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De[erli Meclis Uyeleri
Zaman hrzla akrp gidiyor Zamam durdurabilmek ise miimkiin de$il. Bitmekte olan bir

gtin hem yitirilen zamanr, hem de yaganmasl muhtemel anlan hatnlatrr insana. Ttim gelip
gegenler ve gelecek olanlann insana braktrklarr vardr. Bunlar iginde en tinemli olanr biriktirilen
tecriibelerdir. Biz de ydnetime geldipimiz giinden bug0ne kadar bilgimize bilgi kattrlg
deneyimlerimizi geligtirdik, yeni bakrq agrlarr ve anlayrglan geligtirdik. Buna paralel olarak
Kemer'in ihtiyaglarrnr gdz tiniine alarak, halkrmrzr rahatlatacak, deSigimi ortaya gtkaracak,
ilgemizin giizelli[ine giizellik katacak hizmetleri, projeleri gergekleqtirdik ve gergekleqtinneye
devam ediyoruz.

Hizmet aqkrmz azalmadan stirtiyor. Kahcr iqler yapmanm peqindeyiz. Bugtinii
deEil; yanil diigiinen bir anlayrqla gahgryoruz. Gelecek nesillere brrakaca[rmrz; onlarm
gururla yaqayacaklan, dviinecekleri bir Kemer olacak. Qiinkti Kemer'in geliqebilmesi igin birlikte
fikirler tiretiyoruz. Yeni projeler tasarhyoruz. Yerel ytinetimin, halkla,kurumlarla, kuruluqlarla
olan iqbirliSinden ortaya grkacak gtig Kemeimizi gok geyler kazandracaktr.

Sadece ilgemizde de[il; kurum iginde sa[ladrgrmrz birlik ve beraberlik, ortak hizmet
agkr yaptrklanmrzr ve yapacaklarrmrzr etkileyen en dnemli unsurdur. Benim ve Personelimizin
0retti$ hizmetlere gahit olacagrruz bu faaliyet raporunda yaprlan her qeyin altrnda birlikte
gahqmarun, dayaruqmanrn, gergekleqtirdi$imiz fikir ahq-veriglerinin tinemli yeri vardrr.Bizler
baqarmm bir takrm ruhu oldu[unu ve birlikten kuwet dogaca[rnr biliyoruz. Bu inangla yolumuzu
giziyoruz. Bu vesileyle; desteklerini bizlerden esirgemeyen, uyum iginde gahgtr[rmrz meclis
iiyelerimize, Personelimize tiim belediye gahqanlarula , bize gahgma giicii veren Kemerlilere ayrl
ayn ve igten tegekkiir ediyorum.

Durmuq ERDEM
Kemer Belediye Bagkant
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MISYONUMUZ
*Kanun-Y6,netmelik ve Diper Mevzuatlar gergevesinde diiriist, Seffaf, gafdaq ve katrhmcr
Belediyecilik anlayrqr ile ydnetmek.
*Belediye miicavir alanlannda yagayan kent halkrmn tiim alt yapr,tist yapr sosyal ve ktilttirel
ihtiyaglannr vatandaglar arasmda higbir siyasi yapr gdzetmeden karqrlamak.
*Halk sa[h[rnr tehdit eden tiim unsurlarla miicadele etnek.
*Sivil toplum tirgiitleri ile ortak gahgarak projeler yaratrnak.
*Qo$ulcu ve katrhmcr bir yaklaqrmla ttim sorunlann tistesinden gelmek
*Bir diinya gehri olan Kemer'in yd,netmenin bilinci ve sorumlulu[unda; sosyal, kiilttrel,
ekonomik ydnden qehirlegmenin,zihinsel, fiziksel, psikososyal agrdan yurttaglann yetkinlegmesine
katkr sa[layacak ve yapm kalitesini ytikseltecek tiim hizmetleri sunmak,Tarihi ve kiilttirel
de$erleri koruyarak, yaganabilir bir gevre, planh bir yerlegim, sistemli alt yapr, duyarh kentsel
dtiniigiim hareketi ile kentlilik bilinci olugturmak, bilgi ve teknolojiyi etkin ydneten, katrhmcr qeffaf
ve her igin merkezine insanr koyan ydnetim anlayrgmdan hareket ederek, ga[daq belediyecilik
hizmeti sunmak

ViZYONUMUZ
Kemer'in; Gegmigten gelen uygarhklann mirasrnr yaqatan, do[ayr koruyan ve bilgiyi esas alan
ydnetim anlayrgryla yiiksek seviyeli kaliteli bir bilince sahip, hizmet anlayrgr ve sunumuyla
bizden sonra gelecek ycinetimlere ve esin kayna$r olacak giivenilir belediye olmak.

YETKi-GOREV VE SORUMLULUKLAR
5393 Sayrh Belediye Kanununda belediyenin gdrev sorumluluklan 3.b<iliim l4.maddede ifade
edilmig knaca aqa$rdaki konularr kapsamakta olup, l5.maddesinde ise yetki ve imtiyazlara yer
verilrnigtir.

MADDE 14.- Belediye, mahalli miigterek nitelikte olrnak qartryla;

a) imar, su ve kanalizasyon, ulaqrm gibi kentsel alt yapr; co[rafi ve kent bilgi sistemleri;
gevre ve gevre sa$h!r, temizlik ve kah atrk; zabfia, itfaiye, acil yardrm, kurtarma ve ambulans;
qehir igi trafik; defm ve mezarhklar; a[aglandrrma, park ve yeqil alanlar; konut; kiiltiir ve sanat,

furizm ve tanrtrm, genglik ve spor; sosyal hizmet ve yardrm, nikdh, meslek ve beceri kazandrma;
ekonomi ve ticaretin geliqtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptrnr. Btiytikgehir belediyeleri ile
niifusu 50.000'i gegen belediyeler, kadrnlar ve gocuklar igin koruma evleri agar.
b) Okuldncesi e[itim kurumlan agabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalannur ingaafi ile bakrm
ve onanmmr yapabilir veya yaptrrabilir, her tiirlii arag, gereg ve malzeme ihtiyaglannr karqrlayabilir;
sa[hkla ilgili her tiirlii tesisi agabilir ve iqletebilir; kiiltiir ve tabiat varhklarr ile tarihi dokunun ve
kent tarihi bakrmrndan tinem taqryan mekdnlann ve iqlevlerinin korunmaslnl saSlayabilir; bu
amagla bakrm ve onanmrnr yapabilir, korunmasr mtimkiin olmayanlan aslma uygun olarak
yeniden inqa edebilir. Gerekti[inde, Oprencilere, amator spor kuliiplerine malzeme verir ve gerekli

destepi sa[lar, her tiirlii amatdr spor kargrlaqmalan diizenler, yurt igi ve yurt drqr miisabakalarda flstiin
baqarr gosteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karanyla tidiil verebilir. Gtda
bankacrhlr yapabilir.

-



- \!:-.:=u,'-
S-Zl- *\/^

dt p-s \-
at E- E tsl
il li-+-,L f?

cio'.-.\ resg-,/*w
-At-sAs*n' KEMER BELEDIYESI 2015 YlLl FAALIYET RAPORU

Belediye, kanunlarla bagka bir kamu kurum ve kuruluquna verilmeyen mahalli miiqterek niteliktekr
difer gdrev ve hizmetleri de yapar veya yaptrrr.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde dncelik srasr, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivedili$
dikkate ahnarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaqlara en yakrn yerlerde ve en uygun yrintemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda <iziirlti, yagh, dtigkiin ve dar gelirlilerin durumuna uygun yrintemler uygulanrr.
Belediyenin gdrev, sorumluluk ve yetki alanr belediye srnnlannr kapsar.
Belediye meclisinin karan ile mticavir alanlara da belediye hizmetleri giitiiriilebilir.

iNSaN KAYNAKLARI
Kemer Belediyesinde kamu kesiminde uygulanan personel rejimine paralel olarak, memur,
daimi iqgi,gegici iqEi ve s6zleqmeli personel olmak izere ddrt grupta personel istihdam
edilmektedir. Arahk 2015 tarihi itibariyle toplam 13 personele iliqkin sayrsal cetvel aqa[rda
sunulmugtur.

YoNETIM vE iQ KONTROL sisrEMi
Faaliyetlerin etkili,ekonomik ve verimli bir gekilde yiiriitiilmesi, varltk ve kaynaklarrn
korunmasr,muhasebe kayrtlarrnrn do!ru ve tam olarak tutulmast, mali bilgi ve ydnetim bilgisinin
zamanrnda ve giivenilir olarak i.iretilmesi, idare tarafindan olugturulan organizasyon, ydntem ve

si.iregleri ig denetim kapsamrnda Mali Hizmetler Miidiirliipii tarafindan yaprlr.
5393 sayrh Belediye kanununun 25.maddesi gere[ince Belediye Meclisimiz taraftndan
olugturulan "denetim komisyonumvz" gerekli denetimlerini yaparak sonuglannt rapor halinde
Belediye Meclisine sunmaktadr.
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OGRENIM
DURUMU

ISTIHDAMTURU
MEMUR DArMi i$Qi cEQici i$Qi $ozLE$MELr

Okur Yazar
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Orta Okul I
Lise I
End.Mes.Lis
Ticaret Lisesi
Mes.Ytik.Okulu I

Onlisans
Faktilte I
TOPLAM 6
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AMAC VE HEDEFLER

A-iDAREN|N AMAq VE HEDEFLER|
1- KurumsalYapr ve Mali Yrinetim Amag ve hedefleri
-Kurumda nitelikli personel gahgtrrarak iq giicii verimini arttrmak, kaliteyi yiikseltmek moral ve
motivasyonu sa[layarak kaliteli, zamantnda etkili ve verimli hizmeti sunmak.

-Belediyenin yatnm programlannrn saghkh bir gekilde yiiriitiilebilmesi igin gerekli donantmt
sa$lamak.

-Mali kaynaklarrn verimli kullanrlmasrnr sa[lamak. Mali yaplyl giiglendirici gahqmalar yaparak
katrhmcrhpl esas alan giigli.i ve stirdtiriilebilir mali yapr oluqturmak.

2-Kentsel Geligme ve Planlama Amag ve Hedefleri
-Kentin miilkiyet ve garprk yaprlaqma sorunlannr g<izmek igin mevcut kent planr i.izerinde gerekli
aragtrmalar yaprlarak kent planlarrnrn iglerli[ini sa$amak 96zi.im iiretecek qekilde arttrmak ve kent
kaynaklarrnrn siirdiiriilebilirli[ini sa$lamak.
-Kentin teknik alt yapr ve iist yapr sistemlerini ga$daq, standart ve normlara uygun hale getirmek. -
Kentin mekansal ya;am kalitesinin yiikseltilmesi, mekansal eligim ve ddniigiimiinii amacma
uygun gergekleqtirilebilmesi igin yaprlagmanm planlara, fen ve sa[hk gartlanna uygun bir qekilde

olugmasurr sa$amak.

3-Qevre Korumaya Ydnelik Amag ve Hedefler
-Qevrenin korumasrnr ve atrklann daha sa[hkh ydnetimini sallamak amactyla her ttirli.i atrlr
azami oranda bertaraf etmek.
-Qevre ve insan safhfrnr bir biitiin olarak korunmasr igin daha temiz ve yaqanabilir kent ortammt
sa[lamak.

4-Sosyal ve Ktilttirel Yagama Ydnelik Amag ve hedefler
-Kent hayatmur geligim siirecine ydnelik talep ve beklentilere uygun kent ktiltiiriinii olugturmak.
-Korunmasrz ve dezavantajh gruplara, yaghlara, kadrnlara, gocuklara, engellilere Ktilti.irel,
ekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yagamr ile biittinlegmelerini, saShkh giivenli ya$am

koqullarr olugturarak ve bu koqullan geligtirerek sosyal dengeyi sa[lamak.

- 5-Kamu Di.izeni Afet ve Risk Yonetimi
-ilge halkrnahtzhve etkin acil yardrm hizmeti sunmak.

B-TEMEL POLITiKA VE ONCELIT-EN
-Toplum igerisinde dayanrqmayr sallayarak halk memnuniyetini en iist seviyeye tagrmak.
-insanlarrmrzrn beklenti ve ihtiyaglarrnr giderme anlammda kaliteden <idtin vermeden hizmet
sunabilmek.
-Hizmetlerin siireklili$ ve verimlililini felsefi anlamda benimsemek.

-
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-Ydnetim anlamurda demokrasinin temel tagr olan katrhmcrh[r saplamak.
-Teknoloj ik anlamda yenili$i hizmetlerimize yansrfrnak.
-Ttim aldr[rmz ve alaca$rmr karar uygulama siireglerinde qeffaflr[r ve adaleti vazgegilmez krlmak
-Qahqanlarm memnuniyetini yiikselterek verimli bir gahqma ortamr yaratmak.
-Kentimizdeki tiim insanlann ya;am kalitelerini ytikseltnek.
-Kamu ydnetimi alanrnda yeniliklerin hayatagegirilmesini sa[lamak.
-insan iligkilerimizde bencillili ortadan kaldnp, hoqgtirtiyii aqrlamak.
FAALIYETLERE fi.i$KiN BILGI VE DEGERLENDIRMELER
A-MALI BiLGILER

MALi HIZMETLER MUDURTUGU
Gelir ve alacaklarrn tahsili, giderlerin hak sahiplerine ddenmesi para ve para ile ifade
edilebilen deSerler ile emanetlerin ahnmasr, saklanmasl, ilgililere verilmesi, gdnderilmesi ve
di$er tiim mali iglemlerin kayrtlannrn yaprlmasr ve raporlanmasr iglemlerini iistlenmiqtir.
Kamu idarelerinde agafrda sayrlan gd,revler, Mali Hiznetler birimi tarafindan yiiriittiliir;
a) idarinin shatejik plan ve performans programmm hazrlanmaslnl koordine etmek ve
sonuglarmrn konsolide edilmesi gahgmalarrnr yiiriitmek.
b) izleyen iki yrhn btitge tahminlerini de igeren idare biitgesini, stratejik plan ve yrlhk performans
programma uygun olarak hazrlamak ve idari faaliyetlerinin bunlara uygunlu$unu izlemek ve
de$erlendirmek.
c) Mevzuatl uyannca belirlenecek biitge ilke ve esaslan gergevesinde, ayrrnfih harcama programl
hazrrlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate almarak tidene$in ilgili birimlere gdnderilmesini
sallamak.
d) Btitge kayrtlannr tutmak, biitge uygulama sonuglanna iligkin verileri toplamak, de[erlendirmek ve

biitge kesin hesabr ile mali istatistikleri hazrlamak.
e; ilgili mevzuatr gergevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklann takip ve
tahsil iglemlerini ytiriitmek.
f) Genel biitge kapsamr drgrnda kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini ytiriitmek.
g) Harcama birimleri tarafindan hazrlanan birim faaliyet raporlannr da esas alarak idarenin
faal iyet rap orunu haznlamak.
h) idarenin mtilkiyetinde veya kullanrmrnda bulunan tagmr ve taqmmazlara iliqkin icmal
cetvellerini di,izenlemek.
i) idarenin yatrnm programmln hazrlanmasurr koordine etmek, uygulama sonuglarrnr izlemek ve yrlhk
yaturm deserlendirme raponrnu hazrlamak.
j) idarenin, diSer idareler nezdinde takibi gereken mali ig ve iglemlerini yiiriitmek ve
sonuglandrrmak.
k) Mali kanunlarla ilgili diper mevzuatrn uygulanmasr konusunda iist ydneticiye ve harcama
yetkililerine gerekli bilgileri saplamak ve dantqmanhk yapmak.
l) On mali kontrol faaliyetini yiirtitrnek.
m) iq kontrol sisteminin kurulmasr, standartlarrnrn uygulanmasl ve geliqtirilmesi konularrnda
gahgmalar yapmak.
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n) Mali konularda tist yOnetici tarafindan verilen di[er gdrevleri yapmak.
o) Her tiirlii gelir ve giderlerin tahat*uk ve tahsillerini yapmak.
p) Di[er servislerce yaprlan tahakkuklann tahsillerini yapmak.
r) Gelir ve giderlerin tahakkuk ve tahsil kayrtlarrm yapmak ve argivlemesini sa[lamak.
s) Tahakkuk edipe tahsil edilemeyen gelirlerin takiplerini yapmak.
Miidtirlti[iimiizde;
I Mali Hizmetler Miidtirti
I Tahsildar
1 Memur ohnak iizere toplam 3 personel bulunmaktadr.
Mali Hizmetler Mtidiirliigiimtiz; 2464 Sayilr Belediye Gelirleri Yasasr ve di[er yasalardan dolan
Beledi ye vergilerinin ve Belediye Meclisince karara baSlanan Belediye Harglannm tahakkuk ve
tahsillerinin yaprlarak Belediye Hizmetlerinde ve personel maaglannda kullanrlmasrnr
sa$lamaktadrr.
Mali Hiznetler Miidiirliigtiniin temel amag ve hedefleri ; Belediyemiz tarafindan tahakkuk ve tahsil
edilmesi gereken vergi ve harglann zamarunda tahakkuk ve tahsillerinin yaprlarak, personel
maas ve iicretleri ile piyasadan alman mal ve hizmetlere kargrhk yaprlmasr gereken d,demelerin
yaprlmasr ile vergilerin zamarunda Odenmesidir.
Miidtirltigimiiziin Temel Politikalar ve Oncelikleri; Belediyemizin gelirlerinin tespiti,
tahakkuklarrnrn yaprlmasr, vergi ve harglarm zamanmda tahsili, tahsilatr yaprlamayan gelirlerin
takibi, ddemelerin zamanrnda yaprlmasr ve borgsuz bir Belediyenin temininin sa[lanmasrdr.
DiSer Resmi Kuruluglarla olan iliqkilerden dolayr dofan ddeme,vergi ve harglann
zamarunda ddenmesi ile kurumu zarara sokmayacak iglemlerin takibinin yaprlmasrdn.

2015 vrh Belediye Biitcemiz 4.200.000.00-TL biitce tahsis edilmistir.
2OI5 YILI BUTCESI BUTCE YAPILAN HARCAMA
Personel Giderleri 852.000.00 640.360,34
Sosyal Giivenlik Kurumlarrna I17.000.00 80.470.59
Mal ve Hizmet Ahmlan 1.557.000.00 685.246.08
Faiz Giderleri 80.000.00 16.898.70

Cari Transferler 95.000.00 72.439.72
Sermave Giderleri 1.162.000,00 267.980,90
Sermave Transferleri 17.000,00 5.812,95

Yedek Odenekler 320.000.00
TOPLAM 4.200.000.00 1.769.209,28

olmak iizere biitge uygulamasr yaprlmrgtr.
2015 vrh selir

BUTCE TAHAKKUK GELIR
Vergi Gelirleri 352.000.00 152.038.38 r16.842.67
Teqebbiis ve Miil. Gelir Al.
BaE ve Yar. 734.000.00 813.181.80 400.044.12

Ahnan BaErs Ve Yardrmlar 1.020.000.00 45.200.00 45.200.00
DiAer Gelirler 1.574.000.00 t.347.961.57 1.338.958,83

Sermaye Gelirleri 520.000.00
TOPLAM 4.200.000.00 2.3s8.381.75 r.901.045,62

-
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2015 Mali Yrh Biitgesinde :

1- Btitge Emanetleri hesabma devirde dahil olmak tizere toplam 104.676,15 TL. 6deme almmry,
bunun 61.096,74 TL.si ddenmiqtir.
2- Emanetler hesabrna devirde dahil olmak izere toplam 373.934,72.-TL. Emanet hesabma
almmrq, bunun 3 55.3 14,12.-TL.sr ddenmigtir.
3- Odenecek Vergi ve Fonlar hesabrna toplam 88.737,11.-TL. ahnmrq olup, bunun 75.608,16.-
TL. sr <idenmiqtir.
4- Odenecek Sosyal Giivenlik Kurumlarr hesabrna toplam 123.496,57- TL. alrrmrq olup, bunun
119.047,66.-TL. sr tidenmiqtir.
5- Fonlar ve Di[er Kamu Kurumlarr hesabma toplam 14.555,06- TL. ahnmrg olup,bunun
4.642,63.-TL. sr ddenmigtir.
6- Kamu idareleri Paylan hesabrna toplam 0.- TL. ahnmrg olup, bunun 0 TL. sr Odenmiqtir.
7-2015 Mali yrhnda toplam 133.818,18-TL. KDV ddenmiqtir.
8- 2015 Mali yrlurda toplam 29.654,52-TL. KDV tahsilatr yaprlmrq, tamammrn mahsup iglemi
yaprlmrgtrr.
Belediyemiz Mali ig ve Eylemleri igin 2015 yrlmda herhangi bir mali denetim yaprlmamrgtr.
Mali Hizmetler Miidtirltisiince yukanda agrklanan mali faaliyetler haricinde bagka bir faaliyet ve
proj e gergekleqtirilmiqtir.

Ytzriglnni uUoUnlUGU

Belediyemize gelen evraklann kaydrnrn yaprlarak gerekli birimlere ulagtrnlmast resmi
ve 6zel yazrqmalarrn takibi ve kaydrnrn yaprlmasr,evlendirme iglemleri, personel igleri, Enciimen ve
Meclis Toplantrlarrnrn diizenlenerek karar almmasr Miidiirltigtimiiz tarafindan yaprlmaktadrr.
Vatandaqlarm miiracaatlannda karqrlagtrklarr zorluklar ortadan kaldrnlarak, iqlemler bilgisayar
a[r sayesinde aksama olmadan hrzh ve saShkh bir gekilde yerine getirilmig, vatandaqlarrn
Belediyemizden memnuniyetle aynlmasr sa$anmrgtrr.
Belediyemizde grirev yapan memur ve iqgilere ait kigisel dosyalan kayrt altrna almmakta, iizliik
iqleri (izin, emeklilik,intibak, kademe ilerlemesi, terfiler, sicil raporlarr, disiplin ceza iglemleri)
Miidurltistimtiz tarafmdan yiiri.iflilmektedir.
Belediye Enctimen Toplantrsr Cuma gtinti olmak iizere haftada bir gtin, Belediye Meclis
Toplantrsr ayrn ilk haftasr olmak iizere ayda en az bir kez yaprlmaktadrr. Enciimen ve Meclis
toplantrlarrnda iiyelerin toplanmasr, giindem ve konulann hazrlanmasr, kararlann yiirtirlti[e
girmesi Miidiirliifiimiizce yaprlmaktadrr.S393 sayrh Belediyeler Kanununun 23. maddesi
gerefince Belediye Meclisince ahnan kararlar en btiyiik Mahallin Miilki idare Amirliline
(Kaymakamh[a) gOnderilmektedir.

MtidiirltiEiimiizde ;
lYazriqleri Miidiirii
I Evrak Kayrt Personeli

H



KEMER BELEDIYESi 2015 YILI FAALIYET RAPORU

Kf,

E\

2015 yrh Igerisinde Ewak Kayrt Birimimizce;
649 AdetKurum Gelen Evrak
392 AdetKurum Giden Evrak
25 Adet Dilekge kaydr yaprlarak ilgili birimlere sevki sa[lanmrgtr.

2015 yrh igerisinde Evlendirme Memurlufu tarafindan
13 Adet T.C Vatandaqlmzm Evlilik iglemleri
I Adet Yabancr Evlenme iqlemi yaprlrnrgtr.
I Adet Evlenme izin Belgesi

MECLIS TOPLANTILARI VE KARARLARI
2015 Yrlr igerisinde Belediye Meclisimizin 07.04.2014 Tarih ve 20l4l2I nolu kararr ile
Temmuz ayr igerisinde tatil olmasr kabul edilrniqtir.

OCAK:
$UBAT
MART
NiSAN
MAYIS
HAZiRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLUL
EKiM
KASIM
ARALIK

I Oturum 4 Gi.indem
I Oturum 3 Giindem
I Oturum 1 Giindem
1 Oturum 4 Giindem
I Oturum l Giindem
I Oturum I Giindem
Tatil
I Oturum 3 Gtindem
1Oturum I Giindem
I Oturum I Giindem
I Oturum 5 Gtindem
1Oturum I Giindem -olmak tizeretoplam2S Adet Karar ahnmtgve

bunlara ait toplam I I adet tutanak yazrlmrqtrr.

ENCUMEN TOPLANTILARI VE KARARLARI
20 I 5 Yrh igerisinde Belediyemiz Enciimenince;
OCAK
$UBAT
MART
NiSAN
MAYIS
HAZiRAN
TEMMUZ
AGUSTOS
EYLUL
EKiM
KASIM
ARALIK

1Oturum 2Karur
3 Oturum 7 Karur
2 Oturum 2Karar
4 Oturum 7 Karar
2 Oturum 3 Karar
2 Oturum 2Karar
3 Oturum 6 Karar
2 Oturum 2Karar
I Oturum 2Kanr
2 Oturum 3 Karar
2 Oturum 3Karar
I Oturum l Karar

E
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PERSoNET igreurnN:
2015 Yrh Arahk Ayr itibariyle personel saylmz;
Memur
Sdzleqmeli
Daimi iqgi
Gegici iqgi
TOPLAM

6

0
7
- olmak iizere

13 Personeldir.

PARK VE BAHQELER HIZMETLERI

Park ve Bahgeler Hizmetlerimizde mevcut yegil alanlarrn bakrmr, temizliSi, mevsimlik
gigeklerin ekimi ve dikimi iqleri, park ve gocuk alanlarurrn dtizenlemelerini yapmaktadr. bu hizmetler
belediyemiz biinyesindeki daimi iggiler ve ig-Kur'a ait iqgiler tarafindan yiirtitiilrnektedir.

2015 yrh igerisinde; ilgemiz mticavir alan igerisinde kalan cadde, sokak, park alanlart, kavgak,
reftij ve mezarhk alanlannm tamir ve tadilatlan yaprlmrq, fidan ve 9i9ek dikimi yaprlmrqtrr.
Garipler ve Bayrakhk mezarhklarrnrn tamir ve bakrmlarr yaprlmrg, gerekli b6lgelerine Fidan ve
gigek dikimi yaprlmrg, temizlik ve diizenlemeleri yaprlmrgtrr.

A) BUDAMA QALI$MALARI
*Belediyemiz smrlan igerisinde Kamu Kurum ve Kuruluqlanrun bahgeleri, Park ve bahgeler
ile ilgemiz girigi ve grkrgr gift yol iizerindeki apaglar ile cadde ve sokaklarda, gahn bahgelerinde,
tehlikeyi 6nleme, genglegtirme, qekil venne amagh olarak geqitli tiirlerdeki a$aglarur budamasr

yaprlmrqtrr.
* 

Qaryr igerisindeki tiim sarmagrklarrn ve giillerin budamasr yaprlmrgtrr.

B)BELEDIYEMiZ STNTRLART iqEnshmEri irnqrnUn QALI$MALARI* Mevcut yegil alanlarda ve parklarda karqrlagrlan hastahk ve zararhlara kargr ilaglama yaprldr.
* Qimlerde ve mevcut yeqil alanlarda yabancr otlara kargr ilaglama yaprldr.
* Karasinek ve siwisinek zararhlanna kargr da ilgemiz igerisinde ilaglama yaprldr.

irpRiyp HiZMETLERI

Belediyemiz itfaiye Hizmetlerinin gdrev ve yetkileri 21.8kim.2006 tarih ve 26326 saytlt resmi
gazetede yayrnlanan belediye itfaiye ydnetmeliginin 6. maddesinde agrklanmrgtrr. Aynca Belediye
Bagkanh[rnca verilen grirevler de yaprlmaktadrr.

itfaiye Hizrnetleri biinyesinde ;

I $oftir
2 AdetKadrolu iqgi gdrev yapmakkdr.
itfaiye olarak hizmet binamrz agrk pazar yerindedir. Arag olarak I adet 1993 model iveco Otoyol
3000 Lt..su tagrma kapasiteli itfaiye atacr,8000 Lt.su taqrma kapasiteli I adet 1986 model Ford
kargo, itfaiyemize yeni katrlan 2015 model Fort kargo 8000lt.Yangrn sdndiirme aracr bulunmaktadrr.

-
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"merdivenli arag" arag mevcuttur. itfaiyemiz btinyesindeki ttim araglarda yeterli miktarda
hortum mevcut olup, 2 adet yangrna girig elbisesi, Yeterli miktarda mi[fer, kazma, kiirek, yangm
kovasr vardrr.20l5 yrh igerisinde; I adet ev yangmr sondiiriilmiiqttir. ilgemizdeki gdplerin toplandrgr
alanda metan gazr srkrqmasr dolayrsryla srk srk yangrn grktrlrndan konuyla ilgili <inlem almmasr
gerekmektedir.20l5 yrh igerisinde ltfaiyemizce ydnetmelik harici Belediye baqkanh[rnca
verilen gdrevlerden toz kaldnan yollann yrkanmasr, trkanan kanallarrn tazyikli su ile agtlmast,
ilgemizin muhtelif yerlerindeki ya[mur suyu kanallannrn temizlenmesi, belediyemiz ingaatlarlna, su

ihtiyacr olan okullar ve kamu kuruluqlanna su verilmesi, hidrolik merdivenli arag ile afiq astlmast,
budanmasr vb. igler yaprlmrgtrr. itfaiyemizce ayrrca olabilecek yangrnlann asgariye indirilmesi
amacryla kamu kurum ve kuruluglan ile ozel iqyerlerinin denetimi yaprlmakta, gerekli
cinlemlerin ahnmasr saSlanmaktadrr. E[itim hizmetleri ile ilgili olarak: ilk<iSretim okulunda
yangm ve Deprem tatbikatr yaprlmrqtrr.Talep edilmesi halinde Kamu Kurum ve Kuruluqlan ve

tatbikatr yaprlacaktrr.

Deprem Tatbikah Yangrn Tatbikah

t-t,Ntizr .i r t tiztr,r t-.1'LLRi
Temizlik iqleri ; Temizlik hizmetlerinin ga[rn gereklerine uygun olarak diizenli, denetimli

bir gekilde insan ve gevre safh[rna zarar vermeden Belediyemizin di[er birimleriyle
igbirli[i igerisinde yaprlmasrnr saflamak olup, kendisine yi.iklenen gdrev ve sorumluluklan
kararh ve tarafsz bir gekilde yerine getirerek, gahgmalannda arag ve teghizatlarla gahgmayr, galtgrken

de personelini e[iterek yenilikleri takip etmektir.
Temizlik igleri baghca g6rev ve sorumluluklarr arasmda Kemer Belediyesi stntrlart

igerisindeki kentsel, evsel ve trbbi atrklarrn toplanmasr, bertaraf edilmesi, cadde, sokak ve
sosyal ya$am alanlarrrun temizlik ve bakrmr, gdp konteynrrlannrn bakrm ve tamiri ile btittin bu

gahqmalarrn takip ve denetimi yer almaktadrr.
Temizlik iglerinde;
I $oftir
3 Temizlik iqgisi olmak 0zere toplam 4 kigi g6rev yapmaktadr.

BelediyemiztemizlikHizmetlerinde kullanrlmak tizere bir adet yol stiptirme makinasr ahnmrq

o lup temizlik hizmetlerin de kullanrlmaktadr.

Temizlik igleri Hizmetleri olarak ;* Evsel atrklann diizenli olarak toplanmasr,
* Sa[hk kuruluglarrnda oluqan trbbi atrklarm toPe!!!g+

ll t3 |

Yangrn Tatbikah
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* Bunlann gcip sahasrna dopru qekilde nakli ve bertaraftl* Kemer Kapah Pazar yerinin temizlenmesi ve yrkanmasl
* Cadde ve sokaklann stiptirtilmesi,* 

Qah ve inqaat molozlannrn toplanrp gdp sahasma nakli,* 
Q<tp konteynnlannm bakrmr, onanml ve dezenfektasyonu,* Mezarlftlann temizlik,boya ve bakrml* Belediyemiz hizmet binasr ve belediyemizin di[er binalarmrn temizlili* 100 Adet Qdp Konteynrrr Qewe ve $ehircilik bakanl{mdan hibe alurmrgtn.

Temizlik igleri Hizmetleri; yazhkddnemde hafta da 4, krghk ddnemde de 3 gtin ile gahgan
personelin kontrol ve denetimi takip edilmektedir.

ilgemizin gerektirdi[i temizlik ve sa[Ift koqullarurur sa[lanmasr, dnemli sayrlan cadde ve sokaklarda
katr atrk toplama ile cadde ve sokaklann temizlenmesi ve gevre salh$rnrn korunmasura katkrda
bulunmak amacryla Belediyemiz smrlan igerisindeki 3 mahallenin evsel ve kentsel atrklan diizenli
olarak haftada 4 gun toplanmaktadr.Cadde ve sokaklar personeller tarafindan her giin
siiptiriilmektedir. Qargamba gtinti Kemer kapah pazaryeri, Pazal. bitiminden itibaren
temizlenmektedir.

SU HIZMETLERI SERVISi

Su Hizmetleri; Giiniimtiz Teknolojisine uygun olarak geliqtirmek, yeni sistemleri
inceleyerek meydana gelen su borusu anzalanrun tamiraturda uygulamak,giiniimiiz koqullanna uygun
olarak eskimig olan su hatlannr uzun <imiirlii ve hijyen borularla degiqtirmek, yenilikleri takip
etmeyi de gdrev edinmiq olup, bu hizmetleri;
1 Memur
2 iggi ile ytirtittiknektedir.
Su Hizmetleri servisi olarak hizmet veren Su iqleri servisi, Belediyemiz smtrlart igerisinde
ikamet etmekte olan vatandaqlann igme ve kullanma suyu ihtiyaglartnt karqrlamak gdrevini
tistlenmigtir. Su Hizmetleri servisi yetki, g<irev ve sorumluluklannrn bagmda;
-ilgemizin ihtiyacr olan igme , kullanma ve endiishi suyunun sa[lanmasr
-ilgemizin su ihtiyacrnr kargrlamak amacryla yeriistii su kaynaklannrn igletilmesi.
- ilgemizin isale edilen suyun taksim ,tevzi iglerinin yiir0tiilmesi.
-Ttiketilen su miktarurrn tespit ediknesi , tahakkuk yaprlmasr.
-Abone kaydr , yer deligtirme , abonelikten grkma ile abonelikle ilgili her ttirlii iglemin diizenli bir
gekilde yaprlmasrnm sa$anmast.
-ilgemize verilen sularm saghk koqullarrna grire dezenfeksiyonunun yaptlmast.
-Mevzuatm gerektirdi[i diger gdrevlerin ifasr gelmektedir.
Servisimizin rincelikli amacl gtintimiiz teknolojik olanaklarrnrn imkanlar dlgtisiinde,en etkili bigimde
kullanrlmasmrn sallanmast,
-Personelin hrzh ve etkin hizmet verebilmesi igin esitim hizmetinin verilmesi gelmektedir.
-2015 yrlrnda 122.729 m3 su tiretilmig olup, 122.729 m3 su tahakkuk edilmiq. 166.042,10- TL su

tahakkuku genel tahakkuk (KDV,Atrksu,QTV) yaprlmrgtrr. .
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-8 Adet yeni su abonesi $ehir $ebekemize ba$lanmrgtrr.
-0 Adet abone dilekgelerine istinaden gegici olarak kapatrlmrq veya iptal edilrnigtir.
-25 Adet abonenin sayacr bozuk oldu[u igin de[igtirihnigtir.
-60 Adet abonenin sayacl kontrol edildi.
-ilgemizin geqitli cadde ve sokaklarmda toplam 120 m. uzunlugunda 110 mm. Qaprnda hat
de[igimi ve yeni hat ddgemesi yaprlmrgtrr.
Di[er resmi prosedtirler halen devam etmektedir. Su iqleri Servisi 2015 yrhnr her mahalleye dtizenli
su vererek ve ortama %60 tahsilat oranryla baganh gekilde tamamlamrgtrr. Kurak ve gok srcak
gegen y.v sezonu boyunca ilgemizi igme suyu hattrnda grkan arnalar nedeniyle iki ve iig gtin 2, 3
saat susuz brrakrlmr gt r. 20 | 5 yrh tamamlanmrgtrr.
KANALIZASYON HIZMETLERI SERVISi
Kanalizasyon Servisimiz;ilgemuKanalizasyon gebeke hatlann en iyi qekilde gahqmasrm sa$lamakla
gtirevlidir.
Kanalizasyon S ervisimizde ;

I Memur
2 iqgi gdrev yapmaktadr.
Servisimizin yetki, g6,rev ve sorumluluklannrn bagrnda; Belediyemiz smrlan igerisinde toplanan
evsel atrk suyun antrlarak derin deqarjla bertarafmrn sa[lanmasr gelmektedir.

Servisimiz; Belediyemu merkez binasrnda hizmet vermektedir. Servisimizce btiro kaytt,
gikdyet, abonelik ve bilgi hizmetleri, artza, yenileme, ilave hat abonelik baflanttlan vb. yaprm ve
bakrm onanmlnln temini hizmetleri yiiriltiilmektedir.
Servisimizin baghca amag ve hedefleri; ilgemizde evsel nitelikli atrk suyun sa$hkh bir gekilde
toplanarak, sistemde higbir kagak olmadan ve dolaya zarar vermeksizin uygun ortamlara
degarjrnrn sallanmasr olup teknolojik imkdnlarur yararh bir qekilde kullanrlmasr, hizmetlerin htzh
ve etkin gekilde yaprlabilmesi,ekonomik ve yararh g<iztimlerin bulunmast, personelin hzlt ve
etkin hizmet verebilmesi igin epitim hizmetinin verilmesi, Belediyemizin teknolojik
imk6nlarurrn yararhh[rnrn direk vatandaglammzln hissedebilece[i gekilde hizmete sunulmast

temel dnceliklerimiz arasmda yer almaktadrr.
Kanalizasyon Servisince 2015 yrh igerisinde; binalarrn kanalizasyon qebekesine ba$lantt ve
abonelik iglemleri yaprlmamrgtr, atrk su qebeke hatlanrun gahgr vaziyette tutulmasr saflanmrg,
trkanan hatlar temizlenerek agrlmrq, eskiyen, krrlan vb. hatlar yenilenmig, ilgemiz sakinlerinin
kendi hatlannda meydana gelen problemler giderilmiq, iggilik, kanal agma hizmetleri verilmiqtir.

FEN VE iIURN HIZMETLEN
Belediye ve Miicavir Alan srurlan igindeki imar uygulamalanm denetleg koordinasyon ve

uygulamada birlikteli[i, yaprlan hiznretlerin etkinligini saglar. Aykrn uygulamalan meri mevzuat

gergevesinde soru$turur ve yasal gerepinin yaprlmasurr temin eder. Aynca vatandaqlann gikdyet ve

taleplerini degerlendirir, uygulamaya ytinelik gdri.iq ve dneriler oluqturur, imarla ilgili Resmi Kurumlardan
gelen yazrlan cevaplandrnr. Gerektilinde 18. Madde uygulamasr ve kamulagtumayapal Belediye srrurlan

igerisindeki alanlarda planh geliqmeyi saglamalq plana aykrn yaprlaEmalara yasal iqlem yapmalg imar plam
olmayan yerlerde uygulama imarplam iireftnek imarplam olup da
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sorun grkan alanlarda ise plan de$igikli[i yapmak; ayrrca parsellerde imar planlanna uygun imar
durum belgesi diizenlemek ve sdz konusu imar durumuna uygun olarak ingaat ruhsatr vermek,
yaprlann ruhsatma uygun yaprlmasrnr saplamak, kagak yaprlarla ilgili yasal iglem yapmak.
Tamamlanmrq yaprlara yapr kullanma izin belgesi vermek hizmetlerini ytiriitmektedir. Fen ve imar
Hizmetlerinde bir adet Tekniker hizmet vermektedir.

l- Sunulan Hizmetler
* Belediye ve miicavir alan smrlan igerisinde, imar planlannr imar planr de[iqikliklerini

hazrrlamak veya hazrrlatmak,
* Meclise ve Enciimene girmesi gereken talepleri meclise ve enciimene sunmak,
* imar planrna uygun olarak imar durumu vermek,
* imar planrnrn tatbiki igin, imar uygulamalarlnl ve gerektilinde kamulaqtrrma iglemlerini

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

gerekli izni vermek,
* ingaatlann verilen inqaat ruhsatma uygun yaprlagmasrnr saplamak, aykn yaprlagmalar

iqlem yapmak,
* ingaat ruhsatma uygun yaprlan yaprlara yapr kullanma izin belgesi vermek,
* Resmi kurumlardan gelen yazilara iliqkin iglem yapmak,
* Vatandaglann taleplerini deferlendirerek, gdziim Onerileri sunarak

cevaplandrmak,

FEN VE IUER UYGULAMASI I$LEMLEN
Kemer Belediyesi Fen ve imar Uygulamast iqlemleri :

YolaTerk:lAdet
Park Alanrna Terk : I Adet
Yoldan ihdas :2 Adet
Tehvid :2 Adet
lfraz 2 Adet

yaziarr

Cins DeSiqikliSi ; 2 Adet
inqaat Ruhsatr :2 Adet
iskan Ruhsatr :2 Adet
imar Durumu Belgesi:IO Adet

l- Faaliyet ve Proje Bilgileri:
-Kullanrma acrlan bir adet Sokaga Belediyemiz Meclisince isim verilmiqtir

-Eski binalann adres sisteminden kaldrrrlmasq parsel igerisindeki ruhsatsrz olan ve balrmsrz
bdltim sayrsmda de[igiklik yaprlacak olan binalann tanrmr Numarataj servisimizce yaprlarak,2 adet
binanur "Yanan Yrkrlan Yaprlar Formu" diizenlenmigtir.

-
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Numarataj Servisi
Numarataj Servisi , Belediye ve miicavir alan srrurlan igerisinde bulunan adres bileqenlerinin
Adres ve Numaralamaya iligkin ydnetrnelik hiik0mleri doSrultusunda tanrmlanmasr gtirevini
iistlenmiqtir.
Numarataj S ervisince verilen hizmetlerin baqrnda;
-Belediye ve miicavir alan smrlarr igerisinde bulunan adres bileqenlerinin Adres ve
Numaralamaya iligkin ydnetmelik hiikiimleri do[rultusunda tanrmlanmasl.

-Tanrmlanan adres Bilegenlerinin Adres Kayrt Sistemine, numarataj yazrhmma ve diSer datalara
iqlenmesi.
-Tanrmlanan adres bile genlerinin plakalannrn montaj r.
-Adres Kayrt sistemine iqlenen adres bileqenlerinin imar servisince inqaat ruhsatr veya Yapr kullanma
izri alabile cek tarzla diizenlenmesi.
-Yeni olugan veya imar planlanna gdre oluqmasr muhtemel Cadde ve Sokaklann isimlendirilmesi ve
Adres Kayrt sistemine iglenerek plakalarrnrn montajr.
-Oluqturulan adres Bilegenlerinin sayrsal ortama iqlenmesi ve ilgili birimlere konu hakkrnda
teknik destek verilmesi.
-Oluqturulan adres Bilegenleri konusunda di[er Kamu Kuruluglanna(ilge Emniyet Miidiirlti[ii,
Jandarma, ilge Ntifus Miidiirltigii, PTT, Muhtarhklar vb.) gerekli bilgilendirme ve teknik destek
verilmesi gelmektedir. -Teknolojik imkanlann yararh bir qekilde kullanrlarak adres bilegenlerinin
halkrn anlayabilecefi ve siirekli li[in sa[layabilecek yapr oluqturulmasr.

icra Servisi Amme Alacaklarr Tahsilat Ddkiimii

Emlak Vergisi ve Qev.Tem.Vergisi : -
Hayvan Kesim Ucreti: -
6111 sayrh Bazr Alacaklann Yeniden Yaprlandmlmasr ile ilgili kanunun gere[ince borglu
vatandaqlarrmrz taksitlendirmeye gittikleri igin icra yolu ile tahsilat yaprlmamrqtr.

ZABITA MEMURLUGU

Zabftamrz 5393 sayrh Belediye Kanunun 51. maddesine giire "Belediye Zabfiasr Beldede esenlik,
huzurluk, sa[hk ve dtizenin sa[lanmasr ile gtirevli olup, Belediye Meclisi tarafmdan yerine
getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkmda mevzuatta <in gtiriilen ceza ve

diger yaptrrmlan uygulamakla" g0revli krhnmrgtr.
Zabfi amrz bu gdrev lerini;
I ZabfiaMemur ile yerine getirmektedir.
Kendisine verilen bu gdrevler do$ultusunda do[al afetler, ymgm, ola$an iistii durum gibi
zaruret hallerinde diizenli gahqma saatleri drqrnda mesai saatlerine ba$r kalmakszm, aynca dini
ve milli bayramlarda, genel ve hafta tatili olan giinlerde de akqam saat 17:00 dan sonra yaz:rl. 05:00,

krgrnda 02:00 a kadar Zabfta Hizmetlerinin aksatrlmadan ytiriitiilmesini saplar.Zabfiamul4l$4l|995



^ l!_:.*,!rDa.*- \{ _

^!/Z--L\Z
d/ g-- M

rlliTA,=
"q#KP" 

KEMER BELEDiyEsi 20rs ytLt FAAL|yET RApoRU

Tarih 55364 Sayrh Resmi Gazete de yayrmlanarak ytiriirliige giren Belediye Srhhi Zabfia
Ydnetmeli[i ve 30.11.1994 tarih ve 19941113 sayrh Belediye Zabfta Ydnetmeli[i baqta olmak inere;
5393 sayrlt Belediye kanunu, 1608 Sayrh Belediye Cezalan Kanunu, 775 Sayfi Gecekondu Kanunuo
1593 Sayrh Umumi Hrfzrsrhha Kanunu, 3194 Sayrh imar Kanunu, 4077 Sayir Ttiketiciyi Koruma
Kanunu, 287 2 Sayir Qevre
Kanunu, 394 Sayrh Hafta Tatili Kanunu,5326 say. Kabahatler Kanunu, Ozel Servis Araglarr
Ycinetmelili igiqleri Bakanhgr Okul Servis Araglan Ycinetmeli$i olmak izere kanunlar
gergevesinde gdrev yapmaktadrr.
Zabrtamrnnilgemiz mticavir alan smrlarr igerisindeki gdrev ve sorumluluklarr;
-Oncelikle beldenin diizenini, belde halkrnrn huzurunu ve sa$h[rnr korumak amactyla Kanun,
Tiiziik ve Ydnetmeliklerde kendisine verilen gdrevleri yapmak, ayrrca diler Kamu Kurum ve
Kuruluqlarrn yetki alaruna giren suglarr ilgili birimlere bildirmek.
-Belediye smrlan igerisinde bulunan srhhi, gayri srhhi ve umuma agrk istirahat ve e[lence yerlerinin
denetim ve kontrollerini dtizenli olarak yaparak ig yerlerinin ruhsatlandrtlmasmt, diizenli
faaliyetlerini stirdtirmelerini, insan salh[rnr ilgilendiren halkrn yiyip igtipi,yatrp kalktrSr, taranrp
temizlendipi, gezip eglendili ig yerlerinin diizenli denetim altrnda tutarak kontroliinii yapmak.

-Belediyemiz hudutlarr dahilinde ana arterler bagta olmak iizere sokak, park ve meydanlarda
sa[hksrz, kanun ve nizamlanna aykn olarak satrq yapan seyyar satrcrlara ve Ilgeye kagak olarak
sokulmak istenen yiyecek, igecek vs. mtidahale ederek tutanakla teslim almak ve imhasrnt
yapmak.
-Mticavir alan smrlarr igerisinde belirlenmiq olan haftanrn I gtinii toplam I Adet kurulan semt
pazarlarrnda gerekli denetim ve kontrollerin diizenli srkhklarla yaprlarak satrlan tiriinlerin
kontroliini.in, etiketlendirilmesinin, tezgdhlarrn ve halkrn ahq verigini rahat ve kolayca yapabilmesi igin
gerekli denetim ve diizenlemeleri yapmak.
-Mticavir alan srmrlarr igerisinde grkartrlan moloz, g<ip, a[ag dalarr vs. gibi kdtii g<iriinim arz eden ve
ilgemizin estetik ve dolal gdriiniim0nii bozan atrklarrn ilgili birimlerle koordine igerisinde
gahgarak kaldrnlmasrnl ve temizliSini sa[lamak.

Mticavir alan smrlan igerisinde trafik akrgrnr engellememek ve yayalarrn can ve mal giivenlili
sa[layabilmek igin Dolmug araglarmn durak yerlerinde indi- bindi yapmalarr igin kontrollerini
yapmak.
-Miicavir alan igerisinde gahgmakta olan Servis Araglannrn kontroliinti yapmak.
-Belediyemize ba[h di[er birimlerin gahgmalarr srastnda yollara park eden araglan kaldrmak ve

yolu trafi[e kapatarak gahgmalarrna yardrmct olmak.

RUHSAT BURO SERVISI
5393 Sayrh Kanun ile igyerlerinin ruhsatlandrnlmasq denetim ve kontrolii Belediyelerce yaprlmaya

baqlanmrq; Zabrtamrz btinyesinde de ttim bu faaliyetlerin ytiriitiilebilmesi sa$lanmaktadrr.

2015 yrh igersinde;

-2015 yrhnda 4 adetidari Yapanm Karar Tu
kesilmiqtir.

tana[r diizenlenmig ve

d
ll 18 

|LJ-/

540,00-TL para cezasl
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-Krq aylannda sel felaketine karqr personellerimiz fiilen gdrev yapmaktadrlar. Aynca selden sonra
gamur olan caddeler geceleri Zabfta, itfaiye ve Temizlik iqleri ile birlikte yrkanarak
temizlenmektedir.
ilgemize rizellikle yaz aylarrnda di[er illerden gelen seyyar satrcrlar, dilenciler ve hurdacrlar
yapanlar tarafrmrzca toplanarak yed-i emin olarak Zabfta Memurlulumuzca deposuna ahnmakta
gerekli gdri.ilenler imha edilmektedir.
TRAFIK BURO SERVISI;
-Servis Araglanna uygulamalar yaprhnaktadr.
-Belediyemizin diler birimlerine gahqmalarrnda trafik agrsrndan yardtmct olunmugtur.
(Kanalizasyon, itfaiye, Su iqleri vs.)
-Belediyemiz miicavir alanr igerisinde bulunan
yapmalarr ile ilgili uygulamalar yaprlmrg uymayan
Belediyemiz Enciimenine sevk edikniqtir.
-Belediyemiz miicavir alanlan igerisinde Minibiis durak yerlerine park eden araglarave kaldrnm
iizerine park eden araglan uygulamalar yaprlmrq, Araglannr kaldrrmayan I kigiye Zabft
Varakasr tanzrn edilerek Belediyemiz Enctimenine sevk edikniqtir.
-Okul grkrg saatlerinde <i[rencilerin giivenli[i agrsrndan okul dnlerindeki kaldrrrmlardan
motorlann gegmemesi igin uygulamalar yaprlmaktadrr.
-Cadde tizerlerine geliqi g.drzel konulan Araglarrn kaldrrlmasl amacl ile periyodik olarak Emniyet
Miidiirliigti Trafik Tescil Biiro Amirli[i ile birlikte uygulamalar yaprlmaktadr.
-Belediyemiz smrlan igerisinde toplu taqrmacrhk yapan araglann denetimlerini yapabilmek ve
belli bir standart getirebilmek igin Toplu Taqrma Ytinetmelifi hazrlanmrqtn.
Zabrta Mtidiirliigiimld,zyasa, ydnetmelik ve ttiziiklerin kendisine yiikledi[i gtirevleri ve
sorumluluklarmrn bilinci igerisinde gahgarak gece - giindiiz - bayram ve tatil gtizetmeksizin her
tiirlii iklim ve hava kogullarrnda gi.iniin 24 saat hizmet vermeyi stirdi.irmektedir.

BELEDIYEMIZ ARAC LISTESI
Srra No Plaka Marka Model Cinsi

I l5 NH 666 RENAULT FLUANCE 2010 Hizmet Aracr
2 15 DY 002 DOGAN SLX 1995 Hizmet Aracr
a
J t5 D4202 MERCEDES SPINTER2O8D 1998 Min btis

4 15 AK 563 FORT TRANSIT 2005 Min biis

5 r5 AK 439 FOTR CONNECT 2005 Hizmet Aract
6 t5 DY 133 FATIH BMC t996 Damperli Kamyon
7 15 DR 213 FORD CARGO 1986 itfaive Aracr
8 l5 AP 810 ivBco os-g t994 ltfaive Aracr

9 ls AK 966 ISUZU NPR 20t2 Ctip Aracl
10 15 DS 293 TVECO OTOYOL t993 Ctrp Aracr
ll HIDROMEK HMKIO2S 200s Is Makinesi Kato
t2 MF 285 1984 Is Makinesi Kato
l3 15 AN 780 STEYR 8073 t99l Traktdr
T4 l5 AB 598 FORD CARGO 2532D 20r5 Damperli Kamyon
15 15 AB 592 FORD CARGO 2532D 20t5 Yangrn siindiirme

Minibiislerin durak yerlerinde indi - bindi
I kigiye gerekli ZabrtYarakasr tanzim edilerek

DI
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20 I 5 YILI FAALIYETLERIMIZ
Kemer Belediye Bagkanhgr tarafinda Burdur yolu gift yol reftijiinde bulunan apaglar ve gtil

fidanlan zararh haqerelere karqr ilaglama yaprlmrqtrr.
Yine aynr yol park ve bahgeler giibreleme, budama ve bakrmlart yaz aylan siiresince

yaprlmrq ve sulanmrqtrr.

Qift yol ilaglama Qift yol ilaglama

Qift yol Giibreleme ve Baktm Qift yol Giibreleme ve Baktm
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Qakmak Sokak Parke Tagr D6qemeli Qakmak Sokak Parke Tagr D<igemeli

Gazi Caddesi Parke Taqr Ddgemesi Gazi Caddesi Parke Taqr Ddgemesi

Karanfil Sokak Parke Tagr Dciqemesi Yayla Sokak Parke Tagr Dciqemesi
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Belediyemiz tarafnda llgemiz igerisindeki Park, Bahge yol kenarlan ve kaldrrmlar
Belediyemizde gahqan iq-Kur iggileri tarafmdan Otlann bigilerek toplanmasr, Agaglann budamasr
yaprlarak gapalanmasr ve temizlenmesi yaprlarak gizel bir gdriiniime kavuqturuldu.

Otlarrn Bigilmesi A[aglann Diplerin in Qapalanmasr

Otlarrn Toplanarak Atrlmasr Parklarrn Genel Temizli[inin yaprlmasr
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ilgemiz Kemer Akprnar Caddesinin asfalt olan yolun kaldrrlarak parke ddgemesi igin ve
yine ilgemiz Yenicami mahallesi Cumhuriyet caddesindeki gok eski dOgenmig parke taqrn

kaldrrrlarak yeni parke taqr ddgenmesi igin 90.000.-TL. parke tagr altm ihalesi yaprlmrq olup,
Belediyemizin kendi imkanlan ile yukarrda adr gegen yollara dtigemesi yaprlmrqtr.

Akprnar Caddesi Parke Tagr Drigemesi Akprnar Caddesi Parke Tagr Dd,qemesi

Cumhuriyet Caddesi Eski Hali Cumhuriyet Caddesi Parke taqr Ddgendikten sonra
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ilgemiz Kemer Yenicami mahallesi Adnan Menderes Caddesi iizerinde bulunan

gevre yolunda yol kenarlarma istinat duvan ve dranaj galqmasr yaprlmasr 110.000,00-TL bedelle
ihale edilmiq ve yaprmr gergeklegtirilmiqtir.

Qevre Yolu Istinat Duvarr Qevre Yolu Istinat Duvart

Qevre Yolu istinat Duvarr Qevre Yolu Istinat Duvart

Qevre Yolu Istinat Duvart Qevre Yolu Istinat Duvart
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Kemer ilge Milli Efitim Mtidiirli.igince Burdur ili ve ilgeleri genelinde ortaokul ve lise

smrflar arasmda Kemer ilkokulunda "l00 TEMEL ESER KiTAP OKUMA YARI$MASI"
diizenlendi. Yanqmanrn ddiil tdreninin de dsencilere toplam 5.000,00.-TL para 6di.ilii daprtrldr.Ttirenin
ardrndan Protokole, O[rencilere, velilere ve misafirlere Belediye Baqkanh$r tarafindan dlle yemeli ve Aynr
zamandaTtirk Halk Mtizigi Sanatgrsr Sebile CAN tarafrndan Konser verildi.Aynr giin ilgemiziZiyaret eden

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanr Taner YILDIZ ve Millet vekillerimiz tarafindan ilgemiz Hiik0met
Binasmm agrhqr yaprldr.

Okuma Yansmasr IlkoEretim OkuluOkuma YarrEmada O[le Yernefi

i lqerniz Fliikiirnet Binasrnrn AgrlrEr Tiirk Halk Miizisi Konsen
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Kemer Belediye Baqkanr Durmug ERDEM ile Bem-Bir-Sen Burdur Il Bagkanr
Mustafa DEMIR Sosyal Denge Tazmtna1;' S<izleqmesi yaprldr. Belediye Bagkam odasrnda gahqan

memurlarurm maaglanmn iyileqtirilmesini ting<iren protokol imzalandr.

Sosyal Denge Srizleqmesi yaprldr. Sosyal Denge Sdzlegmesi yaprldr.

ilgemiz Kemer de Kurban ve Ramazan Bayramlannda KapalrPazar yerinde Kamu Kurum
ve Kuruluglan ile Vatandaqlarrn katilrmr ile toplu bayramlagma yaprldr.Belediyemiz tarafinda
bayramlagmaya gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.

Kapah Pazar yerinde Bayramlaqma Kapah Pazar yerinde Bayramlaqma
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KURUMSAL KABILIYET VE KAPASITENIN DEGERLENDINITI,mSi
a-usn-rwt-uru-en
*1956 yrhnda kurulan bir Belediye olmamz.
*Yrinetim kadrosunun tecrtibeli olmasr
*Sosyal yrinden ttim halkrmvaher konuda ulagma
*Kiiltiir ve sanat etkinliklerinin baqanyla ytir0tiilrnesi.
*Hizmet binasr ve taqrrmazlar ytintinden yeterli olunmasr.
*Teknolojik alt yaprnrn yeniliklere uygun ve yeterli olmasr
*Alt yapr gahqmalarrnda i9 ve drg kaynak bulmada bagan
*Sorunlarm belirlenmesi konusunda baqan
*Qahgan personelin verimli ve etkin gahqmasr

B- ZAYIFLIKLAR
*Makine parkr ve arag gereg eksiklipi
*Qahqanlar arasmda iicret dengesizlipi (iggi-memur)
*Personel iicretlerinin bttge oranrnrn yasal srnn iizerinde olmasr nedeniyle srkmtt gekilmesi
*$ehrin alt yaprsrmn yetersiz olmasr
*Emeklilipi gelmig personel sayrsmrn ytiksek olmast.
*Birimler arasr koordinasyon eksikli[i
*Hizmet igi eSitim eksikliSi
*Teknik eleman ve memtupersonel say$mm eksikli[i

-DEGERLENDIRME
5018 sayrh Kamu Ydnetimi ve Kontrol Kanununun getirdi$i mali saydamhk ve hesap

verme sorumlulu[u ve anlayrqrna dayanarak 2015 yrh faaliyet rapomnu haznlamrg bulunmaktayrz.

2015 yrlurda da di[er yrllarda oldupu gibi btitgede mali disiplin saplanarak, gelir -gider btitgesi

arasmda denklik korunmug, bdylece bi.itge agrfr meydana gelmemiqtir.

2014 2015

GELIRBUTCESI 4.000.000,00 4.200.000.00

ciDERBUTESI 4.000.000,00 4.200.000.00



ffiffi KEMER BELED|YES| 2015 YILI FAALIYET RAPORU

MALI HiZMETLER BiRiM YONETICISNIN gEyeNI

Mali hizmetler birim yOneticisi olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali ydnetim ve kontrol mevzuatr ile di$er mevzuata uygun
olarak ytiriittildtiltinii, kamu kaynaklarrnrn etkili, ekonomik ve verimli bir gekilde
kullanrlmasrnr temin etmek tizere ig kontrol stireglerinin igletildiSini, izlendi[ini ve gerekli
tedbirlerin almmasr igin diigiince ve iinerilerimin zamanrnda tist ydneticiye raporlandrSrnr
beyan ederim.
idaremizin 2015 yrh Faaliyet Raporunun "III/A- Mali Bilgiler" bdliimiinde yer alan bilgilerin
giivenilir, tam ve doEru oldu[unu teyit ederim.

\^. I\lt'./
Igiail OZAY

Mali Hizmetler Miidtirii

iq rcoNrnol GUVENCE BEYANT

Ust Y<inetici Olarak Bilgim Dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin gtivenilir, tam ve do[ru oldu[unu beyan ederim.

Bu raporda agrklanan faaliyetler igin biitge ile tahsis edilmig kaynaklarrn, planlanmtq
amaglar do[rultusunda ve iyi mali ytinetim ilkelerine uygun olarak kullanrldr$nt, ig kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara iligkin iqlemlerin yasalhk ve di.izenlilili
konusunda yeterli giivenceyi safladrprnr bildiririm.

Bu gi.ivence, tist yrinetici olarak sahip oldu$um bilgi ve de[erlendirmeler, i9 kontroller, i9
denetgi raporlan ile Sayrqtay raporlan gibi bilgim dahilindeki hususlara
dayanmaktadrr.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkrnda
bilgim olmadr[rnr beyan ederim.


