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De[erli Meclis Uyeleri
Zaman hrzla akrp gidiyor Zaman durdurabilmek ise mtiLrnktin degil. Bitmekte olan bir

gtin hem yitirilen zarnanr, hem de yaSanmasr muhtemel anlan hatrrlatrr insana. Ttiln gelip
gegenler ve gelecek olanlann insana brraktrklan vardr. Bunlar iginde en <inemli olam biriktirilen
tecrtibelerdir. Biz de y6netime geldipimiz giinden bugune kadar bilgimize bilgi kattrk,
deneyimlerimizi geligtirdik, yeni bakrq agrlan ve anlayrglan geligtirdik. Buna paralel olarak
Kemer'in ihtiyaglarrnr gbz dnrine alarak, halkrmzr rahatlatacak, deSiqimi ortaya grkaracak,
ilgemizin gtiaelli$ine gtiaellik katacak hizrretleri, projeleri gergeklegtirdik ve gergeklegtirmeye
devam ediyoruz.

Himtet agktmz azalmadan stirtiyor. Kahcr igler yapmarun pegindeyiz. Bugilnu
de$il; yanm dtigunen bir anlayrgla gahgryoruz. Gelecek nesillere brrakaca!,rmrz; onlann
gururla yagayacaklan, <iWnecekleri bir Kemer olacak. qunku Kemer'in geligebilmesi igin birlikte
fikirler tiretiyoruz. Yeni projeler tasarhyoruz. Yerel y0netimin, halkla,kurumlarla, kuruluglada
olan igbirli$inden ortaya grkacak giig Kemerimizi gok geyler kazandracaktr.

Sadece ilgemizde depil; kurum iginde sapladr[rmrz birlik ve beraberlik, ortak hizmet
agkt yapttklanmtzt ve yapacaklanmrzr etkileyen en Onemli unsurdur. Benim ve Personelimizin
tirettifi hizmetlere gahit olaca$rnrz bu faaliyet raporunda yaprlan her geyin altrnda birlikte
gahgmarun, dayamgmamn, gergeklegtirdipimiz fikir ahg-veriglerinin onemli yeri vardrr.Bizler
bagannm bir takrm ruhu oldu[unu ve birlikten kuwet do[acagm biliyoruz. Bu inangla yolumuzu
guiyonn. Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum iginde gahgtrprmrz meclis
tiyelerimize, Personelimize tiirn belediye gahganlanrra, bize gahgma gtic0 veren Kemerlilere ayn
ayn ve igten tegekktir ediyorum.

Durmug ERDEM
KemerBelediye Baqkaru
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MISYONUMUZ
*Kanun-Ycinetmelik ve DiSer Mevzuatlar gergevesinde dtirust, geffaf, gaSdag ve katrhmcr
Belediyecilik anlayrgr ile y<inetmek.
*Belediye mticavir alanlannda yagayan kent halkrrun trim alt yapr,tist yapr sosyal ve kulttiLrel
ihtiyaglanm vatandaqlar arasmda higbir siyasi yapr grizetneden kargrlamak.
*Halk saphprm tehdit edenttirn unsurlarla mticadele etmek.
'r'Sivil toplum Orgti,tleri ile ortak gahgarak projeler yaratnak.
+Qo$ulcu ve katrhmcr bir yaklaqrmlattirn sorunlann tistesinden gelmek
*Bir dunya gehri olan Kemer'in y<inetmenin bilinci ve sorumlulu!'unda; sosyal, kulturel,
ekonomik ytinden gehirlegmenin zihinsel, fiziksel, psikososyal agrdan yurttaglann yetkinlegmesine
katkr sa[layacak ve yagam kalitesini ytiftseltecek tirn hizmetleri sunmak,Tarihi ve kultiirel
de$erleri koruyarak, yaganabilir bir gevre, planh bir yerlegim, sistemli alt yapr, duyarh kentsel
d<intigtiLrn hareketi ile kentlilik bilinci olugturmalg bilgi ve teknolojiyi etkin yoneten, kauhmcr Wffaf
ve her igin merkezine insant koyan yOnetim anlayrgrndan hareket ederek, ga[dag belediyecilik
hizmeti sunmak

ViZYONUMUZ
Kemer'in; Gegmigten gelen uygarhklann mirasrru yagatan, do[ayr koruyan ve bilgiyi esas alan
y6netim anlayrqryla yoksek seviyeli kaliteli bir bilince sahip, hizmet anlayrgr ve sunumuyla
bizden sonra gelecek ytinetimlere ve esin kaynalr olacak giivenilir belediye olmak.

YETKI-GOREV VE SORUMLUL UKLAR
5393 Sayrh Belediye Kanununda belediyenin gOrev sorumluluklan 3.briltirn l4.maddede ifade
edilmig ktsaca agaSrdaki konulan kapsamakta olup, l5.maddesinde ise yetki ve imtiyazlara yer
verilmigtir.

MADDE 14. - Belediye, mahalli m0gterek nitelikte olmak gartryla;
a) imar, su ve kanalizasyon, ulagrm gibi kentsel alt yapr; colrafi ve kent bilgi sistemleri;
gewe ve gevre saShfr, temizlik ve katr atrk; zabfta, itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans;
gehir igi trafik; defin ve mezarhklar; a[aglandrma, park ve yegil alanlar; konut; kulttir ve sanat,
turizm ve taruttm, genglik ve spor; sosyal hizmet ve yardrm, nikih, meslek ve beceri kazandrrma;
ekonomi ve ticaretin geliqtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptrrrr. Btiytikgehir belediyeleri ile
niifusu 50.000'i gegen belediyeler, kadrnlar ve gocuklar igin koruma evleri agar.
b) Okul Oncesi epitim kurumlan agabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalanmn ingaatr ile bakrm
ve onanmrnt yapabilir veya yaptrrabilir, her tiirlii arag, gereg ve malzeme ihtiyaglanm kargrlayabilir;
sa$hkla ilgili her ttlrl0 tesisi agabilir ve igletebilir; ktilttir ve tabiat varhklan ile tarihi dokunun ve
kent tarihi bakrmrndan 6nem tagryan mekdnlann ve iglevlerinin korunmaslnl saflayabilir; bu
amagla bakrm ve onanmrru yapabilir, korunmasr m0mkiin olmayanlan ashna uygun olarak
yeniden inga edebilir. GerektiSinde, O$encilere, amatdr spor kultiplerine malzeme verir ve gerekli
deste$ sa[lar, her ttirlti amatdr spor kargrlagmalan diieenler, yurt igi ve yurt drgr mtisabakalarda tistiiur
bagan g<isteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karanyla <idtil verebilir. Grda
bankacrhlr yapabilir.
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Belediye, kanunlarla bagka bir kamu kurum ve kuruluguna verilmeyen mahalli mtigterek nitelikteki
diSer g<irev ve hizmetleri de yapar veya yaptrnr.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde rincelik srrasr, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediligi
dikkate ahnarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaglara en yakrn yerlerde ve en uygun y<intemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda <iztirlti, yaglt, dtigkiin ve dar gelirlilerin durumuna uygun y<intemler uygulanrr.
Belediyenin gdrev, sorumluluk ve yetki alam belediye smrlanm kapsar.
Belediye meclisinin karan ile mticavir alanlara da belediye hizrnetleri gcittirtilebilir.

NSAN KAYNAKLARI
Kemer Belediyesinde kamu kesiminde uygulanan personel rejimine paralel olarak, memur,
daimi iggi,gegici iryi ve sdzlegmeli personel olmak tieere dort grupta personel istihdam
edilmektedir. Arahk 2AA iolchi itibariyle toplam 14 personele iligkin sayrsal cetvel a$a$da
sunulmugtur.

YONETIM vE iQ KoNTRoL sisrEMi
Faaliyetlerin etkili,ekonomik ve verimli bir gekilde ytirtittilmesi, varhk ve kaynaklarrn
korunmast,muhasebe kayrtlanmn doEru ve tam olarak tutulmasr, mali bilgi ve yonetim bilgisinin
zamanrnda ve giivenilir olarak tiretilmesi, idare tarafindan olugturulan organizasyon, y<intem ve
stiregleri ig denetim kapsamrnda Mali Hizmetler Miidtirltipti tarafindan yaprlrr.
5393 sayrh Belediye kanununun 25.maddesi gerelince Belediye Meclisimiz tarafindan
olugturulan "denetim komisyonumuz" gerekli denetimlerini yaparak sonuglannr rapor halinde
Belediye Meclisine sunmaktadrr.

OGRENIM
DURUMU

ISTIHDAM TURU
MEMUR oniui i$ci GECrCrr$Qr $ozLE$MELI

Okur Yazar
Ilkokul J J

Orta Okul I
Lise I
End.Mes.Lis
Ticaret Lisesi
Mes.Yiik.Okulu I

Onlisans

Faktilte I

TOPLAM 7 7
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AMAq VE HEDEFLER

A-IDARENiN AMAQ VE HEDEFLERi
l- Kurumsal Yapr ve Mali Yrinetim Amag ve hedefleri
-Kurumda nitelikli personel gahgtrrarak ig gricu verimini arttrrmak, kaliteyi ytikseltrnek moral vs
motivasyonu saSlayarak kaliteli, zantannda etkili ve verimli hizneti sunmak.

-Belediyenin yattnm programlanmn salhkh bir gekilde yurutulebilmesi igin gerekli donanrmr
saflamak.

-Mali kaynaklann verimli kullamlmasrnr sallamak. Mali yaplyr gtglendirici gahqmalar yaparak
katrhmcrh$l esas alan gtiglti ve siirdiiriilebilir mali yapr olugturmak.

2-Kentsel Geligme ve Planlama Amag ve Hedefleri
-Kentin mtilkiyet ve garprk yaprlagma sorunlanm gdzmek igin mevcut kent plaru tizerinde gerekli
aragttrmalar yaprlarak kent planlanmn iglerli$ini sa[lamak gdziirn tiretecek gekilde arttrrmak ve kent
kaynaklanmn stirdtirtilebilirli[ini saSlamak.
-Kentin teknik alt yapr ve tist yapr sistemlerini ga$dag, standart ve normlara uygun hale getirmek. -
Kentin mekansal ya$am kalitesinin ytikseltilmesi, mekansal eligim ve dontigiinnftrti amacma
uygun gergeklegtirilebilmesi igin yaprla$manm planlara, fen ve salhk gartlanna uygtul bir gekilde
olugmasrnr sa$lamak.

3-Qewe Korumaya Ydnelik Amag ve Hedefler
-Qevrenin korumastnt ve afiklann daha sa$hkh ycinetimini sallamak amacryla her tiirlii atrfr
azami oranda bertaraf etmek.
-Qevre ve insan safh$rru bir butiiLn olarak korunmasr igin daha temiz ve yaganabilir kent ortiamrru
sa$lamak.

4-Sosyal ve Kiilttirel Yagama Yrinelik Amag ve hedefler
-Kent hayatrrun geliqim stirecine y<inelik talep ve beklentilere uygun kent ktilttirtinti oluEturmak.
-Korunmasz ve dezavantajh gruplara, yaghlara, kadrnlara, gocuklara, engellilere Ki.ilttirel,
ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yagamr ile biitonlegmelerini, sa[hkh gtivenli yagam
kogullan olugturarak ve bu kogullan geliqtirerek sosyal dengeyi sa$lamak.

- S-Kamu Dileeni Afet ve Risk Yonetimi
-ilge halkrna hrzh ve etkin acil yardrm hizneti sunmak.

B-TEMEL POLITIKA VE ONCELiT-EN
-Toplum igerisinde dayanrgmayr saflayarak halk memnuniyetini en tist seviyeye tagrmak.
-insanlanmrzrn beklenti ve ihtiyaglarrnr giderme anlamrnda kaliteden cidtin vermeden hizmet
sunabilmek.
-Hiznetlerin stiLreklili$ ve verimliligini felsefi anlamda benimsemek.
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-Y<inetim anlamrnda demokrasinin temel tagr olan katrhmcrhfr sa$amak.
-Teknolojik anlamda yeniliSi hiznetlerimize yansrtnak.
-Ttlrn ald$mz ve alacalrmr karar uygulama stireglerinde geffaflr$r ve adaleti vazgegilmez krlmak
-Qahqanlann memnuniyetini ytikselterek verimli bir gahgma ortiamr yaratrnak.
-Kentimizdeki fiim insanlann yasam kalitelerini yiikseltnek.
-Kamu yonetimi alamnda yeniliklerin hayata gegirilmesini saflamak.
-insan ili gkilerimizde bencillili ortadan kaldrnp, hogg<iriiyii aqrlamak.
FAALI\TTLERE iLi$KiN BiLGi vE DECERLENDi RMELER
A.MALI BiLGiLER

MALi HiZMETLER MUDURLUGU
Gelir ve alacaklarrn tahsili, giderlerin hak sahiplerine Odenmesi para ve para ile ifade
edilebilen de[erler ile emanetlerin ahnmasr, saklanmasr, ilgililere verilmesi, gonderilmesi ve
di$er ttirn mali iqlemlerin kaytlannrn yaprlmasr ve raporlanmasr iglemlerini iistlenmigtir.
Kamu idarelerinde a$a$da sayrlan g<irevler, Mali Hizrnetler birimi tarafindan FirutiirltiLr;
a) idarinin stratejik plan ve performans programrnrn hazrrlanmaslnl koordine etmek ve
sonuglanrun konsolide edilmesi gahqmalarrnr ytiriitmek.
b) i2leyen iki yrhn btitge tahminlerini de igeren idare btitgesini, sfratejik plan ve yrlhk performans
programlna uygun olarak hazrrlamak ve idari faaliyetlerinin bunlara uygunlu[unu izlemek ve
deSerlendirmek.
c) Mevzuatr uyannca belirlenecek biitge ilke ve esaslan gergevesinde, aynntlt harcama progftIml
hazrrlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate ahnarak cideneSin ilgili birimlere g0nderilmesini
saflamak.
d) Butge kayrtlanm tutmak, btitge uygulama sonuglanna iligkin verileri toplamak, deperlendirmek ve
butge kesin hesabr ile mali istatistikleri hazrrlamak.
e; ilgili mevzuatr gergevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarrn takip ve
tahsil iqlemlerini yiirtitmek.
f) Genel btitge kapsamr drgrnda kalan idarelerde muhasebe hiznetlerini yiiriitmek.
g) Harcama birimleri tarafindan haznlanan birim faaliyet raporlannr da esas alarak idarenin
faaliyet raporunu hazrrlamak.
h) idarenin mtilkiyetinde veya kullammrnda bulunan tagrrur ve tagmmazlara iligkin icmal
cetvellerini diizenlemek.
i) idarenin yatrnm programmrn haarlanmasmr koordine etmek, uygulama sonuglanru izlemek ve yrlhk
yatmm de$erlendirme raponrnu hazrlamak.
j) idarenin, diler idareler nezdinde takibi gereken mali ig ve iglemlerini ytirtitmek ve
sonuglandrrmak.
k) Mali kanunlarla ilgili diger mevzuatrn uygulanmast konusunda tist ydneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri sa$lamak ve dantgmanhk yapmak.
l) On mali konfiol faaliyetini yiirtitrnek.
m) iq kontrol sisteminin kurulmasr, standartlannrn uygulanmasl ve geliqtirilmesi konulannda
gahqmalar yapmak.
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n) Mali konularda tist yrinetici tarafindan verilen diSer gtirevleri yapmak.
o) Her ttirlii gelir ve giderlerin tahakkuk ve tatrsillerini yapmak.
p) Di[er servislerce yaprlan ta]rakkuklann tahsillerini yapmak.
r) Gelir ve giderlerin tahakkuk ve tahsil kayrtlanru yapmak ve argivlemesini saglamak.
s) Tahakkuk edipte tahsil edilemeyen gelirlerintakiplerini yapmak.
Mudiirlu$tiLrniiade;
I MaliHizmetlerMUdtirU
I Tahsildar
1 Memur olmak iizere toplam 3 personel bulunmaktradrr.
Mali Hizmetler Miidtirlti$iLrntia; 2464 Sayir Belediye Gelirleri Yasasr ve diSer yasalardan dogan
Beledi ye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara ba$lanan Belediye Harglannm tahakkuk ve
tahsillerinin yaprlarak Belediye Hizmetlerinde ve personel maaglannda kullamlmasrm
sallamakladrr.
Mali Hizrnetler Mridtirlugtlntirn temel amag ve hedefleri ; Belediyemiz tarafindan tahaklruk ve tahsil
edilmesi gereken vergi ve harglann zamanrnda tahakkuk ve tahsillerinin yaprlarak, personel
maag ve ticretleri ile piyasadan alman mal ve hizmetlere kargrhk yaprlmasr gereken odemelerin
yaprlmasr ile vergilerin zamanrnda Odenmesidir.
MudiirltiltiLrntiatiur Temel Politikalar ve Oncelikleri; Belediyemizin gelirlerinin tespiti,
tahakkuklannrn yaprlmasr, vergi ve harglann zamamnda tahsili, tahsilatr yaprlamayan gelirlerin
takibi, tidemelerin zanranrndayaprlmasr ve borgsuz bir Belediyenin temininin saflanmasrdr.
Di$er Resmi Kuruluglarla olan iligkilerden dolayr doSan <ideme,vergi ve harglann
zamanrnda ridenmesi ile kurumu zarara sokmayacak iqlemlerin takibinin yaprlmasrdrr.

2Ol4 yrh Beledive Btitcemiz 4.000.000"00-TL btitce tahsis edilmistir
2OI4YILIBUTCESI BU-[CE YAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri 786.000.00 605.519.67
Sosval Gtivenlik Kurumlanna r 15.000.00 76.220,70
Mal ve Hizrnet Ahmlan 1.622.000.00 s74.038.41
Faiz Giderleri 80.000,00 t8.017.64
Cari Transferler 84.000.00 29.196.24
Sermave Giderleri 1.1 17.000.00 t68.637,73
Sermave Transferlen 15.000.00 5.781.00
Yedek Odenekler 300.000.00
TOPLAM 4.000.000-00 1.482.953.34
olmak ilaere btitge uygulamasr yaprlmrgtrr.

ffi

20 rh r
BUTCE TAI{AKKUK GELIR

Versi Gelirleri 363.000-00 t34.760-77 105.066.71
Tegebbtis ve Mtil. Gelir Al.
BaE ve Yar. 725.000.00 672.222,45 344.690.57
Aluran BaErs Ve Yardrmlar 888.000.00 90.000.00 90.000.00
DiEer Gelirler 1.492.000.00 995.762,42 983.196.06
Sermave Gelirleri 532.000-00
TOPLAM 4.000.000.00 t.892.74s.64 1.477.4tr.39
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2Dl4MaliYrhBiitgesinde :

1- B0tge Emanetleri hesabrna devirde dahil olmak tizere toplam 26.377,05 TL. <ideme almmrg, bunun
26.377,05 TL. si ddenmigtir.
2- Emanetler hesabrna devirde dahil olmak tizere toplam 301.912,80.-TL. Emanet hesabrna
alrnmr g, bunun 283 . 50 5,7 3. -TL. sr cidenmi gtir.
3- Odenecek Vergi ve Fonlar hesabrna toplam 76.233,66.-TL. ahnmrg olup, bunun 76.233.66.-
TL. sr ddenmigtir.
4- Odenecek Sosyal Gtivenlik Kurumlan hesabrna toplam I15.906,04.- TL. ahnmrg olup, bunun
I15.906,04 .-TL. sr drCenmigtir.
5- Fonlar ve Di$er Kamu Kurumlan hesabrna toplam 15.986,66.- TL. ahnmrg olup,bunun
9.207,18.-TL. sr <idenmigtir.
6- Kamu idareleri Paylan hesabrnatoplam 0.- TL. ahnmrg olup, bunun 0 TL. sr Odenmigtir.
7 - 2014 Mali yrhnda toplam 94.401,7 l.-TL. KDV <idenmigtir.
8-2414 Mali yrhnda toplam 20.033,77 TL. KDV tahsilatr yaprlmrg, tamamrrun mahsup iqlemi
yaprlmrqtrr.
Belediyemiz Mali iq ve Eylemleri igin 2014 ylndaherhangi bir mali denetim yaprlmamrytr.
Mali Hizmetler Mtidtirlti[tince yukanda agrklanan mali faaliyetler haricinde bagka bir faaliyet ve
proj e gergeklegtirilmemiqtir.

Y AZr igrnni utrnUnlircu

Belediyemize gelen ewaklann kaydrmn yaprlarak gerekli birimlere ulagtrnlmasr resmi
ve tizel yazrgmalann takibi ve kaydrmn yaprlmasr,evlendirme iglemleri, personel igleri, Enctimen ve
Meclis Toplantrlanrun dtizenlenerek karar almmasr Mtidiirliigumtie tarafindan yaprlmaktadrr.
Vatandaglann miiracaatlarrnda kargrlagtrklan zorluklar ortadan kaldrnlarak, iqlemler bilgisayar
a$r sayesinde aksama olmadan hrzh ve salhkh bir gekilde yerine getirilmiq, vatandaglann
Belediyemizden memnuniyetle aynlmasr saflanmrgtr.
Belediyemizde gtirev yapan memur ve iqgilere ait kigisel dosyalan kayrt altrna ahnmakta, <izltik
iqleri (izin, emeklilik,intibak, kademe ilerlemesi, terfiler, sicil raporlan, disiplin ceza iglemleri)
Mudtirl ii$tiLrntia tarafindan ytirtitiilmektedir.
Belediye Enciimen Toplantrsr Cuma giin0 olmak tizere haftada bir gtin, Belediye Meclis
Toplantrsr ayrn ilk haftasr olmak iizere ayda en az bir kez yaprlmaktadrr. Enctimen ve Meclis
toplantrlarrnda tiyelerin toplanmasr, gtindem ve konulann hazrrlanmasr, kararlann ytiLrtirlti$e
girmesi MtidtirltiltirntDce yaprlmaktadrt.5393 sayrh Belediyeler Kanununun 23. maddesi
gere[ince Belediye Meclisince alman kararlar en btiytik Mahallin Mtilki idare Amirligine
(Kaymakamh[a) grinderilmektedir.

M[dtrlugtmiade;
lYanigleri Mudtiuu
I Ewak Kayrt Personeli
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2014 yth igerisinde Evrak Kayrt Birimimizce ;
638 AdetKurum GelenEwak
297 AdetKurum Giden Ewak
22 AdetDilekge kaydr yaprlarak ilgili birimlere sevki saglanmrgtrr.

2014 yrh igerisinde Evlendirme Memurlu$'u tarafindan
l0 Adet T.C Vatanda;rru n Evlilik iqlemleri
I Adet Yabancr Evlenme iglemi yaprlmrgtrr.
2 AdetEvlenme i2in Belgesi

MECLIS TOPLANTILARI VE KARARLARI
2014 Yfi igerisinde Belediye Meclisimizin 07.04.2014 Tarih ve20l4l2l nolu kararr ile
Temmuz ayr igerisinde tatil olmasr kabul edilmiqtir.

OCAK: :lOtwum 5Gtindem
$UBAT :1Oturum lGtimdem
MART :lOturum lGundem
WiSnN : I Oturum 14 Gtiqrdem
MAYIS :1Oturum 2Gundem
HAZIRAN : 1 Oturum I Grindem
TEMMUZ :Tatil
AGUSTOS : lOturum I Gtindem
EYLUL
EKiM
KASIM

:lOturum 2Gtindem
:1Oturum 3Gtindem
:lOturum 4Gtindem

ARALIK : I Oturum 2 Gundem - olmak tizeretoplam3T Adet Karar ahnmrg ve
bunlara ait toplam 11 adet tutanak yazrlmrqtrr.

ENCUMEN TOPLANTILARI VE KARARLARI
20 1 4 Y rh i gerisinde Belediyem iz Enctirnenince;
OCAK :3Oturum 6Karar
$UBAT :2Oturum 2Karar
MART :lOturum lKarar
NISAN :3Oturum TKarar
MAYIS :3 Oturum 3 Karar
HAZIRAN :1Oturum lKarar
TEMMUZ :lOturum lKarar
AGUSTOS :0Oturum 0Karar
EYLUL :2Oturum 3Karar
EKIM :lOturum lKarar
KASIM :lOturum 3Karar
ARALIK :2Oturum l2Karar
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PERSONEL I$LEMLERI:
2014Yrh Arahk Ayr itibariyle personel sayrmrz;
Memur :

Scizlegmeli :

Daimi iqgi :

Gegici iggi :

TOPLAM :

7

0
7
- olmak iizere

l4 Personeldir.

PARK VE BAHCELER HIZMETLERI

Park ve Bahgeler Hizmetlerimizde mevcut yeqil alanlann bakrmr, temizli$i, mevsimlik
gigeklerin ekimi ve dikimi igleri, park ve gocuk alanlanmn dtieenlemelerini yapmaktadrr. bu hizmetler
belediyemiz btinyesindeki daimi iqgiler ve iq-Kur'a ait iqgiler tarafindan ytirtittrlmektedir.

2014 yrh igerisinde; ilgemiz miicavir alan igerisinde kalan cadde, sokak, park alanlan, kavqak,
refuj ve mezarltk alanlannm tamir ve tadilatlan yaprlmrg, fidan ve gigek dikimi yaprlmrgtrr.
Garipler ve Bayrakhk mezarhklanrun tamir ve bakrmlan yaprlmrq, gerekli brilgelerine Fidan ve
gigek dikimi yaprlmrg, temizlik ve dtizenlemeleri yaprlmrgtrr.

A) BUDAMA QALI$MALARI
rBelediyemiz stntrlan igerisinde Kamu Kurum ve Kuruluglannrn bahgeleri, Park ve bahgeler
ile ilgemiz giriqi ve grkrqr gift yol tizerindeki apaglar ile cadde ve sokaklarda, gahrs bahgelerinde,
tehlikeyi dnleme, genglegtirme, qekil verne amagh olarak geqitli ttirlerdeki agaglann budamasr
yaprlmrqtrr.
* 

Qar$r igerisindeki ttim sarmagrklann ve gtllerin budamasr yaprlmrgtrr.

B)BELEDIYEMIZ STNTRLART iQERSiUmrci imqlAVe QALT$MALART* Mevcut yegil alanlarda ve parklarda karqrlagrlan hastahk ve zararl:.Jwakargr ilaglama yaprldr.t 
Qimlerde ve mevcut yegil alanlarda yabancr otlara kargr ilaglama yaprldr.* Karasinek ve siwisinek zanarhlanna kargr da ilgemiz iqerisinde ilaglama yaprldr.

irpniyr HiZMETLERi

Belediyemiz itfaiye Hizmetlerinin gcirev ve yetkileri 2l.Ekim.2006 tarih ve 26326 sayrh resmi
gazetede yaytnlanan belediye itfaiye ydnetmelilinin 6. maddesinde agrklanmrgtrr. Aynca Belediye
Bagkanh[rnca verilen gorevler de yaprlmakladrr.

itfaiye Hiznetleri btinyesinde ;

I $oftir
2 AdetKadrolu iggi gdrev yapmaktadrr.
itfaiye olarak hizmet binamrz agrk pazar yerindedir. Arag olarak 1 adet 1993 model iveco Otoyol
3000 Lt..su taqrma kapasiteli itfaiye aracr,8000 Lt.su tagrma kapasiteli I adet 1986 model Ford
kargo, E
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"merdivenli arag" arag mevcuttur. itfaiyemiz btnyesindeki ttim araglarda yeterli miktarda
hortum mevcut olup, 2 adet yangrna girig elbisesi, Yeterli miktarda milfer, kazma, kurek, yangln
kovast vardr.2014 yrh igerisinde, 1 adet ev yangnr scindtirtilmtigtiir. ilgemizdeki griplerin toplandrgr
alanda metan gazr srkrgmasr dolayrsryla srk srk yangrn grktrsrndan konuyla ilgili rinlem ahnmasr
gerekmektedir.2}l4 yrh igerisinde itfaiyemizce ydnetmelik harici Betediye baqkanhgnca
verilen gtirevlerden toz kaldrran yollann yrkanmasr, fikanan kanallann tazyikli su ile agrlmasr,
ilgemizin muhtelif yerlerindeki yagmur suyu kanallannrn temizlenmesi, belediyemiz ingaatlanna, su
ihtiyacr olan okullar ve kamu kuruluqlanna su verilmesi, hidrolik merdivenli arag ile afig asrlmasr,
budanmast vb. igler yaprlmrqtrr. itfaiyemizce aynca olabilecek yangrnlann asgariye indirilmesi
amactyla kamu kurum ve kuruluglan ile 6zel iqyerlerinin denetimi yaprlmakta, gerekli
dnlemlerin ahnmasr sallanmaktadrr. Egitim hizmetleri ile ilgili olarak: ilkrigretim okulunda
yangln ve Deprem tatbikatr yaprlmrgtrr.Talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve Kuruluglan ve
diger okullarla da yangln tatbikatr yaprlacaktrr.

Deprem Tatbikatr Yangrn Tatbikah

il \li,/l iL ttizUt:l t Ltii
Temizlik igleri ; Temizlik hizmetlerinin gaSrn gereklerine uygun olarak dtizenli, denetimli

bir gekilde insan ve gevre saSh[rna zarar vermeden Belediyemizin di[er birimleriyle
igbirlifii igerisinde yaprlmasrnr sa$lamak olup, kendisine ytiklenen gdrev ve sorumluluklan
kararh ve tarafstz bir qekilde yerine getirerek, gahgmalannda arag ve teghizatlarla gahgmayr, gahgrrken
de personelini egiterek yenilikleri takip etmeklir.

Temizlik iqleri baghca g<irev ve sorumluluklan arasrnda Kemer Belediyesi srnrrlarr
igerisindeki kentsel, evsel ve trbbi atrklann toplanmasr, bertaraf edilmesi, cadde, sokak ve
sosyal ya$am alanlannrn temizlik ve bakrmr, gop konteynrrlarrnrn bakrm ve tamiri ile buttin bu
gahgmalann takip ve denetimi yer almaktadrr.
Temizlik iglerinde;
I $oftr
3 Temizlik iggisi otmak tizere toplam 4 kigi gcirev yapmaktadrr.

Belediyemiztemizlik Hizmetlerinde kullarulmak ilzere bir adet yol siiptirme makinasr ahnmrg
ol up temizlik hiznetlerin de kullanrlmaktadrr.

Temizlik iqleri Hizmetleri olarak ;* Evsel afiklann di.iaenli olarak toplanmasr,* Saghk kuruluglarrnda olugan trbbi atrklann to#lanmat

ll 13 I

Yangn Tatbikah
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* Bunlann gOp sahasrna doEru gekilde nakli ve bertaraftr,t Kemer Kapah Pazar yerinin temizlenmesi ve yrkanmasr,* Cadde ve sokaklann stiptir0lmesi,* 
Qah ve ingaat molozlanrun toplamp gdp sahasrna nakli,* 
Q<tp konteymrlanrun bakrmr, onanrru ve dezenfektasyonu,* Mezarhklann temizlik,boya ve bakrmq* Belediyemiz hizmet binasr ve belediyemizindiger binalanrun temizlifi

Temizlik igleri Hizmetleri; yazhkd<inemde hafta da 4, kr;hk drinemde de 3 gtin ile gahqan
personelin kontrol ve denetimi takip edilmektedir.

ilgemizin gerektirdili temizlik ve salhk kogullanmn sa$lanmasr, onemli sayrlan cadde ve sokaklarda
katr atrk toplama ile cadde ve sokaklann temizlenmesi ve gevre saph$nrn korunmasrna katkrda
bulunmak amactyla Belediyemiz smrrlan igerisindeki 3 mahallenin evsel ve kentsel afklan diiaenli
olarak haftada 4 $in toplanmaktadrr.Cadde ve sokaklar personeller tarafindan her gtin
stiptirtrlmektedir. Qargamba gtlnu Kemer kapah pazaryeri, Pazar bitiminden itibaren
temizlenmektedir.

SU H|ZMETLERi SERViSi

Su Hizmetleri, Guntimtiz Teknolojisine uygun olarak geligtirmelq yeni sistemleri
inceleyerek meydana gelen su borusu anzalanmn tamiratrnda uygulamak,gtirnthntlz kogullanna uygun
olarak eskimiq olan su hatlannr uzun Om0rlii ve hdyen borularla de$igtirmek, yenilikleri takip
etmeyi de grirev edinmig olup, bu hizmetleri;
I Memur
2 iggi ile yiirtifliLlmektedir.
Su Hizrnetleri servisi olarak hizmet veren Su igleri servisi, Belediyemiz srmrlan igerisinde
ikamet etmekte olan vatandaglann igme ve kullanma suyu ihtiyaglannr karqrlamak grirevini
iistlenmiqtir. Su Hizmetleri servisi yetki, g0rev ve sorumluluklanrun ba$rnda,
-ilgemizin ihtiyacr olan igme , kullanma ve endtistri suyunun sagllanmasr
-ilgemizin su ihtiyacrru kargrlamak amacryla yeriistti su kaynaklanmn igletilmesi.
- ilgemizin isale edilen suyun taksim ,tevziiglerinin ytiLrtitiiLlmesi.
-Tiiketilen su miktanrun tespit edilmesi , tahakhrk yaprlmasr.
-Abone kaydr , yer deligtirme , abonelikten grkma ile abonelikle ilgili her ttirlu iglemin dtizenli bir
gekilde yaprlmasrmn sa[lanmasr.
-ilgemize verilen sulann sa[hk kogullanna gore dezenfeksiyonunun yaprlmasr.
-Mevzuatm gerektirdili diger gcirevlerin ifasr gelmektedir.
Servisimizin dncelikli amacr grlntirntlz teknolojik olanaklanmn imkanlar <ilgtistlrde,en etkili bigimde
kullanrlmasmrn sa$lanmasr,
-Personelin hrdr ve etkin hiznet verebilmesi igin e[itim hizmetinin verilmesi gelmektedir.
-2014 yrlrnda I19.878 m3 su tiretilmig olup, I 19.878 m3 su tahakkuk edilmiq. 158.693,40- TL su
tahakkuku genel tahakkuk (KDV,Atrksu,QTV) yaprlmr gtrr. .
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-3 Adet yeni su abonesi $ehir $ebekemize baglanmrgtrr.
-0 Adet abone dilekgelerine istinaden gegici olarak kapatrlmrg veya iptal edilmigtir.
-30 Adet abonenin sayaq bozuk oldulu igin defigtirilmigtir.
40 Adet abonenin sayacr kontrol edildi.
-ilgemizin geqitli cadde ve sokaklannda toplam 120 m. uzunlufunda 110 mm. Qaprnda hat
de$igimi ve yeni hat d<lqemesi yaprlmrqtrr.
Di[er resmi prosedurler halen devam etmektedir. Su igleri Servisi 2014 y:/l.n her mahalleye duzenli
su vererek ve ortama %60 tahsilat oraruyla baganh gekilde tamamlamrgtrr. Kurak ve gok srcak
gegen yaz sezonu boyunca ilgemizi igme suyu hattrnda grkan arnalar nedeniyle iki ve tig gtin 2, 3
saat susuz brrakrlmrgtn. 2014 yrh tamamlanmrgtr.
KANALTZASYON HiZME-ILERi SERVISi
Kanalizasyon Servisimiz;IlqemizKanalizasyon gebeke hatlann en iyi gekilde gahqmasrm sallamakla
gcirevlidir.
Kanalizasyon Servisimizde;
I Memur
2 iggi grirev yapmaktadr.
Servisimizin yetki, g<irev ve sorumluluklanmn bagrnda; Belediyemiz srnrrlan igerisinde toplanan
evsel atrk suyun antrlarak derin degarjla bertarafimn saplanmasr gelmektedir.

Servisimiz; Belediyemiz merkez binasrnda hiznet vermektedir. Servisimizce btiro kayrt,
gikdyet, abonelik ve bilgi hizmetleri, arrz:', yenileme, ilave hat abonelik ba[lantrlarr vb. yaprm ve
bakrm onanmmrn temini hizmetleri ytirtittilmektedir.
Servisimizin baghca amag ve hedefleri; ilgemizde evsel nitelikli atrk suyun safhkh bir gekilde
toplanarak, sistemde higbir kagak olmadan ve dolaya zarar vermeksizin uygun ortamlara
degarjrmn saplanmasr olup teknolojik imkdnlann yararh bir gekilde kullanrlmasr, hizmetlerin hrzh
ve etkin gekilde yaprlabilmesi,ekonomik ve yararh gOztirnlerin bulunmasr, personelin hrzh ve
etkin hizmet verebilmesi igin eSitim hizmetinin verilmesi, Belediyemizin teknolojik
imkdnlannrn yararhhlrnrn direk vatandaglanmlzn hissedebileceli qekilde hizmete sunulmasr
temel <inceliklerimiz arasrnda yer almaktadrr.
Kanalizasyon Servisince 2014 yrh igerisinde; binalann kanalizasyon gebekesine ba$lanfi ve
abonelik iglemleri yaprlmamtgttr, ailk su qebeke hatlannrn gahqrr vaziyette tutulmasr saglanmrg,
trkanan hatlar temizlenerek agrlmrg, eskiyen, krnlan vb. hatlar yenilenmiq, ilgemiz sakinlerinin
kendi hatlannda meydana gelen problemler giderilmig, iggilik, kanal agma hizmetleri verilmigtir.

FEN VE IVNN H|ZMETLERI
Belediye ve Miicavir Alan smrrlan igindeh imar uygulamalanm denetler, koordinasyon ve

uygulamada birlikteli$, yaprlan hizrnetlerin etkinlilini saglar. Aykrn uygulamalan meri mevzuat
gergevesinde sorugturur ve yasal geresinin yaprlmasrm temin eder. Aynca vatandaglann giMyet ve
taleplerini de$erlendirir, uygulamaya yrinelik griniq ve oneriler olugturur, imarla ilgili Resmi Kurumlardan
gelen yazrlan cevaplandrnr. Gerekti$nde 18. Madde uygulamasr ve kamulaEurma yapar. Belediye smrrlan
igerisindeki alanlarda planh geligmeyi saglamalq plana aykrn yaprlaqmalara yasal iglem yapmalq imarplam
olmayan yerlerde uygulama imar plaru iiretmek imar plam olup da
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sorun glkan alanlarda ise plan depigikliSi yapmak; apca parsellerde imar planlanna uygun imar
durum belgesi dtizenlemek ve sOz konusu imar durumuna uygun olarak ingaat ruhsatr vermek,
yaprlann ruhsafina uygun yaptlmasrm sa$amak, kagak yaprlarla ilgili yasal iglem yapmak.
Tamamlanmrg yaprlara yapr kullanma izin belgesi vermek hizmetlerini yiirutmektedir. Fen ve imar
Hiznetlerinde bir adet Tekniker hizmet vermektedir.

1- Sunulan Hizmetler
* Belediye ve mticavir alan srrurlan igerisinde, imar planlannr imar plaru deligikliklerini

hazrrlamak v ey a hanrlatmak,
* Meclise ve Enctirnene girmesi gereken talepleri meclise ve enctirnene sunmak,
* imar plamna uygun olarak imar durumu vermek,
* imar plantnrn tatbiki igin, imar uygulamalanru ve gerekti[inde kamulagtrrma iglemlerini

yiiriitmek,
* imar planlanna uygun inqaat ruhsatr dtizenlemek, tamirat iqlemleri igin inceleme yaparak

gerekli izni vermek,
* ingaatlann verilen inqaat ruhsattna uygun yaprlagmasrm sa$lamak, aykm yaprlaqmalar

iglem yapmak,
* ingaat ruhsattna uygun yaprlan yaprlara yapr kullanmaizinbelgesi vermek,
* Resmi kurumlardan gelen yazilara iligkin iqlem yapmak,
* Vatandaglann taleplerini de[erlendirerek, gtiztim rinerileri sunarak yanlarr

cevaplandrrmak,

FEN VE irrren UYGULAMAST I$LEMLERi
Kemer Belediyesi Fen ve imar Uygulamasr iglemleri :

YolaTerk:lAdet
Park Alamna Terk : I Adet
Yoldanihdas: l Adet
Tehvid :2 Adet
ifraz:2 Adet
Cins Defigiklili : 3 Adet
ingaat Ruhsatr :2 Adet
iskan Ruhsatr :l Adet
imar Durumu Belgesi:8 Adet

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:
-Kullanrma acrlan bir adet Soka$a Belediyemiz Meclisince isim verilmigtir

-Eski binalann adres sisteminden kaldrnlmasr, pa.rsel igerisindeki ruhsatsrz olan ve balrmsrz
b<iliim saytsmda depigiklik yaprlacak olan binalann tanrmr Numarataj servisimizce yaprlarak,3 adet
binamn "Yanan Yrkrlan Yaprlar Formu" dtDenlenmigtir.
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Numarataj Servisi
Numarataj Servisi , Belediye ve mticavir alan srmrlan igerisinde bulunan adres bilegenlerinin
Adres ve Numaralamaya iligkin ydnetmelik htikiimleri do$ultusunda tanrmlanmasr grirevini
iistlenmiqtir.
Numarataj Servisince verilen hizmetlerin bagrnda;
-Belediye ve mticavir alan srnrlan igerisinde bulunan adres bilegenlerinin Adres ve
Numaral amaya i li gkin ydnetmelik hiiktirnleri do$rultusunda tanrmlanmasr.

-Tantmlanan adres Bilegenlerinin Adres Kayrt Sistemine, numarataj yaahmrna ve di$er datalara
iqlenmesi.
-Tarumlanan adres bile genlerinin plakalannrn montaj r.
-Adres Kayrt sistemine iglenen adres bilegenlerinin imar servisince ingaat ruhsatr veya Yapr kullanma
izni alabile cek tarzda dtizenlenmesi.
-Yeni olugan veya imar planlanna g<ire oluEmasr muhtemel Cadde ve Sokaklann isimlendirilmesi ve
Adres Kayrt sistemine iglenerek plakalanrun montajr.
-Olugturulan adres Bileqenlerinin sayrsal ortama iglenmesi ve ilgili birimlere konu hakkrnda
teknik destek verilmesi.
-Olugturulan adres Bilegenleri konusunda diler Kamu Kuruluglanna(ilge Emniyet Mudt[lugu,
Jandarma, ilge Ntifus Mudtlrlugfl PTT, Muhtarhklar vb.) gerekli bilgilendirme ve teknik destek
verilmesi gelmektedir. -Teknolojik imkanlann yararh bir gekilde kullamlarak adres bilegenlerinin
halkrn anlayabilecegi ve stiLrekli l i gin sa$ayabilecek yapr olugturulmasr.

icra Servrsi Amme Alacaklan Tahsilat Ddktimti
Kagak irryaat '. -
ParaCezalur : -
Yer iggal : -
Emlak Vergisi ve Qev.Tem.Vergisi : -
Hayvan Kesim Ucreti: -
6111 sayrh Bazr Alacaklann Yeniden Yaprlandrnlmasr ile ilgili kanunun gerepince borglu
vatandaglarrmrz taksitlendirmeye gittikleri igin icra yolu ile tahsilat yaprlmamrgtrr.

ZABITA MEMURLUCU

Zabfiamrz 5393 sayrh Belediye Kanunun 51. maddesine grire "Belediye Zabftasr Beldede esenlik,
huzurluk, sa$hk ve diizenin sa$anmasr ile gcirevli olup, Belediye Meclisi tarafindan yerine
getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkrnda mevzuatta rin g<iri.ilen ceza ve
diger yaptrnmlan uygulamakla" gcirevli krhnmr gtrr.

Zabftarnrz b u gtirevleri ni ;
I ZabfaMemur ile yerine getirmektedir.
Kendisine verilen bu gtirevler dolrultusunda dolal afetler, yangm, olaSan tist{i durum gibi
zaruret hallerinde dtiaenli gahgma saatleri drgrnda mesai saatlerine baph kalmakszrn, aynca dini
ve milli bayramlard4 genel ve hafta tatili olan giinlerde de akgam saat 17:00 dan sonra ya"an 05:00,
krqrnda 02:00 a kadar ZabfiaHizmetlerinin aksatrlmadan ytiriittilmesini saflar.Zabrtamrzl4l}4llggs

ffi
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Tarih 55364 Sayrh Resmi Gazete de yayrmlanarak ytlrtirlu[e giren Belediye Sthhi Zabfia
Ycinetmelifi ve 30.11.1994 tarih ve 19941113 sayrh Belediye Zabfia Yrinetmeli$i baqta olmak tieere;
5393 sayrh Belediye kanunu, 1608 Sayrh Belediye Cezalan Kanunu, 775 Sayrh Gecekondu Kanunu,
1593 Sayrh Umumi Hrfzrsrhha Kanunu, 3194 Sayrh imar Kanunu, 4077 Sayilr Tiiketiciyi Koruma
Kanunu, 2872 Sayir Qevre
Kanunu,394 Sayrh Hafta Tatili Kanunu, 5326 say. Kabahatler Kanunu, Ozel Servis Araglarr
Y<inetmeli[i igiqleri Bakanh[r Okul Servis Araglan Y<inetmelipi olmak izere kanunlar
gergevesinde gdrev yapmaktadrr.
Zabfiamrnnilgemiz miicavir alan srrurlan igerisindeki gtirev ve sorumluluklan;
-Oncelikle beldenin dtieenini, belde halkrmn huzurunu ve sa$hprm korumak amactyla Kanun,
Ttiztik ve Y<inetmeliklerde kendisine verilen grirevleri yapmak, aynca di$er Kamu Kurum ve
Kuruluglann yetki alanrna giren suglan ilgili birimlere bildirmek.
-Belediye smrrlan igerisinde bulunan srhhi, gayri srhhi ve umuma agrk istirahat ve eSlence yerlerinin
denetim ve kontrollerini diiaenli olarak yaparak ig yerlerinin ruhsatlandrnlmastnt, dtiaenli
faaliyetlerini siirdtirmelerini, insan sa[hprnr ilgilendiren halkrn yiyip igtipi , yatrp kalktrfr, tarantp
temidendi['i, gezip e[lendili ig yerlerinin duzenli denetim altrnda tutarak kontroltinu yapmak.

-Belediyemiz hudutlan dahilinde ana arterler bagta olmak izere sokak, park ve meydanlarda
saphksrz, kanun ve nizamlanna aykrn olarak satrg yapan seyyar saflctlara ve ilgeye kagak olarak
sokulmak istenen yiyecek, iqecek vs. mtidahale ederek tutanakla teslim almak ve imhasrru

yapmak.
-Mticavir alan srmrlan igerisinde belirlenmig olan haftanrn I gtinti toplam I Adet kurulan semt

pazarlannda gerekli denetim ve kontrollerin diuenli srkhklarla yaprlarak safilan tirtinlerin
kontroluntin" etiketlendirilmesinin" tezgdhlann ve halkrn ahg verigini rahat ve kolayca yapabilmesi igin
gerekli denetim ve dtizenlemeleri yapmak.
-Miicavir alan smrrlan igerisinde grkartrlan moloz, g<ip, a$ag dalarr vs. gibi kdtti g<irtilrinrt arz eden ve
ilgemizin estetik ve dogal gortintimtinti bozan atrklann ilgili birimlerle koordine igerisinde
gahgarak kaldrrrlmasrm ve temizlilini saflamak.

Mticavir alan srnrlan igerisinde trafik akrqrm engellememek ve yayalann can ve mal g0venlili
sallayabilmek igin Dolmug araglanmn durak yerlerinde indi- bindi yapmalan igin kontrollerini
yapmak.
-Mticavir alan igerisinde gahgmakia olan Servis Araglanmn kontroliinii yapmak.

-Belediyemize baph di$er birimlerin gahgmalan srrasrnda yollara park eden araglan kaldrrmak ve

yolu trafiSe kapatarak gahgmalanna yardtmcr olmak.

RUHSAT BURO SERV|SI
5393 Sayrh Kanun ile igyerlerinin ruhsatlandnlmasr, denetim ve kontrolti Belediyelerce yaprlmaya

baglanmrg; Zabfiamrzbunyesinde de ttirn bu faaliyetlerin yiiriifii{ebilmesi sa[lanmaktadrr.
2014 yrh igersinde;

-2014 yrhnda I adet idari Yaptrnm Karar T
kesilmigtir.

utanafr diieenlenm

E
ig ve 123,00-TL para cezasr
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-Krq aylannda sel felaketine kargr personellerimiz fiilen gdrev yapmalctadrrlar. Aynca selden sonra
gamur olan caddeler geceleri Zabfta, itfaiye ve Temizlik igleri ile birlikte yrkanarak
temizlenmektedir.
ilgemize tizellikle yaz aylarrnda di[er illerden gelen seyyar satrcrlar, dilenciler ve hurdacrlar
yapanlar tarafrmrzca toplanarak yed-i emin olarak Zabfia Memurlu[umuzca deposuna ahnmakta
gerekli grirtilenler imha edilmektedir.
TRAFIK BURO SERVIS|;
-Servis Araglanna uygulamalar yaprlmaktadrr.
-Belediyemizin diper birimlerine gahgmalannda trafik agrsrndan yardtmct olunmugtur.
(Kanalizasyon, itfaiye, Su igleri vs.)
-Belediyemiz miicavir alam igerisinde bulunan Minibuslerin durak yerlerinde indi - bindi
yapmalan ile ilgili uygulamalar yaprlmrg uymayan I kiqiye gerekli Zabrt Varakasr tanzim edilerek
Belediyemiz Enctirnenine sevk edilmiyir
-Belediyemiz m0cavir alanlan igerisinde Minibtis durak yerlerine park eden araglarave kaldrnm
i.izerine park eden araglara uygulamalar yaprlmrg, Araglarrru kaldrrmayan I kigiye Zabft
Varakasr tanzim edilerek Belediyemiz Enctirnenine sevk edilmigtir.
-Okul grkrg saatlerinde rilrencilerin gtivenlipi agrsrndan okul <inlerindeki kaldrnmlardan
motorlann gegmemesi igin uygulamalar yaprlmakladrr.
-Cadde tizerlerine geligi gtiael konulan Araglann kaldrnlmasr amacr ile periyodik olarak Emniyet
Mudurlu[u Trafik Tescil BtiLro Amirligi ile birlikte uygulamalar yaprlmaktradr.
-Belediyemiz smrrlan igerisinde toplu tagrmacrhk yapan araglann denetimlerini yapabilmek ve
belli bir standart getirebilmek igin Toplu Tagrma Ycinefrneli$ haarlanmrgtrr.
Zabfta Mudiirlugtlmtiz yasa, yonetmelik ve tiiaiiklerin kendisine yuklediSi gOrevleri ve

sorumluluklannrn bilinci igerisinde gahgarak gece - gtindtiz - bayram ve tatil gozetmeksizin her
ttirlti iklim ve hava kogullannda giin0n 24 saat hizmet vermeyi stirdtirmektedir.

BELEDIYEMIZ ARAQ LiSTESI

Srra No Plaka Marka Model Cinsi
I l5 NH 666 RENAULT FLUANCE 2010 Hizmet Aract
2 l5 DY 002 DOGAN SLX t995 Hizmet Aracr
a
J tsDA202 MERCEDES SPINTER2O8D 1998 Minibtis
4 l5 AK 563 FORT TRANSIT 200s Minibtis
5 l5 AK 439 FOTR CONNECT 2005 Hizmet Aract
6 t5 DY 133 FATIH BMC r996 Damoerli Kamvon
7 15 DR 213 FORD CARGO 1986 ltfaive Aracr
8 15 AP 810 iwco os- 1994 itfaive Aracr
9 l5 AK 966 ISUZU NPR 2012 Crip Aract
10 l5 DS 293 IVECO OTOYOL t993 Cdo Aract
ll HIDROMEK HMKIO2S 2005 is Makinesi Kato
t2 MF 285 t984 s Makinesi Kato
l3 t5 AN 780 STEYR 8073 t99l Trakl<ir
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20 t 4 Y rLt rRRliygrleniviz
Kemer Belediye Baqkanh[r tarafinda hazrrlanan ve ilge Kaymakamr Hasan Hiiseln WRAL'rn
katkrlan ile Akprnar Yaylasr Marka Oluyor Mesire Alaru Peyzaj Dtizenlemesi 2014 yrhnda Batr
Akdeniz Kalkrnma Ajansrna mtiracaat edilmig olup kabul gciren proje 176.000,00.-TL bedelle ihale
edilmig ve projede belirtildili gibi mesire alarurun yaprmma baglanmrq olup 22 haziran 2014
tarihindeki Geleneksel 20. Kemer Akprnar Ktiltilr Sanat ve Yayla $enlipine yetigtirilmigtir. Yayla

Mesire Alanrnrn Eski Hali Mesire Alanrnrn Yeni Hali

Mesire Alanrnrn Eski Hali Mesire Alanrnrn Yeni Hali

Ilgemize Kemer Saray Mahallesi Akptnar Caddesinin bir krsmr, Karanfil Sokak ve Konak
Mahallesi Gazi Caddesinin bir knmr ile Oz Sokalrn yollan asfalt yol idi Belediyemiz kendi imkanlan
ile 51.250,00.-TL parke tag ahmr ihalesi yaprlarak alman taglar gene belediyemizin kendi imkanlan ile
yukanda adr gegen cadde ve sokak yollanna 5000 m2 parke tagr dcigemesi yaprlarak gtiael bir
g<irtintlme kavuqturuldu.
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Akprnar Caddesi Eski Hali

Karanfil Sokak Eski Flali

Akprnar Caddesi Yenr Hali

Karanlil Sokak Yeni Hali

Sokak Eski Hali Oz Sokak Yeni Hali
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Belediye Meclisimizce ilgemiz igerisindeki Otobtis ve Minibtislerin yolcu indirme ve
bindirme yapabilecekleri durak yerleri tespit edilmig olup, Belediyemiz kendi imkanlan ile bu durak
yerlerine maliyeti 15.000,00.-TL bedeli bulan camdan geffaf 3 adet durak yeri yaprlmrgtrr.

Antalya Caddesi Durak yeri Cumhuriyet Caddesi 2 Nolu Durak yeri

ffi

Cumhuriyet Caddesi I Nolu Durak yeri
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Arazi yollanmrz toprak stabilize oldulu igin hgrn yafrglar nedeniyle bozularak kullanrlamaz

hale geliyor. Bahar gelince tekrar ova yollarrmrzr Burdur Devlet Su igleri 18. $ube Mtidiirltilti ve il
Ozel idaresine mtiracaat ederek veya arag kiralayarak bozulan ova yollan tadilat yaprhyor. Bu olay
her yrl tekrarlaruyor. bu adr gegen ova yollanmn her yrl tadilat yaprlmaktansa bir sefere mahsus
Belediyemiz imkanlarr ile ilge halkrnrn destekleri ve Burdur Devlet Su igleri 18. $ube
Miidtirluluntin yardrmlarr ile kumlanarak ova yollanndaki mapduriyetimizin girilerek bu ova
yollarrnrn yaz krg kullanrlabilecek hala getirilmesi sa$lanmrgtrr.

ilgemiz Kemer Konak Mahallesinde baglamak iizere dncelikle yol kenarlarr ve caddelerde
grkan otlann kurutulmasr ile baqlayan ilaglama, $imdi de park, bahge, cadde ve yol kenarlann da

bulunan apaglar ile Kamu Kurum ve Kuruluglann bahgelerinde bulunan a[ag, qigek ve giiller balstra
(Basra) dedilimiz zararhlara karqr daha larva drineminde iken kurutulmasr igin ilaglama yaprldr.

Ova vol lannrn Kumlanmasr Ova yollarrnrn Kumlanmasr Kunr Ocagr

Hagerelerc KarEr Ilaglama Otlann Kurutulmasr iqin ilaglarna
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Ilgemiz Kemer de bulunan Garipler ve Bayrakhk mezarhklannda Kurban
bayramrnda yaprlacak ziyaretleri igin bakrm ve temizlik gahgmalarr gergevesinde mezarhklarda
temizlik ve bakrm ile ilgili bir gahgma baglatrlmrg bayram da mezarhklarda yaganacak yo[unluk
nedeniyle vatandaglanmzm yakrnlanrun mezarlanna rahatqa ulagmalarrru sallamak. Onun igin
mezarlann etrafim saran ve grirtlrmesini engelleyen kurumug otlardan anndrrmak, A[aglann gelig
gidigleri engelleyecek kadar uzlmr$ dal ve kollanm budamak ve gegmelerin bozuk ve anzah olan
musluklanm deligtirerek vatandaglarrmzrn bakrmh ve giiael bir ortamda rahatga ziyaretlerini

Mezarhlann TemizliEi Mezarliartn TemizliEi

Kemer ilge merkezinde ana ve ara yollarda meyve, Sdgtit ve Kavak a[aglanmn uzayan dal
ve kollarrrun elektrik tellerine, Telefon hatlanna, Resmi kurum binalanna ve Konutlara zarar verecek
qekilde vzlyan krsrmlanmn belediye ekiplerince kesilip pargalanarak, ilgemiz merkezindeki yagh ve
bakrma muhtag vatandaglara daprtrmr yaprldr. Aym zamanda tehlikeli ve zarar verecek gekilde
uzayan dallan keserek olupabilecek tehlikenin <iniine gegildi.

Kimsesiz Yagh ve Muhtaglara Odun Dagrtrmr Yaprldr
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ilge merkezine krgrn yaprglar neticesinde buz tutan ana ve arayollarabelediyemiz personeli

tarafindan tuzla karrgrk kumlama yaprlarak buzlanmarun 0ntine gegilmigtir.

Buzlanmaya kargr tr"zla kum karrgrmr

Burdur'un Kemer Ilgesinde bu yrl 20. diiaenlenen Kemer Akprnar Ktilttir sanat ve Yayla
Y6ruk qenlipi yaprldr. Kemer Belediyesinin organize ettigi 20. Kemer Akprnar Ktiltur sanat ve Yayla
YOruk qenli[ine Burdur,Isparta Antalya illerinden ve gevre ilgelerden binlerce misafir katrldr.
Asargrk mevkiinde dtieenlenen yayla genlik alam krl gadrrlarla,bayraklarla ve Afiglerle donatrldr.
Ttirk Halk Muzigi sanatgrsr Ayqe DINQER (Ankarah Ayge) 'in konseri Halk Oyunlan ve Mahalli
sanatgrlann konserleri ile devam ederek cogkulu bir gekilde kutlandr.

Yollara dafrtrlr;r

Akprnar Yayla $enli[i Akprnar Yayla $enligr



KEMER BELEDIYES| 2O{4 YILI FAALIYET RAPORU

Burdur'un Kemer Ilgesinde Tiirkiye Otomobil Sporlan Federasyonu tarafrndan Ttirkiye
Ttrmanma $ampiyonasr altmcr aya$r olan Kemer Akprnar Trrmanma yangl 06-07 Eylul de Kemerde
yaprldr. Tiirkiye Otomobil Sporlan Federasyonu 2014 Ulusal Yangma Faaliyet takviminde yer alan
ve organizatOr kul0plerimiz den Antalya Motor Sporlan Kultibii tarafindan 06-07 Eylul 2014
tarihinde Burdur ili Kemer ilgesi Akprnar yaylasr (Kemer grkrqr Asarcrk mevkii arasrnda) 4,8 Km
parkurda Tiirkiye Trrmanma $ampiyonasr 6. Ayak Yarrgr dtizenlendi.izmir Bursa Antalya
istanbul ve Ankara olmak iieere toplam 14 Aracrn katrldr[r yangmada ilk iki etap antreman geklinde
gegti. Di$er Ug etapta yanq olmak iizere 5 etapta tamamlanan yan$ma saat 18:30'da tamamlandr.
Yangmantn sonunda 6 Katagoride yangan yangmacrlara dereceye girenlere Burdur Valisi Hasan
KURKLU tarafindan kupalan verildi.

Ilgemiz Kemer de Kurban ve Ramazan Bayramlannda Kapah Pazar yerinde Kamu Kurum
ve Kuruluglarr ile Vatandaglann katrhmr ile toplu bayramlagma yaprldr.Belediyemiz tarafinda
bayramlagmaya gelen misafi rlere ikramlarda bulunuldu.

Kemer'de Tiirkiye Trrmanma $ampiyonasr Kemer'de Ttirkiye'f rnnanma $ampiyonasr

Kapah Pazar yerinde Bayrarnlagma apah P azar yeri nde Bayram lagrna
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KU RUMSAL KABIL IYET VE KAPASITENIN DEGERLENDIRIIMESI
n-usruNlurmR
*1956 yrhnda kurulan bir Belediye olmamz.
* Y<inetim kadrosunun tecrtibeli olmasr
* Sosyal ycinden ttirn halkrm va her konuda ulagma
*Ktiltiir ve sanat etkinliklerinin baganyla ytirtitiilmesi.
*Hizrrret binasr ve taqrnmazlar yrintlrden yeterli olunmasr.
*Teknolojik alt yaprmn yeniliklere uygun ve yeterli olmasr
*Alt yapr gahgmalannda ig ve drg kaynak bulmada bagan
* Sorunlann belirlenmesi konusunda baqan
*Qahgan personelin verimli ve etkin gahgmasr

B- ZAYIFT,IKLAR
*Makine parkr ve arag gereg eksikli[i
*Qah ganlar arasmda ticret dengesizlili (i qgi-memur)
*Personel iicretlerinin butge orarurun yasal srrur tieerinde olmasr nedeniyle srkrntr gekilmesi
*$ehrin alt yaprsmrn yetersiz olmasr
*Emeklilili gelmig personel sayrslrun ytiksek olmasr.
*Birimler arasr koordinasyon eksiklili
*Hiznet igi elitim eksikli[i
*Teknik eleman ve memur personel saylsmm eksikligi

-DEGERLENDiRME
5018 sayrh Kamu Y6netimi ve Kontrol Kanununun getirdipi mali saydamhk ve hesap

verrne sorumlulupu ve anlayrgrna dayanarak 2014 yrh faaliyet raponrnu hazrrlamrg bulunmaktayrz.

2014 yilnda da difer yrllarda oldupu gibi butgede mali disiplin sa[lanarak, gelir -gider butgesi
arasrnda denklik korunmug, boylece butge agr!,r meydana gelmemigtir.

2013 20t4
GELIRBI-]-TCESI 3.550.000.00 4.000.000.00

GIDERBUTCESI 3.550.000.00 4.000.000.00
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N'IALI HIZN4ETLER BIRIM YONETICISININ BEYANI

Mali hizmetler birim yrineticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuail ile di$er mevzuata uygun
olarak ytirtittildtistinti, kamu kaynaklannrn etkili, ekonomik ve verimli bir qekilde
kullanrlmasrnr temin etmek izere ig kontrol streglerinin iqletildipini, izlendi[ini ve gerekli
tedbirlerin ahnmasr igin dtigtince ve tinerilerimin zamarunda tist yrineticiye raporlandr$tnr
beyan ederim.
idaremizin 2014 yrh Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler"
gtivenilir, tam ve do$ru oldu[unu teyit ederim.

b<iltimtinde yer alan bilgilerin

Mali

iq rcoNrnoL GUVENCE BEYANT

Ust Yonetici Olarak Bilgim Dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gtivenilir, tam ve doEru oldu!.unu beyan ederim.

Bu raporda agrklanan faaliyetler igin btitge ile tahsis edilmig kaynaklann, planlanmtg
amaglar do$rultusunda ve iyi mali y6netim ilkelerine uygun olarak kullanrldrgnt, ig kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iliqkin iglemlerin yasalhk ve diizenliliSi
konusunda yeterli giivenceyi sagladr$rnr bildiririm.

Bu gi,ivence, flst ydnetici olarak sahip oldupum
denetgi raporlan ile Sayrgtay raporlart
dayanmaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine
bilgim olmadr$rnr beyan ederim.

bilgi ve de[erlendirmeler, i9 kontroller, ig
gibi bilgim dahilindeki hususlara

zarar veren herhangi bir husus hakkrnda

'mal Ozay
Hizmetler MiidUru


