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KIZILIRMAK DELTASI
KORUMA VE GELİŞTİRME
BİRLİĞİ (SAMKUŞ) BAŞKANI
YUSUF ZİYA YILMAZ’IN
SUNUŞU
Merkezi Samsun olan Samsun
Kızılırmak
Deltası
Koruma
ve
Geliştirme
Birliği
Kızılırmak
Deltası’nda; Sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilirliğinin sağlanması, amacıyla kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Birliğin üyeleri
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Bafra Belediyesi ve 19 Mayıs
Belediyesidir. Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme (SAMKUŞ) olarak
hedeflerimiz Kızılırmak Deltası’nda sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge ve biyolojik
çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olacaktır.
Kızılırmak Deltası, Kızılırmak Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Samsun ilinin 19
Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırları içerisinde kalan alanın, Samsun-Sinop
karayolunun kuzeyindeki bölümü boyunca uzanmaktadır. Kızılırmak Deltası, ülke
topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturan Karadeniz Bölgesi’nin en büyük sulak alanı,
barındırdığı canlı sistemi açısından da Türkiye’nin en zengin ve geniş sulak alanlarından
birisidir. Sahip olduğu deniz, ırmak, göl, sazlık, bataklık, çayır, mera, orman, kumul gibi
yaşam alanları ile birlikte, eşine az rastlanan biyoçeşitliliği, deltanın nadir görülen
özellikler taşımasını sağlamıştır. Ötücülerle birlikte Deltadan geçen kuş sayısının bir kaç
milyona ulaşması ve dünyada nadir görülen kuş türlerine ev sahipliği yapmasıyla ün
kazanan Kızılırmak Deltası için günü kurtarmaya çalışan değil geleceği düşünen bir
anlayışla gerekenleri yapmaya çalışıyoruz.
Ulusal ve Uluslararası koruma statülerine sahip alanlar ile birlikte toplam 56.000
hektar olan Samsun Kızılırmak Deltası’nın; tüm bu alanlar ile birlikte korunması, Kızılırmak
Deltası’nda yer alan alanların gerek fiziki, gerekse bilimsel anlamda sürdürülebilirlik ilkesi
doğrultusunda koruma - kullanma dengesinin ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanması
için gerekli her türlü girişimde bulunmak ve gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak, resmi
ve özel tüm eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde bölgedeki doğal yaşamın önemini yeni
kuşaklara gururla teslim etmek istiyoruz.
2015 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları başlıklar altında bu faaliyet
raporu ile sizlerle paylaşıyoruz. Bu vesile ile çalışmalarımıza katkıda bulunan Meclis
Üyelerimize, Encümen Üyelerimize, Birlik Müdürümüze, gayret gösteren personelimize
teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.
Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı
Birlik Başkanı
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I-

GENEL BİLGİLER
A. MİSYON VE VİZYON:

Misyonumuz: Merkezi Samsun olan Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve
Geliştirme Birliğin misyonu Kızılırmak Deltası’nda; Sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge
ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak ve ilimizi ekonomik,
sosyal ve kültürel kalkınmasına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu
amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.
Kanunlarla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında
öncelikli alanları belirlemek, bütçenin önemli bir kısmını bu alanlara tahsis etmek ve tüm
hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak demokrasiyi güçlendirecek
şekilde kaliteli, verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.
Vizyonumuz: Merkezi Samsun olan Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve
Geliştirme Birliğinin vizyonu Kızılırmak Deltası’nda; Sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge
ve biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak, turizm alanında geleceğe
damga vurmasına vesile olmak için çalışmalara devam etmek.
Birliğe üye Belediyelerimizin ve Kalkınma Ajansı’nın her konuda sağlayacağı destek;
proaktif yaklaşımı ve yereldeki dinamikleri harekete geçirebilme gücü ile bölgesel
kalkınmada stratejik bir vizyona sahip olan Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve
Geliştirme Birliğinin bölgede reel yaşamın odağındaki vazgeçilemez konumunu
pekiştirmek Birlik vizyonunun en önemli unsurlarından biridir.

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR;
Bilindiği gibi, 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu
kurumlarında performansa dayalı bütçe uygulanmaya başlanmıştır. Bununla kamu
kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması,
hesap verilebilirlik, mali saydamlık, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve
raporlanması amaçlanmıştır.
11.06.2005 tarih ve 25842 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5355
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda görev ve sorumluluklar ile yetkileri 7, 8, 9, 13 ve
14. maddelerinde belirtilmiştir.
Madde 7- Birliğin organları; birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanıdır.
Madde 8- Birlik meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahallî idarelerin
meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından,
birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak
dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez.
Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.
Birliğin üyesi olan belediyeler için belediye başkanları, birlik meclisinin doğal
üyesidir. Birlik meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis üye tam sayısına
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doğal üyeler de dâhildir. Belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere
meclis üyelerinden birine yetki verebilir.
Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir
sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.
Birlik tüzüğünde, üye mahallî idarelerin birlik meclisinde nüfus ve katılım payı
oranına göre temsil edilmesine dair esas getirilebilir. Birlik başkanı aynı zamanda birlik
meclisinin de başkanıdır.
1. Meclisin Görev ve Yetkileri
Madde 9- Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.
a) Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Borçlanmaya karar vermek.
d) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
e) Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
f) Şartlı bağışları kabul etmek.
g) Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik
alacaklarının sulhen halline karar vermek.
h) Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.
i) Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini
seçmek.
j) Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
k) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
l) Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
m) Birlik Başkanı tarafından hazırlanıp sunulan bir önceki yıla ait çalışma raporlarını
incelemek ve kabul etmek.
n) Birliğe üye mahalli idarelerin bir sonraki yıl bütçesine koyacakları katılma payı oranının
gerektiğinde arttırılmasına karar vermek,
o) Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak özel-kamu kurum ve kuruluşları, Sivil
toplum kuruluşları, vakıflar, üniversiteler ile yapılacak işbirliği konusunda birlik
encümenine yetki vermek,
p) Birliğin feshine karar vermek,
q) Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak,
r) Birliğe yeni katılan üyelerin kabulüne veya birlik faaliyetlerine katılmayan veya
yükümlüklerini yerine getirmeyen mahalli idarelerin üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
s) Bu tüzükte açıklanmayan hallerde Birlik Başkanı ve Birlik Encümenine verilecek yetkileri
tespit etmek.
t) Birlik üyelerinin Birliğe karşı maddi sorumluklarının düzenlenmesi ve tahsiline ilişkin usul
ve esasları belirlemek.
2. Encümenin Görev ve Yetkileri
Madde 13- Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine
görüş bildirmek.
b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
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e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
g) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını
uygulamak.
h) Aylık gelir ve gider cetvellerini incelemek, karara bağlamak,
i) Arttırma eksiltme şartnameleriyle ihaleleri ve pazarlık kararlarını incelemek ve
tasdik etmek,
Birlik encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu
Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye encümenine ilişkin
hükümleri uygulanır.

3. Birlik Başkanı Görev ve Yetkileri

Madde 14- Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri Şunlardır:
a) Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak,
uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık
faaliyet raporunu meclise sunmak.
c) Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.
d) Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.
e) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.
i) Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını
yapmak.
j) Birlik personelini atamak.
k) Birliği denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye
başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri
uygulanır.
Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik
müdürüne devredebilir.
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Birliğimiz hizmetlerini Samsun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında yürütmektedir.
2-

Örgüt Yapısı:

Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği; 5355 sayılı Mahalli İdare
Birlikleri Kanunu’na uygun olarak hazırladığı Birlik Tüzüğü çerçevesinde teşkilat yapısını
oluşturmuştur.
Birliğin karar ve yürütme organları Birlik Meclisi, Birlik Encümeni ve Birlik Başkanıdır.
En üst karar organı olan Birlik Meclisi, üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri
arasından seçecekleri 15 üye ile doğal üyelerden oluşmaktadır. Bu üyeler aşağıda
gösterilmiştir.

MECLİS ÜYELERİ
12345678910-

Yusuf Ziya YILMAZ
Zihni ŞAHİN
Hadi UYAR
Osman TOPALOĞLU
Turan ÇAKIR
İsmail KURT
İnci VARIŞ
Sebahattin TURAL
Sedat KARAKOÇ
Mahmut ÇAKMAK

11- Süleyman EROĞLU
12- Kemal ŞENOCAK
13- Hasan Yavuz ATASEVEN
14- Ömer ÇAPOĞLU
15- Abdullah FİNCAN
16- Ercan AYDIN
17- Selahattin ALKAN
18- Yusuf AYDIN
19- Ömer ATİK

Birliğin yürütme ve karar organı olan Birlik Encümeni; Birlik Başkanı ile Meclisin kendi
üyeleri arasında bir yıl için seçeceği dört (4) üyeden oluşur.
Birliğimizin Birlik Müdürlüğü görevini Bafra Belediyesinden İsmail MUTLU, Birlik
Saymanı görevini Samsun Büyükşehir Belediyesi Personeli Salih CANBOLAT, Birlik Yazı
İşleri Birim Personeli olarak da Samsun Büyükşehir Belediyesi Personeli Semra AK
yürütmektedir.
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2015 YILINA AİT SAMSUN
KIZILIRMAK DELTASI KORUMA VE GELİŞTİRME BİRLİĞİ TEŞKİLAT ŞEMASI
BİRLİK BAŞKANI
YUSUF ZİYA YILMAZ

BİRLİK MECLİSİ

BİRLİK ENCÜMENİ

BİRLİK MÜDÜRÜ

MALİ HİZMETLER BİRİMİ

YAZI İŞLERİ BİRİMİ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:
Bilişim teknolojisini takip ederek, imkânlar nispetinde Birlik bünyesinde bulunan
birimlerin bilgisayar sistemi kurulmuş olup Birliğimizde tüm işlerini bilgisayar üzerinden
yapılmaktadır.
4- İnsan Kaynakları
2015 Yılında Ait Personel Durumu
PERSONEL STATÜSÜ
Diğer Personel
Sürekli İşçi
Geçici İşçi
Sözleşmeli Personel
TOPLAM

MİKTAR
3
3

5- Sunulan Hizmetler:
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar tarafından verilen yetkiler
dâhilinde birlik tarafından sunulan dönem içi hizmetleri aşağıda açıklanmıştır.
Meclis Çalışmaları: 2015 yılı içinde Birliğimiz Meclisi olağan olarak 2 defa toplanmış
olup, 10 adet Meclis Kararı alınmış, alınan bu kararlar Samsun Mahalli İdareler İl
Müdürlüğüne gereği yapılmak üzere tebliğ edilmiştir.
Encümen Çalışmaları: 2015 yılı içinde Birliğimiz Encümeni 2 defa birleşmiş, 4 adet
karar alınmıştır.
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6- İç Kontrol Sitemi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 55. ve 56. maddelerinde
belirtildiği üzere;
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından
oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller
bütünüdür.
Birliğimizin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir
şekilde yönetilmesi, yürütülen faaliyetlerin kanunlara ve diğer düzenlemelere
uygunluğunun tam olarak sağlanması, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve
yolsuzluğun önlenmesi, iç kontrol sistemimizin temel amaçları arasındadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
2015 yılında kurulan Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği; Birliğin
görev alanına giren konularda gerekli hassasiyeti göstermekte ve çalışmalar bu yönde
gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Birliğimizin amaç ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
 Ulusal ve Uluslararası koruma statülerine sahip alanlar ile birlikte toplam 56.000
hektar olan Samsun Kızılırmak Deltasının; tüm bu alanlar ile birlikte korunması,
 Kızılırmak Deltasında yer alan alanların gerek fiziki, gerekse bilimsel anlamda
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma ve kullanma dengesinin ulusal ve
uluslararası düzeyde sağlanması için gerekli her türlü girişimde bulunmak ve gerekli
çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde bölgedeki doğal yaşamın
öneminin yeni kuşaklara aktarılmak ve alan ile etkileşim içerisinde olan yerel halkın
bilgilendirmesi çalışmaları yapmak,
 Sosyo-ekonomik denge, ekolojik denge ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve
sürdürülebilirliğini sağlamak,
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin
çalışmaları Samsun Bölgesel Kalkınma Planı, Ulusal ve AB ile uyum kapsamındaki diğer
kalkınma plan ve politikaları ile entegreli olacaktır.


Birliğin gerekleri çerçevesinden yapılacak harcamalar ile daha etkili hizmet
sunulması,



İdarenin insan gücü kaynaklarının diğer birim, kurum veya kuruluşlarla etkili ve
verimli bir şekilde çalışmak,
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Hizmetlerin sunumunda
yararlanılması,

bilgi



Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirlerin
alınması ve bu amaçla diğer programlı çalışma disiplinine kavuşturulması,



Vatandaş odaklı kamu yönetimi kültürüne geçilmesi,



Sorunların çözümüne
geliştirilmesi,



İnsan kaynakları yönetiminde performansın esas alınması.

odaklı

teknolojilerinden

yönetimden

etkili

kurtularak

ve

yaygın

stratejik

şekilde

yönetimin

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER:
Birliğimizin 2015 Mali Yılı bütçesi 390.000,00-TL gelir ve gider denk olacak şekilde
Birlik Meclisince kabul edilmiştir.
1- Bütçe Uygulama Sonuçları: (Kesin Hesap)
1.1. GİDERLER:
Birliğimiz 2015 yılında herhangi bir harcamada bulunmamıştır.
1.2. GELİRLER:
2015 Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde de görüleceği üzere;
2015 yılında 390.000,00-TL olan bütçeye, 390.000,00- TL gelir konulmuş olup, bunun
327.799,20 TL’si Büyükşehir Belediyesinin, 46.467,77 TL si Bafra Belediyesinin 6.602,21
TL si Alaçam Belediyesinin, 9.063,82 TL si 19 Mayıs Belediyesinin Mahalli İdarelerden
Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Paylarından oluşmaktadır. Bu paylardan Büyükşehir
Belediyesinden 5.000 TL, Alaçam Belediyesinden de 6.602,21 TL olmak üzere toplam
11.602,21 TL tahsilat yapılmıştır.
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar:
B- GELİR HESAPLARI
2015 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi Açıklaması;
Mahalli İdarelerden Alınan Yönetim Giderlerine Katılma Payları (Büyükşehir
Belediyesi, 327.799,00TL Bafra Belediyesi 46.468,00-TL, 19 Mayıs Belediyesi 9.064,00-TL,
Alaçam Belediyesi 6.602,00-TL ) olarak toplam 390.000,00-TL 2015 Yılı Gelir Bütçesi
onaylanmıştır.
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Yıl içerisinde;
Mahalli İdarelerden alınan Yönetim Giderlerine Katılma payı olarak 11.602,00- TL
Gelirimiz gerçekleşmiştir.
2015 Yılı tahakkukumuz 390.000,00-TL, olup, 378.398,00 TL' sı 2016 yılına devir
yapılmıştır.
2015 Yılı net tahsilatımız 11.602,21 TL 'dir. Gelir hesaplarımız Bütçeye göre % 0,03
oranında gerçekleşmiştir.
C- MALİ DENETİM SONUÇLARI
5018 Sayılı Kanun çerçevesinde iç kontrol sistemine göre Birliğimizin denetimleri
Valilik Mahalli İdareler Müdürlüğü Komisyon Başkanlığında Denetim elemanları tarafından
yapılmaktadır. 5018 Sayılı Kanunla Dış Denetim yetkisi Sayıştay’ca yapılmaktadır.
D- PERFORMANS BİLGİLERİ
Faaliyet ve Proje Bilgileri:
Birliğimiz Bakanlar Kurulunun 08.05.2015 tarih ve 2015/7702 sayılı kararı ile
kurulmasına karar verilmiş ve 01/06/2015 tarih ve 29373 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak “Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ)
kurulmuş olup, kuruluş ve örgütlenme sürecini tamamlamaya çalışmaktadır. 2015 yılında
bu anlamda herhangi bir proje ve faaliyet olmamıştır.
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üstünlükler:
Sorunların üzerine gidilerek çözüme ulaşmada inanç ve kararlılık sahibi olunması.
Deltadaki paydaşlarla iyi bir iletişimin sağlanması
Ülkemizdeki en iyi sulak alanlardan birisi olması
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER:
Deltada daha iyi hizmet verebilmek için AB hibe programlarından en iyi şekilde
faydalanılmalı ve bu konuda yetişmiş eleman temin edilmeli.
Şehir Merkezinden gelecek ziyaretçiler için toplu ulaşım imkanı sağlanmalı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst Yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, kontroller
ile denetim raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 16 / 04 / 2016

Yusuf Ziya YILMAZ
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme
Birliği Başkanı
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MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali Hizmetler Birim Yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin, 2015 Yılı Faaliyet Raporunun “III / A - Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 16 / 04 / 2016

Salih CANBOLAT
Birlik Muhasebe Yetkilisi
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