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“ Bu millette efendilik yoktur,
hizmetkârlık vardır.

Millete hizmetkâr olan
onun efendisi olur. ”
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“ Balçova’nın;
çağdaş, aydınlık yüzlü insanlarına

hizmet etmek bizim için
onurların en büyüğüdür. ”

Mehmet Ali ÇALKAYA

Belediye Başkanı
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Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri,
Sevgili Balçovalılar;

 İkinci beş yıllık görev süremizin son faaliyet raporu ile 

huzurlarınızdayız. Toplamda 9 yıllık faaliyetlerimizi geçen yıllar 

içinde sizlere sunduk. Belirli bir bakış açısıyla sürdürdüğümüz 

belediyecilik hizmetleri daha önce de ifade ettiğimiz gibi Sosyal 

Belediyecilik hizmetleri ana başlığı altında toplandı. Çünkü 

biz insanların zor şartlarda hayatını sürdürdüğü günümüz 

ortamında öncelikli olarak insana ulaşmayı, vatandaşlarımızın 

temel hak ve hürriyetlerini sağlamayı görev edindik. 

 Başta işsizlik ve geçinme zorluğu olmak üzere 

vatandaşlarımızın birçok sorunu dururken sadece belediyecilik 

hizmeti ya da sadece betonarme yapılar yapacağız diyerek 

görevimizi yürütseydik; bizleri seçim süresince açıkladığımız 

vaatler çerçevesinde göreve getiren Balçova Halkı’na haksızlık ve 

ihanet etmiş olurduk. 

 Bu çerçevede vatandaşlarımızın zor günlerinde yanlarında olduk, sıkıntılarını 

paylaştık birlikte ve eşit olarak yaşama gayreti ile hareket ettik. Bütçemizin önemli bir bölümü sosyal 

projeler için harcandı. Her yıl olduğu gibi sağlığa, eğitime ve sosyal eşitsizliğe önemli yatırımlar yaptık. 

Ancak bu hizmetlerimizi yerine getirirken belediyeciliğin temel görevleri arasında olan alt ve üst yapı bakım 

ve yenilemeleri, temizlik, çevre düzeni gibi hizmetlerimizi de aksatmadan yerine getirdik. Balçova için çok 

önemli olan trafik problemini çözmek adına yeni yol gövdeleri oluşturduk, eski parklarımızı yeniledik, yağmur 

suyu kanalları ile Balçova’yı çok önemli bir sıkıntıdan kurtardık. Jeotermal enerji ve Doğalgaz dağıtım 

hizmetlerinde öncülük ederek vatandaşımızın bu hizmetlerden en iyi ve en hızlı bir şekilde yararlanması 

için önemli adımlar attık. 

 Sadece Balçova için değil İzmir için de çok önemli olan İnciraltı ve Ilıcalar Bölgesi’nin planlanması 

da hizmet süremiz içinde son aşamaya geldi. İlgili kamu kurumlarıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda 

iki bölgenin de planlama çalışmaları tamamlandı. Bundan sonraki tek gayemiz; başta bölgede arsası olan 

vatandaşlarımız olmak üzere hiç kimsenin mağdur olmadan uygulama imar planlarını hazırlamak olacaktır.   

 Hizmetlerimizi uygulayıcı olarak yerine getiren belediye personelimize emeklerinden dolayı teşekkür 

ederken, bu hizmetlerin fikir ve mevzuat sürecini hazırlayarak Balçova Halkı’na hizmeti her zaman ön 

planda tutan Belediye Meclis Üyelerimizi kutluyor, Balçova Halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Mehmet Ali ÇALKAYA

Belediye Başkanı
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 I-GENEL BİLGİLER
 A-MİSYON VE VİZYON

 MİSYONUMUZ
 Balçova Belediyesinin misyonu: Tüm belediye çalışanlarının gücüyle hizmette etkinlik ve 
verimliliği arttırarak, kanunlardan kaynaklanan yetkileri kullanarak, Balçovalılara hizmet etmek 
ve Balçova’nın kentsel gelişimini sağlamak. 

 VİZYONUMUZ
 Balçova’yı eğitim, ticaret, sağlık ve turizm alanlarında kentlilik bilincine sahip yaşanabilir 
bir kent yapmaktır.

 İLKELERİMİZ
 
 Adalet
Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gö-
zeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder.

 Güven
Belediyemiz Balçova halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu gü-
vene layık olmayı esas kabul eder. 

 Saydamlık
Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder.

 Kalite
Belediyemizin sunduğu hizmetlerin Balçova’nın ve Balçova halkının ihtiyaçlarını, beklentilerini en 
optimal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır.

 Verimlilik
Belediyemizin kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı 
esas kabul eder.

 Katılım
Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm ta-
raflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve 
sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder.

 Liderlik
Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul 
etmekteyiz.
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 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinde Belediyenin yetki, görev ve sorumlulukları 
aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

 İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre 
ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi 
trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve 
tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekono-
mi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 
50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

 Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı 
ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını 
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile ta-
rihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağ-
layabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun 
olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir 
ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı mü-
sabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül 
verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

 Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek 
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

 Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ive-
diliği dikkate alınarak belirlenir.

 Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

 Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulanır.

 Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
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 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 1- Fiziksel Yapı:

 Balçova Belediyesine Bağlı Müdürlükler
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BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN
PARKLARIN LİSTESİ

 A - KORUTÜRK MAHALLESİ

 B - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ

PARKIN ADI TOPLAM ALAN    HAVUZ 
 900 m² 308 m² 592 m² Parke  
 757 m² 521 m² 236 m² Parke   

 801 m² 611 m² 190 m² Parke   
 725 m² 303,5 m² 421,5 m² Parke  

 460 m²  300 m² 160 m² Parke   
 2271 m²  1040 m² 1151 m² Parke  80 m² 

 315 m² 185 m² 130 m² Parke  
 2700 m² 1728 m² 972 m² Parke  

 4500 m² 1300 m² 3051 m² Parke 149 m² 
  145 m² 33 m² 112 m² Parke  

  340 m² 277 m² 63 m² Parke   
 1742m² 1742m²   

- - S
 

 585 m² 226 m² 359 m² Parke   

M  1178 m² 587 m² 575 m² Parke  16 m² 
-  585m² 226m² 359m²  

PARKIN ADI TOPLAM 
ALAN  

  

 1630 m² 570 m² 1060 m² Parke 



www.balcova.bel.tr14

 C - ONUR MAHALLESİ

 D - EĞİTİM MAHALLESİ

 E - TELEFERİK MAHALLESİ

PARKIN ADI TOPLAM 
ALAN  

  

Onur  840 m² 500 m² 340 m² Parke 
 522 m² 222 m² 300 m² Parke 

 435 m² 145 m² 290 m² Parke 
 1103 m² 278 m² 825 m² Parke 
 129 m² 88 m² 41 m² Parke 

 1450 m² 683 m² 767 m² Parke 
 1000 m² 650 m² 350 m² Parke 

 724 m² 256 m² 468 m² Parke 
 1153 m² 710 m²  443 m² Parke  

PARKIN ADI TOPLAM 
ALAN 

  

 2366 m²  1200 m² 1166 m² 
Seyf  5730 m² 4010 m² 1720 m² 

 900 m² 340 m² 560 m² 
 651 m² 390 m² 261 m² 
 517 m² 411 m² 106 m² 

 182m² 132m² 50m² 
 294m² 294m²  

PARKIN ADI TOPLAM ALAN   HAVUZ 
 502 m² 134 m²  368 m² Parke  

 511 m² 130 m² 381 m² Parke   
 320 m² 320 m²   

 
1480m² 705m² 745m² 30m² 

- Pazar Önü 110m² 100m² 10 m² Parke   

 
865m² 385 m² 480m²  

 17140m² 14455m² 2385m² Parke  300m² 
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 F - ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ

 G - BAHÇELERARASI MAHALLESİ

 H- SEVGİ YOLLARI

PARKIN ADI TOPLAM ALAN   
 590 m² 300 m² 290 m² Parke 

 1458 m² 909 m² 549 m² Parke 
 2622 m² 842 m² 1780 m² Parke 

 1100 m² 576 m² 524 m² Parke 
 2000 m² 2000 m²  

 2158m² 1876m² 282m² 
 175m² 88m² 87m² 

 225m² 89m² 136m² 

SOKAK ADI TOPLAM ALAN   HAVUZ 
 8225m² 5845 m² 2380 m² Parke  

SOKAK ADI TOPLAM ALAN   HAVUZ 
 3700 m² 110 m² 3577 m² Parke 13 m² 

 963 m² 107 m² 838 m² Parke 18 m² 

 
512 m² 25 m² 484 m² Parke 3 m² 
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 I - KAVŞAK ve REFÜJLER

 TOPLAM ALAN  
Duru Plaza Önü 78 m² 78 m² 

 260 m² 260 m² 
-  500 m² 500 m² 

 600 m² 600 m² 
-  685 m² 685 m² 

-  160 m² 160 m² 
 186 m² 186 m² 

 744 m² 744 m² 
 1035 m² 1035 m² 

 191 m² 191 m² 
 104 m² 104 m² 

 469 m² 469 m² 
 935 m² 935 m² 

-  290 m² 290 m² 
 1055m² 451m² 

 430 m² 430 m² 
 190 m² 190 m² 

-
 

450 m² 450 m² 

 50 m² 50 m² 
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 İ - ARAÇLARIMIZIN LİSTESİ       

Cinsi 2010 YILI 2011 YILI 2012 YILI 
Binek Araç 9 9 9 

 15 15 15 
 4 4 3 

Minibüs 7 7 5 
 4 4 4 

 1 1 1 
 1 1 1 

 2 2 2 
 1 1 1 

 1 1 1 
 3 3 3 

 1 1 1 
 1 1 1 

 - - 1 
 50 50 48 
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 2 - Örgüt Yapısı:  

 1910 yılına ait İzmir Vilayeti Haritası’nda Balçova Köyü olarak adlandırılan bölgede  ilk be-
lediye 01.03.1963 yılında kurulmuştur. 1980 yılına kadar Belediye olarak hizmet veren ilçe 1980 
yılında Narlıdere merkez olarak şube konumuna gelmiş, 03.06.1992 tarihinde ise tekrar belediye 
durumuna getirilmiştir.  1 Kasım 1992 yılında yapılan yerel seçim sonucunda ilçe belediye olarak 
hizmete başlayan Balçova Belediyesi örgütsel yapısını oluşturmuştur. 

 Balçova Belediyesi, 2011 yılında Belediye Başkanı,  başkan yardımcıları, meclis ve encü-
men üyeleri,   müdürler, birim sorumluları ve tüm personel ile çalışmalarını yürütmüştür. 
 
 Bakanlar Kurulu Kararı olarak, 22.04.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve 
Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara 
uygun olarak en son Balçova Belediye Meclisinin 20.10.2006 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ile 
örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanma yönüne gidilmiş ancak söz konusu bu esaslar Danıştay ta-
rafından, bu tür bir esası düzenleme yetkisinin İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına 
verildiği ancak yetkinin Bakanlar Kurulunca kullanıldığı gerekçesiyle iptal edilmiştir. Yürütmeyi 
durdurma kararı nedeniyle örgütsel yapı aynen kalmıştır. 

 Çalışan personel, 657 sayılı DMK’na, Sosyal Güvenlik olarak 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa, işçi personel ise 4857 sayılı İş Kanununa, Sosyal Güvenlik olarak da 506 sayılı SSK’na 
tabidirler. 

 Belediye Başkanlığı yönetimindeki tüm hizmetler mevzuat, yönetmelik ve genelgeler doğ-
rultusunda yürütülmektedir.

 3 - BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

 

 Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Servisi

 Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Servisimiz belediyemiz iç ve dış birimlerine, talepleri doğrultu-
sunda gerekli inceleme yaparak yazılım ve donanım desteği vermektedir.
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 4 - İnsan Kaynakları

 Belediyemiz memur ve işçi kadroları, 22.02.2007 Tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren ‘’Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’’ ve 12.09.2010 Tarih 27697 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe giren ‘’Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro 
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’’ hükümleri 
doğrultusunda hazırlanan Kadro Cetvelleri Belediyemiz Meclisine sunulmuş olup; Meclisimizin 
04.10.2010 gün ve 63 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

 Bahse konu Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisince de onaylanan 
Norm Kadro Çalışmaları sonucu oluşan Belediyemiz teşkilat yapısında; 3 (üç) adet Belediye Baş-
kan Yardımcısı kadrosu ve 18 (on sekiz) adet Müdürlük kadrosu bulunmaktadır. 

Belediyemiz Teşkilat Yapısındaki Belediye Başkan Yardımcılıkları

Belediyemiz Teşkilat Yapısındaki Müdürlükler

  
1  
2  
3  

 MÜDÜRLÜKLER 
1  
2  
3 ü 
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12 ü 
13  
14  
15  
16  
17  
18  



www.balcova.bel.tr20

Norm Kadro Çalışmaları Sonucu; Belediyemiz Memur ve İşçi Kadrolarının Durumu:

 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan ve Meclisimizce de onaylanan Belediyemiz personel 
kadrolarının sayısal durumu;

 Bunlara ilaveten; 21.04.2007 Tarih ve 26500 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü-
ğe giren Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli 
Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması hakkındaki 5620 sayılı Kanun ve 20.06.2007 tarih ve 26558 sayılı Resmi Gazetede Yayımlana-
rak yürürlüğe giren 2007/1 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; Belediyemizde fazladan 
44 adet dolu ve dondurulmuş işçi kadromuz bulunmaktadır. 

 2012 YILI SONU İTİBARIYLA PERSONEL KADROLARININ SAYISAL DURUMU:

Belediyemiz Memur ve İşçi Kadrolarının Dolu – Boş Durumu

 Norm Kadro düzenlemesiyle Belediyemize tahsis edilmiş olan 224 memur kadrosundan 
81’i memur, 8’i Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 89 adedi dolu, 135 adeti 
münhaldir.
 Norm Kadro düzenlemesiyle Belediyemize tahsis edilmiş olan 112 işçi kadrosunun tamamı 
dolu olup; 
 Ayrıca, 5620 sayılı Yasa gereğince geçici işçilerin kadroya geçirilmesinden dolayı, fazladan 
44 adet dolu ve dondurulmuş işçi kadromuz bulunmaktadır. 

 
 

 

NORM KADRO SAYISI 

 
MEMUR 

 
224 

 
 

 

 
112 

 
T O P L A M 

 
336 

 
 

 
 

Dolu 
Kadrolar 

 
Kadrolar 

 
MEMUR 

 
224 

Memur                      81 
   8 

TOPLAM                89 

 
135 

 
 

 
112 

Norm Kadro            112 
 

TOPLAM               156 

Fazladan, 5620 s. Yasa 

 
 

TOPLAM 
 

336 
 

                           245 
 

135 
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2012 Yılı Sonu İtibarıyla Belediyemizde Çalışan İnsan Kaynaklarının Sayısal Durumu:

 Belediyemizde 2012 yılı sonu itibarıyla; farklı birimlerde farklı unvanlarla 81 memur, 9 söz-
leşmeli personel, 156 kadrolu işçi ve 12 geçici işçi olmak üzere toplam 257 personel çalışmakta-
dır. 

Belediyemiz İnsan Kaynaklarının 
Son Beş Yıl İçerisindeki Sayısal Durumu

Belediyemiz Kadrolarında Görevli Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Memur 81 % 31,52 
 8 % 3,11 

 156 % 60,70 
 12 % 4,67 

257

AÇIKLAMA 
 
2008 

 
2009  

 
2010  

 
2011 

 
2012 

 
 

63 
 

67 
 

76 
 

80 
 

81 
Geçici Görevle Belediyemizde 

 
 

1 
   

1 
 
 

 
 

2 
 

5 
 

7 
 
9 

 
8 

 
 

169 
 

165 
 

165 
 

161 
 

156 

Geçici  
 

13 
 

12 
 

13 
 

13 
 

12 

T O P L A M 
 

248 
 

249 
 

261 
 

263 
 

257 

 59 % 72,84 
 4 % 4,94 
 15 % 18,52 

 3 % 3,70 
81
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Belediyemiz Kadrolarında Görevli Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Belediyemiz Kadrolarında Görevli Memur Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

2
6
8

2
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2
2

11
1

1
1
1
1
3
2
1
3
3
3
3



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 23

Belediyemizde Görevli İşçi Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

Belediyemiz Memur Ve Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Hareketlerinin 
2011 – 2012 Yıllarındaki Sayısal Durumu

3

4
1
1
2

29
44
3
3
1
2
2
1

60
1
2
3
1

9 8
- 1
6 3
2 3
1 -
2 -

1
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Belediyemiz İşçi Personeli Hareketlerinin   
2011 – 2012 Yıllarındaki Sayısal Durumu

Belediyemiz İnsan Kaynaklarının
Çalışma Yerlerine göre Dağılımı

Belediyemiz 2012 sonu itibarıyla tüm faaliyetlerini; 81 memur, 156 daimi işçi, 12 geçici işçi ve 8 
sözleşmeli personel olmak üzere toplam 257 personel ile yürütmüştür.

BELEDİYEMİZ MEMUR, İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

4 6
- -
- -

2 1
4
1

1
6
1

8

1
1
1

40 12 %100
13 04
24 49
1

1
%100 %100 8 %100 %100
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Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

C
85

121
8

– 2 1 1
– 24 4
– 3
– -
– 23 29 - 52
– 11 -

– 4 2 -
8

– 3 3
–
– -
–
– 9 1 -
– 4
– 14 1 -

8
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 5 - Sunulan Hizmetler 

1. Kentsel yenileme hizmetleri,

2. İmar ve kanalizasyon, kentsel altyapı hizmetleri,

3. İmar ve bayındırlık hizmetleri,

4. Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlarının tesis edilmesi hizmetleri,

5. Kültür ve sanat hizmetleri,

6. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânla-

rının korunması hizmeti,

7. Turizm ve tanıtım hizmetleri,

8. Gençlik ve spor hizmetleri

9. Sosyal hizmet ve yardım hizmetleri,

 10. Meslek ve beceri kazandırmaya yönelik hizmetler,

 11. Nikâh hizmetleri,

 12. Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri,

 13. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaat ile bakım ve onarımlarının yapılması veya 

yaptırılması hizmetleri,

 14. Okulların araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması hizmeti,

 15. Çevre ve çevre sağlığı, çevre koruma hizmetleri,

 16. Acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri,

 17. Sağlıkla ilgili her türlü tesislerin açılması ve iletilmesi hizmeti,

 18. Katı atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili hizmetler,

 19. Kent esenliğinin ve güvenliğinin sağlanması hizmetleri,

 20. Zabıta hizmetleri,

 21. Kadınlar ve çocuklar için koruma evlerinin açılmasını sağlamak,

 22. Öğrencilere, amatör spor kulüplerine gerekli desteği sağlamak,

 23. Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Bele-

diye Meclisi Kararı ile ödül verilmesi hizmeti,

 24.Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve 

denetlenmesi hizmeti,

 25. Belediye mali yapısını etkin ve verimli kılmak,

 26. Belediye insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili hizmetler,

 27. Vatandaş memnuniyeti tespiti ile ilgili hizmetler,



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 27

 6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

 İlçe Belediye Başkanı, İlçe Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir, Bele-
diye Başkanı ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ilçe belediyesi sınırları içerisindeki 
seçmenler tarafından doğrudan seçilir. İlçe Belediye Başkanı; belediye teşkilatının en üst amiri 
olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, Be-
lediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluş-
turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans 
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise 
sunmak, belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde 
temsil etmek veya vekil tayin etmek, meclise ve encümene başkanlık etmek, Belediyenin taşınır 
ve taşınmaz mallarını idare etmek, belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek, yetkili 
organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak, meclis ve encümen kararlarını uygulamak, 
bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek, 
belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek, şartsız 
bağışları kabul etmek, belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri 
almak, bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri 
yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak, temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği 
kullanmak, kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmakla görevlidir.
 İlçe belediye meclisi, ilçe belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve 
usullere göre seçilen üyelerden oluşur. 
 Belediye başkanı belediye meclisinin başkanı olup, Büyükşehir Belediye meclisinin doğal 
üyesidir.
 Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden belirlenen günde mutat toplantı yerinde top-
lanır.
 Belediye encümeni belediye başkanlığının başkanlığında toplanır.
 Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu 
altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve hedeflerine ve stratejik plana uygun olarak 
(düzenlenecek yıllık performans çalışma programına göre)  başkan yardımcıları tarafından sağ-
lanır.
 Belediye personeli belediye başkanı tarafından atanır.
 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülmek-
tedir. 
 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince ilgili faaliyet dönemi Denetim Ko-
misyonu tarafından incelenmiştir.
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 D - DİĞER HUSUSLAR

 1- Tarihçe:

 Balçova’nın tarihteki yeri ilçede bulunan kaplıcaların tarihi ile aynı döneme rastlar. Bu tarih 
M.Ö.1200 yıllarına denk gelir. Dünyanın en önemli destanlarından biri olan İlyada ve Odesia’nın 
yazarı olan şair Homeros M.Ö.8 yy.da İzmir’de yaşamıştır. Homeros’un İlyada destanının bir bö-
lümünde bahsettiği Agamemnon ve Memelaos Troia “Truva” seferini yapan Akhai ordusunun ba-
şında bulunan iki komutandır. Askerlerin burada şifa bulması ve de yaralarının iyileşmesi üzerine 
şifalı suyun çıktığı yerlere tesis olarak kapalı hücreler yapılmıştır. Tüm Anadolu’nun olduğu gibi 
tarih boyunca birçok medeniyetin hâkimiyeti altına girmiştir. Türklerin bölgeye gelmesi 1300’lü 
yıllarda, hâkimiyet kurması ise 1400’lü yıllarda olmuştur. 1910 yılına ait İzmir Vilayeti haritasında 
Balçova köyü olarak adlandırılan bölgede ilk Belediye 01.03.1963 yılında kurulmuştur. İlçe, 1980 
yılında Narlıdere Merkez olarak şube konumuna gelmiş, 03.06.1992 tarihinde ise tekrar Belediye 
durumuna getirilmiştir.



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 29

 2 - Mevzuat
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 II-AMAÇ VE HEDEFLER
 A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

AMAÇ 1: Gelirlerimizi arttırmak ve mükelleflere daha iyi hizmet sunabilmemiz için; ilçemiz sınır-
ları içerisinde bulunan kayıtlı olmayan mükelleflerinin kayıt altına alınmasını ve mükellefiyet te-
sislerini ve ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsata bağlanması ile ilgili çalışmaları 
yapmak.
HEDEF 1.1.: Tapu Müdürlüğü ile bilgisayar bağlantısı olmadığından ilçemiz sınırları içerisinde 
bulunan gayrimenkullerin adres ve tapu bilgileri bazında kayıtlarımızın karşılaştırılması ile ilgili 
hedefimiz gerçekleştirilememiştir.SGK ve Vergi Daireleri Başkanlığınca emlak vergisi muafiyeti 
talebinde bulunanların taleplerinin online olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
FAALİYET 1.2.1.: Alım satım işlemleri neticesinde emlak vergisi ile ilgili tespitlerin yapılması için 
Tapu Müdürlüğü’ne rayiç bedel bildirilmek üzere beyan sureti gönderilmekte olup; borcu olan 
mükelleflerden borçları tahsil edildikten sonra ilgili beyan sureti verilmektedir.
FAALİYET 1.3.1.: 2006 yılında Başkanlık Makamına yazılan yazı neticesinde Belediyemize her tür-
lü ruhsat müracaatında işyerleri ile ilgili borcu yoktur yazısı istenilmekte ve ortak çalışmalara 
devam edilmektedir.
FAALİYET 1.4.1.: Birimimizde kayıtlı olmayan mükelleflere gidilmekte, beyana çağrı yapılmakta 
ve yoklama ile kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca her ay Tapu Müdürlüğünden birimimize gönderi-
len alım-satımı yapılan taşınmazları gösterir yollama listelerine istinaden beyanda bulunmayan 
mükelleflerin emlak beyannameleri alınmakta ve sonucunda vergi ihbarnameleri düzenlenerek 
tebligatı yapılmaktadır. Bilgisayar kayıtlarımızda T.C. Kimlik numarası sorgulanabilmekte ve bu 
sayede vefat eden mükelleflerin kayıtlarına ulaşılmaktadır. Bunun sonucunda ise beyanlar kapa-
tılarak varisler adına emlak beyanları idarece yapılarak tebligatı da yapılmaktadır.
FAALİYET 1.4.2.: Zabıta para cezaları ve Pazar işgal tahsilatlarında Zabıta Müdürlüğü ile koordi-
neli çalışma yapılmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile kısıtlılık işlemleri ile ilgili koordineli 
çalışma yapılmaktadır.
FAALİYET 1.4.3.: İmar Kanunu, Encümen Para cezaları ve diğer alacaklarımızın tahsil edilebil-
mesi için İmar, Fen İşleri ve Planlama Müdürlükleri tarafından mükellefin her türlü işleminde 
Birimimizden borcu yoktur yazısı alınmaktadır.
FAALİYET 1.4.4.: Belediyemizden alacaklı olup da amme alacaklarından Belediyemize borçlu bu-
lunan kişi ve şirketlerin alacağımızı teminen alacaklarının alacaklarımıza mahsup işlemi yapıl-
ması için Mali Hizmetler Müdürlüğü ile hareket edilmektedir.
FAALİYET  1.4.5.: Dava konusu alacaklarımız ile ilgili 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre 
takibatı yapılmakta ve Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün istemiş olduğu belge ve görüş yazıları Hu-
kuk İşleri Müdürlüğüne gönderilmektedir.
FAALİYET 1.4.6.: İcra memurunun görevlerinde belirtildiği gibi yapılmıştır. Çalışmalara devam 
edilmektedir.
FAALİYET 1.5.5.: Para cezaları yazıları işletmecilerden para cezasını tahsil etmek için birim ola-
rak 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre tahsili yapılmıştır.

AMAÇ 2: Kent ve kentlinin yerel ihtiyaçlarının karşılanması için mali kaynakları yerinde, etkin ve 
verimli kullanmak.
HEDEF 2.2.: Denk bütçe politikasının uygulanmasını sağlamak.
FAALİYET 2.2.1.: Denk bütçe politikası uygulanarak gelir-gider dengesi sağlanmıştır.
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AMAÇ 3: Kentin geleceğine yön gösterecek, insanların yerleşimle ve belediyeyle ilgili sorunlarını 
asgariye indirgeyecek, kent estetiğini gözeterek çağdaş yapılaşma örneği olan bir kent planlama 
ve imar sistemi oluşturmak.
HEDEF 3.1.: Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı programı belediyemiz bilgisayar sistemine adapte et-
mek ve bu program için yapılacak çalışmalar neticesinde gerekli verileri işlemek.
FAALİYET 3.1.1.: Belediyemiz numaratajının güncellemesi yapılarak Ulusal Adres Veri Tabanına 
veri girişleri yapılmıştır.
FAALİYET 3.1.2.: Numarataj çalışmalarının ve 2001 yılında hazırlanan sayısal halihazırların 
CBS’ye dahil edilmesi çalışmaları İBŞB ile koordineli olarak devam etmektedir.
FAALİYET 3.1.3.: Balçova’nın kadastral durumunun güncellenip sayısal ortama nakledilerek 
CBS’ye dahil edilmesi çalışmaları İBŞB ile koordineli olarak devam etmektedir.
FAALİYET 3.1.7.: İmar arşivindeki parsel bazında verilerin bilgisayar sistemine dahil edilmesi 
çalışmaları devam etmektedir.
Faaliyet 3.1.9 : İmar Kanunu’nun 16. ve 18. maddelerinin uygulandığı alan sınırlarının uygulama 
tarihlerinin, DOP oranlarının vb. bilgisayar sistemine dahil edilerek CBS’deki grafik harita verile-
riyle ilişkilendirilmesi çalışmalarına henüz başlanmamıştır.
Faaliyet 3.1.10 : Söz konusu çalışmalara henüz başlanmamıştır.
Faaliyet 3.1.11 : Söz konusu çalışmalara henüz başlanmamıştır.
HEDEF 3.2: İzmir Büyükşehir Belediyesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlama çalışmalarına 
devam etmekte olup, gerektiğinde koordinasyon sağlanmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
hazırlandıktan sonra 1/1000 revizyon imar planı çalışmalarına başlanacaktır.
HEDEF 3.3:  Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. İmar 
Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması çalışmalarına başlanacaktır.
HEDEF 3.4: Belediyemizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. İmar 
Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması için çalışmalara başlanacaktır.
HEDEF 3.5: Balçova genelinde yapılması gereken ilave ve alt ölçekli revizyon imar planları ha-
zırlanması çalışmalar  MTA ‘nın hazırlamakta olduğu “Jeotermal Kaynak Koruma Etüt Raporu” 
onaylandıktan sonra başlanacaktır.
Faaliyet 3.5.1 : MTA Raporuna göre yeni Plan çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyet 3.5.2-3 : İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii kapsamında Jeolojik-Jeoteknik etüt rapor-
ları hazırlanmış,Dokuz Eylül üniversitesi ile Balçova Termal Tesisleri arasındaki bölge ile Termal 
Tesisler ile Sakarya Caddesi’nin yakın çevresine ilişkin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanıp onaylanmış Dokuz Eylül Üniversitesi ile Balçova Termal 
Tesisleri arasındaki bölgenin 1/5000 ölçekli Nazın ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Reviz-
yonları Belediyemizce Hazırlanmış ve onay makamı olan Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmiş 
Termal Tesisler ile Sakarya Caddesinin yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 
ölçekli Uygulama İmar Planı Çalışmalarına Belediyemizce başlatılmıştır.
HEDEF 3.6: Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı doğrul-
tusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 
ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları Onaylanmıştır.Askı süresinde gelen itirazlar Ba-
kanlıkça değerlendirilmektedir.
HEDEF 3.7: Yeni yapıların çevresine uyumunu sağlayacak, reklam ve unvan panolarının konum-
landırılmasını sağlayacak çalışmalara henüz başlanmamıştır.
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AMAÇ 4: Sağlıklı, yaşanabilir kentleşmenin sağlanması için üst yapı ve çevre düzenlemelerinin 
planlı bir şekilde yapılması.
HEDEF 4.1: Uluslararası standartlara uygun üst yapının oluşturulması ve çevre düzeninin sağlan-
ması.
Faaliyet 4.1.1: Yol asfaltlama işleri %95 oranında tamamlanmıştır. 
Faaliyet 4.1.2: Yürüyüş yolları düzenlemesi yapılmıştır.
Faaliyet 4.1.3: Önceden yapılmış bordür ve tretuvarların bakım ve onarımı yapılmaktadır.
Faaliyet 4.1.4: Parklarda bozulan, kırılan oturma, oyun ve aydınlatma elemanlarının, korkulukla-
rın, bordür ve kaldırımların tamiri ve havuzların temizliği yapılmaktadır. 
Faaliyet 4.1.5: Okulların boya, bakım onarım işlerinin yapılması belirli periyotlarla devam etmek-
tedir.
Faaliyet 4.1.6: Cadde ve sokaklar ile park ve yeşil alanlarda aydınlatmalarla ilgili çalışmalar ya-
pılmaktadır.

AMAÇ 8: Toplumda korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ay-
rıca toplum destekli hizmet sunmak amacıyla, yardıma muhtaç kişileri mümkün olduğunca kendi 
çevrelerinden koparmadan ihtiyaçlarını gidermek, ihtiyaç sahibi tüm bireylere ulaşmak, bireyin 
ve grupların özgürleşmesini ve kişilerin kendi öz kaynaklarını geliştirmesini, mevcut olanlardan 
yararlanmasını sağlamak, yoksulluğu, şiddeti, ihmal ve istismarı önlemek ve halkın dayanışma 
içerisinde bağımsız hareket etmesini sağlayarak hizmette kaliteyi sürekli yükseltmektir.
HEDEF 8.1: İhtiyaç sahibi ve şiddete maruz kalan çocuk, yetişkin, yaşlı ve engelli, madde bağımlısı 
olan bireylerin sayısı tespit edilip, envanteri çıkarılarak ihtiyaçları giderilecektir.
Faaliyet 8.1.3: Yatalak, engelli ve ekonomik yetersizliği olan 929 hastaya her ay hasta bezi verildi. 
Sosyal güvencesi olmayan 91 hastanın ilaçları alındı. Sosyal güvencesi olmayan ve engelli vatan-
daşlarımızın tedavileri yaptırıldı.
HEDEF 8.3: İhtiyaç sahibi bakıma ve korunmaya muhtaç yaşlılarımızın ihtiyaçları giderilecek, ba-
rınma ve tedavilerinin yapılması sağlanacaktır.
Faaliyet 8.3.2.: Sosyal güvencesi olmayan yardıma muhtaç, kimsesiz ve yaşlı bireylerimizin top-
lumsal yaşamdan soyutlanması önlenerek, daha fazla bağımsız hareket etmelerine yönelik fırsat-
ların sunulması hedeflenerek  belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan  “Evde 
Sağlık Hizmetleri”  uygulanmasında hastalar kurum doktorumuz tarafından kontrol altına alına-
rak takibi yapıldı, ilaçları alındı ve 539 hasta  belediyemizin “Hasta Nakil Ambulansı”  ile hastane-
ye götürülerek tedavileri yaptırıldı.
HEDEF 8.4: Engelli bireylerin bağımsız olarak toplum yaşamına tam ve eşit olarak katılımlarını 
sağlayacak hizmetler sunulacaktır.
Faaliyet 8.4.4: Engelli bireylerin ihtiyaçları halinde hasta nakil ambulansı ile hastaneye götürüle-
rek tedavileri yaptırıldı. Engel durumu bulunan 50 kişiye yıl içinde tekerlekli sandalye, akü, havalı 
yatak gibi tıbbi malzemeler  alındı.
HEDEF 8.7: Toplumsal hareketi sağlamak amacıyla, tanıtım ve girişimlerde bulunulacaktır.
Faaliyet 8.7.2: Hizmet ağının genişletilmesi ile birlikte sürekli ve daha kaliteli hizmet sunulmaya 
devam edilmiştir.
HEDEF 8.10: Bireyin ihtiyaçlarının değişebileceği düşüncesinden hareketle değişik hizmet su-
numlarında esneklik gözetilerek ihtiyaç sahipleri için, en iyi şartları oluşturmak,  hizmet memnu-
niyeti ve kalite arttırmak amacıyla çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyet 8.10.1: Eğitime Destek Kampanyası kapsamında ilköğretim haftasında ilçemiz sınırla-
rında öğrenim gören ve ekonomik yetersizliği olan 1756 öğrencimize okul yardımı ( Forma, önlük, 
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çanta ayakkabı, eşofman, mont, bot ve kırtasiye) yapıldı.Ramazan ayı nedeniyle ilçemizde tespit 
edilen 2470  ihtiyaçlı aileye erzak yardımı yapıldı. İlçemizde bulunan  ihtiyaçlı 1850 aileye   yakacak   
yardımı  yapıldı. Bahçelerarası,  İnciraltı, Eğitim ve Çetin Emeç mahallesinde ikamet eden 172 
öğrenciye okul servisi düzenlendi. Yeni doğan 434 bebeğe bez dağıtımı yapıldı.

AMAÇ 9: Eğitim yetersizliği nedeni ile toplum dışına sürüklenmiş ve aile bireylerine ekonomik 
anlamda bağımlı yaşamak zorunda kalan bireyler olan kadınların; öncelikle meslek edindirme 
çalışmalarından yararlandırılması sonucu topluma kazandırılmalarını, iş olanaklarının arttırıl-
masını, gelir düzeylerinin yükseltilmesini ve “BEN BU TOPLUMUN ÜRETKEN BİR PARÇASIYIM” 
diyebilmelerini sağlamak.
HEDEF 9.1: Genel eğitim ve mesleki eğitim olanaklarını arttırmak. 
Faaliyet 9.1.1:Meslek Liseleri ve uzman eğiticilerle ortak belirlenen kurslar kapsamında Sem-
tevlerinde yetişkinler  için kurdele nakışı, ahşap boyama, takı tasarımı, mefruşat, makine nakışı, 
okuma-yazma, resim, bilgisayar, kilim dokuma, türk  sanat , türk halk, halk dansları, tiyatro, ço-
cuklar için satranç, resim, bilgisayar, tiyatro ve halk dansları kursları   verilmektedir.
HEDEF 9.4: Kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttırmak. Kadınların sosyal ve ekonomik 
hayata katılımlarının geliştirilmesi ve kadın-erkek arasında sosyal güvenlik açısından eşitlik sağ-
lanmasına destek olacak faaliyetler gerçekleştirmek.
Faaliyet 9.4.1: Kursiyerlerin semtevlerinde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünle-
ri sergilemeleri  ve satış yapabilmeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiş,  ayrıca etkin-
lik, hediyelik eşya vs. fuarlarda stantlar kurulmuştur.

AMAÇ 10: Balçova’nın yaşam biçimine denk düşen eğitsel, kültürel ve sosyal organizasyonlar 
gerçekleştirmek.
Faaliyet 10.4.4: Balçova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Balçova Gençlik Tiyatrosu ile 
Balçova Çocuk Tiyatrosu tarafından 2012 yılı içinde 7 oyun sahnelenmiştir.
HEDEF 10.6: EFEM Gençlik ve Spor Derneği ile yapılan protokol kapsamında ilçemizde yaşayan 
gençlerimizin kültürümüzün önemli değerlerinden olan Halk Danslarımıza ilgisini sağlamak ve 
yok olan değerlerimize sahip çıkmak.
Faaliyet 10.6.1: Efem Gençlik ve Spor Kulübü ile yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa yürütü-
len çalışmalarla Balçova genelinde 2012 yılı içinde belirli yaş grupları arasındaki çocuk ve genç-
lerimiz halk dansları eğitimi almıştır.

AMAÇ 11: İlçemizde yaşayan vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ara-
sında sağlıklı bir iletişim kurarak, vatandaşın maksimum memnuniyetini sağlamak.
HEDEF 11.1: Balçova ile ilgili karar ve uygulamalarda etkin katılım için gerekli mekanizmaların 
oluşturulmasını sağlamak
Faaliyet 11.1.1: Birimimiz tarafından belli periyotlar içerisinde Belediye Başkanı, Başkan Yardım-
cıları, Esnaf ve sanatkârlar odası Başkanı, Birim Müdürleri ve Esnafımızın katıldığı, var olan so-
runların ortaya konulup ortak bir akılla en kısa sürede çözüm üretilmesinin sağlandığı, belediye 
faaliyetleri ve projelerle ilgili Esnafımıza bilgiler verildiği toplantılar düzenlenmiştir.
Faaliyet 11.1.2: Önemli günlerde sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek ortak etkinlikler dü-
zenlenmesi konusunda toplantılar yapılarak; 
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Faaliyet 11.1.3: Kamu kurumlarıyla ( Kaymakamlık ) özel günler öncesi bir araya gelinerek yapı-
lan toplantılar sonucunda; 

HEDEF 11.2: Belediyecilik hizmetlerinde şeffaflık, verimlilik ve hızlılık prensibini benimsemek.
Faaliyet 11.2.1: Belediyemize şahsen başvuran vatandaşlarımızın sorunları ilgili birimlere iletil-
miş ve çözümlerin takibi yapılmıştır.
Faaliyet 11.2.3: 2792030 nolu Dilek ve Öneri Hattıyla ve balcova@balcova.bel.tr adresine e-mail 
göndererek başvuran vatandaşlarımızın sorunları ilgili birimlere iletilmiş, çözümlerin takibi yapıl-
mış Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) adlı şikayet takip programında kayıt altına alınarak sonuçla 
ilgili vatandaşlarımıza bilgi verilmiştir.
Faaliyet 11.2.4: Sorunları yerinde tespit etmek ve ortak çözüm geliştirmek amacıyla yıl boyunca 
8 mahallemizde çok sayıda sokağa Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin 
katıldığı sabah kahvaltısı, akşamüstü ziyaretleri ve park toplantılarını içeren ziyaretler düzenlen-
miştir.
HEDEF 11.3: Belediye faaliyet ve kararlarının halkın bilgilerine sunulmasında en etkin yöntemleri 
kullanmak.
Faaliyet 11.3.2: Ekonomik ve kültürel açıdan etkileşim sağlanması ve ilçemizin sosyo-kültürel 
gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yapılan Kardeş Şehir Projelerinin Organizasyonunu dü-
zenlemek. İlçemizde yaşayan halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayacak etkinlikler dü-
zenlemek.
Faaliyet 11.3.3: Belediyemiz tarafından ve Belediyemizin yapılmasında öncülük ettiği çalışmala-
rın sonuçları vatandaşlara duyurulmuş ve bilgi verilmesi amacıyla çeşitli organizasyonlar düzen-
lenmiştir.

AMAÇ 12: Balçova’da yaşayan insanlara özellikle kadınlara ve çocuklara ücretsiz olarak kaliteli 
spor yapma olanağı tanımak ve spor alışkanlığını geliştirip,  çocukları ve gençleri kötü sokak alış-
kanlıklarından uzak tutarak yaşam boyu spor felsefesini her yaştan insana benimsetmek.
HEDEF 12.1: 2009 yılına kadar gerekli alt yapı çalışmalarını tamamlayarak eğitim verilen öğrenci 
sayısını 5000 kişiye ulaştırmak.
Faaliyet 12.1.5: 2012 yılında eğitim verilen öğrenci sayımız 7000 öğrenci hedefine ulaşmıştır.. 
2013 yılında ise 7500 öğrenci sayısı hedeflenmiştir. Spor okullarının etkinliğinin arttırılması 2012 
yılı içinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yeni spor alanları oluşturularak, yeni eğiticiler alarak ve 
yeni branşlar açarak, Balçova’daki yetişkinler ve öğrencilerin çağdaş spor alanlarında, bilimsel 
metotlarla spor yapmaları sağlanacaktır. 
HEDEF 12.2: İlçemizde başarılı sporcuların yetişmesi ve sporun yaygınlaşması için her türlü des-
teği sağlamak.
Faaliyet 12.2.2: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sürdürülerek sporun yaygın-
laştırılması sağlanmıştır.
Faaliyet 12.2.4.5.6: İlçemiz sınırları içindeki spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri ve Türkiye Fut-
bol Federasyonu ile işbirliği sağlanarak yapılan çalışmalar ile lisanslı sporcularımıza ve gençleri-
mize spor yapma imkanı sağlanmıştır. 
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AMAÇ 13: Toplum sağlığını korumayı amaç haline getirmiş örnek bir belediye olmak.
HEDEF 13.1: Sosyal sorumluluğun bilincinde olarak ve toplum sağlığını korumak amacıyla bele-
diye sağlık hizmetlerini sürekli ileri seviyeye taşımak.
Faaliyet 13.1.1: Sosyal güvencesi olmayan Balçovalılara ücretsiz sağlık hizmetleri verilmiştir.
Faaliyet 13.1.2: Spor kurslarına katılan çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin sağlık muayeneleri 
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.
Faaliyet 13.1.5: Gıda satış yerlerinin denetimleri düzenli olarak yapılmıştır.
Faaliyet 13.1.6: İlçemizde bulunan yüzme havuzlarının klor oranı ve mikrobiyolojik incelemeleri 
yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

AMAÇ 14: İlçemizdeki esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için sorun ve şikayetlere 
mümkün olabildiğince en kısa zamanda müdahale ederek sorunları çözmek ya da çözümü hız-
landırmak.
HEDEF 14.1: Sorun ve şikayetlere mümkün olabildiğince en kısa zamanda müdahale edecek ya-
pılanmayı gerçekleştirmek.
Faaliyet 14.1.2.: Çalışmalarımız 2 memur, 1 şoför ve resmi plakalı  aracımızla sürdürülmektedir. 
Gece zabıta ekibinin daha iyi hizmet vermesi için personel takviyesinin yapılması gerekmektedir.
Faaliyet 14.1.3: Semt Evleri, Belediye Şikayet Hattı ve direkt Zabıta Müdürlüğü telefonları ile alı-
nan şikayetler ve istekler 2012 yılı içinde tamama yakın çözüme kavuşturulmuş, geri kalan talep-
lerde, ilgili birimlere havale edilerek çözümlendirilmiştir.
Faaliyet 14.1.4: Alo Zabıta Hattı, Belediyemize ait 279 20 30 nolu telefona yönlendirildiğinden 
iptal edilmiş, şikayetler 4552071-72-73-74 nolu telefonlar ile vatandaşla tek elden görüşülerek 
çözümlenmektedir.
HEDEF 14.2: Cadde ve sokaklardaki kaldırımların vatandaşın geçişini engellemeyecek bir rahat-
lığa kavuşturmak.
Faaliyet 14.2.2.: Vatandaşın gelip geçişini engelleyen esnaflara karşı, Ata Caddesi ve yan sokakla-
rı denetleyen 2 kişilik, Durupark Belediye arasında da 2 kişilik ekibimizle yapılmakta, Vali Hüseyin 
Öğütcen, Sakarya Caddesi ve Mithatpaşa Caddelerinde araçlı ekiplerimizle anında müdahale edi-
lerek düzenli hale getirilmiştir.
Hedef 14.3: Balçova’da sağlıklı gıda satışını sağlamak ve açıkta gıda satışını engellemek.
Faaliyet 14.3.1: Okul önlerinde açıkta gıda maddesi satışına izin verilmeyerek düzenli hale geti-
rilmiş, 2012 Eylül ayında okul kantinleri denetlenmiştir.
Faaliyet 14.3.2: Sağlık Grup Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışarak haftada iki gün çeşitli 
esnafın düzenli denetimleri, Sağlık Grup Başkanlığı ile koordinasyon oluşturulmadığından ve per-
sonel eksikliğinden yapılamamıştır.

AMAÇ 15: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratabilmek için ilçemiz sınırlarında yaşayan sahipli 
ve sahipsiz tüm hayvanları, hayvancılık işletmelerini kayıt altına alarak aşılanmalarını sağlamak. 
İlçemizin hayvansal üretim ve tüketim potansiyelini belirleyerek ileriye dönük planlamalar yapa-
bilmek.
HEDEF 15.1: Beş yıllık bir süre içinde İlçemiz sınırlarında yaşayan veya bakımı yapılan sahipli sa-
hipsiz hayvanlar kayıt altına alınarak; aşılamak veya aşılanmalarını sağlamak.
Faaliyet 15.1.1.: 2008 yılında Hizmet Biriminin inşaatı veya düzenlenmesi yapılarak Veteriner İş-
leri Müdürlüğünün hizmet birimi oluşturulmuştur.
Faaliyet 15.1.2.: Mevcut kayıtlar taranarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve yeni kayıtlar
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bu  ortamda sağlıklı olarak değerlendirilmektedir.
Faaliyet 15.1.3.: Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınıp izlenmesi amacı ile İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi ve anakent ilçe Belediyelerinin ortak veri tabanı oluşturulmuş olup; mevcut 
kayıtların güncelleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmakta ve yeni kayıtlar kentli 
No-T.C. Kimlik Numarası üzerinden ortak veri tabanına kayıt edilmektedir.  1658 adet küçük hay-
vanın Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde kaydı bulunmaktadır.
Faaliyet 15.1.4.: Müdürlüğümüzde karne kayıt, tasma numarası iç ve dış parazitlerle mücadele, 
kuduz hastalığına karşı aşılama, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla kısırlaştırma, işa-
retleme, aşılama, kayıt altına alma ve tedavileri ücretsiz olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda 
85 adet kedinin ve 82 köpeğin kısırlaştırılıp işaretlenerek kayıt altına alınması sağlanmıştır.  
Faaliyet 15.1.5.: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince 
“Belediyeler Tarafından Sahipli Hayvanlara Verilen Hizmetler” ile ilgili Mahalli İdareler Müdür-
lüğünün 12.03.2012 gün ve 6969 sayılı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Ge-
nel Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve B.12.0.GKG.0.02.03.-325.09.99-620-21709-07064 sayılı 
yazılarına istinaden Yerel Yönetimlere ait klinik ve polikliniklerde sahipli hayvanlara hizmet veril-
mesi yasaklanmış olup (kayıt işlemi hariç), 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 
02.04.2012 tarihinden itibaren Veteriner İşleri Polikliniğinde sadece sahipsiz hayvanlara hizmet 
verilmektedir.
Faaliyet 15.1.5.: 25-26 Nisan 2012 tarihinde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi yapılmıştır. Bu 
eğitimler talep geldiği sürece rutin olarak tekrarlanacaktır.
HEDEF 15.2: İlçedeki yatırım ve planlama faaliyetlerinde İlçenin hayvansal potansiyelinin değer-
lendirilmesini sağlamak.
Faaliyet 15.2.1: 2012 yılı sonuna kadar İlçenin tüm hayvansal üretim ve tüketim potansiyelinin 
tespit edilerek profilinin çizilmesi bölge ve yer tespitlerinin yapılması. 
Faaliyet 15.2.2: 2012 yılında kayıt altına alınan tüm bu değerler üzerinde İlçe ihtiyacına ve mevcut 
yapıyı da içine alacak şekilde yatırım ve üretim olanaklarının iyileştirilmesi teşviki ve yeni planla-
maların yapılmasını sağlamak.
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 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 Balçova Belediyesi tüm çalışanları ile, belirlenen misyon doğrultusunda kentine ve pay-
daşlarına karşı olan sorumluluk bilinci ile üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için aşağı-
da verilen temel değerler doğrultusunda hizmetlerini sürdürecektir.

Etkinlik  

Güvenirlilik 

Çevreye 
 

Sosyal 
Sorumluluk 

 
- -

Uygunluk 
 

 

Kalite 

Hukuka 
Uygunluk 

Memnuniyeti 
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 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV TANIMI

 Zabıta Müdürlüğünün görevleri, Belediye Başkanına bağlı olarak, 5393 sayılı Belediye Ka-
nununun 51. maddesine göre Belde sınırı içinde, beldenin sıhhat, intizam ve huzurunu temin et-
mek ve bu sıfatta Belediye Kanun, Nizamname, Talimatname ve emirleri tatbik etmektir. Bu gö-
revler Belediye Zabıta Yönetmeliğine göre; 

MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp koru-
mak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen 
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimle-
rini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuç-
larını izlemek,

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 
hizmetleri görmek.

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri 
almak, bayrak asılmasını sağlamak.

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine 
getirmek.

7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş 
olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyer-
lerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve 
işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya 
ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bula-
na verilmesini sağlamak.

10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, 
bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun 
karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını 
kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak. 
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11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 
tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik 
çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesi-
ne, bozulmasına mani olmak.

12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçeve-
sinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve 
denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi 
yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında 
veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alı-
nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde 
hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 
Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında 
muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin iş-
galine engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak 
orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendi-
ne Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 
tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men ceza-
larını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler-
le Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli 
ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü 
ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önle-
mek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk tera-
zi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri 
yapmak.

20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname-
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 
gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri 
kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak. 
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21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra 
ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, 
pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs 
edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre be-
lediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalın-
malarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan ver-
memek.

25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine 
getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri;

1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve 
mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini 
sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gider-
mek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat 
atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları bo-
şalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaat-
ları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla 
birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan verme-
mek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve 
gerekli diğer tedbirleri almak.

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve ko-
ruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili 
mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri;

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı 
Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri-
lerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli 
kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak. 

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
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3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) 
bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı 
olup olmadığını denetlemek.

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve 
atıklarının eşelenmesini önlemek.

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan 
seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine 
getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti-
rilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan 
veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından 
şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi ver-
mek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun 
olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilen-
leri yetkililerin kararı ile imha etmek.

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önle-
mek.

8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağ-
lığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü 
yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mer-
cilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre 
bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili 
mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yar-
dımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar 
vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal 
ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol 
etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yap-
mak.

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri 
içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim 
yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret 
etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
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ç) Trafikle ilgili görevleri;

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir 
alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayan-
lar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her 
türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve 
güzergâhlarını denetlemek.

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 
meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve iş-
lemleri yapmak.

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun gö-
rülenleri yürütmek,

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini 
denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

d) Yardım görevleri;

1) Beldenin yabancısı olan kimselere yardımcı olmak.

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve 
kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit 
halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
Yetkileri

MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının 
yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu 
ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev 
veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuş-
turma yapılmak üzere tutanak düzenler,
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ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başka-
larının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men 
eder,

e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine 
mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarının işgallerini önler,

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edi-
lerek satışını önler,

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit 
edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, 
meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin 
vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili ma-
kamlara teslim eder,

ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, 
kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bun-
lardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale 
getirilmesine yardımcı olur,

ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yer-
lerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında 
gerekli yasal işlemi yapar.
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  Sunulan Hizmetler:

1- 91 adet işyerine mühür, 79 adet işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet
 Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. (toplam 170 işyeri)

2- İzinsiz olarak asılan 400 adet bez afiş ve 150 adet ayaklı pano toplanılmış ve cezai işlem
 uygulanarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak muhataplarına
 6.000,00TL lık ceza kesilmiştir.

3- Kapalı pazaryerinden belge tasdik harcı olarak 17.863,00 TL gelir elde edilmiştir.

4- Zabıta Müdürlüğü tarafından Belediye Yönetmeliğine göre, 131 adet 22.139,00 TL. tutarında
 ceza tutanağı tanzim olunmuştur. 

5- 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre gerçek kişilere 31 adet 2.921,00 TL’lik idari yaptırım
 karar tutanağı, tüzel kişiliğe haiz olan şahıslara da 11 adet 21.750,00 TL’lik idari yaptırım
 karar tutanağı tanzim olunmuştur.

6- Kesilen cezalar toplamı 46.810,00 TL. olup; toplam 173 işyerine para cezası işlemi yapılmış,
 diğer gelirlerle beraber 64.673,00 TL toplam gelir elde edilmiştir.

7- Stratejik Planda belirtilen 14.1.2 sayılı stratejik amacımız, 2 memur, 1 şoför ve resmi plakalı
 aracımızla sürdürülmektedir. Gece zabıta ekibinin daha iyi hizmet vermesi için personel
 takviyesinin yapılması gerekmektedir.

8- Stratejik Planda belirtilen 14.1.3 sayılı stratejik amacımız, Semt Evleri, Belediye Şikayet Hattı
 ve direkt Zabıta Müdürlüğü telefonları ile alınan şikayetler ve istekler 2012 yılı içinde çözüme
 kavuşturulmuş, geri kalan taleplerde, ilgili birimlere havale edilerek çözümlendirilmiştir.

9- Stratejik Planda belirtilen 14.1.4 sayılı stratejik amacımız, Alo Zabıta Hattı, Belediyemize ait
 279 20 30 no.lu telefona yönlendirildiğinden iptal edilmiş, şikayetler, 455 20 71, 73, 73, 74
 no.lu telefonlar ile vatandaşla tek elden görüşülerek çözümlenmektedir.

10- Stratejik Planda belirtilen 14.1.5 sayılı stratejik amacımız, Belediye birimlerimiz arasında
 sağlanan eşgüdümle sorunsuz olarak gerçekleşmiştir.

11- Stratejik Planda belirtilen 14.2 sayılı stratejik amacımız, Ata Caddesi ve yan sokakları
 denetleyen 2 kişilik, Durupark Belediye arasında da 2 kişilik ekibimizle yapılmış, işgallere
 karşı anında müdahale edilmiştir. Ayrıca Resmi araçlı 2 zabıta memuru ile Sakarya, Vali
 H.Öğütcen, Mithatpaşa Caddelerinde işgallere karşı müdahale edilerek gerçekleşmiştir. 

12- Stratejik Planda belirtilen 14.2 sayılı stratejik amacımız, personel yetersizliği, nedeni ile
 ancak şikayet veya resmi evraklar ile ilgili denetimler yapılmıştır.

13- Stratejik Planda belirtilen 14.2 .2 sayılı stratejik amacımız, vatandaşın gelip geçişini
 engelleyen esnaflara karşı, Ata Caddesi ve yan sokakları denetleyen 2 kişilik, Durupark
 Belediye arasında da 2 kişilik ekibimizle yapılmakta, Vali Hüseyin Öğütcen, Sakarya Caddesi
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 ve Mithatpaşa Caddelerinde araçlı ekiplerimizle anında müdahale edilerek düzenli hale
 getirilmiştir.

14- Stratejik Planda belirtilen 14.3.1 sayılı stratejik amacımızda yer alan okul önlerinde açıkta
 gıda maddesi satışına izin verilmeyerek düzenli hale getirilmiş, 2012 Eylül ayında okul
 kantinleri denetlenmiştir.

15- Stratejik Planda belirtilen 14.3.2 sayılı stratejik amacımızda yer alan Sağlık Grup Başkanlığı
 ile koordinasyon içinde çalışarak haftada iki gün çeşitli esnafın düzenli denetimleri, Sağlık
 Grup Başkanlığı ile koordinasyon oluşturulmadığından ve personel eksikliğinden
 yapılamamıştır.

16- 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
 kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ile oluşturulan denetim
 komisyonu ile işyerleri denetlenmiştir.

17- İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
 Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Grup
 Başkanlığı ile oluşturulan denetim komisyonu ile internet kafeler denetlenmiştir.

18- İlçemizde faaliyet gösteren seyyar satıcılardan yasak yerde satış yaptıklarından bağırarak
 halkımızı rahatsız ettiklerinden araçlarına cezai işlem uygulanmakla birlikte 12 adet
 hoparlör ve 13 adet teraziye ve 10 adet el arabasına el konulmuştur.
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 Faaliyet Bilgileri 

 Müdürlüğümüz; 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.maddesine, 1608 sayılı Belediye ve 
Ceza Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlen-
mesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 4077 sayılı Tüketici Korunması 
Hakkındaki Kanun, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 1782 sayılı Ölçü ve Ayarlar hakkında Kanun ve 4982 sayılı Bilgi 
Edinme Kanunu esas alınarak görev, iş ve işlemlerini yürütür.

1- Evrak Kayıt Faaliyetleri.

 2012 yılı içinde; 

 2288 adet evrak kayıt edilmiştir.

 330 adet telefon şikayeti değerlendirilmiştir.

 353 adet eposta şikayeti değerlendirilerek, şikayetçilere bilgi verilmiştir.

 318 adet İmar Müdürlüğü tebligatı yapılmıştır.

 317 adet evrak zimmetle ekiplere verilmiş ve sonuçlandırılmıştır.

2- Şikayetlerin Değerlendirilmesi.

 İlçemizde, stratejik Planda yer alan hedeflere 2012 yılı içinde ulaşılmış olup; sorumluluk 
alanımızda esenlik, huzur sağlık ve düzenin sağlanması için sorunlara en kısa sürede çözümler 
bulunmuştur.

3- İşgaliye açısından Denetimler.

 Kaldırımlarda vatandaşın rahat gelip-geçişini sağlamak için Ata Caddesinde 4 zabıta me-
muru ile sürekli denetim sağlanmakta ve böylece işgallere karşı anında müdahale edilmekte, 
seyyarların durarak satış yapmaları engellenerek trafik akışının sıkışmaması sağlanmaktadır.

 Ayrıca; 1 araçlı ekibimizle de (3 zabıta memuru) Sakarya, Vali Hüseyin Öğütcen ve Mithat-
paşa Caddelerinde işgaller ve iş yerlerinin önlerindeki seyyarlara karşı anında müdahalede bulu-
nulmaktadır.

4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından İşyerlerinin Denetimi.

 Yeni açılan işyerlerinin veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının olmadığı tespit edilen 
işyerlerine karşı yasal işlemler yapılarak, ruhsat almaları sağlanmakta, özellikle İnciraltı böl-
gesinde işyerlerine sürekli denetimler yapılarak yasal işlemler yapılmaktadır. Ruhsatını alma-
yan işyerlerinin ticari faaliyetleri ruhsat alınıncaya kadar durdurulmaktadır. Ruhsat almadığından 
dolayı mühürlenen işyerlerinin ticari faaliyete devam etmesi durumunda mühür fekki işlemleri 
yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.
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5- Seyyarların Denetimi.

 İlçemizde açıkta gıda satışını engellemek için okul önlerinde, cumartesi ve çarşamba gün-
leri kurulan kapalı pazaryeri ve çevresinde gerekli denetimler yapılarak seyyar satıcılara engel 
olunmuştur. 

6- Sahipsiz Hayvanların Denetimi.

 İlçemizde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının kayıt altına alınarak, aşılarının ve tedavi-
lerinin yapılması sağlanmıştır.

7- Pazar Yerlerinin Denetimleri.

 2007 yılından itibaren kapalı pazaryerine taşınan cumartesi ve çarşamba pazarı esnafla-
rının güncellemeleri 2011 yılında yapılmış, tarafımıza bildirilmeden tezgah devir ve satışı konu-
sunda işlem yapılmamış olup; çalışmalar, 12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 
gerekli çalışmalara başlanılmış olup; 2013 yılı içerisinde de devam edecektir. 

8- Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi.

 Gürültü şikayetleri değerlendirilerek, Belediyemizde bu şikayetlere bakacak Çevre Müdür-
lüğü ve gürültü ölçüm ekibi olmadığından, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol 
Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, gürültü öl-
çümleri yaptırılmış ve şikayetlerin giderilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, İzmir Valiliği İl Çevre ve Or-
man Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarla, İlçemizde bulunan gürültü yönünden çok hassas, hassas 
ve az hassas alanlar belirlenmiştir.

9- Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Denetimi.

 İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerler dışında kaçak kesimlere izin veril-
memiş, sokakta kesim yapmak isteyen bazı vatandaşlar kesim yerlerine yönlendirilmiş ve yapılan 
denetimler sonucu herhangi bir sorun yaşanmamış, vatandaşların bayramlarını huzur içersinde 
geçirmeleri sağlanmıştır.

10- Bayram Faaliyetleri.

 Bayramlarda, Balçova Eski ve Yeni Mezarlıklarında kontroller yapılarak vatandaşın duygu-
larını istismar eden şahıslar engellenerek uzaklaştırılmış, vatandaşlarımızın mezar ziyaretlerini 
rahat ve huzur içersinde gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.

11- Diğer Müdürlükler ve Kamu Kurumları ile Yapılan Koordineli Çalışmalar.

Yazı İşleri Müdürlüğü

 Belediye Meclisi ile ilgili Meclis gündemlerini ve kararlarını meclis üyelerine ulaştırmak. 
 



www.balcova.bel.tr48

Halkla İlişkiler Birimi-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 Belediyemiz kültürel etkinliklerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine ulaştırıl-
ması, kültürel etkinliklerde düzenin sağlanması, malzemelerin ulaştırılması. Bu birime gelen ve 
Müdürlüğümüzü ilgilendiren e-mail şikayetlerinin değerlendirilerek sonuçlandırılması. 

Gelir Birimi

 Alınacak vergiler ile ilgili halkı uyarıcı anonslar yapılması, pazar yerinde tahsildarların gö-
revlerini yapabilmeleri için kamu düzenini koruma ve güvenlik hizmeti olarak görev yapmak. Dü-
zenlenen ceza tutanaklarının encümende onaylanmasını takiben tebliği sonrası takibi için gelir 
birimine göndermek, ilan ve pankartlar ile ilgili işyeri sahiplerini, ilan reklam vergisi için gelir 
birimine yönlendirilmesi, izinsiz asılan ilan ve reklamlara uygulanan cezaların tahsili için irtibata 
geçmek.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 Kaçak inşaatların tespit ve takibi, tebligatların, duyuru belgelerinin tebliğ edilmesi, İmar 
memurlarına eşlik edilerek kamu düzenini koruma ve güvenlik hizmeti olarak görev yapmak.

Fen İşleri Müdürlüğü

 Alınan yıkım kararlarına istinaden yıkım yapılacak yerlerde kamu düzenini koruma ve gü-
venlik hizmeti olarak görev yapmak, tebligatlar, yapılan çalışma alanlarında park eden araçların 
kaldırılması, İlçe genelinde tespit edilen eksiklik, bozulma, göçme veya tehlike arz edebilecek 
yerlerin ve şikayetlerin bildirilmesi. Kanal şikayetlerinin çözümü.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü memurlarıyla ruhsat denetim komisyonuna katılmak, mü-
hürleme olurlarını gerçekleştirmek, hafta tatili ruhsat ile ilgili işyerlerinde denetim yapmak. Tes-
pit edilen ruhsatsız işyerlerini bildirmek.

Balçova Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Heyeti

 Balçova Kaymakamlığı İlçe Tüketici Sorunları heyetinde Belediyemizi temsilen Zabıta Mü-
dür V. Katılarak 1401 adet şikayet değerlendirilmiştir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü

 Müdürlüğümüze gelen şikayetlerin ve çöp konteynır taleplerinin iletilmesi, yapılacak etkin-
lik yerlerinin düzen ve temizliği için koordinasyonun sağlanması, geri dönüşüm projesinin uygu-
lanması ile ilgili çalışmalar.

Sağlık İşleri Müdürlüğü

 Hafta sonları ve bayramlarda, cenaze işlemlerinin yapılması, ölüm mahallinde, ölüm rapo-
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ru hazırlanması esnasında belediye hekimine refakat etmek

İlçe Emniyet Müdürlüğü

 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığından oluşturulan komisyonla, 4207 
sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun kapsamında, iş-
yerlerinde sigara denetimleri yapmak, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, internet 
kafelerin denetiminin yapılması. 

 İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
olmadığı tespit edilen ve müdürlüğümüze intikal ettirilen işyerleri için kapatma kararının alınma-
sı ve uygulanması.

 Kumar oynandığı için Kaymakamlık Makamı oluruna istinaden geçici süre ile kahvehane-
lerin mühürlenmesi.

 Faaliyet Sonuçları

 1-Evrak Kayıt Sonuçları

 Müdürlüğümüzce 2012 yılında gerçekleştirilen evrak kayıt işlemleri tablo 3 ‘de, yıl içinde 
yapılan cezai işlemler tablo 4 ve seyyarlara karşı ve izinsiz afişlerle ilgili faaliyetlerde tablo 5 de 
gösterilmiştir.

 91 

 79 

 17.863,00 TL. 

  

 
 

 
 

- -  
1  

-  
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2012 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLER

2012 YILINDA YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET
EDENLERDEN TOPLANAN MALZEMELER
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T  
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TOPLAM 85.678,50 TL 64.673,00 TL 
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 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ      

 GÖREV TANIMI       
       
 Bayındırlık ve yatırım hizmetlerinin, etüt, proje ve uygulamalarının yaptırılması, sıhhi tesi-
sat, asansör, ısıtma ve soğutma, kalorifer, havalandırma, hidrofor, anten belgeleri, asansör ısıtma 
ve soğutma, kalorifer, havalandırma, hidrofor, anten belgeleri, asansör muayeneleri, fosseptik 
proje tetkiki, hafriyat belgesi, yol profil tetkik ve tasdik, yol bedeli hesapları, UKOME ve AYKOME 
ile olan çalışmaların yürütülmesi, motor ruhsatları, pis su şikayetleri, ekspertiz işleri, betonarme 
proje tetkiki, yıkım işlerinin yürütülmesi, parkların bakım ve onarımı, yeni parkların yapılması, ay-
dınlatma elemanlarının yapımı ve tamiri, araçların bakım, onarımı,  hızlı yapılaşma ve sanayileş-
me arasındaki dengeyi sağlamak amacıyla dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları 
düzenlemek, erozyon tehlikesi gösteren alanları yeniden kullanıma uygun hale getirmek, sokak, 
cadde ve bulvarlarda mevcut refüj ve meydanları düzenlemek, rekreasyon alanları yaratmak ve 
bunları korumakla görevlidir. Parklarda çim biçimi, yabani ot mücadelesi, ilaçlama, budama, su-
lama gibi periyodik bakım çalışmaları ile ilgilenmektedir. Ayrıca kırılan, bozulan oturma eleman-
larının, aydınlatma elemanlarının, çocuk oyun aletlerinin, korkuluk demirlerinin, çöp kovalarının, 
bordür ve kaldırım taşlarının tamirini ve onarımını, havuzların tamirini, bakımını ve temizliğini 
yapmak. İlçemiz dahilinde bulunan insanlara en iyi şekilde hizmet vermek, çöplerin ve atıkların 
alınması için mevcut bulunan araçların bakım, onarım ve tamirlerinin yapılmasını sağlamak, Be-
lediye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için araç sevk ve idare işlemlerinin yapılması Fen 
İşleri Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluğundadır.    
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 YATIRIM VE HİZMETLER 

 286.903,00.TL bedelle ihalesi yapılarak, 13/07/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

 bedelle ihalesi yapılarak 08/12/2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

 tarihinde 2011/146737 kayıt no ile 134.770,00.TL bedelle ihalesi yapılarak 19/12/2011
 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.  

 ihale edilerek, birinci kısım Akaryakıt Alımı 07/12/2011 tarihinde 789.780,00.TL bedelle,
 ikinci kısım Madeni Yağ Alımı 09/12/2011 tarihinde 21.650,00.TL bedelle sözleşmeleri
 imzalanmıştır. 

 no ile 12/12/2011 tarihinde 339.359,00.TL bedelle ihale edilerek 29/12/2011 tarihinde
 sözleşme imzalanmıştır. 

 kayıt no ile 01/07/2011 tarihinde 149.253,80.TL bedelle ihale edilerek 25/07/2011 tarihinde
 sözleşme imzalanmıştır. 

 kayıt no ile 15/10/2012 tarihinde 191.513,00.TL bedelle ihale edilerek 09/11/2012 tarihinde
 sözleşme imzalanmıştır. 

 Evrak Kayıt  Faaliyetleri

1- 5393 sayılı Belediye Yasasının öngördüğü şekilde yetki ve sorumluluklarını  uygular,
 yürürlüğe giren yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını düzenlemek. 

2- Yazı İşleri Müdürlüğü kanalı ile Kamu kurum ve  kuruluşlarından  veya gerçek ve tüzel
 kişilerden gelen yazı ve belgeleri zimmet karşılığı alarak yazıları sonuçlandırmak. 

3- Kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek ve evrakların en kısa sürede
 sonuçlanmasını sağlamak.

4- Günlü ve süreli evraklara zamanında cevap  vermek.  

5- Yazışmaları  “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”
 hükümleri doğrultusunda yerine getirmek.

6- Resmi evrak ve dilekçelerin süresi içerisinde sonuçlandırılmasını sağlamak, ve dosyada
 muhafaza etmek.  
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7- Mükellef başvurularına zamanında cevap vermek ve mükellefe ayrıca bilgi vermek. (para
 iadeleri, proje tasdikleri evraklarında mükellefe telefonda bilgi vermek.)

8- Encümene ve Meclise havale olacak evrakları hazırlamak ve zamanında ilgili birime (Yazı
 İşlerine Müdürlüğü) ulaştırmak  ve sonucunu takip etmek.

9- Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan memur personele ait Tedavi faturalarının işlemlerinin
 yapılması ve hazırlanan evrakların ödemesinin yapılabilmesi için ilgili birime gönderilmesini
 sağlamak. (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

10- Avans alımı durumunda evrakların hazırlanması ve avansların süresinde kapatılmasını
 sağlamak.

11- Yürürlüğe giren yönetmelik ve genelgeleri çalışan personele duyurmak.

12- Doğrudan Temin Usulü yapılan çalışmaları hazırlamak ve ödemesinin yapılabilmesi için ilgili
 birime gönderilmesini sağlamak. (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

13- Park ve yeşil alanlarda bulunan elektrik ve su aboneliklerinin yapılmasını ve tahakkuk eden
 faturaların ödenmesi için gerekli belgeleri düzenleyerek ilgili birime gönderilmesini
 sağlamak. (Mali Hizmetler Müdürlüğü) 

14- Araçların bakım, onarım ve tamirlerinin yapılması için işlemleri takip etmek.

 
-  

 2011 2012 

 1747 3649 

 
3336 
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 ŞANTİYE FAALİYETLERİ

 takipçisi olmak.   

 piyasa araştırması yapılıp ekonomik ve uygun olana yaptırılmasını sağlamak ve takipçisi
 olmak. 

 mümkün olduğu kadar   süratle vatandaş taleplerini yerine getirmek. 

 parke taş döşenmesi, asfalt atılması, yama çalışmalarının şantiye personelimizce
 yapılmasını sağlamak.

 sağlamak ve takipçisi olmak.   

 mümkün olduğu kadar   süratle vatandaş taleplerini yerine getirmek. 

 kaldırım taşlarının tamirini ve onarımını, havuzların tamir ve temizliğinin yapılmasını
 sağlamak ve takipçisi olmak.

 muayeneleri, fosseptik proje tetkiki, hafriyat belgesi, yol profil tetkik ve tasdik, yol bedeli
 hesapları, motor ruhsatları, pis su şikayetleri, ekspertiz işlemleri, betonarme proje tetkiki,
 yıkım işlemlerinin yürütülmesi, cadde, sokak ve refüjleri düzenlemek, rekreasyon alanları
 yaratmak, ilaçlama, budama, sulama gibi periyodik bakım çalışmaları, parklarda bozulan
 kırılan oturma, oyun ve aydınlatma elemanlarının, korkulukların, bordür ve kaldırımların
 tamiri ve havuzların temizliğini yapmak. 
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 PARKE TAMİRİ YAPILAN YERLER:

 Mevcut parkelerin bozulması, çökmelerin 
ve çukurların oluşması sebebiyle;

 PARKE ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER:
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 BETON ATILAN YERLER
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kesişiği

 KALDIRIM - TRETUVAR YAPILAN 
YERLER
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kesişimi

kesişimi

kesişiği

 BORDÜR İMALATI YAPILAN YERLER

 BOYA YAPILAN YERLER 
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 AYDINLATMA VE ELEKTRİK İŞLERİ 
YAPILAN YERLER

 Yukarıda adı geçen park ve lambaların 
bakım ve tamiratının yanı sıra tüm Balçova 
geneli parklar, Okullar ve muhtelif yerlerde 
bulunan lambaların kontrolü haftalık olarak 
bakımları gerçekleştirilmektedir.

 TAMİR YAPILAN YERLER
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sokak kesişiği

kesişiği



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 61

kesişiği
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 BORDÜR TAMİRATI YAPILAN YERLER:
 Yolların eğimli olmasından dolayı yağmur 
sularının binalara girmesini önlemek ve 
tretuvar oluşturmak amacıyla;

kesişimi

 MERDİVEN YAPILAN YERLER:

 ÖZÜRLÜ RAMPASI YAPILAN YERLER
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 İSTİNAT DUVARI YAPILAN YERLER

 MOLOZ-HARFİYAT-DAL ALINAN VE 
TEMİZLİK YAPILAN YERLER

124-20-29-89-
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 KANAL ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER
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 ASFALT VE ASFALT KIRIĞI ATILAN 
YERLER

 GRANİT KÜP  TAŞ YAPILAN YERLER

 Yukarıda belirtilen sokaklarda 1094 m²lik 
alanda Granit küp taş kaplama işi yapılmıştır.

 KAYNAK YAPILAN YERLER
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 WASH BETON TAMİRATI YAPILAN 
YERLER
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 YATIRIM VE HİZMETLER 

286.903,00.TL bedelle ihalesi yapılarak, 13/07/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

bedelle ihalesi yapılarak 08/12/2011 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 

tarihinde 2011/146737 kayıt no ile 134.770,00.TL bedelle ihalesi yapılarak 19/12/2011 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır.  

ihale edilerek, birinci kısım Akaryakıt Alımı 07/12/2011 tarihinde 789.780,00.TL bedelle, ikinci kı-
sım Madeni Yağ Alımı 09/12/2011 tarihinde 21.650,00.TL bedelle sözleşmeleri imzalanmıştır. 

no ile 12/12/2011 tarihinde 339.359,00.TL bedelle ihale edilerek 29/12/2011 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. 

kayıt no ile 01/07/2011 tarihinde 149.253,80.TL bedelle ihale edilerek 25/07/2011 tarihinde sözleş-
me imzalanmıştır. 

kayıt no ile 15/10/2012 tarihinde 191.513,00.TL bedelle ihale edilerek 09/11/2012 tarihinde sözleş-
me imzalanmıştır. 

 MAKİNE İKMAL BİRİMİNİN İŞLEYİŞİ

 Belediyemizde 50 adet araç aktif olarak çalışmaktadır. Araçların hizmeti aksatmaması ve 
seyir güvenliği açısından bakımları düzenli, tamir ve onarımları en hızlı şekilde giderilmektedir. 
Araçlarımızın bakım ve onarımlarında Orijinal ve kaliteli yedek parçalar kullanılmaktadır. Araç-
ların tamirleri atölyemizde ve dış servislerde yaptırılmaktadır. Dış piyasa mal ve hizmet alımları 
Doğrudan Temin ve avans usulü ile gerçekleştirilmektedir.

 ATÖLYE LASTİK BÖLÜMÜ 
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 ATÖLYE ELEKTRİK BÖLÜMÜ 

 ATÖLYE MEKANİK BÖLÜMÜ 

 ATÖLYE YAKIT VE YAĞLAMA BÖLÜMÜ 

 ATÖLYE KAYNAK VE BOYA BÖLÜMÜ 
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 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV TANIMI
 Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapan Müdürlüğümüz;

 a) Belediyenin, davacı veya davalı sıfatında bulunduğu, adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas 
dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatleri-
nin korunması için, Belediye tüzel kişiliğini vekaleten temsil etmek, dava açmak, açılan davalara 
katılmak, icra takipleri yapmak ve yürütmek, gerekli savunmaları yapmak, deliller ibraz ederek 
dava ve icra-iflas takiplerini sonuçlandırmak, aleyhe kararlara karşı kanun yollarına başvurmak;
 
 b) Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullan-
maları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususunda hukuki müta-
laa taleplerini karşılamak;
 
 c) Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak;
 
 d) Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanma, harcamaları 
yapmak ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek;
 
 e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre sonuçlanan ihalelere ait sözleşmelerin düzenlen-
mesi,

 f) Başkanlık makamınca verilen diğer  hukuki işleri yerine getirmekle görevlidir. 

 FAALİYETLER

 a) Belediyenin, davacı veya davalı sıfatında bulunduğu, adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iflas 
dairelerinde, Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediyemiz  tüzel kişiliği vekaleten 
temsil edilmiş, davalar açılmış, icra takipleri yapılmış, gerekli savunmalar yapılmış, deliller ibraz 
edilerek dava ve icra-iflas takipleri sonuçlandırılmış, aleyhe kararlara karşı kanun yollarına başvu-
rulmuştur.

 b) Belediyemiz müdürlüklerinin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları 
esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususunda hukuki mütalaalar 
verilmiştir.
 
 c) Müdürlüğümüzün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemler yapılmıştır.
 
 d) Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödenekler kullanılarak harcamalar 
yapılmış ve bunun için gerekli sarf belgeleri düzenlenmiştir.
 
 e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre sonuçlanan birtakım ihalelere ait sözleşmeler ile 
Belediyemizin taraf olduğu birtakım davalar sonucu verilen kararların uygulanmasına ilişkin söz-
leşmeler düzenlenmiştir.

 f) Başkanlık makamınca verilen  hukuki işler yerine getirilmiştir. 
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2012 YILINDA BELEDİYEMİZİN TARAF OLDUĞU DAVALAR

 Adli davalar:

 2012 yılında belediyemiz aleyhine, 14 adet kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat is-
temine ilişkin dava , 3 adet ortaklığın giderilmesi istemine ilişkin dava , 2 adet tazminat istemine 
ilişkin dava, 1 muazaranın men’i talebine ilişkin dava,  2 adet para cezasının iptaline ilişkin dava, 
1 adet itirazın iptaline ilişkin dava, 1 adet memur işleminin şikayetine ilişkin dava ile 3 adet delil 
tespitine ilişkin dava açılmıştır.

 Belediyemiz tarafından; 2 adet para cezasının iptali hakkında dava, 1 adet kamulaştırmasız 
el koymadan kaynaklanan tazminat talebine ilişkin dava, 1 adet kamulaştırma bedelinin tespiti 
ve tescile ilişkin dava, , 1 adet haczin kaldırılmasına ilişkin dava,  2 adet tazminat istemine ilişkin 
dava,  5 adet memur işleminin şikayetine ilişkin dava  açılmış olup, 84 kişi hakkında mühür boz-
ma suçundan, 21 kişi hakkında imar kirliliğine neden olma suçundan, 1 kişi hakkında mala zarar 
verme  ve 1 kişi hakkında hırsızlık suçundan açılan kamu davalarına müdahil olunmuştur.

 İdari davalar:

 2012 yılında belediyemiz aleyhine 33 adet ödeme emrinin iptali davası, 50 adet yapı tatil 
zaptı, yıkım ve para cezasının iptaline ilişkin dava, 56 adet emlak vergisinin iptaline ilişkin dava, 
1 adet tescil talebinin reddine ilişkin kararların iptaline ilişkin dava, 1 adet proje değişikliği tale-
binin reddine ilişkin işlemin iptali hakkında dava, 1 adet kamulaştırma kararının iptaline ilişkin 
dava, 1 adet tazminat istemine ilişkin dava,  1 adet plan değişikliğinin iptaline ilişkin dava, 2 adet 
parselasyon planının iptaline ilişkin dava, 1 adet yeniden kot talebinin reddine ilişkin işlemin iptali 
hakkında dava,  2 adet kıymet takdirine itiraza ilişkin dava, 1 adet ruhsat iptaline ilişkin dava, 2 
adet katı atık bedelinin iptaline ilişkin dava,  3 adet harç ve ücretlerin iadesi istemine ilişkin dava, 
2 adet tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı ödenmesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin dava, 1 
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adet yapı kullanma izin belgesinin iptaline ilişkin işlemin iptali hakkında dava, 3 adet kapatma 
işleminin iptaline  ilişkin dava, 1 adet memur kadrosuna atanmaya ilişkin işlemin iptaline ilişkin 
dava, 1 adet encümen kararının iptaline ilişkin dava ile 1 adet haciz işleminin iptaline ilişkin dava  
açılmıştır.

 Belediyemiz tarafından 1 adet ihalenin iptaline ilişkin dava açılmıştır.

 2012 YILI FAALİYET SONUÇLARI

  2012 yılı içerisinde muhtelif kişi ve kuruluşlar tarafından belediyemiz aleyhine veya beledi-
yemizce toplam 311 adet adli ve idari dava açılmış ve açılan bu davalara karşı ilgili müdürlükler-
den görüş alınmak suretiyle gerekli savunmalar yapılmıştır. Geçmiş yıllardan devreden dosyalar 
ile birlikte toplam 1024 dosya fiilen işlem görmüştür. Bu davaların yıl içerisindeki 547 adet du-
ruşmasına girilmiş olup, bu dosyalara ait muhtelif sayıda yapılan keşiflere de iştirak edilmiştir. 
Belediyemiz aleyhine sonuçlanan davalardan gerekli görülenlere karşı itiraz, temyiz ya da karar 
düzeltilmesi yollarına gidilmiştir. Diğer müdürlüklerin tereddüte düştüğü konular hakkında  muh-
telif sayıda mütalaa verilmiştir. Birtakım davalar sonucu verilen kararların uygulanmasına ilişkin 
sözleşmeler düzenlenmiştir
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 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV TANIMI

 Başta 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere; şehir planlama ve imar uygulamaları ile ilgili diğer 
7269/1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ve Yapılacak İşler, 
3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4856 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5711 sayılı yasa ile de-
ğiştirilen 634 sayılı Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4708 sayılı Yapı Denetim 
Yasası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ve 7269 sayılı Afet Yasası gibi yasa ve mevzuat hü-
kümleri ile imar planlama karar ve plan notlarıyla belirlenmiş yetki, görev ve sorumluluk çerçe-
vesinde işlevini yerine getirmektedir.
 
BAĞLI BİRİMLER

 a) YAPI RUHSAT BİRİMİ 
 b) HARİTA BİRİMİ 
 c) ŞEHİR PLANLAMA BİRİMİ
 d) YAPI DENETİM VE HAKEDİŞ BİRİMİ
 e) EMLAK İSTİMLAK BİRİMİ 
 f) NUMARATAJ BİRİMİ
 g) YAPI KONTROL BİRİMİ 
 
Faaliyetleri

a- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 İmar Müdürlüğü, Norm Kadro çalışmalarıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adını almıştır. 
Müdürlük olarak faaliyetlerini sürdüren Planlama Birimi Norm Kadro çalışmalarıyla oluşturulan 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimi olarak konumlandırılmıştır.

 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Beledi-
ye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ,4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bunlara bağlı yönetmeliklerini esas alarak faaliyetlerini yürüt-
mektedir.

1 - YAPI RUHSAT VE DENETİM FAALİYETLERİ:

 Yapı ruhsatlarının tanzimi 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesi, İzmir Büyükşehir 
İmar Yönetmeliği’nin 20-22 maddeleri ve 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun kapsamında 
değerlendirilmektedir. Meslek gruplarına göre hazırlanan Makine-Elektrik ve Tesisat projeleri, 
mimari ve statik projeler 4708 sayılı yasa ve bu yasa kapsamında hazırlanan “Yapı Denetimi Uygu-
lama Usul ve Esasları Yönetmeliği” gereği kurulan yapı denetim firmaları tarafından onaylanarak 
müdürlüğümüze sunulmaktadır.

 İmar Ruhsat Birimi; ruhsat harç ve ücretlerinin tahakkuku, parselle ilgili emlak vergisi 
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ilişiğinin kesilmesi, parselin birden fazla hissedarı olması halinde hissedar muvafakati, imar du-
rumuna göre ruhsat verilecek parselin yer aldığı yollara ait yol bedelinin 3194 sayılı İmar Kanu-
nu’nun 23. maddesine istinaden hesaplanan yol bedelinin tahakkuku, otopark yönetmeliği gereği 
parselde inşa edilecek yapının otopark ihtiyacına yönelik olarak hesaplanan otopark bedellerinin 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı banka hesabına ödetilerek  gerekli taahhütnamelerin ha-
zırlanması gibi işlemlerin takibini yapmaktadır. Gerekli yasal belgelerin temin edilmesine müte-
akip, yapıya ilişkin bilgi formu tetkik edilerek 4708 sayılı yasa gereği 4 nüsha olarak hazırlanan 
form ruhsatlara yapıya ait proje müelliflerinin ve yapı denetim firmasının meslek gruplarına göre 
Teknik Elemanların ve Yapı Denetçisinin sorumluluk imzaları, mal sahibi ve müteahhit sorumlu-
luk imzaları alınarak diğer gerekli bilgileri de içeren yapı ruhsatı tanzim edilmektedir.

 Söz konusu yapı ruhsatlarının tanzimi aşamasında: yapı denetiminde yer alan özel ve tüzel 
kişilere ait yapıların denetim sorumlularının görevlerini daha kaliteli takip edilebilir ve verimli 
bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla yapı denetim sistemi yazılım otomasyon 
programı uygulanmaktadır. Sistem yürütme görevini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü üstlenmiştir. Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü yapı denetiminde yer 
alan Yapı Denetim Firmalarına,Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ilgili görevler çerçevesinde sistemi 
kullanma yetkisi vermektedir.Bu yetkilendirme ile  Ulusal Adres Veri Tabanında (UAVT) kapı nu-
maraları verilerek, yapı denetim sistemi gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mesleki Hizmetler 
Genel Müdürlüğü Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı sitesinden onay alınmaktadır.Uygulanan 
sistem gereği, tanzim edilen ruhsatlar bilgisayar ortamında hazırlanmakta böylelikle iş verimliği 
arttırılarak şeffaf ve izlenebilir bir yapı ruhsatı oluşturulmaktadır.

 Tanzim edilen yapı ruhsatları gereği inşai faaliyet başladığı seviyede: yapı denetim firma-
ları tarafından düzenlenen iş yeri teslim tutanakları onaylanarak yapı denetim sisteminde onay 
verildiği tarihten  itibaren yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun inşa 
edilmesi için Yapı denetim Firmalarının Kontrolü Doğrultusunda, Belediyemiz Denetiminde 6 etap 
halinde hakediş düzenlenmektedir.  

 Ruhsat alınması aşamasında proje inceleme bedeli olarak %10, kazı ve temel üst kotuna 
kadar olan kısım %10, taşıyıcı sistem %40, sıvaya hazır durum %20, mekanik ve elektrik tesisatı 
ile kalan yapı bölümü %15 ve  iş bitirme tutanağının müdürlüğümüz tarafından onaylanması aşa-
masında %5  oranlarında yapılan işlemler  kontrol edilmektedir. Bu hakediş oranları 05/02/2008 
gün ve 26778 sayılı Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde çizelgede görüldüğü gibi ifade edil-
miştir.

 KAPSAM  
1  

 
10 

2  10 
3  40 
4 

 

20 

5  15 
6    5 



www.balcova.bel.tr78

2 - İMAR BİRİMİNİN DİĞER FAALİYETLERİ:

-
ların düzenlenmesi ,

-
lenmesi,

-
ması,

Kamuya açık iş yerlerinde alınan Yangın Önlemleri Denetim Heyeti’nin

3 - HARİTA FAALİYETLERİ:

 İmar Kanununun 16.maddesi İmar Planı ve Notlarına uygun olarak vatandaş talebi ile ya-
pılmakta ve 18. maddesi resen yapılmaktadır,

 Belediye ve mücavir alan hudutları içindeki gayrimenkullerin re`sen veya müracaat üze-
rine tevhid veya ifrazı, bunlar üzerinde irtifak hakkıtesisi veya bu hakların terkini, bu Kanun ve 
yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır.

 Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 
gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir.

 Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

 Bu Kanun hükümlerine göre şüyulandırılan gayrimenkullerin sahipleri ilgili idarenin teb-
liği tarihinden itibaren altı ay içinde aralarında anlaşamadıkları veya şüyuun izalesi için, mahke-
meye müracaat edilmediği takdirde ilgili idare hissedarmış gibi, şüyuun izalesi davası açabilir.

 Tarafların rızası veya mahkeme kararı ile şüyuun izalesi ve arazi taksimi de yukarıdaki hü-
kümlere tabidir.

 İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak 
sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya bele-
diyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsel-
lere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve 
re`sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen yerler belediye ve mücavir 
alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır.

 Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında 
bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artış-
ları karşılığında “düzenleme ortaklık payı” olarak düşülebilir. Ancak, bu maddeye göre alınacak 
düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki 
yüzölçümlerinin yüzde kırkını geçemez.  
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a-Aplikasyon Vizesi :

 Kadastro aplikasyon krokisine uygun aplike edilerek, sınırları belirlenmiş arsa üzerine, 
harita mühendisi tarafından, yapılacak yapının veya yapıların aplikasyonu yapılır ve ilgili belediye-
sine müracaat edilir. Belediye tarafından kontrolü yapıldıktan sonra hazırlanan yapı yeri uygulama 
krokisinin, karşılıklı onayı ile yapının devamına izin verilir.

b-Temel Vizesi: 

 Ruhsatlı yapının temel betonu dökülmeden önce; ilgili yapı denetim kuruluşunun deneti-
minde ruhsatlı yapının aplikasyonu yapılıp, inşaat hafriyatı yapıldıktan, temel demir montajı yapıl-
dıktan, çevre ve arsa emniyeti sağlandıktan sonra, yapı sahibi tarafından belediyesine yazılı olarak 
başvurulur.

 Belediyesince, yapının temelinin aplikasyon krokisine göre doğru aplike edilip edilmediği 
ve demir montajının uygulama projesine uygun yapılıp yapılmadığı tutanakla belirlenerek, uygun 
ise veya uygun duruma getirilmesi halinde beton dökme ve inşaata devam etme izni verilir.

 Temel kontrolü yapılıp, vizesi alınmadan üst katlara devam edilemez. iki yıl içinde temel 
vizesi yapılmadığı takdirde ruhsat hükümsüz kalır.

c-Temel Üstü ( Su Basman ) Vizesi; 

 Temel vizesi yapılarak inşaata devam etme izni almış olan parsellerde, su basman kotu 
seviyesindeki döşeme betonu döküldükten sonra, yapı sahibi, yapı denetim kuruluşunun onayını 
alarak belediyesine beton numunesi laboratuar raporları ve demir tutanaklarının ekli olduğu di-
lekçe ile başvurur. Bu seviyeye kadar yapılan imalatın uygulama projelerine ve daha önceki kont-
rollere uygunluğunun tespit edilmesi ile inşaatın devamına izin verilir. Uygun olmayan imalatlar 
düzeltilmeden inşaatın devamına izin verilmez. Su basman vizesi alınmadan üst katlara devam 
edilemez. Aksi takdirde İmar Kanununun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.

d-Düzenleme Sahası; 

 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulamalarına esas olmak üzere teknik komis-
yonca seçilen uygulama sahasıdır, 
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4 - PLANLAMA FAALİYETLERİ :

 Planlama Birimi 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu çer-
çevesinde 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir.

 Sit alanlarına 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu, kıyı alanlarında 
3621 sayılı kıyı Kanunu, Turizm Merkezi Alanlarında 4957-2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Ka-
rayolları işe ilgili 1593 sayılı Erime Kontrolü Karayolları Kanunu gibi alanların nitelikleri ile ilgili 
kanunlar ve bu kanunların yönetmelikleri, genelgeleri ve uygulama esasları gibi mevzuat hüküm-
lerine bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirir. Bu kanunla birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
İlan ve Reklam Yönetmeliği doğrultusunda ilan ve reklam levhalarını konumlandırma taleplerini 
karara bağlar.

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasası gereği 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı olan alanlar-
da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapmak.

 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunan alanlarda değişen şartlara göre yasa ve yönet-
melikler doğrultusunda revizyon, plan tadilatı ve ilave plan yapmak.
İmar Planlarının uygulanmasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Harita Birimi’nin çalışmala-
rında ortaya çıkan sorunlar doğrultusunda araştırmalar, incelemeler sonucunda hazırlanan plan 
değişiklikleri önerilerini değerlendirmek.

 Vatandaşlardan veya diğer resmi kuruluşlardan gelen plan değişiklik taleplerini değerlen-
dirmek.

 Hazırlanan plan tadilatı / revizyonu / ilavesi dosyalarını Meclis’e havale etmek, Meclisin 
verdiği kararlar doğrultusunda dosyaları hazırlayarak Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na gön-
dermek.

 Bayındırlık Komisyonu toplantılarında raportörlük yapmak.

 Büyük Şehir Belediyesi’nden onanarak gelen planları ilgili mevzuat gereği Belediyemizde 
1 aylık askı süresince askıya çıkarmak. Askı süresini, başlangıç ve bitiş tarihlerini ve konuyu ay-
rıntılı olarak yerel bir gazete ilanında duyurmak.

 Plandaki değişiklikleri şeffaf Orijinal paftalarda güncellemek. Konuyla ilgili birimlere bilgi 
vermek. Konut, eğitim, sağlık, kültür, rekreasyon, vs. gereksinimlerinin optimum dağılımını sağ-
lamak amacıyla 5 yıllık imar programını hazırlamak.

 İmar Planları ile ilgili açılan davalara ilişkin Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne görüş bildirmek.

 İmar Planları ile ilgili dilekçeleri veya resmi yazıları yanıtlamak.

 İlan-reklam levhaları konumlandırma taleplerini kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde de-
ğerlendirerek karara bağlamak.
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5- NUMARATAJ FAALİYETLERİ:

 Numarataj Belgesi 10 nisan 1927 tarih ve 1003 sayılı “Binaların Numaralanması ve Sokak-
lara isim verilmesi” hakkında kanun ve bu kanuna dayanılarak 21 MART 1963 tarihinde uygula-
maya konulan “Numaralama Yönetmeliği” sokaklara ad veya numara verilmesi görevinin ifası, 
takibi ve kontrolünü Belediye teşkilatı bulunan yerlerde Belediyelere, Belediye teşkilatı olmayan 
yerlerde ise Muhtarlıklar tarafından verilmektedir, Balçova İlçesi sınırları dahilinde 5490 sayılı 
Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanun gereği çıkarılan 31.07.2006 gün ve 26245 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmelik Gereğince Ülkemizde yerleşim 
yeri Nüfus bilgilerin güncel olarak tutulduğu ve Nüfus Hareketlerinin izlenebildiği Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt sisteminin kurulabilmesi için Numarataj çalışmaları Balçova Belediyesi sınırları da-
hilinde tamamlanmıştır.

a) Adres ve Numaralama Yönetmeliğine uygun olarak meydan, bulvar, cadde, yol ve      sokak ad ve 
numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara vermek ve alanda tabelaların takılması işlerini 
yürütmek.

b) Oluşturulacak yeni mahalleler ile ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise intikal ettire-
rek gerekli çalışmaları yapmak

c) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimleri ve numaraları ile bunların üzerindeki binala-
ra numara vermek bu yerlerle ilgili numarataj çalışması yapmak, tabelalarını yapmak ve alanda 
uygulamak.

d) Meydan, bulvar, cadde, sokak ve yolların isimlerine göre tabelalarını yaptırmak ve alanda uy-
gulamak.

e) Alanda uygulanan numarataj çalışmasının, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerin-
deki binaların numaralarının (ADRES KAYIT SİSTEMİNDE) ulusal adres veritabanına işlenmesini 
sağlamak.

f)Kurumların ve şahısların (ADRES KAYIT SİSTEMİNDE) ulusal adres veritabanında adresle ilgili 
başvurularını tetkik edip cevaplandırmak 

g) Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak.

h) Ulusal adres veritabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları ince-
leyip giderilmesini sağlamak.
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6- YANAN YIKILAN BİNALAR FAALİYETLERİ:

 İ.B.B İmar Yönetmeliğinin 73.maddesinin a bendi gereği; Yapı Yıkım İzni İmar Kanunu kap-
samında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar ile koruma tescilli yapılar hariç olmak 
üzere, yeni inşaat yapma talebi veya başka bir nedenle yıktırılması öngörülen yapılar için, yapı 
sahibinin zorunlu olarak ilgili belediyesinden alması gereken izin belgesidir.

 Yıkım esnasında ve yıkım sonrasında komşu parsellere ve kamuya ait yerlere zarar veri-
lemez. Yapı sahibi teknik sorumlu atamak suretiyle kamunun can ve mal güvenliğini sağlayacak 
tedbirleri almak zorundadır. Yeni inşaat yapmak için yapı ruhsatı almış yerlerde ayrıca yıkım izni 
alınmasına gerek yoktur.

 Bir binanın yanması, yıkılması durumunda; Yanan-Yıkılan Yapılar Formu (Ek-8), Ulusal Ad-
res Veri Tabanı esas alınarak işleme konulur. Formun onaylanmasını takiben yanan yıkılan bina-
lara ait Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin nitelik bilgisi, uygun niteliğe dönüştürülür.Yapı 
belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal Adres 
Veri Tabanından onay numarası alınır.

7-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FAALİYETLERİ

 İnşaatı tamamlanan yapıların, bina ile ilgili tüm teknik işlemler tamamlandıktan sonra, 
yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğunu, kullanılmasında fen ve sağlık bakımından herhangi 
bir sakınca olmadığını, içeriğinde ; ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, sınıflarını gösteren ve 
Belediyemiz İmar Müdürlüğünce düzenlenen bir belgedir.

 Yapı tamamen bittiği taktirde tamamının, veya kısmen kullanılması mümkün kısımları ta-
mamlandığı taktirde bu kısımların kullanılabilmesi için ilgili yapı Denetimim Müracaatı üzeri-
ne inşaat belediyemiz teknik elemanlarınca Yerinde Kontrol edildikten sonra; İş Bitirme Belgesi 
onaylanır.

 Yapı Kullanma İzin belgesi alınması aşamasında Dosyası (Yukarıda belirtilen evraklar) ta-
mamlanmış binalardaki her bağımsız bölüm için 1 adet tapu fotokopisi ile Belediye’miz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurulur.

 Yapı kullanma izni harçları ve katılım payları tahsil edildikten ve vergi dairesinden ilişik 
kestirdikten sonra bağımsız bölümler için 3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesi ve İzmir Bü-
yük Şehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 74. maddesi esasları doğrultusunda. Yapı Kullanma İzin 
Belgesi , Yapı Denetim Sicil Belgeleri ve Yapı Sertifikası düzenlenmektedir.
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İBŞB YÖNETMELİĞİNİN 17.MADDESİNİN F VE G BENDİ GEREĞİ 

a- Bağımsız Bölüm Brüt Alanı: 

 Bağımsız bölümün, dış duvarlarda duvar dışı, ortak duvarlarda duvarın yarısı ile çevrelen-
miş kendi katındaki kapalı alanın ışıklık, hava bacası,  tesisat ve çöp bacaları, çok katlı bağımsız 
bölümlerdeki merdiven boşluğu (merdivenin kendisi dahil) düşüldükten sonraki alandır. Eklentisi 
olan bağımsız bölümlerin brüt alanı, bu alana eklenti brüt alanının ilavesi ile bulunur.

b-Bağımsız Bölüm Net Alanı:

 Bağımsız bölüm içerisinde duvarlar arasında kalan, proje üzerinde gösterilen kaba yapı 
boyutlarının her birisinden (2 x 2.5 cm. sıva kalınlığı) 5’er cm. düşülerek bulunan net ölçülerle 
hesaplanan faydalı alandır. Bağımsız bölümlerde, ışıklıklar ve her tür baca, karkas binalarda ta-
şıyıcı elemanların duvarlardan taşan dişleri, balkonların veya arsa zemininden (0.50) metreden 
yüksek terasların toplamının (2.00) m2’si, çok katlı bağımsız bölümlerde iç merdivenin ulaştığı 
katta merdiven boşluğu, merdivenin başladığı katta merdivenin altında (1.50) m. yüksekliğinden 
az olan yerler, net alan dışındadır.Eklentisi olan bağımsız bölümlerin net alanı; bu alana eklenti 
net alanının ilavesi ile bulunur.

 Tamamen bitmiş bir binanın Yapı Kullanma İzin Belgesi aşamasında EK:1 İlişik Kesme bel-
gesi Yapının Bağımsız Bölüm m2’sine bakılmaksızın düzenlenen bir belgedir. 

 Vatandaşın Belediyemize Dilekçe ile başvurması halinde EK:1 İlişik Kesme Belgesi veril-
mektedir.

9- YAPI KONTROL FAALİYETLERİ:

 Kaçak Yapılar; vatandaşların yazılı dilekçesi veya Müdürlüğümüzce yapılan tespitler sonu-
cunda 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesi gereğince Mühür Zabtı tutularak 30 günlük süre 
içerisinde Vatandaş tarafından Mahsurun giderilmesi için beklenmektedir, mahsur giderildiği 
takdirde konu Encümene havale edilerek 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesi gereği yıkım ve 
42. maddesi gereği para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca T.C.K. nun 184/1 maddesine göre Cum-
huriyet Savcılığına İmar Kirliliğinden dolayı suç duyurusunda bulunulmaktadır.

10-KAMULAŞTIMA FAALİYETLERİ:

 2942 sayılı Yasanın 3.maddesi ile idareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulunduk-
ları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, kay-
nakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit 
taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler.  Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük 
enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, 
kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk 
tüzel kişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda gösterilen miktarı, 
nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu 
miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla 
beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme gü-
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nünü  takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır.  
İmar Planlarının Umumi Hizmetlere ve Belediye Hizmetlerine ayrılmış alanların kamulaştırılması 
2942/4650 sayılı yasa Kamulaştırmanın temel dayanağıdır. Kamulaştırılacak alan İmar Planı dı-
şında ise Belediye Encümenince Kamulaştırma kararı alınarak Valilik Makamınca onaylanır. Fa-
aliyetin amacı İmar Planlarında Kamuya ayrılmış alanların veya İmar Planı dışında kamu yararı 
gerektiren alanları Kamuya kazandırılmasıdır.

11-İMAR DURUMU FAALİYETLERİ:

 İmar durumu hazırlanması 3194 sayılı İmar Kanununa bağlı oluşturulmuş İzmir Büyük 
Şehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Arsa ve arazi düzenlenme işleri ve yapılarla ilgili hükümler 
kısmı 27.28.29 ve 30. maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda İmar Durumları hazır-
lanmaktadır. Buna bağlı 30.10.1981 tarihli Balçova İmar Planları ve Plan notları Hükümleri İmar 
Durumları hazırlanmasında esastır.

12-SIĞINAK TESPİT VE DENETİM KOMİSYONU FAALİYETLERİ:

 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerinin uygulan-
dığı alanları,3194 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince imar mevzuatı yönünden belediyelerin 
görev alanlarına giren yerleri, Ülkemizde çeşitli harp silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı imar 
mevzuatına göre yapılacak sığınak çeşitleri ve bunların nerelerde, ne suretle, kimler tarafından 
yaptırılacağına, kullanılacağına, bakım ve muhafazalarına ilişkin hükümleri kapsar.

 Sığınak Tespit ve Denetim Komisyonu Faaliyetleri 3194 Sayılı İmar Kanununa göre düzen-
lenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklar ilgili Ek Yönetmelik esasları doğrultusunda dü-
zenlenmektedir.

13-YAPI UYGUNLUK FAALİYETLERİ:

 Yapı Uygunluk; 9207 sayılı İş Yeri Açma ve Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik, GSM Yönet-
meliği ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda düzenlenen 
belgedir. Yapı Uygunluk Belgesi düzenlenebilmesi için Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin bulunması 
ve İş Yeri türüne göre değişen yapılaşma koşulları ve Mimari Projeye uygunluk şartı aranır, aranan 
belgeler tam olması durumunda müracaatlar değerlendirilmektedir.

14-HİSSE SATIŞI FAALİYETLERİ :

 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin e) bendi gereği ve 3194 Sayılı İmar Kanu-
nunun 17 maddesi gereği yapılmaktadır;

1- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tah-
sisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç 
yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak 
tesisine karar vermek.

2- Belediye veya valilik, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan 
artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan 
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müstakil inşaata elverişli olmayan parçaları, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri 
suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkak-
larını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın 
almaktan imtina ederse, şüyulandırıp satmak suretiyle imar planına uygunluğunu temin eder. 

 Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları, kamu yararı için, belediye veya valilikçe yeri 
alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında 
denklik temini suretiyle değiştirmeye belediye ve valilik yetkilidir.

 Ayrıca belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar 
parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri sure-
tiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.
Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre yapılır.

15-YER SEÇİM FAALİYETLERİ:

 G.S.M Ruhsat başvurularında tesisin kurulacağı yerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden 
alınacak yer seçim belgesi ile işyerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kullanma İzin Belgesi 
olmayan eski yapılardan vukuatlı tapu kaydı istenir.Tesisin kurulacağı yerin Belediye İmar Planla-
rına göre yer seçimi uygunsa yer seçim belgesi düzenlenmektedir.

D) FAALİYET SONUÇLARI                                                           

a- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

1- Yapı Ruhsat Faaliyet Sonuçları

2012 yılı içerisinde 180 Adet Yapı Ruhsatı vs düzenlenerek ilgililerine teslim edilmiştir.

2-YAPI DENETİM FAALİYETLERİ:

2012 yılı içerisinde 1855  adet Yapı Denetim Başvurusu değerlendirilmiştir

3- HARİTA FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde;

a)-92 adet Proje kontrolüne esas olacak teknik uygulama sorumluluğu dosyası ( Kitle ve Kot) baş-
vurusu bulunmaktadır bu başvurulara gerekli arazi ve dosya kontrolleri yapılmaktadır.

b)-74 adet Temel vizesi kontrolü başvurusu bulunmakta olup temel demirleri döşenmiş inşaata 
kontrole gidilerek müracaatlar değerlendirilmiştir.

c)-85adet Temel Üstü vizesi kontrolü başvurusu bulunmakta olup yerinde kontrole gidilerek mü-
racaatlar değerlendirilmiştir.
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4-PLANLAMA FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde;

 Edip Adıvar Sokağın taşıt yolu kullanımının kaldırılarak yaya yolu olarak belirlenmesine
 ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği önerisi, Belediye Meclisimizin 21.10.2011 tarih
 ve 96 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2012
 tarih ve 05.53 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
 Kanunnun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 mülkiyetindeki yeşil alanda, Eğitim Mahallesi Muhtarlığı binası yanında ve Gazi Osman
 Paşa Sokak tarafında kaldırıma sınır olacak şekilde 2.50mt. x 7.50mt. ebadında
 18.75 m²’lik trafo yerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
 değişikliği önerisi, Balçova Belediye Meclisimizin 21.10.2011 tarih ve 94 sayılı kararıyla
 uygun görülmüş,  İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2012 tarih ve 05.54 sayılı
 kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi
 uyarınca onaylanmıştır.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin güney kısmı için hazırlanan 1/1000
 ölçekli “İzmir Hafif Raylı Sistem Dördüncü Aşama (Fahrettin Altay – Narlıdere Hattı)
 Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi, Balçova Belediye Meclisimizin 21.10.2011 tarih
 ve 93 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2012
 tarih ve 05.55 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
 Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 Esra Yaşar Sokak ve Zigana Sokak kesişiminde bulunan kamuya ait alanın 365 m²’lik
 kısmının “Jeotermal Tesis Alanı” olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama
 imar planı değişikliği önerisi, Balçova Belediye Meclisimizin 03.10.2011 tarih ve 83 sayılı
 kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2012 tarih ve 05.56
 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b
 maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 Adanın yapı nizamının “Blok Nizam”dan “Bitişik Nizam”a dönüştürülmesini içeren 1/1000
 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, Balçova Belediye Meclisimizin 21.10.2011
 tarih ve 92 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin
 15.02.2012 tarih ve 05.152 sayılı kararı ile uygun bulunmamıştır.

 Alanları-Meskun Alanlar” başlığı altındaki 5. maddesinde yer alan: “A (Ayrık Nizam)
 olarak belirlenmiş adalarda parsel ve bina cephesi ile derinliği İzmir İmar Yönetmeliğinde
 belirlenen ölçüleri sağlıyor ise müstakil yapılar yapılır. Eğer parsel ve yapı ebatları
 yönetmelikte belirlenen ölçülerin altında kalıyor ise veya bitişiğinde yan bahçesiz
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 yapılanmış binalar var ise ikili blok olacak şekilde kitle verilebilir. Ancak blok boyu
 24 m.yi geçemez.” plan notu ile “H)Diğer İmar Koşulları” başlığı altındaki 6/b maddesinde
 yer alan: “Ayrık Nizam verilen adalarda; ikiz ya da üçüz bloklar tertibi halinde, zorunlu
 durumlarda blok boyu 24 m.’yi geçebilir.” plan notunun kaldırılmasını içeren 1/1000
 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, Balçova Belediye Meclisimizin 21.10.2011
 tarih ve 97 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin
 15.02.2012 tarih ve 05.153 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir
 Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 paftasında yer alan kamu mülkiyetindeki alanda 2,50mt. x 4,50mt. ölçülerinde (11.25m²)
 trafo yerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi,
 Belediye Meclisimizin 09.02.2012 tarih ve 16 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2012 tarih ve 05.402 sayılı kararı ile uygun
 görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca
 onaylanmıştır.

 paftasında yer alan kamu mülkiyetindeki alanda 2,50mt. x 4,50mt. ölçülerinde (11.25m²)
 trafo yerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi,
 Belediye Meclisimizin 05.03.2012 tarih ve 25 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2012 tarih ve 05.575 sayılı kararı ile uygun
 görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca
 onaylanmıştır.

 pafta, 1394 ada, 1 parselde yer alan Belediye Hizmet Alanında (Sosyal Kültürel Tesis)
 2,50mt. X 5,35mt. ölçülerinde (13.375m²) trafo yerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000
 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, Belediye Meclisimizin 05.03.2012 tarih
 ve 26 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2012
 tarih ve 05.576 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
 Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 1310 adanın “Ayrık Nizam” olarak planlı yapı nizamının “Teras Evler” olarak
 değiştirilmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, Belediye
 Meclisimizin 11.05.2012 tarih ve 47 sayılı kararıyla uygun görülmüş, 5216 sayılı Kanunun
 7/b maddesi uyarınca gereği için İzmir Büyükşehir Belediyesine gönderilmiş, İzmir
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarih ve 05.831 sayılı kararıyla uygun
 bulunmamıştır.

 Tapunun 73 Plan, 1384 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu Sosyal-Kültürel
 Tesis Alanı için E:1.50 inşaat emsali, H.maks:12.80m. (4 kat) gabari ile yollardan ve
 komşu parsellerden 3’er metre yapı yaklaşma mesafesi belirlenmesine yönelik 1/1000
 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi, Belediye Meclisimizin 06.08.2012 tarih
 ve 54 sayılı kararıyla uygun görülmüş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.11.2012
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 tarih ve 05.1064 sayılı kararı ile uygun görülerek, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
 Kanununun 7/b maddesi uyarınca onaylanmıştır.

 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve İlavesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan
 İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 11.06.2012 tarih ve 134/04 sayılı kararı ile uygun
 görülerek 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca 30.10.2012
 tarihinde onaylanmıştır.

 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, İzmir 2 No’lu
 Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 14.09.2012 tarih ve 171 sayılı kararı ile
 uygun görülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 02.11.2012 tarih ve 8643 sayılı Makam
 Oluru ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onaylanmıştır.

5- NUMARATAJ FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde; 200 adet numarataj krokisi ve belgesi düzenlenerek ilgili vatandaşa teslim 
edilmiştir,158 adet Numarataj Değişiklik yazısı  vatandaşların dilekçesine istinaden teslim edil-
miştir.

6-YANAN YIKILAN BİNALAR FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde toplam 67 adet Yanan Yıkılan Binalar Formu Düzenlenmiştir.

7-YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde 111  Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.

8- BRÜT ALAN “İLİŞİK KESME EK:1 BELGESİ ” FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde 111 adet Ek:1 “İlişik Kesme” Belgesi başvurusu yapılmış olup müdürlüğü-
müzce düzenlenerek ilgili vatandaşlara verilmiştir.
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9- KAÇAK YAPI FAALİYET SONUÇLARI:

YAPI TATİL ZAPTI..............................................................................105

ENCÜMEN PARA CEZASI.................................................................105

ENCÜMEN YIKIM KARARI................................................................105

ENCÜMEN KARARINDAN SONRA YIKILAN.....................................5

CEZALI RUHSAT................................................................................2

CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİLDİRİLEN.........................................27

ANITLAR KURULUNA BİLDİRİLEN..................................................10 işlem yapılmıştır.

10-İMAR DURUMU FAALİYET SONUÇLARI:

2012 Yılı içerisinde 573 adet imar durumu başvurusu yapılarak bunlardan,287 adeti ilgili mahke-
melerce istenilmiş ve 286 adeti ise Dilekçe başvurularının karşılığı olarak ilgili vatandaşa teslim 
edilmiştir. 

11-SIĞINAK TESPİT VE DENETİM KOMİSYONU FAALİYET SONUÇLARI:

2012 yılı içerisinde ; 1 adet Sığınak Başvurusu değerlendirilmiştir.

12-EVRAK KAYIT FAALİYET SONUÇLARI:

10118 

1495 

3279 

5344 
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  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

  GÖREV TANIMI:

 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,  4857 sayılı İş Kanunu (1475 sayılı İş Kanunu geçerli 
olan 14.maddesi), 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
yürürlükteki hükümlerini uygulamak. 

 Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına İlişkin 
Esasları Düzenleyen ‘’Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda norm kadro çalışmalarını yürütmek.

 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu kanuna ek kanun ve 
yönetmelikler doğrultusunda Belediyemiz teşkilat yapısını düzenlemek. 

 Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel 
kaynaklarının en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 

 Belediye personelinin eğitim planını yapmak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını 
düzenlemek ve uygulamak.

 Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına dair özlük işlemlerini düzenlemek ve çalışmaların 
yürütülmesinde gerekli olan diğer mevzuatı ve mevzuatta yapılan değişiklikleri takip ve 
uygulamakla yükümlüdür.

  FİZİKSEL YAPI

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2012 yılı faaliyetlerini, 1 Müdür, 3 Memur, 2 İşçi ve 
hizmet alımı yoluyla çalıştırılan 2 şirket elemanı olmak üzere toplam 8 personel ile yürütmüştür.
 
  Müdürlüğümüz faaliyetlerini; Belediyemizin ana hizmet binasının 4.katında, 1 müdür odası, 
1 servis odası ve 1 arşiv odası; servis odasında 5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 4 adet dahili hat 
bağlantısı olan telefon ve müdür odasında 1 adet bilgisayar ile 1 adet harici / dahili hat bağlantısı 
olan telefonu kullanarak sürdürmektedir.
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  FAALİYETLER VE HİZMETLER

a) Faaliyetler ve Hizmetler

 1- Atama ve Kadro Faaliyetleri
 657 ve 4857 sayılı yasaya tabi olarak çalışan personelin özlük haklarının takibi yapılmış, 
unvan, kadro ve iş yeri değişikliği işlemleri sürdürülmüş, sözleşmeli personelle yapılan sözleşme 
ve diğer işlemleri yürütülmüş, staj talebinde bulunan lise ve yüksek öğrenim öğrencilerine im-
kanlar ölçüsünde bu olanak sağlanmış, kurum ihtiyaçları belirlenerek yeni personel istihdamı 
sağlanmıştır.

 2- Sicil Emeklilik ve İzin Faaliyetleri
 Belediyemizde çalışan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemleri devam ettirilmiş, 
belgeleri lüzumu halinde kullanılmak üzere sicil dosyalarında muhafazaları sağlan-maktadır. 
Personelin yıllık izinleri müdürlüklerin iş ve işlemleri aksatılmadan kullandırılarak takip edilmiş, 
hastalık ve mazeret izinleri kayıtlara işlenmiştir. Personelin kimlik bilgileri düzenlenmiş, 
kurumdan emeklilik ve çeşitli sebeplerle ayrılan çalışanların her türlü işlemleri tamamlanıp 
neticelendirilmiştir.

 3- Mevzuat, Eğitim ve Sendikalarla İlişkilere Ait Faaliyetler
 Çalışma yaşamı ile ilgili olarak yasa, yönetmelik ve diğer mevzuatla ilgili derlemeler yapmakta, 
yararlanılmak üzere ilgili birimlere gününde iletimi sağlanmaktadır. İş yerimizde kurulması zaruri 
olan kurul ve komisyonların oluşturulması ve çalışmaları sırasında raportörlük görevi yapılarak, 
oluşan kararların takibi ve uygulamaları izlenmektedir.
İş yerimizde örgütlü olan Tüm Bel-Sen, Yerel İş ve Belediye-İş sendikalarıyla ilişkiler sürdürülerek, 
yapılan görüşme ve çalışmalar sonrası; kanun ve toplu iş sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca 
oluşturulan kurul ve komisyonlar çalışmalarına devam edilmiş ve bunun sonucunda tutulan 
tutanak, protokol ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kayıtlara bağıtlanmış, ayrıca her kademedeki 
personelin hizmet içi eğitimlerine yönelik planlama çalışmaları yapılmakta ve yürütülmektedir.

 4- Tahakkuk Faaliyetleri
 Kurum çalışanlarının kanun gereği yapılması zorunlu olan her türlü borçlanma, kesinti ve 
ödemelerin takibi yapılarak gereği yapılmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmektedir.

b) Faaliyet Sonuçları

 Belediyemizde 2012 yılı sonu itibariyle 81 memur, 8 sözleşmeli personel, 168 işçi ve hizmet 
alımı yolu ile temin edilen 205 kişi olmak üzere toplam 462 eleman istihdam edilmiştir.
Personelin özlük haklarına yönelik kademe ve derece terfileri, intibakları, yıllık izin, mazeret izni, 
ücretsiz izin, hastalık izinleri ile ikramiye, doğum, ölüm, evlenme yardımları ve emeklilik işlemleri 
gibi sosyal ve özlük haklarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

 Yasa ve TİS gereği kurulup çalışmaları devam eden kurul, komisyon ve sendikalarla ilişkiler 
devam ettirilerek sonuçları izlendi ve sonuçlarına göre de gereği yapıldı.
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İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
2012 YILINDA YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER

15- 22.02.2007 Tarih 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Belediye ve
 Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
 Yönetmelik’’ ve bu Yönetmeliğin yürürlükteki hükümleri gereği ve ihtiyaçlar doğrultusunda
 hazırlanan Kadro Cetvelleri Belediyemiz Meclisi kararlarıyla sürekli güncellenmiştir.

16- SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 1
 inci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik
 Ortama Aktarılması Hakkında Tebliği gereğince Belediyemizde kapsama dahil tüm
 personelin (memurların) tebliğ ile istenilen bilgileri https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/
 adresinde yer alan programa girişi yapılmış olup değişiklikler sürekli güncellenmiştir.

17- Başka kurumlarda görev yaparken Belediyemize naklen tayin talebinde bulunan 3 adet
 memur personelin naklen atama işlemleri yapılmıştır.

18- Belediyemizde memur kadrolarında görev yaparken başka kuruma naklen ataması yapılan
 3 adet personelin nakil işlemleri tamamlanmış olup Belediyemizden ilişiği kesilmiştir  

19- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası ve 657 Sayılı Devlet Memurları
 Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına uygun olarak ve ihtiyaçlar çerçevesinde Belediyemizde
 çalışan 2 Avukat, 5 mühendis ve 1 Mimar olmak üzere 8 adet sözleşmeli personelin
 sözleşmeleri yenilenmiştir. Bu kapsamda çalışan 1 tabip personelin sözleşmesi ise kendi
 isteği üzerine fesh edilmiştir.

20- Belediyemizde yeni işe başlayan ve işten ayrılan tüm işçi ve memur personelin SGK’nın
 internet sitesinden elektronik ortamda işe giriş ve işten ayrılış tescil işlemleri yapılmıştır.

21- Yıl içinde bir üst öğrenimi bitiren ve daha önce S.S.K. ve Bağ-Kur’lu hizmetleri bulunan
 memurların bu öğrenim ve hizmetleri değerlendirilerek intibakları yapılmıştır.

22- Yıl içinde kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan personelin terfileri yapılmıştır.

23- Memur personelin yıl içerisinde 7 günü aşan raporlu günleri, gereği için Mali Hizmetler
 Müdürlüğüne bildirilmiştir. 

24- Yaz stajını Belediyemizde yapmak isteyen 30 adet öğrencisinin başvuruları değerlendirilerek
 branşları ile ilgili birimlerde ücretsiz staj yapmaları sağlanmıştır.

25- Dönem Stajını Belediyemizde yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş olup;
 36 adet öğrenci ücret karşılığında staja başlatılmıştır.

26- İzinli ve raporlu Müdürlerin yerine vekaleten görevlendirilmeler hazırlanarak ilgili birimlere
 bildirilmiştir.
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27- Evlenme-boşanma gibi sebeplerden dolayı soyadı değişen işçi ve memur personel için
 Sosyal Güvenlik Kurumuna bilgi verilmiştir.

28- İşçilerin, iş akitlerinin devam edebilmesini teminen 12 kişi adına Meclis Kararıyla onaylanan
 2012 ve 2013 yıllarına ait İşçi Vize onayları kayıtlarımıza girişi yapılmıştır.

29- Toplu İş Sözleşmesinin maddeleri gereğince; Evlenme, sünnet, eğitim, giyim temizlik ve
 erzak Yardımlarının yapılabilmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır.

30- Memur Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları ilişkin Cetveller hazırlanmış ve onaylanmak
 üzere Valilik Makamına gönderilmiştir. Valilikten geri gelen cetvellerin bir nüshası Sayıştay
 Başkanlığına bir nüshası ise gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

31- Yıl boyunca Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan gelen tamim ve genelgeler
 gerektiğinde ilgili birimlere dağıtılmıştır.

32- Brifing Dosyasının Müdürlüğümüzü ilgilendiren kısımları doldurularak ilgili birime
 gönderilmiştir.   

33- İşe giren veya herhangi bir nedenle işten ayrılan ve/veya emekliye sevk edilen işçi personelin
 İşçi Giriş/Çıkış, Sigorta Bildirgeleri, İşe Gönderme Belgeleri ve İşten Ayrılma Bildirimleri
 hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Türkiye İş Kurumuna ve Sosyal
 Güvenlik Kurumuna gönderilmiştir.

34- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince giyecek yardımı almaya hak
 kazanan memur personel için giyecek yardımı sağlanmıştır.

35- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince tüm memur personelin yiyecek
 yardımından yararlanması sağlanmıştır.

36- Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere gerekli olan kırtasiye alımları
 yapılmıştır.

37- Tüm personelin izin ve rapor işlemleri yapılmış ve kayıtlara işlenmiştir.

38- Sendikalı İşçi personelin izin çizelgeleri düzenlenerek, izin avans yazıları ödeme yapılmak
 üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.

39- Her ay personel durum çizelgesi hazırlanarak Türkiye İş Kurumuna internet üzerinden girişi
 sağlanmıştır.

40- Naklen tayin, atama ve iş talepleri ile ilgili dilekçelere sırası ile yazışmaları yapılmıştır.

41- Başvuruda bulunan memur ve işçi personelin SSK’da ve Bağ - Kur’da geçen hizmet yıllarının
 tespiti için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
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42- Emeklilik işlemleri tamamlanan 6 işçi personelin, emeklilik işlemleri ile kıdem tazminatları
 hesaplanarak tahakkuku yapılmak üzere ilgili kurum ve birimlere gönderilmiştir.

43- 2013 yılı Toplu İş Sözleşmesi hazırlanarak yürürlüğü konmuş, maaş hesapları yapılmış,
 geriye dönük alacakların Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderimi sağlanmıştır.

44- Memur Disiplin Kurulu ve Etik Kurul oluşturulmuştur.

45- İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 25.01.2007 gün ve 319 sayılı yazılarına
 istinaden; kurumumuzda istihdam edilen personel sayılarına ilişkin bilgiler tablo halinde
 2012 Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Balçova Kaymakamlığına bildirilmiştir.

46- Memur personelimize ait 2010 yılı gizli sicil raporlarının sicil yönetmeliğinde belirtilen
 esaslara uygun olarak doldurulup doldurulmadığı incelenmiş, sicil kayıt defterine işlenmiş
 ve 6 yıllık sicil not ortalamasından doğan kademe ilerlemeleri yapılmıştır.

47- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden Belediyemiz memurlarından 8’ine
 yılda iki kez ikramiye ödenmesi hususunda işlemler yapılmıştır..

48- Belediyemiz işçi personelinin toplu ulaşım ihtiyacı karşılanmıştır.

49- Özürlü ve eski hükümlü kontenjan durumlarıyla ilgili yazışmalar sürdürülmüş olup bu
 kapsamda 11 adet işçi personelin istihdam edilmektedir.

50- Daimi işçi kadro defterleri ilgili yasa gereği düzenlenmiştir.

51- İşçi ve Memur Programlarının güncelleme işlemleri aksatılmadan düzenli olarak yapılmıştır.

52- Çalışan personelin özlük işlemlerinin büyük bir bölümü ‘’Memur’’ ve ‘’İşçi’’ programları
 üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu durum büyük oranda zaman ve kırtasiye
 tasarrufu sağlamaktadır.

53- Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi maksadıyla yapılan ihale ile hizmet
 alımı sağlanmıştır.

54- Gelen 1938 adet evrak, giden 1458 adet evrak, Gelen/Giden 1009 evrakın kayıt işlemleri
 bilgisayar programında yapılmıştır.
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  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 

  GÖREV TANIMI: 

  İlçemiz bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kentlilik bilincini ve kültürünü 
geliştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak, çağdaş ve kalıcı hizmetleri organize etmek, bu alan-
larda faaliyet gösteren resmi ya da sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak etkinlikleri 
koordine etmektir. 

Kültür Sanat birimine bağlı olan kurslarımız 

Türk Sanat Müziği Korosu  82 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir
Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu 29 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir.
Türk Halk Müziği Korosu 80 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir  
Satranç Kursu 120 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir  
Balçova Belediyesi Çocuk Tiyatrosu 50 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir  
Balçova Belediyesi & Efem Halk Dansları 8 eğitmen 200 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir.  
Balçova Belediyesi & Balçova Gençlik Tiyatrosu 3 eğitmen 115 kursiyere ücretsiz hizmet 
vermektedir.  

  FAALİYETLER

Tiyatro Alanında Yapılan Faaliyetler

  Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren tiyat-
ro topluluklar ve diğer tiyatroların sahnelemiş olduğu gösteriler aşağıdaki gibidir.

“Sakıncalı Piyade” / Balçova Gençlik Tiyatrosu  

“Aşk Güzeldir” / Balçova Gençlik Tiyatrosu  

“Kadınlık Bizde Kalsın” / Balçova Belediye Tiyatrosu

“Teneke Şövalyeler” Balçova Gençlik Tiyatrosu

“Vaziyet-ül Theatre” Balçova Gençlik Tiyatrosu

“İvan ivonoviç Var mıydı? Yok muydu?” Balçova Belediye Tiyatrosu
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“Pırtlatan Bal” - “Teneke Şövalye”

  Balçova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tiyatrolar ve Belediyemizin destek olduğu 
tiyatroların asıl amacı; Balçova da bulunan gençleri ve tiyatroya ilgi duyan Balçovalıları bir araya 
getirerek bireyleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha sosyal bir çevre içerisinde bulun-
malarını sağlamak, iletişimlerini ve paylaşımlarını güçlendirmektir. 
Bu amaç doğrultusunda faaliyete başlamış olan tiyatrolarımız ne kadar başarılı olduklarını yoğun 
izleyici kitlesiyle ortaya koymuştur. 

Kültürevi’nde Yapılan Faaliyetler 

Ayhan Kindik Kişisel Resim Sergisi

İbrahim Babuşçu Kişisel Resim Sergisi

Balçova Anadolu Lisesi / Karma Öğrenci Sergisi

Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi / Karma Öğrenci Sergisi

Semtevleri Resim Sergisi

Ülkü Öncül Kişisel Resim Sergisi

Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Kız Teknik Meslek Lisesi Karma Öğrenci Sergisi

Emine CİN Kişisel Resim Sergisi

Dilek Çolphan & Burçin Tunca &  Karma Resim Sergisi

Reyhan Abacıoğlu Resim Atölyesi Karma Resim Sergisi

Reyhan Abacıoğlu Resim Atölyesi Karma Resim Sergisi

Burçin Tunca Kişisel Resim Sergisi 
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  Kültürevinde yapılan etkinlikler Balçovalıların sanatsal anlamda paylaşımlarını ve bir araya 
gelmelerini sağlamaktadır. Balçovalılar kişisel ya da karma sergilerle yapmış oldukları eserleri 
Kültürevi’mizde halkın beğenisine sunma fırsatı bulmaktadırlar. 
 Ayrıca Kültürevi’nde çeşitli anma, toplantı ve dinletiler de yapılmaktadır.

2012 Yılında Kültür Sanat Birimi Tarafından Yapılan Anma, Söyleşi ve Paneller

Dünya Emekçi Kadınlar Günü
“Günümüz Türkiye’sinde Kadın Olmak”

Katılımcılar:
Bihlun TAMAYLIGİL
Mine KIRIKKNAT
İnci ARAL

Aydınlanma Işığı Sönmeyecek

Belgesel :
“Köy Enstitülerinin Yaktığı Aydınlanma Işığı, Sönmeyecek”

Hıfzı TPUZ ‘a Aydınlanma Onur Ödülü’nün verilmesi

Konuşmacılar : 
Hıfzı Topuz
Tolga Çandar
Cengiz Bektaş

  Müdürlüğümüz sosyal ve toplumsal açıdan önemli olan olayları kişi ve günleri halkın gün-
deminde tutmak ve bu tür gün ve olayların belleklerden silinmesini önlemek amacıyla çeşitli et-
kinlikler düzenlenmiştir. 

  Siyaset, bilim ve düşün insanlarını Balçova’da konuk etmiş ve Balçovalıyla buluşturmuştur. 
Bu düzenlenen etkinlikler tüm İzmir halkına hitap eder hale gelmiştir. 
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Müdürlüğümüz Tarafından Düzenlenen; Konser, Turnuva ve Halk Dansları Gösterileri

  Balçova Belediyesi’nin diğer bir hizmeti de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korola-
rıdır. Ekim ayında kurulmuş olan Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu Balçovalılar tarafından yoğun 
ilgi görmüştür.

  EFEM Gençlik ve Spor Kulübü ile yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa yürütülen çalış-
malarla Balçova genelinde 2011 yılı süresince belirli yaş grupları arasındaki çocuk ve gençlerimiz 
halk dansları eğitimi almaktadır. 

  Tüm Balçovalılar kurslarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. 

Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri 

Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri 

Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu Konseri 

Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri 

EFEM Halk Dansları Gösterisi 

Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu Konseri 

Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri 

  Ayrıca ramazan (ağustos ) ayı boyunca Balçovalılar için çeşitli parklarda
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  SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ

  2005 yılına kadar Kültür ve Sosyal İşler Birimi adı altında yürütülen sosyal çalışmalar, 
belediye sınırları içinde yaşayan engelli, yaşlı, muhtaç çocuk, ihtiyaçlı aile, madde bağımlıları gibi 
dezavantajlı grup ve bireylerin soyal şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, 
manevi va sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunlarının 
önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve 
yükseltilmesi için sosyal faaliyetler yapmak belediyelerin görevlerinden olup, belediyemizde bu 
tür faaliyetler değişik müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz olanakları 
ile sunulan sosyal etkinliklerin daha etkin, verimli ve dengeli sunulması, hizmetlerin daha fazla 
yaygınlaştırılması, sosyal hizmet sunan diğer Kamu Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri ile koordineli 
çalışılması için belediyemiz sosyal hizmetlerinin bu çatı altında toplanarak tek merkezden 
yürütülmesi açısından 11/02/2005 tarih ve 30 Nolu  Belediye Meclis Kararı ile Kültür ve Sosyal 
İşler  Müdürlüğünün Kültür  Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etmesi ve söz konusu 
Sosyal Hizmetler Birmi kurulması onaylanmıştır.

  Ancak, Devlet Personel Başkanlığı ile müştereken yapılan Norm Kadro çalışmaları 
sonuçlandırılmak üzere olduğundan, söz konusu belediyemizin talebi reddedilmiştir.

  Norm Kadro Kararnamesi gereği 20/10/2006 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis kararı ile 
Kültür ve Sosyal İşler Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmıştır.

  SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ’NİN YASAL GÖREVLERİ VE GÖREV TANIMI

Sosyal Hizmetler; birey ve grupların kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri 
dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesini, sosyal sorunlarının 
çözümlenmesini ayrıca hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli hizmetler 
bütünüdür.

5393 sayılı  belediye kanununun ilgili hükümleri ve ilgili yönetmelikler kapsamında yapılan 
faaliyetleri içerir. 

  Belediyeler, sınırları içinde yaşayan birey, grup (aile) ve toplulukların üç ayrı kaynaktan 
gelen sosyal sorunlarıyla yakından ilgilenmek durumundadır. Bunlardan ilki; temelde toplumsal 
sistemin işleyişinden kaynaklanan, özellikle büyük kentlerde “ acil müdahale”yi gerektirecek 
ölçüde derinleşen yoksulluk, işsizlik, dilencilik, suçluluk ve benzeri sorunlardır ki, bu sorunların 
çözümünde genel olarak kamunun ve belediyelerin de rolü vardır. Aynı zamanda belediyeler, kendi 
hizmet alanları içinde meydana gelen afetlerden etkilenen birey ve ailelere de yardımcı olmak 
durumundadır.

  Her yerleşim biriminde, temelde insanın doğasından gelen, ancak çevresel koşulların da 
etkisiyle somutlaşan sorunlara sahip çocuk, yaşlı ve engelli kişiler bulunmaktadır. Belediyelerin, 
bu insanların yetiştirilmesi, bakılıp-korunması, eğitimi ve rehabilite edilmesi süreçlerinde etkin 
görevler üstlenmesi gerekmektedir.

  Belediyeler, sosyal hizmet alanlarında yapacakları etkinlikleri, akılcı biçimde planlayabilmek, 
sınırlı olan insan gücü ve parasal kaynakları  en etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmek amacıyla, 
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kendi yönetsel yapısı içinde yeni bir örgütlenmeye gitmelidirler. 

  Belediyelerin en önemli görevlerinden bir taneside engelli bireylerin sosyal, sağlık ve 
refah düzeylerini sağlamaktır. Engellilerin bakılıp-korunmasını, eğitimini, ve rehabilitasyonunu 
amaçlayan ve buna benzer hizmetlerin verilebileceği merkezlerin açılmasını  gerçekleştirmektir. 

  GÖREV DAĞILIMI

  Sosyal Hizmetler Birimi, 2012 yılı çalışmalarını, 1  birim sorumlusu  ve hizmet  alımı yoluyla 
alınan  4 hizmet elemanı  ile yürütmüştür.

  SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ’NİN  2012 YILI ÇALIŞMALARI

  SOSYAL BELEDİYECİLİK VE  STRATEJİK AMAÇ

  Toplumda korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç tüm birey ve gruplara ihtiyaç temelli ayrıca 
toplum destekli hizmet sunmak amacıyla, yardıma muhtaç kişileri mümkün olduğunca kendi 
çevrelerinden koparmadan ihtiyaçlarını gidermek, ihtiyaç sahibi tüm bireylere ulaşmak, bireyin 
ve grupların özgürleşmesini ve kişilerin kendi öz kaynaklarını geliştirmesini, mevcut olanlardan 
yararlanmasını sağlamak, yoksulluğu, şiddeti, ihmal ve istismarı önlemek ve halkın dayanışma 
içerisinde bağımsız hareket etmesini sağlayarak hizmette kaliteyi sürekli yükseltmektir.

  SAĞLIK HİZMETLERİ 

  yaşamdan soyutlanması önlenerek, daha fazla bağımsız hareket etmelerine yönelik
  fırsatların sunulması hedeflenerek  belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa
  yapılan  “Evde Sağlık Hizmetleri”  uygulanmasında hastalar kurum doktorumuz
  tarafından kontrol altına alınarak takibi yapıldı, ilaçları alındı ve 539 hasta  belediyemizin
  “Hasta Nakil Ambulansı”  ile hastaneye götürülerek tedavileri yaptırıldı.

  tıbbi malzemeler alındı.
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  YARDIMLAR 

  Sosyal hizmetlerde en önemli başlangıç noktası, bireyin ihtiyaçlarına yönelik bütüncül bir
  yaklaşımdır. Bu nedenle ihtiyaç sahibi bireylere hizmet ve yardımda bulunurken içinde
  bulunduğu fiziki ve toplumsal şartlar, sorunlar açısından bir bütün olarak değerlendirilerek 
  verilecek  hizmet ve yapılacak yardımların  bireylerin  rencide olmadan yararlanmasını
  sağlamaktır.

  gören ve ekonomik yetersizliği olan 1756 öğrencimize okul yardımı ( Forma, önlük, çanta
  ayakkabı, eşofman, mont, bot ve kırtasiye) yapıldı.

2470  ihtiyaçlı aileye erzak yardımı yapıldı. 

1850 aileye   yakacak   yardımı  yapıldı.

  DİĞER HİZMETLER 

2) Denizi görmeyen Balçova’lı çocuklar Alman Adası’na götürüldü.

  okul servisi düzenlendi. 
2010 yılında yeni doğan 434 bebeğe bez dağıtımı yapıldı.
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  SPOR BİRİMİ 

  Stratejik planda bildirilen 12.1. sayılı amacımız olan 2012 yılında eğitim verilen öğrenci sa-
yımız olan 7.000 öğrenci hedefine ulaşılmıştır. 2013 yılında ise 7.500 öğrenci sayısı hedeflenmiştir. 
Stratejik planda bildirilen 12.1.5. sayılı amacımızda yer alan spor okullarının etkinliğinin arttırıl-
ması 2012 yılı içinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. Yeni spor alanları oluşturularak, yeni eğiticiler 
alarak ve yeni branşlar açarak, Balçova’daki yetişkinler ve öğrencilerin çağdaş spor alanlarında, 
bilimsel metotlarla spor yapmaları sağlanmaktadır. 

  Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi, spor ve eğitime sosyal 
belediye anlayışıyla 2012 yılı bütçesinden ciddi kaynak aktarımı sağlamıştır. Öğrencilere verilen 
spor eğitimi karşılığında ücret alma yaklaşımını kabul etmeyen belediyemiz, ‘’Her Yaşta Herkese 
Ücretsiz Spor’’ parolasıyla Balçova’da yaşayan insanlara özellikle kadınlara ve çocuklara ücretsiz 
spor yaptırmaktadır.

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14/B fıkrasına göre “Sağlıklı toplum meydana getirmenin 
başta gelen öğelerinden olan sporu kitlelere sevdirmek ve yaptırmakla yükümlüdür.” Gençleri 
zararlı faaliyetlerden koruyarak enerjilerini faydalı yönde kullanmalarını sağlamak ve tüm vatan-
daşlarımızın sağlıklı kalmaları için spor yapmalarına imkan vermek Spor Biriminin görevidir.

  HER YAŞTA HERKESE ÜCRETSİZ SPOR anlayışıyla sosyal belediyeciliğin en iyisini yapmaya 
çalışan Belediyemiz yeni spor alanları açarak halkımızın spora olan ilgisini arttırmayı hedefle-
miştir. Bu amaçla açılan spor kurslarına yeni branşlar eklenmektedir. Spor kurslarına katılan 
öğrencilerimize eşofman, şort, tişört, yağmurluk, spor çantası, şapkalar Belediyemiz tarafından 
ücretsiz olarak verilmektedir.

  Belediyemizin spor kurslarında bireysel sporlar yerine kitle sporlarına önem vererek çok 
sayıda çocuk ve yetişkinin bir arada spor yapmaları sağlanmaktadır. 

  Spor kurslarında verilen spor faaliyetlerinin yanında öğrencilerimize kendilerini, ailelerini, 
yaşadıkları beldeyi ve ülkelerini sevmeleri hususunda beden eğitim öğretmenlerimiz ve antrenör-
lerimiz tarafından eğitim programları verilmektedir. 

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sürdürülerek, sporun yaygınlaştırıl-
ması sağlanmıştır. Okullarımızın spor alanındaki spor aletleri arızalı olanlar tamir edilmiş, kul-
lanılamayacak durumda olanlar yenilenmiştir. İlçemiz sınırları içindeki spor kulüpleri, sivil top-
lum örgütleri ve Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği sağlanarak yapılan çalışmalar ile lisanslı 
sporcularımıza ve gençlerimize spor yapma imkanı sağlanmıştır.

  Belediyemizin gençliğe gösterdiği önem ve sunmuş olduğu spor eğitimleri sonucunda, Em-
niyet ve SHÇEK(Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu)ten almış olduğu bilgilerle çocuk suç 
ve uyuşturucu kullanımı oranı en düşük seviyeye inmiştir.

  12 ay boyunca kesintisiz devam eden spor kurslarımızda branşlarında uzman Beden Eğiti-
mi öğretmenleri ve antrenörlerimiz futbol, basketbol, voleybol, aerobik, jimnastik, tenis, masa te-
nisi, 2-5 yaş anne çocuk jimnastiği, atletizm branşlarında Balçova halkına spor eğitimi verilmiştir. 
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  Spor okullarımızda yetişen basketbolcuların katılabileceği ulusal özellikte olan Balçova 
Belediye – İBAC Küçük Erkekler Basketbol şenliklerini her yıl tekrarlamaktayız.2012 yılında 2. Si 
yapılan bu etkinlikler büyük ilgi görmüş, ileriki yıllarda tekrarlanması halinde şimdiden başvuru-
lar gelmeye başlamıştır.

  Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen Mahalleler arası futbol turnuvası 2012 yılında 
tekrarlanmış olup katılan sporculara spor malzemeleri ücretsiz verilmiştir.

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nün resmi törenlerde ve düzenlemiş olduğu spor organizas-
yonlarında başarılı olan sporcu ve takımlara kupaları ve madalyaları Belediyemiz Spor Birimi 
tarafından ücretsiz olarak temin edilmiştir.

  Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında, yetişkinlere, hafta sonu tesisimizden yararla-
nabilmeleri için eğitici ve antrenör nezaretinde programlar düzenlenmiştir.

  Spor kurslarına katılan çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin sağlık muayeneleri Belediye 
Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

  BAK (Balçova’nın Kalbi) projesi, Balçova Belediyesi ile 9 Eylül Üniversitesi’nin ortak düzen-
lediği ve ilçede bulunan sağlık riski taşıyan bay ve bayanlara fizyoterapistlerle spor eğitmenlerinin 
kontrolünde uygulanan bir dizi fiziksel etkinlikten oluşmaktadır.

  Menopoz Jimnastiği; özellikle 40 yaş üzeri bayanlarda rastlanan ve çeşitli fiziksel olumsuz-
luklara neden olan, kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir dönemdir. Amaç; kişiye fiziksel 
ve zihinsel açıdan sağlıklı bir dönem geçmesini sağlamaktır.

  Doğa Yürüyüşü; yürüyüş parkurumuz Balçova baraj yolu, İnciraltı kent ormanı, Bahçelera-
rası ve Sahil Evleri bölgeleridir. Bu etkinliğin amacı fiziksel bir hareketin ötesinde kişilerin doğa 
ortamında spor yapması, spor yapma alışkanlığının kazanılması ve zihinsel açıdan dinlenmesinin 
sağlanmasıyla beraber bu yapılan aktivitelerin sosyal boyutunun da göz önünde bulundurulması-
na önem verilmiştir.

  Yetişkinlere yönelik programlar çerçevesinde her sabah saat 08:15’te başlayan sağlıklı ya-
şam için sabah sporları etkinlikleri aralıksız devam etmektedir.

  2011 yılında Ege Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği ulusla-
rarası sempozyumda, yerel yönetimlerin spora bakış açıları konusunda sunum yapılmış, Balçova 
Belediyesi örneği, Türkiye’deki tüm il ve ilçelerine tavsiye kararı alınmıştır.

  Vali Kutlu Aktaş İlköğretim Okulu ve Salih Dede Lisesi arasındaki boş alana yeni spor komp-
leksi yapılmış, bu alanın her iki okul öğrencilerinin kullanımına imkan verilmiştir. Ayrıca futbol 
sahamızda uygulanan programlara da aynen devam ettirilmektedir.

  Yetişkinlere verilen eğitim faaliyetleri içerisinde menopoz ile ilgili bilgilendirme toplantıla-
rı, kalp sağlığı, beslenme ve obezite konulu paneller sunulmuştur.
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  İlçemizin Korutürk, Eğitim ve Çetin Emeç mahallelerinde bulunan açık alan kondisyon alet-
lerinden Olimpiyat Köyü Meşale Sitesi ve Çeşme otoban yolu çevresine yeni spor aletleri konula-
rak bu bölgedeki halkımızın da spor alanlarında branş öğretmenleri nezaretinde açık havada spor 
yapmaları sağlanmıştır.

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provaları ve töreni, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı provaları ve töreni, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni tesislerimizde 
yapılmıştır.

  İlçemizdeki 4 amatör futbol takımımızın antrenmanları ve müsabakaları Spor Tesislerimi-
zin Suni Çim Futbol sahasında yapılmıştır.

  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim ve lise okul müdürlükleri futbol takımları-
nın çalışmaları tesislerimizin futbol sahasında yapılmıştır.

  İlçemizdeki amatör futbol kulüplerimizin lisanslı sporcularının sağlık muayeneleri Beledi-
yemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmıştır.

  İlçemizdeki 4 amatör futbol takımımıza ve ilçemizdeki ilköğretim ve lise futbol takımlarına 
eşofman, şort, tişört, yağmurluk, spor çantası, spor ayakkabısı, futbol, voleybol ve basketbol top-
ları Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilmiştir.

  İlçemizdeki 4 amatör spor kulübünün müsabakalarına ve ilköğretim ve lise okul maçların-
da ulaşım servis ihtiyaçları spor birimimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmıştır.
  
  Spor birimimiz haftanın 7 günü saat 07:00’den 23:00’e kadar açık olan Spor Tesislerimi-
zin bakımını ve temizliğini özenle gerçekleştirmiştir. Spor tesislerimizin her zaman kullanılabilir 
halde olmasını, çevre ve iç güvenliğini, çalışmalar bittiğinde temizliğin yapılmasını ve eksiklerin 
giderilmesini sağlamıştır.

  Balçova Belediyesi Spor Okulları’ndan 2012 yılı içerisinde faydalanan kişi sayısı ve branşlar 
aşağıda belirtildiği gibidir.
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  Belediyemiz spor okullarında eğitim gören öğrencilerimiz istenilen seviyeye geldikten son-
ra Balçova’daki 4 amatör spor kulübümüzün futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, jimnastik 
branşlarında Amatör, A Genç, B Genç, Yıldız, Minik, Mini Minik kategorilerinde lisanslı sporcu 
olarak İzmir Bölgesel liglerinde İlçemizi temsil etmektedir.

  Spor okullarımızda eğitim gören Basketbol, Futbol branşlarında başarılı olan öğrencileri-
miz sporculuk yaşantılarına profesyonel kulüplere gönderilerek devam etmektedirler.

  KİLİM ATÖLYESİ

  18 Nisan 2005 ten bu yana faaliyet gösteren Kilim Atölyemiz 20 Ocak 2010’da Balçova Bele-
diyesi Spor Tesisleri içinde yer alan barakalara taşınarak faaliyetini sürdürmektedir. 

  Daha önce sadece Semtevlerimizde verilen kilim kursları atölyemiz kurulduktan sonra ye-
rinde yapılmaktadır.  10 haftalık kursların yanı sıra büyük tezgâhlarda atölye çalışmalarımız da 
bulunmaktadır. 

  Kilim kursuna her devrede ortalama 10 kursiyer katılmaktadır. Kurs haftada bir tam gün 
olmak üzere 10 hafta sürmektedir. Bu süre içinde bir kursiyer en fazla 4 ürün yapabilmektedir. 
Her üründe farklı teknikler öğretilmektedir. Bu teknikler günlük kullanılabilecek heybe, pano, 
çanta, küçük yer kilimi gibi örnekler üzerinde gösterilmektedir. 

  Kurs süresince kullanılan tezgâh, çözgü ve atkı ipleri ücretsiz olarak kursiyerlere veril-
mektedir. Haftada iki gün semtevlerimizden gelen kursiyerler için ayrılmıştır. Semtevlerinden ge-
len kursiyer sayısı 10 kişi 10 hafta süresince 40 ürün yapmıştır. 

  Kilim kursumuz 2012 yılında 138 kursiyer küçük tezgâhta toplam 552 ürün yapmıştır. Ayrıca 
10 adet büyük tezgâhta toplam 26 kişi 52 orta boy kilim dokunmuştur. 

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Kilim Atölyesi olarak da katılım sağ-
lanmıştır.
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  DAYANIŞMAEVİ

  Birimimiz Balçova’da yaşayan alım gücü düşük ailelere yardım amacıyla; “ihtiyacın yoksa 
al getir, ihtiyacın varsa al götür” sloganıyla 17 Aralık 2007 göreve başlamıştır. Kasım 2007 de 
P&G (Procter&Gamble) şirketinin gönderdiği 1 tır kıyafet, bazı kurum ve kuruluşların bağışları ile 
başlayan dayanışma, Balçovalıların evlerinde kullanmadıkları, kullanıma uygun olan kıyafetleri 
Dayanışma Evi’ne getirmesi ile her geçen gün artarak devam etmemektedir. 

  Birim sadece kıyafet yardımıyla kalmayıp büyük ve küçük ev eşyaları da toplayıp dağıtmaya 
devam etmektedir. 

  Yapılan Yardımların Mahallelere Dağılımı 

  Toplamda 748 aileye 14939 parça kıyafet, 79 aileye ise; 664 Parça ev eşyası dağıtılmıştır. 
Bunların yanı sıra çok sayıda oyuncak, küçük ev aletleri ve ev tekstili ürünleri ( çarşaf, yastık, yor-
gan, battaniye, pike) de dağıtılmıştır.

 

  SEMTEVLERİ

  Balçova Belediyesi Semtevleri Projesi kapsamında 2012 yılı içerisinde; 

  T.C Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Dünya Bankası “Sosyal Risk Azalt-
ma Projesi” ne sunulan proje, katkı almaya hak kazanmış ve 1 Aralık 2005 itibariyle “SRAP” des-
teğiyle çalışmalarına başlamıştır. 

  Halkevlerini model alarak çalışmalarına devam eden semtevlerimiz Balçovalı kadınlarımı-
za vakitlerini değerlendirme ve emeklerini somutlaştırıp, kazanç sağlama şansı sunmuştur. 
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  ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 20 Mart 2005

  Çetin Emeç Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede otu-
ranlar belediye binasına gitmeden istek ve şikâyetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 

  Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar; 21.06.2012 ile 12.07.2012 
tarihlerinde Termal Otel Aqua City’ye götürülmüştür.

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Çetin Emeç Mahallesi Semtevi ola-
rak da katılım sağlanmıştır.

  Çetin Emeç Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi,
panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

 55- “Sağlıklı Beslenme ve Obezite”
 56-“Diyabet ve Obezite” 
 57-“Meme Kanseri”

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
 
  Çetin Emeç Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin 
armağanı olarak 65 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Çetin Emeç Mahallesi’nde oturan 29 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için 
pide ayran gönderilmiştir.

  Yıl içinde ihtiyaçlı 54 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
 
  145 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
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  499 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 334 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır. 

  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir.17 hasta 
ziyareti yapılmış, 25 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır. 

  Yılbaşı akşamı 7 hasta ziyaret edilmiştir.

  Çetin Emeç Mahallesi Semtevinde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
  Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır.

  EĞİTİM MAHALLESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 12 Ekim 2004

  Eğitim Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede oturan-
lar belediye binasına gitmeden istek ve şikâyetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 

  Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar; 18.06.2012 ile 10.07.2012 
tarihlerinde Termal Otel Aqua City’ye götürülmüştür.

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Eğitim Mahallesi Semtevi olarak da 
katılım sağlanmıştır.
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  Eğitim Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi, pa-
nel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.

  Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

 65- “Aile İçi İletişim”

 67- “Kadına Şiddet ve Kendini Koruma” 

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
 
  Eğitim Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin arma-
ğanı olarak 107 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Eğitim Mahallesi’nde oturan 50 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide 
ayran gönderilmiştir.

  Yıl içinde ihtiyaçlı 59 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
 
  243 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.

  540 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 455 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır.

  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir. 
45 hasta ziyareti yapılmış, 9 hastaya tekerlekli sandalye sağlanmıştır. 

  Yılbaşı akşamı 4 hasta ziyaret edilmiştir.

  Eğitim Mahallesi Semtevi’ nde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
  Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır. 
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  FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 05 Nisan 2007

  Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede 
oturanlar belediye binasına gitmeden istek ve şikayetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 

  Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar; 03.07.2012 -24.07.2012 
ve 13.08.2012 tarihlerinde Termal Otel Aqua City’ye geziye götürülmüştür.

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Fevzi Çakmak Mahallesi Semtevi 
olarak da katılım sağlanmıştır.

  Fevzi Çakmak Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söy-
leşi, panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.

  Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin 
armağanı olarak 30 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan 50 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile 
için pide ayran gönderilmiştir.

  Yıl içinde ihtiyaçlı 8 aileye erzak yardımı yapılmıştır

  20 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
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  200 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 304 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır.

  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir. 40 hasta 
ziyareti yapılmış, 10 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır. 

  Yılbaşı akşamı 2 hasta ziyaret edilmiştir.

  Fevzi Çakmak Mahallesi Semtevinde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
  Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır. 
 

  KORUTÜRK MAHALLESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 17 Nisan 2008

  Korutürk Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede otu-
ranlar belediye binasına gitmeden istek ve şikâyetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 

  Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar;02.07.2012 – 05.07.2012 
ve 26.07.2012 tarihlerinde Termal Otel Aqua City’ye götürülmüştür.

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Korutürk Mahallesi Semtevi olarak 
da katılım sağlanmıştır.
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  Korutürk Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi, 
panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.

  Korutürk Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin ar-
mağanı olarak 20 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Korutürk Mahallesi’nde oturan 35 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için 
pide ayran gönderilmiştir.

  Yıl içinde ihtiyaçlı 30 aileye erzak yardımı yapılmıştır.

  51 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
 
  250 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 181 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır.

  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir.  21 hasta 
ziyareti yapılmış, 8 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır. 

  Yılbaşı akşamı 4 hasta ziyaret edilmiştir.

  Korutürk Mahallesi Semtevinde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
  Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır. 
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  MEŞALE – OLİMPİYAT SİTESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 10 Ekim 2008

  Olimpiyat – Meşale Sitesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede 
oturanlar belediye binasına gitmeden istek ve şikayetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 

  Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar; 21.06.2012 ile 12.07.2012 
tarihlerinde Termal Otel Aqua City’ye götürülmüştür.

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Olimpiyat – Meşale Sitesi Semtevi 
olarak da katılım sağlanmıştır.

Olimpiyat – Meşale Sitesi Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde 
düzenlenen söyleşi, panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

 75- “Olumlu Anne Babalık”

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
 

  Olimpiyat – Meşale Sitesi Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve 
belediyemizin armağanı olarak 34 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Olimpiyat – Meşale Sitesi Mahallesi’nde oturan 7 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve 
her aile için pide ayran gönderilmiştir.
 
  1 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
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  91 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 59 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır.

  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir. 15 hasta 
ziyareti yapılmış, 1 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır. 

  Olimpiyat – Meşale Sitesi Mahallesi Semtevinde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
  Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır. 

  ONUR MAHALLESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 22 Haziran 2006

  Onur Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede oturanlar 
belediye binasına gitmeden istek ve şikâyetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 
Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar; 28.06.2012 ile 30.07.2012 ta-
rihlerinde Termal Otel Aqua City’ye götürülmüştür.

  Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri 
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Onur Mahallesi Semtevi olarak da 
katılım sağlanmıştır.

  Onur Eğitim Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi, 
Panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
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  Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.

  Onur Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı 
olarak 95 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Onur Mahallesi’nde oturan 57 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide 
ayran gönderilmiştir.

  Yıl içinde ihtiyaçlı 16 aileye erzak yardımı yapılmıştır.

  21 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.

  350 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 357 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır.

  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir. 20 hasta 
ziyareti yapılmış, 8 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır. 

  Onur Mahallesi Semtevinde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
  Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır. 
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  TELEFERİK MAHALLESİ SEMTEVİ

  Açılış Tarihi : 08 Mart 2006

  Teleferik Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede otu-
ranlar belediye binasına gitmeden istek ve şikâyetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler. 

  Çeşitli sokaklarda başkanımız mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyip çözümler üretmek, 
fikir alış verişinde bulunmak için düzenlenen toplantılara katılmıştır. Mahallede oturan hastalara 
ziyaretler düzenlenmiş ve sağlık durumunun takibi yapılmıştır. 

  Mahallemizde oturan ve ekonomik durumu yetersiz olan çocuklar; 26.06.2012 ile 17.07.2012 
tarihleri arasında Termal Otel Aqua City’ye götürülmüştür.

  Teleferik Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi, 
panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
  Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;

 76- “Sağlıklı Beslenme ve Obezite”
 77- “Diyabet ve Obezite” 

  Konulu panellere katılım sağlanmıştır.

  Teleferik Mahallesi’nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin ar-
mağanı olarak  48 aileye bebek bezi verilmiştir.  

  Teleferik Mahallesi’nde oturan 21 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide 
ayran gönderilmiştir.

  Yıl içinde ihtiyaçlı 47 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
 
  106 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.

  188 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.

  Geçim sıkıntısı çeken 128 aileye okul araç gereçleri yardımı yapılmıştır.
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  Belediyemiz evinde hastası olan ve hastalarının tedavi süresinde hastaneye gidip gelişlerini 
sağlamakta güçlük çeken ailelere destek sağlamış onları hastaneye götürüp getirmiştir. 51 hasta 
ziyareti yapılmış, 19 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır. 

Yılbaşı akşamı 2 hasta ziyaret edilmiştir.

Teleferik Mahallesi Semtevinde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
Her kurs ortalama 15 kişilik sınıflarda uygulanmaktadır. 
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  MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

  GÖREV TANIMI

  Mali Hizmetler Müdürlüğü “ 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararı ile kurulmuş olup 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kont-
rol kanununda belirtilen Görev, Yetki ve Sorumluluk ilkesine dayanılarak hazırlanan yönetmelik 
olup”, Belediye Başkanının ya da görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir 
birimdir.

  Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve pa-
rayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderil-
mesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapar.
 
  FAALİYETLERİ

  a)Ödeme için verilen avans ve kredileri düzenlemek;
- Avans ve kredi olarak satın alınması talep olunan mal veya hizmetin 1050 ve 5393 sayılı yasalara 
uygunluğunu takip ve tetkik etmek ve uygun olanları işleme almak, eksik ve hatalı olanları tespit 
edip ilgili birim nezdinde gereğinin yapılmasının sağlamak.

- Talep edilen avans ve kredinin ilgili yasaların ve genel bütçe uygulama talimatının öngördüğü 
doğrultuda ödemesini gerçekleştirmek.

- Avans ve kredi verilen birimlerin ve kişilerin mal-hizmet satın almasını müteakip harcama bel-
gelerini tetkik etmek, usulüne uygun harcanıp harcanmadığını kontrol etmek.

- Yasal  süresinde kapanmayan avans ve kredilere yasanın öngördüğü gerekli işlemleri yapmak, 
yasal süresinde kapatılmasını sağlamak ve defter kayıtlarına almak.

  b)Hak Sahiplerine Ödemeler Yapmak; 
- Belediyeye mal ve hizmet sağlayan özel ve tüzel kişilere yapılacak ödemeler için müdürlüklerce 
hazırlanan tahakkuk belgesini ve bağlı evrakları yasal uygunluk açısından incelemek.

- Uygun bulunanlar için ödeneklerle ilgili verile emri düzenlemek ve yetkili kişilere onaylatılma-
sının sağlamak.

- Çek düzenlemek veya hesap numaralarına havalelerini yapmak.

- Kişilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar nedeni ile Belediyedeki hak edişleri üzerine konan 
hacizlerle ilgili icra işlemlerini yerine getirmek.

- Belediyedeki hak edişleri üzerine konan hacizlerle ilgili icra işlemlerini yerine getirmek.

- Yerel payların ödenmesini sağlamak ve takibini yapmak.

-4109 Sayılı Kanunun 7. maddesine göre Asker aylığı başvurularını kabul ederek, tahkikata çık-
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mak. Tahkikat sonuçlarına göre konuyu Encümene sunarak kabul edilen Asker ailelerine her ay 
ödemelerini düzenli olarak yapmak.

  -Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 13. maddesine göre İmar Müdürlüğü 
tarafından gönderilen hakedişlere ait ödemeler ile ilgili banka yazışmalarını yapmak. 

  c)Emanet İşlemlerini Yerine Getirmek;
- Belediyeye sağlanan mal ve hizmetlerle ilgili olarak özel ve tüzel kişilere yapılması gereken an-
cak kesinleşmiş olmasına rağmen çeşitli nedenlerle hak sahiplerine ödenemeyen giderleri kayıt 
etmek.

- İhale nedeni ile ilgililerden nakit alınan geçici ve kesin teminatları ayrıca teminat mektuplarını 
kayda alarak takibini yapmak.

- Personelin bordrolarında yapılan kesintileri emanet hesaplarına almak ve süreleri içinde ilgili 
kurumlara ödemek.

- Emanete alınan paraları hak sahiplerinin başvurusu üzerine ödemek ve ödeme planına bağla-
mak.

- Defaten ödenmeyen paraları emanete almak.

  d)Bütçe ve Kesin Hesap ve Diğer İşlemleri Yerine Getirmek;
 -Bütçeyi hazırlamak.

-Tüm müdürlüklerin ödenek harcamalarını takip etmek.

-Gider ve gelir kesin hesabı işlemlerini yapmak ve yıl sonu hesabı ile yönetim dönemi hesabını 
çıkartmak.

-Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak İdarenin faali-
yet raporunu hazırlamak.

-Yıl sonu devir işlemlerini yapmak.

-Yeni mali yıl açılış hesaplarını yapmak.

-Belediyeye ait taşınmazların kira artışlarını takip ederek Encümene sunmak. Kira bedellerinin 
zamanında yatıp yatmadığının kontrolünü yapmak.

-İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçları-
nın konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
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  GELİR BİRİMİ

  GÖREVLERİ:

  Belediyemiz görev alanı dahilinde 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunu ile 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun ilgili hükümleri gereği Vergi-Resim ile harçlarının tahakkuk ve 6183 sayılı 
Amme Alacağı Tahsili Usulü Hakkındaki kanuna göre tahsilatını yapmaktadır. 

  213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 107-127-133 . maddeleri gereğince Belediyemiz alacağını 
teminen mükellef nezdinde tebligat ve yoklama yapmaktadır.

  Gelir Birimimiz Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, İlan reklam vergisi, Eğlence vergisi, 
Para cezaları, Yol harcamalarına katılım payı, İşgal harcı, Elektrik Tüketim vergisi, Haberleşme 
vergisi tahakkuk ve tahsilatını yapmakta olup; borçlu mükelleflere alacağımızı teminen tapu kü-
tüğüne haciz şerhi koyulmaktadır.

  Belediyemizce toplanan Belediye Gelirlerine ait tahsildar usulüne uygun olarak Belediye-
miz hesabına bankaya para yatırılmasını sağlar.

  Posta çek hesabımıza ve banka hesabımıza gelen paralar ile ilgili mükellefler hesabına 
işlenip makbuzları kesilir.

  1-)EVRAK KAYIT FAALİYETLERİ :
-Kamu kurum ve kuruluşlarından veya gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve belgeleri almak.

-Evrak kayıt işlemlerini (gelen-giden-resen) elektronik ortamda gerçekleştirmek.

-Günlü ve süreli evraklara zamanında cevap vermek.

-Mükellef  başvurularına zamanında cevap vermek ve mükellefe ayrıca bilgi vermek (para iadeleri 
evraklarında mükellefe telefonla bilgi vermek)

-Yazışmaları “Resmi yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda yerine getirmek.

-Encümene havale olacak evrakları hazırlamak ve zamanında ilgili birime (yazı işleri müdürlüğü-
ne) ulaştırmak ve sonucunu takip etmek.

-Avans alımı durumunda evrakların hazırlanması ve sonucunda Taşınır İşlem Kaydının yapılması

-Yürürlüğe giren yönetmelik ve genelgeleri çalışan personele duyurmak.

-Belediyemize amme alacağı borçlu mükelleflerin Bankalar nezdinde araştırma yapmak ve hesap 
üzerine bloke koymak amacıyla yazışmalarını yapmak.
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  2-)TAHAKKUK SERVİSİ (EMLAK+ÇTV)

  GÖREV TANIMI:

  Belediyemiz görev alanı dahilindeki Emlak vergisi ve Çevre temizlik vergisi tarh, tahakkuk 
ve tebliğ işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca borcunu vadesinde ödemeyen mükelleflere 6183 
sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre takip işlemlerini gerçekleştirmek-
tedir.

  GÖREV ALANLARI:
-1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre bina, arsa ve arazi vergilerinin tarh,tahakkuk ve tebliği.

-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44. maddesine göre Çevre temizlik vergisinin tarh, ta-
hakkuk ve tebliğ işlemlerini gerçekleştirmek.

-Satışı gerçekleştirilen gayrimenkuller için kadastrosu tamamlanmış taşınmazlarla ilgili kontrol-
lerinin yapılarak rayiç bedellerinin yazılması.

-İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alacak vatandaşlarla ilgili borç kontrolünü yapmak 
ve gerekli evrakları tanzim etmek.

-İşyeri açma ruhsatı alacak vatandaşlarla ilgili borç kontrolünü yapmak ve gerekli evrakları tan-
zim etmek.

-Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi beyannamelerini süresi içinde vermeyen mükelleflerle 
ilgili takip, kontrol ve yoklama işlemlerini gerçekleştirmek.

  3-) TAHSİLAT SERVİSİ

  GÖREV TANIMI: 

  Belediyemiz Görev alanında kalmakta olan Belediye vergileri, Belediye harçları, Para ceza-
ları, harç ve ücretlerin tahsilatını yapmak.

  GÖREV ALANLARI:
a) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk eden vergilerin tahsilatını yapmak.

b) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre emlak vergilerinin tahsilatını yapmak.

c) 3194 sayılı İmar Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 Polis Görev ve Selayetleri Kanu-
nuna göre tahakkuk eden para cezalarının tahsilatını yapmak.

d) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341.347. ve 352. maddelerine göre tahakkuk eden vergi para 
cezalarının tahsilatını, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 112. maddesine göre tahakkuk eden ge-
cikme faizinin tahsilatını, 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tahakkuk eden tecil faizinin 
tahsilatını ve 6183 sayılı Kanunun 51.maddesine göre tahakkuk eden gecikme zammının tahsila-
tını yapmak.
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e) Tahsil edilen Belediye Gelirlerinin bordro, irsaliye ve teslimat müzekkerelerini      hazırlayarak 
Belediye Gelirlerini tam ve eksiksiz olarak Belediye hesaplarının bulunduğu banka şubesine ya-
tırmak. 

f) Adlarına tahakkuk etmiş vergi, vergi cezası, gecikme zamlarını Belediyemiz posta çek hesabı ve 
banka hesabına yatıran mükelleflerin tahsilat ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek mükellefe 
gerekli bilgileri vermek.

  4-) ARŞİV: 
 Müdürlüğümüz tahakkuk servisinde kesilen Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi beyanna-
melerinin dosyalama işlemi yapılıp, düzenlenip ve yerleştirilmektedir.

 Ayrıca arşivimizde bulunan mükellef dosyalarının tamamı yeniden taranmış olup; klasörleri 
yenilenmiştir.

  5-) GENEL TAHAKKUK SERVİSİ (İLAN REKLAM):
a) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12.13.14.15.16. maddelerinde yer alan İlan ve Reklam 
vergisinin tarh, tahakkuk ve tebligatının yapılması.

b) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17.18.19.20.21.22. maddelerinde yer alan eğlence 
vergisinin tarh, tahakkuk ve tebligatının yapılması.
 
c)  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.53.54.55.56.57. maddelerinde yer alan işgal harcı-
nın tarh, tahakkuk ve tebligatının yapılması.

d) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.90.91.92.93.94. maddeleri gereğince yol harcama-
larına katılma payının tarh, tahakkukunun yapılması.

e) Tahsildarlarca kesilen makbuzların ve irsaliyelerin günlük ve aylık kontrollerinin yapılması.

f) Belediye İmar, İktisat ve Zabıta Müdürlüğü tarafından kesilen para cezalarının takibi ve tahsila-
tının sağlanması. 

g) Müdürlüğümüze ait aylık faaliyet raporlarının hazırlanması.

  6-) İCRA MEMURU: 
a) Belediyemize ait amme alacaklarını vadesinde ödemeyen mükelleflerle ilgili 6183 sayılı Amme 
Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili maddeleri gereğince borçlu malları ve 3. kişi-
ler nezdinde ki alacakları takip etmek.

b) Takibe alının mükelleflerle ilgili Vergi Daireleri, Trafik Tescil Büroları, Bankalar ve Merkezi Ka-
yıt Kuruluşu ile gerekli yazışmaları yapmak.

c) Belediyemiz alacaklarını takip etmek amacı ile 6183 sayılı Kanuna göre haciz ve ihtiyati haciz 
işlemlerini gerçekleştirmek.
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  ÖZEL KALEM 

  GÖREV TANIMI  

 Başkanlık Makamının randevularını  planlamak, sözlü talimatları ilgili ünitelere, kişi ve kuru-
luşlara iletmek, yönetim üniteleri arasında sağlıklı bilgi akışının program dahilinde yürütülmesini 
sağlamakla görevlidir.

  üzere havalesini yapmak

  yönlendirmek

  bulunmak

 
  Faaliyetin Tanımı ve Kapsamı
  Başkanlık Makamının randevularını planlamak sözlü talimatları ilgili ünitelere , kişi ve ku-
rulumlara iletmek, yönetim üniteleri arasında sağlıklı bilgi akışının program dahilinde yürütül-
mesini sağlamak

  Faaliyete İlişkin  Yapılan Çalışmalar 

  aktarılmıştır.
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  ayarlanması, randevuların ve toplantıların düzenlenmesi, evrakların takibi, tebrik,
  teşekkür, taziye vb. mahiyetteki yazışmaların yürütülmesi sağlanmıştır.

  göre Başkan, Başkan Yardımcıları veya vekillerine sunulmuş, imzalanan, havale edilen
  veyahut işi bitenler ilgili yerlere veya kişilere gönderilmiştir.

  yapılacak yazışmalara ait metinlerin hazırlanması, kayıt izleme, dosyalama işlemleriyle
  tercüme işlemlerinin ilgili birimlerce yürütülmesi sağlanmıştır. 

  verilmesi zorunlu veya yararlı görülen tamamlayıcı bilgi ve dokümanlar sağlanmış, bu
  konularda gerekli derleme, araştırma ve incelemeler yapılmış veya ilgili birim
  müdürlüklerine yaptırılmıştır.

  işlerine ilişkin olarak yapacakları yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için gerekli ulaşım
  hizmetleri sağlanmıştır.

  denetlenmiş ve düzenlemeleri sağlanmıştır.

  ilgililere en kısa zamanda bilgi verilmiştir.

  duyuru pankart ve baskı işlemlerinin ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yürütülmesi
  sağlanmıştır.

  ve ağırlanmaları sağlanmıştır.

  seyahatlerde gerektirdiği pasaport, vize, bilet, rezervasyon, otel, misafirhane gibi işlemleri
  takip edilmiş ve yürütülmüştür.
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  BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
 
  GÖREV TANIMI  

  Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ilçemizde yaşayan vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşlar 
ile sivil toplum örgütleri arasında sağlıklı bir iletişim kurarak, vatandaşın maksimum memnuni-
yetini sağlamak için Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Resmi 
Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini esas alarak çalış-
malarını düzenlemekte ve yürütmektedir 

  Basın ve Halkla İlişkiler Biriminde 2012 yılında hizmet alımı yoluyla temin edilen beş per-
sonel görev yapmıştır.  
                                    
  FAALİYET KONUSU                                                             
1-) Balçova ile ilgili karar ve uygulamalarda etkin katılım için gerekli mekanizmaların oluşturul-
masını sağlamak

  gün ve zamanlarda bir araya gelerek ortak akıl geliştirmek, karar almak, etkinlik
  düzenlemek ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine destek sağlamak.

  sağlayarak, ortak faaliyetlerde bulunulmasını sağlamak.

2-) Belediye ve Bireyler Arasında İletişimi ve Bilgi Akışını Sağlamak

  karşılanmasını, sorunlarına çözüm bulacak doğru birime yönlendirilmesini, başvurduğu
  birimde sorununun ne ölçüde çözümlendiğinin takip edilmesini ve tam bir memnuniyetle
  ayrılmalarını sağlamak.

  amacıyla kamuoyu yoklaması yapmak ve elde edilen sonucu karar organlarına iletmek.

  kolay şekilde iletmelerini sağlamak.

  sorunlarını bire bir yerinde görülmesi ve en uygun çözümün üretilmesini sağlamak
  amacıyla Başkan, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin katılacağı sokak ziyaretleri
  düzenlemek.

3-)  Belediye Faaliyet ve Kararlarının Kamuoyuna Sunulmasını Sağlamak

  Danışmanlığımız kanalıyla yaygın bir şekilde kamuoyuna sunulmasını sağlamak.

  çalışmaların sonuçlarının ilgili vatandaşlara duyurulması ve bilgi verilmesi amacıyla
  toplantılar düzenlemek.

  takip ederek derlemek ve değerlendirmek, bunları karar veya icra mercilerine aktarmak,
  takip edip sonuçlandırmak.

4-) İlçemizde yaşayan halkımızın sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayacak etkinlikler düzenlemek.
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  FAALİYETLER

-
rerek başvuran vatandaşlarımızın sorunları ilgili birimlere iletilmiş, çözümlerin takibi yapılmış 
Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) adlı şikâyet takip programında kayıt altına alınarak sonuçla ilgili 
vatandaşlarımıza bilgi verilmiştir.

-
rumlarla işbirliği içerisine girip vatandaşlarımızın acı günlerinde destek vermeye çalışmıştır ve 
bu konuda araç tahsisleri, mezar yeri ayarlanması ve gerekli mercilere yönlendirme konusunda 
yardımcı olmuştur.

-
decekleri yerde lazım olabilecek muhtelif malzemelerden oluşan 1 adet çanta 1 Türk bayrağı ve-
rilmiştir.

bir yıl boyunca 8 mahallemizde çok sayıda sokağa Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Birim 
Müdürlerinin katıldığı sabah kahvaltısı, akşamüstü ziyaretleri ve park toplantılarını içeren ziyaret-
ler düzenlenmiştir.

-
naf ve sanatkârlar odası Başkanı, Birim Müdürleri ve Esnafımızın katıldığı, var olan sorunların or-
taya konulup ortak bir akılla en kısa sürede çözüm üretilmesinin sağlandığı, belediye faaliyetleri 
ve projelerle ilgili Esnafımıza bilgiler verildiği toplantılar düzenlenmiştir. 

konusunda toplantılar yapılarak;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü etkinlikleri ortaklaşa düzenlenmiştir.

-
lar sonucunda;
   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
   18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü,
   21 Mart Nevruz Şenliği
   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
   19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı,
   24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri ortaklaşa yapılmıştır.

-
pılmıştır.

-
mek amacı ile plaket töreni düzenlenmiştir.

ayında iftar yemekleri ve Ramazan eğlenceleri düzenlenmiştir.

amacıyla Yaz Okulları açılmış, birimimiz tarafından Yaz Okullarının Etkinlik Faaliyetleri (Dafak 
Depremevi, Aquapark, Sasalı Doğal Yaşam Parkı, İTK Gezegenevi, Agora oyun Merkezi, Gemi 
Müze) düzenlenmiş ve koordinesi yapılmıştır.

-
nuldu.
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 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanunun,– 2005/9207 sayılı İşyeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin, – 394 sayılı Hafta Tatili Kanunun,2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyeti Kanununun öngördüğü şekilde yetki ve sorumluluklarını uygular.   

- Yürürlükte bulunan yasa,yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda müracaat eden işyerlerine;-
Sınıflı-Sınıfsız Sıhhi Müessese,İkinci-Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ve Tatil Günleri Çalışma 
Ruhsatları verir.Mesul Müdürlük Belgesi,Canlı Müzik İzin Belgelerini ve Ekmek Satış Belgelerini 
düzenler.İşyerlerini denetlemek-denetlettirmek,ruhsata tabi olan işyerlerinden ruhsatsız faali-
yette bulunanları müracaata davet ettirmek,yönlendirmek,bunlar ile ilgili diğer yaptırımları kol-
luk kuvvetleri ile koordineli yürütmek.    

  A) FAALİYETLER     

1- EVRAK  KAYIT  FAALİYETLERİ

  belgeleri almak.

  dosya düzenlerini sağlamak.

  hükümleri doğrultusunda yerine getirmek.

  kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,takip etmek ve sonuçlandırmak

  etmek,sonuçlarını ilgililerine bildirmek.  
 
2- TAHAKKUK  SERVİSİ

- Yönetmeliğe uygun yapılan her türlü ruhsat müracaatlarını kabul etmek,sonuçlandırmak.
- Yönetmelik hükümlerine uygun ruhsatlandırılan işyerlerine ait eksik belgeleri ilgililerine                           
bildirmek,yasal süresi içinde takip ve temin etmek.   

tüzel kişilere,kurumlara mevzuat hükümlerine uygun faaliyet konuları ve harç – ücretler ile ilgili 
gerekli bilgileri vermek.

servise evrakları göndermek.
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3- RUHSAT KONTROL SERVİSİ

içerisinde kontrol eder ve raporlar düzenler.

kuruluşlara süresi içinde gönderir.
-

sunda denetler.
-

maya yönlendirir.

Belgesinin alınması ile ilgili İnternet Salonlarının denetimi komisyonuna katılır.
-

sını tahakkuk servisi ile birlikte sağlar. 

  B) FAALİYET  SONUÇLARI 

1- EVRAK KAYIT SERVİSİ FAALİYET SONUÇLARI

-
gelerin elektronik ortamda kayıt işlemleri yapılmış,günlü ve süreli evraklara zamanında cevap 
verilmiştir.

-
ra sonuçlandırılmıştır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinden gelen işyerleri ile ilgili idari yaptırım kararları 
Encümene havale edilmiş ve sonuçları ilgililerine bildirilmiştir.
   
Gelen Evrak Sayısı       :  793 
Ruhsat Kayıt Sayısı      :  195
Çıkış Yapılan ve Resen Çıkış Yapılan Evrak Sayısı :  1043

2- TAHAKKUK SERVİSİ FAALİYET SONUÇLARI

- Yönetmeliğe uygun yapılan her türlü ruhsat müracaatları kabul edilerek sonuçlandırılmış, ruh-
satlara ait harç ve ücretler ile ilgili Tarh – Tahakkuk işlemleri yapılmış ve verilen ruhsat ile bel-
gelere ait evraklar dosyalanarak arşiv düzeni sağlanmış, ilgili kurumlara mevzuat hükümlerine 
uygun faaliyet konuları ve harç-ücretler ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir.
- Encümen tarafından kararlaştırılan işyeri idari para cezalarının tahakkukları yapılarak ilgili ser-
vise evraklar gönderilmiştir.  

3- RUHSAT KONTROL SERVİSİ FAALİYET SONUÇLARI

- Yapılan denetimler neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ruhsat almaya yönlendiril-
miş, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen işyerleri, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde 
kontrol edilerek gerekli raporlar düzenlenmiş ve verilen ruhsatların örnekleri ilgili kurum ve ku-
ruluşlara süresi içinde gönderilmiştir.
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  SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  Görev yetki ve sorumluluklar

  A-Koruyucu hekimlik ile ilgili görevleri şunlardır:
  Gıda ile ilgili üretim, satış, depolama yapılan yerlerde ruhsat,şikayet ve periyodik denetim-
ler 5179 Sayılı Yasa gereği yapılmaktadır.

a)Gıda ile ilgili 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsat ve denetimlerinde Müdürlüğümüz 
görev almaktadır.

b)2. Ve 3. sınıf gayri müesseselerin (gıda üreten yerler hariç) ruhsatlarında “sıhhi kontrolü” yap-
mak, Ruhsat ve   Denetim Müdürlüğü’ne bildirmek.

c)Sıhhi işyerlerinin (lokanta, market, kuruyemişçi, düğün salonu, kahvehane) ruhsatlarının veril-
mesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün organizasyonu ile komisyonda bulunmak sıhhi görüş 
bildirmek.

d)Çevre Sağlığı hizmetlerinden (su, hava, gürültü kirliliği vb.)diğer ilgili birimlerle ortak çalışma-
lar yürütmek.

e)Bulaşıcı insan hastalıkları ile sağlık taraması, aşılama, muayene çalışmalarını bizzat veya diğer 
resmi özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütmek.

f)Sağlık hizmetlerinin tanıtımı , halkın sağlık bilincinin oluşturulması için eğitim faaliyetlerini dü-
zenlemek.
 
  B-Tedavi Edici Hekimlik ili ilgili Görevleri şunlardır:
a)Belediyemizde bulunan memur personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları (eş, anne,-
baba,çocuk vb.)kişilerin muayene tedavi ve hastaneye sevklerin yapılması.

b)Sosyal güvencesi olmayan hastaların muayene ve tedavilerinin yapılması reçetelerinin yazımı.

c)İlçemiz sınırları içerisinde şikayet üzerine gıda satış yerlerinin , kahvehanelerin  denetlenmesi.

  C- Cenaze Hizmetleri ile ilgili Görevleri şunlardır:
Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşların cenazeleri muayene edilerek defin ruh-
satı düzenlenir. Şüpheli görülen vakaları İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Sav-
cılığı’na yazılı olarak bildirilir. Ölen vatandaşların ölüm mernis tutanaklarının düzenlenip Nüfus 
Müdürlüğüne bildirilmesi.

  D-İdari ve Sosyal Amaçlı Görevleri şunlardır:
a)Kaymakamın Başkanlığında teşkil edilmiş ilçe hıfzısıhha kuruluna katılmak. Kaymakamlık ve 
Sağlık Grup Başkanlığı ve diğer kuruluşlarla sağlık hizmetlerinde ortak çalışmalar yapmak.

b)Sağlık hizmetlerinin tanıtımı görev alanına giren konularda ilgililerine ve halka sağlık eğitimi 
kursları ve bu hususlar ile ilgili konferans seminer yayın vb. çalışmalarda bulunmak.
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c)Toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak Halk Sağlığı taraması yapılması.

  E-Gıda Kontrol Hizmetleri:
  Gerekli durumlarda gıda (satış yerleri) denetimi yapılır.
                  
  F-İnsan Sağlığını Koruma Hizmetleri:
  Tabip mesleki bilgi ve becerisini kullanarak, mesleki deontoloji hükümlerine göre Muayene 
ve tedavi hizmetlerini yürütür. Belediyede görevli memur personel ile bakmakla yükümlü olduk-
ları eş, anne, baba, çocuk vb. kişilerin ayakta muayene ve tedavileri ile gerekli görüldüğü hallerde 
hastaneye sevkleri yapılır.Belediye emeklisi hastalar bakılır.İhtiyaç sahibi,durumu elverişsiz her-
hangi bir Sosyal güvenlik kuruluşundan sağlık yardımı almayan vatandaşların muayene ve ayakta 
tedavileri yapılıp reçeteleri yazılır.    

  G-Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele:
  Müdürlüğümüzde yapılan muayene ve ayakta yapılan tedavilerin bulaşıcı hastalıklarla mü-
cadelede bir bölümü oluşturur. Bu sırada saptanan hastalık veya belirtilerinin takibi yapılarak 
bizzat tedavi yoluna gidilir. Bunun yanında İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Grup Başkanlığı ve diğer 
ilgili kuruluşlarla irtibatlı olarak gerekli kontrol önlemleri alınır. 

  H-Spor okullarının sağlık muayeneleri:
  Belediyemize ait spor okullarına başvuruların sağlık muayenesi doktorumuzca yapılmak-
tadır. Gene Başkanlık görevlendirmesiyle Balçova içi spor kulüpleri üyelerinin lisanslarına sağlık 
muayenesi olarak yardımcı olunmaktadır.

  I-Hasta nakil Ambulans  Hizmetleri:
  1 adet hasta nakil ambulansıyla Balçova Halkına hastaneye ulaşımlarında yardımcı olun-
maktadır.1 mesul müdür (doktor) denetiminde hemşire ve şoförden oluşan ekibi vardır.

  İ-Gelen Giden evrak:
  Müdürlüğümüze ilişkin tüm yazışmalar yapılmakta gelen yazışmalar cevaplanmaktadır.

  J-Aylık Ölüm Belgeleri:
  Ay içinde toplanan müdürlüğümüzce verilen ölüm belgelerinin birer nüshasını ölüm ista-
tistikleri için İl Sağlık Müdürlüğüne aylık olarak ulaştırılmaktadır.

  K-12 – 50 Yaş Anne Ölümleri: 
  Ölüm istatistiklerine ilişkin 12 – 50yaş arası bayan ölümüne ilişkin belgeler her ay düzenli 
yapılmakta İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmaktadır.

  L-Her yıl faaliyet raporumuz ve harcamalarımızı yapacağımız bütçemiz düzenlenmektedir.
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  BELEDİYE TABİBİNİN VAZİFELERİ:

1-Mevcut Kanun, nizamname ve talimatnamelerde mukarrerat ve emirlerde belirtilen bütün sağ-
lık hizmetlerini ifa ile mükelleftir.
2-İlk sıhhi imdat için lüzumlu ilaç, alet ve malzemenin bulunacağı bir çantayı belediyeye temin 
ettirir.
3-Aşı ve serumları tedarik ile lüzumunda tatbik etmek üzere usulüne göre muhafaza eder.
4-Bir dış hizmet ifası için mesai saatinde daireden ayrıldığı takdirde keyfiyetten dairesini haberdar 
eder.
5-Tatil günlerinde başhekimlikçe verilmiş bir nöbet vazifesi varsa bu vazifeyi tebligata göre ifa 
eder.
6-Müracaat eden hastaların muayene ve tedavilerini dairesinde yapar ve bunları 41 model sayılı 
poliklinik defterine kaydeder. Daireye gelemeyecek halde bulunan fakir ve muhtaç hastaların ev-
lerine giderek muayene ve tedavilerini yapar. Bu gibilerin ilaçları belediyece temin olunur. Hasta-
ne tedavisine lüzum görülen fakir ve muhtaç hastalarla acil vakaları derhal hastaneye gönderir. 
Belediye memur ve müstahdemlerinin muayene ve tedavilerini resmi yazı üzerine yapar. Acil va-
kalar ve bulaşıcı hastaları hiçbir kayda tabi olmaksızın muayene ve tedavi eder. Lüzumu halinde 
münhasıran belediye hastanesine, buna imkan bulunmayan yerlerde, yol ve hastane masrafları 
belediyece tesviye edilmek kaydıyla hasta , en yakın devlet hastanesine sağlık teşkilatı kanalıyla 
gönderilir.
7-Fakir ve muhtaç hastalara veya acil vakalarda sarf ettiği ilaçları hasta kayıt defterine işler.
8-Mahalle ihtiyar heyeti tarafından usulüne göre verilmiş ölüm haber verme kağıdı üzerine cena-
zeyi muayene ve şüpheli bir durum bulunmadığı takdirde 77 model sayılı defin ruhsatı verir. Hü-
viyeti tespit edilmemiş cenazeyi en yakın polis merkezine haber verir. Zabıta , adli tıp müessesesi 
veya Cumhuriyet müddei umumiliği tarafından yazı ile defin ruhsatı verilmesi lüzumu bildirildiği 
taktirde defin ruhsatını muayenesiz verir.Ani haller dışında kalan cenazelerin muayeneleri mesai 
saatleri dahilinde ve mahallinde yapılır.Küçük çocuk dahi olsa cenazenin muayene için daireye ge-
tirilmesi caiz değildir.(Yoksul cenazelerin muayenesine gidecek tabibin vasıtası belediyece temin 
olunur.)
9-Hastanelerde sıhhi müesseselerde ölenler hakkında bu müesseseler baştabibi tarafından ve-
rilen resmi ilmühaber üzerine, cenazeyi muayene etmeksizin defin ruhsatı verir. Bu ilmühaber 
defin ruhsatıyesi dip koçanına eklenir
10-Başka yerlerden veya dış memleketlerden usulüne göre tahnik edilerek getirilmiş cenazelere, 
bu husustaki talimatname hükümlerine uygun vesikaları bulunduğu takdirde muayenesiz defin 
ruhsatı verilir vesikalar dip koçana eklenir.
11-Ölüme sebep olan hastalık esnasında tedavi eden tabibin verdiği ve resmi tabiplerce tasdikli 
raporu üzerine muayenesiz defin ruhsatı verilebilir.
12-Ani ölümlerde veya ölümün katiyetle vukuu kestirilemeyen hallerde hakiki ölüm arazı görü-
lünceye kadar defin işini tehir edebilir.
13-Cenazenin muayenesi sırasında ölüm sebebinin tabii oluşundan şüphe veya böyle bir emare 
gördüğü veya böyle bir iddia vaki olduğu takdirde defin ruhsatı vermeyerek zabıtayı haberdar eder.
14-Belediyece ölü gömülmesine izin verilmiş olan mezarlıklar için defin ruhsatnamesi verir.11410 
sayılı Mezarlıklar Nizamnamesi ve bu nizamnamenin 8. maddesine göre yapılmış talimatname 
hükümlerinin yerine getirilmesini sağlar.
15-Muhafaza edilecek veya uzaklara nakledilecek ölülerin tahnit işi umumi Hıfzıssıhha Kanunu-
nun 230. maddesine istinaden hazırlanmış talimatnameye göre yapılır.
16-Fakir ve muhtaçlara ait cenazelerin teçhiz, tekfin ve defni belediyece yapılır.



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 135

17-İhbarı mecburi bir hastalıktan vukua gelen ölüm vakasında keyfiyeti hükümet tabipliğine veya 
bulaşıcı hastalıklar mücadele merkezine haber vermekle beraber ölünün fenni bir şekilde teçhiz 
ve tekfini ile fenni tathirat icrasına değin ölünün elbise ve odasındaki değerli eşyaya dokunulma-
masını tavsiye eder.
18-Fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele nizamnamesi mucibin ce-
zası bulunduğu zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonunda uhdesine düşen vazifeyi 
yapar. Adı geçen nizamnamenin 115.maddesine göre belediye bütçesine yeteri kadar ödenek ko-
nulmasına çalışır.
19-Kara, deniz ve hava vasıtalarının sağlık emniyeti ile ilgili hususlarını tetkik ve gerekli tedbir-
lerin alınmasını temin eder.
20-Süt anne olacak kadınların muayenesini parasız yapar.
21-Yenilecek , içilecek ve umumun sıhhati ile ilgili kullanılacak şeyler ve bunların ihzar,imal ve 
muhafaza edildikleri yerlerle halkın yiyip ,içmesine yatıp kalkmasına ,temizlenmesine,eğlenme-
sine mahsus yerlerin ve buralarda satılan kullanılan şeylerin temizliğini ,sıhhi şartlara uyarlığını 
temin hususunda lüzumlu teftiş ve murakebeleri yapar.Bu meyanda umumun sıhhat ve huzurunu 
bozması muhtemel istihsalat, depo ve benzeri tesisat yerlerini de lüzumunda teftiş ve murakebe 
eder.
22-Fabrika ve işyerlerinde çalışan amelelerle bunlara ait meskenlerin sıhhi teftişini yapar.
23-Her türlü mesken ve umuma mahsus binaların iskana elverişli olup olmadığının tespiti husu-
sunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilmiş heyete iştirak eder.
24-Umumi sıhhi durumu yakından takip ile çöp mahalleri , umumi helalar ,lağım mecralariyle 
çukurları,umumi ahırlar vesair yerlerde sağlığa muzur herhangi bir hususta tesadüf ve ıttılar 
halinde göreceği bu mahzurların izalesi yolunda gerekli teşebbüslere geçer.
25-Teftişlerini baştabip refakatinde yapar. Baştabip bulunmayan yerlerde yanına sağlık memu-
ru veya  belediyece zabıta memurunu alarak yapar ve teftiş neticelerini bu işe deftere ve fişlere 
kaydeder ve her ay nihayetinde veya istenilen zamanlarda bu teftişler sonucunu bildirir bir cetveli 
bağlı bulunduğu makama gönderir.
26-Bütün teftiş ve kontrollerini gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve levazımın 
hususi vasıflarını gösterir nizamnameye göre yapar ve numuneleri bu nizamnameye uygun olarak 
aldırır. Laboratuardan gelecek tahlil neticelerine göre muamele yapar. Numuneler için defter tu-
tarak ayrıca 110 model sayılı sıhhi murakabe  mesai cetvelini 3/12/1955 gün ve 3485 sayılı tamime 
göre doldurur ve sıhhat müdürlüğüne gönderilmek üzere hükümet tabipliğine tevdi eder.
27-Yenilecek ve içilecek şeylere katılan boya ve muhfaza maddelerine ait 7 Haziran 1951 gün ve 
6611 sayılı liste ve talimatnameyi göz önünde bulundurur.
28-Süt ve mamülleri hakkındaki 27/03/1956 gün ve 4/7020 sayılı kararname ile meriyete konan 
talimatname hükümlerine riayet edilmesini temin eder.
29-Şehir içme suyunun vekaletçe tasdikli bir projeye göre yapılmasını temin ve en az 3 ayda bir 
gereken su tahlilleri yaptırır. Tesisat fenni değilse membadan itibaren istihlak yerine kadar geçtiği 
yerlerde muhafaza tedbirlerini aldırarak suyun televvüsünü önler.Fenni tesisat olmayan yerlerde 
bu hususun  tahakkuku yolunda gerekli faaliyete geçer.

  Halk tarafından içilen ve kullanılan suların depo edildiği yerlerden en az 3 ayda bir nu-
muneler alır. Mevcut çeşmeleri, sular idaresi ile temasa geçerek tespit eder.Sıra ile sistemli bir 
şekilde 3 ayda  bir defa kontrolden geçirir.Bu kontrollerde televvüse uğrayan depo veya çeşmeler 
görüldüğü taktirde bunların derhal mühürletilmesini sağlar.Seyyar suculardan sık sık numuneler 
aldırır.Alınacak numunelerde kolibasili tespit edildiği taktirde gıda maddelerinin nizamnamesinin 
3. maddesi hükmüne göre hareket eder.Umuma mahsus çeşmelerden sakaların su aldığı hor-
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tumların yere düşmeyecek şekilde askıya takılmasını temin eder.Seyyar sucudan su numunesi al-
dığı gün bu suyun alındığı çeşmeden de ayrıca numune aldırarak kontrolünü bu suretle tamamlar.
Gelen  su  belediye hudutları dışında ise bu hususun temini için belediyeye müracaat eder.Temiz 
olmayan kaplarla mühürsüz ,bandrolsüz veya mühürü gevşek bağlanmış kaplarla yapılan su sa-
tışını gıda maddeleri nizamnamesinin 3. maddesine göre meneder ve tutacağı zabıt varakasiyle 
kanuni muamele ifasına tevessül eder.İçilecek ve kullanılacak sular kontrolünde gıda maddeleri 
nizamnamesini daimi surette göz önünde bulundurur.
30-Vekaletçe tasdikli projeye göre yapılmış lağım tesislerinin muayene bacalarıy7la ıs karalarının 
tetkik ve en az haftada bir defa tazyikli su ile seyyal hale getirilmesini sağlar. Lağım mecraları 
inşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara mahsus 11/09/1933 tasvip tarihli talimat-
name hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli teşebbüslerde bulunur.         
31-Muzahrafatın (çöp süprüntü) toplama, nakil ve imha işlerinde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
buna ait hükümlerini göz önünde bulundurur ve göreceği aksaklıkların izalesi çarelerine tevessül 
eder. Şehir ve kasaba civarındaki sebze bahçelerinin lağım sularıyla sulanmasını men eder.
32-Haşaratla ve bilhassa karasineklerle mücadele eder. Bunların üreme yerleri olan ahır, gübre-
likler, çöplükler ve benzeri yerlerde intişarını önleyici tedbirleri alır.Evlerde ve lağım mecralarında 
kemiricilerle mücadele yaptırır.Başıboş kedi ve köpekleri itlaf ettirir.
33-Mezbahanın; vekaletçe 1947 yılında hazırlanan 129 sayılı (mezbaha yapı nizamnamesi) hü-
kümlerine uyarlığı ve mümkün ise soğuk hava tertibatı yaptırılmasını sağlar.
34-1324 sayılı hayvan sağlık zabıtası kanunu ve buna göre hazırlanmış nizamname ve talimatna-
meye göre etlerin murakabesini yapar.
35-Binalar , sokaklar ve umumi temizlik,umumun ikametine mahsus oteller,hanlar,sinemalar,-
parklar,ve diğer umumi yerlerin temizlik ve intizama,umumi Hıfzıssıhha Kanununu göz önünde 
bulundurarak dikkat eder.Meskenler hakkında umumi Hıfzıssıhha Kanununun 250-257. madde-
leriyle bu kanunun 250, maddesine göre hazırlanan (meskenlerin haiz olacakları sıhhi şartlara ait 
talimatname)hükümlerinin yerine getirilmesini murakabe eder.
36-Hamamlarla kaplıca, ılıca plaj ve yüzme havuzlarının talimatnamelerine ve emirlere göre her 
türlü sıhhi şartları haiz bulunmaları, deniz, göl ve nehir sahillerinde tesis edilmiş bulunan plajlar-
da vukuu muhtemel kazalara karşı ilk tedbir olarak kullanılmak üzere lüzumlu ilaç ve malzeme-
nin 08/03/1954 gün ve 3162 sağlık işleri sayılı tamimine göre bulundurulmasını sağlar.
37-Turistik vasıftaki kaplıcalar, açık ve kapalı havuzlar, plajlar,oteller,pansiyonlar,moteller (Bele-
diye hududu dahilinde ise) lokantalar,gazinolar,atraksiyonlar ve yemekli eğlence yerleri,oberjler,-
kamplar ve avcılık tesislerinin sıhhi durumlarını;6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümlerine göre murakabe ve kontrol eder.
38-Belediye Sağlık kadrosunun tamamlanması ve belediyenin teklif ve kabul bütçelerinin zama-
nında tanzimi hususunda gerekli faaliyette bulunur.
39-6972 sayılı Kanun hükümlerine göre korunmaya muhtaç çocuklar için belediye bütçesine ko-
nulan ödeneklerin yılı içinde mahalline irsalini takip eder.
40-Aceze, fakir ve ihtiyarlara ayrılan yardım ödeneklerinin yerine sarfını sağlar.
41-Çocuk bahçelerinin sıhhi şartlara uyarlığının sağlar. Bulunmayan yerlerde yeniden yapılması 
çarelerine başvurur.
42-Halk ile temas eden hizmet ve sanat erbabı , temizliğe mütealik işleri görenler ve gıda madde-
leri imal ve satanların muayenelerini talimatnamesine göre yapar.Dairedeki 83 model sayılı esnaf 
muayene defteriyle şahıslar üzerinde bulunan muayene cüzdanlarına kaydeder.Bunların bulaşıcı 
hastalıklardan birine musap olduğu ve ya el ,yüzde istikrahı mucip yara ve çıban bulunduğu tak-
tirde  cüzdanı elinden alınır ve şifa neticesine kadar bu gibi işlerde çalışması men edilir.
43-Vazife icabı verdiği raporlar için ayrı bir defter bulundurur.
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44-Çiçek , tifo vs. aşıları dairesinde yapar veya sağlık memuruna yaptırır.Sairi ve salgın hasta-
lıklarla mücadele işinde mesken ve dükkanlarda aşı tatbik ettirir.Aşıları esnaf muayene cüzdan-
larına kaydeder.Mahalli hükümet tabibi ile sıkı bir işbirliği yapar.Yapılan aşıları 154 model sayılı 
muhtelif aşıların kaydına mahsus deftere geçirir.Gerekenlere vesika verir.
45-Umumi Hıfzıssıhha Kanununda ve belediye sıhhi zabıta talimatnamesinde yazılı belediyeye ait 
sıhhi hizmetleri görmekle beraber resmi veya hususi vaki olacak her türlü şikayet ve müracaatları 
tetkik ve takip eder.
46-Kancalı kurda karşı mücadele de hükümet tabibi ile işbirliği yaparak bu husustaki 169 sayılı 
mesai cetvelini zamanında hükümet tabipliğine verir.    

  FAALİYETLERİ

24.02.2012 Tarihinde yapılan sağlık taramasında hastalık tespit edilen şahıslar tek tek tespit edi-
lerek Dr.Suat SEREN Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendiril-
miştir.(Akciğer filmi, boğaz ve gaita kültürü,duyma testi)Tüm personelin periyodik muayeneleri 
tamamlanmıştır.
30.03.2012 2011 faaliyet raporu hazırlandı.
04.04.2012 Tarihinden itibaren Harcama Yetkilisi olarak görevlendirme başlamıştır.
24.04.2012 04.04.2012 tarih 28254 sayılı resmi gazetede yayımlanan ambulans yönetmeliğine    
göre ambulansın eksik malzemeleri belirlenmiştir.
25.04.2012 Hasta Nakil Ambulansının eksikleri tamamlandı.
30.04.2012 Yazışmalarda “Devlet Teşkilatı Veri Tabanı” uygulama projesi kapsamında  kodlama 
standartlarına geçilmiştir.
02.05.2012 Balçova Spor Tesisleri Yaz Okuluna devam eden öğrencilerin sağlık muayeneleri          
yapıldı.
03.05.2012 2004-2011 arası Sağlık İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar Halkla İlişkilere verildi.
(Dosya halinde)
04.06.2012 2013 yılı Mali Bütçe ve Gelir Tarifesi Cetveli hazırlandı.
07.06.2012 Balçova bölgemizdeki havuz sularının denetimi sağlandı.
21.06.2012 Çöp konteynırlarının temizlenmesi, ilaçlanması sağlandı.
21.06.2012 Yiyecekle bağlantılı işyerlerinin sineklik denetiminin yapılması Zabıta Müdürlüğü  aracılı-
ğıyla sağlandı.
21.06.2012 Bünyemizde bulunan psikoloğumuzun sertifikalandırılması sağlanmıştır.
06.07.2012 Alman Adası gezisinde Balçova’dan gidenlerin doktorluğu yapıldı.
06.09.2012 İşyeri hekimliği “yenileme” kursuna katılındı.
13.09.2012 Memur personel ve kadrolu işçi personelin işe giriş – işten ayrılış tarihlerine ilişkin  isim 
listeleri alındı.
21.09.2012 2013 yılı şuşlarını içeren aşı prepatlarının tercih edilerek uygulatılması konusu  tüm  per-
sonele duyurulmuştur.
25.09.2012 “Balçova’nın Çocukları daha mutlu büyüyecek” projesi başladı.
28.09.2012 Tarihinde Web Tabanlı Ölüm Bildirim Sistemine ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü İbni Sina top-
lantı salonundaki bilgilendirme bilgilendirme toplantısına katılınmıştır..
03.10.2012 Akut Myocad İnfarktüsü ve korunma yolları hakkında Prof.Dr.Sema GÜNERİ’nin   sunduğu 
tüm Balçova halkına açık seminer verildi.
05.10.2012 Bölgemizdeki mahalleler arası futbol turnuvasında Hasta Nakil Ambulansımız  görevlen-
dirilmiştir.
28.10.2012 Pazar günü düzenlenen kortej ve konser alanında nakil ambulansımızla görev alınmıştır.
10.12.2012 Hasta Nakil Ambulansının “uygunluk belgesi” alması için eksikleri belirlendi.
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  yapılmıştır.

  2012 YILI İLÇE HIFZISSIHHA KARARLARI

  İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 19.10.2012 günkü toplantısında; “Balçova İlçesindeki Kurban Satış 
Yeri ve Kurban Kesim yerleri belirlenmiştir.”

  Kurban Satış Yeri:
1-Üçkuyular İskelesi karşısı boş arazi.
2-İnciraltı Mah.Mithatpaşa Cad.No:1462 Tesco Kipa.
3-Balçova Flora Çiçekçilik yanı Eski Çeşme Yolu üzeri .(Boş Arazi)

  Kurban Kesim Yeri:
1-Balçova Merkez Kur’an Kursu Çetin Amaç Mahallesi Selvi Sok.No:4
2-Üçkuyular İskelesi boş arazi.
3-Balçova Flora Çiçekçilik yanı Eski Çeşme Yolu üzeri.(Boş Arazi)
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  VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  
  5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesinde sayılan görevlerden Müdürlüğümüzün 
direkt veya dolaylı olarak görev alanına giren hükümlerin bazıları şunlardır;

  Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, acil yardım, kurtarma ve ambulans, 
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. Sağlıkla ilgili her 
türlü tesisi açmak ve işletmek, Gıda bankacılığı yapabilir. Diğer kanunlar ve yönetmelikler ile 
Belediye Tabipliğini ve Belediye Veteriner Hekimliğini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren kanun 
ve yönetmeliklerin bazıları mevzuatlar tablosunda gösterilmiştir

  Sunulan Hizmetler:
  Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt ve aşılama işlemleri, hayvansal kökenli gıdalar vb. 
maddelerin denetimi, ısırma yaparak ilgili birimce müşahede yerine getirilmiş hayvanların 
takibi, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıklarda laboratuar sonuç raporlarının ilgili 
mercilere bildirimi, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 
sürekli teması sürdürmek; ana hatlarıyla sunulan hizmetlerdir.

  5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince “Belediyeler 
Tarafından Sahipli Hayvanlara Verilen Hizmetler” ile ilgili Mahalli İdareler Müdürlüğünün 
12.03.2012 gün ve 6969 sayılı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve B.12.0.GKG.0.02.03-325.09.99-620-21709-07064 sayılı 
yazılarına istinaden Yerel Yönetimlere ait klinik ve polikliniklerde sahipli hayvanlara hizmet 
verilmesi yasaklanmış olup (kayıt işlemi hariç), 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
kapsamında 02.04.2012 tarihinden itibaren Veteriner İşleri Polikliniğinde sadece sahipsiz 
hayvanlara hizmet verilmektedir.           
25-26 Nisan 2012 tarihinde Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi yapılmıştır. Bu eğitimler talep 
geldiği sürece rutin olarak tekrarlanacaktır.  

  HİZMET GEREKÇESİ VE HEDEFLERİ

  Belediyeye verilen görevleri yapmak

  görevlerden Veteriner Hekimlikle ilgili olanları yerine getirmek.

  Veteriner Hekimlikle ilgili olanları yerine getirmek.

  kesme komisyonu üyesi ve denetim elemanı olarak görev almak.
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  verilmesine ait komisyonda bulunmak

  maddeleri, hayvansal kökenli gıdalar vb. yollarla geçen)  hastalıklarla mücadele etmek.

  laboratuar sonuç raporlarını, bildirimi zorunlu hastalıkları ilgili mercilere bildirimini
  yapmak veya yaptırmak,

  üniteleri kurmak ve işletmek,

  üzere toplantılara katılmak.

  VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
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  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  GÖREV TANIMI 

  5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesinde sayılan görevlerden müdürlüğümüzün di-
rekt veya dolaylı olarak görev alanına giren hükümlerin bazıları şunlardır;
  Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, Temizlik ve katı atık hizmetlerini ya-
par veya yaptırır. 

  FAALİYETLER:

  Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait  15 adet sıkıştırmalı hidrolik çöp kamyonları ile 11 bölgede 
katı  atık toplama işlemi  gerçekleştirilmektedir.
           
  Balçova ilçesi sınırlarında bulunan 9 Eylül hastanesi katı atıkları Salı-Çarşamba-Perşem-
be-Cuma günleri çöp alımı yapılmaktadır. 
           
  Bu bölgeler kendi içerisinde 2 bölüme ayrılarak tüm mahallelerde gün aşırı çöp toplanarak  
Gediz transfer istasyonu; Halkapınar çöp transfer istasyonu veya Harmandalı çöp depolama ala-
nına intikal ettirilmektedir.
           
  İlçemiz sınırları içerisinde Ata Caddesi, Sakarya Caddesi, Vali Hüseyin Öğütcen Cad. Sar-
maşık Caddesi, Mithat Paşa Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ile Çağdaş Caddesinde her gün temizlik 
işçileri süpürgeleriyle güzergahları süpürerek 2 adet çift kabinle işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
   
  Büyük Alışveriş merkezlerinde her gün katı atıkları düzenli olarak alınmaktadır. Günlük 
yaklaşık  tonaj ( alışveriş merkezleri 38 ton, işyerleri 12 ton ve konutlar 75 ton) 125 ton,aylık 3.802 
ton olarak hesaplanmıştır.
       
  İlçemizin % 35’lik bölümünün atıkları her gece 19:00 ile 24:00 saatleri arasında toplanmak-
tadır. 
             
  Sıkıştırmalı çöp araçlarından çöp suyunun akmaması için araçların sürekli sızdırmazlık 
contaları değişmektedir.
       
  İlçemizde kullanılmakta olan plastik ve sac konteynırlarının tümünü pinumatik sistemli 
otomatik makine (yıkama aracı)  ile yıkayıp, dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.            
             
  Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü; İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut çöp bi-
donlarının koku ve mikroplarının giderilmesi için araçlara özel aparat takılıp sürekli ilaçlama 
yapılarak halk sağlığını tehdit edici unsurlar ortadan kaldırılmış olup; bu konudaki çalışmalar 
devam edilmektedir.
         
  Haftanın 2 günü tüm çalışan ekip toplanarak şok ekip kurulup; bir mahallenin tamamı sü-
pürülüp, gerekli olan yerlerde yıkama işlemi ve dezenfekten yapılmaktadır.
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  (07-15)-(08-17)-(15-23)-(19-01) saatlerini içeren vardiya sistemi devam etmektedir. Hafta 
tatillerinde (6) ayrı ekip;  Resmi tatil günlerinde bir fiil tüm ekip çalışmaktadır.

  35 AKA 46 plakalı servis otobüsü; Ekonomi Üniversitesi, Kız Öğrenci Yurdu Tesis, Gaziler 
Derneği ve Cenaze Hizmetlerinde kullanılmaktadır.  

  Eskimiş ve tekerleri kırık konteynırların tamiratı ve boya işlemleri yapılmaktadır.
  Dayanışma Evinin ayda 2 sefer 2 personelle eşya taşıma işlemi gerçekleştirilmektedir. 

  Süpürge Makineleri Çalışmaları:

Pazartesi  Eğitim Mah.
Salı   Çetin Emeç Mah.
Çarşamba  Onur Mah.
Perşembe  Teleferik Mah.
Cuma   Fevzi Çakmak Mah.
Cumartesi  Kapalı Pazar Yerinin Temizliği
Pazar   Kapalı Pazar Yerinin Temizliği

  TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET SONUCU:

1- 15 adet çöp aracı ile (07 – 15)  (15 – 23)  saatleri arası evsel atık çöpler toplanmıştır.

2- Toplanan çöpler, Gediz transfer istasyonu veya Harmandalı çöp depolama alanına dökümü
 yapılmıştır.

3- İlçemizde bulunan büyük alışveriş merkezlerinin çöpleri her gün alınmıştır.

4- Mithat Paşa Caddesi, Ata Caddesi, Sakarya Caddesi, Ziya Gökalp Caddesi ve Vali Hüseyin
 Öğütçen caddeleri temizlik işçileri  tarafından süpürülmüştür.

5- 9 Eylül hastane katı atıkları belirlenen günlerde   alınmıştır.

6- Yaz aylarında her gün haşerelere karşı ilaçlama yapılmıştır.

7- Korutürk Mahallesinin çöpleri akşam 19.00 ile 02:00 saatleri arasında alınmıştır.

8- İlçemiz içerisinde bulunan bütün çöp konteynerleri yıkanıp; ilaçlaması yapılmıştır.

9- Haftada 2 gün 1 mahalle komple süpürülmüştür.

10- Her gün 125 ton evsel katı atık toplanmıştır.

11- İlçemize kurulan Pazar yerlerinin atıkları toplanıp;Pazar yerleri yıkanmıştır.

12- 2 adet süpürge aracı ile (08 – 17) arasında her gün 1 mahalle süpürülmektedir.
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  YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  GÖREV TANIMI

  Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 
ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini esas 
alarak çalışmalarını düzenlemekte ve yürütmektedir. 24/10/2003 tarihinde 25269 sayılı Resmi 
Gazete de yayınlanan ve yayınlanma tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edin-
me Kanunu esaslarına göre Bilgi Edinme Birimi müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerine başla-
mış, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 
esaslarına göre çalışmalarını sürdürmektedir.   

  a- Faaliyetler

  1- Evrak Kayıt Faaliyetleri

  5393 sayılı Belediye Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Resmi Yazışmalarda Uygu-
lanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerini esas alarak iş ve işlemlerini yürütür.  
   
  Kamu kurum ve kuruluşlarından veya gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve belgeleri al-
mak. 

  Vatandaş başvurularını almak, kayıt etmek ve ilgili birimlere ulaştırmak.

  Kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek ve dağıtım yerlerine zimmetle  ulaş-
tırmak.

  Günlü ve süreli evraklara zamanında cevap vermek ve diğer birimlerin de çalışmalarını bu 
yönde yönlendirmek.  
 
  Yürürlüğe giren Mevzuat, yönetmelik ve genelgeleri  ilgili birimlere iletmek.  

  Genel nitelikteki teftiş ve denetleme raporlarını topluca sonuçlandırılmasını sağlamak, 
ulaştırmak ve dosyada muhafaza etmek.   

  Konu itibariyle ilan edilmesi gerekli evrakların ilan panosunda ilan etmek,  ilan tutanağını 
hazırlamak  ve ilgili kuruma iletmek. 

  2- Meclisle İlgili Faaliyetleri

  Belediye Meclisi karar organı olup, çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanunu ve Meclis Çalış-
ma Yönetmeliğinde belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülür.   

  Belediye birimlerinden mevzuata uygun olarak meclise girmek üzere teklif edilen evrakları 
Belediye Başkanından havaleli olarak gündeme almak ve gündemi hazırlamak.
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  Meclis evraklarının alınış ve gönderiliş kayıt işlemelerini bilgisayar ortamında gerçekleş-
tirmek.    

  Belediye Meclisinin önceden kararlaştırdığı tarihten en az üç gün önce gündem, çağrı ve 
tutanağı imza karşılığı meclis üyelerine ulaştırmak ve aynı zamanda halka duyurmak.     

  Bir önceki meclis oturumunda alınan kararların bir sonraki mecliste  Belediye Meclis Üye-
lerine iletmek.  

  Meclis üyelerinin Meclise katılımlarını gösterir cetvelin üyelerce imzalanmasını sağlan-
mak. 

  Belediye Meclisince alınan kararların Başkan ve Katiplerce imzalanması  sağlandıktan 
sonra  7 gün içinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve kurumuzun ilgili birimlerine iletil-
mesini sağlamak.   

  Alınan kararların müdürlüğümüzce uygulanmasına yönelik işlemleri yerine getirmek.  

  Meclis görüşmelerini (tutanak) yazmak. 

  Meclis toplantılarına ilişkin her  ay   hazırlanan  ve tamamlanan evrakları dosyalama siste-
mine uygun şekilde muhafaza etmek.

  Meclisçe alınan kararları ayrıca karar defterine işlemek ve başkan ve katiplerce imza altına 
alınmasını sağlamak.  

  Meclis üyelerimizin komisyonlardaki çalışma gün sayılarına göre puantaj hazırlamak.  

  3- Belediye Encümeni İle İlgili Faaliyetleri      

  Belediye Encümeni karar organı olup, çalışmalar 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen   
hükümler  esas alınarak yürütülür.          

  Encümene ilişkin evrakların alınış ve gönderiliş kayıt işlemelerini elektronik ortamda ger-
çekleştirmek.

  Belediye birimlerinden mevzuata uygun olarak encümene girmek üzere teklif edilen evrak-
ları Belediye Başkanından havaleli olarak gündeme almak ve  gündemi  hazırlamak. 

  Belediye Encümeni gündemini Encümen Üyelerine ve Başkan Yardımcılarına sunmak. 

  Belediye Encümenince alınan kararları  ilgili birimlere   ulaştırmak. 

  Belediye Encümeni kararlarını  sıra numarasına göre dosyada muhafaza etmek. 
 
  İvedi hallerde Belediye Başkanının veya Başkan Yardımcısının “İvedi” kaydını koyduğu evra-
kın  gündem dışı olarak o günkü gündeme alınmasını  sağlamak.
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  Encümence  alınan kararları ayrıca karar defterine işlemek ve  Başkan ve Encümen üyele-
rince imza  altına alınmasını sağlamak.  

  Huzur Haklarının Encümen Üyelerince zamanında alınması konusundaki hazırlık ve çalış-
maları  düzenli olarak yerine getirmek.  

  4- Evlendirme Memurluğunun Faaliyetleri 

  İlgili mevzuat çerçevesinde, evlenmek isteyenlerin müracaatlarını kabul etmek.

  Kayıt işlemlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirmek ve evlenme dosyalarını açmak, ha-
zırlamak ve dosyada muhafaza etmek.

  Akitleri gerçekleştirmek,  düzenlenmiş aile  cüzdanlarını teslim etmek, akitin nüfus kütü-
ğüne tescilini yapmak ve   evlenme kütük ve dosyalarını   düzenli bir şekilde muhafaza etmek. 

  Gerçekleştirilen nikah akitlerini Balçova Sağlık Grup Başkanlığına her ay ve   ayrıca yıl so-
nunda da  toplam olarak iletmek. 

  İlgili mevzuat çerçevesinde  diğer görevleri itina ile yerine getirmek. 

  5- Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetleri 

 - Programlarda çıkan eksiklerin giderilmesi.

 - Gerekli uyarlamaların yapılması.

 - Belediyenin internet sayfasıyla ilgili düzenleme ve güncellemelerin yapılması.

 - Belediye bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlere internet desteği sağlanması ve söz
  konusu birimlerden gelen web sayfalarının tasarım ve güncellemelerinin yapılması.

  Belediyeye ait verilerin düzenli olarak yedeklenmesi ve güvenliğinin sağlanması.

 - Tüm işlemlerin ve bilgilerin dijital ortama aktarılması ve gelişmesinin sağlanması
  konusunda çalışmalar yapılması.

 - Gerek görülen belediye personelinin bilgisayar ve çevre birimleriyle ilgili eğitim
  faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgisayar sarf malzemesi talepleriyle ilgili şart nameler
  hazırlanarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması.

 - Çağdaş BT(Bilgi Teknolojileri)nin IT(İletişim Teknolojileri)nin ve her türlü teknik gelişmeleri
  inceleyerek belediyede ki tüm kullanıcıların bilgisayar kullanımlarının teşvik ve
  teminin sağlanması.

 - E-devlet ve E-belediye alt yapılarının kurulması için gerekli CBS, KBS, harita be arşivlerin
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  sayısallaştırılması, bölge araştırılmalarının yapılması ve bölgenin vektörel sayısal
  kayıtlarının tutulması konularında gerekli her türlü çalışmanın yapılması, yaptırılması veya
  katkıda bulunulması.

 - İletişim ve bilişim teknolojilerinin gerektirdiği tüm hizmetlerin malzeme, araç-gereç,
  yazılım ve donanımlarının temin edilmesi, tamir ve bakımının yapılması veya yaptırılması.

  6- İdare Amirliğinin Faaliyetleri

  Belediyeye ait tüm hizmet  binalarının  bakım, onarım ve temizliğinin yapılmasını sağlamak 
ve takipçisi olmak.   

  Kentte bulunan kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinde gereksinim du-
yulan taleplere olanaklar ölçüsünde cevap vermek.
 
  Belediye ye ait tüm hizmet binalarında  eksik duyulan  malzemeleri (demirbaş) tespit et-
mek ve  temin edilmesini  sağlamak. 

  Bünyesinde bulunan binek araçların amacına uygun sefere çıkmasını  sağlamak ve  müm-
kün olduğu kadar   talepleri yerine getirmek. 

  Binek araçların katlettiği yol mesafeleri  düzenli olarak kayıtlara işlemek.

  7- Santralin Faaliyetleri

  Kamu kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile vatandaşların kurumumuzla  iletişi-
mini sağlamak. 

  Birimlerin iletişim isteğini yerine getirmek. 

  Telefon aygıtlarıyla ilgili sorunları iletmek ve çabuklaştırmasını sağlamak.
      
  8- Esnaf Masası 

  Balçova esnafının işini kolaylaştırmak amacıyla kurulan masamız (büromuz) esnafımızın 
işyerlerinden ayrılmadan iletişim numaralarımıza veya bizzat masamıza gelerek  iletilen  bütün  
sorunlarının çözüme ulaşmasını sağlamak.   

  9- Muhtar Masası

  İlçemizde bulunan 8 mahallemizin muhtarlarıyla Belediyemiz arasında sağlıklı iletişim ku-
rulması. Mahallelerin ve burada yaşayan vatandaşların sorunlarının Belediyemize düzenli ve sağ-
lıklı bir şekilde iletilip, ilgili birimlerde sorunların en kısa sürede çözülmesinin sağlanması. 
Muhtarlıkların eksikliklerinin, ihtiyaçlarının giderilip, vatandaşa kaliteli hizmet sunulmasına yar-
dımcı olunması. 
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  Her ayın son haftası uygun görülen günde muhtarlarımızın, Başkanımız, başkan yardım-
cılarımız, ilgili birim müdürlerimizle biraraya gelebilecekleri “Muhtarlar Toplantısı”nın organize 
edilmesi. Toplantıda dile getirilen sorunların mahalle mahalle kayıt altına alınıp, ilgili birimlere 
yazılı bir şekilde ulaştırılıp, çözümlerinin takip edilmesi ve bir dahaki toplantıda muhtarlarımıza 
yazılı bilgi verilmesi. 

  Muhtarlarımızın telefonla ya da bizzat birimimizi ziyaret ederek günlük ilettikleri sorunla-
rın aynı gün içinde ilgili birimlere iletilip sorunun en kısa sürede giderilmesinin sağlanması. 
Muhtarlıklarımız tarafından Muhtarlar Masası Birimine yönlendirilen vatandaşlarımızın sorunla-
rıyla ilgilenip, ilgili birimlerde çözümünün sağlanması. 
Belediyemiz faaliyetlerinden muhtarlarımızın haberdar edilmesi ve etkinliklerimize davet edilme-
leri.

  10- Bilgi Edinme Birimi

  Bilgi Edinme Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, 4982 sayılı ka-
nunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

  Çalışmalar bu kanunun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelik çerçevesinde 
yerine getirilmektedir.   
 
  b) Faaliyet Sonuçları 

  1- Evrak Kayıt İşlem Sonuçları

  Müdürlüğümüzce 2012 yılında  gerçekleştirilen evrak kayıt işlemleri  Resmi Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak (belediye başkanlı-
ğımızdan resmi kurum ve kuruluşlara yapılan ve gelen  yazışmalar, resmi kurumlardan beledi-
yemize gelen evraklar, kurum içi yapılan ve  şahıslara  gönderilen resmi yazışmaların yanı sıra 
vatandaş başvuruları)  yerine getirilmiş olup, işlem sonuçlarında resmi Gelen Evrak sayısı 10582, 
Gide (Gönderme) Evrak 12897 olup, Gelen/Giden (Gönderme) Evrak 10938’dir.  Vatandaş başvuru 
sayısı 4003 olup, 24/01/2011 tarihinden itibaren İmar konulu başvurular doğrudan İmar ve Şehir-
cilik Müdürlüğü kayıtlarından geçmeye başlamıştır. 

  2-Meclis ile ilgili Faaliyet Sonuçları

  5393 sayılı Belediye Kanununun 17 . maddesine göre seçilmiş üyelerden oluşan Belediye 
meclisi,  yine 5393 sayılı Belediye Kanunu ve  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen 
hükümler doğrultusunda çalışmalarını yürüterek   2011 yılında  temmuz tatil ayı dışında her ayın 
ilk haftasında toplanarak  14 birleşim gerçekleştirmiş  ve 112 konu imza altına alınmış, 2012 yı-
lında da temmuz tatil ayı dışında her ayın ilk haftasında toplanarak 15 birleşim gerçekleştirmiş ve 
68 konu imza altına alınmıştır. Karar sonuçları tablo 3’de gösterilmektedir.
 
  Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda Belediye Meclisi,   07/04/2009 tarihinde toplanarak 
iki yıl görev yapmak üzere Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine istinaden   Birinci 
ve İkinci Meclis Başkan Vekilini (07/04/2009 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile)  ve Divan Katiple-
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rini (07/04/2009 tarih ve 23 sayılı meclis kararı ile)  gizli oylama yöntemiyle seçmiş olup, seçilen 
üyelerimiz (aşağıda gösterilmektedir) görevlerini 04/04/2011 tarihine kadar sürdürmüştür.    

1. Meclis Başkan Vekili:   2. Meclis Başkan Vekili
Şerif SÜRÜCÜ    Semahat BİLGİÇ

Divan Katip Üye:

Asil Üye     Yedek Üye 
Muharrem DAYANÇ    Mehmet Onur Başar ÜÇKAN
Nurcan ADIGÜZEL    Hacer BAYAZIT  

  Belediye Meclisi,   Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekilini 04/04/2011 tarih ve 23 sayılı mec-
lis kararı ile   Divan Katiplerini de 04/04/2011 tarih ve 22 sayılı meclis kararı ile   gizli oylama yön-
temiyle seçmiş olup, seçilen üyelerimizin görevleri halen devam etmekte olup, Mahalli İdareler 
seçimine kadar görevleri devam edecektir.  Seçilen üyelerimiz aşağıda gösterilmektir. 

1. Meclis Başkan Vekili:   2. Meclis Başkan Vekili 
Şerif SÜRÜCÜ    Umut KARADUMAN  

Divan Katip Üye: 

Asil Üye     Yedek Üye 
Muharrem DAYANÇ    Umut KARADUMAN  
Neriman SERMEN    Mehmet YILDIZ  

  
  5393 Sayılı Belediye Yasasının 33 üncü, Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 20 inci maddesinde  
öngörülen hüküm gereğince  Encümen Üyelerini, 5393 sayılı Belediye Yasasının 24 üncü maddesi 
ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde öngörülen hüküm gereğince;  04/04/2011 
tarihli meclis toplantısında seçilen ve bir  yıl görev yapan üyelerin (aşağıda gösterilmiştir) görev-
lerinin tamamlanması üzerine 02/04/2012 tarihli meclis toplantısında yapılan seçim sonucunda 
Encümen ve  ihtisas Komisyonunda yer alan üyeler aşağıda belirtilmiştir.   
 
2011 YILI:

Encümen Üyeleri:   
Cemal KÜLİCE  
A.Emin GAZELLER  

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
Yunus ÇANKAL
Mehmet YILDIZ
A.Turgay GEYLANİ
Muharrem DAYANÇ
Mehmet TOSUN
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KESİN HESAP KOMİSYONU 
Yunus ÇANKAL
Mehmet YILDIZ
A.Turgay GEYLANİ
Muharrem DAYANÇ
Mehmet TOSUN

İMAR KOMİSYONU
Ercüment ÖZGÜR
Ergin AKMAN
Nurcan ADIGÜZEL
Erdoğan ÖZTÜRK
Oktay DURU

HUKUK KOMİSYONU
Nuri YILMAZ
Umut KARADUMAN
Mehmet YILDIZ
Şenol ASLANOĞLU
Gaye PAMUK

ESNAF KOMİSYONU 
Şerif SÜRÜCÜ
Cemal KÜLİCE
Umut KARADUMAN
Şenol ASLANOĞLU
Nevzat ŞAHİN

ÇEVRE KOMİSYONU
Ercüment ÖZGÜR
Muharrem DAYANÇ
Mehmet YILDIZ
Erdoğan ÖZTÜRK
Nevzat ŞAHİN

SAĞLIK KOMİSYONU 
Hacer BEYAZIT
Umut KARADUMAN
A.Emin GAZELLER
Şenol ASLANOĞLU
Gaye PAMUK

 YEREL GÜNDEM 21 KOMİSYONU
Umut KARADUMAN
Ergin AKMAN
A.Turgay GEYLANİ
Nurcan ADIGÜZEL
Gaye PAMUK
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AFET KOMİSYONU 
Mehmet YILDIZ
Şenol ASLANOĞLU
M.Onur Başar ÜÇKAN
A.Emin GAZELLER
Nevzat ŞAHİN

TURİZM KOMİSYONU
Umut KARADUMAN
Şenol ASLANOĞLU
Muharrem DAYANÇ
Cemal KÜLİCE
Mehmet TOSUN

KADIN ERKEK KOMİSYONU
Umut KARADUMAN
Semahat BİLGİÇ
A.Emin GAZELLER
Muharrem DAYANÇ
Gaye PAMUK

EĞİTİM  KOMİSYONU***
Semahat BİLGİÇ
Muharrem DAYANÇ
Şenol ASLANOĞLU
M.Onur Başar ÜÇKAN
Nevzat ŞAHİN

2012  İHTİSAS KOMİSYON  ÜYELERİ

ENCÜMEN 
Semahat BİLGİÇ
Mehmet YILDIZ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Yunus ÇANKAL
Erdoğan ÖZTÜRK
Salih KÜÇÜKBAYRAK
Şerif SÜRÜCÜ
Mehmet TOSUN

KESİN HESAP KOMİSYONU
Yunus ÇANKAL
Erdoğan ÖZTÜRK
Salih KÜÇÜKBAYRAK
Şerif SÜRÜCÜ
Mehmet TOSUN
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İMAR KOMİSYONU
Ergin AKMAN
A.Turgay GEYLANİ
Hacer ERİŞ
Umut KARADUMAN
Oktay DURU

HUKUK KOMİSYONU
Nuri YILMAZ
Hacer ERİŞ
A.Turgay GEYLANİ
Ahmet Emin GAZELLER
Gaye PAMUK
ESNAF KOMİSYONU
M.Cemal KÜLİCE
Şerif SÜRÜCÜ
Salih KÜÇÜKBAYRAK
Umut KARADUMAN
Nevzat ŞAHİN

ÇEVRE KOMİSYONU
M.Onur Başar ÜÇKAN
Erdoğan ÖZTÜRK
Ahmet Emin GAZELLER
Ercan ÇINARLI
Mehmet TOSUN

SAĞLIK KOMİSYONU
Hacer ERİŞ
Semahat BİLGİÇ
Ergin AKMAN
A.Turgay GEYLANİ
Gaye PAMUK

AFET KOMİSYONU
Mehmet YILDIZ
Şerif SÜRÜCÜ
Umut KARADUMAN
Erdoğan ÖZTÜRK
Nevzat ŞAHİN

TURİZM KOMİSYONU
A.Turgay GEYLANİ
Umut KARADUMAN
A.Emin GAZELLER
M.Onur Başar ÜÇKAN
Nevzat ŞAHİN



www.balcova.bel.tr154

KADIN ERKEK KOMİSYONU
Nurcan ADIGÜZEL
Semahat BİLGİÇ
Hacer ERİŞ
Neriman SERMAN
Gaye PAMUK

EĞİTİM  KOMİSYONU
Semahat BİLGİÇ
M.Onur Başar ÜÇKAN
Şerif SÜRÜCÜ
Umut KARADUMAN
Nevzat ŞAHİN

    * Turizm Komisyonu 05/05/2009 tarih ve 46 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur. 

  ** Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu 05/04/2010 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur.

*** Eğitim Komisyonu 04/04/2011 tarih ve 36 sayılı Meclis Kararı ile kurulmuştur.

  5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesinde belirtilen hüküm doğrultusunda 
02/01/2012 tarih ve 2 sayılı Meclis Kararı ile Denetim Komisyonunda: Yunus ÇANKAL, M.Raif Dİ-
LAVER, Ergin AKMAN, Şerif SÜRÜCÜ ve Oktay DURU  yer almıştır.  Komisyon, 2011 yılını içeren  
kurum iş ve işlemlere ilişkin yaptığı değerlendirmelere yönelik raporunu  Nisan  ayında meclis 
başkanlığına sunmuştur. Meclis Başkanlığınca da okutulmak suretiyle Meclise bilgi verilmiştir 
(02/04/2012)

  5393 sayılı Belediye Kanununun 27 inci maddesinde  yer alan hükümler dikkate alınarak 
ilgilileri kapsayan işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılmamaları sağlanmıştır. 

  5393 sayılı Belediye Kanununun  28, 29, 30 ve  31 inci maddelerinde yer alan hükümlerin 
uygulamasını gerektirecek bir durum olmamıştır.   

  Yine aynı kanunun 32 inci maddesine meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon top-
lantılarına katıldıklarını bildirir hazurun cetveli düzenlenmiş ve düzenli olarak ilgili birime iletil-
miştir. 

  Meclis çalışmalarına ilişkin yazı, belge ve kararlar elektronik ortamda  kayıtlara girmiş ve 
hazırlanmıştır. Her ayın çalışma dosyası ayrı düzenlenmiş ayrıca diğer bir dosyada yılı kapsayan 
gündem, karar ve tutanaklar muhafaza edilmiştir. Aynı zamanda kararlar meclis karar defterine 
işlenmiş ve imza altına alınması sağlanmıştır.



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 155

2012 Belediye Meclisi 

Ay-  

len 
  Havale Edilen 

  Komisyon 
  

Balçova Belediye Meclisi 
 
                   

( 02/01/ /2012 
3 2 1   1 1  - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

( 06/02 /2012) 
  10  5 5   - -  - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(09/02/2012) 
  1  1   -  2  2  - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(05/03/2012) 
5 4 1 4 4 - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

im                             
(02/04/2012) 

15  13 2 - -  - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(06//04/2012) 
1 1  -  1  1   - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

                          
(07//05 /2012) 

 1 -  1 -  - -  

Balçova Belediye Meclisi 

 
 ( 11/05/2012) 

-   - -  4 4 -  

Balçova Belediye Meclisi  
 

             
(04/06/2012)  

 2 1   1  -  - -  

  Balçova Belediye Meclisi 
 

(06/08/2012) 
3 2 1  1  1 - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

       
(03/09/2012)  

1  1   - 2  2 - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(01/10/2012)  
2   - 2   - -   - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(18/10/2012) 
-  -  - 4 4  - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(08/11/2012)  
1   1  -  -  -  - 

Balçova Belediye Meclisi 
 

(03/12/2012)  
 4  2  - 2   2 - 
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  3-Encümen ile ilgili Faaliyet Sonuçları

  Belediye Encümeni,  04/04/2011-02/04/2012 tarihleri arasında seçilmiş üyelerden  M.Ce-
mal KÜLİCE, A.Emin GAZELLER,  Mali Hizmetler Müdürü   Sibel ERÇETİNGÖZ, İmar ve Şehircilik 
Müdürü Seray ZÜNBÜLCAN tarafından   Belediye Başkanının Başkanlığında çalışmalarını 5393 
sayılı Belediye Kanununun  33 üncü maddesinde yer alan hükümleri esas alarak çalışmalarını 
yürütmüştür. 02/04/2012 tarihinden itibaren de görevli bürokratlar aynen kalmış, seçilmiş üyeler-
den yine 02/04/2012 tarih ve 28 sayılı  meclis kararıyla Semahat BİLGİÇ ve Mehmet YILDIZ  seçil-
miş olup, görevlerini halen sürdürmektedir.   
 
  5393 sayılı Belediye Kanununun  34 üncü maddesinde yer alan (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) 
ve (i)  bentleri kapsamında yer alan görev ve yetkilerini kullanarak, 35 inci maddesinde yer alan 
hükümleri de esas alarak çalışmalarını yürütmüştür. 

  5393 sayılı Belediye Kanununun 36 ncı maddesine göre de encümen başkanı ve üyelerine, 
toplantıya katıldıklarını bildiren hazurun cetveli düzenlenmiş ve düzenli olarak ilgili birime iletil-
miştir. 

  Belediye Encümeni 2012 yılı içerisinde her hafta Perşembe günü saat 11.00’de Belediye 
Başkanının Başkanlığında toplanmıştır. Görüşülen ve karara bağlanan evrakların kararları  2 asıl, 
4 suret olmak üzere yazılmış,  karar asılları encümen başkanı ve encümen üyelerine imzalatıl-
mıştır. Dayanağı olan teklif yazısı ile birlikte sureti gereği yapılmak üzere geldiği müdürlük ile bilgi 
için gerekli müdürlüklere zimmet karşılığında gönderilmiştir.  Ayrıca kararlar encümen karar 
defterine işlendikten sonra Encümen başkanına ve encümen üyelerine imzalatılmıştır. 

  06/01/2011-29/12/2011 tarihleri arasında toplam 610 encümen kararı alınmış olup, 
05/01/2012-27/12/2012 tarihleri arasında toplam 605 encümen kararı alınmıştır. (tablo-4’de gös-
terilmektedir.) 
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ENCÜMEN SAYISAL 
 

ENCÜMENE GELEN 
 

ENCÜMENCE 

SAYISI 

ENCÜMEN SAYISAL 
 

ENCÜMENE 

SAYISI 

ENCÜMENCE 

 

  5  5  5  5 

  5  5    3  3 

  47  47  
 

 
 47  47 

 
 375   375 

 
 335  335 

 
 1  

 1 
 

  2   2 

  4  4 
 
  3  3 

 
 4  4 

 
 8  8 

 14  14   22  22 

 3   3   1  1 

 2   2    -  - 

 
111 111 

 
126 126 

 
 

 
35 35 

 
 

  
 47  47 

 
  

1   1  3  3 

 
 

 

                - 
  

 

 - 
 
 

 
 

 
 

 
              
             1 
 

            1 
 

 
 2  2   1  1 

 
1  1  

 
1 1 

 
 

 
              610 
 

             610 
 

 
 

           605 
 

          605 
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  4-Evlendirme Memurluğuna ilişkin Faaliyet Sonuçları

  Evlendirme Memurluğu 2012 yılında evlendirme işlemlerini 09/04/2012 tarihinden itibaren 
Filiz KAVCIOĞLU ve Selma ZORLU tarafından yürütülmektedir. Türk Medeni Kanunu ve Evlendir-
me Yönetmeliği hükümlerini esas alarak çalışmalarını düzenlemiş ve yürütmüştür. Evlendirme 
Memurluğu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan hükümleri esas alarak işlemlerini yürütmüş 
ilçe Nüfus Müdürlüğüne karşı sorumluluğunu da  yerine getirmiştir. 

  5-  Bilgi İşleme ilişkin Faaliyet Sonuçları
   Merkezimiz 2012 yılı faaliyetleri aşağıda sıralandırılmıştır.

  İdari işler Masası

  Görevleri;

  yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek. Birimde kalan Bilgi İşlem
  Merkezine  ait evrakların dosyalanmasını  yaparak  yasal  süre boyunca saklamak.

  talimatına  göre ilgililere  zimmetlemek.  Demirbaş eşyasının  giriş ve çıkışlarını listesine
  göre düzenli olarak kontrol etmek. 

  etmek ve Bilgi İşlem Merkezine zamanında bilgi vermek. 

  kayıtlarını tutmak.

  Eğitim ve seminer notlarını yazmak.

  ilgili yazıları yazmak.

 

 
  
 

SALONUMUZDA YAPILAN 
   

  1001   
  204   

  24   
 245   

  38   
  39   

-   24   
  416   

  768   
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  sağlamak.

  Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.

  Yılsonu  itibariyle  demirbaşlarımızın  kullanılmayacak  olanları  hurdaya  ayrılmış,  devri 
yapılan müdürlüklerin devir bildirimleriyle birlikte Mali Hizmetler Merkezinin istemiş olduğu cet-
vellerle birlikte bildirilmiştir.

  Yazılım Masası:

  Görevleri;
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  sağlamak.

  yazılmasını sağlamak.

  sağlamak.

  programlarını yazma aşamasına getirmek.

  tasarlamak ve yaratmak.

  Otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım
  konusunda teknik destek vermek.

  gerçek verilerle test etmek ve işletime sunmak.

  ve ilgili birimlere servis vermek.

  2012 yılında;

  işgaliye vergisi, eğlence vergisi) program hatalarının tespiti ve toplantıda alınan kararların
  takibi, gerekli eğitimlerin verilmesi, mali hizmetler müdürlüğünde kullanılan programların
  düzeltilerek  yazılım  birimine  geri  bildirilmesi  durumunda  gerekli  kontrollerin  mali
  hizmetler müdürlüğü personeli ile ortak çalışma yapılması, mali hizmetler bölümünde ki
  tüm yazıcıların programa tanıtılması ve kullanıcılara bilgi verilmesi,

  iletişim merkezi programında gerekli eğitimler alınarak belediyemiz personeliyle ilgili
  eğitimlerin verilmesi ve kullanıcı talebine göre program güncellenmesi yapılması, Him
  programının  kodlamalarının  güncellenmesi  ve  eski  kodlamaların  pasif  olarak
  değiştirilmesi,

  ve sistemin devreye alınması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne istenilen kullanıcıya yazıcı
  eklenmesi ve aktif hale getirilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü demirbaş programında
  hatalı yapılan zimmetlerin düzeltilmesi,



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 161

  yerlerin  entegre  edilmesi,  yapı  kontrol  programını  kullanacak  kişilerin  bölgeleri  ve
  isimleri istenip kullanıcı adları ve şifrelerin oluşturulması, yapı kontrol programında yer
  alan “kentli” bölümünde, kayıt çokluğundan dolayı meydana  gelen takılmaları önlemek
  için “kentli formu sorgulama ekranı” eklenmesi,

  serverını oluşturacak” denilmesi üzerine Nüfus Müdürlüğü ile bağlantıya geçilmesi

  yapılması.

  yapılması, ”Ambar Takip İşlemleri” programında kentli tanımlama formunun parametrik
  alanına dönüştürülmesi ve bu konuda tüm kullanıcılara yetki verilmesi,

  programında ki “raporlar” içeriğine ruhsat veriliş tarihine göre aylık raporlamanın
  kullanılabilir hale getirilmesi,” İş Yeri Ruhsat İşlemleri” (İktisat) programında ki evrak
  raporlarının “tarih” ve “sayı” bölümün aynı hizaya gelecek biçimde düzenlenmesi, ruhsat
  ilişkilendirmenin aktif hale getirilmesi,

  oluşturulması,

  bağlı oldukları müdürlüklerin ve program yetkileri bilgilerinin alınması, resmi yazışma
  halinde tüm müdürlüklere gönderilmesi,

  yapılmasını engellemek için kullanıcı ilişki bilgilerinden parametre tanımlanması. ”Evrak
  Kayıt “ programında Aktif/Pasif olan birimlerde hataların giderilmesi. ”Evrak Kayıt”
  programında Yazı İşlerine ait defterde bulunan havale ismi alanının düzeltilmesi, ”Evrak
  Kayıt” programında gönderme işleminin yapıldığı bölümde pasif hale getirilen kayıtların
  ekrana  gelmesi  durumunda  form  üzerinde  düzeltmelerin  yapılması,  ”Encümen
  programında yer alan Encümen Gündem Listesi içerisinde ki gündem sonuç ve karar
  özeti raporlarına imza alanları eklenmesi, ”Encümen” programında 2011 yılına ait
  encümen kararlarının  konuk kodlarına  göre sayı listesinin  veri tabanına  aktarımı. 
  ”Encümen  ve Meclis Kararları” programında kullanıcı talebine göre değerlendirilecek
  Probel Yazılım Şirketi ile güncelleştirilmelerinin yapılması,

  programında ki  raporlar  ruhsat  veriliş  tarihine  göre  aylık  raporlamanın  kullanılır 
  hale getirilmesi.

  bölümlerinin  aynı  hizaya  gelecek  biçimde düzenlenmesi,  ruhsat  ilişkilendirmenin  aktif
  hale getirilmesi,

  sayaç oluşturulması,

  bağlı oldukları müdürlüklerin ve program yetkileri bilgilerinin alınması, resmi yazışma
  halinde tüm müdürlüklere gönderilmesi,

  ve karar özeti raporlarına imza alanları eklenmesi, ”Encümen” programında 2011 yılına ait
  encümen  kararlarının   konuk   kodlarına  göre  sayı  listesinin   veri   tabanına   aktarımı.
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  yapılması, Oracle da kodlama örnekleri yapılması. SQL programında tablo ilişkilendirme
  çalışması yapılması,

  programında bulunan hasta bilgi raporunda ilaç dökümü raporuna eklemeler yapılarak
  güncellenmesi,  eksik  bilgilerin  tamamlanması,   muayene  işlemleri  programında  talep
  edilen yapılan işlem ve muayene eden doktorun tarih arası,

  değişikliklerin yapılması için PROBEL şirketiyle görüşülmesi,

  girilen boş hatalı hizmet bilgisi kayıtlarının temizlenmesi, memur maaş ve özlük
  işlemleri hizmet formu hesaplamalarında “hizmet süresi” formu açılmak istenildiğinde
  karşılaşılan hatanın giderilmesi. ”Memur Özlük İşlemleri” programı “Şirket Personelleri
  Sicilleri” formunun  düzeltilmesi.  ”Memur  Maaş  ve  Özlük  İşlemleri”  programında
  Üniversite- Bölüm çalışmaları yapılması ve programa güncellemeler yapılması, Memur
  programında terfilerin aktarılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, Memur sicilinde
  rapor bilgilerinde yer alan kullanıcı hatalarının giderilmesi,

  müdürlüklere bildirilmesi,

  Hukuk İşleri Müdürlüğünde  kullanılmak üzere “Dava Takip” programının  yeni
  sisteme geçirilmesi,

  sisteme aktarılması,

  kullanıcılara yetki verilerek menü eklenmesi,

  bilgiler ışığında bilgilerinin kamulaştırma alanında kalan parsellerin beyan kaydını
  sorgulamak için SQL hazırlanması. Sonuçların eşleşme komisyonuna Excel olarak
  verilmesi,

  gönderilmesi,

  ile ilgili bilgi alınması,

  görüşülmesi,

  görüşülüp çalışırlığının devam ettirilmesi,

  yıl parametrelerinin eklenmesi,
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  işlemlerin yapılması. Kullanıcılara geri dönerek bilgilendirilmesi,

  İşlemlerini Gerçekleştirdik.

  Donanım Birimi: Birimimizin Görevleri;

  ve ayrıca terminal bağlarını yapmak.

  sağlayarak belgelerin arşivlenerek saklanmasını sağlamak.

  giderilmesini sağlamak.

  sağlamak.

  işlerini  yapmak,  onarılabilir  parça  ve  cihazları  onarmak  onarılmaz  olanların  dışarıda
  onarılma olanaklarını ve maliyetlerini araştırarak onarım siparişleri hazırlamak.

  görev almak. Kullanılamaz ve teknolojik ömrünü doldurmuş parçaları kodlayarak idari
  ambara sevk etmek.

  firewall, modem gibi zimmet kaydı gerektiren cihazların kayıtlarını tespit etmek ve
  güncellemek,  her  cihaz  için  kimlik  kaydı  oluşturarak  bunların  güncelleştirilmesi
  ve takibini sağlamak.

  yönlendirmek eğitimlere tabi tutmak.

  yapıya kavuşturulması, network alt yapısının projelendirilerek gerekli aktif cihazların
  konfigüre edilmesi, data hatlarının çekilerek son kullanıcıya hizmet verebilecek duruma
  getirilmesi sağlanmıştır.

  saldırıları önleme cihazı) konfigürasyonu güçlendirerek dış saldırı ihtimalleri minimize
  edilmeye  çalışılmıştır.  Bu  cihaza  ek olarak  XTM cihaz  ile  dış  saldırılardan  korunma
  amaçlı ikinci bir cihaz ile demo çalışmaları başlatılmıştır.

  bağlantısı fiber optik kablo ile yapılmaktadır. Bu bağlantı sayesinde Belediyemiz ile
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  Büyükşehir  Belediyesi  ve izmir Net’e  dâhil  olan tüm  ilçe belediyeleri  arasındaki  veri
  transferi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

  oluşturularak gerekli altyapı tamamlanmıştır.

  amaçlı  alınan yazılımların  yıllık getirmiş olduğu lisans  bedellerini  minimize  etmek ve
  ilgili kanun çerçevesinde istenilen kullanıcı kayıtlarını tutabilmek amacıyla sistemimize
  UTM demosu yapılmaya başlanmıştır. Cihaz konfigürasyonu tamamlanmış olup demo
  çalışmaları başlamıştır. Balçova Belediyesi ana bina ek kablolama sonlandırma ve altyapı
  işlemleri kurulumu altyapının gelişmesine paralel olarak devam etmiştir.

  Bu iş kapsamında;

  a)Data Kabinetlerinin Düzenlenmesi

  b)Aktif  Cihazlar  Konfigürasyon  değişiklikleri  işlemi
  ve devreye  alma  işlemleri yapılmıştır.

  Network altyapımızda kullanmakta olduğumuz aktif cihazların güvenlik düzeylerini daha 
üst seviyeye çıkarmak amacıyla part security özelliklerinin daha aktif kullanıma geçilmesi husu-
sunda demo yapılmış olup sonuç başarılı olmuştur. Alt yapımızın tamamlanması  ile tüm network 
üzerinde son çalışma yapılarak sonuçlandırılacaktır.



FA A L İYE T  R A P O RU  2012

www.balcova.bel.tr 165

  Semt  Merkezlerimizde   kurulan   kurs  hizmetleri   sunulacak   olan  bilgisayar   odasının 
kablolaması, Adsl altyapı oluşturulması, data hatlarının çekilmesi, gerekli sonlandırmalar ve aktif 
cihaz konfigürasyonları tamamlanarak hizmet verilebilir hale getirilmiştir. Sistemimizde  kulla-
nılmakta  olan  ve  internet  erişim  haklarını  üzerinde  barındıran  ISA Server  üzerinde,   kullanıcı  
internet  kayıtlarını   loglama  amacıyla  Mayıs  2011  tarihi itibariyle yeni bir server kurularak tüm 
kayıtların yeni oluşturulan server ve veri tabanında saklanması sağlanmıştır.
Server ’lar  üzerinde   haftalık   ve  aylık  periyotlarda   bakımları  yapılarak   yedeklerinin alınması,  
sanal  serverlar  üzerinde  gerekli  disk  kapasitelerinin  oluşturularak   sisteme entegre  edilmesi,  
tüm  sistemin  haftalık  periyotlar  ile  yedeklerinin  alınması,  kullanıcı erişim listelerinin  doğru-
lanarak sistem erişim sınırları  oluşturulması  işlemleri yapılmış olup haftalık ve aylık periyotlar 
ile yapılmaya devam etmektedir.

  Merkezimize yapılan yazılı ve sözlü başvurular sonrasında meydana gelen arızalar önce 
yerinde  kontrol  edilip  müdahale  edilmiştir.  Bilgisayar  ve çevre birimlerinde  meydana gelen 
giderilmeyen bir sorunla karşılaşırsa Merkezimize alınarak gerekli müdahale yapılmaktadır. Ga-
ranti kapsamında olan arızalı cihazlar ilgili firmaya gönderilerek tamiri sağlanmaktadır. Ayrıca 
kullanıcıların kullandıkları programlarda yaşadığı sıkıntılarda çözülmektedir.
Müdürlüklerimizden gelen sorunlar 2012 yılı içerisinde teknik servisimizce en kısa sürede gide-
rilmiştir.
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  Kullanıcı mail ayarları  düzenlenerek kullanıma  hazır hale getirilmiştir.  Her kullanıcıya 
mail alma ve gönderme işlemleri konusunda eğitim verilmiştir. Yeni açılan dış birimlerin network 
bağları ve bilgisayar kurulumları için keşifleri yapılmıştır.

  Müdürlüklerin düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri ve çeşitli konularda ki sunumlar için 
talep edilen projeksiyon perdesi, projeksiyon cihazı, dizüstü bilgisayarı ve teknik personel ihtiyacı 
Merkezimiz tarafından karşılanmıştır.

  Belediyemizde kullanılan tüm bilgisayar, yazıcı ve donanım cihazlarının bakımı ve tamiri 
yapılarak hizmete devam etmesi sağlanmıştır.

  Müdürlüklerin   talepleri  doğrultusunda   satın  alınan  bilgisayarlar   ve  çevre  birimleri 
kurularak  sistemde   kullanıma   sunulmuştur.2012   yılı   içerisinde   satın   alımı   yapılan masa-
üstü  bilgisayar,  dizüstü  bilgisayar,  monitör,  renkli  yazıcı,  yazıcı  ve  fonksiyonlu yazıcılar ilgili 
müdürlüklere devredilmiştir. Ayrıca Merkezimiz demirbaşında  bulunan   ve  ekonomik ömrünü 
yitirmiş demirbaş kayıtlarından düşülerek hurda işlemine tabi tutulmuştur.

  Erişim Masası

  Görevleri;

  Web ve internet siteleri tasarım, doküman ve görsel öğelerinin belediye kullanıcılarından
gelen isteklere göre güncellenmesini sağlamak.

  Birime ait işlemlerin iş programına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. İlgili istatistiki 
bilgileri hazırlamak.

  Birimde kullanılan demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak.
Kayıtların  eksiksiz  ve  düzenli  olarak  tutulması,  belgelerin  arşivlenerek  saklanmasını sağla-
mak.
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  Yazılan programların işletilmesini ve dökümlerin alınmasını sağlamak. Gerekli formların 
dizaynını yaptırmak.

  İşlemlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

  Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek.

  Programcıların isteği doğrultusunda programları çalıştırmak.

  Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ayrıca bilgilerin konulmasını 
sağlamak.

  İşlemleri iş programına uygun olarak yapmak ve aksatmamak. Sistem odasının ve malze-
melerin temizlik ve düzenini sağlamak.

  Kurumun bilgisayar-network sistemlerinin planlamasını ve kurulumunu yapmak.

  Sistemlerin sorunsuz  çalışmasını sağlamak,  teknolojiyi çok yakından  takip ederek yeni 
gelişmeleri kuruma uygulamak.

  Yüksek miktarda verilerin toplandığı veri tabanlarını verimli şekilde işletmek.

  Son  kullanıcıların  bilgisayarlarını  ve  networklarını  daha  verimli  kullanabilmeleri  için 
personelle sürekli iletişim halinde bulunmak.

  Son kullanıcıları network güvenliği hakkında eğitmek.

  Network’taki data ve kaynaklara yetkisi olmayanların ulaşımını engellemek. Güvenlik mi-
marisindeki güçsüz ve güçlü yanları belirlemek.

  Network ve ana sistemlerin (Server) performanslarını sürekli kontrol etmek. Sistemde sü-
rekli tekrarlayan işleri otomasyona almak konusunda yöntemler bulmak. Sistem dataları için kriz 
sonrası kurtarma planı hazırlamak.

  Veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak ve kurmak.

  Halen   yürürlükte   olan   ve  planlanmamış   ağların   kullanımını   incelemek  ve  yeterli 
kapasitenin yeteneğin sağlanması için yeterli hatlar ve yapılanma konusunda yöneticilere geliş-
tirme ve değiştirmeye yönelik öneriler götürmek.

  Ağ kullanımını ve verilen hizmeti denetlemek ve iyileştirme için düzenlemeler yapmak. Bil-
gi İşlem Hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarını geliştir-
mesine destek vermek.

  Kullanılan yöntem ve teknikleri geliştirmek veya yenilerinin kullanılmasını sağlamak. Bilgi  İş-
lem Kaynaklarını  gereken  biçimde  yönlendirerek,  kullanıcılara  verilen hizmeti etkin hale getirmek.
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  Kuruluşun bilgisayarlarına ilişkin güvenlik gereksinimlerini belirlemek.

  Bu gereksinimleri karşılayacak sistemlerin tasarımını yapmak ve uygulamaya sokmak.

  Güvenlik standartları oluşturarak, kuruluş içerisinde bütünlüğü sağlamayı hedeflemek. 
Oluşturulan  bilgisayar  güvenlik  mekanizmalarını  sürekli  denetlemek,  güvenliği  tehdit eden 
davranışları belirlemek ve sorumlularını tespit etmek.

  Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır. Web Sitesi Vatanda-
şımızın belediyecilik hizmetlerinden daha kolay faydalanması için e-belediyecilik adı altında

  aktif hale getirilmiştir.

  2012 yılı içerisinde yeni tasarımı oluşturulan web sitemize Balçova Belediyesi ile ilgili 2012 
yılında toplam 133 haber yayınlanmıştır.

  İlgili  müdürlüklerden  gelen duyurular web sitemizin  duyurular kısmında  güncellenerek 
yayınlanmıştır.

  Kültür ve Sosyal  İşler  Müdürlüğünden  gelen etkinlik  haberleri  sitemizde  Kültür  Sanat 
haberleri altında yayınlanmıştır.

  Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Meclis toplantılarına ait Meclis gündemleri 
Meclis karar özetleri ve Meclis tutanak özetleri web sitemizdeki meclis çalışmaları butonu altında 
yayınlanmıştır.

  “Müdürlüklerimiz” bölümünde bulunan tüm sayfalar kontrol edilerek güncellenmiştir. Hiz-
met butonu altındaki bütün başlıklar incelenerek gerekli güncellemeler yapılmıştır. İlgili   müdür-
lüklerden   gelen   projeler   “Yapım  Aşamasında   ki   Projeler”   bölümünde
yayınlanmıştır.

  Tamamlanan projeler ise “Bitmiş Projeler” adı altında yayına sunulmuştur.
İlgili  Müdürlüklerden  gelen ihaleler web sitemizde  ki “İhaleler”  başlığı  altında yayına sunul-
muştur.

  Belediyemiz  ile  ilgili  Yerel  ve  Ulusal  basına  çıkan  haberler  aylara  göre  düzenlenen
sitemizin “Basında” bölümünde sunulmuştur.
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  Mail Hizmetleri

  Kullanıcılardan gelen mail şikayetleri  dinlenerek kalıcı çözümler üretildi.
Balçova Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personele kurumsal mail adresleri oluşturuldu. Ku-
rumsal mail adreslerinin kullanılması için eğitimler verildi.

  Güvenlik Kamera Sistemi

  Taş Park, Onur Mahallesi Muhtarlık Parkı, Teleferik Mahallesi Muhtarlık Parkı, Sanayi Si-
tesi Kavşağı’na toplam  16 adet kamera daha eklenmesi, Emniyet Müdürlüğü Komuta ve İzleme 
Merkezi’nin yenilenmesi, Fiber Optik altyapıya 1.600 metre Fiber Optik kablo çekilmesi, Belediye 
Hizmet Binasının kamera sayısının arttırılarak daha güvenli hale getirilmesi sağlanmıştır.

  Balçova’nın 3 noktasına konulan kameralar Balçova Belediyesi Bilgi İşlem Merkezimizin 
Fiber Optik alt yapısı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlandı. Kurulan Plaka Tanıma Sistemi ya-
zılımı ile ilçeye giriş yapan çalıntı veya aranan araçlar anında tespit edilerek müdahale edilebiliyor.
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  Sms Hizmeti

  2012 yılı başlarında  490.000  sms alınarak Belediyemiz  etkinlikleri Meclis Toplantıları,  
Ölüm Haberleri, Açılışlar vs sms çekilerek bildirilmiştir.

  Meslek  grupları  faaliyet  alanları  baz  alınarak  sistemde  gruplar  oluşturuldu. Müdür-
lüklerden gelen sms yazıları içinde mesaj metni ve gönderilecek gruplar bulunmaktadır.  Böylece  
mesajın  hangi  gruplara  gideceğini  mesajı  gönderen  müdürlük karar vermektedir. Bu kap-
samda mesaj gruplara gönderilmeden önce ilgili müdürün cep telefonuna gönderilmektedir. İlgili 
müdür mesajı okuyup tekrar değerlendirerek imla hatalarını kontrol edip onaylamaktadır. Onay 
alındıktan sonra mesaj gruplara gönderilmektedir.

  Santralimizin  İzmir  net projesi  dâhilinde  Konak Belediyesi,  Karabağlar  Belediyesi  ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi ne ilave olarak İzmir Büyükşehir Eshot Genel Müdürlüğü, İBB Gediz 
Şantiye, Eşrefpaşa Hastanesi ve B.Şehir bağlı bir çok birimlerle kısa kodlardan görüşülme sağ-
lanmıştır.

  PDKS  Sistemleri  için  İnsan  Kaynakları  Müdürüyle  yapılan  çalışmada  kararlaştırılan 
yerlerin cihaz montajı için alt yapılar oluşturulmuştur.

  Eğitim Masası

  Görevleri;

  Eğitimin sürekli alınmasını sağlamak.

  Personele hizmet içi eğitim verilmesini sağlamak.

  Personele görev alanıyla ilgili uygulamalı ve teorik eğitim verilmesini sağlamak.

  Personele görev alanıyla ilgili yasal mevzuat eğitiminin verilmesini sağlamak. Personelin 
görevini hazırlayıcı eğitimin verilmesi sağlamak.

  Eğitimler için uygun ortam ve koşulları sağlamak. Yıllık eğitim programını hazırlamak.

  6-İdare Amirliğinin Faaliyet Sonuçları

  İdari Amirliği 28/07/2006 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamış olup, 2012 yılı sonuna 
kadar idari binanın  eksikliklerini ( kilit, kapı, pencere, çeşme , lavabo, pis su boru, tespit edip, 
soğutma ve ısıtma sistemi, havalandırma ve çatı  vs….) tespit etmiş olup, malzeme alımı, onarımı 
ve bakımını gerçekleştirmiştir. 
 
  7-Esnaf Masasının Faaliyet Sonuçları 

  2007 yılında faaliyete başlayan Esnaf Masamız, esnafımızın  gerek iletişim numaralarımıza gerekse 
bizzat masamıza gelerek ilettiği sorunlara çözüm üreterek,   pratik belediyecilik anlayışının geliştirilmesini  
sağlamış ve sorunların ceza yöntemiyle değil dayanışma içinde çözümü  yoluna gitmiştir.* 
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  * (Esnaf Masamızın faaliyet sonuçları  İktisat İşleri ve Zabıta Müdürlüğümüzün faaliyet so-
nuçlarında yer alacağı için burada yer almamıştır.) 
 
  8-Muhtarlar Masasının Faaliyet Sonuçları

  2012 yılı içinde 7 muhtar toplantısı organize edildi. 

  * 2012 yılı içinde Muhtarlarımızın telefonla ve birebir başvuruyla ilettiği 327 istek ve şikaye-
tine cevap verildi. 

  * Spor Müdürlüğüyle ortaklaşa 3. Mahallelerarası Futbol Turnuvası Düzenlendi. Turnuva 
sonunda Geleneksel Turnuva Kapanış Yemeği yapıldı

  * Muhtarlarımızın ilçemiz halkına hizmetlerini sağlıklı sunabilmesi için gerekli olan tüm 
ihtiyaçları gelen talepler doğrultusunda karşılandı. 

  * Dayanışma ve iletişimi kuvvetlendirmek adına Kaymakamımız, Başkanımız ve Muhtarla-
rımızın biraraya geldiği öğlen ve akşam buluşmaları gerçekleştirildi. 

  9- Bilgi Edinme Biriminin Faaliyet Sonuçları  

 SAYISI 

   40 

   40 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 
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  DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  YETKİ  GÖREV VE SORUMLULUKLAR

  Destek Hizmetleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerince, Belediye 
Başkanı veya Başkan Yardımcısı kanalı ile kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde 
yapmaya yetkilidir.
  Destek Hizmetleri Müdürlüğünün temel amacı Belediyemiz kalite politikası 
doğrultusunda, hizmetin daha iyi ve hızlı bir şekilde yapılması, müdürlüklerle koordineli olarak 
çalışılması, yasalar ve idarece verilen kamu hizmetinin mali kaynaklarının etkin ve verimli 
kullanılması, saydamlık, hakkaniyet ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde Belediyemizin 
bütçesine katkıda bulunmaktadır.
  Destek Hizmetleri Müdürlüğünün amaçları belirlenirken müdürlüğün İşlevini daha ileri 
götürecek nitelikte ve ulaşılabilir özellikte olmasına dikkat edilmiştir.

  AMAÇ VE HEDEFLER
  Müdürlüğün Amaç ve Hedefleri

  Belediye ihtiyaçlarını piyasa araştırması yaparak en uygun fiyata almak ve ihalesini 
yapmak.
  Bu çerçevede belirlenen müdürlüğümüzün stratejik amaçları aşağıda belirtilmiştir.
1. Karar almada, uygulamada şeffaflık.
2. Hizmetlerin temin ve sunumunda kalite.
3. Uygulamada adalet ve hizmette eşitlik gibi temel ilkeleri esas alır.

  EVRAK KAYIT FAALİYETLERİ

  Yürürlüğe giren yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını düzenlemek.

  kişilerden gelen yazı ve belgeleri zimmet karşılığı alarak yazıları sonuçlandırmak.

  sonuçlanmasını sağlamak.

  Ulaştırmak ve Encümenin onayladığı kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
  gerçekleştirilmesiyle ilgili yazışmanın yapılması.

  haklarıyla ilgili yazışmaların ilgili müdürlüğe(Mali Hizmetlere)gönderilmesini sağlamak.

 sağlamak.

 belgelerini ve yılsonu raporlarını ilgili müdürlüğe(Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesini
 sağlamak.
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  MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ

  Madeni Yağ Alımı İşi.

  Teknik, Sağlık Ve Büro Hizmetleri İçin 141 Kişi İle İşçilik Hizmet Alımı İşi 

  Sözleşmeli Memur Personel Öğle Yemek Hizmet Alım İşi

  Sürücülü-Sürücüsüz 6 Adet Araç Kiralama Hizmet Alımı işi  

  11 Adet İş Makinası Ve Araç Kiralama Hizmet Alımı işi.

  İhalesi Alımı İşi.

  Bahçeler Bakım, Onarım, Temizlik Ve Sulama İşi. (Geçersiz Teklif sebebiyle iptal
  edilmiştir.)

  Edindirme Kursları Hizmet Alımı İşi  

  Hizmet Alımı İşi 

  kompleksi içindeki kafeterya Binası Onarım yapım İşi

  İş Makinası Ve Araç Kiralama Hizmet Alımı işi.

  Yıkım İşi (ihaleye katılım olmamıştır.)

  Alanı park ve Yeşil Alan İnşaatı yapım İşi ( kanunun 39. Maddesine göre iptal edilmiştir.)

  Kızılkanat parkı ve Yaya Yolu Düzenleme  yapım İşi. ( Geçersiz teklif nedeniyle iptal
  edilmiştir.)

  Yol ve Tretuvar yapım İşi. (Geçersiz teklif nedeniyle iptal edilmiştir.)

2012 -  

94 

317

 



www.balcova.bel.tr174

  İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

  Görev Tanımı

  İşletme  ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Birimlerinin mal ve hizmet taleplerini Doğrudan 
Temin veya İhale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde 
yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak ve Belediye hizmet binalarının bakım, onarım ve 
temizliğini sağlamakla yükümlüdür. İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri, 5393 sayılı 
Belediye Kanununa dayanarak, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 
çerçevesinde yapmakla yetkilidir. 
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2012
   

  

2.869.719,67                   -- 

    2012    7.741.669,71     2012 68.137,33 

     7.161.170,81  68.137,33   
    
    

   

8.365.766,45        1.305,91 

     2012  3.928.228,26     2012 1.351.340,60 

  6.941.349,49   1.350.833,17 
    
    

  

6.908,34 202.938,75 

     2012   5.180,87      2012  61.761,00 

   5.487,70    62.051,00 
    
    

                

618.107,10 74.907,05 

     2012  528.622,52     2012 217.139,70 

   371.815,29  214.731,89 
    

  

159.418,38 5.099.707,94 

     201   345.670,50       2012 1.269.086,35 

  403.218,07   1.981.748,79 
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  2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  2012 Mali yılında bütçe harcamalarının kendi program bütçesine konulan ödeneklerine 
oranı; 01 Personel giderlerinde %99,91, 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde 
%99,22, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %92,91, 05 Cari Transferler giderlerinde %94,38, 06 
Sermaye Giderlerinde % 12,67 oranlarında gerçekleştirilmiştir.

  Yine 2012 Mali Yılında bütçe harcamalarının Genel bütçeye konulan ödeneğine oranı; 01 
Personel Giderlerinde %35,04, 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde %0.06,32, 
03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %39,13, 05 Cari Transferler giderlerinde %12,33, 06 Sermaye 
Giderlerinde %0.04,25 olarak gerçekleşmiş olup toplam harcamaların genel bütçeye oranı ise 
%93,26 oranında gerçekleşmiştir. 

  3. MALİ DENETİM SONUÇLARI

  Balçova Belediye Başkanlığı Sayıştay’ın dış denetimine tabidir. 
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  IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
  DEĞERLENDİRİLMESİ

  A-ÜSTÜNLÜKLER

  yapıyor olması.

 
  B-ZAYIFLIKLAR

  oluşturulamaması.

  C-DEĞERLENDİRMELER

  Balçova Belediyesi bilimsel yönetim teknik ve metotlarını uygulayan yönetim anlayışıyla etkin, ve-
rimli, çıktı odaklı, katılımcı, hesap verebilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmektedir. Kaliteli ve ve-
rimli bir yönetim için teknolojik olanaklar yeterli seviyelerdedir ve çağdaş teknolojik gelişmeler takip edil-
mektedir.

  V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

  Balçova Belediyesi çağdaş belediyecilik, sınırsız hizmet anlayışı temel alınarak hizmetlerine devam 
etmiştir. 

  Kurumumuz çağdaş ve örnek yerel yönetim anlayışının İlçemizde gerçekleşmesi için hizmetlerimi-
zin doğru yer, doğru zaman ve doğru ihtiyaç sahiplerine doğru şekilde sunulmasına özen göstermektedir.

  Sosyal ve Kültürel alanda yapılan faaliyetler halkla bir bütünlük içinde  gerçekleştirilmiştir. 
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MECLİS ÜYELERİMİZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU

Salih
KÜÇÜKBAYRAK

Nurcan
ADIGÜZEL

Nuri
YILMAZ

Erdoğan
ÖZTÜRK

Şenol
ARSLANOĞLU

M. Cemal
KÜLLİCE

Muharrem
DAYANÇ

Mehmet
YILDIZ

Umut
KARADUMAN

Sabri
TEK

M. Onur Başar
UÇKAN

A. Emin
GAZELLER

Raif
DİLAVER

Mehmet
TOSUN

Oktay
DURU

Nevzat
ŞAHİN

Gaye
PAMUK

Yunus
ÇANKAL

Neriman
SERMEN

Hacer
BAYAZIT

Ergin
AKMAN

Ercan
ÇINARLI

Şerif
SÜRÜCÜ

Turgay
GEYLANİ

Semahat
BİLGİÇ

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU
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Y a ş a n a b i l i r  b i r

BALÇOVA için
Ulusal Enerjimiz

Jeotermal Enerji
ve Doğalgaz Enerjisi veren

Kurum ve Kuruluşlarla
koordineli bir şekilde

çalışıyoruz.
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B A L Ç O
4 0  Y I L D A  Y A P I

ALT YAPI YATIRIMI 

B A L Ç O V A ’ Y I  S O K A K  S O K A K ,  C A D D E  
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V A ’ D A
L A N D A N  F A Z L A

GERÇEKLEŞTİRDİK.

C A D D E  Y E N İ D E N  İ N Ş A  E D İ Y O R U Z . . .
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BALÇOVA’NIN
GÖRÜNÜMÜ ARTIK
DAHA ÇAĞDAŞ,
DAHA MODERN
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BALÇOVA’DA
Temizlik Anlayışını Değiştirdik
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Her gün, her sokağımız TEMİZLENİYOR
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Parklarımızın görünümlerini ve kullanımlarını
esnafımız ve bölge sakinlerimizle görüşerek

daha çağdaş bir hale getiriyoruz.
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                     Atıl durumda olan
orman içi piknik alanımız           

                      Balçovalıların hizmetinde
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MOBESE GÜVENLİK SİSTEMİMİZİ
Plaka okuma sistemi ile

güçlendirdik.
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Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
Binasını onararak teslim ettik.

Vatandaşlarımız hizmeti daha rahat alıyor.

Belediye
Hizmetlerimiz
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Her yıl olduğu gibi okullarımızın
bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik.
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Balçova’daki her çocuk bilgisayar ile eğitim alacak.
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Hizmeti;
Okul Aile Birlikleri ve Öğrenci Temsilcileri ile

birlikte belirliyoruz.
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Semt Etüt Merkezi ve Üniversiteye Hazırlık Dershanesi
Ücretsiz Olarak Hizmet Vermeye Devam Ediyor.
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Öğretmenlerimize ve Üniversite Öğrencilerimize
Her Zaman Destek Olduk.
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Ücretsiz Spor Okullarımızda
7.000 Çocuğumuz Eğitim Alıyor.
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Amatör Spor ve Sporculara  
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Önemli Destekler Verdik.



www.balcova.bel.tr232

Ücretsiz Yaz Spor Okulları’nda
Yüzlerce Çocuğumuz

Hem Eğlendi Hem de Öğrendi.
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Başarıdan Başarıya 
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Koşan Çocuklarımız.
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Engelli  Vatandaşlar’ımıza  
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Her Zaman  Destek  Olduk.
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Semtevleri Büyüyor.
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BALÇOVA Gelişiyor.
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BALÇOVALI KADINLAR
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Geçmişimizi Unutmuyoruz
Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz.
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Sivil Toplum Örgütlerimize Destek Olduk
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Toplumsal Dayanışmaya Öncü Olduk
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İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
Esnafı Yaşat ki BALÇOVA Yaşasın
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KÜLTÜR VE SANAT
           ETKİNLİKLERİMİZ
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BALÇOVAYI BİRLİKTE YÖNETİYORUZ
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