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"Ça!ışmadan, üretmeden, rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmlş top|umlar,
önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbalIerini kaybederIer."
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DEĞERLİ uıncr_,is üynsi ARKADAşLARIM
5393 sayllı Belediye Kanununun 56. maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporlan
Hakkında Yönetmelik hfütimleri gereğince 0|10|120|6 _ 3111212016 tarihleri arasındaki idari
faaliyet raporumu birim faaliyet raporlarından da faydalanarak sizlere srrnuyonım.

Sunduğum faaliyetlerin kararlaştınlmasında karar orgaru olarak emeği geçen siz
meclis üyelerimiz ile hizmetlerin üretilmesinde emeği geçen büttln belediye personeline
sonsuz teşekktir ediyor, saygılanmı sunuyonım . (06 l 04 l20 |7 )
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MisYon krsaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun "varlık
sebebim nedir?", yani "Niçin vaJ:ım?" sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyeler, belde

ve belde halkının ortak

nitelikteki medeni ihtiyaçlannı
karŞılaYabilmek amacıyla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda
insanlarımızln ve Şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik
ve sosYal geliŞmeye paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni talepler ortaya
Çıkmaktadır. Belediyeler, belde ve belde halkırun oıtak ihtiyaçlarını kaışılamak için hizmet
Veren kuruluŞlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanınrn ihtiyaçlannı sağlıklı ve
sürdürülebilir biçimde karşılamak zorundadırlar.
Belediyeler, şehirlerin planlanmasından imara uygun yapılaşmasınrn sağlanmasına; su,
kanal. yol gibi alt yapı hizmetlerinden, park, otopark, oyun parkı, spor alanları ve tesisleri gibi

toPlumsal yaŞam için zorunlu olan donatı alanlanna; halkın sağlığı için işyeri
denetimlerinden. toplumsal nizam için gerekli önlemleri almaya; beldenin temizliğinin
sağlanmasından, çevrenin korunmasına; ihtiyaç süiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan,
kültürel faaliyetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle

yükümlüdür.

Belediyelerin görev ve yetkilerine bakıldığınd4 bir insanın doğumundan öltimiine
kadar geçen süre içerisindeki her aşamasında belediyelere sorumluluk ytıklendiği
görülmektedir. Dolayısıyla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortak
ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratej ik öneme sahip kurumlardır.
Belediyelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refah
iÇerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Daday Belediyesi, Daday'ın,
huzur ve refah İÇerİsİnde yaşanan bİr şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul

etmektedir.
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VizYon, bir kurum iÇin realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından
benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha aç* bir ifade ile Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz,,
sorusuna vereceği cevaptır.

KuruluŞ amacı toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak olan ve toplumdan aldığı yetki ile ve
sürekli
eleŞtirilmektedir. Kaynakların israf edildiği. halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği,
kırtasiYecilikle özdeşleşen bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak
uğuna
sorun Çözme anlaYıŞının feda edildiği ve benzeri birçok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar
devletten
bekleYen, devlet karşısında kendisini hesap verme konumunda gören birey ve toplum. demokrasi

yine toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten kamu yönetimi, uzun süredir

kültürünün ve özgürlüklerinin gelişmesi ile etkilenen olmaktan
çıkarak etkileyen olma aşamasına

girmiŞtir. Artık, kamu Yönetiminin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla
asıl patronun
kendisi olduğu bilincine ulaşan toplum, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

Kamu Yönetimine yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiminin yerelde örgütlenmesi olan
belediYeleri de kapsamaktadır. Halka düa yakın oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir

kitle tarafindan ve daha yakmdan takip edilmekte; bu da eleştirilere zemin

hazırlamaktadır.
BelediYeler belde ve belde halkına hizrrıet için kurulmuş kamu tüzel kişilikleri oldukları için beldeye
ve belde halkııra yönelik hizmetler sunmaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler için kalite, belde ve belde
halkına sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere süip olmasıdır.

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanrnda sunumunun önemi de göz
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite: belde ve belde
halkına Yönelik hizrrıetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve

zamanında üretilen ürün veya hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Bir

belediYe hizmetinin hizmete bağlı özellikleri tamamen taşıması, etkin, verimli ve
zamanında üretilmesi de Yeterli değildir. Bu himıetin aynı zamanda vatandaşı memnun edecek
biçimde sunulması da önem arz etmektedir.
Vatandaşın belediye hizrrıetlerinden beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden

artmaktadır. Artık sadece dahafazlahizmet değil, daha kaliteli hizmet talep edilmektedir.

Daday Belediyesi, Daday halkının belediyeden beklediği himıetleri kaliteli. verimli, etkin
biÇimde gerÇekleŞtirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer kurum ve kuruluşlara örnek olmayı kendisine
vizyon olarak belirlemiştir.
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y AzI işı,nni ıvıtinünrüĞü cönrcv TANIMI
Belediyeye meclisi ve encümeninin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak sel«etarya işlerini yasa,
tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanrnda yaparak belediye kuruluş ve tiniteleri ile
koordinasyonu sağlamaktır.

KADRO VE PERSONEL DURUMU
MEVCUT MEMUR KADROLARI
BoŞ
ToPLAM
DoLU
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Bünyemizde 13 memur, 13 kadrolu işçi,
hizmetler yürütülmektedir.

l

adet mevsimlik işçi ve 11 adet taşeron işçi ile

yAzlişLnni vıÜ»ÜnıÜĞü xn»no DuRuMu
L-Yazı İşleri Müdürü :Dolu
2-Yeri Hazırlama :Boş

3-Bilgisayarİşletmeni :Boş

y AzI işı,rcni vıüoünr,üĞü nripvraNLARI
l-Bilgisayar
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işrnni vıü»trnı,üĞü rıariynrl,nni
.0|.2016 ve 31.|2.2016 tarihler arasındaki bir senelik faaliyet siiresi içersinde
Belediyemize diğer Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlardan gelen ]19 adet evraktan
238 adet evraka ve Belediyemize verilen 80 adet dilekçeye gerekli cevaplar
yönetmelikler doğrultusunda verilmiştir.Giden evrak sayısı ise 409 adettir.
Belediyemiz hizmet araçlanna, hizmet binasına ve ilçenin ihtiyaçlan olan
hizmetlerin karşılanmasrna dair Encümen toplantılannda25 adet karar alınmıştır.
Belediye Meclisinin 20l6 yılının l0 ayında yapılan olağan Meclis toplantılannda 35
adet karar alındı ve alınan bu kararlar ilgili birim ve yerlere gönderilerek gerek-li
işlemler sonuca bağlanmıştır. Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden 41 çiftin
evlenme işlemleri yapılarak Nüfus Müdürlüklerine ve Devlet İstatistik kurumlarına
bildirilmiştir.
Relediyemiz mevcut Memur kadrosunda çalışan 13 memurun D.M.Kanunuır 64.ve 37
maddeleri hükümlerince terfisi gelen memurlarrn aylar itiban ile terfi yfüseltilmeleri
yapılmıştır.
İçişleri Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri doğrultusunda İç İşleri Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Hizmet içi Eğitim planı çerçevesinde 6 aylık periyotlar halinde İnsan Haklan
Halkla İlişkiler, Kamu Personeli ile ilgili düzenlemeler.yazışma ve biiro işlemleri 657
Sayılı Devlet Memurlan kanunu Sivil Saıunma Afet Kriz ve Güvenlik Mevzuatı AP
ve Uluslar arası İlişkiler yolsuzlukla mücadele ve Etik, Terörle mücadele,Tasamıf
tedbirleri,Enerji verimliliği,Bilgi edinme kanunu,İdari yaptırım ,Kamu Hizmetleri
01

Standart dosya, Koruyucu Güvenlik Öze| Talimatı,Yangından

korunma

yönergesi.Sivil Savunma Planı Alarm İş takvimi,Kadro Erteleme öneri çizelgesi,ve
dosyalama ilgili birimlere sunuldu. Faaliyet süresi içersinde kurumlarca istenilen
İstatistik bilgiler Personel durum çizelgeleri, İstihdam verileri, Memur-İşçi dolu boş
durumlarını gösterir çizelgeler ile anket formları hazırlanarak ilgili kurumlara
gönderilmiştir.
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MALİ rrizıvınrr,ER çönnv TANIMI
Belediyemiz gelir gider her türlü harcama ve demirbaş kayıtlanrun tutulduğu birimdir.

MALİ ırizvrnrr,nR ıvıününrüĞü KADRo DuRuMU
1-Mali İşler

Müdi.irü :BOŞ

2-Muhasebe Memuru :BOŞ

Bünyemizde

1

büro görevlisi (taşeron işçi) ile hizmetler yürütülmektedir.

MALİ HizvıBrLER vıününrÜĞü FAALİyETLERİ

o

Belediyemiz Muhasebe senisinde 2016 yılında Gelir Gider,Kesin Hesabı ve 20|6
yılı Bütçesi hazırlanarak Belediye Enciimeni ve Belediye Meclisinde görüşülerek

karara

a,

Hizmetlerin ytirüttilmesi ltizumlu gelirlerin
Kanun.Tüzük,Yönetmelik ve Talinratlara uygun olarak Tahakkuk ve tahsilatı
sağlanmış, aynı yıl içinde tahakkuk eden giderlerden Kanun ve Yönetmeliklere
uygun olarak harcamalar yapılmıştır,2016 Yılı içersinde 2015 yılı kesin hesabı ile
bağlanmıştır.

2016 yılı bütçesi hazırlanarak Meclis de yapılan oylamada kabul edilerek onaylanan
bütçe ve kesin hesaplar ilgili makamlara sunulmuştur.
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gnrgniyp, NiN crcı-,inr,rcni
BiNA vERGisi
ARSA VERGIS.
ARAZI VERGISI
EvRE vE TEMizrirvpncisi
HABERLEŞME VERGISI
pı-prrniK VE HAVAGAZI

62.331,39 TL
13.331,76TL
8.146,86 TL
13 .823,I4 TL
4.516,20 TL
35.403,53 TL

yANGIN siconrası vpncisi
ILAN VE REKLAM VERGIS
gNa Nşeer HARCI
iscer HARCI
IS YERI ACMA
TELLALLIK HARCI
MUAYENE, DENEIM VE

890.78 TL
10.193.46 TL
8.936,28 TL
15"049,50 TL
5.850,00 TL

IFIALE ILAN YAYIN GEL
DIGER HIZMET GELIRLERI
SU HIZMETI G
TAŞINMAZ KIRA GELIRLERI

467,,60

rürpriıı,ı vBncisi

98.582,12TL
I5336,44 TL

KoNTRoı ücnnrı-pni

22.100,54 TL
243.064.02 TL
40.242,00 TL
56.975.67 TL
1.506.100,4l TL

MEvDuAr peizrgni

MERKEZDEN ALINAN
pAyLARr iı-ı-pn B ANKAS I
GECIKME ZAMLARI
VPnCi BARISI TEFE TUTARI
TEFE/TUFE TUTARI
6736 SAYILI KANUN KATSAYI
TUTARI
VERGI CEZALARI
Bn cpsirri cprinrpn
TASIMR SATIS GELIRLERI

TOPLAM

p

*a.

TL

16.858,10 TL
1.889,51 TL
1.305.28 TL
470,07 TL
676,65 TL
59.025,00 T[,
| 3.100.00 TL
i

2.244.666,3l
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TL

11

2016 yıIı Emlak servisinde Emlak Kayıtlan kayıt suretleri dtizenli olarak tutulmuş, 65 yaş
aylığı, yeşil kart, fakir fukara fonu muhtaçlık belgesi,veraset belgesinin düzenlenmesi ,Tarım
Kredi arazi belgesi çıkartm4Tapu değerleri ve birim fıyatlarırun çıkaıtılması,Gayrimenkul
bilgi formlanrun doldurulması,Ç.T.V'si tahakkuklarırun takibi işlerinin yapımı,Tapu alım ve
kayıtlarında istenilen bilgilerin cevapları Sosyal Yardımlaşma yazışmalarına cevaplar
verilmiştir. İşkur hizmet yetkilisi olarak ilçenin iş başvuruları ve giincelleşmeleri yapılmıştır.

Bünyemizde

1

büro görevlisi (kadrolu işçi) ile hizmetler yürütülmektedir.

Tahakkuk ettirilen İlan ve Reklam vergisi, bina, arsa, arazi ,Ç.T.V. , su gelirleri, kira işgali,
pazar yerleri ve umumi işgal harçlarırun tatısilatları yapılmıştır. Tahakkuka bağlı
tahsilatlardan ise tahsilatı yapılmayanlar bir sonraki yıla devredilmiş olup yasal stiresi içinde
tahsil edilecektir.

Bünyemizde

1 büro

görevlisi (kadrolu işçi)

ve 1

memur (tahsildar)

ile

hizmetler

yürütülmektedir.

ffiffi
Z ABIT A ıvıtı»Ü nL ÜĞÜ KADRO DURUMU
|- ZabıtaMemuru
2- Bld. Trafik Memuru
3- Zabıta İşçi

l

ç

Dolu (1)
:Dolu (1)
:Dolu (l )

:
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zABITA vıününrüĞü nripıvıaNLARI
l- 1 adet motorsiklet
2- l adet Ford pikap
3- l adet minibüs
Z ABIT A rvıÜ»Ünl ÜĞÜ

FAALİYETLERİ

Belediyemiz Zabıta Hizmetleri ilçemizde günün 24 saatinde görevli olarak çalışmaktadır. İlçede
başıboş dolaşan köpekler kontrol altına alınıp krsırlaştınlması yapılmıştır. İlçemizmezbahanesinde
kesilen etlerin veteriner tarafından kontrolleri yapıldıktan sonıa ilçe kasaplarına dağıtımı ve
kontrolleri denetimi yıl boyunca yapılmıştır. İlçemizde alkol ve tüttin iirtinleri satışı yapan yerler
ile intemet salonları ve küvehaneler denetlenerek 5727 sayılı yasa gereği ' Kapalı Alanlarda
Sigara İçilmez' afişleri dağıtılıp Emniyet Müdtirlüğü ve Halk Eğitim Müdtirlüğü ile iş birliği
yapılarak ilçe halkı bilgilendirilmiştir. İlçenin temizlik işleri, personel az olsa da titizlik ve
hassasiyetle tek olan sıkıştırmah çöp kamyonuyla haftanın 7 günü yapılmakta, mahalle ve sokaklar
arasında eskiyen ve yenilerinin konulması gereken yerlere yeni alınan çöp konteynırlan
konmuştur. İlçemiz Orman İşletme Müdürlüğü ve İcra Müdürlüğü'nde yapılan tellaliye satışların
dao/o l tellaliye ücreti olarak Belediyemize gelir sağlanmıştır.

irr.tiyn HizMETLERi KADRo
1- İtfaiye Çavuşu :Boş

23-

İtfaiye Eri

İtfaiye Eri

DIJRUMU

(1)

:Dolu (5)

:Boş (l)

ITFAIYE HIZMETLERI EKIPMANLARI

l-

BMC Arazöz

2- Fatih Arazöz
3- Ford Arazöz
4- Traktör

(5 tonluk)
(3 tonluk)

13

irrı.iyp rrizvınrr,nni raariynrl,nni
Belediyemiz itfaiyesi 24 saat çalışma 24 saat izinli olmak ijzere 2 vardiyalı sistemde çalışmaktadır.
2016 yılında ilçemizde çıkan 8 adet yangın başarıyla söndtirülmüştiir" Yaz aylarında ilçemiz cadde
sokakları yıkanarak temizliği yapılmıştır. İlçemiz Lise ve İlköğretim okullarında yangm tatbikatı
yapılınıştır. Kış öncesi Resmi Kurum bacalan kontrol edilmiştir. Park, büçe ve Pazar yerleri
sulanıp genel bakımlan yapıldı.

$
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FEN işı,nni wıüoünl,üĞü

cönnv TANIMI

Belediye mülkü olan veya Belediye'nin hiikmü tasamıfu altında bulunan yerlerde belli
program kapsamında park ve çewe dtizenlemelerinin yapılması, binalann, tesislerin ve yaya
yollarının projelendirilmesi, imkanlar ölçüsiinde yolların yapılması veya yenilenmesi, bozulan
yolların veya trefuvarların tamirinin yapılmasr, eski yapılann yıkılması ve yıkrmr için gerekli
yazışmalann yapılması, mahalle ve sokaklaıa konteynır ve çöp kovalarının yerleştirilip
kontrollerinin yapılması, şehir içi yollarırun imar planına uygun olarak trafiğe açılması için
yeni yol açımı ve stabilizı§yonu, açılan yolların beton parke veya asfalt vb. kapl€ıması,
kanalizasyon şebeke diizenlemesi ve arızaları, içme suyu tahlillerinin yapılmasr, içme suyu
şebekesi döşenmesi ve bakımı vb. gibi hizmetler vermektedir. Bu görevlerin haricinde birime
gelen yazılar kanunlar göz önünde bulundurularak cevaplanmıştır.

FEN işı.,nni pıü»ünrüĞü KADRo DuRuMu
l-İnşaat Miihendisi
2-İnşaat Teknikeri
3-Taşeron işçi

:1

:1

:11

FEN işı,nni ıvıüoünrüĞü nripıvıaNLARI

l-

2345-

3 adet damperli kamyon
1 adet su

tankeri

3 adet çöp kamyonu

2adettraktör
2 adetkazıcı ytlkleyici
l adet silindir
l adetpikap

618- l

adet greyder

'J
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FEN işı.,nni ıvıününı,üĞü r^laıiyrcrr,rcni

o

Kanalizasyon şebeke yenileme çalışmalarımız tamamlanmıştır.

Kastamonu Üniversitesi Daday Meslek Yüksek Okulu projesi ve uygulaması için
Belediye Başkanlığı olarak kurumlarla yapılan protokolde belirtilen tüm yardımlar
yapılmıştır.

&a
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Dere ıslahı projesi ve uygulaması için Belediye Başkanlığı olarak kurumlarla yapılan
protokolde belirtilen tüm yardımlar yapılmıştır.

İş merkezi çevresinde bulunan aianda peyzaj çalışmalan yapılarak alan Cumhuriyet
Meydanı olarak adlandınlmıştır. Tiim çalışmaların tamamlanmasından sonra alan
tören alanı olarak da kullanılacaktır.
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kastamonu Üniversitesi Daday Meslek yüksek Okulu bahçesi için Başkanlığımızca
peyzaj projesi ve uygulaması yaptınlmıştır.

ı

Merkez Mahallesi 266 ada 14 parselde bulunan tescilli Daday Belediye Hamamının
restorasyonu için talebimiz karşılığında Kastamonu Valiliği Oluru ile Kastamonu İl
Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafindan yaklaşık maliyetin
(849.312,847 TL KDV Dahil) o^35,32'|ik kısmı olan 300.000,00 Tl-'nin Taşınmaz
Kültür Varlıklarırun Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında
Belediye Başkaıılığımıza tahsisi uygun görülmüşttir.
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Gıda, Tarım ve Hayvancıhk İl ve İlçe Müdilrlüğü denetimleri ile standartlara uygun
olarak yapımı tamamlanan mezbahanemizin ruhsat yenilemesi yapılmıştır.
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Makine ve araç parkımız geliştirilmiştir.
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İlçe merkezinde bahar aylarında sokak yıkanması, kış aylannda kar temizlik
çalışmalan ve giinliik sokak temizlikleri yapılmıştır.
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Kanalizasyon şebekesi yenileme çalışmalarımız sonucunda bozulan yollar için kilitli
parke ve sıcak asfalt yapımı çalışmalan devam etmektedir.
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Akaryakıt alımı ihalesi ve muhtelif ihtiyaçların karşılanması için doğrudan temin
usulü ile mal ve hizmet alımı yapıldı.
İlçemiz muhtelif yerlerinde imar plan tadilatları ve imara uygun olarak ifraz ve tevhit
işlemleri gerçekleştirildi.

o

7 adet inşaat yeni yapı ve yenileme ruhsatı verilmiştir.
7 adet yapı kullanmaizinbelgesi verilmiştir.

Belediyemizce İller Bankası A.Ş. 'den kredi kullanılarak arrtma tesisi projesi işine
başlanmıştır.
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