1.218.693,58 TL
1.032.879,87 TL

O TL

4.207.364,43 TL

6.458.937,88 TL

2.2. Giderlerimiz
Personel giderleri (01)
SosyaIGOvenlik Kurumlanna Devlet PrimiGiderleri(02)
Mal ve Hizmet alum giderleri(03)
faiz giderleri (04)
Carl Transferler(05)
Sermaye Giderleri(06)

Toplam

1.463.784,71 TL
229.384,62 TL

3.377.900,75 TL
O TL

842.213,72 TL
118.579,20 TL

6.031.803,00 TL

3-Mali Denetim Sonuglarl
Belediyemizin mali verileri KBS (Kamu Hesaplan Bilge Sistemi) ile Maliye Bakanligl veri

sistemine giri$i aylik yapilmaktadir. Veri giri$1eri Defterdarlik taraflndan izlenip kontrolleri
yapllmaktadlr ve Maliye Bakanliginca izlenmektedir. Kesin Hesaplarimiz Sayi$tay Ba$kanligina
g6nderilmektedir. Denetimler Kesin Hesaplar Ozerinden yapilmaktadir

4-Diner Hususlar
Borglanmiz:
Borg tutarlariiller Bankastnin YereIY6netimler Vert Bankasindan gikarilmi$tlr
eller Bankasina kanal yatirlm harcamalari borglarimlz ve 5393 saylll Belediye Kanunun
gegicl 5.nci maddesi 2005/8928 saylli Bakanlar Kurulu Karannda yer alan esaslar
q:ergevesinde Hazine MOste$arligi Belediye Uzla;ma Komisyonun Kararl dogrultusunda
her ay eller Bankast belediye paylarindan kesilmek tizere yapllandlrllan Belediye
borglarlmlz olmak Ozere borglarlmizin d6kOm0 a$aglya qkarllml$tir.

KesintiAdl : Kesilmesi Gereken ToplatD Miktar
Altlnova MaIMOdOr10g0 317.898,89 TL
217962-1.Grupta Yapllandlrilan Krediler 134.499,09 TL
Dogu Marmara Kalkinma Ajansi 121.990,67 TL
Belediye Birlikleri 13.622,56 TL
Ta$1nmaz KOltOr Varliklari Katkl Pays 136.031,44 TL

TOPLAM 714.042,65 TL
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B-Performans Bilgileri
l-Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.omar i$1eri:

1.1.1. OIOcak- 31Aralik 2017 tarihleriarasinda 23 adet omar Durumu Belgesi
dOzenlenmi$tir.

1.1.2. OIOcak- 31Aralik 2017 d6nemiiginde 29 adet Yapl RuhsatldOzenlenmi$tir.
1.1.3 010cak- 31Araltk 2017 d6nemiiginde 21adet in$aatl bitmi$ yapinin Yapi
Kullanma izin Belgesi dOzenlemi;tir.

1.1.4 01 0cak- 31 Arallk 2017 d6nemi iginde 6 adet ifraz-Tevhid-Yol Terki i$1emleri
yaptlmi$tir.

1.2.in$aat i$1eri:
1.2.1.Parke yol yaplm igi
1.2.1.1.Saralkent SahilCaddesi(sahil kafe arka yo1) 750 m2
1.2.1.2.Saralkent Bahar Sokak 400 m2
1.2.1-3.Saralkent SahilCaddesi(kumsalkafe arka yo1) 350 m2

1.2.2.Stabilize yol yaplm i$1eri toplaml880 m
1.2-2.1. Gamlitepe Caddesil10 m
1.2.2.2. Egitmen Recep Ozdemir Caddesi 300 m
1.2.2.3. Acar Sokak 130 m
1.2.2.4. Yagmur Sokak 190 m
1.2.2.4. Cengiz Topel Caddesi 150 m

Toplam:880 m yolun 3697 kg stabilize dolgu malzemesi kullanllarak kaplamast
yapilml;tlr.

1.2.3.Parke yol, Asfalt yol, Stabilize yol onanmi
1.2.3.1. D-500 karayolu S:ali$malarindan gikan asfalt kiriklari Kaytazdere genelinde

bozuk alan yollara d6k01ma$tOr.(Tokmak yolu Belediye Caddesi-Murat Caddesi-Akin
Mahallesi Kurtulu$ Caddesi-Camlica Caddesi)

1.2.3.2. Kaytazdere genelinde stabilize olan yollarda greyder ile q:ali$ma yapilarak
1.380,00 kg malzeme ile stabilize malzeme serilerek yollar dOzenlenmi$tir.

1.2.3.3. Kaytazdere genelinde bozuk olan yollarda onarlm gali$masi yapllarak 520 m2
golda knit parke tami ve 215 m3 C25 hazir beton ile yollarin onarimiyapllmi$tir.

1.2.4. Sahi12.etap dOzenleme projesi kapsamlnda 2000 m2' lik amanda peyzaj gali$masi
yapilml;tlr.

1.2.5. Alpaslan Karabulut Bulvari ve Murat Caddesi Ozerindeki park alaninda peyzaj
dOzenleme gali$masi yapllmi$tir

1.2.6. Sahil 2 etap dOzenleme projesi kapsamlnda I adet ah$ap gocuk parka
yapllml$tlr.

1.2.7. Saralkent plaji Mavi Bayrak kriterlerine uygun hale getirilmesi iain uygulama
gall;malari tamamlanarak 2.kez Mavi Bayrak plajlmlza asllmi$tir.

1.2.8. Eskimi$ olan g6p konteynerleri ve g6p kovasi yenilenmi; eksik oman b61gelere 86
adet q:6p konteyneri ve 30 adet g6p kovaslalinml$tir.

1.2.9. Gamlik piknik alanlnda temizlik ve agog budama gali$mala£iyapilmi$tlr
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1.2.10. Yelken kulOb0 dani igerisine 300m2 lik beton yol yapilmlgtlr. Ayrica alana
stabilize malzeme serilmi$tir.

1.2.11. ikialt gegitte temizlik ve boya gali$malarl yapilmi;tir.
1.2.12. Spor Salonu zeminine Tatamiminderiile 70 m2 kaplama yapllmi$tir.
1.2.13. Kadlnlara y6nelik kurslarin yaplldigl egitim merkezlerimiz boyanml$tir.
1.2.14. Be$evler Camii cephe boya i$i yapilmi$tir.
1.2.15.Atilim Sitesi parklna basketbol alanlyapllmi$, Parkln etrafina aydinlatma direkleri

konulmu$, mevcut gocuk parka onarilml$ ve park alana iginde peyzaj galt$malari yapllarak agar
dikilmi$tir.

1.2.16, 2017 yilliginde toplam 13 adet kanalizasyon baglantisiyapllmi$tir.
1.2.17. 2017 yllliginde toplam 68 adetyenisu abonesi yapilmi$tir.

1.3.Planlama i$1eri
1.3.1. 2017 yili iginde, 1/5000 61gekli Nazim omar Plan Revizyonu ve 1/1000 61gekli

Uygulama Imar Plan Revizyonu tamamlanml$tlr.
1.3.2. Beldemiz Merkez Mahallesisintrlan igerisinde 3,4,9 (dogu tarafl), 9/1 ve 32V Id

nolu kadastral paftalarl kapsayan; kuzeyde Devlet Karayolu, gOneyde Anafartalar Caddesi,
doguda Kaytazdere Deresi, banda AtatOrk Bulvarl arasinda kagan yakla$ik 45 hektarlik alan
igerisinde 3194 sayill omar Kanunu ' nun 18. Madde uygulamasl yapilarak tapu belgeleri
dagltilmi$tlr.

1.4.Diner i$1er:
1.4.1. Belediye encOmeni2017 yillnda 50 toplantlyapml$ 56 adet karar alml$tir
1.4.2. Belediye meclisi 2017 yllinda 12 adet toplantiyapmi$ 58 adet karar alma;tir.
1.4.3.2017 yilinda belediyemize 1350 adet yazi gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapilml$tlr.
1.4.4.2017 yilinda Belediyemizce 807 adet yazig6nderilmi;tir.
1.4.5.Belediyemize 2017 yilinda 520 adet dilekge gelmi$ ilgili birimlerce geregi

yapilmi$tir.
1.4.6.2017 yllinda 13 adet i$yeri Alma ve Qall$tlrma Ruhsati verilmi$tir.
1.4.7.2017 yllinda 15 adet Hafta TatiliGall;ma Ruhsatlverilmi$tir
1.4.8. 2017 yilinda 31adet Evlenme Akdiyapilmi$tir
1.4.9.2017 ylli Yaz sezonunda (Haziran-Temmuz Agustos) Beldemize plaj iain sahilimize

gelen misafir araglar iain dOzenisaglamak agislndan otopark hizmetiverilmi$tir.
1.4.10.Belde W6piOg0 kapatilmi$ ve kurucu Oyesi oldugumuz YAKAB birligimizin dOzenli

q:6p depolama sahaslna g6plerimiz nakledilmeye devam edilmi$tir.
1.4.11.Toplum sagltgi, a$tlama kampanyalan, hayvan sagllgl konulannda ilgili

kurulu;lara personel ve aug destegi saglanml;tlr.
1.4.12.Kaytazdere-Karamtirselarasl yolcu ta$imacillgi S.S. 27 No1u KaramOrsel-Handere

MinibOsgt)ler Kooperatifine yaptirilmaya devam edilmi;tir.
1.4.13. Kaytazdere-Yalova arasindaki yolcu ta$imaclllgl S.S.81 No1u Altinova

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

1.4.14. Belediyemizin destegiyle Beldemizde kurulan Kaytazdere Belediyesi Yelken
KulOb0' nOn federe i$1emleri bitmi$, 1isanslar gikarilmaya ba$1anml;tir. TOrkiye Pirat Liginin 5.
Etap yard;lad beldemizde yapilmasl saglanmi$tir.
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1.4.15. Yazin denize giren halklmlzin faydalanmast amaciyla Sahilde bulunan park
alanina geq:ici olarak yap i;let devret modeliyle yaptlrllan I adet cafe, igletmecisi taraflndan
i$1etilmeye devam edilmektedir.

1.4.16. Belediyemize ait I adet dOkkan ihtiyag sahibi vatandaglarlmlza giyim yardlml
yapllmasi amaclyla 2015 yllinda Sevgi Evi olarak olu$turulmu$ olup, 2017 yiltnda da gok sayida
ihtiyaciolan vatanda$1ara giyecek yardlminda bulunulmu$tur.

1.4.17. Belediyemize istanbul-BtiyOkgekmece Belediyesinden tahsis edilen minibOs
ve Kocaeli BOyOkgehir Belediyesinden tahsis edilen otobOs ile belde halkinin ihtiyaglari

IdOgiin, gezi, sosyal faaliyetler vb.) dokrultusunda hizmet verilmi;tlr

1.4.18. Beldemizin tamamlnda akllllsu sayacl uygulanmaslna gegilmi$tir. 2017 yilinda
1900 abonenin sayaci degi$tirilmi$tir. 200 adet abonenin su sayaglari kilitli ortamda
oldukundan degi$im yapilamami$tir. Sayag degi$im i$1emleri devam etmektedir. Su
depolarinda da otomasyon uygulamasina devam edilmektedir.

1.4.19. Belediyemizde IS0 901:2008 Kalite Y6netim Sistemi uygulamaslna 2017
yilinda da devam edilmi$tir.

1.4.20. 5 Haziran gevre GOnOnde vatanda;lanmizln da katllimi ile gevre temizligine
dikkat gekmek amaciyla gevre temizlik etkinligi yapllml$tir.

1.4.21. Beldemizde 2017 yillnda d6rt b61gemizde ayn ayrl g(inlerde Ramazan toplu
iftar programlarldOzenlenmi$tir. Bu programlara halklmlzln yogun katlllmigergekle;mi$tir.

1.4.22. Belediyemiz TCirk Sanat MOzigi Korosu tarafindan Yalova Raif Dlngk6k KOlttlr
Merkezinde ayrl tarihlerde 2 defa konser dOzenlenmi$tir. Bu konserlerimize vatanda$1arlmiz
taraflndan yogun katlltm saglanml$tir.

1.4.23. Beldemize TEDES sistemi kurulmasl iain karar allnml; olup, gali$malar devam
etmektedir. Bakanllk tarafindan tOm Olkede yeni TEDES kurulum izinleri durduruldugundan
gergekle;tirilememi$tir. Konu takip edilmektedir.

1.4.24. Okullarlmizda kukla g6sterisi yaptlrilml$tlr

1.4.25. Beldemizde Hldlrellez $enliklerihalklmizin yogun katlllmiyla yapilml$tir

]..4.26. Belediyemiz i$gilerinin 2016-2017 Toplu S6zle;meleri yapllml;tir. i$gilerimize

ortalama %20 zam verilmi$tir.

1.4.27. Altinova Halk Egitim Merkezi ile i$birligi yapilarak Beldemizde Ah;ap Boyama
Plates ve MUzik Kursu agilmasisaglanml$tir

1.4.28. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram]nda ak;am Fener A]ayi YOrOy0$i] dOzenlenmi$ ve

yOrOy0; sonunda havai fi$ek g6sterisiyapilmi$tir. Halklmizdan yogun katillm olmuitur.

g'{t.: :i:
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2.Performans Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi:
Genel i$, ytirOtOm0 ve i$1emlerinde yukanda bahsedilen aglklamalar ve tablolarda

g6r01dOg0 0zere mahalli hizmetlerin yapllmasinda bOtOnlOk ilkesine uygun ;ekilde
yCirOt01mesi, kamu g6revlerinde birligin saglanllmasi, kamu yararlnln korunmasl ve mahalli
m0$terek ihtiyaglarin geregi gabi kar$ilanmasi amaciyla vizyon ve misyonumuzda 6ng6r01dOg0
;ekilde uygulanmaktadir.

3.Diner Hususlar
Kaytazdere Belediyesinin 2017 mali yllina esas olmak Ozere hazlrlanan "Faaliyet

Raporu" 5018 saytli Kamu MaliY6netimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.incimaddesi ve 5393 sayili
Belediye Kanunu'nun 56. maddesine g6re hazlrlanmi$ ve sunulmu$tur.

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

B-Zayifltklar :Hizmet alaninln gok genie olmasi, Belediye gelirlerimizin buna bagli olarak
d0$0k olmasi, bu nedenle, hedeflenen yatirlmlarinln gecikmeli hayata gegirilmesi ve norm
kadrolara uygun yeterlieleman alinamamasl

C-Degerlendirme: Belediye gelirlerinden, igme suyu aboneliklerinde ve kanalizasyon gebeke
baglantilarlnda 6nceki ylllara g6re ani; saglanmi$ olup bu sayede hem kayak su kullanimi
6nlenmekte hem de Gevre Temizlik Vergisinin de arttlgl g6zlenmi$tir. Belediyemizin eller

Bankasi paylarlmlza esas te$kil eden 2017 yili resminOfusumuz 5914'tOr.

V-6NERi VE TEDBiRLER
Kiki ba;ina d0$en milli gelirin artirllmasi, yeni gelir kaynaklartnin aranmasi, beldemizi

gekim merkezi haline getirmek iain projeler geli$tirerek, buna bagli nOfus arti$i ve belediye
gelirlerinin artlnlmaslsaglanabilir

Kurulan $irketimizin ticari faaliyetler yapma i$1eri kazandiglnda gerek istihdam, gerek
gelir akl$1 saglanmasl hedeflenmektedir.

dW :/T..+.::
Ali KANGA '

Belediyi Bg#bn}
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ig KONTROL GOVENCE BEYANI

Cast y6neticiolarak yetkim dahilinde

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

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain bOtge ile tahsis edilmi$ kaynaklarin, planlanml$
amaglar dokrultusunda ve iyi mali y6netim ilkelerine uygun olarak kullanlldlglni ve ig kontrol
sisteminin i$1emlerin yasallik ve dOzenliligine ili$kin yeterligOvenceyi sagladiginibildiririm.

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

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkinda bilgim olmadiginlbeyan ederim. IKaytazdere Belediyesi-04.04.2018)

Ali

BFjedjyg Balk?ni \

\
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ig KONTROL GOVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde

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

Bu raporda agiklanan faaliyetler iain idare both:esinden harcama birimimize tahsis
edilmi$ kaynaklarln etkili, ekonomik ve verimli bir $ekilde kullanildigini, g6rev ve yetki alanim
gergevesinde ig kontrolsisteminin idari ve malikararlar ile bunlara ili;kin i$1emlerin yasallik ve
dOzenliligihususunda yeterligOvenceyi sagladiglnive harcama birimimizde st)reg kontro10nOn
etkin olarak uygulandikini bildiririm

Bu gOvence, harcama yetkilisi olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, ig
kontroller, ig denetq:i raporlari ile Says;tay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadir.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakklnda bilgim olmadiglnl beyan ederim. (Kaytazdere Belediyesi-04.04.2018)

ali l<hNcdl
8.dlediye Ba$kani
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UALi HiZMETLER BiRiM V6NETiCiSiNiN BEVANI

Malihizmetler birim y6neticisi olarak yetkim dahilinde

Bu idarede, faaliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuatl ile diner mevzuata uygun
olarak y(irOt01dOgOn0, kamu kaynaklarinin etkili, ekonomik ve verimlibir $ekilde kullanilmasinl
temin etmek Ozere ig kontrol sOreglerinin i$1etildigini, izlendigini ve gereklitedbirlerin altnmasi
iain d0;once ve 6nerilerimin zamaninda Ost y6neticiye raporlandiginlbeyan ederim.

Idaremizin 2017 yih Faaliyet Raporunun "lll/A Mali Bilgiler" b61ilmOnde yer alan
bilgilerin gavenilir, tam ve dokru oldugunu teyit ederim.(Kaytazdere Belediyesi-04.04.2018)

:,AM"":.
:Mali Hi;H6tl:er MildUr0
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