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BELEDİYE MECLİSİ
5393 Sayılı Belediye Yasasının ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde öngörülen
hüküm gereğince 15/04/2019 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı ile Birinci Meclis Başkan Vekili Yeşim
BARŞ, İkinci Meclis Başkan Vekili Gülten BİLGİ seçilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Yasasının ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde öngörülen
hüküm gereğince 15/04/2019 tarih ve 15 sayılı Meclis Kararı ile Divan Katipliğine Asil Üye olarak Kerim
Özgün BOLAK ve İpek GÜLERYÜZ, yedek üye olarak Korcan UÇMAN ve Tayfun ÇAM seçilmiştir.
5393 Sayılı Belediye Yasasının 33 üncü maddesinin (b) bendi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin
20. Maddesinde öngörülen hüküm gereğince yapılan gizli oylama sonucunda Encümen üyeliğine; Meclis
Üyesi Gülten BİLGİ, Mustafa DÜZGÜN seçilmiştir.
5393 sayılı Belediye Yasasının 24 üncü maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci
maddesinde öngörülen hüküm doğrultusunda oluşturulan ihtisas Komisyonları ve üyeler aşağıda
belirtilmiştir.
ENCÜMEN'E İKİ ÜYE SEÇİMİ
1- Gülten BİLGİ
2- Mustafa DÜZGÜN
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
CHP 
1- Yunus CANKAL
2- Yalçın KARAYILAN

3- Kerim Özgün BOLAK
4- Serdar DAYANÇ
AK PARTİ 5- Müslüm KARAKEÇİLİ
İMAR KOMİSYONU
CHP 
1-Mehmet Onur Başar ÜÇKAN
2-İpek GÜLERYÜZ
3-Korcan UÇMAN
4-Necip DOĞUŞLU
AK PARTİ 5-Erhan ÇALIŞKAN

HUKUK KOMİSYONU
CHP 
1- Ufuk YÖRÜK
2- Sinem KILIÇ
3- Yeşim BARŞ
4- Murat CİHAN
AK PARTİ 5- Mehmet Bala TELİNGÜN
ESNAF KOMİSYONU
CHP 
1- Şerif SÜRÜCÜ
2- Bilsen UYANIK DİRİK
3- Zedin YUMLİ
İYİ PARTİ
4- Öztürk KESKİN
MHP 
5- Erol EROĞLU

SAĞLIK KOMİSYONU
CHP 
1- Yeşim BARŞ
2- Bilsen UYANIK DİRİK
3- Necip DOĞUŞLU
4- Tayfun ÇAM
AK PARTİ 5- Müslüm KARAKEÇİLİ
AFET KOMİSYONU
CHP 
1- Sinem KILIÇ
2- Yalçın KARAYILAN
3- Kerim Özgün BOLAK
İYİ PARTİ
4- Öztürk KESKİN
AK PARTİ 5- Mehmet Bala TELİNGÜN
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
CHP 
1- Yeşim BARŞ
2- Bilsen UYANIK DİRİK
3- Gülten BİLGİ
4- Korcan UÇMAN
AK PARTİ 5- Aşkın AKINCI
DENETİM KOMİSYONU
CHP 
1- Şahin ÖZDEMİR
2- Gülten BİLGİ
3- Erdoğan ÖZTÜRK
4- Metin TUNUS
AK PARTİ 5- Sebahattin SOYTEMİZ

Ege Belediyeler Birliği Üyeleri
1.
Zedin YUMLİ(Asil)
2.
Bilsen UYANIK DİRİK (Yedek)
Kıyı Belediyeler Birliği Üyeleri
1.
Sinem KILIÇ (Asil)
2.
Serdar DAYANÇ (Asil)
3.
Korcan UÇMAN(Asil)
4.
Tayfun ÇAM (Yedek)
5.
Gülten BİLGİ(Yedek)
6.
Yunus ÇANKAL(Yedek)
Yarımada Belediyeler Birliği Üyeleri
1.
Kerim Özgün BOLAK(Asil)
2.
İpek GÜLERYÜZ(Asil)
3.
Necip DOĞUŞLU
4.
Yalçın KARAYILAN (Yedek)

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üyeleri
1.
Tayfun ÇAM(Asil)
2.
Yeşim BARŞ(Yedek)
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri Birliği Üyeleri
1.
Murat CİHAN(Asil)

* Erol EROĞLU 12.04.2019 tarihinde AK PARTİ'den ayrılarak MHP'ye geçmiştir.
* Öztürk KESKİN 12.04.2019 tarihinde CHP'den ayrılarak İYİ Parti'ye geçmiştir.

İÇİNDEKİLER
BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU
I. GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

2- Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

4- İnsan Kaynakları

5- Sunulan Hizmetler

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II. AMAÇ VE HEDEFLER
AB-

İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
Temel Politika ve Öncelikler

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-

Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
Performans ve Proje Bilgileri

B-

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AÜstünlükler
BZayıﬂıklar
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123456789101112131415-

GENEL BiLGiLER

I. GENEL BİLGİLER
A- VİZYON ve MİSYON
Vizyon: Toplumun tüm kesimlerinin eşit bir şekilde temsil edildiği, cinsiyet, yaş, statü farkı
gözetmeksizin bireylere eşit hizmetin verildiği; Eğitim, Ticaret, Turizm ve Sağlık Merkezi olan
bir Kent Yaratmak
Misyon: Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir anlayışla, belediye hizmetlerini etkin ve verimli bir
şekilde halka sunarak Balçova'nın kentsel gelişimini sağlamak
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Balçova Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen ( madde:7 ) görevleri:

İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar
dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna
taşımak.

c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri
kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve
tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

e) Deﬁn ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve
yıkmak.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve
hizmette bulunabilirler.
Balçova Belediyesinin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları:
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a)
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 orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin
son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile
ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci
yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu
100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.
Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar
için konukevleri açabilirler.
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b) 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; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu
amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa
edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları
düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere,
sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı
yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi
yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeler için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir
belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği
dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet
sunumunda engelli, 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.
Balçova Belediyesinin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet
ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken
doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur
suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her
türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek,
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat
limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce
açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasﬁyesine karar
vermek.

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
2


m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan
seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi
sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini
kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı
(LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek
veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği traﬁk düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen
alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme
hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş
olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde
yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak,
gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş
muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik
kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları
Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler,
komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer
seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya
büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının
kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini
imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma
hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve
eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını
faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere
İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla
taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da
ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
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Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla
kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde ﬁilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri
haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal
gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak
miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
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A- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
2019 yılı itibari ile belediyemiz tesis listesi aşağıdaki tabloda sunulmuş ve tablo üzerinde
belediye tesislerinin mevcut durumları ortaya konmuştur. BİNA-
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2019 YILI BALÇOVA İLÇESİ AÇIK YEŞİL ALAN BİLGİLERİ
AKTİF AÇIK-YEŞİL ALANLAR
SINIFI
ADET
TOPLAM M²
PARK ALANLARI

57 ad.

116.446

ÇOCUK OYUN ALANLARI
( ÇOCUK BAHÇELERİ)

32 ad.

4433

SPOR ALANLARI
(OYUN SAHALARI)

16 ad.

2240 m²

MESİRE ALANLARI
( PİKNİK VE EĞLENCE )

1 ad.

17140 m²

TOPLAM AKTİF AÇIK-YEŞİL ALAN MİKTARI
PASİF AÇIK -YEŞİL ALANLAR
SINIFI
ADET
REFÜJLER

18 ad.

TOPLAM PASİF AÇIK -YEŞİL ALAN MİKTARI

140259 m²

TOPLAM M²
6193 m²

6193 m²

TOPLAM
M²

NÜFUS

KİŞİ
BAŞINA
DÜŞEN M²

TOPLAM AKTİF AÇIK -YEŞİL ALANLA R

140259 m²

79.681

1,76025

TOPLAM PASİF AÇIK -YEŞİL ALANLAR

6193

79.681

0,0077735

SINIFI

Balçova İlçesi Yeşil Alan Miktarı (kent Ormanı
Dahil)

6.444.873

79.681 80.88343519
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BALÇOVA BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI LİSTESİ
TAŞIT CİNSİ
SAYISI
ÇÖP KAMYONU
17
DAMPERLİ KAMYON
6
KONTEYNIR YIKAMA ARACI
2
MOLOZ KONTY. ARACI
1
VİDANJÖR
1
ÇİFT KABİN KAMYONET
5
YÜKLEYİCİ
2
KASALI KAMYON
1
MİNİ DAMPER
1
COMBİVAN
5
OTOBÜS
6
ENGELLİ ARACI
1
OTOMOBİL
4
MİNİBÜS
3
AMBULANS
1
MOTORSİKLET
2
YOL SÜPÜRME ARACI
1

2-Örgüt Yapısı
Balçova Belediye Meclisi 25 üyeden, Belediye Encümeni de 5 üyeden oluşmaktadır. Belediye
Başkan yardımcısı sayısı da 3'tür. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen müdürlük sayısı da 18'dir.
§
§
§
§
§
§
§

Belediye Meclisi Üye Sayısı :……………….…… 25
Belediye Encümeni Üye Sayısı : …………….…. 5
Belediye Başkan Yardımcısı Sayısı :………….… 3
Müdürlük Sayısı………………………………….. 20
Toplam Çalışan Memur Sayısı :………………... 104
Toplam Çalışan İşçi Sayısı :…………………… 109
Toplam Çalışan Sözleşmeli Personel Sayısı :…… 6
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BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Belediyemiz 14 adet sanal, 8 adet ﬁziksel olmak üzere 22 adet sunucu ile tüm birimlere ve
kullanıcılara hizmet vermektedir. Tüm kullanıcılara güvenlik ve yetki ayarları yapılarak internet hizmeti
sunulmaktadır. Sanal sunucular ile performans artışı sağlanarak sunucu yönetimi daha kontrollü bir halde
çalışmaktadır. Sanal sunucular arasında aktif-aktif çalışma sayesinde kesinti halinde diğer sunucu ile tüm
sistem çalışmaya devam edebilecek bir yapıdadır. Sunucularımızın kontrolü ve bakımı düzenli bir şekilde
yapılmakta olup, alınan çok fonksiyonlu kamera ile dışarıdan ısı, nem ve görüntü kontrolü yapılmakta,
istenilen kullanıcılara bu bilgiler mail ve sms olarak gönderilmektedir. Sunucu odası tamamen dış
ortamdan yalıtılmış ve dış faktörlerden kaynaklı sorunlara karşı korunaklı haldedir. Sistem odasında
zeminden oluşabilecek sorunlara karşı zemin yükseltmesi mevcuttur. Sunucu odasında Server cihazları,
telefon santralleri, kamera kayıt sistemi, otomatik yangın söndürme sistemi, network cihazları ve güç
kaynakları, izleme ve otomatik giriş sistemi, soğutma sistemi ve sunucular için ayrı bir güç kaynağı
bulunmaktadır.
Belediyemiz kullanıcıları için 150 mbps hızında Metro Ethernet ile internet hizmeti
sağlanmaktadır. Kullanılmakta olan 150 mbps internet hizmetinin, 5651 sayılı yasaya tam uyumlu
çalışması sağlanmış olup gerekli olan kullanıcı logları haftalık, aylık ve yıllık olarak yedeklenerek
saklanmaktadır. Sistemimizde kullanıcılarımıza kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak içerik ve uygulama
ﬁltreleme ile tam ve güvenli internet hizmeti sunulmaktadır. Belediyemize dış lokasyonlardan yapılan tüm
erişimler IPS sistemi ile ﬁltrelenmekte olup aylık olarak düzenli log ve kayıtlar tutularak saklanmaktadır.
Belediyemize ait 62 adet araçta araç takip cihazı bulunmaktadır. Araç çalışır haldeyken her 10
saniyede bir rapor göndermektedir. Arayüz üzerinden belirtilen plaka veya araç gruplarının tarih, sürücü,
konum, hız, izlemiş oldukları güzergâh vs. raporlaması alınabilmektedir. Ayrıca 22 adet araçta sürücü ve
yolcu güvenliği için kamera kayıt sistemi bulunmaktadır.
Belediyemiz kurumsal web sitesi dinamik yapıdadır. Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda
admin paneli üzerinden güncelliği sağlanmaktadır.
Network cihazlarımız ve bağlantıda kullanılan kablolarımız dış ortamdan zarar görmeyecek
şekilde muhafaza edilmiştir. Yapmış olduğumuz konﬁgürasyon ile switchlerimiz; üst düzey güvenlik, en
yüksek hız ve performansta çalışmaktadır.
Network bağlantısı için kablolamanın yapılamadığı noktalara, access point cihazları takılarak
kablosuz bağlantı kullanılmaktadır. Dışarıdan bağlanmalara karşı koruma amaçlı olarak Mac adres
ﬁltrelemesi kullanılmaktadır. Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyesi ve İzmirNet'e dahil olan tüm ilçe
belediyeleri arasındaki veri transferi hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
Belediyemiz ana hizmet binasında kullanılan tüm sunucular, bilgisayarlar, aktif cihazlar ve çevre
birimlerinin verimli ve elektrik arızalarından en az etkilenecek şekilde çalışması için 80kVA'lık güç
kaynağına bağlı bulunmaktadır.
Belediyemizde 1 adet telefon santrali mevcuttur. Bu santrallere bağlı olarak IP, sayısal ve DEC
telefonlar devreye alınmıştır. Belediyemizde dijital ve ip telefon kullanılmakta olup, faks için fax server
kullanılmaktadır. Dış birimler ile ana hizmet binası arasında bulunan data bağlantıları üzerinden görüşme
sağlanmaktadır.
Güvenlik kamera sistemimizde 405 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. 22 adet kayıt cihazı
kullanılmakta olup alınan görüntünün kalitesi ve kullanılan cihazların kapasitesine bağlı olarak değişen
sürelerde kayıtlar tutulmaktadır.
Belediyemiz E-belediye hizmeti kapsamı gün geçtikçe yeni hizmetlerle arttırılmaktadır. (İnternet
üzerinden borç sorgulamak, borç ödemek, işyeri ruhsat bilgisini sorgulamak, imar durumunu sorgulamak,
ilçemiz sınırlarında yardım bekleyen hayvanlara daha kısa sürede yardım edebilmek için alo pati hattı v.b.
birçok interaktif hizmet verilmektedir.)
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Belediyemize ait Gelir Biriminde bulunan sıramatik sistemi sürekli olarak güncel halde tutulmakta
ve aktif kullanılmaktadır.
Belediyemize ait duyuruların toplu sms yolu ile personele ve vatandaşlara duyurulması
sağlanmaktadır.
Kullanılmakta olan kurumsal mail hizmeti sayesinde birimlerimize gelen maillerin güvenliği
sağlanmaktadır. Belediyemiz hizmetleri, müdürlükler ve personel için toplam 176 adet mail hesabı
bulunmaktadır.
Bilgisayar Donanımı

Adet

Switch / Router

Adet

Fiziksel Sunucu

8

Metro Ethernet Switch

1

Sanallaş rılmış
Sunucu

14

Omurga Switch

1

Storage

2

Call Manager

2

Qnapp

2

Router

2

Firewall

2

Modem

1

Watchguard

2

Bilgisayar (PC)

225

Yazıcı (Printer)

82

Tarayıcı (Scanner)

14

Kiosk

2

Bilgilendirme Ekranı

2

Mobese Sistemi

Adet

Ethernet Switch (48
port)
Ethernet Switch (24
port)

Oﬁs Araç Gereçleri

9
5

Adet

NVR Sunucu

4

Fotokopi Makinası

12

DVR

18

Ozalit Makinası

2

Kamera

405

Plo er

2

Switch

43

Saha Panosu

42

Fiber Modül

21

Converter

22

F/O Network 48 Core
Fiber Op k Kablo

30,2 km
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Robotik Kodlama ve Teknoloji Sınıfı
İnsan hayatının artık vazgeçilmez bir parçası olan yazılım teknolojisini öğretmek amacıyla
Balçovalı çocuklara robotik kodlama sınıfı oluşturuldu. Oluşturulan bu sınıfta Dizüstü bilgisayarlar,
akıllı tahta, internet ve akıllı network altyapısı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.
İlköğretim 3 ve 4. sınıﬂarda okuyan çocuklar, robotik kodlamanın yanı sıra yaratıcı düşünme,
takım çalışması, kendini ifade edebilme, pozitif düşüne gibi konularda eğitim almaya başladı.

Güvenl k Kamera S stem

Balçova genelindeki Mobese Kameralarının ve Sunucularının bakım onarımları ve gerekli yazılım
güncellemeleri yapılmıştır. Belirli aralıklarla kamera ve saha dolapları temizlikleri yapılarak gerekli yazılım
kontrolleri de yapılmaktadır.
Belediye bünyemizde bulunan 22 adet araçta ise gezici olarak iç ve dış ortam kayıt yapılmaktadır.

11

Whatsapp Hizmeti
Vatandaşların belediyeye daha hızlı ulaşması için Yeni hizmete sokulan 0 533 071 1881 numaralı WhatsApp
Hattı ile vatandaşlar akıllı telefonlarından günün 24 saati belediyeye ulaşıyor. WhatsApp Hattı ile vatandaşların
ilettiği şikâyetler anında çözüme kavuşturuluyor. Sisteme eklenen yazılım ile sadece şikâyetler çözülmüyor aynı
zamanda raporlama yöntemi yapılan hizmetin kalitesi artırılıyor.
SMS Hizmeti
2019 yılı başlarında 1.000.000 sms alınarak Belediyemiz etkinlikleri Meclis Toplantıları, Ölüm Haberleri,
Açılışlar vs sms çekilerek bildirilmiştir.

Meslek grupları faaliyet alanları baz alınarak sistemde gruplar oluşturuldu. Müdürlüklerden gelen sms yazıları
içinde mesaj metni ve gönderilecek gruplar bulunmaktadır. Böylece mesajın hangi gruplara gideceğini mesajı
gönderen müdürlük karar vermektedir. Bu kapsamda 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. Bu kapsamda müdürlüğün 2019 yılı
içerisinde yaptığı çalışmalar aşağıda yer almaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI
Belediyemiz memur ve işçi kadroları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Kadro Cetvelleri Belediyemiz
Meclisince onaylanmıştır.
Bahse konu Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisince de onaylanan Norm Kadro
Çalışmaları sonucu oluşan Belediyemiz teşkilat yapısında; 3 (üç) adet Belediye Başkan Yardımcısı kadrosu ve
20(Yirmi) adet Müdürlük kadrosu bulunmaktadır.

Beled yem z Teşk lat Yapısındak Beled ye Başkan Yardımcılıkları
BAŞKAN YARDIMCILIKLARI

1 Belediye Başkan Yardımcısı
2 Belediye Başkan Yardımcısı
3 Belediye Başkan Yardımcısı
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Belediyemiz Teşkilat Yapısındaki Müdürlükler

MÜDÜRLÜKLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Özel Kalem Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

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;
NORM KADRO SAYISI
MEMUR

240

İŞÇİ

112

T O P LA M

352

2019 YILI SONU İTİBARİYLE BELEDİYEMİZDE NORM KADRO SAYISI
240

250
200
150

112

NORM KADRO

100
50
0
MEMUR

İŞÇİ
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2019 YILI SONU İTİBARIYLA PERSONEL KADROLARININ SAYISAL DURUMU:
Belediyemiz Memur ve İşçi Kadrolarının Dolu – Boş Durumu
Kadroların
Toplamı

Dolu
Kadrolar
110
Memur
104
Sözleşmeli
6

Boş
Kadrolar
130

MEMUR

240

İŞÇİ

112

99

13

TOPLAM

352

209

143


Norm Kadro düzenlemesiyle Belediyemize tahsis edilmiş olan 240 memur kadrosundan 104'i memur, 6'i
Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam 110 adedi dolu, 130 adedi münhaldir.

Norm Kadro düzenlemesiyle ihdas edilmiş olan 112 işçi kadrosunun 99 adedi doludur.

2019 Yılı Sonu İtibarıyla Belediyemizde Çalışanların Sayısal Durumu:
İnsan Kaynakları

Çalışan Toplamdaki
Sayısı
Oranı %
104
% 48
6
%2
99
% 45
10
%5
219
% 100

Memur
Sözleşmeli Personel
Kadrolu İşçi
Geçici İşçi
T O P L AM

Belediyemizde 2019 yılı sonu itibarıyla; farklı birimlerde farklı ünvanlarla 104 memur, 6 sözleşmeli
personel, 99 kadrolu işçi ve 10 geçici işçi olmak üzere toplam 219 personel istihdam edilmiştir.

Belediyemiz Personelinin
Son Beş Yıl İçerisindeki Sayısal Durumu
AÇIKLAMA

2015

2016

2017

2018

2019

Memur Sayısı
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel

117

110

111

106

104

4

3

2

141

126

117

110

99

Geçici İşçi Sayısı

11

11

10

10

10

T O P LA M

273

250

240

231

219

5

6

Kadrolu İşçi Sayısı
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2019 YILI SONU İTİBARİYLE BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN SAYISI
120

104
99

100
80
ÇALIŞAN SAYISI
60
40
20

10

6

0
MEMUR

SÖZLEŞMELİ

KADROLU İŞÇİ

GEÇİCİ İŞÇİ

Belediyemiz Kadrolarında Görevli Memur Personelin Hizmet Sınıﬂarına Göre Dağılımı
HİZMET SINIFI

MİKTARI

ORAN %

Avukatlık Hizmetleri

2

%1,93

Genel İdari Hizmetler

56

%53,84

Sağlık Hizmetleri

6

%5,77

Teknik Hizmetler

40

%38,46

Yardımcı Hizmetler

0

%0,00

104

%100

T O P LA M

HİZMET SINIFLARINA GÖRE MEMUR PERSONEL DAĞILIMI
56

60
50

40

40
30
20
6

10

2

0

0
GENEL İDARİ HİZMETLER
AVUKATLIK HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ

TEKNİK HİZMETLER
YARDIMCI HİZMETLER
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Belediyemiz Kadrolarında Görevli Sözleşmeli Personelin Hizmet Sınıﬂarına Göre Dağılımı

HİZMET SINIFI

MİKTARI

ORAN %

Teknik Hizmetler

5

%83

Avukatlı Hizmetleri

1

%17

T O P LA M

6

%100

Kadrolarında Görevli Memur ve Sözleşmeli Personelin Unvanlara Göre Dağılımı
ÜNVANLAR
Belediye Başkan Yardımcısı
Müdür
Avukat
Uzman
Sivil Savunma Uzmanı
Şef
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kameraman
Eğitmen
Çocuk Eğiticisi
Zabıta Komiser Yardımcısı
Zabıta Memuru
Tabip
Veteriner Hekim
Psikolog
Sosyal Çalışmacı
Sağlık Teknikeri
Mühendis
Mimar
Peyzaj Mimarı
Şehir Plancısı
Programcı
Tekniker
Teknisyen
T O P LA M

MİKTAR
3
6
2
2
1
16
3
1
8
0
4
2
1
10
1
2
1
1
1
13
2
1
3
4
6
16
110

16

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜNVANLARA GÖRE DAĞILIMI
6
1

2

3
16

3

6
16

4
3

1
2

3
1
12

8
4

2 1

10

1
11
1 2

BELEDİYE BŞK YRD
MÜDÜR
AVUKAT
UZMAN
SİVİL SAVUNMA UZN
ŞEF
MEMUR
BİLGİSAYAR
İŞLETMENİ
VERİ HZL. VE KONT
İZŞETMENİ
KAMERAMAN
EĞİTMEN
ÇOCUK EĞİTİCİSİ
ZABITA KOMSER
YRD
ZABITA MEMURU
TABİP
VETERİNER HEKİM
PSİKOLOG
SOSYAL ÇALIŞMACI
SAĞLIK TEKNİKERİ
MÜHENDİS
MİMAR
PEYZAJ MİMARI
ŞEHİR PLANCISI
PROGRAMCI
TEKNİKER
TEKNİSYEN

Belediyemizde Görevli İşçi Personelin Ünvanlara Göre Dağılımı
ÜNVANLAR
Başkan Sekreteri
Bekçi
Birim Sorumlusu
Büro Elemanı
Elektrikçi
Evrak Kayıt
Evrakçı
Hizmetli
İşçi
Kalıpçı
Kaynakçı
Komprosörcü
Motorcu
Oto Elektrikçisi
Santral Elemanı
Şoför
Teknisyen
TOPLAM

MİKTAR
1
1
3
39
1
1
3
3
28
0
3
1
1
2
0
20
2
109
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İŞÇİ PERSONELİN VASIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
3

1 1

2
20

2
39

1
1

3

1 1

28
3

3

BAŞKAN
SEKRETERİ
BEKÇİ
BİRİM
SORUMLUSU
BÜRO ELEMANI
ELEKTRİKÇİ
EVRAK KAYIT
EVRAKÇI
HİZMETLİ
İŞÇİ
KALIPÇI
KAYNAKÇI
KOMPRASÖRCÜ
MOTORCU
OTO
ELEKTRİKÇİSİ
SANTRAL
ELEMANI
ŞOFÖR
TEKNİSYEN

Belediyemiz Memur Personel Hareketlerinin
2018 – 2019 Yıllarındaki Sayısal Durumu
AÇIKLAMA
Memur Sayısı
Açıktan Ataması Yapılan Memur
İstifa Eden Memur
Müstaﬁ Sayılan Memur
Başka Kurumlara Naklen Giden Memur
Başka Kurumlardan Naklen Gelen Memur
Emekli Olan Memur
Vefat Eden Memur
İşine Son Verilen Memur
677 s.KHK İle İhraç Edilen Memur

2018
106
5
-

2019
104
1

1
2

Belediyemiz Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Hareketlerinin
2018 – 2019 Yıllarındaki Sayısal Durumu
AÇIKLAMA
SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYISI
Yıl İçerisinde İşe Alınan Sözleşmeli Personel
Yıl İçerisinde Sözleşmeli Personelin sözleşmesi tek taraﬂı olarak
fesh edilmiştir.

2018
5
1

2019
6
1
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Belediyemiz İşçi Personeli Hareketlerinin
2018 – 2019 Yıllarındaki Sayısal Durumu
AÇIKLAMA
İŞÇİ SAYISI
Yıl İçerisinde Emekli Olan İşçi Sayısı
Yıl İçerisinde İşten ayrılan İşçi Sayısı

2018
120
5
2

2019
109
10
1

Belediyemiz İnsan Kaynaklarının
Çalışma Yerlerine göre Dağılımı
ÇALIŞMA YERİ
Belediyemiz Ana Hizmet
Binası
Temizlik İşleri Şantiyesi
Fen İşleri Şantiyesi
Veteriner
Kültür Müdürlüğü
İlçemizdeki Okullar

MEMUR
87

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
6

3
2
4
8
104

6

İŞÇİ
41

TOPLAM
134

26
37
1
4

29
39
5
12

109

219

ÇALIŞMA YERLERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
87

90
80
70
60
MEMUR

50

SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİ

40
30
20
8

10

3

2

4

0
ANA HİZMET BİNASI TEMİZLİK İŞLERİ ŞANTİYEFEN İŞLERİ ŞANTİYE

VETERİNER

KÜLTÜR MÜD.
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BELEDİYEMİZ MEMUR, İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı
BİTİRDİĞİ OKUL
Yüksek Lisans
Yüksek Okul (6 yıl)
Yüksek Okul (5 yıl)
Yüksek Okul (4 yıl)
Yüksek Okul (2 yıl)
Lise ve Dengi
Ortaokul
İlkokul
Okur Yazar
T O P LA M

MEMUR
Sayı Oran%
4
%3,84
1
%0,96
2
%1,92
47
%45,20
21
%20,20
29
%27,88

104

%100

Sayı

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
Sayı
Oran %

İŞÇİ
Ora%

19
0
36
10
43
1
109

%17,4

6

%100

%33,03
%9,20
%39,45
%0,92
%100

6

%100

PERSONEL
TOPLAMI
Sayı
Oran %
4
%1,83
1
%0,46
2
%0,90
72
%32,9
21
%9,58
65
%29,68
10
%4,56
43
%19,63
1
%0,46
%100
219

EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
47

29

MEMUR

21

SÖLEŞMELİ
İŞÇİ

4
1

2

0

0

YÜKSEK OKUL( 6 YIL)
YÜKSEK OKUL (4 YIL)
LİSE VE DENGİ
YÜKSEK LİSANS
YÜKSEK OKUL (5 YIL)
YÜKSEK OKUL (2 YIL)
ORTAOKUL

0

İLK OKUL
OKUR YAZAR

Cinsiyetlerine Göre Dağılımı

CİNSİYETİ
Kadın
Erkek

MEMUR
42 %40,38
62 %59,62

İŞÇİ
39 %35,78
70 %64,22

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
4 %66,7
2 %33,3

TOPLAM
85
134

ORAN %
%38,80
%61,20

TOPL AM

104

109

6

219

%100
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CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
70

62

60
50

42
MEMUR

40

SÖLEŞMELİ

30

İŞÇİ

20
10
0
BAYAN

BAY

Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
YAŞ
GRUPLARI
24 – 29
30 – 35
36 – 41
42 – 47
48 – 53
54 – 59
60 – ve üstü
T O P LA M

MEMUR

İŞÇİ

SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

ORAN %

2
16
23
22
14
17
10
104

1
24
48
36
0
0
109

3
1
2
6

5
18
47
72
50
17
10
219

%2,28
%8,22
%21,46
%32,87
%22,80
%7,8
%4,57
%100

YAŞ GRUPLARINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
50
45
40
35
30
23

25

MEMUR
22
SÖLEŞMELİ

20

17

16

İŞÇİ

14

15

10

10
5

2

0
24-29

30-35

36-41

42-47

48-53

54-59

60 VE ÜZERİ
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Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı
HİZMET
SÜRELERİ
0–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – (+)
T O P LA M

MEMUR

İŞÇİ

2
41
8
12
12
11
18
104

SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
6

1
34
44
25
5

TOPLAM

ORAN %

8
42
42
56
37
16
18
219

%3,65
%19,18
%19,18
%25,6
%16,89
%7,30
%8,20
%100

6

109

HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI
45

41

40
35
30
MEMUR

25
18

20

SÖLEŞMELİ
İŞÇİ

12

15

11

8

10
5

12

2

0
0-5

'6-10

'11-15

16-20

21-25

26-30

31-+

Sunulan Hizmetler
Hukuk İşleri Müdürlüğü
·

·

·
·
·

Belediyenin, davacı veya davalı sıfatında bulunduğu, adli ve idari yargı yerlerinde, icra-iﬂas
dairelerinde, noterlerde, hakemler ve resmi kurum ve kuruluşlarda; Belediye hak ve menfaatlerinin
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;
Belediye encümeni ve müdürlüklerin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini kullanmaları
esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması hususunda hukuki mütalaa taleplerini
karşılamak
Müdürlüğün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemleri yapmak;
Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödeneği kullanma, harcamaları yapmak
ve bunun için gerekli sarf belgelerini düzenlemek;
Başkanlık makamınca verilen diğer hukuki işleri yerine getirmekle görevlidir.
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Zabıta Müdürlüğü
· Zabıta Müdürlüğünün görevleri, Belediye Başkanına bağlı olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 51.

maddesine göre Belde sınırı içinde, beldenin sıhhat, intizam ve huzurunu temin etmek ve bu sıfatta
Belediye Kanun, Nizamname, Talimatname ve emirleri tatbik etmektir.
· 1608 sayılı Belediye ve Ceza Kanununa göre suçluları cezalandırma ve cezaların infazı, 5393 sayılı
Belediye Kanununun 51. maddesinde yazılı görevlerin yerine getirilmesi, Belediye suçlarını
kovuşturmak ve araştırmak, 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre Belediye'nin yetki, görev ve
sorumluluğuna karşı işlenen suçlara yaptırım, Belediye Zabıtasının görevidir.
· Bu görevlere ek olarak; 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 831
sayılı Sular Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Kanunu, 4109 sayılı 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli
Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 2548
sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun Müdürlüğümüz 11.04.2007 tarih ve 26490 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 10. 11. ve 12.
maddelerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara haizdir.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
· 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.
Temizlik İşleri Müdürlüğü
·

Belediye sınırları içindeki yerleşim alanlarında üretilen günlük çöp ve atıkları toplayarak çöp
biriktirme yerine taşımak.

·

Cadde ve sokakları süpürmek suretiyle sürekli olarak temiz tutmak.

·

Çeşitli broşür, resim, slogan ve reklam araçları ile kampanyalar düzenleyerek ilçe halkının temizlik
hizmetlerine katılımını sağlamak.

·

Pazar yerlerinin temizliğini yapmak, pazaryerlerinde biriken atıkları kaldırmak.

·

Temizlik hizmetlerini mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve program dahilinde yürütmek.

·

Mevcut çöp toplama sistemlerini geliştirmek; yeni sistemler bulunması ve uygulanması
konularında çalışmalar yapmak.

·

Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını
temin etmek amacıyla plan ve proje hazırlayarak çalışma yapmaktır.
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Veteriner İşleri Müdürlüğü
·

·

Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde; sahipli hayvanların kayıt işlemi, sahipsiz hayvanların; kayıt,
muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve işaretlenip yerine bırakılma işlemleri ile sahipsiz
hayvanlardan kaynaklanan şikayet ve istekler, ısırık yapan hayvanların müşahedeye alınması ve
takibi, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıklarda laboratuvar sonuç raporlarının ilgili
mercilere bildirimi, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve
sürekli teması sürdürmek; ana hatlarıyla sunulan hizmetlerdir.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
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.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

·

3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanunun,– 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin,2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun
öngördüğü şekilde yetki ve sorumluluklarını uygular.
· Yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda müracaat eden işyerlerine; SınıﬂıSınıfsız Sıhhi Müessese, İkinci-Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları verir. Mesul Müdürlük
Belgesi, Canlı Müzik İzin Belgelerini ve Ekmek Satış Belgelerini düzenler. İşyerlerini denetlemekdenetlettirmek, ruhsata tabi olan işyerlerinden ruhsatsız faaliyette bulunanları müracaata davet
ettirmek, yönlendirmek, bunlar ile ilgili diğer yaptırımları kolluk kuvvetleri ile koordineli
yürütülmektedir.
· Yönetmeliğe uygun yapılan her türlü ruhsat müracaatları kabul edilerek sonuçlandırılmış, ruhsatlara ait
harç ve ücretler ile ilgili Tarh – Tahakkuk işlemleri yapılarak ve verilen ruhsat ile ilgili evraklar
dosyalanarak arşivlendirilmektedir.
· 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. Maddesine göre mevzuata aykırılığı tespit edilerek,
Belediye Encümeni tarafından kararı alınan idari para cezalarının tahakkukları yapılarak Mali
Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi'ne gönderilmektedir.
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İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

İmar Durumu düzenlemek
İnşaat Ruhsatı düzenlemek
Tadilat Ruhsatı vermek
Yapı Kullanma İzin Belgesi vermek
Yapı denetim şirketlerinin hak edişlerini onaylamak
Kısıtlılık Belgesi vermek
Yapı denetim şirketlerinin eleman değişikliklerini onaylamak
Sistemde hakediş ödemeleri onaylamak
Yapı Uygunluk Belgesi vermek
Belirli hakediş seviyelerinde binanın yerinde tetkiki(kaba inşaat) yapmak
İmar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilerek meclise sunulması ve sonrasındaki iş akış
şemasında belirtilen tüm işlemlerin yapılması
Meclise sunulan konuların İmar Komisyonu'nda görüşülmek üzere hazırlanması
İmar değişikliği konularının İmar Komisyonu'nda görüşülmesinin sağlanması
İmar Komisyonu ve ilgili komisyonların görüşleri doğrultusunda kararların hazırlanması
Komisyon Kararlarının onayından sonra Meclise sunulması
Meclis gündeminde ilgili konuların yer almasının sağlanması
Öneri planların meclis sunumlarının hazırlanarak, meclis toplantısına katılımın sağlanması,
Belediye Meclisi'nden geçen konuların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi,
Onaylanan imar planı değişikliklerinin 1 ay süreyle askıya çıkarılması
İBŞB onayından sonra vatandaşa, ilgili kurumlara ve ilgili müdürlüklere tebligat yazıları yazılması
Teknik Komisyon konularının incelenmesi
1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan alanlara ilişkin ilgili yasa ve yönetmelikler
kapsamında vatandaşın taleplerinin değerlendirilerek yanıtlanması ve imar durumu taleplerine
cevap verilmesi
Uygulama sorunları ile karşılaşılan alanlarda gerekli plan değişikliklerinin hazırlanması ve çözüm
yollarının aranması
Kamu Kurumlarından gelen taleplerin değerlendirilmesi
Mahkemelerden gelen yazıların değerlendirilmesi
Meclis gündemine alınan dosyaların ilgili müdürlüklere bildirilmesi (Yeni havaleler ile Komisyon
Kararları)
Gerektiğinde Koruma Amaçlı İmar Planlarının hazırlanarak, yasa yönetmelikler uyarınca gerekli
prosedürlerin sağlanması


Yazı İşleri Müdürlüğü
· Genel Evrak Hizmetleri
· Belediye Meclisi Hizmetleri
· Belediye Encümen Hizmetleri
· Evlendirme ve Nikah Akdi Hizmetleri
· Etüd Proje Hizmetleri
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Fen İşleri Müdürlüğü
·

·
·
·
·

·

·

·

·
·
·
·

·

·
·
·

Yapım, mal alımı ve hizmet alımı ile ilgili işlerde etüt ve projenin yaptırılmasını sağlamak, projesi
hazırlanmış işlerin ihaleye çıkılmasını sağlamak ve sözleşmenin imzalanarak işin kontrol edilmesi
aşamasına getirmek.
Yönetimi ve denetimi verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, Şartnamelere, fen ve sanat kurallarına
uygun olarak ve iş programı gereğince yapılmasını, işlerin süresinde bitirilmesini sağlamak.
Yapı tesis ve büyük onarım işlerinin ihale Şartnamesi kontrollüğünü yapmak, hak ediş ve kesin
hesapları hazırlamak ve bunlara ait tüm işlemleri takip etmek.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince belirtilen işleri yapmak veya yaptırılmasını
sağlanmak.
Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: Asfalt yol yapımı ve onarımı, kanal yapımı, bordür döşenmesi,
tretuvar yapımı, yeni yol açılması, aydınlatma elemanlarının yapımı ve tamiri ve her türlü bakım,
onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
Park bahçe, koru yeşil alanlarda düşünülen bakım ve her peyzaj çalışmalarını yürütmek park ve
yeşil alanların ağaçlandırılması ile ilaçlama, budama, sulama gibi periyodik bakım çalışmaları
yapmak.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını ve bahçe düzenlemelerini
yaptırmak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan
mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla bakım onarımını yapmak.
Cadde, sokak ve refüjleri düzenlemek, rekreasyon alanları yaratmak, parklarda bozulan kırılan
oturma, oyun ve aydınlatma elemanlarının, korkulukların, bordür ve kaldırımların tamiri ve
havuzların temizliğini yapmak, hizmet araçlarının aksamaya neden olmadan bakım ve
onarımlarının yaptırılması ve araçların sevk idaresini sağlamak.
Araçların park edilmesini önlemek için gerekli tedbir işlemlerini uygulamak,
Vize İşlemleri: Vatandaşın dilekçe ile başvurusu üzerine değerlendirmeye alınan ve ücret
karşılığı gerçekleştirilen ruhsat, vize, raporlama işlemlerini kapsar.
Yol ve tretuvar vizesi onayı yapmak.
Dilekçelerin Değerlendirilmesi: Pis su şikayetlerinin değerlendirilmesi, yol ve tretuvar yapılması
talepleri (yeni veya tamir, kilit parke taşı, beton, asfalt), moloz Şikayetleri, aydınlatma arızası
Şikayetleri, kanal arıza giderme talepleri, istinat duvarı talepleri, kot farkından dolayı merdiven
talepleri.
Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde tehlikeli ve kamulaştırılması yapılan binaların,
kaçak yapıların hukuki ve yasal işlemlerinden sonra yıkım işlerini gerçekleştirmek ve bununla
ilgili çalışmaları tamamlamak.
UKOME ve AYKOME ile olan ortak çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
Yıllık faaliyetleri kayıt altına alır.
Vatandaş tarafından telefon ya da sözlü olarak şikayet kabul birimine bildirilen Şikayetler 15 dakika
içerisinde yetkili birim amiri tarafından kontrol edilir. Vatandaşa mevcut şikayetin nasıl
çözülebileceği konusunda bilgi verilir. Mevcut şikayet, kabul merkezinde programa alınarak vatandaşa
ne zaman yapılabileceği konusunda bilgi verilir. Programa alınan Şikâyet takiben 1 gün önce vatandaşa
bildirilerek teyit edilir ve mevcut şikayet giderilir. Şikâyet giderildikten sonra vatandaşa dönüş yapılarak
memnuniyeti sorgulanır. şikayet kayıt altına alınır. Kapsamımız dışında kalan şikayetler için vatandaşa nasıl
bir yol izlemesi gerektiği bildirilerek yine Şikayet tarafımızdan, sonuçlanana kadar takip edilir. Birimimize
bildirilen tüm şikayetler ayrıntılı olarak Şikayet kabul merkezinde kayıt altındadır. Bu işleri gerek yasaya

uygun mal, hizmet ve yapım ihaleleri düzenleyerek yüklenicilerle gerekse kendi araç gereç ve büro
personeli yanında Şantiye, park bahçeler, makina ikmal ve vasıtalar birimlerinde bulunan işçi
personeli ile gerçekleştirir.
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Ssağlık İşleri Müdürlüğü
· Gıda ile ilgili 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsat ve satış yerinin denetimlerinde
Müdürlüğümüz görev almaktadır. (5179 sayılı yasa gereği)
· 2. ve 3. sınıf gayri müesseselerin (gıda üreten yerler hariç) ruhsatlarında "sıhhi kontrolü" yapmak,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bildirmek.
· Sıhhi işyerlerinin (lokanta, market, kuruyemişçi, düğün salonu, kahvehane) ruhsatlarının verilmesinde
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile komisyonda bulunmak sıhhi görüş bildirmek.
· Çevre Sağlığı hizmetlerinden (su, hava, gürültü kirliliği vb.) diğer ilgili birimlerle ortak çalışmalar
yürütmek.
· Bulaşıcı insan hastalıkları ile sağlık taraması, aşılama, muayene çalışmalarını bizzat veya diğer resmi
özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütmek.
· Sağlık hizmetlerinin tanıtımı, halkın sağlık bilincinin oluşturulması için eğitim faaliyetlerini
düzenlemek.
· Belediyemizde bulunan memur personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları (eş, anne, baba,
çocuk vb.) kişilerin muayene tedavi ve hastaneye sevklerin yapılması.
· Sosyal güvencesi olmayan hastaların muayene ve tedavilerinin yapılması reçetelerinin yazımı.
· İlçemiz sınırları içerisinde şikayet üzerine gıda satış yerlerinin, kahvehanelerin denetlenmesi.
· Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden vatandaşların cenazeleri muayene edilerek gömme izin
belgesi düzenlenir. Şüpheli görülen vakaları İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet
Savcılığı'na yazılı olarak bildirilir. Ölen vatandaşların ölüm mernis tutanaklarının düzenlenip Nüfus
Müdürlüğüne bildirilmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
· Özel gün ve haftalarda festival, şölen ve sergi gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek
· Toplantı, sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek
· Hobi, beceri ve meslek kazandırma kursları düzenlemek
· Kadınlara yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek
· Mesleki eğitim kursları açılmasına katkıda bulunmak
· Spor okulları açmak, sportif faaliyetler düzenlemek
Özel Kalem Müdürlüğü
· Başkanlığa doğrudan müracaat eden kişi ve kurumların randevu taleplerini inceleyerek görüşme ile
ilgili alt yapıyı hazırlamak, Başkanının günlük, haftalık ve aylık periyotlar halinde çalışma saatlerini ve
toplantılarını planlamak,
·
Başkan adına şahsen veya mektupla başvuran dilek ve temennilerini bildiren vatandaşların müracaatını
tespit eder.
· Başkan adına gelen mektup ve davetiyeler günlük olarak Başkana arz edilir.
·
Gerekli inceleme yaparak vatandaşın isteğinin hangi Müdürlüğü ilgilendirdiğini araştırır ve sonuca
ulaşması için gerekli çalışmaları yapar.
· Başka Müdürlüklerin sorumluluk alanına giren şikayet ve dilekler Başkanın havalesi alındıktan sonra
ilgili Müdürlüklere gönderir.
·
İşini çözüme kavuşturmak için gelen vatandaşları dinler, konu birim müdürlüklerince çözülebiliyor ise,
vatandaşı müdürlüklere veya başkan yardımcılıklarına yönlendirerek başkanın çalışmasını kolaylaştırır.
· Başkanın resmi yazışmalarını, müdürlüğün tüm yazışmalarının takip edilmesini ve sonuçlandırılmasını
sağlamak,
·
Başkanlık adına yapılan resmi tören, açılış, kokteyl, şölenler ve benzeri etkinliklerde ilgili birim ve
kuruluşlarla koordinasyon sağlar.
· Başkanın ziyaretçi ve telefon traﬁğini idare etmek.
·
Belediye Başkanı'nın yurtiçi ve yurtdışı misaﬁrlerini karşılamak, ağırlamak ve uğurlama hizmetlerini
yerine getirmek, gerekli organizasyonları düzenlemek,
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Mali Hizmetler Müdürlüğü
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Belediye gelirleri ile ilgili faaliyetler
Belediye giderleri ile ilgili faaliyetler
Muhasebe hizmetleri
Belediye bütçesi ile ilgili hizmetler
İç kontrol hizmetleri
Harcama birimlerinin ve dış kurumların mali konularla ilgili istedikleri raporların hazırlanması
Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmetleri
Ölçü ayar işleri faaliyeti
İdari faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti
İdari yıllık performans programının hazırlanması
İdari stratejik planın hazırlanması
Asker ailelerine nakit yardımda bulunmak
Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
Belediyeye ait her türlü tahsilat ve ödeme hizmetleri

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
·
·
·
·

Sosyo-ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımıza; Erzak ve eşya yardımında bulunmak
Sosyo-ekonomik durumu zayıf olan vatandaşlarımızın çocuklarına sünnet yardımı yapmak
Engelli vatandaşlarımıza yönelik; Engelli araç ve gereçleri yardımında bulunmak
Engelli ve yatalak hasta vatandaşlarımızın Sağlık Kurumlarına ve Resmi Kurumlara nakli için araç
tahsis etmek
· Maddi durumu sağlık harcamalarını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
ilaç, tıbbi cihaz vb. ürünler alabilmeleri hususunda nakdi destekte bulunmak
· Sel, yangın gibi afetler karşısında mağdur olmuş ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi yardımda
bulunmak
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5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
A- Yönetim

Balçova Belediyesinin yönetiminin organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye
Başkanı ve Müdürlükler olarak sıralanmıştır. Meclis, Encümen ve Başkanın görev ve yetkileri 5393 sayılı
Kanunda düzenlenmiş olup aşağıda gösterilmiştir.
Belediye Başkanı
MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir.
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev
alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.
Belediye başkanının görev ve yetkileri
MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve
menfaatlerini korumak.
b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek
veya vekil tayin etmek.
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.
e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
j) Belediye personelini atamak.
k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
l) Şartsız bağışları kabul etmek.
m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve
özürlüler merkezini oluşturmak.
o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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Belediye Meclisi
MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve
usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.
Meclisin Görev ve Yetkileri
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans
ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıﬂandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni
plânını kabul etmek.
d) Borçlanmaya karar vermek.
e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli 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.
f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler
için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
g) Şartlı bağışları kabul etmek.
h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL'den fazla dava konusu olan belediye
uyuşmazlıklarını sulh ile tasﬁyeye, kabul ve feragate karar vermek.
i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve
değiştirilmesine karar vermek.
m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması,
birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem,
ﬂama ve benzerlerini kabul etmek.
o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar
vermek.
p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle
karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri
geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu
çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
u)İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.
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Belediye Encümeni
MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi
üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının
birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki
üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye
olmak üzere beş kişiden oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı
veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından
oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin Görev ve Yetkileri
MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş
bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıﬂandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasﬁyesine
karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı
geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
İç Kontrol Sistemi
Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeﬂerine ulaşması için makul güvence sağlamak
üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. Bu sistemin en iyi bilinen modeli olan Comittee of Sponsoring
Organizations (COSO) çerçevesinde iç kontrol; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu, mali ve
yönetsel raporlamanın güvenilirliğini, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği ile varlıkların korunmasını
sağlamayı amaçlar.
COSO tarafından oluşturulan ve kontrol ortamı, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile
izleme bileşenlerinden oluşan iç kontrol sistemi, Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI), Avrupa
Komisyonu ve benzer uluslararası kuruluşlarca da referans olarak kabul edilen bir modeldir.
COSO Modeline göre kontrol ortamı, bir idarede çalışanların iç kontrol bilincinin oluşmasını sağlayarak
iç kontrolün diğer bileşenleri için temel oluşturmaktadır. Kontrol ortamı iç kontrol sisteminin temel
bileşenidir.
Kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyebilmesi için sağlam bir kontrol ortamına
ihtiyaç duyulmaktadır. Kontrol ortamı bileşeninde sıkıntı yaşanması halinde diğer bileşenlerin işleyişi
olumsuz etkilenecektir. Düzgün işleyen bir kontrol ortamı; kurumun hedeﬂerinin bilindiği, görev ve
sorumlulukların açıkça belirlendiği, organizasyonel yapının raporlama ve hiyerarşik ilişkileri gösterdiği,
insan kaynakları uygulamalarının objektif kurallara bağlandığı, yönetimin ve personelin etik değerleri
benimsediği, personelin yeterliliğinin artırılması için ihtiyaç duyduğu eğitim ve donanımın sağlandığı ve
yöneticilerin kontrollere uyarak çalışanlara örnek olduğu bir çalışma ortamını ifade eder.
B-
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II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri : Belediyemiz 2015-2019 Stratejik Planı ile 5 stratejik amaç ve bu

stratejik amaçlar doğrultusunda 22 stratejik hedef belirlenmiştir
STRATEJİK AMAÇ 1: BALÇOVA'DA KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARINI
SÜRDÜRMEK
Hedef 1.1. Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve rekreasyon alanlarını, kent estetiğine uygun
düzenleme çalışmaları yaparak halkın hizmetine sunmak.
Hedef 1.2. Kaçak yapılaşmanın engellenmesi için daha etkin bir denetim sistemi kurmak.
Hedef 1.3. İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak.
Hedef 1.4. İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği arttırarak hizmetin vatandaşlara daha etkin bir
şekilde ulaştırılmasını sağlamak.
STRATEJİK AMAÇ 2: BALÇOVALILARIN TEMİZ, SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR ORTAMA
SAHİP OLMASINI SAĞLAMAK
Hedef 2.1. Kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.
Hedef 2.2. Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.
Hedef 2.3. Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları geliştirmek, gerek hayvan
sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak
STRATEJİK AMAÇ 3: KENTİN SOSYAL DENGELERİNİN KORUNMASINDA ÖNEMLİ ROL
ÜSTLENMEK
Hedef 3.1. Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek
Hedef 3.2. Balçova'da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek.
Hedef 3.3. Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek
STRATEJİK AMAÇ 4 - KENTİN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
Hedef 4.1. Balçova belediye sınırları içinde yer alan eğitim-öğretim kurumlarına ve öğrencilere
her türlü desteğin sağlanması.
Hedef 4.2. Kentimizde ulusal ve dini bayramlarda etkinlikler düzenlemek.
Hedef 4.3. Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.
Hedef 4.4. Balçova'daki her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak.
STRATEJİK AMAÇ 5 - KENTE EN İYİ HİZMETİ VEREBİLECEK BİR KURUMSAL YAPI
GELİŞTİRMEK
Hedef 5.1. Çalışanların gelişimini sağlamak ve motivasyonunu artırmak.
Hedef 5.2. Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmek.
Hedef 5.3. Kurumun tanıtımını sağlamak ve imajını güçlendirmek.
Hedef 5.4. Belediyemiz makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak
ve kullanım hatası, bakım eksikliği veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
Hedef 5.5. Mali yapıyı güçlendirmek.
Hedef 5.6. Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde kullanmak.
Hedef 5.7. Kurumun alım süreçlerinin yerine getirilmesi ve kurumsal destek hizmetlerini
sağlamak.
Hedef 5.8. Süreçlerin iyileştirilerek belediyemizin hizmet kapasitesinin yükseltilmesi.
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A- Temel Politika ve Öncelikler

B.1.KENTSEL GELİŞİM
Balçova İlçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri sebebiyle İzmir'in
gözbebeğidir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen, sağlıklı ve planlı gelişen, modern bir kent
durumunu sürdürmesi önemli bir amacımızdır.
Bu amaca uygun olarak, ilçemizin dokusunu geliştirmeye yönelik stratejilerimizin, ulaşabileceği
en son nokta bu başlıkta altında toplanmıştır. Bu kapsamda, imar planlarının uygulamaya geçirilmesi,
revizyonların tamamlanması ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki önemli unsurlardır.
İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik altyapıyı hazırlamak,
yeşil alanları arttırmak ve Balçova'nın kentsel dokusunu en iyi şekilde geliştirerek kent kalitesini
yükseltmek amacımızdır.
B.2.ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI
Çevre duyarlılığını ve tüm canlıların sağlığını korumayı temel alan hizmet felsefesiyle, Balçova
İlçesi'ndeki halkın, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak için gereken etkili çevre ve sağlık
politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak da halk sağlığına yönelik tedbirler almak ve
çağdaş, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için gereken her türlü faaliyet planlarımız arasındadır.
B.3. SOSYAL BELEDİYECİLİK
Belediyemiz, Balçova'da toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü
faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, amacımız ilçemizde
Sosyal Belediyecilik olgusunu hayata geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç
sahiplerine nakdi, ayni ve psikolojik yardım etmek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar
yapmak, istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik
hizmetler vermektir.
B.4. EĞİTİM, KÜLTÜR, SANAT VE SPOR
Balçova İzmir'in eğitim seviyesi en yüksek ve eğitime ulaşmada en sorunsuz ilçelerinden biridir.
Bu özelliğimizi kaybetmemek için amacımız; eğitime odaklanmak, yeni eğitim tesisleri yapmak veya
olanları daha elverişli hale getirmek, öğrencilerimizi teşvik edici yarışmalar açmak, ödüller, hediyeler
vermek, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, okuryazar olmayan oranını
düşürmek için kurslar açmaktır.
Ayrıca ilçemizde yaşayanların, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal konularda gelişimini teşvik
etmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, her mahallede semt evlerinin etkin bir biçimde çalışmasının
sağlanması, amatör spor ve sporculara destek verilmesi, genç nüfusun ücretsiz spor okulları sayesinde
spora yönlendirilmesi, spor yapılacak alanların arttırılması ile yaşam kalitesi yüksek bir kent yaratmaktır.
B.5. KURUMSAL YAPI
Balçova Belediyesi'nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmesi için kurumsal
kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlarımızdandır.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
1Bütçe Uygulama Sonuçları
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Mali Denetim Sonuçları

Belediyelerin denetimi; faaliyet ve işlemlerde hataların önlenmesine yardımcı olmak, çalışanların
ve belediye teşkilâtının gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı duruma
gelmesine rehberlik etmek amacıyla; hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş
amaç ve hedeﬂere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek,
karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline
getirerek ilgililere duyurmaktır.
5393 sayılı belediye kanununda belirtildiği üzere belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve
işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer
idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.
Belediyelere bağlı kuruluş ve işletmelerde yukarıdaki esaslara göre denetlenir. Denetime ilişkin sonuçlar
kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli esaslara göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak
amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
Belediyemiz, İç Denetim Birimi Başkanlığındaki iç denetçilerin ve 5393 sayılı B.K'nun 25. maddesi
gereği her yıl Ocak ayında belediye meclis üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Denetim Komisyonu'nun iç
denetimine tabidir. Denetim komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve işlemlerini denetlemekle ve
denetim raporunu Mart ayı sonuna kadar meclis başkanına sunmaktadır. Bu kapsamda meclis denetim
komisyonu, 2016 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimini yapmış ve
denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır. Bu mali yılı takiben meclis denetim komisyonu 2017 yılına ilişkin mali
hak ve yükümlülük doğuran işlemleri denetlemeye devam etmektedir.2016 yılı Denetim komisyonu
raporundaki eleştiriler ve öneriler titiz bir şekilde takip edilerek sonuçlandırılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 68. maddesinde dış denetim tarif edilmekte
ve Sayıştay tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. Bu denetim sırasında Sayıştay, düzenlilik ve
performans denetimi yapmaktadır.
Düzenlilik denetimi, mali denetim ve uygunluk denetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Mali denetim,
kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin değerlendirme
sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin denetimi; uygunluk
denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer
hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin denetimi; performans denetimi ise hesap
verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet
sonuçlarının ölçülmesini ifade etmektedir. Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri
tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. 2017
yılına ait belediyemiz hesap, iş ve işlemlerine yönelik dış mali denetimimiz hesap verme sorumluluğu
çerçevesinde 5018 sayılı kanunun 68. maddesi gereğince Sayıştay denetçileri tarafından yapılmaktadır.
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ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet Proje Bilgileri
*Özel Kalem Birimi
*Halkla İlişkiler Birimi
*Basın Birimi
2019 YILI FAALİYETLERİ:
Balçova İlçe Tören ve Anma Komitesi ile yapılan toplantılar sonucunda;
12 Mart Mehmet Akif ERSOY'u Anma Haftası ve İstiklal Marşının Kabulü,
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı,
19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Kaymakamlıkla ortaklaşa düzenlenmiştir.

-

-

İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin tüm deplasman maçları servis talebi
Müdürlüğümüzce karşılanmıştır.
İlçemizdeki Okul Aile Birlikleriyle muhtelif zamanlarda bir araya gelinerek öğrencilerimize daha
kaliteli eğitim imkânları sunabilmek adına ﬁkir alış verişinde bulunulmuştur.
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-

-

-

İlçemizde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların eğitimle ilgili gezilerinin ve spor
müsabakalarının servis talebi Müdürlüğümüzce karşılanmıştır.
İlçemizdeki muhtelif okullara sınıﬂarında kullanmak üzere dizüstü bilgisayar hediye edilmiştir.

2019 yılı içerisinde, ilçemizde vefat eden 693 vatandaşımızın cenaze işlemlerinin
kolaylaştırılması, mezar yeri ayarlanması konusunda ailelerine hizmet vermiş, mezarlıklara ulaşım
konusunda ücretsiz servis hizmeti sağlamış, taziye evlerine asgari 50 pide ve ayran, sandalye vb.
hizmetleri sağlayarak acılı günlerinde destek olmaya çalışmıştır.
İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere destek olmak amacıyla vefat eden 21
vatandaşımızın şehir dışına cenaze nakilleri sağlanmıştır.
İlçemizde yaşayan hasta vatandaşlarımıza ambulans hizmeti verilmiştir.
Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm için ﬁkirlerini almak üzere İlçemizin 8
mahallesi ve muhtelif sokaklarında Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin
katıldığı çok sayıda toplantılar düzenlenmiştir.
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-

Camii ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İlçemizdeki Din Görevlileri ile yemekte bir araya
gelinmiş ve halkımızın daha iyi hizmet alması için ﬁkir alış verişi yapılmış ve belediye imkânları
dâhilinde Camilerin ve Mescitlerin tüm ihtiyaçları ilgili birimler tarafından karşılanmıştır. Bu
kapsamda ilçemizde bulunan 12 Camii ve Mescidin temizliği yaptırılmıştır.

-

2019 yılında belirli zamanlarda Kızılay ile ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenlenmiştir.
İlçemizde yaşayan ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitimlerini desteklemek amacıyla dizüstü
bilgisayar hediye edilmiştir.
Sivas Yıldızeli Kaman Köyü Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile ortak hizmet protokolü
kapsamında Çevre Temizliği eğitimleri verilmiş ve muhtelif zamanlarda çevre temizliği
etkinlikleri düzenlenmiştir.
Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz ''Hamsi Şöleni” etkinliğinin
organizasyonu müdürlüğümüzce yapılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı yerleşkesinde okuyan üniversite öğrencilerinden ihtiyaçlı olan
350 kişiye Müdürlüğümüz tarafından öğle yemeği desteği verilmiştir.
Birimimiz tarafından; İlçemizdeki esnaﬂarımızın sorunlarına çözüm bulmak, Belediye faaliyetleri
ve projeleriyle ilgili esnaﬂarımızın görüşünü almak amacıyla esnaﬂarın, Belediye Başkanının,
Başkan Yardımcılarının, Balçova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanının ve Birim Müdürlerinin
katıldığı çok sayıda toplantı düzenlenmiştir.
İlçemizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, İlçemizde bulunan okullarımız aile birlikleri ile
birlikte yıl içinde muhtelif zamanlarda Samsun, Çanakkale, Ankara, Fethiye, Kula, Kapadokya,
Konya gezileri gerçekleştirilmiştir.

-

-

-
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-

19/05/2019 tarihinde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Samsun'a çıkışının 100.yılı
nedeniyle ilçemizdeki okullarda okuyan öğrenciler için Samsun gezisi düzenlenmiştir.

-

İlçemizde yapılmakta olan Cemevi binası inşaatının tüm giderleri Müdürlüğümüzce karşılanmıştır.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile birlikte
''Balçova Belediyesi Kadın Buluşması'' etkinliği düzenlenmiştir.
18 Mart Şehitleri Anma günü nedeniyle ilçemizde yaşayan şehit aileleri ile bir araya gelinmiştir.
Belediyemiz ve Efem Gençlik Spor Kulübü Derneği ile ortaklaşa yapılan ortak hizmet protokolü
kapsamında İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik “Halk Oyunları Gösterileri”
düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye Halk oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen İzmir İl
Birinciliği yarışmasında Efem Gençlik Spor Kulübü Derneği birinci olmuştur.
Belediyemiz ve EFEM Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile imzalanan ortak hizmet protokolü
kapsamında 2019 yılı içerisinde Kıbrıs'ta düzenlenen Uluslararası Halk Dansları festivaline
katılımları sağlanmıştır. EFEM Gençlik ve Spor Kulübü Derneği kareograﬁ ve solo dans
kategorilerinde birincisi olmuş ve en iyi kostüm ödülü almıştır.

-

-
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30/08/2019 tarihinde 12. Uluslararası Halk dansları Festivali kortej yürüyüşü düzenlenmiştir.

-

-

Birimimize şahsen, 279 20 30 nolu Dilek ve Öneri Hattıyla ve balcova@balcova.bel.tr adresine mail
göndererek başvuran vatandaşlarımızın sorunları kayıt altına alınarak ilgili birimlere sistemden
iletilmiş, takibi yapılarak sonuçla ilgili vatandaşlarımıza gerekli bilgiler verilmiştir.

-

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde belediyemize müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme
başvuruları alınarak Bilgi Edinme kapsamında ve CİMER'den gelen 410 şikayet ilgili birimlere
yönlendirilmiş, sonuçları takip edilerek yasal süre içinde cevap verilmesi sağlanmıştır.

-

Balçova Alevi Bektaşi Derneği ile ortak hizmet protokolü kapsamında Alevi Çalıştayı, Kültürel
etkinlikler, Muharrem ayında iftar yemeği ve aşure etkinliği düzenlenmiştir.

-

Birimimiz tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevli Okul Aile Birlikleri ile
Belediye Başkanımızın katıldığı toplantılar düzenlenmiş, okullarda eşit ve kaliteli eğitime yönelik
ﬁkir alış verişi yapılmış ve belediye imkânları dâhilinde okullarımızın tüm ihtiyaçları ilgili birimler
tarafından karşılanmıştır.
- İlçemizdeki tüm okulların Belediyemizle olan iletişimi ve koordinasyonu Birimimizce sağlanmıştır.
- İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine
katkı sağlamak amacıyla, düzenlenen “ Yaz Okulu “ kapsamında 496 öğrencimize yönelik
Aquapark havuz etkinliği, Gezegen Evi gezisi, Sinema etkinliği, Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisi,
Müze gezileri organizasyonuna destek verilmiştir.
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-

-

-

İlçemizde yaşayan başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel
gelişimine katkı sağlamak amacıyla 4050 öğrenci havuza götürülmüştür.
İlçemizde yaşayan ve Üniversite sınavında başarı gösteren öğrencilerimizin başarılarını paylaşmak
ve öğrencilerimizi ödüllendirmek amacıyla 600 öğrenciye yönelik plaket töreni düzenlenmiş her
öğrencimize bir dizüstü bilgisayar verilmiş, ulaşım güçlüğü çekenlere destek olunmuştur.

Ramazan ayı içerisinde İlçemizde birlik ve beraberliği pekiştirmek için İlçemizde yaşayan 7936
kişiye yönelik iftar yemekleri organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
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-

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçemizde yaşayan gazi ve yakınları ile Gaziler günü yemeğinde
bir araya gelinmiştir.
Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek amacıyla her hafta Salı günü “Halk Günü düzenlenmiştir.
Bugüne kadar 1500 vatandaş, Başkanlık Makamında Belediye Başkanı ile görüşmüş sorunlarını ve
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

62

BÜTÇE YILI

2019

MÜDÜRLÜK ADI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK AMAÇ 2

Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak

STRATEJİK HEDEF 2.1

Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel a k uygulamasını en iyi şekilde yönetmek

PERFORMANS HEDEFİ

Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel a k uygulamasını en iyi şekilde yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hizmet verilen cami sayısı

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

2019 YILI HEDEFİ
11

12

Camilerin komple temizliği

9

Talep eden cami sayısındaki ar ş

SAPMA NEDENİNİN AÇIKLANMASI

FAALİYET ADI

HEDEFİN SAPMA ORANI (%)

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

50.000,00

HEDEFİN SAPMA ORANI (%)

27.376,00

KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN AÇIKLANMASI

-45,25

İşlem çeşitliliğinin azalması (halı,boya...)

STRATEJİK AMAÇ 3

Ken n sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek

STRATEJİK HEDEF 3.1

Engellilerin ve ailelerin sosyal hayata uyumunu desteklemek

PERFORMANS HEDEFİ

Engellilerin ve ailelerin sosyal hayata uyumunu desteklemek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Etkinlik Sayısı

2019 YILI HEDEFİ
-

SAPMA NEDENİNİN AÇIKLANMASI
FAALİYETİN ADI
D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu
ile engelli gençlere yönelik
Rekreasyon Terapisi Yaz Okulu
Projesi düzenlenmesi
KAYNAKTAN SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN SAPMA
ORANI (%)

-

-

Talep bulunmadığından
2019 YILI ÖNGÖRÜLEN MALİYETİ

2019 YILI GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

HEDEFİN SAPMA
ORANI

-

-

-

Yüksek Okulun 2019 yılı için talebinin bulunmaması
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64

Sınavı kazanan öğrenci sayısının artması, velilerin törene yoğun ka lımı ve
maliyetlerin artması.

65

Etkinlik içeriğinin çeşitlendirilmesi nedeniyle maliyetlerin artması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkuyla kutlanması amacıyla
etkinliklerin çoğal lması

66

67

68

HUKUK iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

Haber takibi yap rılan ajansların sayısının artması

Verilen ilan sayısının ve maliyetlerin artması

70

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 başvurulmuştur.
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)Başkanlık makamınca verilen diğer hukuki işler yerine getirilmiştir.
2019 YILINDA BELEDİYEMİZCE VEYA BELEDİYEMİZE KA
RŞI AÇILAN YA DA MÜDAHİL OLUNAN DAVALAR
Adli davalar :
2019 yılında belediyemiz aleyhine, 3 adet alacak istemine ilişkin dava, 1 adet kamulaştırmasız el
atma nedeniyle tazminat istemine ilişkin dava, 1 adet tapu iptali ve tescil istemine ilişkin dava açılmıştır.
Belediyemiz tarafından; 48 kişi hakkında mühür bozma/imar kirliliğine neden olma/ 2863 sayılı
yasaya muhalefet suçundan, 2 adet hırsızlık ve kamu malına zarar verme suçundan açılan davalara müdahil
olunmuş, 1 adet ihaleye fesat karıştırmak suçundan, 6 adet memur işleminin şikayetine ilişkin davalar
açılmıştır.
İdari davalar:
2019 yılında belediyemiz aleyhine, 6 adet ödeme emrinin iptali davası, 11 adet yapı tatil zaptının /
yıkım kararının / para cezasının iptaline ilişkin davalar, 6 adet emlak vergisinin iptali/iadesine ilişkin
davalar, 1 adet belediye payı ihbarnamesinin iptaline ilişkin dava, 3 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatının
iptaline ilişkin dava, 21 adet imar planlarının iptaline ilişkin dava, 1 adet zimnen red işleminin iptaline
ilişkin dava ve 2 adet tazminat istemine ilişkin dava açılmıştır.
Belediyemiz tarafından; 6 adet ödeme emrinin iptaline ilişkin dava açılmıştır.
2019 YILI FAALİYET SONUÇLARI
2019 yılı içerisinde muhtelif kişi ve kuruluşlar tarafından belediyemiz aleyhine veya
belediyemizce toplam 119 adet adli ve idari dava açılmış, ilgili müdürlüklerden görüş alınmak suretiyle
dava, müdahale, savunma, bilirkişi raporuna itiraz ve benzeri dilekçeler oluşturulmuştur.
Geçmiş yıllardan devreden dosyalar ile birlikte toplam 665 dosya ﬁilen işlem görmüştür. Bu
davalara ilişkin 428 adet duruşma ve 40 adet keşif yapılmıştır. Belediyemiz aleyhine sonuçlanan
davalardan gerekli görülenlere karşı itiraz, istinaf, temyiz ya da karar düzeltilmesi yollarına gidilmiştir.
Diğer müdürlüklerin tereddüte düştüğü konular hakkında muhtelif sayıda mütalaa verilmiştir.
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2019 - ADLİ DAVALAR

72

73

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

I-GENELBİLGİLER
VİZYONUMUZ
Teknolojinin sağladığı açılımlarla
* Bütünleyici
* Başarılı
* Yaratıcı
* İnsan odaklı
* Medeni anlayışla kurumumuzu temsil etmektir.
MİSYONUMUZ
Görevimizi yerine getirirken yasaların öngördüğü yetkileri kullanarak, ilçemizde yaşayan tüm
vatandaşlara, eşit, verimli, etkin hizmet vermek ve kurumumuzu bu anlayışla temsil etmek.
1-Fiziksel Yapı
Belediye Zabıta Yönetmeliği, Belediye Zabıtasının görevlerini daha kapsamlı olarak belirler.
Belediye karar organları tarafından alınmış olan ve uygulaması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve
yasakları uygulayarak sonuçlarını izlemek, Belediye Başkanının hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
Belediye görev, yetki ve sorumluluklarına karşı suçların işlenmesini önleyecek idari tedbirleri
almak, Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü yaptırımları, yetkili kılındığı
hallerde resen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak Belediye Zabıtasının
görevidir.
Müdürlüğümüz çalışmalarını 1 Müdür Vekili, 1 Zabıta Komiser Yardımcısı, 10 Zabıta Memuru, 3
Memur, 3 İşçi ve 4 Şirket personeli ile yürütmüştür.
Şikayetlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için mevcut olan 1 resmi aracımıza, hizmet alımı
yolu ile kiralanarak eklenen 3 araçla hizmet verilmiştir.
Belediye birimleri arasındaki koordineli çalışmalarımız sorumluluk alanlarına göre düzenli görev
dağılımı ve işbölümü yapılarak gerçekleştirilmiştir.
2- Örgüt Yapısı
Zabıta Müdürlüğü harcama biriminin kullanımında olan 3'ü kiralık olmak üzere toplam 4 adet taşıt,
Kapalı Pazar yerinde kullanılan 1 adet harici telefon, 6 adet bilgisayar, 2'si multifonksiyonlu 3 adet yazıcı,
6 adet şirket hatlı cep telefonu bulunmaktadır.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
2019 yılında dış müdürlüklerde ve bu müdürlüklere bağlı birimlerde kullanılan bilgisayarlar ağı ile
alınmış olan iletişim cihazlarıyla İmar, Fen ve Temizlik İşleri Müdürlükleri personelleriyle bağlantı
kurulması kolaylaştırılmış olup; teknolojik gelişmeler takip edilerek sorunların pratik yönden çözüme
kavuşturulması hususunda gayret sarfedilmektedir.
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4- Sunulan Hizmetler
1- 26 adet işyerine mühür, 23 adet işyerine ise mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulmuştur.
2- 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.
3- 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.

5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Zabıta Müdürlüğü, direk olarak Başkanlık Makamına bağlı olup; iç kontrol Zabıta Müdür Vekili
tarafından yapılmaktadır. Her ekip görev bitiminde yapılan çalışmalarını yazılı olarak Ekipler Amirine
rapor vererek, çalışmaların takibi ve kayıt altına alınması sağlanır.
Ortak evrak kayıt portalı ile elektronik ortamda, Yazı İşleri Müdürlüğü ve diğer Müdürlüklerden
gelen evraklar kayıt altına alınır ve konusuna göre ekiplere zimmetle verilir.
İşlemi biten evraklar üst yazı ile ilgili yerlere cevaplandırılır. Vatandaş dilekçelerinde ise Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde dilekçe sahibine bilgi verilerek evraklar kapatılır.
Kesilen cezalarda ise yine elektronik ortamda işlenerek, Gelir Birimi ile entegre olarak tahsil edilmesi
sağlanmaktadır.
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II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- PERFORMANS BİLGİLERİ
1-Faaliyet ve Proje Bilgileri
Zabıta Müdürlüğünün görevleri, Belediye Başkanına bağlı olarak, 5393 sayılı Belediye
Kanununun 51. maddesine göre Belde sınırı içinde, beldenin sıhhat, intizam ve huzurunu temin etmek ve
bu sıfatta Belediye Kanun, Nizamname, Talimatname ve emirleri tatbik etmektir.
2019 yılı içerisinde Müdürlüğümüzün faaliyet gösterdiği alanlar aşağıda sunulmuştur.
1- Evrak Kayıt Faaliyetleri.
2- Şikayetlerin Değerlendirilmesi.
3- İşgaliye açısından Denetimler.
4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Açısından İşyerlerinin Denetimi.
5- Pazar Yerlerinin Denetimleri.
6- Gürültü Şikayetlerinin Değerlendirilmesi.
7- Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Denetimi.
8- Bayram Faaliyetleri.
9-İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Grup Başkanlığı ile koordineli olarak 4207 sayılı Tütün
Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü.
10-Kullanılamaz hale gelen motorlu kara araçlarının denetlenmesi.
2-Faaliyet ve Performans Sonuçları Değerlendirmesi
Müdürlüğümüzce 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
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DESTEK HiZMETLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

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.

İDARİ YAPI
BELEDİYE
BAŞKANI

BAŞKAN
YARDIMCISI

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL DURUMU
Müdür

: 1

Memur

: 2

Sözleşmeli Memur : 1
Şirket personeli

: 1

Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar
*EKAP (Elektronik Kamu Alım Platformu)
* Kamu İhale Kurumu Sitesi ve diğer mevzuat siteleri
* Resmi Gazete
* e-KiKNET İhale programı
* Seminer ve Eğitimler
81

Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu kapsamında;
· Destek hizmetleri müdürü harcama yetkilisidir.
· Gerçekleştirme görevlileri tespit edildi.
· Birim çalışma usul ve esaslarını içeren yönetmelik hazırlandı.
EVRAK KAYIT FAALİYETLERİ
·
·
·
·
·
·

·
·
·

·

5393 sayılı Belediye Yasasının öngördüğü şekilde yetki ve sorumluluklarını uygular, Yürürlüğe
giren yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda çalışmalarını düzenlemek.
Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Kamu kurum ve kuruluşlarından veya gerçek ve tüzel kişilerden
gelen yazı ve belgeleri zimmet karşılığı alarak yazıları sonuçlandırmak.
Günlü ve süreli evraklara zamanında cevap vermek.
Kayıt işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek ve evrakların en kısa sürede sonuçlanmasını
sağlamak.
Sonuçlandırılmış evrakların ilgili dosyada muhafaza etmek.
Müdürlük bütçesiyle ilgili Encümene yazılan yazıların ilgili birime(Yazı İşleri Müdürlüğü)
Ulaştırmak ve Encümenin onayladığı kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilmesiyle ilgili yazışmanın yapılması.
Müdürlüğümüz kadrosunda bulunan memur, işçi, stajyer personelin maaş ve sosyal haklarıyla
ilgili yazışmaların ilgili müdürlüğe(Mali Hizmetlere)gönderilmesini sağlamak.
Avans alımıyla ilgili evrakların hazırlanması ve avansların süresinde kapatılmasını sağlamak.
Müdürlüğümüze ait olan Dayanıklı taşınır ve tüketime yönelik taşınır işlem giriş ve çıkış
belgelerini ve yılsonu raporlarını ilgili müdürlüğe(Mali Hizmetler Müdürlüğü) gönderilmesini
sağlamak.
Yürürlüğe giren yönetmelik ve genelgeleri çalışan personele duyurmak.
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2019 YILI YAPILAN İHALELERİN ALIM TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI
7%
46%
47%

Hizmet Alımı 7
Mal Alımı 7
Yapım İşleri 1

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTE DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler
* Kanun ve mevzuatlar konusunda personelin tecrübe ve bilgi sahibi olması.
* Süreklilik arz eden işlerde zamanı ve süreci verimli kullanmak.
* Süreçleri etkin ve verimli yönetmek.
B. Zayıﬂıklar
* İhale mevzuatından kaynaklanan sebeplerden dolayı yeterliliğe sahip olmayan ﬁrmaların ihale
sürecini kesintiye uğratması.
* İhale mevzuatının çok sık değişikliğe uğraması
* Kamu ihale kurulunun aynı konulardaki farklı kararları
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TEMiZLiK iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

I-GENEL BİLGİLER
VİZYONUMUZ
Teknolojinin sağladığı açılımlarla;
· Bütünleyici,
· Başarılı,
· Yaratıcı,
· İnsan Odaklı,
· Çağdaş Anlayışla Kurumumuzu Temsil Etmektir.
MİSYONUMUZ
Görevimizi yerine getirirken yasaların öngördüğü yetkileri kullanarak, İlçemizde yaşayan tüm
vatandaşlara eşit, verimli etkin hizmet vermek ve kurumumuzu bu anlayışla temsil etmektir.
Müdürlüğümüze İlişkin Bilgiler
1-Fiziksel yapı
Bahçeler arası Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı No 29 adresinde Müdür Odası, Mıntıkalar
Sorumlusu Odası, Amir ve Kontrolör Odası, İdari İşler Odası, Makine İkmal Odası, Çardak, Çay Ocağı ve
Dinlenme Salonu, Giyinme/Soyunma Odası, Tuvalet-Duş-Lavabo, 3 Depo, 80 kişilik Seminer Odası,
Doktor Odası ile Makine İkmal Birimine ait; 3 adet Atölye Malzeme Deposu, Atölye Dinlenme Odası,
Lastik değişim yeri, Araç bakım onarım ve yağlama yeri, Araç dezenfektan ve yıkama yeri, benzinlik, 20
Araçlık çöp kamyonu park yeri ve 20 Araçlık personel araç otoparkı ile temizlik hizmetlerini
yürütmektedir.
2-Örgüt Yapısı
1963 yılında Balçova Belediyesi kurulmuş olup; kuruluş tarihinden itibaren faaliyetlerini
sürdürmekte olan Temizlik İşleri Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar mıntıkalar sorumlusuna bağlı
olarak görev yapan Amir, Mühendis, Memur, Temizlik İşçileri, Şoförler ile İdari Bürodan oluşur.
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3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Bilgi ve iletişim alanlarında günün şartlarına göre bilimsel, teknolojik gelişimleri takip ederek ve
ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ, tüzük ve genelgeleri inceleyerek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Mevzuat bilgi kaynakları olarak;
4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Yasası, 4734 Sayılı
Kamu İhale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki
Yönetmelik, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan diğer yönetmelikler
bulunmaktadır.
Teknolojik kaynaklar olarak;
7 adet duvar tipi klima, 1 adet telefon santrali, 2 adet telefon hattı, 4 adet dahili hat, 6 adet telefon
makinesi, 3 adet telsiz telefon, 31 adet cep telefonu hattı, 31 adet araç takip hattı, 27 adet araç takip cihazı, 6
adet bilgisayar, 2 adet lazer yazıcı, 1 adet renkli yazıcı, 2 adet televizyon, 2 adet güneş enerjisi sistemi
bulunmaktadır.
Belediye ana hizmet binası ile bilgi paylaşımı; evrak kayıt programı probel üzerinden erişim
sağlanmaktadır.
Temizlik Hizmetlerinde kullanmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde;
15 Adet Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 2 Adet Hidrolik sıkıştırmalı vinçli çöp kamyonu,1 Adet
Liﬂi kamyon, 2 Adet Konteyner yıkama aracı, 1 Adet Süpürge aracı, 3 Adet Kasalı kamyonet, 4 Adet
Vakumlu süpürme aracı, 1 Adet Otobüs ve 3 Adet Binek hizmet aracı olmak üzere 32 aracımız hizmet
vermektedir.
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1 Adet Kaynak Makinesi, 1 Adet Yıkama Makinesi ( basınçlı), 1 Adet Kompresör, 1 Adet Çim
Makinesi, 3 Adet Jeneratör, 1 Adet Demir Kesme Makinesi, 1 Adet Demir Delme Makinesi, 1 Adet Lastik
Değiştirme Makinesi, 6 Adet 6 Kg. K.K.T.(Kuru Kimyevi Toz)Yangın Söndürme Tüpü, 1 Adet 12 Kg
Köpük Yangın Söndürme Tüpü ve 1 Adet 60 Kg Köpük Yangın Söndürme Tüpü
4-İnsan Kaynakları
Müdürlüğümüzde; 1 Temizlik İşleri Müdürü, 1 Mıntıkalar Sorumlusu, 1 Temizlik İşleri Amiri, 1
Mühendis, 2 Memur, 20 kadrolu işçi, 10 şoför, Belediye Şirketi üzerinden çalışan 51 Kent Temizlik İşçisi,
1 Usta İşçi, 10 Çöp Kamyonu Şoförü, 1 Büro personeli ve 4 güvenlik görevlisi ile hizmet yürütülmektedir.
Personel durumu tablo 1'de gösterilmiştir.
5- Sunulan Hizmetler
Evsel katı atıkların toplanıp taşınması, Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerin çözümlenmesi,
ihtiyaç olan ve eskiyen konteynerlerin temini, değişimi ve yıkanması, sokakların süpürülmesi, pazaryerleri
katı atıklarının toplanıp alanının yıkanması vb. iş ve işlemlerini yerine getirmektedir.
6-Yönetim ve İç kontrol sistemi:
Müdürlüğümüzde görev yapan her kademedeki personel kendi sorumlulukları altındaki iş ve
işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmektedir.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun getirdiği; iç kontrol çerçevesinde gerekli kontroller
yapılmaktadır. Mali işlemler ile ilgili kontroller harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve Bütçe ve Ön
Mali Kontrol Birimi tarafından yapılmaktadır.
Belediye Kanununun 25. Maddesi gereği Belediye Meclisi içinden oluşturulan Denetim
Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. Denetim Komisyon Raporuna göre gerekli önlemler
alınmaktadır.
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II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin/Harcama Biriminin Amaç ve Hedeﬂeri
Amaç; Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını sağlamak.
Hedef; Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.
III-FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRİLMELER
A-Mali Bilgiler
Müdürlüğümüzün 2019 yılına ait bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin
açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
1 - Bütçe Uygulama Sonuçları
Müdürlüğümüz 2019 yılında kendisine tahsis edilen 11.208.000,00 TL'lik başlangıç ödeneğine
ilişkin harcamaların dağılımının ekonomik kodlara göre ödenek ve harcama tutarları ekte tabloda
gösterilmiştir.
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2 – Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2019 Mali Yılı Müdürlüğümüz bütçesinden her bir fonksiyonel baz da ekonomik kodlara tahsis
edilen ödenek miktarlarından düşürülen ve eklenen miktarların Harcama Yetkilisi, Başkanlık Olur'u ve
Encümen kararlarıyla yapılan aktarmalar ekteki tablolarda gösterilmiştir.
A- Performans Bilgileri

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1-Faaliyetler
ü 15 adet çöp kamyonu, 2 adet vinçli çöp kamyonu, 1 adet kamyonet ile 08:00 – 17:00 ve 15:30 –
23:30 saatleri arasında, 43.920,45 Ton evsel nitelikli katı atıklar toplanarak Gediz transfer
istasyonu ile Harmandalı çöp depolama alanına dökümü yapılmıştır.
ü Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, Korutürk, Onur ve Teleferik mahallelerindeki cadde ve
sokaklarımız 15 Mevkiici (Yaya Süpürgeci) tarafından her gün elle süpürülmüştür.
ü Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak ve Onur mahallerinde sokaklarımız 4 adet elle çekilebilen
Süpürge Makineleri ile her gün süpürülmüştür.
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ü Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri günleri 13:00- 16:00 saatleri arasında araç arkasında çalışan
personel ile dönüşümlü olarak bir mahallenin tamamı ve mıntıkaları süpürülüp, gerekli olan
yerlerde yıkama işlemi ve dezenfektan yapılmıştır.
ü Yuvarlak boru proﬁlden imal edilen cepler eğimli sokaklara monte edilerek çöp konteynerleri
sabitlemeye devam edilmiş hasarlı olanlar yenileriyle değiştirilmiştir.
ü Yer Üstü Vinçli sistem çöp toplama kapsamında 19 adet 2500 lt yerüstü çöp konteyneri cadde ve
sokaklarımıza yerleştirilmiştir.
ü Ata caddesine 130 litrelik torba takılabilen çöp kovaları yerleştirilmiştir.
ü Poşet takılabilen kompozit çöp kovaları Ata, Sakarya, Vali Hüseyin Öğütcen ve Mithatpaşa
caddelerindeki aydınlatma direklerine takılmaya devam edilmiştir.
ü İlçemizde kullanılmakta olan çöp konteynırları program dahilinde 20 günde 1 pinumatik sistemli
otomatik makine (yıkama aracı) ile yıkanıp, dezenfekte edilmiştir.
ü İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut çöp bidonlarının 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.
ü İlçemizde kurulan Pazar yerlerinin atıkları toplanıp; Pazar yerleri yıkanmıştır.
ü İlçemizde bulunan okulların bahçelerinin temizliği yapılmıştır.
ü Sıkıştırmalı çöp araçlarından çöp suyunun akmaması için araçların sızdırmazlık contaları
değiştirilmiştir.
ü Eskimiş ve tekerleri kırık konteynırların tamiratı ve boya işlemleri yapılmıştır.
ü 1527,63 Kg Karışık Ambalaj Atığı kaynağında ayrı toplanmıştır.
ü 540,36 Kg Cam şişe toplanmıştır.
ü 250 kg Bitkisel atık yağ yetkilendirilmiş ﬁrma aracılığı ile hanelerden toplanmıştır.
ü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları) Derneği tarafından
düzenlenen 2019 yılı 22. Atık Pil Toplama Kampanyasında İlçemizde 560 Kg Atık pil toplanmıştır.
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IV KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler
B-Zayıﬂıklar
C-Değerlendirme
Müdürlüğümüzün 2019 faaliyetlerini sürdürürken sahip olduğu üstünlükler zayıﬂıklar ve bunlara
ilişkin değerlendirilmeler aşağıda belirtilmektedir.
A – ÜSTÜNLÜKLER
· Tam gün çalışma prensibiyle görevlendirilmiş motorize ekiplerimizin etkin kontrolü ile ilçedeki
tüm sokak ve caddelere hâkim olma.
· Karar alma ve koordine etme yetki ve gücü,
· İnsan odaklı yönetim anlayışı,
· Üretim ve emek anlayışı,
Üstünlük kriterlerine koyduğumuz tespitlerimizdir.
B – ZAYIFLIKLAR
Müdürlükte kullanılan araçların nicelik olarak yeterli nitelik olarak yetersizliği,
Zayıﬂık kriterlerine koyduğumuz tespitlerimizdir.
C – DEĞERLENDİRME
Zayıﬂıklar kriterlerine koyduğumuz tespitlerin üstünlükler kriterleriyle bütünleşmesi için
öncelikle izlenmesi gereken politikalara yönelik projelerin geliştirilmesidir. Bunun öncüsü olmak, insana
odaklı mesleğimizi ve görevimizi gerçekleştirmektir.
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER
Günümüzde daha verimli çalışmalara imza atabilmek için teknolojik anlamda gelişmelere ayak
uydurmaya çalışırken, personelin eğitim düzeyinin ne kadar yüksek olduğunun analiz edilmesi ve
insanlara olan iletişimin doğru yönde olduğunun takip edilmesi ve tüm bu sonuçlara göre hedeﬂenen
başarıya ulaşmak için yeni stratejiler üretmesi kaçınılmazdır. Stratejilerin oluşturulması için de yeni
çalışma programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Çalışma programının ilk adımı, personelin bilgi ve
donanımının artırılması amacıyla eğitimlere zaman ve kaynak yaratmaktır.
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VETERiNER iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

I-GENEL BİLGİLER

Misyon: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratmak
Vizyon: Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratabilmek için İlçemiz sınırlarında yaşayan sahipli ve
sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve sahipsiz hayvanların aşılanmalarını sağlamak. Hayvancılık
işletmelerini tespit ederek, İlçemizin hayvansal üretim ve tüketim potansiyelini belirleyerek gelecek
yıllara dönük planlamalar yapmak.
İdareye İlişkin Bilgiler:
1- Fiziksel Yapı: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
gereğince; Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakımevi ile Veteriner İşleri Müdürlüğü klinik ve
hizmet binaları, Bahçelerarası Mahallesi Bakü Bulvarı No:27/2 adresinde, 2016 Yılı Ekim ayı sonundan
itibaren hizmet vermektedir.
2- Örgüt Yapısı: Veteriner İşleri Müdürlüğü Balçova Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 63 sayılı
kararı ile kurulmuştur.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: 2019 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğü hizmet binasında internet
erişimine açık 6 adet bilgisayar, 2 adet IP telefon, 2 adet yazıcı, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı (faks-yazıcıtarayıcı-fotokopi) ile 2 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 1 scanner, 8 adet güvenlik kamerası ile izleme ve
kayıt cihazları bulunmaktadır. Belediye otomasyon sistemi ile ana binaya bağlı olup; evrak kayıt ve şehir
hayvanları kayıt programı ile iş ve işlemler bilgisayar veri tabanına işlenmektedir. Mevcut kurulu
bulunan Belediyemiz ana hizmet binasında birimler arası bilgi paylaşımı ve uyumu mevcuttur.
4- İnsan Kaynakları: Müdürlüğümüz 2019 yılında 2 Veteriner Hekim, 2 Memur (1 Şef, 1 Sağlık
Teknikeri), 1 Kadrolu İşçi (Büro İşçisi) ve 3 Belediye Şirket Personeli (Yakalama, Toplama ve Bakım
İşçisi) ile hizmet vermiştir. (Personel Durumu Tablo 2 de gösterilmiştir.)
5- Sunulan Hizmetler:
Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde; sahipli hayvanların kayıt işlemi, sahipsiz hayvanların; kayıt,
muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve işaretlenip yerine bırakılma işlemleri ile sahipsiz
hayvanlardan kaynaklanan şikayet ve istekler, ısırık yapan hayvanların müşahedeye alınması ve takibi,
bulaşıcı hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıklarda laboratuvar sonuç raporlarının ilgili mercilere
bildirimi, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve sürekli teması
sürdürmek; ana hatlarıyla sunulan hizmetlerdir.
Veteriner İşleri Müdürlüğünce sahipsiz hayvanlarla ilgili aşılama (karma, kuduz, mantar aşısı
vb.), iç ve dış paraziter ilaç uygulaması, tedavi ve müşahede altına alma, sahiplendirme, sahipsiz
hayvanların kısırlaştırılıp işaretlendikten sonra (kulak küpesi, kulağa çentik atma, mikroçip takma ve veri
tabanına kayıt etme) öncelikle alındığı ortama bırakılması; agresif olanlar ile sakat, bakıma muhtaç ve
5199 sayılı kanunla yasaklanmış köpek ırklarına ait olan köpeklerin Büyükşehir Belediyesinin
barınaklarına gönderilerek burada yaşamlarını sürdürmesi gibi çalışmalarına 2019 yılında da devam
edilmiştir.
Sahipsiz hayvanların taşınması, tedavi, aşılama ve kısırlaştırılması için Müdürlüğe getirilmesi,
ileri derecede poliklinik hizmeti gereken hayvanların Büyükşehir Belediyesinin Kültürpark, Işıkkent ve
Seyrek 'teki polikliniklerinden faydalanılması iş ve işlemleri için Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan
bir adet sürücülü çift kabin panelvan araç hizmet vermektedir.
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Veteriner İşleri Müdürlüğünce verilen hizmetler, İlçemizde ikamet eden, eğitim alarak kimlik
kartı verilmiş Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve diğer hayvanseverlerle işbirliği içinde
sürdürülmektedir.
Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen yaz okulunda, çocuklara hayvan sevgisi ve çevre
bilincini aşılamak amacıyla Hayvan Hakları Federasyonu ile ortaklaşa çalışma yapılarak eğitim verilmiş
olup, Müdürlüğümüz Geçici Hayvan Bakımevinde bulunan hayvanları ziyaret de eğitim dahilinde
gerçekleştirilmiştir.
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Müdürlüğümüze tedavi amacıyla gelen kedilerin kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunması için
kedi kafeslerimizin bulunduğu alan yenilenmiştir.
İlçemiz sınırlarında bulunan, “Pugedon” adıyla bilinen mama makinelerinin bakım ve onarımları
yapılmakta olduğundan, İlçemizde uygun görülen yeşil alanlara beslenme ve su odakları yerleştirilmiştir.
Sahipsiz hayvanların su ihtiyacını gidermek için İlçemizde uygun görülen muhtelif park ve yeşil
alanlarımızda, Geçici Hayvan Bakımevi kafesleri içinde ve gezinme alanında otomatik suluklar
bulunmakta olup, bakım ve kontrolleri yapılarak arızalı olanlar yenilenmiştir.
İlçemiz sınırında uygun görülen yeşil alanda “Pati Park” adıyla 1 adet kedi parkı oluşturulmuş,
sahipsiz kedilerin soğuktan korunmasına yönelik kedi yuvalıkları yaptırılmıştır.
6-Yönetim ve İç kontrol Sistemi: 2019 yılında Müdürlüğümüz iç kontrol denetimi görmemiş, dış
denetim ve Belediye Meclis Denetim Komisyonu tarafından denetlenmiştir.
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MALİ BİLGİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
2019 Mali Yılı Gider Bütçesinden Müdürlüğümüz Bütçesine Toplam 1.228.000,00 TL net ödenek
tahsis edilmiştir. Ödenek yetersizliği talebi üzerine; Fen İşleri Müdürlüğüne 150.000,00 TL ve Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğüne 150.000,00 TL aktarılmış olup, ödenek 928.000,00 TL kalmıştır. Personel
Giderlerine Yedek Ödenekten 81.767,22 TL aktarılmış olup, net ödenek 1.009.767,22 TL' dir. Toplam
879.653,41 TL harcanmıştır.
Bu ödeneğin 416.237,07 TL Personel gideri, Sosyal Güvenlik Kurumları 51.360,35 TL, Mal ve
Hizmet alımı giderleri 412.055,99 TL harcanmış, 130.113,81 TL ise iptal edilmiştir. Müdürlüğümüz 2019
yılı bütçe gerçekleşme oranı % 87 olarak sonuçlanmıştır. Müdürlüğümüz 2019 yılı Bütçe uygulama sonucu
Tablo 3 de, mali tablolara ilişkin açıklama Tablo 4 de gösterilmiştir.
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AĞUSTOS

ISIRIK
SONUCU
MÜŞAHADE
ALTINA
AKINAN
HAYVAN
SAYISI

BAKIM
EVİNDE
SAHİPLEDİRİLEN
HAYVAN
SAYISI

Kedi/Köpek
Diğer

MİKROÇİP
TAKILARAK
HAYBİS’E
KAYDEDİLEN
(İŞARETLENEN)
HAYVAN
SAYISI

DEĞERLENDİRME:
STRATEJİK HEDEF 2.3- Kentte bulunan hayvanlar için uygun yaşam alanları
geliştirmek, gerek hayvan sağlığı gerekse de insan sağlığı için gereken önlemleri almak.
Faaliyet 2.3.1- İlçemiz sınırları içerisinde yaralı ve acil tedaviye ihtiyacı olan sahipsiz
hayvanlara müdahale etmek için tam donanımlı hayvan Ambulansı alımı 2016 yılı için
öngörülmüş, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hizmet verildiği için projeden
vazgeçilmiştir. Bu faaliyet 2019 yılı için öngörülmemiştir.
Faaliyet 2.3.2- Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınıp izlenmesi amacı ile İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve anakent İlçe Belediyelerinin ortak veri tabanı oluşturulmuş olup; mevcut
kayıtların güncelleştirilerek bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmakta ve yeni kayıtlar Kentli
Numarası-T.C. Kimlik Numarası üzerinden ortak veri tabanına kayıt edilmektedir. 2019 yılında 30
sahipli ve 1528 sahipsiz olmak üzere toplam 1558 hayvanın Veteriner İşleri Müdürlüğümüze kaydı
yapılmış olup, veri tabanında toplam 11368 hayvanın kaydı bulunmaktadır. 672 adet Mikroçip
uygulaması yapılarak HAYBİS (Orman ve Su İşleri Bakanlığı veri tabanı) programına
kaydedilmiştir. Kuduz şüpheli temas (ısırık) vakalarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe
Müdürlüğü ile koordineli çalışılmakta olup, ısırık nedeniyle müşahede altına alınan hayvan sayısı
15 adettir. Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne 3 adet marazi madde gönderilmiş
olup, kuduz hastalığı teşhis edilmemiştir.
Faaliyet 2.3.3- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; geçici hayvan
bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve Kuruluşlar için Sahipsiz Hayvan
Edinme Formu doldurularak bakımevi sorumlusu ya da sorumlu Veteriner Hekimin de onayı ile
sahiplendirme yapılmakta olup, 2019 yılında Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakımevinden
29 hayvan sahiplendirilmiştir.
Faaliyet 2.3.4- Müdürlüğümüz; sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu amacıyla
kısırlaştırma, işaretleme, aşılama, kayıt altına alma, gerekli tedavilerini yapma ve takip etme
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda; 2019 yılında kısırlaştırılan toplam hayvan sayısı
657'dir (567 kedi, 90 köpek).
Faaliyet 2.3.5: 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin
ilgili maddeleri gereğince; Müdürlüğümüze bağlı Geçici Hayvan Bakımevi ile Veteriner İşleri
Müdürlüğü klinik ve hizmet binalarının yapımı tamamlanmış olup, gerekli donanım, tefrişat,
makine, teçhizat ve cihazların alımı gerçekleştirilmiş olup, Müdürlüğümüz 2016 Yılı Ekim ayı
sonundan itibaren Bahçelerarası Mahallesi Bakü Bulvarı No:27/2'de yeni binasında hizmet
vermeye başlamıştır. Bu faaliyet 2019 yılı için öngörülmemiştir.
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İletişim Bilgileri: Tel: 455 21 55
Fax: 455 21 54
e-posta: veteriner@balcova.bel.tr
Faaliyet 2.3.6: İlçemiz sınırları içerisinde sahipsiz kediler için “Pati Park” adıyla 1 adet kedi
parkı oluşturulmuş, kışın soğuktan korunmasına yönelik kedi yuvalıkları yaptırılmıştır.
Faaliyet 2.3.7: Sahipsiz hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için “Pugedon” adıyla bilinen
otomatik yem ve mama makinelerinin bakım ve onarımı yapılmakta olduğundan, İlçemizde uygun görülen
yeşil alanlara beslenme ve su odakları yerleştirilmiştir.
Faaliyet 2.3.8: Sahipsiz hayvanların bakım, beslenme, tedavi, aşılama vb. hizmetleri kapsamında
kliniğimize gelen hayvan sayısı 2956 olup, 1528 adet sahipsiz, 30 adet sahipli hayvan kaydı yapılmıştır.
Kliniğimize gelen hayvanların operasyon, muayene, tedavi, aşılama (karma, kuduz ve diğer aşılar), iç ve
dış paraziter ilaç uygulamaları yapılmış, kısırlaştırma ve mikroçip takılması ile hayvan bakımevinden
sahiplendirme işlemleri yapılmıştır. Yine bu amaçla 3000 kg. kuru köpek maması, 1550 kg. kuru kedi
maması harcanmıştır.
Faaliyet 2.3.9: Sahipsiz hayvanların su ihtiyacını gidermek için İlçemizde uygun görülen
muhtelif park ve yeşil alanlarımızda, Geçici Hayvan Bakımevi kafesleri içinde ve gezinme alanında
otomatik suluklar bulunmakta olup, bakım ve kontrolleri yaptırılarak arızalı olanlar yenilenmiştir.
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FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
·

FİZİKSEL YAPI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2019 yılı faaliyetlerini, Belediyemizin ana hizmet
binasının 4.katında, 1 müdür odası, 2 servis odası ve 1 arşiv odasında, 1 müdür, 4 memur, 2 işçi ve hizmet
alımı yoluyla çalıştırılan 2 şirket elemanı olmak üzere toplam 9 personel ile yürütmüştür.
·

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 yükseköğrenim 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, Tüm Yerel Sen 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 bağlanmış, 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.
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b) Faaliyet Sonuçları
Belediyemizde 2019 yılı sonu itibariyle 104 memur, 6 sözleşmeli personel, 109 işçi ve Belediye
şirketinde 238 kişi olmak üzere toplam 457.eleman istihdam edilmiştir.
Personelin özlük haklarına yönelik kademe ve derece terﬁleri, intibakları, yıllık izin, mazeret izni,
refakat 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.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN 2019 YILINDA YAPTIĞI İŞ VE
İŞLEMLER
1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin yürürlükteki hükümleri gereği ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan Kadro
Cetvelleri Belediyemiz Meclisi kararlarıyla sürekli güncellenmiştir.
2- 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 h ps://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/ adresinde yer alan
programa girişi yapılmış olup değişiklikler sürekli güncellenmiştir.
3- Belediyemizde memur kadrolarında görev yaparken emeklilik talebinde bulunan 2 adet memur
personelin emeklilik işlemleri, 1 personelin naklen tayin işlemleri tamamlanmış olup
Belediyemizle ilişiği kesilmiş ve 1 personelin açıktan ataması yapılmıştır.
4- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına uygun olarak ve ihtiyaçlar
çerçevesinde 4 mühendis, 1 Şehir Plancısı ve 1 Avukat olmak üzere 6 adet sözleşmeli personelin
sözleşmeleri yenilenmiş olup istihdamlarının devamı sağlanmıştır.
5- 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.
6- Yıl içinde bir üst öğrenimi bitiren ve daha önce S.S.K. ve Bağ-Kur'lu hizmetleri bulunan
memurların öğrenim ve hizmetleri değerlendirilerek intibakları yapılmıştır.
7- Yıl içinde kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan personelin terﬁleri yapılmıştır.
8- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici Madde 36 gereğince Son sekiz yıl içinde herhangi
bir disiplin cezası almayan memurlara kademe/derece ilerlemeleri yapılmıştır.
9- Memur personelin yıl içerisinde 7 günü aşan raporlu günleri, gereği için Mali Hizmetler
Müdürlüğüne bildirilmiştir.
10-Yaz stajını Belediyemizde yapmak isteyen 22 adet öğrencisinin başvuruları değerlendirilerek
branşları ile ilgili birimlerde ücretli staj yapmaları sağlanmıştır.
11-İzinli ve raporlu Müdürlerin yerine vekaleten görevlendirilmeler hazırlanarak ilgili birimlere
bildirilmiştir.
12-Evlenme-boşanma gibi sebeplerden dolayı soyadı değişen işçi ve memur personel için kayıtlar
güncellenmiştir.
13-İşçilerin, iş akitlerinin devam edebilmesini teminen 10 kişi adına Meclis Kararıyla onaylanan İşçi
Vize Onayları kayıtlarımıza girilmiştir.
14-Toplu İş Sözleşmesinin maddeleri gereğince; Evlenme, sünnet, eğitim, giyim temizlik ve erzak
Yardımlarının yapılabilmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
15-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.
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1- Müdürlüğümüze ait 2019 yılı Taşınır Yönetim Hesabı Raporları hazırlanarak Mali Hizmetler
Müdürlüğüne ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
2- Yıl boyunca Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan gelen tamim ve genelgeler
gerektiğinde ilgili birimlere dağıtılmıştır.
3- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince giyecek yardımı almaya hak
kazanan memur personel için giyecek yardımı sağlanmıştır.
4- Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere gerekli olan kırtasiye ve diğer tüketim
malzeme alımları yapılmıştır.
5- Tüm personelin izin ve rapor işlemleri yapılmış ve kayıtlara işlenmiştir.
6- Sendikalı İşçi personelin izin çizelgeleri düzenlenerek, izin avans yazıları ödeme yapılmak üzere
Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
7- Her ay aylık iş gücü çizelgesi hazırlanarak Türkiye İş Kurumuna internet üzerinden girişi
sağlanmıştır.
8- Naklen tayin, atama ve iş talepleri ile ilgili dilekçe sayılı Kanununlara sırası ile yazışmaları
yapılmıştır.
9- Başvuruda bulunan işçi personelin SSK'da ve Bağ - Kur'da geçen hizmet yıllarının tespiti için
gerekli yazışmalar yapılmıştır.
10- Emeklilik işlemleri tamamlanan 10 işçi personelin, kıdem tazminatları hesaplanıp tahakkuku
yapılarak ilgili kurum ve birimlere gönderilmiştir.
11- Bir işçi personelin kıdem tazminatları hesaplanıp tahakkuku yapılarak ilgili kurum ve birimlere
gönderilmiştir.
12- Kamu İstihdamı ile ilgili istihdam edilen personel sayılarına ilişkin bilgiler tablo halinde 2019
Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Balçova Kaymakamlığına bildirilmiştir.
13- Devlet Personel Başkanlığının E Uygulama internet portalına tüm personel (işçi-memur ve
sözleşmeli) bilgileri girilmiş olup güncellemeler sürekli yapılmıştır.
14- Engelli ve eski hükümlü kontenjan durumlarıyla ilgili yazışmalar sürdürülmüştür. Bu kapsamda 5
adet işçi ve 2 memur personel engelli kadrosundan,2 eski hükümlü işçi kadrosundan istihdam
edilmektedir.
15- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince Belediyemizin tüm yükümlülükleri
yerine getirilmiştir.
16- İş Sağlığı ve İş Güvenliği toplantı tutanakları hazırlanarak birimlere bilgi verilmesi sağlanmıştır.
17- İş Yeri Hekimi ile sözleşme yenilenmiştir.
18- Belediyemiz ile memur ve sözleşmeli personeli temsilen Tüm Yerel Yönetim Çalışanları
Sendikası (Tüm Yerel - Sen) arasında Yerel seçimlerin yenilenmesi ile Seçilen Yeni Belediye
Başkanı ile 01.04.2019-31.12.2019 dönemi için toplu iş sözleşmesi başlamış olup görüşmeler
yapılmış toplu sözleşme imzalanmıştır.
19- Toplu İş Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereği Disiplin Kurulu, İşçi Sağlığı kurulu ile Hasar ve
Zarar Tespit Komisyonu toplantıları yapılmış ve ilgili kararlar bağıtlanmıştır.
20- İşçi personelin Aylık puantaj cetvelleri hazırlanmış maaş hesabına ay içinde giriş yapılabilmesi
için gerekli bilgiler Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
21- İşçi ve Memur Programlarında personel bilgileri aksatılmadan düzenli güncellenmiştir.
22- Çalışan personelin özlük işlemlerinin büyük bir bölümü ''Memur'' ve ''İşçi'' programları üzerinden
elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu durum büyük oranda zaman ve kırtasiye tasarrufu
sağlamaktadır.

110

111

112

RUHSAT VE DENETiM
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
A) YETKİ ve FAALİYETLER
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanunun,– 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin,2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanununun öngördüğü
şekilde yetki ve sorumluluklarını uygular.
Yapılan denetimler neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ruhsat almaya yönlendirilmiş,
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilen işyerleri, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde kontrol edilerek
gerekli raporlar düzenlenmiş ve verilen ruhsatların örnekleri ilgili kurum ve kuruluşlara süresi içinde
gönderilmektedir.
2019 yılı içerisinde Balçova sınırları dahilinde bulunan Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerine 200 adet
işyeri denetimi hedeﬂenmiş bunlardan 100 adeti Sıhhi işyeri, 10 adeti Gayri Sıhhi Müessese işyeri olmak
üzere toplam 110 adet işyeri ruhsatlandırılmıştır.
2019 yılı içerisinde düzenlenmiş olan işyeri açma ve çalışma ruhsatları karşılığında alınan ruhsat
harçları 63.331,63 .- TL olarak gelir kaydedilmiştir.
B) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
- ÖRGÜTSEL YAPI
Müdürlük faaliyetleri 1 Müdür, 6 personel tarafından yürütülmektedir.
- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Müdürlüğümüzün her türlü yazışmaları, ruhsat hazırlamaları elektronik ortamda yapılmakta olup,
tahakkuk işlemleri diğer birimler ile yürütülmektedir.
- İNSAN KAYNAKLARI
Müdürlüğümüz çalışmalarını 1 Müdür, 2 Memur (Şef kadrosunda), 1 Memur, 2 İşçi Personel ( Büro
Elemanı ) ve 1 Şirket Elemanı ile yürütmektedir.
C) KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müdürlüğümüz 2019 yılında çalışmalarına devam etmiş olup,Belediyemiz dahilindeki işyerleri
denetim ekibimizce yerinde kontrol edilmektedir.
Balçova Kaymakamlığınca oluşturulan Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin
Belgesinin alınması ile ilgili İnternet Salonlarının denetimi komisyonuna katılım sağlanmıştır.
Kurum içi ve kurum dışı ilgili kuruluşlar ile çalışmalar düzenli olarak sağlanmaktadır.
Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi müdürlüğümüz elemanlarınca işyeri denetimlerinin adres bazında
devam ettirilmiştir.
Ruhsatsız olan ve ruhsat almaya yanaşmayan işyerleri için gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.
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iMAR VE ŞEHiRCiLiK
MÜDÜRLÜĞÜ
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BAĞLI BİRİMLER
1.1- Yapı Ruhsat, Yapı Denetim ve Yapı Kullanma Birimi
Yapı Ruhsat Birimi
Yapı Denetim Birimi

Parselde jeolojik çalışmalar

Binanın yapım aşaması

Binanın son hali

Yapı Kullanma İzni Birimi:
1.2- Plan ve Proje Birimi


İmar Durumu Birimi:

Şehir Planlama Birimi:
Emlak İstimlak Birimi:
1.3- Yapı Kontrol Birimi:
1.4- Harita Birimi:
1.5- İdari, Mali Hizmet ve Numarataj Birimi:
Arşiv Birimi:
Evrak Kayıt Birimi:
Mali Hizmet Birimi:
Numarataj Birimi:
FAALİYET SONUÇLARI
1- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
1.1a- Yapı Ruhsat Faaliyet Sonuçları

2019 yılı içerisinde 64 Adet Yapı Ruhsatı düzenlenmiştir. Bu ruhsatlardan 30 adedi Yeni Yapı
Ruhsatı, 5 adedi Tadilat Yapı Ruhsatı, 27 adedi isim değişikliği ruhsatı, 1 adedi Kullanım Değişimi Ruhsatı
ve 1 adedi Yenileme Ruhsatı düzenlenerek ilgililerine teslim edilmiştir.
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2019 YILI RUHSATLARIN DAĞILIMI
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2019 YILI EĞİTİM MAHALLESİ RUHSATLARIN DAĞILIMI
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2019 YILI ONUR MAHALLESİ RUHSATLARIN DAĞILIMI

2019 YILI ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ RUHSATLARIN DAĞILIMI
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2016 YILI KORUTÜRK MAHALLESİ RUHSATLARIN DAĞILIMI
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2019 YILI FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ RUHSATLARIN DAĞILIMI
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2019 YILI TELEFERİK MAHALLESİ RUHSATLARIN DAĞILIMI
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Sığınaklı Yapı Ruhsat Faaliyet Sonuçları:


2019 yılı içerisinde 1 adet Sığınaklı İnşaat Ruhsatı verilmiştir.

1.1.b. Zemin Etüd Çalışmaları

Belediyemizce ruhsat verilen tüm parsellerde Belediyemizde görevli jeoloji mühendisi tarafından zemin
etüd çalışmalarının yerinde denetimi yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde toplam 35 adet zemin sondajı
denetimi yapılmıştır.

DİNLER BAHÇESİ PROJESİ;

Korutürk Mahallesi, Havuzbaşı sokak no.24 adresinde; Sn Nevzat SAYIN tarafından Mimari
Projesi tasarlanan, 2019 yılında 1.571 m² lik arsa üzerine Dinler Bahçesi içerisinde 844 m² toplam inşaat
alanı olan Cem evi inşaatına başlanmıştır.
3 Ana Bölümden oluşturulan Cem evi projesinde;
A Bölgesinde: Cem Salonu, Ayakkabılık, Dede Odası, Lokma Odası, Kütüphane ve Derslik
B Bölgesinde: Orta Bölüm olup, yaklaşık 500 m² lik Geniş bir Avlu,
C Bölgesinde: Mutfak, Morg, Gasilhane, Su Deposu bölümü ve Rögar odası,
Yemek Salonu, Danışma odası, Bay bayan Engelli Wc olarak teşkil edilmiştir.
Çatı Malzemesi Çelik Konstrüksiyon olarak projelendirilen Cem Evi'nin yaklaşık 33,000 ton
ağırlığına olan çatı imalatı tamamlanmıştır.
Betonarme Karkas işleri tamamlanan Cem evinin sıva imalatları ile birlikte kaba İnşaat kısmı
tamamlanmış olup, Dış cephe kaplama Malzemesi ile İnce İnşaat Kısmı yapıma devam edilmektedir.
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BALÇOVA KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI
12.09.2018 tarihinde yeni yapı ruhsatı verilmiş olup, 15.03.2019 tarihinde isim değişikliği ruhsatı ile
müteahhit ﬁrma belirlenmiş, 03.04.2019 tarihinde iş yeri teslimi ile inşaat başlanmıştır. Toplam inşaat
alanı 5986 m²dir. Temel üst kotu -3,20 m, çelik tonoz çatı +24,60 m de tamamlanmaktadır.
Bodrum katda (-3,20m kotu / 0,00 kotu arası ); 42 araçlık kapalı otopark, su depoları + hidrofor,
elektirik odaları mevcuttur.
Zemin katda ( 0,00 kotu / +5,50m ve +6,40m kotu ); 2 adet cafe, çok amaçlı salon ( 200 kişilik
) , toplantı salonu ( 171 kişilik ), sergi ve fuaye alanları mevcuttur.
Toplantı salonu gelebilecek talebe göre farklı amaçlı kullanılabilmesi için, kaldırılabilir ayırıcı seperatör
duvar ile ikiye bölünebilecektir.
+5,50m kotu ve +6,40m kotu / +9,90m kotu arasında; kütüphane, konferans salonu ( tiyatro
ve konser salonu, 800 kişilik ), açık teras, bay / bayan giyinme odaları ve wc ler, sergi ve fuaye alanı
mevcuttur.
Konferans salonunun ( tiyatro ve konser salonu ) 1.kat tribünü (549 kişilik) bu kotda bulunmaktadır.
+9,90m kotu / 15,40m kotu arasında; Konferans salonunun ( tiyatro ve konser salonu ) 2.kat
tribünü (251 kişilik) bu kotda bulunmaktadır. Sergi ve fuaye alanı mevcuttur.
+15,40m kotu / +19,80m kotu arasında; Teras , Sergi ve fuaye alanı, galeri boşluğu
bulunmaktadır.
+19,80 m kotu / +24,60 m kotu arasında ;Teras çatı ( jenaratör ve iklimlendirme cihazlarının
bulunduğu), merdiven evi, asansör makine dairesi, 2 adet tonoz çatı bulunmaktadır.
19,80 m kotunda aküstik ses yalıtımı katmanı yapılacaktır.
Kültür Merkezinde 2 adet yangın merdiveni, bir adet ana merdiven, 1 adet asansör projelendirilmiştir.
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Şu ana kadar Kültür Merkezi İnşaatında imalatlarımızda;
Kültür Merkezi İnşaatında 9400 m³ kazı yapılmıştır.
Çelik tonoz çatı ( 2 adet ), +5.50m kotu sundurma, +15,40m kotu sundurma, +19,80m kotu kompozit
döşeme, +19,80m kotu sahne ve ışık sistemleri için kullanılacak kedi yolları için 230 ton proﬁl çelik
kullanılmıştır.
Ø8-Ø12 ve Ø14-Ø32mm çap aralıklarında 440 ton nervürlü demir kullanılmıştır.
Kolon, kiriş, perde, merdiven v.b imalatlarda 7200 m² plywood düz yüzeyli betonarme kalıbı
kullanılmıştır.
Kültür Merkezi İnşaatında döşemelerde 7400 m² kaset kalıp kullanılmıştır.
Kültür Merkezi İnşaatında betonarme karkası için C35/45 basınç dayanımlı 5200 m³ hazır beton
kullanılmıştır.
Kültür Merkezi İnşaatında 20cm kalınlığında techizatsız (g4 sınıfı) gazbeton duvar blokları ile 4600 m²
duvar örülmüştür.
Aralık 2019 sonu itibarıyla, Kültür Merkezi İnşatında kaba inşaat tamamlanmış olup, 1500 m² lik alanda
cam giydirme işleri ve 1600 m² lik alanda +19,80m kotu / +24,60m kotu aralığında çelik proﬁl imalatı
tamamlanmış olan iki adet tonoz çatının titanyum+ çinko çatı kaplama malzemesi ile kaplanması işi
devam etmektedir.

İnşaat aşamaları
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OLGUN GENÇLİK MERKEZİ

Belediyemizce; yaptırılması planlanan inşaatın (Olgun Gençlik Merkezi )
yaptırılmış, yapı ruhsatı eki projeler onaylanarak Yapı Ruhsatı verilmiştir.

Zemin Etüd Raporu
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SOSYAL PROJELERİMİZ;

BEYAZ BARETLİ KADINLAR PROJESİ

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesinin, İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyan kadınlara
yönelik hayata geçirdiği projedir.

Mühendis adayı öğrenci kadınların;

* Mesleki olarak donanımlı,

* Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı aksiyon alabilecek bilgi birikimine sahip olarak meslek
hayatlarına özgüvenli başlamalarını sağlamak için başlayan gençlik, mühendislik ve toplumsal cinsiyet
eşitliği projesidir.

Proje kapsamında; ihtiyaçlı öğrencilere öğrenim bursu, teknik eğitimler, sosyal mühendislik
eğitimleri, mentorluk desteği ve birçok yönden desteklemeyi amaçlayarak farkındalık ve cinsiyet eşitliği
sağlanması planlanmıştır.

İzmir İnşaat Mühendisleri Odası tarafından başlatılan Türkiye de bir ilk olan “Beyaz Baretli
Kadınlar Projesi'' İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Çiğli
Belediyesi tarafından desteklenmektedir.

Projenin tanıtıma Balçova Belediyesi ev sahipliği yapmıştır. İhtiyaçlı öğrencilere laptop
verilmiştir. Ve proje kapsamında Balçova Belediyesi personeli kadın inşaat mühendisleri ile mentorluk
desteği vermektedir.
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Yapı Denetim Faaliyetleri


2019 yılı içerisinde 918 adet Yapı Denetim Başvurusu değerlendirilmiştir.

Hakediş Aşamaları

Yapı denetimleri kontrolleri 6 seviyede yapılmaktadır.
1.
Hakediş: (%10 seviye) ruhsat onaylandıktan sonra yapı denetim ﬁrmalarına proje inceleme bedeli
olarak %10 hakediş onayı verilir.
2.
Hakediş (%20 seviye): İnşaata başlama aşamasında Yapı Denetimler ve Şantiye Şeﬁ tarafından
onaylanarak Belediyemize sunulan İşyeri Teslim Tutanağına istinaden onaylanır. Temel Üstü ve Su
Basman Vizesi onaylanarak Yapı Denetim Firmalarının %20 hakediş bedeli ödenir.

3.
Hakediş (% 60 seviye): Binanın betonarmesinin tümüyle bitirilmesiyle yapı denetim ﬁrmaları seviye
onayı müracatı yapar, yerinde yapılan kontrollerden sonra seviye onaylanır ve %60 hakediş ödemesi
yapılır
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4.
Hakediş (%80 seviye): Binanın tüm bölme duvarlarının ve cephelerinin projeye uygunluğu,
binanın ısı yalıtım onayının yapılması sonrasında yapı denetim şirketine %80 hakediş ödemesi yapılır.
5.
Hakediş (%95 seviye):Binanın mekanik ve elektrik tesisatı tamamlanarak, sıva ve ince işlerinin de
ruhsat ve eklerine uygun şekilde bitirilmesinden sonra yapı denetim şirketine %95 hakediş ödemesi yapılır.
6.
Hakediş (%100 seviye): İş bitirme belgesi müracatından sonra yerinde gerekli kontroller yapılarak
onaylanır ve binaya yapı kullanma belgesi düzenlenir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyet Sonuçları:


2019 yılı içerisinde 52 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir
2019 YILI MAHALLELERE GÖRE YAPI KULLANMA
BELGELERİNİN DAĞILIMI

2019 YILI AYLARA GÖRE YAPI KULLANMA BELGESİ
DAĞILIMI
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KORUTÜRK MH.

ÇETİN EMEÇ MH.

EYLÜL

FEVZİ ÇAKMAK MH

ONUR MH.

TELEFERİK MH.

BAHÇELERARASI MH.

2019 yılında 26 adet asansör tescili yapılmıştır. Ayrıca ısı yalıtım ve su yalıtımının yerinde kontrolleri
yapılmıştır.
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Brüt Alan 'İlişik Kesme Ek-1 Belgesi' Faaliyet Sonuçları:

2019 yılı içerisinde 52 adet Ek:1 “İlişik Kesme” Belgesi başvurusu yapılmış olup müdürlüğümüzce
düzenlenerek ilgili vatandaşlara verilmiştir.
Plan ve Proje Birimi Faaliyet Sonuçları:
İmar Durumu Faaliyet Sonuçları:

2019 Yılı içerisinde 178 adet Resmi ve 74 adet Dilekçe olmak üzere toplam 252 adet imar durumu
sonuçlandırılmıştır.
Şehir Planlama Birimi Faaliyet Sonuçları:

İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları Kesimi kapsamında 2017 yılında
yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 2018 yılında itirazlar ve
düzeltme talepleri doğrultusunda kısmi değişiklikler yapılmıştır. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı'nın ilgili talepleri doğrultusunda hazırlanan, Temalı Park ile Spor Tesis Alanının
yer değişikliğini içeren, İzmir İnciraltı Turizm Merkezi Tevsii Balçova Kaplıcaları Kesimi 1. Etap 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve
1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliği önerileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve
Değerlendirme Kurulu'nun (PİDK) 22.03.2019 tarih ve 2019-4/3 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve ilgili
Bakanlıkça 2634 sayılı yasanın 7. Maddesi uyarınca 07.05.2019 tarihinde onaylanmıştır.

Çamlıkküme bölgesinde (İzmir Otobanı ve Hacı Ahmet Deresi arasında bulunan yaklaşık 42
hektarlık bölge) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı çalışmaları kapsamında 2017
yılında yapılan jeotermal kaynak koruma etüt raporu ve 2018 yılında güncellenen jeolojik-jeoﬁzik etüt
raporları akabinde gerekli veri raporları ve analizler oluşturulmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile
yapılan toplantılar doğrultusunda plan yapımı için 22 adet kurum ve kuruluşa, sorumluluk alanları
kapsamında kalan konularla ilgili Kurum Görüşü talebinde bulunulmuştur. Taslak imar planı çalışmaları
yapılmış olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak son toplantılar doğrultusunda netleşecektir.

Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı Yetk l ler le Toplantılar Düzenlenm şt r.
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Kamuoyunda “Balçova Arsa Mağdurları” olarak bilinen ve 1970'li yıllarda makbuz karşılığı
ödeme yapan yaklaşık 2500 kişi tapusunu almış olup, tapusunu almadığı beyan edilen yaklaşık 1000 parsel
bulunmaktadır. Tapusu bulunan ve Karayolları kamulaştırması sonucu kalan 1900 adet parsel için,
253.000m² inşaat alanına sahip 173.000m² büyüklüğünde imar parseli, ihtiyacı bulunan sosyal ve teknik
altyapı alanı ile birlikte 2011 yılında planlanmıştı. Ancak, bu plan doğrultusunda 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması yaparak vatandaşlara imar parsellerini teslim etmek,
yüksek zayiat oranları nedeniyle mümkün olamamıştı. Bu doğrultuda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile Ankara'da görüşmelerde bulunulmuş, çözüm sürecinin
tanımlanması ve paydaşların belirlenmesi amacıyla Bakanlık yetkilileri ile Belediyemiz bünyesinde
toplantı yapılmış, arazide tespitlerde bulunulmuştur.
Bu amaç doğrultusunda, Bakanlık yetkilendirmesi ile İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Kadastro Müdürlüğü,
Balçova Tapu Müdürlüğü, İzmir Milli Emlak İl Müdürlüğü ve Belediyemizi temsilen birimimizin
bulunduğu komisyonda 8 adet toplantı yapılmış, toplantılar için diğer kurumlar ve birimimizce arşiv
verileri toplanmış, yapılan müzakereler sonucunda sorunun tanımlanmasını amaçlayan komisyon raporu
oluşturulmuştur. 05/04/2019 ile 18/06/2019 tarihleri arasında toplanan komisyonun hazırladığı rapor,
değerlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir.

İzmir 1 nolu TVK Bölge Komisyonu' nun 09.11.2018 tarih ve 577 nolu kararında belirtilen;
''Koruma amaçlı imar planlarının ilgili Belediyesi tarafından ivedilikle hazırlanması'' yönünde karar
alındığının bildirilmesi üzerine, İzmir-İnciraltı Turizm Merkezi (İnciraltı Kesimi) 1/5000 ölçekli Koruma
Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı hazırlanması için Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ziyarete gidilmiş
ve planlama sürecinin tanımlanması konusunda görüşmelerde bulunulmuştur.
1.3.Yapı Kontrol Birimi
2019 Yılı içerisinde yapılan işlemler.
YAPI TATİL ZAPTI

85
76

ENCÜMEN PARA CEZASI
76
ENCÜMEN YIKIM KARARI
CEZALI RUHSAT
24
CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİLDİRİLEN
(TCK 184. maddeye göre bina niteliğinde yapılan aykırılıklar
bildirilmiştir.)
7
TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KURULUNA BİLDİRİLEN
(Doğal Sit Alanında tespit edilen aykırılıklardır.) işlem yapılmıştır.
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2019 YILI MAHALLELERE GÖRE MÜHÜRLEME İŞLEMLERİ
5

3

8
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3
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EĞİTİM

KORUTÜRK MH.

ÇETİN EMEÇ MH.

FEVZİ ÇAKMAK MH

ONUR MH.

TELEFERİK MH.

BAHÇELERARASI MH.

İNCİRALTI MH.

2019 YILI YAPI KAYIT BELGESİ DAĞILIMI
45

89

48

41
64

70
77

49

FEVZİ ÇAKMAK MAH.

ONUR MAH.

EĞİTİM MAH.

KORUTÜRK MAH.

TELEFERİK MAH.

ÇETİN EMEÇ MAH.

İNCİRALTI MAH.

BAHÇELERARASI MAH.

2019 yılında Belediyemize 483 adet Yapı Kayıt Belgesi iletilmiştir.
1.4- Harita Birimi Faaliyet Sonuçları:
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 09.04.2018 tarihinde onaylanan İzmir İnciraltı Turizm Merkezi
Tevsii Balçova Kaplıcaları Kesimi 2. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine uygun olarak
3194 Sayılı İmar Kanunun 18. maddesine göre düzenlenen 124 nolu parselasyon planı, Belediye
Encümenimizin 05/09/2019 tarih 314 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Encümeninin 19/09/2019 tarih 01.1080 sayılı kararı ile onanmış olup, 03/10/2019 – 04/11/2019 tarihleri
arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Askı süresindeki itirazlar, Belediye Encümenimizin 07.11.2019
tarih ve 398 sayılı kararı ile uygun bulunmamış ve bu itirazlar İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin
28/11/2019 tarih 01.1519 sayılı kararı ile de reddedilerek parselasyon planı kesinleşmiş, 27/12/2019
tarihinde kadastro ve tapu tescilleri tamamlanmış ve yeni tapular, sahiplerine teslim edilmiştir.
Parselasyon planı, toplam 251.329.04m2 mülkiyet alanı ve kadastral yol/kanal alanlarını
kapsamaktadır.
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KULLANIM

ALAN (m2)

TTA

126712

TİCARET

27841

YEŞİL ALAN

19297

BHA

3401

BHA (KÜR TESİS ALANI) 13998
TEMALI PARK

7442

AÇIK SPOR ALANI

9835

YAPI YASAKLI ALAN

7533

ARA TOPLAM

216059

YOL+OTOPARK

68625

TOPLAM

284684

OP (Adet)(Cep OP hariç)

400

135

Ayrıca ;
2019 yılı içerisinde;
a) 34 adet Proje kontrolüne esas olacak teknik uygulama sorumluluğu dosyası ( Kitle ve Kot) başvurusu
bulunmaktadır bu başvurulara gerekli arazi ve dosya kontrolleri yapılmıştır.
b) 32 adet Temel vizesi kontrolü başvurusu bulunmakta olup temel demirleri döşenmiş inşaata kontrole
gidilerek müracaatlar değerlendirilmiştir.
c) 32 adet Temel Üstü vizesi kontrolü başvurusu bulunmakta olup yerinde kontrole gidilerek müracaatlar
değerlendirilmiştir.
İdari, Mali Hizmet ve Numarataj Birimi Faaliyetleri:
Numarataj Birimi Faaliyet Sonuçları:
2019 yılı içerisinde; 53 adet resmi 725 adet dilekçe ile toplam 778 adet numarataj krokisi ve belgesi
düzenlenerek ilgili vatandaşlara teslim edilmiştir
2019 YILI NUMARATAJ BELGELERİ

1000

725

500
53

0
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Yanan Yıkılan Binaların Faaliyet Sonuçları:


2019 yılı içerisinde toplam 29 adet Yanan Yıkılan Binalar Formu düzenlenmiştir.
2019 YILI YIKIM RAHSATLARININ MAHALLELERE GÖRE DAĞILIMI
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2019 yılı içerisinde Yanan Yıkılan Binalar Formu düzenlenen binaların 24 adedi için riskli yapı yıkım izin
belgesi verilmiştir.

2019 YILI RİSKLİ YAPI YIKIM RUHSATLARI
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mahallelere göre riskli yapılar

2019 yılı içerisinde 2 adedi Fevzi Çakmak Mahallesi, 1 adet Korutürk Mahallesinde, 1 adedi Eğitim
Mahallesi ve 1 adedi Çetin Emeç Mahallesinde olmak üzere toplam 5 adet normal yıkım izni verilmiştir.

2019 YILI NORMAL YAPI YIKIM RUHSATLARI
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Hisse Satışı Faaliyet Sonuçları:
2019 yılı içerisinde;

3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre; 743 ada, 71 parselde kayıtlı 112,00m yüz
2
ölçümlü taşınmazda 8m 'lik Belediye hissemizin 28.000,00TL bedel ile satışı yapılmıştır.
2
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2019 YILI EVRAK DAĞILIMI

1186

RESEN EVRAK
1692

GELEN RESMİ YAZIŞMALAR
MUHTELİF DİLEKÇE

5250

2019 yılı içerisinde toplam 88 adet CİMER başvurusu bulunmaktadır.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası faaliyetler
İnşaat Ruhsatı

64

Temel Üstü

32

Yapı Uygunluk

43

Numarataj

778

Yol Bedeli

63

Yapı Kullanma

52

İmar Durumu

252

İmar hattı-Kitle Kot

34

Mühür Zaptı

85

Mekanik Uygunluk

52

Isı Yalıtım

57

Yapı Denetim

918

138

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE YILI
2019
MÜDÜRLÜK ADI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Balçova’da kentsel gelişim çalışmalarını sürdürmek
STRATEJİK AMAÇ 1
STRATEJİK HEDEF 1.2

Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir dene m sistemi kurmak

PERFORMANS HEDEFİ

Kaçak yapılaşmanın engellenmesi amacıyla daha etkin bir dene m sistemi kurmak

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2019 YILI
HEDEFİ

HEDEFİN
2019 YILI
SAPMA
GERÇEKLEŞMESİ
ORANI (%)

Gerçekleşmenin Oranı (%)

100

85

FAALİYETİN ADI

2019 YILI
2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ
MALİYETİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI (%)

Ruhsatsız ve Ruhsata aykırı
yapılaşmalara mühür işlemi

-

-

STRATEJİK HEDEF 1.4

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği ar rarak hizme n vatandaşlara daha etkin bir
şekilde ulaş rılmasını sağlamak

PERFORMANS HEDEFİ

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği ar rarak hizme n vatandaşlara daha etkin bir
şekilde ulaş rılmasını sağlamak

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2019 YILI
HEDEFİ

160

İnşaat Ruhsat Sayısı

15,00

SAPMA NEDENİNİN AÇIKLANMASI

İmar Barışı kapsamında Yapı Kayıt
Belgeleri alınması.
KAYNAKTAN SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

HEDEFİN
2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ SAPMA
ORANI (%)

SAPMA NEDENİNİN AÇIKLANMASI

64

P.A.İ.Y 'nde bazı maddelerin
Danıştay kararıyla iptal edilmesi
sonucu bir süre ruhsat
verilememesi, yürürlüğü giren
Türkiye Bina ve Deprem
Yönetmeliği doğrultusunda ruhsat
başvurusu yapabilmek için gereken
esasların uzun süre boyunca
belirlenmemiş olması ve Ekonomik
durgunluk yeni bina yapım talebini
azaltmış r.

57,33
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FAALİYETİN ADI

2019 YILI
2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ
MALİYETİ

HEDEFİN
KAYNAKTAN SAPMA NEDENİNİN
SAPMA
AÇIKLANMASI
ORANI (%)

İmar Kanunu 18. md.
Uygulamaları

100.000.00

35.400,00TL

64,6

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2019 YILI
HEDEFİ

2019 YILI
HEDEFİN
SAPMA NEDENİNİN AÇIKLANMASI
GERÇEKLEŞMESİ SAPMA
ORANI (%)

1

0

İşin piyasa ﬁyatlarının al nda
yap rılması.

Bütçe imkanları dahilinde
sonuçlanamamış r
100,00

Kamulaştırma Sayısı

FAALİYETİN ADI

2019 YILI
2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ
MALİYETİ

Kamulaş rma Yapılması

1000000,0

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2019 YILI
HEDEFİ

HEDEFİN
2019 YILI
SAPMA NEDENİNİN AÇIKLANMASI
GERÇEKLEŞMESİ SAPMA
ORANI (%)

60

50

Ada Sayısı

FAALİYETİN ADI

2019 YILI
2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ
MALİYETİ

Ada Etüdlerinin Yapılması

0

HEDEFİN
KAYNAKTAN SAPMA NEDENİNİN
SAPMA
AÇIKLANMASI
ORANI (%)

16,66
HEDEFİN
SAPMA
ORANI

İmar durumu taleplerinin az
olması.
KAYNAKTAN SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

0
0,00
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FEN iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Yatırım ve Hizmetler
Müdürlüğümüz mevzuatın verdiği yükümlülükler ve Belediye Yönetimi'nin vatandaşların
hayatlarını kolaylaytırmak amacıyla verdiği görevleri yerine getirir. Bu kapsamda ilçemizde alt-yapı ve
üst yapı iş ve düzenleme işleri ve hizmet ulaştırma anlamında geniş bir çerçevede hizmet veren Fen
İşleri Müdürlüğümüz ve alt birimlerinin hizmetleri şu şekildedir.
Fen İşleri Müdürlüğünce hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ihalesi yapılan işlerimiz
·

·

·

·

·
·
·

2019 yılı 4 aylık yakıt hariç 11 adet sürücülü 9 adet sürücüsüz 20 adet araç kiralama hizmet alımı işi
2019/186731 kayıt numarası ile 22.04.2019 tarihinde 423.610,96 TL bedelle ihalesi yapılarak;
30.04.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
2019 yılı 4 aylık hariç 12 adet sürücülü-8 adet sürücüsüz 20 adet araç kiralama hizmet alımı
2019/328572 kayıt numarası ile 05.08.2019 tarihinde 455.487.36 TL bedelle ihalesi yapılarak
22.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
2019 yılı 4 aylık yakıt hariç, 11 adet sürücülü-10 adet sürücüsüz 21 adet araç kiralama hizmet alımı
işi 2018/694845 kayıt numarası ile 28.12.2019 tarihinde 388.760,96 TL bedelle ihalesi yapılarak
08.01.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
2019 yılı yakıt ve sürücüleri dahil 11 adetv iş makinesi ve araç kiralama işi 2018/428505 kayıt
numarası ile 02.10.2018 tarihinde 1.526.100,00 TL bedelle ihalesi yapılarak 24.10.2018 tarihinde
sözleşme imzalanmıştır.
2019 yılı akaryakıt alım işi 2018/362903 kayıt numarası ile 18.09.2018 tarihinde 1.750.635,00 TL
bedelle ihalesi yapılarak; 23.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
2020 yılı Serbest piyasadan Elektrik Enerjisi alım işi 2019/531126 kayıt numarası ile 03.12.2019
tarihinde ihalesi yapılan, ancak katılım sağlanmadığından iptal edilmiştir.
2019 yılı Hammadde Alımı işi. 2018/380723 kayıt numarası ile19.09.2018 tarihinde 284,000tl
bedelle ihalesi yapılarak 24.10.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
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8

Vali Kutlu Aktaş
İlkokulu

9

Balçova İmam Hatip
Ortaokulu

10

Balçova Anadolu
Lisesi

11

Salih Dede Anadolu
Lisesi

12

Mehlika Emir Altay
Anaokulu

13

Ertuğrul Gazi Ortaokulu

14

Baş Öğretmen
İlköğretim Okulu

15

Ertuğrul Gazi İlkokulu

16

Asil Nadir İlkokulu

17

Yusuf Uz Ortaokulu

İç cephe komple sınıﬂar koridorlar boyandı
Dış cephe komple boyandı (arka cephe sıva tamiri yapıldı)
1 adet sınıf kapı kanadı değişimi
Çatı parapetleri izalasyonunun yapılması
Elektrik tesisatı bakım onarım işleri yapılmıştır.
Korkuluk Yapılması işi
İç cephe komple sınıﬂar koridorlar boyandı
Dış cephe komple boyandı
Çatı komple aktarılarak kiremit altı membran ile izolasyonu sağlandı.
Komple çatı aktarılarak mukavemetini yitirmiş tahta, direk, mertek vb.
değiştirildi. Kremit altı su yalıtım membranı serildi.
Kırık kremitler yenileriyle değiştirilerek çatı revizyon edildi.
Zemin kattaki iptal edilmiş olan tuvaletlerin tekrardan aktif hale
getirilmesi işi yapılmıştır. Elektrik ana hat branjman ve dağıtım panosu
revizyon işlemleri yapılmıştır.
Dış cephe komple boyandı
Spor soyunma odası, prefabrik binaların tabanına fayans yapıldı ve
duvarları boyandı.
Öğretmenler çay ocağı evye batarya sistemi yenilendi
Çatı ışıklık komple yeniden yapıldı
Dış cephe komple boyandı
Bahçede iki kapalı alan çatı örtüsü yenilendi. (trapez sac ile kaplandı)
Yangın çıkış kapısı yapıldı.
İstinat duvarı alt kısmı sıvandı(öğrenciler resim çalışması için)
İç cephe sınıﬂar ve koridorların boyanması
Bakım ve onarımları yapıldı
İç cephe sınıﬂarın ve koridorların boyanması
Bahçe kapısının yenilenmesi
Bakım ve onarımlarının yapılması
İç cephe sınıﬂarın ve koridorların boyanması
Dış cephe binanın boyanması
İç cephe sınıﬂarın boyanması
Dış cephe binanın boyanması
Bakım ve onarımlarının yapılması işi
Elektrik tesisatında revizyon yapılması
Tuvaletlerde sıhhi tesisat bakım onarımı yapılmıştır.
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*Kooperatif ve Semtevleri Satış Noktası yapım işi
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*Parklarda Bulunan Oyun Gruplarının Bakım Ve Onarımlarının Yapılması
*Belediyemiz Teleferik Piknik Alanına Barbekü Alımı İşi
*Ali Paşa, Ceviz sokak, A.Süleyman sokak ve Çalı sokakta tretuvar ve Parke taş imalatları yapılması

*Ata Caddesi, Zambak Sokak ve Menekşe sokakta parke taş tamiratları ve tretuvar
yapılması
*Adalet ve Demokrasi Parkı Hidrafor binası ve 4 adet trafo binasında ve Gökçenefe Sokak
girişindeki istinat duvarının resimli boya yapılması

*Gaziler sokak ile Sakarya Caddesi köşesinde taksi durağı için cep oluşturlması
*Kapalı Pazar yeri girişine sundurma yapılması ve Pazar yerinin boyanması ve Pazar yeri çatısında
akan noktalarda tamirat yapılması
148

*Özsağlık sokak, Abdülhamit sokak Fuat Köprülü sokak, Halide Edip Adıvar sokak, Kılıç Ali sokak,
Asmaaltı sokaklarında Granit küp taş tamiratı ve granit küp taş yapılması

*Sakarya caddesi üzerinde bulunan elektrik direklerinin led aydınlatma yapılması
*Sakarya caddesi Ekonomi Üniversitesi önü taksi durak yeri yapılması

*Korutürk Mahallesi Muhtarlık binasına tamirat, bakım ve onarım yapılması
*Aykut Barka Ssokak istinat duvarı yapılması
*Çetin Emeç Mahallesi Fevzi Çakmak sokak no:16/2'de Bilişim Atölyesi yapılması

*Spor tesisleri Tribününde 2 adat otomatik kepenk sistemi yapılması
*Eğitim mahellesi Karagöz sokakta, Yunus Emre parkı, Duygu sokak ve Bora sokak üzerinde
bulunan üçgenlerde bitki peyzaj düzenleme çalışması yapılması
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*Spor tesislerinde basket sahasının boyanması
*Teleferik Mahallesi Kardelen Sokak no:4 ve Bahçelerarası Mahallesi Serçe sokak no:2'de
meydana gelen yangınlarda evi hasar gören vatandaşlarımızın evlerinin onarılması

*Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi Semt Spor Merkezi yapılması
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*Belediye Hizmet Binası dış boya ve yangın merdivenin boyanması

*Bora sokak 2 adet ahşap kulübe alınması

*Belediye önü rekreasyon alanı havuz etrafına dekoratif çit yapılması
*Depremden etkilenen Bozkurt Belediyesine konteyner alımı
*Çetin Emeç Mahallesi Meşale Sitesi Oyun Gruplarının Etrafının bakım ve Onarımı ile Spor
Sahasının İkiye Bölünmesi İşi Yapılmıştır.
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*Vali Kutlu Aktaş önü Şehit Pilot Üstteğmen Süleyman Ersever parkıkafeterya alanı yapılması

*Çetin Emeç Mhallesi 78 plandaki yollarda Prof.Dr. Ahmet Taner KIŞLALI, Prof.Dr. Hikmet
ŞİMŞEK, Aziz NESİN, Gürdal TOSUN, Sadri ALIŞIK, Ayhan IŞIK, sokak asfalt krığı ve
yağlanması ve ilçemizdeki muhtelif sokaklarda asfalt ve bakım işlerinin yapılması.
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*Gonca sokak no:5 adresinde Anaokulu yapılması

*Belediyemiz Çetin Emeç Mahallesi Olimpiyat Köyü spor kompleksine oyun gruplarının alımı
montaj tamir bakım ve onarımları yapılmıştır.

*Belediyemiz Hizmetlerinde Kullanılmak üzere 1 Adet Kamyon ve 1 Adet Engelli araç Alımı
Yapılmıştır.
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6924
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YAPIM/ONARIM - TRANŞE (YAĞMUR SUYU)

1

PARK-BAHÇE - OTLARIN BUDANMASI

1

YAPIM/ONARIM - İSTİNAT DUVARI

1

YAPI / ARSA/MEKAN - İMAR PLANI

1

YAPIM/ONARIM - İZSU ÇALIŞMASI SONRASI ASFALT

1

TRAFİK - TRAFİK YOĞUNLUĞU

1

SOSYAL HİZMETLER - UMUMİ TUVALET

1

ÇEVRE VE SAĞLIK - ÇEVREYE ZARAR VERILMESİ

1

KANALİZASYON - VİDANJÖR

1

ZABITA - İNŞAAT ŞİKAYETLERİ

1

SOSYAL HİZMETLER - ÇEVRE DÜZENLEME DESTEĞİ

1

YAPI / ARSA/MEKAN - TADİLAT İŞLERİ

1

KANALİZASYON - YAĞMUR SUYU BASKINI

1

TRAFİK - YOL ÇİZGİ VE İŞARETLERİ

1

2019 Yılı İçerisinde Yeni Yapılan Çalışmalar
250
200
AYLARA GÖRE
MOLOZ (KAMYON)
BAHÇE ATIKLARI

150
100
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NİSAN

TEMMUZ

EKİM
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Pis Su Kanal Kontrol ÇalıŞmaları
2019 yılı içerisinde vatandaşlarımızdan gelen atık su şikayetleri doğrultusunda ilçemiz genelinde
gerekli çalışma yapılmıştır.
Asansör periyodik kontrol ve bakım çalıŞmaları
2019 yılı içerisinde belediyemiz sınırlarında mevcut ve yeni yapılan binalardaki asansörlerin periyodik
kontrolleri asansör işletme bakım ve periyodik kontrol yönetmeliği kapsamında yaptırılmıştır.

EK : 2019 PERİYODİK KONTROL VERİLERİ
4

TESCİL ÖNCESİ
İLK PERİYODİK
KONTROL SAYISI
(ADET)

KONUT (MÜSTAKİL)

İŞYERİ

DİĞER

ELEKTRİKLİ ASANSÖR

HİDROLİK ASANSÖR

KIRMIZI ETİKET

SARI ETİKET

MAVİ ETİKET

YEŞİL ETİKET

TOPLAM

(ADET)

KAMU BİNASI

48

6
BÜTÜN PERİYODİK KONTROL
SONUÇLARINA
GÖRE
ASANSÖR
SAYISI
(ADET)

BİNA (APARTMAN)

619

5

HİDROLİK ASANSÖR

ELEKTRİKLİ ASANSÖR

(ADET)(TOPLAM)

MAKİNA DAİRESİZ

İZMİR-BALÇOVA BELEDİYESİ

3

MAKİNA DAİRELİ

ASANSÖR KONTROL MUAYENE BELGELENDİRME EĞİTİM ve GÖZETİM
TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ.

1

10

636

30

-

11

-

23

-

460

151

50

16

677

Not 1: 5. SÜTUNA SADECE TESCİL ÖNCESİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK PERİYODİK KONTROL SAYISI GİRİLECEK.
Not 2: 6. SÜTUNA TESCİL ÖNCESİ PERİYODİK KONTROL SONUÇLARIDA DAHİL OLMAK ÜZERE BÜTÜN PERİYODİK KONTROL SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYILAR
GİRİLECEK. (TAKİP KONTROLLERİ HARİÇ TUTULACAK)
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PARK VE BAHÇELER BİRİMİ - ELEKTRİK ŞUBE BİRİMİ FAALİYETLERİ
Müdürlüğümüz Park ve Bahçeler Birimi ve Elektrik Şube Birimi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili
yönetmeliklere uygun biçimde ilçemiz sınırlarında bulunan tüm yeşil alan çocuk oyun, alanı yaya
bölgesinin tespit düzenleme bakım ve onarımını yapmak, bunların ihtiyaç duyacağı bitkisel materyali
oluşturarak bakım ve düzenlemelerini yapmak ihtiyaç duyulan tüm elektrik altyapı işlerini yapmak ya da
yaptırmak belediyemizin düzenlemesini yaptırdığı veya yeniden yaptığı tüm yapıların elektrik tesisat
işlerini ve ihtiyaç duyulan yapıların elektrik su abonelik işlemlerini yapmak bakım onarım ya da tadilata
gereksinim duyulan park bahçe aydınlatmaları ile ilgili çalışmaları yapmak.
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PARK VE BAHÇELER BİRİMİ FAALİYET ALANI
İlçemiz yeşil alan ve park bilgileri
Balçova sınırları içerisinde mevcut 54 adet park, 3 adet Sevgi Yolu ile 18 adet kavşak ve orta refüj
bulunmaktadır. Yol ağaçları olarak kokusu, yaprak dökmemesi ve meyvesi ile göze hitap eden Turunç
dikilmektedir. Şu an için mevcut dikili Turunç ağaçlarımız yaklaşık 3000 adettir.
2019 Yılı İzmir İli Balçova Belediyesi Sınırları İçindeki Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Listesi
Korutürk Mahallesi
Toplam Alan

Yeşil Alan

Sert Zemin

Havuz

1

Şehit Er İbrahim Kurt Parkı ( itfaiye)

912

m²

308

m²

592

m²

2

Çevre Parkı

757

m²

521

m²

236

m²

3

Lider Park

801

m²

611

m²

190

m²

4

Bora Parkı

725

m²

303,5

m²

421,5

m²

5

Korutürk Mah Muhtarlık Parkı

460

m²

300

m²

160

m²

6

Servet Parkı

315

m²

185

m²

130

m²

7

Cevdet Biçici Parkı

2700

m²

1728

m²

972

m²

8

Yüzbaşı Şerafettin Parkı

4500

m²

1300

m²

3051

m²

9

Belediye Spor Tesisleri

1742

m²

1742

m²

0

m²

10

Özağaç Sokak Mini Park

145

m²

33

m²

112

m²

11

Poyraz Sok Parkı

340

m²

277

m²

63

m²

12

B. F. Korsacılar-Ş. S. Tuncer Parkı

590

m²

226

m²

359

13

Süleyman Ersever Parkı

2219

m²

1040

m²

14

Korutürk Mah Park Ve Spor Alanı

1178

m²

587

15

Köy Enstütülü Öğretmen Salih Urhan
Parkı
Kent Belleği Merkezi (Müze)

1070

m²

432

288

m²

TOPLAM

18742

m²

16

12

m²

149

m²

m²

5

m²

1151

m²

28

m²

m²

575

m²

16

m²

m²

638

m²

275

m²

13

m²

9868,5

m²

8663,5

m²

210

m²

Fevzi Çakmak Mahallesi
1

Muslu Çelebi Parkı

1630

m²

570

m²

1060

m²

2

Adalet ve Demokrasi Parkı

26709

m²

16214

m²

9895

m²

600

m²

TOPLAM

28339

m²

16784

m²

10955

m²

600

m²

28

m²

Onur Mahallesi
1

Muhtarlık Parkı

840

m²

500

m²

340

m²

2

Oğuz Park

522

m²

222

m²

300

m²

3

Sadullah Sever Parkı

435

m²

145

m²

290

m²

4

Duru Park

1131

m²

278

m²

825

m²

5

Mini Park

129

m²

88

m²

41

m²

6

Özay Gönlüm Parkı

1450

m²

683

m²

767

m²

7

İbrahim Ozkılçık Parkı

1000

m²

650

m²

350

m²

8

İbrahim Tek Parkı

724

m²

256

m²

468

m²

160

2

Seyfettin Göz Parkı

5730

m²

4010

m²

1720

m²

3

Pınar Parkı

900

m²

340

m²

560

m²

4

Seher Ersoy Parkı

651

m²

390

m²

261

m²

5

Celile Hanım Parkı

517

m²

411

m²

106

m²

6

Karagöz Parkı

182

m²

132

m²

50

m²

7

Fuat Köprülü Parkı

294

m²

294

m²

0

m²

TOPLAM

10640

m²

6777

m²

3863

m²

Teleferik Mahallesi
1

Teleferik Muhtarlık Parkı

502

m²

134

m²

368

m²

2

Kazım Orbay Parkı

511

m²

130

m²

381

m²

3

Kel Mehmet Parkı

320

m²

320

m²

0

m²

4

Çarşı Pazar Önü

110

m²

100

m²

10

m²

5

Jand.Astsubay Üstçavuş Nuh KÖŞKER

865

m²

385

m²

480

m²

6

Piknik ve Mesire Alanı

17140

m²

14455

m²

2385

m²

300

m²

7

Fahrettin Sekman Meydanı (Bekir Özgür Parkı)

1480

m²

705

m²

745

m²

30

m²

8

Esra Yaşar-Can Yücel Sokak Kesişimi

336

m²

196

m²

140

m²

9

Zigana Sokak Parkı

1195

m²

730

m²

465

m²

10

Şehit Tank Teğmen Muhammed Cihan Çubukçu

2633

m²

1482

m²

1001

m²

150

m²

TOPLAM

25092

m²

18637

m²

5975

m²

480

m²

Çetin Emeç Mahallesi
1

Güvenevler parkı

1458

m²

909

m²

549

m²

2

Şehit Öğretmen Parkı

2622

m²

842

m²

1780

m²

3

Bebek Parkı

1100

m²

576

m²

524

m²

4

Meşale Parkı

2000

m²

2000

m²

0

m²

5

Meşale Evleri Parkı

2158

m²

1876

m²

282

m²

6

Siteler Parkı

175

m²

88

m²

87

m²

7

Barış parkı

225

m²

89

m²

136

m²

8

Hacı Ahmet Parkı

400

m²

150

m²

250

m²

9

Duygu Sok Parkı

735

m²

645

m²

90

m²

10

Şehit Polis Haluk Varlı(GÖKÇENEFE PARK)

1000

m²

650

m²

350

m²

11

Duygu Sokak Spor Tesisleri

510

m²

320

m²

190

m²

16

m²

TOPLAM

12383

m²

8145

m²

4238

m²

16

m²

Kızılkanat Parkı

7749

m²

5845

1900

m²

4

m²

TOPLAM

7749

m²

5845

1900

m²

4

m²

Bahçeler Arası Mahallesi
1

Sevgi Yolları
1

Kızılcık Sokak

3700

m²

110

m²

3577

m²

13

m²

2

Ertuğrul Gazi Sokak

963

m²

107

m²

838

m²

18

m²

3

Halide Edip Sokak

512

m²

25

m²

484

m²

3

m²

TOPLAM

5175

m²

242

m²

4899

m²

34

m²

7

m²

Kavşak Ve Refüjler
1

Duru Plaza Önü

85

m²

78

m²

0

m²

2

Çağdaş Caddesi Girişi

260

m²

260

m²

0

m²

161

6

Rüzgar Sok Tayfun sok Arası Merdiven

160

m²

160

m²

0

m²

7

Demirci Efe Trafo

186

m²

186

m²

0

m²

8

Fahrettin Sekman Meydanı

415

m²

415

m²

0

m²

9

Duygu Sok

200

m²

200

m²

0

m²

10

Fuat Köprülü Refüj

191

m²

191

m²

0

m²

11

Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu Yanı

104

m²

104

m²

0

m²

12

Ceren Sokak

469

m²

469

m²

0

m²

13

Otoban Çıkışı Yol Kenarı

935

m²

935

m²

0

m²

14

Küpe Sok Turgut Reis Kavşagı Trafo

290

m²

290

m²

0

m²

15

Sanayi Sitesi

430

m²

430

m²

0

m²

16

Enverpaşa Sok

190

m²

190

m²

0

m²

17

Sarmaşık Sok-Zambak Sokak kesişimi

450

m²

450

m²

0

m²

18

Ceviz Sokak

50

m²

50

m²

0

m²

TOPLAM

6200

m²

6193

m²

0

m²

7

m²

GENEL TOPLAM

121.704

m²

76.024

m²

44.318

m
²

1379

m²

BALÇOVA İLÇESİNDE BULUNAN DİĞER YEŞİL ALANLAR
Balçova İnciraltı Rekreasyon Alanı – Kent Orman

6.000.000

İLÇEDE BULUNAN TOPLAM YEŞİL ALAN

6.121.704

m²

2019 Yılında Alınan Ağaç, Çalı ve Mevsimlik Bitkiler ile Dikim Yerleri;
· Belediye önü 100 adet sıklament
· Kızılcık sevgi yolu 1500 adet nandina
· Duru plaza önü 100 adet sıklament
· Gülfen benli anaokulu bahçesi 200 adet sıklament
· Bora sokak üçgenalan çim serimi 450m²
· Tribün önü yeşil alan 150 adet sıklament
· Karagöz parkı düzenleme, çim serimi 50m² ve kamelya yapıldı
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ELEKTRİK ŞUBE BİRİMİ FAALİYET ALANI
Belediyemiz ana hizmet binası ek binalarımız parklar ve refüjler ile ilçemizin muhtelif yerlerindeki
aydınlatma bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirmek. Belediyemizin yeni hizmete aldığı veya
yenileme çalışması yaptığı yerlerde elektrik altyapısının uygun hale getirilmesini sağlamak, İlçemiz
caddelerine dekoratif aydınlanma direkleri ve orta refüj uygulamaları ile parklarda bulunan süs
havuzlarının tamir bakım ve revizyon işlemlerini gerçekleştirmektedir.
2019 YILI ELEKTRİK BİRİMİ FAALİYETLERİ
Vali Hüseyin Öğütcen Caddesi, Termal Otel, Eshot Garajı orta refüjü, Atatürk Büstü ve çevre aydınlatması
işi yapıldı
Adalet ve Demokrasi parkı Tak havuzu aydınlatması ile çevre aydınlatması işi yapıldı
Eğitim Mahallesi Ziya Gökalp Sokak merdiven aydınlatmaları devreye alındı.
Sanayii yolu ışıklı yer taşları yenilenmesi işleri yapıldı.
Adalet ve Demokrasi parkı sulama ve hidrafor sistemi yapıldı.
Eğitim Mahallesi Aşık Sürmani sokak no:26 Yunus Emre Parkı aydınlatmaları yenilendi
Eğitim Mahallesi Karagöz parkı aydınlatmaları yenilendi.
Korutürk Mahallesi, Bora sokak no:17 adresindeki yeni yapılan yeşil alana aydınlatma elektrik tesisatı ve
su tesisatları yapılmıştır.
Belediyemiz Çetin Emeç Mahallesi, Balçova Merkez Camii İmamı odası ile Camii girişi 230m²sundurma
çatı ve aydınlatma tesisatları yapılmıştır.
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2019 yılı okulların elektrik tesisatı bakım ve iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
-Yusuf Uz İlköğretim Okulu
-Vali Kutlu Aktaş İlk Öğretim Okulu
-Sacide Ayaz Ana Okulu, İmam Hatip Lisesi
-Nevvar Salih İşgören Lisesi
-80. Yıl Orhan Gazi İlköğretim Okulu
-Ertuğrul Gazi İlk ve Orta Okulu
-Mehlike Altay Anaokulu
Okulların elektrik tesisatlarının Tamir ve bakım onarım işleri yapılmıştır.
Sakarya Caddesi no:25/A Dayanışma evinin ışıklı tabelası yapılmıştır.
Onur Mahallesi Muhtarlık park tabelası yapılmıştır.
Şükran Sadık Tuncel Park tabelası yenilenmiştir.
Adalet ve Demokrasi Parkı ışıklı ses gösteri Havuzunun ön cephesine (koruma güvenlik) PVC çit korkuluk
ile çevrilmiştir.
Eğitim Mahallesi İsmail Hakkı sokak merdivenlere 3 adet (12 watt solar) aydınlatma direkleri montajı
yapıldı.
Eğitim Mahallesi, Sebahattin Ali sokak yeşil alana 3 adet 12w solar armatür direk montajları yapılmıştır.
Eğitim Mahallesi, Fuat Köprülü sokak, Sebahattin Ali sokak merdivenlere 2 adet 12w solar armatür direk
montajları yapılmıştır.
Korutürk Mahallesi, Kestane sokak merdivenlere 3 adet 12 watt solar armatür ve direk montajları
yapılmıştır.
Eğitim Mahallesi Yunus Emre Camiinin Doğalgaz bağlantı, iç tesisat işlemi yapılmıştır.
Belediyemize ait parklarda 6446 sayılı genel Aydınlatma yönetmeliği kapsamında
-Şehit Öğretmenler parkı
-Seyfettin Göz parkı
-Pınar park
-Şehit Polis Haluk Varlı Parkı
-Zigana Parkı
-Bekir Özer Parkı
-Vali Kutlu Aktaş Spo Tesisleri
- Duygu sokak spor tesisleri
-Sportmen sokak no:6 Halı Sahalar
-Vali Hüseyin Öğütcen no:53 spor tesisleri
-Ejder sokak no:3 mesire alanı
-Korutürk Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin parkı
-Mithatpaşa Caddesi no:162/1 Salih Urham Parkı
Parklarında revizyon ve tadilat çalışmaları yapılmıştır.
Belediye Ana Hizmet Binası, Tribün Engellei Merkezi, Temizlik İşleri, Fen İşleri Şantiyesi, Veteriner
Binalarının Tamir ve bakım revizyon işleri yapılmıştır.
Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Şelale ve süs havuzlarının periyodik bakım, temizlik işleri
yapılmıştır.
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VASITALAR BİRİM AMİRLİĞİ FAALİYET ALANI
Belediye hizmetleri için araçların sevk ve idaresini gerçekleştirmek, okullarımıza öğrenci taşıma hizmeti
verilmesi, vatandaşlarımızın semt pazarlarına ulaşımı amacıyla servis hizmeti vermek talep eden
vatandaşlarımızın düğünleri için araç temini cenaze günlerinde araç hizmeti hastanelere araç ile gitmesi
gereken vatandaşlarımızın hastanelere ulaştırılması ve geri dönüşlerinin sağlanması birimimizce
sağlanmaktadır.
CENAZE
İlçemizde olan 693 cenazenin 554 tanesine İzmir içerisinde araç desteği verilmiştir. 1 defaya mahsus
Denizli İli Buldan İlçesine cenaze yakınlarının taşınması için araç desteği verilmiştir.
(554x20=11080 Kişi) (Gidiş Dönüş)
DÜĞÜN SERVİSİ
İlçemizde bulunan Düğün-Nişan-Kına yapacak vatandaşlarımızın talebi üzerine 185 defa araç desteği
verilmiştir.
(185x17=3145 Kişi ) (Gidiş Dönüş)
OKUL SERVİSİ
İlçemizde bulunan okulların talebi üzerine Gezi ve Spor faaliyetlerine sevk için 256 defa araç desteği
verilmiştir.
(256x30=7680 Kişi ) (Gidiş Dönüş)
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OKUL ÖĞRENCİ SERVİSİ
80.Yıl Orhan Gazi İlk ve Orta Okulu ( Gidiş Dönüş)
30 Öğrenci  (160x60=9600 Öğrenci)
Yusuf Uz Orta Okulu
( Gidiş Dönüş)
30 Öğrenci  (160x60=9600 Öğrenci)
Asil Nadir İlk Okulu 
( Gidiş Dönüş)
35 Öğrenci  (160x70=11200 Öğrenci)
İnciraltı Erkek Öğrenci Yurdu
( Gidiş Dönüş)
130 Öğrenci  (160x260=41600 Öğrenci)
Engelli Öğrenci Servisi

( Gidiş Dönüş)
15 Öğrenci  (160x30=4800 Öğrenci)
Kız Yurdu


( Gidiş Dönüş)
12 Öğrenci  (160x24=3840 Öğrenci)
Sivil Toplum Kuruluşları Araç Talep
İlçemizde bulunan S.T.K lara destek amaçlı 64 defa araç desteği verilmiştir.
(64x20=1280 Kişi) (Gidiş-Dönüş)
PAZAR SERVİSİ
İlçemizde bulunan vatandaşlarımızı Cumartesi günleri kurulan semt pazarına ulaşımlarını sağlamak
üzere araç desteği verilmiştir.
(50 Hafta da günde 14 defa Gidiş-Dönüş olmak üzere 50.000 Kişi taşınmıştır)
SPOR FAALİYETLERİ
Spor Birimimiz tarafından yapılan faaliyetlere destek olmak amacıyla 32 defa araç desteği verilmiştir.
(32x15=480 Kişi) (Gidiş-Dönüş)
BALÇOVA ÜRETİCİ KADIN KOOPERATİFİ
İlçemizde bulunan Balçova Üretici Kadın Kooperatiﬁne üretici pazarlarına gitmek üzere yılda 140 defa
araç desteği verilmiştir.
(Gidiş Dönüş)
HASTA TAŞIMA
İlçemizde bulunan vatandaşlarımızın Semt Evlerimizle Koordine ederek günlük ortalama 21
vatandaşımızı hastaneye götürmek üzere araç desteği verilmiştir.
(269x21=5649 Kişi) (Gidiş-Dönüş)
SOSYAL YARDIM İŞLERİ – SEMT EVLERİ
İlçemizde bulunan yeni doğan bebekler için ve bakıma muhtaç hastalarımız için her ayın ilk haftasında ( 4
gün ) Sosyal Yardım İşlerinden Semt Evlerine vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda medikal
malzeme sevk etmek üzere araç desteği verilmiştir.
AŞ EVİ YEMEK DAĞITIMI
Belediyemize ait aş evinden ilçemizde bulunan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yılda 104 gün yemek
dağıtımı için araç desteği verilmiştir.
( Toplamda 6 Mahalle 150 Aile 489 kişi )
YAZ OKULLARI
Belediyemiz tarafından eğitim ve yaz tatilini değerlendirmek amacıyla ilçemizde bulunan öğrencilere
sosyal etkinlere katılmak amacıyla araç desteği verilmiştir. 3 dönem olmak üzere 1,5 ay boyunca ( Temmuz
– Ağustos Aylarında ) her dönemde ortalama 150 öğrenci araç desteğinden faydalanmıştır. Yapılan
faaliyetlerde belediyemize ait hizmet araçlarımızla toplam da 30 gün üzerinden 4500 öğrenci taşınmıştır.
Fen İşleri Müdürlüğü Vasıtalar Birimi olarak 2019 Yılında 164.943 vatandaşımıza araç desteği
verilmiştir.
MAKİNE İKMAL BİRİMİ FAALİYET ALANI
Belediyemize ait araçların bakım onarımlarının sağlanması arızalanmaları durumunda arızalarının
giderilmesi lastiklerinin bakım onarım ve değişiminin yapılması araçlarımızın üst yapılarında yaşanan
aksaklıkların giderilmesi birimimizce gerçekleştirilmektedir.
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İş Güvenliği Çalışmaları
Eğitim çalışmaları
1. İş Güvenliği Eğitim
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Kadrolu işçi ve Agamemnon Şirketi işçisine tehlike
sınıﬂarına uygun olarak 4 saat, 8 saat ve 12 saat olarak eğitim verilmiştir. Bu eğitimler;
İş sağlığı ve Güvenliği genel prensipleri ve genel kültürü, İş Kazaları ve meslek hastalıkları ve bunlardan
korunma yolları, Acil Durum Ekip Eğitimleri, Yangın, parlama ve patlama eğitimleri, İş Hijyeni meslek
hastalıkları, Evsel Katı Atık Toplama ve İşkolunda Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği gibi
konularda eğitim verilmiştir.
Acil durum tatbikatı fen işleri ve temizlik işleri personelinin katılımıyla fen işleri şantiyesinde senaryolu
tatbikat yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan yangın söndürme cihazları ilgili yönetmelik
gereği yılda bir periyodik kontrolden geçirilmiştir.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan yangın söndürme sistemleri ilgili yönetmelik
gereği 6 ayda bir kontrolden yılda bir periyodik kontrolden geçirilmiştir.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan havalandırma sistemi kontrolleri ısıtma ve
soğutma olarak ilgili dönemlerde kontrolleri yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan elektrik ve topraklama kontrolleri ilgili
yönetmelik gereği yılda bir periyodik kontrolleri yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan paratoner kontrolleri ilgili yönetmelik gereği
yılda bir periyodik kontrolleri yapılmıştır.
Belediyemizde bulunan;
* 6 adet hava tankı ve kompresör
* 3 adet kriko
* 1 adet otoklav
* 1 adet lastik sökme cihazı
* 13 adet iş makinası
* 17 adet çöp toplama taşıtı
İş ekipmanları yönetmeliği gereği yılda bir periyodik kontrolü yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan trafolarda ayda bir trafo bakımı yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan mantar bariyerlerde ayda bir bakımı
yapılmıştır.
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Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan jeneratörlerin periyodik kontrolü yılda bir
yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan yürüyen merdiven bakımları her ay
yapılmıştır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan asansörlerin periyodik kontrolleri yılda bir
yapılmaktadır.
Belediyemizin ana hizmet binası ve bağlı binalarda bulunan kompanzasyon her ay, UPS sistemleri 3 ayda
bir kontrol edilmiştir.

Kadrolu ve taşeron işçilerin görev tanımları revizyon işlemleri gerçekleştirilmiş insan kaynakları
ve eğitim müdürlüğüne sunulmuştur.

2019 İş Kazası İstatistik Raporu oluşturulmuştur.

İş Akış Şemaları revizyonları yapılmıştır.

Tehlikeli Madde Envanterinin güncellenme çalışmaları yapılmıştır.

2019 yılında yeni alımı yapılan kimyasal maddelerin MSDS Raporlarının özetlerinin
oluşturulmuştur .
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hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait
binaların içme suları ve park bahçe
sulaması için su alımı

hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait
binaların, park ve bahçelerin
aydınlatılması için elektrik alımı

STRATEJİK HEDEF 2.1
PERFORMANS HEDEFİ

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

646.307,00 TL

61,57%

Su birim ﬁyatlarında meydana gelen artış 2019 yılında yapılan alt yapı
çalışmaları sırasında ve sonrasında su kullanım su kullanım ihtiyacının artması
ayrıca ücretsiz su temini yapılan kuyulara sayaç takılması ve belediyemiz
bünyesine katılan yeşil alanların artması nedeniyle artış yaşanmıştır.

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

400.000,00 TL

450.000,00 TL

800.665,10 TL

77,92%

Elektrik birim ﬁyatında meydana gelen artış ve belediyemiz bünyesine katılan
yeşil alanların artması nedeniyle artış yaşanmıştır.
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık
uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.
Temiz bir çevre için, kent temizliği ve evsel atık
uygulamalarını en iyi şekilde yönetmek.

2019 YILI HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN SAPMA ORANI

kamyon sayısı (molozların
toplanması)
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
kamyon sayısı bahçe a ğı
toplanması)

Vatandaşlarımızdan gelen moloz taleplerinin tümü müdürlüğümüz
ekiplerince karşılanmış r.

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

Vatandaşlarımızdan gelen bahçe a ğı taleplerinin tümü müdürlüğümüz
ekiplerince karşılanmış r.

FAALİYETİN ADI
molozların toplanması
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
bahçe a ğının toplanması
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
STRATEJİK AMAÇ 5

STRATEJİK HEDEF 5.4

2.500

3.000

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

1800

2000

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

28,00%

33,33%

HEDEFİN SAPMA ORANI

*
*
*
Molozların toplanması işi belediyemizce ücretsiz yapılmış ancak bu
çalışma için bütçe öngörülmemiş r.
*
*
*
Bahçe a ğı toplanması işi belediyemizce ücretsiz yapılmış ancak bu
çalışma için bütçe öngörülmemiş r.
Kente en iyi hizme verebilecek bir kurumsal yapı geliş rmek
geliş rmekKente en iyi hizme verebilecek bir kurumsal yapı
geliş rmek
geliş rmek
makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde

170

STRATEJİK HEDEF 5.4

PERFORMANS HEDEFİ

makine, araç ve gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek. makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş kaybını en aza indirmek.
makine araç ve gereçlerinin en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve
kullanım hatası bakım eksikliği veya arızalardan kaynaklanan iş kaybını en
aza indirmek

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2019 YILI HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

araç sayısı (kiralık)

21

21

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
iş makinası sayısı
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
onarım sayısı
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
akaryakıt alımı
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
varil
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
FAALİYETİN ADI
araç kiralama işinin
yapılması
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
iş makinası kiralama işinin
yapılması
SAPMA NEDENİNİN A.

HEDEFİN SAPMA ORANI
0,00%

İh yaç duyulan araçların kiralanması gerçekleş rilmiş r.
9

9

0,00%

ih yaca göre işmakinesi kiralaması ihale yapılarak karşılanmış r.
68
98
44,11%
Belediyemiz bakım sorumluğu al ndaki ekipmanların artmasına bağlı
olarak ar ş gerçekleşmiş r.
310.000 Lt motorin 316.995,91 Lt
10.000 Lt benzin
motorin
Motorin 2,25%
Benzin
10.980,44 Lt
9,80%
benzin
hizmetlerimiz sayısı ve araçlarımız sayısında yaşanan ar ştan kaynaklı
olarak akaryakıt tüke mimizde ar ş yaşanmış r.
20
27
35,00%
Madeni yağ ve diğer kimyasallar ih yaca uygun karşılanmış r.
2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

1.100.000,00 TL

1.496.837,22 TL

HEDEFİN SAPMA ORANI
36,07%

İh yaca göre araç kiralaması ihale yapılarak karşılanmış r.
1.650.000,00 TL

1.995.966,94 TL

20,96%

İş ar şından kaynaklı ar ş yaşanmış r.
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SAĞLIK iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

I-DAYANAK











1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu.
2) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu.
3) 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun ve Yönetmelikler,
4) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu.
5) 2872 Sayılı Çevre Kanunu.
6) 1219 Sayılı Tababet ve Şua batı San'atlarının tarzı icrasına dair Kanun.
7) 4077 Sayılı 4822 Sayılı Kanun ile değişik Tüketiciyi Koruma Kanunu.
8) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği.
9) Gıda Maddeleri Yönetmeliği
10) TSE, İSO, WHO, FAO, standart ve normlarına dayanılarak hazırlanmıştır.



II-SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

a) Koruyucu hekimlik ile ilgili görevleri şunlardır: Gıda ile ilgili üretim, satış, depolama

1) Gıda ile ilgili 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsat ve satış yerinin denetimlerinde
Müdürlüğümüz görev almaktadır. (5179 sayılı yasa gereği)

2) 2. ve 3. sınıf gayri müesseselerin (gıda üreten yerler hariç) ruhsatlarında "sıhhi kontrolü"
yapmak, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne bildirmek.

3) Sıhhi işyerlerinin (lokanta, market, kuruyemişçi, düğün salonu, kahvehane) ruhsatlarının
verilmesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile komisyonda bulunmak sıhhi görüş
bildirmek.

4) Çevre Sağlığı hizmetlerinden (su, hava, gürültü kirliliği vb.) diğer ilgili birimlerle ortak
çalışmalar yürütmek.

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

6) Sağlık hizmetlerinin tanıtımı, halkın sağlık bilincinin oluşturulması için eğitim faaliyetlerini
düzenlemek.
b) Tedavi Edici Hekimlik ile ilgili Görevleri şunlardır:

1) Belediyemizde bulunan memur personelin kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları (eş, anne,
baba, çocuk vb.) kişilerin muayene tedavi ve hastaneye sevklerin yapılması.

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

3) 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 gömme izin
belgesi düzenlenir. Şüpheli görülen vakaları İlçe Emniyet Müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığı'na
yazılı olarak bildirilir. Ölen vatandaşların ölüm mernis tutanaklarının düzenlenip Nüfus Müdürlüğüne
bildirilmesi.
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IV-İDARİ VE SOSYAL AMAÇLI GÖREVLERİ ŞUNLARDIR:

a) İdari Görevleri:


1) 04.02.2019 tarihinde Belediyemizde çalışan kadrolu işçilere yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği
Tespit ve Öneri Defteri alımı yapıldı.

2) 18.03.2019 tarihinde Sağlık İşleri Müdürlüğünde acil durumlarda kullanılmak üzere yıllık tıbbi
malzeme alımı yapıldı.

3) 26.03.2019 tarihinde Sağlık İşleri Müdürlüğünde acil durumlarda kullanılmak üzere yıllık ilaç
alımı yapıldı.

4) 29.03.2019 tarihinde Hasta Nakil Ambulansımıza acil durumlarda kullanılmak üzere yıllık ilaç
alımı yapıldı.

5) 24.04.2019 tarihinde memur ve kadrolu işçilerimiz için kurulan "E-Recete" programında
yaşanılan aksaklıklar nediyle medulla'nın güncellenmesi istenmiştir.


6) 16.05.2019 tarihinde Hasta Nakil Ambulansımıza Satandart Ana Sedye alımı yapılmıştır.


7) 21.05.2019 tarihinde Belediyemizdeki kadrolu işçilerin Biyokimyasal Analizleri, Akc graﬁsi,
Solunum Foksiyonu Testi ve Odiyogram Analizleri yaptırılmıştır.


8) 22.05.2019 tarihinde Hasta Nakil Ambulansımıza yıllık medikal malzeme alımı yapılmıştır.


9) 08.07.2019 tarihinde İSG Kurul kararı gereği; İlçemizde dört farklı noktada kullanılan suyun
ölçüm ve analizleri yaptırılmıştır.


10) 01.08.2019 tarihinde Balçova Bölgemizde yaygın kara fatma cinsi böcek ve artan sivrisinek
eğilimine karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ile görüşülmüş, ilaçlamaların (mazgal v.s.)
arttırımı istenmiştir.


11) 27.09.2019 tarihinde Hasta Nakil Ambulansımıza Uygunluk Belgesi alımı yapılmıştır.


12) 08.11.2019 tarihinde Hasta Nakil Ambulansımıza bir adet kombinasyon sedye alımı
yapılmıştır.


13) 08.11.2019 tarihinde Belediyemizde ilkyardım eğitimi alan personelimize acil durumlarda
kullanmaları için kırk adet ilkyardım çantası alımı yapılarak, eğitim alan personele dağıtımı yapılmıştır.




14) 17.12.2019 tarihinde Belediyemiz 8. kattında 05.11.2019 tarihinde düzenlenen İş Sağlığı
Eğitim Seminerne katılan kadrolu işçilerimize doksansekiz adet İş Sağlığı Eğitim Sertiﬁkası basımı
yaptırılarak, dağıtımı sağlamıştır.


15) 23.12.2019 tarihinde Belediyemizdeki kadrolu işçilere dağıtılmak üzere İş Sağlığı El Kitabı
basımı yaptırılmış, dağıtımı sağlanmıştır.
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16) 27.11.2019 tarihinde Grip 2019-2020 ve Korunma Yolları adlı seminerin bölge halkımıza
duyurulması için banner basımı yaptırılarak, ilçemizdeki çeşitli yerlere konulmuştur.



17) 02.01.2020 tarihinde Kadrolu ve Agamemnon A.Ş. Kamu çalışanı personelimizin "Yıllık
Değerlendirme Raporları" Başkanlık Makamına sunulmuştur.



18) Hıfzıssıhha Kurulu Toplantılarına katılınmıştır.

Tablo:1
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2019 YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2019
YILI

GELEN EVRAK SAYISI

130

GİDEN EVRAK SAYISI

393

DEFİN RUHSATI SAYISI

60

ÖLÜM RAPORU SAYISI

65

İŞYERİ RUHSATI SAYISI

41

MEMUR PERSONEL VE YAKINLARI HASTA MUAYENE SAYISI

329

KADROLU İŞÇİ HASTA MUAYENE SAYISI

249

ŞİRKET PERSONELİ HASTA MUAYENE SAYISI

157

SOSYAL HİZMETLER PROJESİ VE EVDE BAKILAN
HASTA MUAYENE SAYISI

53
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Tablo:2
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAINDAN 2017-20182019 YILLARINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2017
YILI

2018
YILI

2019
YILI

GELEN EVRAK SAYISI

226

138

130

GİDEN EVRAK SAYISI

506

518

393

DEFİN RUHSATI SAYISI

74

81

60

ÖLÜM RAPORU SAYISI

74

81

65

İŞYERİ RUHSATI SAYISI

37

44

41

MEMUR PERSONEL VE YAKINLARI
HASTA MUAYENESİ SAYISI

440

280

329

KADROLU İŞÇİ HASTA MUAYENESİ SAYISI

243

165

249

ŞİRKET PERSONELİ HASTA SAYISI

190

105

157

0

140

53

196

157

262

2

3

3

SOSYAL HİZMETLER PROJESİ VE EVDE BAKILAN
HASTA SAYISI
BİRİYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HASTA SAYISI
SEMİNER ÇALIŞMALARI SAYISI

b) İnsan Sağlığını Koruma Hizmetleri:

1) Tabip mesleki bilgi ve becerisini kullanarak, mesleki deontoloji hükümlerine göre Muayene ve
tedavi hizmetlerini yürütür. Belediyede görevli memur personel ile bakmakla yükümlü oldukları 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 herhangi bir Sosyal güvenlik
kuruluşundan sağlık yardımı almayan vatandaşların muayene ve ayakta tedavileri yapılıp reçeteleri yazılır.
c) Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele:
1)

Müdürlüğümüzde yapılan muayene ve ayakta yapılan tedavilerin bulaşıcı hastalıklarla
mücadelede 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.
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V-MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ:
a) Memur Personel Muayene ve Tedavi Hizmetleri:

1) Belediyemizde çalışan memur hastalarımızın, bakmakla yükümlü olduklarının, belediye
emeklilerinin muayene ve tedavileri yapılmıştır.

2) Yıllık biyokimyasal analizleri istenmiş, toplu yerde yaşama kapsamında tüm memur personele
Akc Graﬁsi çektirmeleri için duyuru sağlanmış, çalışmaya katılanların Akc Graﬁleri alınmıştır.

3) Memur personelin isimlerine göre sağlık dosyaları müdürlüğümüzde yer almaktadır.

4) 2019 yılında 329 memur personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, 249 kadrolu işçi, ve
157 Agamemnon A.Ş. Kamu çalışanı muayene ve tedavisi gerçekleştirilmiştir.

b) Bölge Halkımıza Yönelik Seminer Hizmetleri:

1) 22.11.2019 tarihinde "Grip (2019-2020) ve Korunma Yolları" adlı seminer Dokuz Eylül
Ünveristesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalından Uzman Dr.Arzu Nazlı ZEKA ile
belediyemiz doktoru Dr.S.Nurdan EZER ile birlikte verilmiştir.
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c) Bölge Halkımıza Yönelik Bilgilendirme Hizmetleri:

2) Balçova bölgemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza gene Dr.S.Nurdan EZER tarafından
derlenen "Grip ve Korunma Yolları" adlı kitapçık semt evlerimiz ve muhtarlarımız aracılığıyla
dağıtılmıştır.
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VI-SEMİNER ÇALIŞMALARI:
a) Kadrolu İşçilerimize Seminer:

1) 05.11.2019 : Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve
Korunma Teknikleri Uygulanması, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri konulu İş Sağlığı Eğitim
seminerine katılan Kadrolu İşçi sayısı: 49 kişi'dir.


2) 05.11.2019 : Tarihinde tüm kadrolu işçi personeline, Meslek Hastalıklarının Sebepleri,
Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve Korunma Teknikleri Uygulaması, Biyolojik ve Psikososyal Risk
Etmenler, İlkyardım konularında yıllık İş Sağlığı Eğitim eğitim semineri verilmiştir. Tüm kadrolu işçilere
seminer El Kitapçığı şeklinde hazırlanarak dağıtılmıştır.

b) Agamemnon A.Ş. Kamu Çalışanı Personelimize Seminer:

1) 08.11.2019 : Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve
Korunma Teknikleri Uygulanması, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri konulu İş Sağlığı Eğitim
seminerine katılan Agamemnon Şirketi Kamu Çalışanı sayısı: 93 kişidir.

2) 08.11.2019 : Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hastalıklardan Korunma Prensipleri ve
Korunma Teknikleri Uygulanması, Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri konulu İş Sağlığı Eğitim
semineri Agamemnon Şirketi Kamu Çalışanı persone verilmiştir. Tüm Agamemnon Şirketi Kamu
Çalışanlarına seminer El Kitapçığı şeklinde hazırlanarak dağıtılmıştır.
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VII-AYLIK ÖLÜM BELGELERİ:

1) 05.02.2019 : İl dışı cenaze için maddi durumu olmayan vatandaşımıza, Meclis Kararı olan
cenaze nakil harcının kesilmemesi konusunda Başkanlık Olur'u alınmıştır.

2) 18.02.2019 : 18.02.2019 ile 25.02.2019 tarihleri arası Dr.S.Nurdan EZER tarafından
Belediyemizi temsilen tutulan mesai dışı icap nöbeti sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

3) 07.10.2019 : 30.09.2019 ile 07.10.2019 tarihleri arası Dr.S.Nurdan EZER tarafından
Belediyemizi temsilen tutulan mesai dışı icap nöbeti sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

4) Mesai içi tüm Balçova bölgesinde gerçekleşen ölüm olaylarına gidilmiş, ölüm raporu, ölüm
belgesi gereken durumlarda yol izin belgesi Dr.S.Nurdan EZER tarafından düzenlenmiştir.



5) 2019 yılında Balçova İlçemizde 65 kişiye ölüm raporu, 60 kişiye de ölüm belgesi düzenlenmiştir.
6) 2019 yılında gidilen 8 adet cenazede Adli Tıp Uzmanının görüşüne ihtiyaç duyulmuştur.




7) 2019 yılında 8 adet cenazeye yol izin belgesi düzenlenmiştir.
8) Dr.S.Nurdan EZER mesai dışı nöbet havuzunda görev almıştır.


9) Dr.S.Nurdan EZER tarafından gidilen ölüm bilgilerinin listesi, istatistik çalışmalara katkıda
bulunulması amacıyla, her ay düzenli olarak İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

10) Ölüm istatistiklerine ilişkin 12-50 yaş arası bayan ölümüne ilişkin belgeler her ay düzenli
yapılmakta İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmaktadır.
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VIII-GIDA KONTROL HİZMETLERİ:
I) 2019 yılında açılan 69 işyerinin sağlıklı bir şekilde bölge halkımıza hizmet verebilmesi için
sağlık açısından gerekli incelemeleri yapılmış, eksiklerin giderilmesi için kontroller sağlanmıştır.



IX-BÖLGE İŞYERLERİNİN RUHSAT AŞAMASINDA SAĞLIK DENETİMİ:


1) 14.02.2019 : Ege Bölgesi Van Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni Balçova Kaymakamlığı
Hukuk Bürosu'nun istemi üzerine ruhsatlandırma aşamasında sağlık açısından denetimi yapılmıştır.
2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesi uyarınca
verilen Yapı Kullanma İzin Belgesine istinaden; Balçova bölgemizde bulunan işyerlerinin ruhsat
aşamasında sağlık açısından denetimleri yapılmıştır.
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X-EVDE HASTA BAKIMI: (MUAYENE)

1) 01.11.2018 : 80 yaş ve üstü yaşlılara ilişkin "Sosyal Hizmet Projemiz" kapsamında acil bazında
53 eve Dr. S.Nurdan EZER tarafından gidilmiş, doktorluk hizmeti verilmiştir.

XI-İŞYERİ HEKİMLİĞİ:
a) Kadrolu İşçi İşçi Sağlığı:

1) 02.03.2018-05.2018 Tarihlernde Akc Graﬁsi, Solunum Fonksiyon Testi, Odiyogram
taraması Kadrolu İşçilerimize başlatılmıştır.

2) 29.04.2019 tarihinde tüm kadrolu işçilerimize 3 günlük program kapsamında "Akc Graﬁsi,
Odiyogram, SFT, Biyokimyasal Analizleri" yaptırılmıştır. Peryodik muayenelere gelmeleri istenmiştir.

3) 18.06.2019 tarihinde kadrolu işçilerimize yapılan Akc Graﬁsi, Odiyogram, SFT, Biyokimyasal
Analizler sonucunda problem tespit edilenler değerlendirilmiş, ilgili yerlere sevki sağlanmıştır.

4) 11.09.2019 tarihinde kadrolu işçilerimize ve tüm belediye personelimize "Grip" aşısının
uygulama döneminin geldiği, isterlerse Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde uyglatabilecekleri tüm müdürlük
ve birimlere yazı yoluyla iletildi.

5) 30.10.2019 tarihinde kadrolu işçilerimize yönelik İş Müfettişi denetimi geçirildi. İş Sağlığı
çalışmaları çok olumlu bulunmuştur.

6) 05.11.2019 tarihinde Dr.S.Nurdan EZER tarafından verilen "İlkyardım, Melek Hastalıkları,
Hastalıklardan Korunma Yolları, Biyolojik Riskler, Psikososyal Riskler" konulu İş Sağlığı Eğitim Semine
Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşlerinde çalışan kadrolu işçiler tam kadro katılmıştır.

7) 06.11.2019 tarihinde "Grip Nedir? Gripten Korunma Yolları Nelerdir." konulu Dr.S.Nurdan
EZER tarafından derlenen kitapçık basımı yaptırılarak tüm kadrolu işçilerimize dağıtımı yapılmıştır.
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8) 16.12.2019 tarihinde Belediyemizde çalışan tüm kadrolu işçilerimize Dr.S.Nurdan EZER
tarafından derlenen "İş Sağlığı El Kitabı" basımı yaptırılarak dağıtımı yapılmıştır.



9) İş Sağlığı Eğitim seminerine katılan kadrolu işçilere adlarına düzenlenmiş sertiﬁkaları verildi.
11)Periyodik muayeneye gelen yada gönderimi sağlanan kadrolu işçi sayısı: 44 kişidir.
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XII-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ:

1) Tespit ve Öneri Defteri her ay düzenli olarak doldurulmuştur.
2) Her ay yapılan ISG Kurul Toplantılarına katılınmış ve karar defteri imzalanmıştır.
3) İş Kazalarında İşyeri Hekimi olan Dr.S.Nurdan EZER tarafından ilk müdahaleler yapılmış, işçilerimiz
gerektiğinde ambulansımızla acil servis polikliniğine ulaştırılmıştır.
4) İş Kazalarında tedavi kontrolde tutulmuştur.

XIII-DİĞER ÇALIŞMALAR VE İŞÇİ SAĞLIĞI HİZMETLERİ:

1) 05.09.2019 : Bölge havuzlarımızın tahlil sonuçları istenilmiş, gelen sonuçlarda problem tespit
edilmemiştir.

2) 08.11.2019 : Belediyemizde ilkyardım eğitimi aldırılan tüm personele acil durumlarda
kullanmaları amacıyla "İlkyardım Çantası" alımı ve teslimi yapılmıştır.

3) Belediyemizin katkı koyduğu mesai dışı icap nöbet listeleri alındı. Organizasyona yardımcı
olundu.



4) Müdürlüğümüz çalışmaları Stratejik Plan ve Performans Programı dahilinde yürütülmüştür.

5) 30.09.2019 :16.07.2018 tarihinde İzmir Valiliği tarafından düzenlenen "Pembe Tır Projesi"
kapsamında semt evlerimizle katıldığımız çalışma hakkında yeni seçilen Başkanımıza bilgi verilmiştir.
(Meme Ca, Cervical Smear, Colon Ca)
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XIV-HIFZISSIHHA KURULKARARLARI

a) Kurul Kararları:


İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün koordineli çalışmaları
ile ilçe sınırlarından açıktan süt ve balık satışının önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına,

İlçe Belediye Başkanlığınca, İlçemizde oluşan Atık ile ilaçların toplanması ve bertarafı için gerekli
çalışmaların başlanmasına ve Sıfır Atık ile ilgili belediyemizce yapılan çalışmalar hakkında bir sonraki
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, kurula bilgi verilmesine,

İlçemiz Eğitim Mahallesinde kurulan Pazar yerinin, pazar bitiminden sonra oluşabilecek koku ve
haşerelerin önlenmesi amacıyla gerekli temizlik ve hijyen şartlarının sağlanmasına karar verilmiştir.
b) Kurul Gündemi:


Evsel atık ilaçların toplanması ve bertarafına yönelik mevzuat ve İzmir İli, İlçelerindeki örneklerin
gözden geçirilmesi. (Balçova İlçe Sağlık Müdürlüğü sunusu)


Balçova Belediyesinin evsel atık ilaçlara yönelik çalışmaları/planları.


Balçova İlçesi kamu kurumlarının ve Balçova Belediyesinin kurumsal sıfır atık çalışmalarının
sunumu.

Balçova Belediyesinin diğer atık üreticilerce biriktirilen atıkların toplanmasına yönelik
organizasyon ve çalışmalarının sunumu.

05.11.2019: İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında sayın Balçova Kaymakamalığımıza
Belediyemizden istemiş oldukları tüm çalışmalar hazırlanarak, Temizlik İşleri Müdürlüğümüzden gelen
bir memur ile beraber sunulmuştur.


XV-SOSYAL HİZMETLER PROJESİ:


1) Balçova ilçesinde ikamet eden 80 yaş üstü yaşlılara yönelik yapılan evde bakım projesi
kapsamında 2019 yılı içerisinde 53 ev ziyaret edilmiş olup, bu kapsamda çalışmalar hala devam
etmektedir.


XVI-HASTA NAKİL HİZMETLERİMİZ:

1) 02.08.2019 : Hasta Nakil Ambulansımızın "Dijital Operasyon Yönetim Sistemine"
entegrasyonunun kontrolü istenmiştir. (Fen İşleri Müdürlüğü'nden)

2) 09.09.2019 : Hasta Nakil Ambulansımızda çalışmaya başlayan Hemşireye "Yetki Belgesi" alımı
sağlanmıştır.

4) 19.09.2019 : Hasta Nakil Ambulansımız eksiklikleri tamamlanarak gönderilmiş, İl Sağlık
Müdürlüğü'nce yapılan denetim sonucu "Ambulans Uygunluk Belgesi" alınmıştır.
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5) 25.09.2019 : Hasta Nakil Ambulansımız ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüzde kullanılan aletlerin
kalibrasyonu yaptırılmıştır.

6) 04.10.2019 : Balçova Kaymakamlığımızın talebi ile Hasta Nakil Ambulansımız 29 Ekim 2019
Cumhuriyet Bayramında görevlendirilmiştir.

7) 08.10.2019 : Kültür ve Spor Müdürlüğü'nün her yıl uyguladığı "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü"
Programına göre Ambulansın ve personelinin görevlendirilmeleri yapılmıştır.


8) Hasta Nakil Ambulansımızın eksik tüm ilaç ve medikal malzemeleri giderilmiştir.


9) Tüm Resmi günlerde ve Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinliklerde
Ambulansımız görevlendirilmiştir.

2019 YILI HASTA NAKİL AMBULANSI HİZMETLERİMİZ

Hasta Nakil

SAYISI

HASTA NAKİL İŞLEMİ SAYISI

540

ENJEKSİYON İŞLEMİ SAYISI (IM)(SC)

378

PANSUMAN İŞLEMİ SAYISI

79

ACİL MÜDAHALE /MÜDAHALE SAYISI

-

SERUM (IV) İŞLEMİ SAYISI

-

DİKİŞ (SÜTUR ) ALIMI SAYISI

-

EVDE KAN ALIMI SAYISI

-
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XVII-2019 YILI İÇERİSİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALAR:
a) Mesleki Çalışmalar:
Balçova Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nde Psikolog Tuba Polat tarafından aşağıdaki
alanlarda psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir.










1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Panik Atak
Bipolar Bozukluk
Stres ve Öfke Problemleri
Depresyon
Travma Sonrası Stres Bozuklukları
Kaygı Bozuklukları
Fobiler
Uyku ve Yeme Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Madde Bağımlılığı
İletişim Problemleri ve Sosyal Fobi
Obsesif Kompulsif Bozukluk
İş Hayatına Yönelik Problemler
Gebelik Dönemi Sorunları
Boşanma Süreci


Yapılan tüm görüşmeler gizlilik ilkesi çerçevesinde gizli tutulur. Kişinin bilgisi dışında ve onayı
alınmadan, bilgileri hiçbir kişi, birim ya da kurumla paylaşılamaz. Ancak, kişinin veya bir başkasının zarar
görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda kişi ile ilgili bilgiler paylaşılabilir. Bu koşullar
altında dahi, başka birisine bilgi vermeden önce kişi ile temasa geçilmeye çalışılır.
b) Diğer Çalışmalar:


1) 2019 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde Balçova Belediyesi Spor Okullarına devam
eden ve oradaki öğretmenlerin yönlendirmesi sonucu çeşitli yaşlardaki 11 çocukla sosyal uyum, grup
içerisindeki davranışlar ve doğru tutumlara sahip olma becerileri hakkında düzenli görüşmeler yapılmıştır.


2) Çoğunluğu semtevlerinin yönlendirmesi sonucunda çeşitli yaş grubundaki kişilere bireysel, aile
ve sosyal danışmalık sağlanmış olup; aşağıdaki tabloda belirtilen mesleki çalışmalar yapılmıştır.
YAPILAN ÇALIŞMALAR
SIRA NO

VERİLEN HİZMETLER

SAYISI

1

Kişisel ve Sosyal Rehberlik Hizmeti

18

2

Eğitsel Rehberlik Hizmeti

5

3

Mesleki Hizmeti

2

4

Bireysel Psikolojik Danışma Hizmeti

205

5

Grupla Psikolojik Danışma Hizmeti

-

6

Aile Danışmanlığı Hizmeti

32
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3) Balçova ilçesinde ikamet eden 80 yaş üstü yaşlılara yönelik yapılan evde bakım projesi
kapsamında 2019 yılı içerisinde 53 ev ziyaret edilmiş olup, bu kapsamda çalışmalar hala devam
etmektedir.


4) 2019 yılı içerisinde uygulanması düşünülen yaşlı sağlık alarmı projesi kapsamında, Balçova
ilçesindeki 7 mahalle içerisinde 99 yaşlı ziyaret edilmiş olup, söz konusu butona ihtiyaçları olup olmadığı
değerlendirilmiştir.


5) 2019 yılı içerisinde 24 Haziran 2019 ile 22 Temmuz 2019 tarihleri arasında Belediyemiz Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu "Yaz Okulları" programında görev alınmıştır.
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YAZI iŞLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU
GENEL EVRAK HİZMETLERİMİZ:

2019 yılında kamu kurum ve kuruluşlarından gelen toplam resmi evrak kayıt sayısı 10889 olup,
kayıt işleminden sonra ilgili birimlere zimmet ile iletilmiş ve ilgili kurumlara verilen yanıtlar posta,
zimmet, mail aracılığı ile ilgili kurumlara ulaştırılmıştır. 3144 vatandaş başvurusu (imar konuları hariç)
ilgili müdürlüklere iletilmiş ve vatandaş isteklerinin yerine getirilmesi ve çözüm üretilmesi konusunda
gerekli imtina gösterilmiştir.
BELEDİYE MECLİSİ HİZMETLERİMİZ:

Balçova Belediye Meclisi, 2019 yılında Temmuz tatil ayının dışında her ayın ilk haftasında
toplanmak üzere 11 Toplantı yapmış olup, 15 birleşim gerçekleştirmiş ve toplam 91 Adet Meclis kararı
alınmıştır. İmar ve bütçe ile ilgili konular İzmir Büyükşehir Belediyesinin bunun dışındaki kararlar da
Mülki İdare Amirliğinin onayına gönderilmiş olup, aynı zamanda kararlar konu itibariyle ilgili
müdürlüklerimize de iletilmekle birlikte belediyemizin resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.
BELEDİYE ENCÜMEN HİZMETLERİMİZ:

Belediye Encümeni her hafta Perşembe günü saat: 11:00'da toplanmak üzere 2019 yılında toplam
547 konuyu karara bağlamış olup, alınan kararlar ilgili müdürlüklere iletilmekle birlikte belediyemizin
resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.
EVLENDİRME VE NİKAH AKDİ HİZMETLERİMİZ:
01/01/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında Memurluğumuzca günlük olarak işleme giren
dosyalar defter kayıtları esasına uygun olarak düzenlenen Doküman aşağıda belirtilmiştir.

Salonumuzda yapılan işlemler

Yapılan işlem sayısı

Müracat adet

1093

Verilen izin belgesi

106

iptal

17 iptal 6 para iadesi

Dış nikahı

733

Ev nikahı

0

Oda nikahı (daire)

227

Toplam kıyılan nikah

960
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Etüd ve Proje Birimi Faaliyetleri
2014 Haziran ayında faaliyete geçen birimimiz altında, Muhtar Masası, AB uyum Masası, Kardeş
Kentler Masası, Sağlıklı Kentler Masası, Proje Geliştirme ve Uygulama Oﬁsi olarak görev yapmaktadır.
AB Uyum Masası
Kurumsal ve sosyal ihtiyaçlara göre, kapasite geliştirici proje ﬁkirleri üretilmesi, yurt içi ve yurt dışı
kaynakların araştırılması ve uygun projelerle, bu kaynaklara resmi başvuruda bulunulması. Kabul gören
projelerin hayata geçirilmesi.
Kardeş Kentler
Yurt dışında ve yurt içinde Bilgi – Kültür – Deneyim vs. alışverişinde bulunulabilecek kentlerin
araştırılması. Uygun bulunan kentlerle iletişime geçilip, Kardeş Kent protokolü yapılması. Bu kapsamda
ziyaret, proje vs. programlanıp hayata geçirilmesi.
Sağlıklı Kentler
Şehirde yaşayan ve çalışan insanların ﬁziki, psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun
dönemli bir kalkınma projesi olan Sağlıklı Kentler, için halk sağlığı konularında bilincin artması ve ilgili
uluslararası hareketlerin bir parçası olmak ve Milenyum 21 ilkeleri ve uygulamaları içindeki “Herkes İçin
Sağlık” hedeﬁnde yerel çalışma olarak yer almak için çalışmaların ve projelerin yürütülmesi.
Muhtarlar Masası
İlçemizde bulunan 8 mahalle muhtarlığıyla sağlıklı iletişim kurulmasının sağlanması. Muhtarlardan gelen
gerek sözlü gerekse yazılı istek ve şikâyetlerin alınması ve ilgili birimlere iletilip, hızlı bir şekilde
çözümünün sağlanması. Muhtarlıkların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve vatandaşlara daha iyi ﬁziki
koşullarda hizmet verebilmeleri açısından eksikliklerin giderilmesi. Aylık Muhtar toplantıları
düzenlenmesi. Muhtarlıklarla ortak sosyal projeler geliştirilmesi (Geleneksel Mahalleler arası Futbol
Turnuvası v.s). Ayrıca Belediyemizle ilgili tüm davet, organizasyon ve projelerle ilgili muhtarlarımızın
bilgilendirilmelerinin sağlanması.
AB Uyum Masası (Proje Geliştirme ve Uygulama) Faaliyetleri
* “Erasmus+ Programı” kapsamında AB Bakanlığı (şu andaki ismi ile T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa
Birliği Başkanlığı) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal
Ajansı'na “Gençlik İçin Stratejik Ortaklıklar” alt faaliyeti altında sunduğumuz “Uluslararası Staj
Programı” (3I-International Internship Incubation) projesine ilişkin 2. Ulus ötesi toplantı, proje
ortaklarımızdan İtalya'nın Matera kentindeki Materahub ﬁrmasında düzenlenmiştir. Balçova
Belediyesi'nin ve tüm ortakların (Nova Iskra Sırbistan, iDrops Belçika, Materahub İtalya Cru Cowork
Portekiz, IPEC Türkiye, ORIGINN Türkiye) katıldığı toplantıda, her bir ortağın ve koordinatör olarak
Balçova Belediyesi'nin proje kapsamında sorumlu olduğu görev alanlarının üzerinden geçildi. Proje
kapsamında gençlerin, hangi şirketlerde, hangi tarihlerde staj yapacakları ve ne görevler üstlenecekleri
belirlendi. 17-18-19 Ocak 2019 tarihler arasında gerçekleştirilen toplantıda projenin işleyiş aşamaları,
gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek faaliyetler, proje kapsamında yapılacak olan raporlamayapılacak
düzenlemeler, dosyalama, toplantı tutanakları, bütçeleme konuşulup karara bağlandı ve toplantı tutanağı
ile kayıt altına alınmış oldu.
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Materahub ﬁrmasında gerçekleşen “Uluslararası Staj Merkezi” (3I-Interna onal Internship Incuba on)
2.UlusötesiProjeToplan sı
Materahub ﬁrmasında gerçekleşen “Uluslararası Staj Merkezi” (3I-Interna onal Internship Incuba on) 2.Ulusötesi
Proje Toplan sı
Materahub ﬁrmasında gerçekleşen “Uluslararası Staj Merkezi” (3I-International Internship Incubation)

2.Ulusötesi Proje Toplantısı
* Uluslararası Staj Merkezi projesinin Yasal Temsilcisi olan Balçova Belediye Başkanı'nın değişmesi
üzerine Proje Yasal Temsilci Değişikliği formları ve ilgili dilekçemiz, Mayıs 2019'da T.C. Dışişleri
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Türkiye Ulusal Ajansı'na gönderilmiştir ve gerekli onay alınmıştır.
*Gençlere mesleki yeterlilik ve istihdam sağlanmasına katkıda bulunacak “3I-International Internship
Incubation / Uluslararası Staj Merkezi” projesinin hibe miktarı toplam 220,000 EUR'dur. Uluslararası Staj
Merkezi isimli projemizin azami hibe miktarının % 40'ına karşılık gelen 88,166,00 EUR'nun %78'ine
karşılık gelen 68,890.58 EUR'su proje faaliyetleri kapsamında harcanmış ve 15 Haziran 2019 tarihinde
projenin ara raporu, T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlık makamı tarafından onaylanmıştır.
*Ara rapor onayının ardından 25 Temmuz 2019 tarihinde proje hibe miktarının % 40'ına karşılık gelen
88,166 EUR'su, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik
Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajansı'na gönderilen dilekçe ile talep edilmiştir. İlgili makam
tarafından projenin ikinci ödeme miktarı, (prosedür gereği %40'lık kısmı), 21 Ağustos 2019 tarihinde proje
için özel olarak açmış olduğumuz Balçova Belediyesi EUR hesabımıza yatırılmıştır. Proje kapsamında
aktif rol alacak ve katılımcıların stajlarını ülkelerinde gerçekleştirecekleri proje ortaklarımıza, proje
yönetimi, ulus ötesi toplantı, yaygınlaştırma aktivitesi ve ﬁkri çıktı miktarının % 40'lık olan 2. kısım
ödemeleri 4 Eylül 2019'da gerçekleştirilmiştir.
*Türkiye'nin İlk Uluslararası Staj Merkezi olma özelliği taşıyan proje kapsamında üniversite mezunu,
Balçova'da yaşayan işsiz 25 gence, Sosyal Medya, Kodlama, Dijital Tasarım, CV Hazırlama, Mülakat
Teknikleri ve Etkili İş/Staj Arama Yöntemleri, Etkili İletişim gibi günümüzde popüler olan konularda 6 ay
süreyle eğitimler verildi. Proje ortaklarından IPEC, ORIGINN ve koordinatör Balçova Belediyesi
tarafından organize edilen eğitimler, ORIGINN'de, deneyimli eğitmenlerin önderliğinde düzenlendi.
Verilen eğitimleri yerinde görmek ve katılımcılarla konuşmak için 2 Temmuz 2019'da belediye başkanımız
ORIGINN'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
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Balçova Belediyesi Başkanı'nın, Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında ORIGINN'de gerçekleşen
eğitimler esnasında katılımcı gençleri ziyareti
* Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında aldıkları eğitimlerin sonunda düzenlenen sınavlarda
başarılı olan 25 öğrenci, yazılı sınav sonuçları, ödev notları ve eğitmenler tarafından verilen performans
notlarına dayanarak ORIGINN'de düzenlenen toplantı ile değerlendirildi. Bu bilgilerin ışığında projenin
ortaklarının bulunduğu Belçika, Portekiz, İtalya ve Sırbistan'da 45 gün yurt dışı staj hakkı kazanan 25
katılımcı belirlendi. Bu gençlerin içerisinden 4 kişi, iş bulmaları sebebiyle kendi istekleri doğrultusunda
dilekçeleri ile staj yapmaktan vazgeçti. Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında yurt dışına gidecek
21 gence, yurt dışı staj, ulaşım ve konaklamaları hakkında seyahatleri öncesi bilgilendirme toplantıları
yapıldı. Ayrıca staj yapacak gençlerin Hizmet Pasaportu (Gri Pasaport) alınabilmesi için Balçova
Belediyesi Meclisi Kararının ardından İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü makamından
gerekli onay alındı. Böylece gençlerin Nüfus İl Müdürlüğü'ne bizzat başvuruları için randevuları alınarak
gerekli organizasyonlar yapıldı. Proje kapsamında öğrencilere, gidecekleri ülkede uygun konaklama
yerleri organize edildi. Ayrıca belirlenen öğrencilerin seyahatlerinden önce proje için özel olarak açtıkları
EUR hesaplarına gidecekleri ülkeye seyahat ve staj yapacakları ülkedeki ulaşım ile gıda harcamaları için
harcırah masraﬂarı yatırıldı.
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*Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında yurt dışına gidecek gençlere, yurt dışı staj, ulaşım ve konaklamaları
hakkında seyahatleri öncesi bilgilendirme toplan ları yapıldı

* Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında, 25 gencin içerisinden iş bulduğu için hakkından feragat
eden 4 gencin dışında kalan 21 genç, 2 grup halinde stajlarını gerçekleştirmek üzere farklı ülkelere
gönderildi. İlk grupta Kasım'ın ilk iki haftasında 3 genç Belçika'ya, 4 genç İtalya'ya, 5 genç Sırbistan'a, 3
genç Portekiz'e gönderildi ve bu ilk gruptaki öğrenciler, 2019 Aralık ayının sonunda stajlarını başarıyla
tamamlayarak yurda geri döndü. Ocak 2020'nin ilk haftası ise stajlarını yapacak ikinci grupta, 2 genç
Belçika'ya, 1 genç İtalya'ya ve 3 gencin Portekiz'e gönderilmesi ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı.
* Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında yurt dışında 45 gün staj yapacak olan gençler, yurt dışına
gitmeden önce Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile Balçova Belediyesi'nde bir araya geldi.

Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında, staja gidecek gençlerin Başkan ile buluşması
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Uluslararası Staj Merkezi projesi kapsamında, staja gidecek gençlerin Belediyemizde Başkan ile
buluşması

*2018 Yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine yönelik Küçük ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
kapsamında TR31/18/SUGA01/0054 numaralı 'Balçova Yaşlı Sağlık Alarmı Projesi” 30.10.2018 tarihinde
imzalanarak uygulamaya başlanmıştır. Bu kapsamda projenin ilk aşaması olan proje ekibi oluşturulmuş,
ortağımız İzmir Ekonomi Üniversitesi ile dönemsel toplantılar düzenlenmiştir. Bu süreçte Tıp Fakültesi,
Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitmen ve öğrencilerinin dâhil edildiği, yaşlı bakımı,
risk analizi eğitimi ve invaziv olmayan müdahaleler uygulamak için ilçemizde ikamet eden ve projeye
dâhil edilen yaşlılarımıza ev ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Projenin açıklanma sürecinin uzaması, proje
sözleşmesinin imzalanması ve hazırlık çalışmaları ile geçen süre içinde oluşan olumsuz ekonomik
gelişmeler neticesinde, İZKA tarafından kabul edilen bütçeyle proje faaliyetlerinin
gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle İZKA'ya proje iptali ile ilgili resmi başvuru yapılmış, ve
gerekçelerimiz kabul edilerek, 31.07.2019 tarihinde proje feshi onaylanmıştır.
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*5-6-7 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen İzmir Turizm Fuarı'na Balçova Belediyesi olarak katılım
sağlanmış ve birimimiz kardeş kent bağlantıları kurmak için görüşmeler gerçekleştirmiştir.

Turizm Fuarı Balçova Belediyesi Standı
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Sağlıklı Kentler Masası Faaliyetleri
* Dünya Sağlık Örgütü'nün kurduğu Sağlıklı Şehirler Ağı, 6. Fazına Mart 2016'da Türkiye'den üyeliğe
kabul edilen 12 şehirden biri olmaya hak kazanan belediyemiz Faz süresince birçok uluslararası toplantıya
katılıp bu toplantılarda ses getiren sunumlar yaparak fazı başarılı bir şekilde sonuçlandırdı. Bu başarısını,
sadece faz süresince başarılı çalışmalar yapan ve gerçekleştirilen toplantı ve seminer, zirve gibi faaliyetlere
katılan üye belediyelere verilen başarı ile tamamlama sertiﬁkası ile taçlandırdı. DSÖ'den özel davet alarak
yaptığımız 7. Faz üyelik başvurumuzun sonucu beklemekteyiz.

*18 Haziran 2019'da Bursa'da gerçekleştirilen Türkiye Sağlıkla Kentler Birliği Başkanlık seçimine,
Belediyemizi temsilen ilgili Meclis üyemizle katılım sağladık.
Kardeş Kentler Masası Faaliyetleri
*Ukrayna Bilhorod Dnystrovskyi Belediyesi'nden gelen “Kardeş Kent” olma talebi üzerine ve Ukrayna
İstanbul Başkonsolosluğu heyetinin Başkanlık Makamına gerçekleştirdiği ikinci ziyaret üzerine Bilhorod
Dnystrovskyi ile 02.01.2018 Ocak ayı meclis kararı ile Kardeş Kent ilişkisi kurma kararı alınmıştı. Bu
kararı hayata geçirmek, Bilhorod Dnystrovskyi ile kardeş şehir mutabakatı (anlaşması) imzalamak ve
karşılıklı iş birliği kurmak üzere Ukrayna İstanbul Başkonsolosu, Ticaret ve Ekonomik İlişkilerden
Sorumlu Konsolos, Bilhorod Dnystrovskyi Belediye Başkanı ve heyeti, Balçova Belediyesi'ne 6 - 9 Şubat
2019 tarihlerinde resmi bir ziyaret düzenlemiştir. Bilhorod Dnystrovskyi Belediye Başkanı'nın ve heyeti
ağırlama programında, Tribün ve Engelli Merkezi, Spor Tesisi, Balçova Kadın Kooperatiﬁ, Kent Belleği
Müzesi, Onur ve Çetin Emeç Semt Evi ziyaretleri yer almaktadır.
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Bu ziyaretler esnasında ilgili birimlerin gerçekleştirdiği faaliyetler, Bilhorod Dnystrovskyi Belediyesi
resmi heyetine iyi uygulama örnekleri olarak tanıtılmıştır. Ayrıca gerçekleştirilen Balçova Teleferik,
Kızlarağası, Saat Kulesi, Tarihi Asansör ve İnciraltı gezileri sayesinde Bilhorod Dnystrovskyi resmi
heyetine şehrimizin kültür ve turizm gibi önemli değerlerinin tanıtımları sağlanmıştır. Gerçekleştirilen
karşılıklı ziyaret esnasında kardeşlik ilişkisinin kültür, turizm, eğitim, spor, çevre ve ekonomi gibi pek çok
açıdan iki ilçenin vatandaşlarına katkıda bulunacağına kanaat getirilmiştir.
Ukrayna İstanbul Başkonsolosu, Ticaret ve Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Konsolos, Bilhorod
Dnystrovskyi Belediye Başkanı ve resmi heyeti kardeş şehir mutabakatı (anlaşması) imza töreni.

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu, Ticaret ve
Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Konsolos,
Bilhorod Dnystrovskyi Belediye Başkanı ve resmi
heyeti semtevi ziyareti

Ukrayna İstanbul Başkonsolosu, Ticaret ve
Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Konsolos,
Bilhorod Dnystrovskyi Belediye Başkanı ve resmi
heyeti Balçova Kadın Kooperatiﬁ ziyareti
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MUHTARLAR MASASI
-Muhtarlarımızla birlikte her ay Başkan, Başkan Yardımcıları, Müdürler ve Birim Sorumluları ile toplantı
düzenlenip, ilçemizin sorunları ile ilgili görüşleri alınmıştır.

-Muhtarlar Toplantısında dile getirilen talepler doğrultusunda 453 yazılı isteğe cevap verilmiştir.
-Muhtarlıklarımız tarafından telefon ile iletilen 789 acil istek ve şikayet ilgili birimlerle birlikte yapılan
çalışmalar sonucunda çözülmüştür.
-Muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda klima bakımı, kalorifer bakımı, yazıcı, kartuş ve A4 kağıt
vb. gibi talepleri yerine getirilmiştir.
Muhtarlarımızın bağlı bulundukları muhtarlık binaları ve çevresi ile ilgili istek doğrultusunda tadilat ve
bakım işleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
-Muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda Büro masası, sandalye ve dolap ihtiyaçları karşılanmıştır.
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-Muhtarlardan gelen şikayetlere konu olan sorunlar, Başkan, ilgili başkan yardımcısı ve ilgili birim

sorumluları ile yerinde inceleme yapılarak çözüm üretilmiş ve uygulanmıştır.
-15 günde bir, periyodik olarak muhtarlarımız ziyaret edilip sorunlar hakkında görüşülmüş, yerinde
inceleme yapılmıştır. Talep ve sorunlar anında ilgili müdürlere telefonla iletilerek en kısa sürede çözümü
sağlanmıştır.
-Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 21-25 Ekim 2019 tarihinde Kamu İdarelerini Geliştirme
Derneği tarafından Kıbrıs'ta gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Semineri” ne katılımları sağlanmıştır.
-Yeni yıl öncesinde muhtarlarımızla her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelinmiş, 2019 yılının genel bir
değerlendirilmesi yapılmıştır. Yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
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BİLGİ İŞLEM MERKEZİ'NİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Belediyemizde kullanılan yazılımların etkin kullanımının sağlanması ve geliştirilmesi,
Proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük personellerine temel eğitim verilmesi,
Müdürlüklerin bilgisayar, yazılım, donanım, bakım, onarım hizmetlerinin karşılanması,
Elektronik posta ve SMS (bilgilendirme ve duyuru amaçlı) hizmetlerinin verilmesi,
Belediyemiz web sitesinin güncellenmesi ve idamesinin sağlanması,
Haberleşme altyapısının kurulması ve yönetilmesi,
Güvenlik kamera sisteminin yönetilmesi
Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.
·
·
·
·
·
·
·

Bilgi İşlem İle İlgili Çalışmalar:
Network alt yapısı sisteminin yenilenmesi, yeni açılan birimlerin ortak ağa dahil olması için alt yapılarının
düzenlenmesi, network alt yapısında oluşan arızalardan kaynaklanan data ve internet erişimi sorunlarının
giderilmesi, mail için kullanıcı şifre oluşturulması, yenileme ve yazılım kurulumları, yeni telefon
alımlarının yapılması ve bağlantılarının kurulması, dijital telefon ve ip telefonlarda oluşan arızaların
giderilmesi, güvenlik kamerası için teknik şartname hazırlanması ve bakımlarının yapılması işlemleri
Belediyemizde Bilgi İşlem Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
2019 yılı içerisinde;
Güvenlik kamera sistemi kurulu olan hizmet binamız ve dış lokasyonlarda bulunan birimlerimizin
çevresinde yaşanan adli olaylar sonrasında İzmir İl ve Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünden talep edilen
görüntülerle ilgili gerekli yazışmalar yapılmıştır.
· Telefon santral bakım anlaşması kapsamında haberleşme sisteminde bulunan santral, yeniden

düzenlenerek ﬁziksel olarak iyileştirilmiştir. Santralin ağ anahtarında ve anahtar uçlarında
düzenleme ve kontroller yapılmıştır.
· Mail server bakım anlaşması kapsamında Belediyemiz mail sisteminin güvenliği ve sürekliliği

sağlanmıştır.
· IP, Digital ve Dec telefonlarda oluşan çeşitli arızalara müdahale edilerek, çalışır duruma

getirilmiştir. Ayrıca birimlerden gelen kullanıcı değişiklik talepleri doğrultusunda, santral
üzerinde tanımlamalar yapılmıştır.
· Belediyemiz ana binasında bulunan network odaları düzenlenmesi işine başlanmıştır. Bu

düzenleme kapsamında switchlere gelen tüm kablolar düzenlenmiştir.
Donanım İle İlgili Yapılan Çalışmalar:
Belediyemiz müdürlüklerinde kullanılan bilgisayar ve çevre birimleri ile sarf malzeme satın alınması ile
gerekli bakım ve onarım hizmetleri, hizmet birimlerinde kullanılan yazıcılar (lazer, nokta vuruşlu, barkod
yazıcılar), çiziciler, projeksiyon cihazlarının parçasız periyodik bakım ve onarımları Belediyemizde
Donanım Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
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2019 yılı içerisinde;
·

·

·

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve aynı zamanda yeni projeler doğrultusunda müdürlüklerin
ihtiyaçlarını karşılamak için bilgisayar kasası, monitör, dizüstü bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı satın
alınmıştır. Yeni alınan cihazların kurulumu yapılmıştır.
Belediyemiz hizmet birimlerinde bulunan yazıcılar (lazer, nokta vuruşlu, barkod yazıcılar),
çiziciler, projeksiyon cihazlarının parçasız periyodik bakım ve onarım (Ocak-Aralık 2019)
bakımları yapılmıştır.
Bakım kapsamında tespit edilen arızalı çevre birimleri için yedek parça satın alınarak çalışır
duruma getirilmiştir.

Erişim İle İlgili Yapılan Çalışmalar:
Erişim Birimi; Bilgi İşlem Müdürlüğünde kullanılmakta olan ve tüm Belediyemize hizmet veren bilişim
altyapısının tesis edilmesi ve genişletilmesini, veri güvenliğini göz önünde bulundurarak sağlamaktadır.
Kullanıcılarımızın üretmiş oldukları verilerin sunucular üzerinde depolanarak yedekleme çalışmalarının
yürütülmesi, loglama altyapısının sağlanması, sistem odasında kullanılan tüm cihazların bilgi güvenliğine
uyumlu bir şekilde çalışmalarını yürütmesi Erişim Biriminin sorumluluğundadır.
2019 yılı içerisinde;
154 kullanıcının şifre sorunları giderilerek, internet erişim hizmeti sağlanmıştır.
·
·
·
·
·
·

Belediyemizde kullanılan sanal ve ﬁziksel sunucular için haftalık ve aylık bazda sunucu yedekleme
çalışmaları yapılmıştır.
Kurumsal antivirüs yazılımının lisans yenileme işlemleri yapılmış olup, log kontrolleri yapılarak
kullanıcı bilgisayarlarına yazılımın kurulum işlemleri yapılmıştır.
Mevcut kullanıcıların bilgisayarlarında günlük, haftalık ve aylık bazda antivirüs program
güncellemesi ve virüs tarama işlemleri yapılmıştır.
Belediyemizde kullanılmakta olan bilgisayarlar için işletim sistemi güncelleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
14 adet sanal sunucu 8 adet ﬁziksel sunucu üzerinde gerekli yazılım yükseltmeleri yapılmış ve
güvenlik paketlerinin kurulumu sağlanmıştır.
Sistem üzerinde işlem yapan tüm kullanıcı loglarının, zaman damgalaması ve yedekleme işlemleri
yapılmıştır.

Yazılım İle İlgili Yapılan Çalışmalar:

Belediyemiz müdürlüklerinde yazılım eksiklerini tespit etmekte, uygulama yazılımlarının
verimli çalışabilmesi için sistem analizi yapmakta, yapılan analiz sonucunda rapor hazırlamakta ve yeni
uygulamaların hazırlamasını sağlayıp ilgili kullanıcıya eğitimler vermektedir. Belediyemiz kurumsal
web sitesinin yönetimi ve güncellemelerini yapmıştır. Kurumsal web sitesinin güncel tutulması ve
müdürlüklerden gelen taleplerin web sitesinde yayınlanması sağlanmıştır. Belediyemize ait araçların
takip edilebilmesi için gerekli yazılımların satın alınması ve ekran kullanıcılarına bilgi verilmesi
işlemini gerçekleştirmiştir.
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Müdürlüklerimiz tarafından kullanılacak olan taşınabilir mobil modem, Araç Takip Sistemi'nde
kullanılan M2M hatları için gereken sim kartların satın alınması sağlanmıştır.
2019 yılı içerisinde;

·
·

·
·
·
·
·

·
·
·

Web ve internet siteleri tasarım, doküman ve görsel öğelerinin belediye kullanıcılarından gelen
isteklere göre güncellemeleri yapılmıştır.
Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan bilgisayar programlarında ihtiyaç duyulan
güncellemeler yapılmış, yeni modüllerin analiz çalışmaları yapılarak kodlanmasının ardından test
çalışmaları da yapılmıştır.
Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda sms gönderimi sağlanmıştır.
Personel Devam Kontrol Sistemi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sistem desteği
sağlanmıştır.
Kurumumuzda teknik müdürlüklerinde kullanılan NETCAD uygulaması yenilenmiştir. Veritabanı
ve uygulama yazılımı üzerindeki güncellemeler yapılmıştır.
Teknik müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda Netcad kurulumu yapılmış ve oluşan
arızalara müdahale edilmiştir.
Müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda, “Karar Özetleri, Tutanaklar, Meclis Gündemi, İmar
Plan Tadilatları, Etkinlikler, Duyurular, Haberler, Basında Biz” müdürlük sayfalarının
güncellenmesi vs. yapılmıştır.
Araç Takip Sistemi arayüz kullanıcıları için raporlama ve ekran kullanımı bilgisi verilmiştir.
Araç Takip Sistemi'ne ait araç takip cihazlarının bakımı ilgili ﬁrma tarafından yapılmıştır.
İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Balçova Belediyesine ait araç takip cihazı olan bir
adet ambulansın İl Sağlık Müdürlüğünün ip adresine yönlendirilmesi yapılmıştır.
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE YILI
MÜDÜRLÜK ADI
STRATEJİK AMAÇ 2
STRATEJİK HEDEF 2.2
PERFORMANS HEDEFİ

2019
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Balçovalıların temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortama sahip olmasını
sağlamak
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleş rmek ve yaygınlaş rmak
Koruyucu sağlık hizmetlerini etkinleş rmek ve yaygınlaş rmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2019 YILI HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN SAPMA ORANI

E- sağlık sistemi kurmak
(hasta acil uyarı sistemi)

150

0

100%

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

PROJEDEN VAZGEÇİLMİŞTİR.

FAALİYETİN ADI

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

HEDEFİN SAPMA ORANI

E- sağlık sistemi kurmak
(hasta acil uyarı sistemi)

210.000,00 TL

0,00 TL

100%

KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN AÇIKLANMASI

PROJEDEN VAZGEÇİLMİŞTİR.

211

212

IP Telefon Sistemi ve
donanım ve yazılım
güncellemesiile bakım
onarımı
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
Hizmet içi eği m sağlamak
(modüler yazılım ve oﬃce
programları eği mi)
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
Kent güvenliğini sağlamak
için Mobese kamera
sistemini geliş rmek

150.000,00 TL

42.000,00 TL

190.000,00 TL

T-Belediyecilik
uygulamalarını geliş rmek
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

68,4%

Kurumun tanı mını sağlamak ve imajını güçlendirmek

20

E-Belediyeciliği hizmet
tanı mında kullanmak
SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

320.000,00 TL

Kurumun tanı mını sağlamak ve imajını güçlendirmek

E-Belediyeciliği hizmet
tanı mında kullanmak

FAALİYETİN ADI

100%

DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞ

2019 YILI HEDEFİ

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

0,00 TL

BÜTÇE OLANAKLARI DOLAYISI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

T-Belediyecilik
uygulamalarını geliş rmek

-76,50%

SİSTEM YENİLEMESİ PLANLANDIĞI İÇİN GÜNCELLEME YAPILMAMIŞTIR.

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
STRATEJİK HEDEF 5.3
PERFORMANS HEDEFİ

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

35.000,00 TL

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN SAPMA ORANI

0

100%

BÜTÇE OLANAKLARI DOLAYISI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.

1

0

100%

BÜTÇE OLANAKLARI DOLAYISI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.
2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

HEDEFİN SAPMA ORANI

70.000,00 TL

0,00 TL

100%

BÜTÇE OLANAKLARI DOLAYISI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.

45.000,00 TL

0,00 TL

100%

BÜTÇE OLANAKLARI DOLAYISI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMİŞTİR.
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KÜLTÜR SANAT BİRİMİ
Görev Tanımı:

İlçemiz bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kentlilik bilincini ve kültürünü
geliştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak, çağdaş ve kalıcı hizmetleri organize etmek, bu alanlarda faaliyet
gösteren resmi ya da sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak etkinlikleri koordine etmektir.
2019 Yılı Faaliyetleri:
Kent Belleği Merkezi
Balçova'da yaşayan hemşerilerimizin, tarihlerini, İlçe geçmişlerini daha iyi kavramaları ve
kültürel değerlerini ve objelerini gelecek nesillere bırakabilmeleri için bir Kent Belleği Merkezi oluşturma
kararı alınmıştır. Aralık ayında çalışmalar başlatılmış İlçemiz de yaşayan insanlarla sürekli iletişim halinde
olunup oluşum sürecine sürekli bilgi alış verişi ile katkıda bulunmaları sağlanmıştır. İlçe tarihini
anlatabilecek kişilerle röportajlar yapılmış ve bu süreç yazılı ve görsel materyallerle de desteklenmiştir.
Yapılan tüm röportajlar ve yazılı belgeler ile fotoğraﬂar kiokslarda gelen ziyaretçilere sunulmaktadır. Kent
Belleği Merkezi İzmir Büyükşehir Belediyesi Balçova Kütüphanesinin kapanması üzerine 5198 adet
bedelsiz kitap bağışı alınmış ve kütüphane oluşturulmuştur. İlçe tarihini anlatan objeler ile gelen
ziyaretçilerin dolaşımına hazır hale getirilmiş ve Ekim 2016'da açılışı yapılmıştır. Her gün onlarca
ziyaretçi İlçe tarihi ile ilgili bilgi edinirken kütüphane de bulunan kitaplardan faydalanabilmektedir.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler için oluşturulmuş çalışma alanlarında ders çalışmalarına yardımcı olacak
laptop bilgisayar, kablosuz internet mevcuttur. Kent Belleği Merkezi hizmet binası açık alanında Balçova
Kadın Kooperatiﬁ'nin yaptıkları ürünlerin tanıtımı ve satışının yapılmasına olanak sağlanmıştır.
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Yaz Okulları
Belediyemiz tarafından 2019 yılında onbirincisi düzenlenen yaz okulları 24.06.2019 ile 22.07.2019
tarihleri arasında onbeş günlük süreyle üçer etapta gerçekleştirilmiştir. Çocukları kültürel aktivitelere dahil
etmek için çeşitli kültürel geziler düzenlenmiş, spor aktivitelerinin içinde yer almaları sağlanmış ayrıca
müzik, tiyatro ve halk dansları kursları verilmiştir. Her etap bitiminde çocuklar Aquaparka götürülmüştür.
Kitap okuma saatlerinde okudukları kitapların yazarlarıyla buluşmaları sağlanmıştır. Öğlen yemekleri,
ulaşımları, yaz okulu formaları Belediyemiz tarafından karşılanmıştır. Toplamda 532 öğrenci yaz
okullarından faydalanmış olup her etap bitiminde yaz okulları kapanış töreni düzenlenmiştir.
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Engelliler Merkezi
Engelliler Masasının çalışmalarını daha verimli bir hale getirmek İlçemizde bulunan Engelli
vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerini bildirerek doğrudan hizmet alabilecekleri ve onları yaşamın
içerisine dâhil etmek ve topluma kazandırmak adına yapılan faaliyetlerden faydalanmaları amaçlanan
Engelliler Merkezi kurulmuştur. Ekim 2016'da açılışı yapılan Engelliler Merkezi'nde Engelsiz Cafe”, İş ve
Uğraş Terapi Alanı ile Engelli Hakları Masası engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
Kültür Sanat birimine bağlı olan kurslarımız
Türk Sanat Müziği Korosu 96 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir
Türk Halk Müziği Korosu 80 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir
Balçova Belediyesi Efem Halk Dansları 8 eğitmen 358 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir.
Balçova Belediyesi Tiyatrosu 4 eğitmen 110 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir.
FAALİYETLER
Tiyatro Alanında Yapılan Faaliyetler
Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren tiyatro
topluluklar ve diğer tiyatroların sahnelemiş olduğu gösteriler aşağıdaki gibidir.
·

14 Mayıs 2019

“ Komşu Köyün Delisi”
·

16 Mayıs 2019

“Şahları da Vururlar”
·

17 – 24 Şubat 2019

“Hayal Dünyası”
·

03 – 17 Mart 2019

“Kahraman Korsanlar”
·

10 – 24 Mart 2019

“Gökkuşağı Ülkesi”
· 24.06.2019-22.07.2019
Yaz okuluna katılan öğrencilere, her etap için bir defaya mahsus çocuk oyunu sahnelenmiştir.
“Sihirbazın Hikâyesi”
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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 bulunmalarını 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
NİSAN 2019
· 22 / 27 Nisan 2019
İnci AKSU
Karma Kaat-ı Resim Sergisi
Kültürei
· 29 Nisan / 04 Mayıs 2098
Semtevleri Resim Sergisi
Kültürevi
Kültürevi'nde yapılan etkinlikler Balçovalıların sanatsal anlamda paylaşımlarını ve bir araya
gelmelerini sağlamaktadır. Balçovalı'lar kişisel ya da karma sergilerle yapmış oldukları eserleri
Kültürevi'mizde halkın beğenisine sunma fırsatı bulmaktadırlar.
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2019 Yılında Kültür Sanat Birimi Tarafından Yapılan Anma, Söyleşi ve Paneller
Müdürlüğümüz sosyal ve toplumsal açıdan önemli olan olayları kişi ve günleri halkın gündeminde
tutmak ve bu tür gün ve olayların belleklerden silinmesini önlemek amacıyla çeşitli etkinlikler
düzenlenmiştir.
Siyaset, bilim ve düşün insanlarını Balçova'da konuk etmiş ve Balçovalıyla buluşturmuştur. Bu
düzenlenen etkinlikler tüm İzmir halkına hitap eder hale gelmiştir.
· 08 Mart 2019
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Termal Otel Kardelen Salon
· 04 Aralık 2019 / Tiyatro
05 Aralık 1934 yılında “Türk Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkının Verildiğine Dair Kanun
”un kabul edilmesi.
Pınar AYHAN / “Orada Duruverseydi Zaman”
· 11 – 12 Mayıs 5. Satranç Turnuvası
Belediyemiz tarafından 2019 yılında 5. si düzenlenen Satranç Turnuvası nda;

KATEGORİ ADI
08 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİ
10 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİ
12 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİ
16 YAŞ ve ALTI KATEGORİSİ

KATEGORİ KRİTERİ
2012-2011 Doğumlu Sporcular
2010-2009 Doğumlu Sporcular
2008-2007 Doğumlu Sporcular
2006 - 2003 Yılları ve Arasında Doğan Sporcular

Olmak üzere sporcular dört farklı kategoride yarışmıştır. Her kategori birincisine bisiklet, her kategori
ikinci ve üçüncülerine DGT Satranç saati, her kategori ikincileri ve dördüncüleri ve beşincilerine satranç
takımı, her kategoride ilk üç sporcu olmak üzere kupa, her kategoride ilk on olmak üzere madalya ve
dereceye giremeyen tüm sporculara katılım madalyası ve satranç kitabı armağan edilmiş olup toplam 256
sporcu ile satranç turnuvası tamamlanmıştır.
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· 25 Ağustos / 31 Ağustos 2019
Balçova Belediyesi 12. Uluslararası Halk Dansları Festivali
Balçova Belediyesi ve EFEM' in (Ege Folklor Eğitim Merkezi) ortaklaşa düzenlediği “12.
Uluslararası Halk Dansları Festivali” 25 Ağustos 2019 / 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş olup Macaristan, Kolombiya, İspanya, Polonya, K.K.T.C, Makedonya, Rusya, Sırbistan
ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 308 konuk katılmıştır. Gruplar;
26.08.2019

Belediye Önü Gösteri

30.08.2019

Kortej – İEÜ Amﬁ Tiyatro Gala Gösterisi

Gerçekleştirilmiş olup konukların bulunduğu süre içerisinde İlçe belediyelere ve turistlik alanlara geziler
düzenlenmiştir.
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· 29 Ekim 2019 / Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü
29/10/2019 Salı günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında; Sakarya Caddesi (Kabaoğlu
Durağı Önü) ile Ata Caddesi bitimine kadar kortej yürüyüşü ve kortej bitiminde havai ﬁşek gösterimi
düzenlenmiştir.

Müdürlüğümüz Tarafından Düzenlenen; Konser, Turnuva ve Halk Dansları Gösterileri
Balçova Belediyesi'nin diğer bir hizmeti de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği korolarıdır.
EFEM Gençlik ve Spor Kulübü ile yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa yürütülen çalışmalarla Balçova
genelinde 2018 yılı süresince belirli yaş grupları arasındaki çocuk ve gençlerimiz halk dansları eğitimi
almaktadır.
Tüm Balçovalılar kurslarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
· 29 Ocak 2019
Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
· 20 Mart 2019
Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri
· 07 Mayıs 2019
Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
· 16 Mayıs 2019
Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri
· 16 Haziran 2019
EFEM Yıl Sonu Gösterisi
· 11 - 12 Mayıs 2019
Balçova Belediyesi 5. Satranç Turnuvası
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Ramazan ayı süresince (Mayıs – Haziran) 10.05.2019 - 13.05.2019 - 17.05.2019 - 20.05.2019 –
24.05.2019 – 27.05.2019 -01.06.2020 tarihlerinde; Balçovalılar için Cumhuriyet Alanı'nda (Belediye önü)
ve Adalet ve Demokrasi Parkı'nda Ramazan eğlenceleri düzenlenmiştir.
·
·
·
·
·

Hacıvat-Karagöz
Gölge Oyunu
Aşuk Maşuk
Fasıl Gurubu
Orta Oyun
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DAYANIŞMA EVİ

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, Balçovalılar'ın evlerinde kullanmadıkları, kullanıma uygun olan kıyafetleri Dayanışma Evi'ne
getirmesi ile her geçen gün artarak devam etmektedir.
Birim sadece kıyafet yardımıyla kalmayıp büyük ve küçük ev eşyaları da toplayıp dağıtmaya
devam etmektedir.
Yapılan Yardımların Mahallelere Dağılımı
·
·
·
·
·
·
·
·

Çetin Emeç Mahallesi'ne yapılan yardım : 330 aileye 3382 parça eşya
Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yapılan yardım : 317 aileye 2863 parça eşya
Eğitim Mahallesi'ne yapılan yardım : 219 aileye 3495 parça eşya
İnciraltı Mahallesi'ne yapılan yardım : 72 aileye 1010 parça eşya
Bahçelerarası Mahallesi'ne yapılan yardım : 151 aileye 2033 parça eşya
Onur Mahallesi'ne yapılan yardım : 294 aileye 3130 parça eşya
Teleferik Mahallesi'ne yapılan yardım : 238 aileye 3483 parça eşya
Korutürk Mahallesi'ne yapılan yardım : 56 aileye 715 parça eşya

Ayrıca Birimimiz gönüllü bağışçıların yardımlarının devamlılığından ve İlçemizde ki ihtiyaç
sahiplerinin ihtiyaçlarının fazlasında ürün muhafaza ettiğinden dolayı İlçemiz dışından gelen ihtiyaç
sahibi ailelere de destek olmuş olup Balçova dışından gelen 98 aileye 640 parça eşya yardımında
bulunulmuştur.
Toplamda 1775 aileye 20.751 parça kıyafet ev tekstili( çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, pike vb.)
dağıtılmıştır. Bunların yanı sıra çok sayıda oyuncak, küçük ev aletleri dağıtılmıştır.
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2019 ENGELLİ MASASI FALİYET RAPORU
Masanın kuruluş amacı engellilere ve ailelerine sağlık, eğitim ve istihdam hizmetlerinde danışmanlık ve
sosyal destek vermek, engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını
sağlamaktır. Balçova Belediyesi Engelliler Masası yakın zamanda kurulan ve engellilere yönelik faaliyet
yürüten birimdir. Engelliler Masasının çalışmalarını daha verimli bir hale getirmek İlçemizde bulunan
Engelli vatandaşlarımızın belediye binasında gitmeden engellilere yönelik istek ve şikâyetlerini bildirerek
doğrudan hizmet alabilecekleri ve onları yaşamın içerisine dahil etmek ve topluma kazandırmak adına
yapılan faaliyetlerden faydalanmaları amaçlanan Engelliler Merkezi kurulmuştur. Engelliler Merkezi
içerisinde “Engelsiz Cafe”, İş ve uğraş terapi alanı ile Engelli Hakları Masası bulunmaktadır. Yıl içerisinde
Belediyemiz ve İlçe Belediyeler tarafından engellilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş ve
düzenlenen toplantılara katılım sağlanmıştır.
·
05.02.2019 tarihinde Konak Belediyesi'nin düzenlediği erişim toplantısına katılım sağlandı.
·
10.04.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediyeler Birliği “Meslek Edinme
Toplantısı”na katılım sağlandı.
·
21.04.2019 “İkinci El Pazarı Kermesi” Engelsiz Cafe de düzenlenerek çalışanların katılım ve
desteği sağlandı.
·
21.04.2019 Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Urla Spor
Şenlikleri”ne katılım sağlandı.
·
24.04.2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi “İstihdam ve Meslek Edindirme Toplantısı”na katılım
sağlandı.
·
08.05.2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, “istihdam Edindirme Toplantısı”na
katılım sağlandı.
·
09.05.2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tepekule'de düzenlediği “Adalete Erişim”adlı panele
katılım sağlandı.
·
20.05.2019 Engelli Hakları Toplantısı düzenlendi.
·
23.05.2019 İstihdam Çalışma Grubu Toplantısı düzenlendi.
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

30.05.2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği, “İnciraltı Engelliler ve Sorunlarının
Çözümü Toplantısı”na katılım sağlandı.
12.07.2019 “Bakım Evleri Toplantısı” düzenlendi.
Konak Belediyesi ve Kemal Paşa Belediyesi'nin düzenlediği “Engelli Hakları Çalıştayı”na katılım
sağlandı.
21.08.2019 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Engelliler Spor Çalıştayı”na
katılım sağlandı.
04.09.2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “İlçe Belediyelerin Engellilere Yapmış
Olduğu Faaliyetler” sunumuna katılım sağlandı.
04.09.2019 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Engellilerle Spor Çalıştayı”na katılım
sağlandı.
09.10.2019 özel çocukların katılımıyla “Picasso Sergisi”ne katılım sağlandı.
02.12.2019 Gaziemir Kent Konseyi “Engelli Hakları Eğitimi”ne katılım sağlandı.
06.12.2019 Karabağlar Belediyesi Bozyaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Adalete Erişim
Eğitimi”ne katılım sağlandı.
10.12.2019 Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği “Hak Temelli Engellilik Eğitimi”ne katılım sağlandı.
12.12.2019 Ortapedik engelli vatandaşlarımıza tarihi asansör gezisi düzenlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği “Dans Engel Tanımaz” projesine engelli folklor
grubumuzla destek verildi.
18.12.2019 “Bergama İlçe Belediyeler Toplantısı”na katılım sağlandı.
20.12.2019 Karşıyaka Belediyesi “Engelli Hakları Eğitimi”ne katılım sağlandı.
27.12.2019 tarihinde İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımızla geleneksel yılbaşı kutlaması
yapıldı.
28.12.2019 tarihinde engelli grupları ile müzik korosu çalışmaları başlatıldı.
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SEMTEVLERİ


Balçova Belediyesi Semtevleri Projesi kapsamında 2019 yılı içerisinde;
·
·
·
·
·
·
·

Eğitim Mahallesi Semtevi
Çetin Emeç Mahallesi Semtevi
Teleferik Mahallesi Semtevi
Fevzi Çakmak Mahallesi Semtevi
Onur Mahallesi Semtevi
Meşale – Olimpiyat Sitesi Semtevi
Korutürk Mahallesi Semtevi faaliyet göstermiştir.

T.C Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve Dünya Bankası “Sosyal Risk Azaltma
Projesi” ne sunulan proje, katkı almaya hak kazanmış ve 1 Aralık 2005 itibariyle “SRAP” desteğiyle
çalışmalarına başlamıştır.
Halkevlerini model alarak çalışmalarına devam eden semtevlerimiz Balçovalı kadınlarımıza
vakitlerini değerlendirme ve emeklerini somutlaştırıp, kazanç sağlama şansı sunmuştur. Semtevleri ayrıca
mahallelerde oturan vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Bu mahallede oturanlar belediye binasına
gitmeden istek ve şikâyetlerine semtevinde yanıt bulabilmektedirler.
· Semtevlerinde Ahşap Boyama Kursu
· Geleneksel El Sanatları Kursu
· Resim Kursu
· Takı Tasarım Kursu
· Ev Dekorasyonu Kursu
· Amigurumi Kursu
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ÇETİN EMEÇ MAHALLESİ SEMTEVİ
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; Özel Kalem Müdürlüğünün
yaptığı etkinlik ve Müdürlüğümüzün desteği ile 04.07.2019 ile 25.07.2019 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 olarak da
katılım sağlanmıştır.
·
·
·
·

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Fuarı Tepe Kule (07.03.2019 – 12.03.2019)
Adana Tanıtım Günleri (İnciraltı) (16.09.2019 – 19.09.2019)
Travel Turkey Turizm Fuarı (05.12.2019 – 07.12.2019)
Yılbaşı Agora AVM Stant Kurulumu (01.12.2019 – 30.12.2019)

Çetin Emeç Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi,
Panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;
“Şehir Hastaneleri” Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler ve Müdürlüğümüzün desteği ile; Çetin Emeç
Mahallesi'nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı olarak 355 aileye
bebek bezi verilmiştir.
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Çetin Emeç Mahallesi'nde oturan 28 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide ayran
gönderilmiştir.
Yıl içinde ihtiyaçlı 544 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
420 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
550 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.
Geçim sıkıntısı çeken 225 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.22 hasta ziyareti yapılmış, 55
hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır.
Yılbaşı akşamı 3 ev ziyareti yapılmıştır.
Çetin Emeç Mahallesi Semtevi' nde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıﬂarda uygulanmaktadır.
EĞİTİM MAHALLESİ SEMTEVİ
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; Özel Kalem Müdürlüğünün
yaptığı etkinlik ve Müdürlüğümüzün desteği ile; 16.07.2019, 06.08.2019, ile 22.08.2019 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.
·
·
·
·

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Fuarı Tepe Kule (07.03.2019 – 12.03.2019)
Adana Tanıtım Günleri (İnciraltı) (16.09.2019 – 19.09.2019)
Travel Turkey Turizm Fuarı (05.12.2019 – 07.12.2019)
Yılbaşı Agora AVM Stant Kurulumu (01.12.2019 – 30.12.2019)


Eğitim Mahallesi Semtevi olarak Semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi, panel,
seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;
Şehir Hastaneleri” Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler ve Müdürlüğümüzün desteği ile; Eğitim
Mahallesi'nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı olarak 204 aileye
bebek bezi verilmiştir.
Eğitim Mahallesi'nde oturan 43 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide ayran
gönderilmiştir.
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Yıl içinde ihtiyaçlı 450 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
102 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
680 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.
75 hasta ziyareti yapılmış, 80 hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır.

Yılbaşı akşamı 3 ev ziyareti yapılmıştır.
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
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; Özel Kalem Müdürlüğünün
yaptığı etkinlik ve Müdürlüğümüzün desteği ile 02.07.2019, 23.07.2019 ile 22.08.2019 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.
·
·
·
·

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Fuarı Tepe Kule (07.03.2019 – 12.03.2019)
Adana Tanıtım Günleri (İnciraltı) (16.09.2019 – 19.09.2019)
Travel Turkey Turizm Fuarı (05.12.2019 – 07.12.2019)
Yılbaşı Agora AVM Stant Kurulumu (01.12.2019 – 30.12.2019)


Fevzi Çakmak Mahallesi Semtevi olarak Semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi,
panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;
“Şehir Hastaneleri” Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler ve Müdürlüğümüzün desteği ile; Fevzi
Çakmak Mahallesi'nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı olarak 40
aileye bebek bezi verilmiştir.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan 50 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide ayran
gönderilmiştir.
Yıl içinde ihtiyaçlı 250 aileye erzak yardımı yapılmıştır
70 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
349 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.
Geçim sıkıntısı çeken 122 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. 50 hasta ziyareti yapılmış, 25
hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır.
Yılbaşı akşamı 2 aileye ev ziyareti yapılmıştır.
Fevzi Çakmak Mahallesi Semtevi' nde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıﬂarda uygulanmaktadır.
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KORUTÜRK MAHALLESİ SEMTEVİ
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; Özel Kalem Müdürlüğünün
yaptığı etkinlik ve Müdürlüğümüzün desteği ile 18.07.2019 - 08.08.2019 -22.07.2019 ile 22.08.2019
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.
·
·
·
·

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Fuarı Tepe Kule (07.03.2019 – 12.03.2019)
Adana Tanıtım Günleri (İnciraltı) (16.09.2019 – 19.09.2019)
Travel Turkey Turizm Fuarı (05.12.2019 – 07.12.2019)
Yılbaşı Agora AVM Stant Kurulumu (01.12.2019 – 30.12.2019)

Korutürk Mahallesi Semtevi olarak Semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi, panel,
seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;
“Şehir Hastaneleri” Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
Korutürk Mahallesi'nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı olarak 25
aileye bebek bezi verilmiştir.
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Kursiyerlerimizin semtevimizde kurslarda aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir. Onur Mahallesi Semtevi olarak da katılım
sağlanmıştır.
·
·
·
·

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Fuarı Tepe Kule (07.03.2019 – 12.03.2019)
Adana Tanıtım Günleri (İnciraltı) (16.09.2019 – 19.09.2019)
Travel Turkey Turizm Fuarı (05.12.2019 – 07.12.2019)
Yılbaşı Agora AVM Stant Kurulumu (01.12.2019 – 30.12.2019)

Onur Eğitim Mahallesi Semtevi olarak semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi,
Panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;
“Şehir Hastaneleri” Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler ve Müdürlüğümüzün desteği ile; Onur
Mahallesi'nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı olarak 63 aileye
bebek bezi verilmiştir.
Onur Mahallesi'nde oturan 78 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide ayran
gönderilmiştir.
Yıl içinde ihtiyaçlı 350 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
65 aileye hasta bezi, 50 hastaya yatak koruyucu yardımı yapılmıştır.
530 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.
Geçim sıkıntısı çeken 154 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. 85 hasta ziyareti yapılmış, 8
hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır.
Yılbaşı akşamı 2 aileye ev ziyareti yapılmıştır.
Onur Mahallesi Semtevi' nde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
Her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıﬂarda uygulanmaktadır.
TELEFERİK MAHALLESİ SEMTEVİ
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; Özel Kalem Müdürlüğünün
yaptığı etkinlik ve Müdürlüğümüzün desteği ile 09.07.2019, 30.07.2019 ile 22.08.2019 tarihleri arasında
Termal Otel Aqua City'ye götürülmüştür.
·
·

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Fuarı Tepe Kule (07.03.2019 – 12.03.2019)
Adana Tanıtım Günleri (İnciraltı) (16.09.2019 – 19.09.2019)
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·
·

Travel Turkey Turizm Fuarı (05.12.2019 – 07.12.2019)
Yılbaşı Agora AVM Stant Kurulumu (01.12.2019 – 30.12.2019)

Teleferik Mahallesi Semtevi olarak Semtevimizde ve çeşitli yerlerde düzenlenen söyleşi,
Panel, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra;
“Şehir Hastaneleri” Konulu panellere katılım sağlanmıştır.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan hizmetler ve Müdürlüğümüzün desteği ile; Teleferik
Mahallesi'nde oturan ve doğum yapan aileler ziyaret edildi ve belediyemizin armağanı olarak 75 aileye
bebek bezi verilmiştir.
Teleferik Mahallesi'nde oturan 55 aileye taziye ziyaretinde bulunulmuş ve her aile için pide ayran
gönderilmiştir.
Yıl içinde ihtiyaçlı 216 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
50 aileye hasta bezi yardımı yapılmıştır.
200 aileye ramazan ayında erzak yardımı yapılmıştır.
Geçim sıkıntısı çeken 110 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. 50 hasta ziyareti yapılmış, 80
hastanın ise hastaneye gidiş gelişleri sağlanmıştır.
Yılbaşı akşamı 2 ev ziyareti yapılmıştır.
Teleferik Mahallesi Semtevi' nde Faaliyet Gösteren Kurslarımız;
Her kurs ortalama 15 kişilik sınıﬂarda uygulanmaktadır.
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SPOR BİRİMİ
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/B fıkrasına göre Belediyeler “Sağlıklı toplum meydana
getirmenin, başta gelen görevlerinden olan sporu, kitlelere sevdirmek ve yaptırmakla yükümlüdür.”
Gençleri zararlı faaliyetlerden koruyarak, enerjilerini faydalı yönde kullanmalarını sağlamak ve tüm
vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için spor yapmalarına imkân vermek Spor Biriminin görevidir.
Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Birimi;
Spor ve Eğitime Sosyal Belediyecilik anlayışı ile 2019 yılı bütçesinden ciddi kaynak aktarımı sağlamıştır.
Öğrencilere verilen spor eğitimi karşılığında ücret alma yaklaşımını kabul etmeyen belediyemiz, “HER
YAŞTA HERKESE ÜCRETSİZ SPOR” parolasıyla Balçova' da yaşayan herkese ücretsiz spor
yaptırmaktadır.
HER YAŞTA HERKESE ÜCRETSİZ SPOR anlayışıyla sosyal belediyeciliğin en iyisini yapmaya
çalışan Belediyemiz, yeni spor alanları açarak (Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesi aerobik salonları gb.)
halkımızın spora olan ilgisini arttırmayı hedeﬂemiştir. Bu amaçla açılan spor kurslarına yeni branşlar
eklenmektedir.
Yaz Okulu; Balçova Belediyesi'nin tüm sorumluluğunu üstlendiği ve Türk Eğitim Gönüllüleri
Vakfı'ndan destek alarak oluşturduğu eğlenceli ve öğretici bir programdır.
Bu yıl 11.si yapılan Yaz Okulu uygulamamız ücretsiz olup 7-10 yaş arası 3 etaptan, 15'er günlük
periyotlar halinde,180'er öğrenciyle toplamda 540 kişi etkinliklere katılmış olup, kıyafet, yemek, içecek ve
ulaşım bedelleri belediyemizce karşılanmıştır. Etkinlikler, TEGV gönüllü öğretmenleri ve Balçova
Belediyesi Spor Okulu öğretmenleriyle birlikte yapılmıştır.
Yaz Okulu etkinlikleri; Atatürk'ü tanıtmak, anlatmak, bununla ilgili slayt gösterileri ayrıca kitap
okuma, tiyatro, ebru sanatı, resim, müzik, zekâ oyunları, oryantrik yarışma, eğitsel oyunlar, halk oyunları,
cimnastik, kütüphane ziyareti, hayvan sevgisi farkındalığı, diş sağlığı alışkanlığı kazanma, sinemada ﬁlm
izleme müze gezileri, gezegenevi, akvaryum ziyareti, aqua park, macera tepesi, kent müzesi gezisi, yazar
imza gününe katılım ve Balçova Belediye Başkanı ile öğlen yemeği düzenlenmiştir. Bu yemekte
Başkanımız, 180 öğrenciyle bire bir ilgilenir, istek ve dileklerini alır. Sevgilerini ve sevinçlerini paylaşır.
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Yaz okulu kapanış programlarında çocuklarımız hazırladıkları gösterilerini yaparlar, katılım
belgeleri ve hediyelerini alarak güzel anılarla buradan ayrılırlar.
Bu organizasyon, içeriği bakımından Türkiye'de ilk ve tek olma ayrıcalığına sahiptir.
Belediyemizin spor okullarında, bireysel sporlar yerine kitle sporlarına önem vererek, çok sayıda
çocuk ve yetişkinin bir arada spor yapmaları sağlanmıştır.
Spor faaliyetlerinin yanında öğrencilerimize kendilerini ailelerini, yaşadıkları İlçeyi ve ülkelerini
sevmeleri hususunda Beden Eğitim öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz tarafından eğitim verilmektedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar sürdürülerek sporun yaygınlaştırılması
sağlanmıştır. Okullarımızın spor alanındaki spor aletleri arızalı olanlar tamir edilmiş, kullanılmayacak
durumda olanlar yenilenmiştir. İlçemiz sınırları içindeki spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri, Türkiye
Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Türkiye Cimnastik
Federasyonu ile işbirliği sağlanarak yapılan çalışmalar ile lisanslı sporcularımıza ve gençlerimize spor
yapma imkanı sağlanmıştır.
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Belediyemizin gençliğe verdiği önem ve sunmuş olduğu spor eğitimleri sonucunda, Emniyet ve
SHÇEK'den (Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu) almış olduğu bilgilerle çocuk suçlarında ve
uyuşturucu kullanım oranında en düşük seviyeye inmiştir.
12 ay boyunca kesintisiz devam eden spor kurslarımızda, branşlarında uzman 17 Beden Eğitimi
Öğretmeni ve Antrenörlerimiz tarafından Futbol, Basketbol, Voleybol, Aerobik, Cimnastik, Tenis ve 2 – 5
yaş Anne-Çocuk Cimnastiği branşlarında Balçova halkına spor eğitimi verilmektedir. Ayrıca çevre İlçe
belediyelerle beraber sosyal içerikli spor etkinlikleri ortaklaşa düzenlenmektedir.
Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan Vali Kutlu Aktaş Spor tesisleri ve Çetin Emeç Mahallesi spor
tesislerimizdeki Futbol sahası, Voleybol sahası ve Basketbol sahalarında spor yapan vatandaşlarımız
tesisleri ücretsiz kullanmaktadırlar. Bunlara ek olarak 2019 yılı içerisinde Çetin Emeç ve Eğitim
mahallelerinde Aerobik salonlarımız hizmete girmiştir.
Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen, Mahalleler arası Futbol Turnuvası, 2019 yılında da
tekrarlanmış olup katılan tüm sporculara spor malzemeleri ücretsiz verilmiştir.
Yarıyıl tatilinde, 1 Haftalık etkinlik programı oluşturulmuştur. Bu etkinlikte tüm öğrencilerimize
spor kıyafeti verilmiştir. Futbol, Basketbol, Voleybol branşlarında turnuvalar düzenlenmiş ve Aerobik,
Cimnastik, Anne-çocuk cimnastiği ile beraber gösteriler yapılmış, tüm sporcular madalya ile
ödüllendirilmiştir.
Belediyemiz Semt Evlerinin yönlendirdiği Balçova'da ki sekiz mahallesinden gelen çocuklarımıza
Balçova Termal Tesisleri Aqua Park yüzme havuzunda öğretmenlerimiz nezaretinde yaz döneminde üç ay
eğitici - öğretici program yapılmıştır.
29 Ekim 2019 yılı Cumhuriyet Bayramı, tüm sporcularımız ve halkımızın katılımıyla kutlanmıştır.
Spor okulumuz Aerobik branşı etkinlikleri çerçevesinde Yoga derslerine başlanmıştır.
Türkiye satranç Federasyonu ile İzmir Satranç Şampiyonası kapalı spor salonumuzda başarı ile
gerçekleştirilmiştir.
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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi törenlerde ve düzenlemiş olduğu spor organizasyonlarında,
başarılı olan sporcu ve takımlara, kupa ve madalyaları, belediyemiz Spor birimi tarafından ücretsiz olarak
temin edilmiştir.
Doğa Yürüyüşü etkinliğimizin amacı; ﬁziksel bir hareketin ötesinde kişilerin doğa ortamında spor
yapması, spor yapma alışkanlığının kazandırılması ve zihinsel açıdan dinlenmenin sağlanmasıyla beraber,
bu yapılan aktivitelerin sosyal boyutunun da göz önünde bulundurulmasına önem verilmiştir.
Yetişkinlere yönelik programlar çerçevesinde, her sabah saat 08:15' te başlayan sağlıklı yaşam için
sabah sporu etkinlikleri aralıksız devam etmiştir.
İlçemizdeki 4 Amatör futbol takımımızın ve 7 Master spor kulübü antrenmanları ve müsabakaları
Spor Tesislerimizin suni çim futbol sahasında yapılmıştır.
İlçemizdeki İzmir Ekonomi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Demokrasi Üniversitesi
öğrencilerine Amerikan Futbolu, Futbol, Basketbol, Paremedik branşlarında spor tesislerimizde spor
eğitimi yapmaları sağlamıştır.
İlçemizde bulunan Özel Ortaöğretim ve lise okullarında eğitim gören öğrenciler, zorunlu Beden
Eğitimi derslerinde tesislerimizden ücretsiz olarak faydalanmışlardır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaöğretim ve lise futbol takımlarının çalışmaları
tesislerimizin futbol sahasında yapılmıştır.
İlçemizdeki 4 amatör futbol takımımıza ve ilçemizdeki ortaöğretim, lise futbol takımlarına
eşofman, şort, tişört, yağmurluk, spor çantası, spor ayakkabısı, futbol, voleybol ve basketbol topları
Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilmiştir.
İlçemizdeki 4 amatör spor kulübünün, master spor kulüplerinin, ortaöğretim ve lise okul
maçlarında, ulaşım servis ihtiyaçları spor birimimiz tarafından ücretsiz olarak karşılanmıştır.
Kapalı spor salonumuzun içi ve dış cephesi belediyemizce boyanmıştır.
Spor birimimiz, haftanın 7 günü saat 07.00'den 23'e kadar açık olan Spor Tesislerimizin her zaman
kullanılabilir halde olmasını çevre ve iç güvenliği, çalışmalar bittiğinde temizliğin yapılması ve
eksikliklerin giderilmesi sağlanmıştır. Açık spor alanlarımız, soyunma odalarımız 24 saat kullanıma
açıktır.
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STRATEJİK AMAÇ 4
STRATEJİK HEDEF 4.3
PERFORMANS HEDEFİ

Ken n yaşam kalitesini yükseltmek
Kültürel ve Sanatsal alanda ken
ka
Kültürel ve Sanatsal alanda ken
ka

mizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere
lımını sağlamak
mizde yaşayan vatandaşlarımızın etkinliklere
lımını sağlamak
HEDEFİN
2019 YILI
SAPMA
SAPMA NEDENİNİN
GERÇEKLEŞMESİ ORANI
AÇIKLANMASI
%

FAALİYETİN ADI

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ 2019 YILI HEDEFİ

Sanat müziği korosu kurmak
(Konser Sayısı)

2

2

FAALİYETİN MALİYETİ

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

20.000,00

17.500,00

Sanat müziği korosu kurmak
(Konser)

STRATEJİK HEDEF 4.4
PERFORMANS HEDEFİ

FAALİYETİN ADI

Spor okullarını etkin şekilde kullanmak

Amatör spor yapanlara ayni yardım
yapılması
FAALİYETİN MALİYETİ

0
HEDEFİN
SAPMA KAYNAKTAN SAPMA NEDENİNİN
ORANI
AÇIKLANMASI
%
12,50

Balçova’da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine
katkıda bulunmak
Balçova’da yaşayan her yaştan insanın bedensel ve zihinsel gelişimine
katkıda bulunmak
PERFORMANS
HEDEFİN
GÖSTERGELERİ2019 YILI
SAPMA
SAPMA NEDENİNİN
2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ ORANI
AÇIKLANMASI
HEDEFİ
%
Spor faaliyetlerine ka lan
vatandaşların eği m
kalitemizden memnun kalıp
olumlu referansları ile
5.000
6608
32,16 ka lımcı sayımız artmış r.
700

700

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

0
HEDEFİN
SAPMA
KAYNAKTAN SAPMA
ORANI NEDENİNİN AÇIKLANMASI
%

Spor okullarını etkin şekilde kullanmak
Amatör spor yapanlara ayni yardım
yapılması

363.00,00

326.355,94

10,09

Amatör spor yapan kişi
sayısı ve malzeme
ﬁyatlarındaki ar ş.
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE YILI
MÜDÜRLÜK ADI
STRATEJİK AMAÇ 3
STRATEJİK HEDEF 3.1
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETİN ADI

2019
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ken n sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek
PERFORMANS
HEDEFİN
GÖSTERGELERİ 2019 YILI
SAPMA
SAPMA NEDENİNİN
2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ ORANI
AÇIKLANMASI
HEDEFİ
%

Balçova’da yaşayan engellilere
ait envanterin güncellenmesi
100
Belediye çalışanlarının engelli
hakları konusunda eği m
verilmesi
FAALİYETİN MALİYETİ

Balçova’da yaşayan engellilere
ait envanterin güncellenmesi

0
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0

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

1.000

0

100

100
HEDEFİN
SAPMA
ORANI
%
100

Envanter güncellemesi
yapılmamış r.
Envanter güncellemesi
yapılmamış r.
KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN AÇIKLANMASI
Envanter güncellemesi
yapılmamış r.
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SOSYAL YARDIM
iŞLERi MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri

SOSYAL YARDIMLAR
ü NAKDİ YARDIMLAR

Belediye sınırları içinde ikamet eden ve dar gelirli, muhtaç, yoksul, düşkün ve engellilere sosyal,
sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla, süreli veya geçici nitelikte, bir
defa veya periyodik olarak nakdi yardım yapılmaktadır.
Yardım Kişi Sayısı

Nakdi Yardım Miktarı

464

690.000,00. - TL
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ü Eğitim Yardımı;

Belediyemiz her fırsatta eğitime destek olmakta, eğitim konusunda öğrencilerin daha donanımlı ve
iyi şartlarda yetişmeleri için gayret göstermektedir. Okulların açılmasıyla beraber bazı aileler çocukların
okul masraﬂarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bu konuda müdürlüğümüze başvuran ailelerin
durumları tespit edildikten sonra gerekli eğitim yardımı yaparak ailelerin yükü haﬁﬂetilmektedir. Bu
kapsamda 482 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.

Yardım Kişi Sayısı

Nakdi Yardım Miktarı

482

586.890,00. - TL

ü Okul Kıyafeti Yardımı;

Belediyemiz okul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara okul kıyafeti desteği vererek hem aile
bütçelerine, hem de çocukların okullarına daha büyük heyecanla başlamasına katkı sağlamıştır.
İhtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz 1189 çocuğumuza okul kıyafetlerini karşılamaya yönelik
giyim çeki yardımı yapılmıştır.

OKUL KIYAFETİ YARDIMI

4%

5%

ÇETİN EMEÇ

4%
19%

TELEFERİK
FEVZİ ÇAKMAK

16%

8%

EĞİTİM
ONUR

13%

MEŞALE
KORUTÜRK

31%

B.ARASIİ.ALTI
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ü

Kırtasiye Seti Yardımı;

Belediyemiz her fırsatta eğitime destek olmakta, eğitim konusunda öğrencilerin daha donanımlı ve
iyi şartlarda yetişmeleri için gayret göstermektedir. Okulların açılmasıyla beraber bazı aileler çocukların
okul masraﬂarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bu konuda ilköğretim öğrencilerine yönelik
kırtasiye ve çanta yardımı yaparak ailelerin yükü haﬁﬂetilmiştir. Bu kapsamda 1.700 öğrenciye kırtasiye
seti yardımı yapılmıştır.

KIRTASİYE SETİ YARDIMI
13%

12%

ÇETİN EMEÇ
TELEFERİK

9%

13%

FEVZİ ÇAKMAK
EĞİTİM

15%

13%

ONUR
MEŞALE

KORUTÜRK
25%
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ü Mama;

İlçemizde ikamet eden ve belediyemize başvuran ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz 40
vatandaşımızın bebeğinin 1 (bir) yaşına kadar sağlık durumu konusunda aksi belirtilmediği sürece gelişim
durumuna göre gram ve paket oranı belirtilerek mama yardımı yapılmıştır.
ü İlaç ve Sağlık Giderleri;

İlçemizde ikamet eden ve belediyemize başvuran ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ettiğimiz 959 hasta
vatandaşımızın ilaç, ilaç katkı payı ve sağlık giderlerine destek sağlanmıştır.
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ü AYNİ YARDIMLAR
Değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda ve Belediye sınırları içinde
ikamet eden vatandaşlara yakacak, giyecek, ev eşyası, eğitim malzemesi, gıda, tıbbi araç gereç ve medikal
malzeme yardımları ayni yardım altında süreli veya geçici nitelikte, bir defa veya periyodik olarak
yapılmıştır.
ü Yakacak (Kömür/Tahta);

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve
hayatlarını en düşük seviyede sürdürmekte olan dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilerin
yakacak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 703 vatandaşımıza yakacak (kömür/tahta) yardımı
yapılmıştır.
ü Yakacak (Tüp);

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olan dar gelirli, ihtiyaç sahibi olduğunu tespit
ettiğimiz vatandaşlarımıza 1400 adet tüp yardımı yapılmıştır.
ü Asker Çantası Yardımı;-

İlçemizde ikamet eden ve belediyemize başvuran vatani görevini yapacak gençlerimize 150 adet temel
ihtiyaçlarını içeren asker çantası yardımı yapılmıştır.
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ü

Eşya Yardımı;

Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar gelirli
vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda ev eşyası yardımı yapılmıştır.
ü Gıda Yardımı;

İlçemizde ikamet eden geçici ekonomik sıkıntıları olan vatandaşlarımıza ramazan ayı içerisinde ve
diğer aylarda gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 2030 kişiye gıda çeki ve 2759 kişiye de erzak kolisi
yardımı yapılmıştır.
ü Aşevi Yemek Hizmeti;

İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden yaşlı, engelli ve muhtaç yaklaşık 4.800 kişiye 4 çeşit tabldot
sıcak yemek hizmeti verilmiştir.
ü Hoş geldin Bebek;

İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın yeni doğan bebeklerine “Hoş Geldin Bebek” projesi adı
altında bebeklerimizin ilk ihtiyaçlarından oluşan hediye çantamızla merhaba dedik.
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ü Bebek Bezi Yardımı;

İlçemizde ikamet eden, belediyemize başvuran doğum yapan ailelere yıl içerisinde 3413 paket
bebek bezi yardımı yapılmıştır.
ü Hasta Bezi Yardımı;

İlçemizde ikamet eden, belediyemize başvuran engelli ve yatalak hasta vatandaşlarımıza, yıl
içerisinde 3845 paket bağlamalı hasta bezi yardımı yapılmıştır.
ü Yatak Koruyucu (Alez) Yardımı;

İlçemizde ikamet eden, belediyemize başvuran engelli ve yatalak hasta vatandaşlarımıza yıl
içerisinde 1441 paket yatak koruyucu yardımı yapılmıştır.

Yıllık Bebek Bezi, Hasta Bezi,
Yatak Koruyucu Dağılımı
Bebek Bezi

Hasta Bezi

Külot Hasta Bezi

Yatak Koruyucu (Alez)

17%
39%
19%

25%

ü Evde Temizlik;

İlçemizde ikamet eden yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlarımız başta olmak üzere doğal
afet, yangın vb. durumlarda evi zarar gören vatandaşlarımızın genel ev temizliği yapılmıştır.

249

ü Tıbbi Destek Malzeme Yardımı;

İlçemizde ikamet eden 354 mağdur ve engelli hasta vatandaşlarımıza başvuruları neticesinde
ihtiyaçlarına göre gereken tıbbi destek malzeme yardımı yapılmıştır.

Tıbbı Destek Malzeme Yardımı
TEKERLEKLİ SANDALYE (MANUEL)
AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE
MOTORLU HASTA KARYOLASI
4 PRÇ. SÜNGER YATAK
HAVALI YATAK
KATLANIR KLOZET YÜKSELTİCİ
ALÜMİNYUM WALKER
ÖZELLİKLİ AKÜLÜ SANDALYE
ÖZELLİKLİ BEBEK/COCUK PUSETİ
ENGELLİ ÇOCUK ÖRÜMCEĞİ
AYAK TABANLIĞI, DİZ ALTI PROTEZİ

1%

1%
1%

5%

0%12% 21%

4%

3%
14%

20%
18%
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
BÜTÇE YILI

2019

MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
3
STRATEJİK H EDEF
3.1
PERFORMANS
HEDEFİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Sandalye sayısı

FAALİYETİN ADI

Engellilere sandalye
sağlamak
STRATEJİK HEDEF
3.2
PERFORMANS
HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek
Engellilerin ve ailelerinin sosyal hayata uyumunu desteklemek
2019YILI
HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI %

30

83

176,66

2019YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI %

KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

150.000,00.- TL

80.000,00.- TL

-46,66

İstenilen sandalye özelliğinin
değişmesinden dolayı
sapma yaşanmıştır.

Yardıma muhtaç engelli
vatandaşlarımdaki talep artışı.

Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları desteklemek
Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duya nları desteklemek
2019 YILI
HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

Yardım alan kişi
sayısı
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3110

Yardım alan kişi
sayısı

1.900

4308

FAALİYETİN ADI

2019YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

İhtiyaç sahiplerine
nakdi yardım yapmak

1.800.000,00.TL

İhtiyaç sahiplerine
ayni yardımda
bulunmak

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

850.000,00.- TL

2.270.000,00.- TL

1.799.000,00.- TL

HEDEFİN
SAPMA
ORANI %
195,83
126,73
HEDEFİN
SAPMA
ORANI %

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
Yardıma muhtaç kişilerde talep
artışı.
Yardıma muhtaç kişilerde talep
artışı.
KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

26,11

Yardıma muhtaç kişilerin
ihtiyaçları doğrultsunda yardım
miktarlarının belirlenmesi ve
talep artışı sebebiyle

111,64

İhtiyaç duyulan kalemlerdeki
maaliyetlerin yüksek olması ve
yarıma muhtaç kişilerdeki talep
artışı sebebiyle
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STRATEJİK HEDEF
3.3
PERFORMANS
HEDEFİ

Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek
Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her alanda desteklemek
2019YILI
HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI %

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

50

34

-32

Talep az olduğu için istenilen hedefe
ulaşılamamıştır.

FAALİYETİN ADI

2019YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI

KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN AÇIKLANMASI

Yaşlılara evde bakım
ve genel temizlik
hizmeti sağlanması

150.000,00

80.000,00.- TL

-46,66

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
Yararlanan sayısı

İhtiyaç duyulan kalemdeki
maaliyetin düşük olması ve talebin
az olması sebebiyle
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MALi HiZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
İdarenin performans programının hazırlanmasını koordine etmek, İzleyen iki yılın bütçe
tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak
hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, Mevzuatı uyarınca
belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, Bütçe kayıtlarını
tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile
malî istatistikleri hazırlamak, İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, İdarenin
mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık
yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve
işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda
üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, Ön malî kontrol
faaliyetini yürütmek.
Belediye gelirleri ile ilgili faaliyetler
Belediye giderleri ile ilgili faaliyetler
Muhasebe hizmetleri
Belediye bütçesi ile ilgili hizmetler
İç kontrol hizmetleri
Harcama birimlerinin ve dış kurumların mali konularla ilgili istedikleri raporların
hazırlanması
Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmetleri
Ölçü ayar işleri faaliyeti
İdari faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti
İdari yıllık performans programının hazırlanması
İdari stratejik planın hazırlanması
Müdürlük ile ilgili yazışmalar
Asker ailelerine nakit yardımda bulunmak
Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
Belediyeye ait her türlü tahsilat ve ödeme hizmetleri
a) Ödeme için verilen avans ve kredileri düzenlemek;
b) Hak Sahiplerine Ödemeler Yapmak;
c) Emanet İşlemlerini Yerine Getirmek;
d) Bütçe ve Kesin Hesap ve Diğer İşlemleri Yerine Getirmek;
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1. Bütçe Hazırlama ve Uygulama Faaliyetleri
Müdürlüğümüzce 2019 yılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin
yapılan işlemler şunlardır:


1.1. Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri:


Harcama birimlerinin talebi üzerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2019 yılında
Yedek Ödenek tertibinden 4.680.000,00 TL, Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden 3.800.000,00
TL. Müdürlüğümüzün yeterli olmayan kalemlerine de 325.132,22 TL. aktarma işlemleri yapılmıştır.


1.2. Belediyemizin 2019 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması:

Bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe
Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama
Rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak
cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

Birimlerden gelen tekliﬂer doğrultusunda Belediyemizin 2019 dönemi bütçe tekliﬁ hazırlanarak
Belediye Meclisine sunularak kabul edilmiştir. Kabul edilen 2019 yılı Bütçesi mali yılbaşında yürürlüğe
girmiştir.
2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri

2.1. Muhasebe İşlemleri:

Faaliyet döneminde; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, emanet
işlemlerinin yapılması ve diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması gibi muhasebe
hizmetleri muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Muhasebe Yetkilisi
Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik,  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal
Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmüştür.
Giderlerin ödenmesi aşamasında ödeme emri ve eki belgeler, 5018 sayılı Kanun'un 61'inci maddesinde
belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol edilmiştir. Ödemeler nakit mevcuduna,
ödemede öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmıştır. 2019 yıl sonu
itibarıyla yevmiye sayısı 7366'dır.

Belediyemizce yapılan ihalelere ait 2019 yılı içinde alınan 8 adet kesin teminat mektubu
muhasebeleştirilmiş, işlemleri tamamlanan ihalelere ait 2 adet kesin teminat mektubu iade edilmiştir.
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Taşınır İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları:

Taşınır işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44'üncü maddesine
dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2019 yılı içinde 43 adet taşınır
işlemi gerçekleştirilmiştir.
3-Stratejik Planlama Faaliyetleri

Belediyemiz çağdaş ve modern bir toplum anlayışını benimsemiş, hemşehrileri ile dayanışma ve
iş-birliği içerisinde, çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen; sosyal, kültürel,
ekonomik ve ﬁziksel alanda sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi gerçekleştirmiş bir metropol kent
olmayı vizyon edinmiştir. Bu amaç ve hedeﬂere yönelik olarak 2019 yılı Performans Programında yer alan
vergi tahsilat oranın artırılmasına yönelik vergi tahsilat faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
4. Gelir Tahakkuk, Tahsilat ve Takip Faaliyetleri
GELİR BİRİMİNİN GÖREVLERİ
Belediyemiz görev alanı dahilinde 1319 sayılı Emlak vergisi kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun ilgili hükümler gereği Vergi-resim ile Harçlarının tahakkuk ve 6183 sayılı Amme Alacağı
Tahsili Usulü Hakkındaki kanununa göre tahsilatını yapmaktadır.


1-) EVRAK KAYIT FAALİYETLERİ
- Kamu kurum ve kuruluşlarından veya gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve belgeleri almak.
2-) TAHAKKUK SERVİSİ (EMLAK+ÇTV)
GÖREV TANIMI
Belediyemiz görev alanı dahilindeki Emlak vergisi ve Çevre temizlik vergisi tarh,tahakkuk ve tabliğ
işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca borcunu vadesinde ödemeyen mükelleﬂere 6183 sayılı Amme
Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki kanuna göre takip işlemlerini gerçekleştrimektedir.
3-) TAHSİLAT SERVİSİ
GÖREV TANIMI
- Belediyemiz görev alanında kalmakta olan Belediye vergileri, Belediye harçları,para cezaları,harç ve
ücretlerin tahsilatını yapmak.
4-ARŞİV
Müdürlüğümüz tahakkuk servisinde kesilen Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi beyannamelerinin
dosyalama işlemi yapılıp, düzenlenip ve yerleştirilmektedir.
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5-GENEL TAHAKKUK SERVİSİ (İLAN REKLAM)
1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12.13.14.15.16. maddelerinde yer alan ilan ve reklam
vergisinin tarh,tahakkuk ve tebligatının yapılması.
5-) TAKİP SERVİSİ
1-Belediyemize ait amme alacaklarını vadesinde ödemeyen mükelleﬂerle ilgili 6183 sayılı Amme
Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki kanunun ilgili maddeleri gereğince borçlu malları ve 3. kişiler
nezdindeki alacakları takip etmek.
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BÜTÇE YILI
MÜDÜRLÜK ADI
STRATEJİK AMAÇ 3

2019 YILI HEDEFİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Kentin sosyal dengelerinin korunmasında önemli rol üstlenmek

STRATEJİK HEDEF 3.2

Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları
desteklemek

PERFORMANS
HEDEFİ

Balçova’da yaşayan vatandaşlardan ekonomik olarak ihtiyaç duyanları
desteklemek

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2019 YILI
HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

Yardım alan aile sayısı

20

11

-45

Başvuru taleplerinin az
olması

FAALİYETİN ADI

2019 YILI
ÖNGÖRÜLEN
MALİYETİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞEN
MALİYETİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI

KAYNAKTAN SAPMA
NEDENİNİN
AÇIKLANMASI

26,42

Önceki yıldan devam
etmekte olan başvuruların
olması ve aylık ödemeye
yapılan artışlardan dolaı
sapma olmuştur.

Asker ailelerine yardım
yapılması

STRATEJİK AMAÇ 5
STRATEJİK HEDEF 5.5
PERFORMANS HEDEFİ
PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

40.000,00

49.850,00

Kente en iyi hizmeti verebilecek bir kurumsal yapı geliştirmek
Mali yapıyı güçlendirmek
Mali yapıyı güçlendirmek
2019 YILI
HEDEFİ

2019 YILI
GERÇEKLEŞMESİ

HEDEFİN
SAPMA
ORANI

SAPMA NEDENİNİN
AÇIKLANMASI
Ülke genelinde birden fazla
gayrimenkulü olan ,ancak
emeklilik işleten mükelleﬂerin
vergi muaﬁyetlerinin
kaldırılması

Bağlantı sayısı (adet)

2200

2600

18,18

Bütçenin hazırlanması (adet)

1

1

0

Performans Programın
hazırlanması (adet)

1

1

0

Güncellenen adres sayısı

5650

6000

6,19

Nüfusa yazılan adres bilgileri,
kalorifer farkı işlenen
mükelleﬂer, emeklilik kaydı
kaldırılan mükelleﬂer

Her yıl adet bazında

22000

12000

45,45

Yollama listeleri ve beyana
çağrılar yapılandırmalardan
dolayı bekletilmiştir
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C-

Değerlendirme

Balçova İlçesi, hem yer altı kaynakları hem de ilçeye has doğal güzellikleri sebebiyle İzmir'in
gözbebeğidir. Bu nedenledir ki ilçemizin tercih edilen, sağlıklı ve planlı gelişen, modern bir kent
durumunu sürdürmesi önemli bir amacımızdır. Bu amaca uygun olarak, ilçemizin dokusunu geliştirmeye
yönelik stratejilerimizin, ulaşabileceği en son nokta bu başlıkta altında toplanmıştır. Bu kapsamda, imar
planlarının uygulamaya geçirilmesi, revizyonların tamamlanması ve geliştirilmesi gelecek dönemdeki
önemli unsurlardır. İmar planlarına uygun yapılaşmayı sağlamak için gereken her türlü teknik altyapıyı
hazırlamak, yeşil alanları arttırmak ve Balçova'nın kentsel dokusunu en iyi şekilde geliştirerek KENT
KALİTESİNİ YÜKSELTMEK amacımızdır.
Çevre duyarlılığını ve tüm canlıların sağlığını korumayı temel alan hizmet felsefesiyle, Balçova
İlçesi'ndeki halkın, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak için gereken etkili çevre ve sağlık
politikaları geliştirmek amacımızdır. Bu amaca uygun olarak da halk sağlığına yönelik tedbirler almak ve
çağdaş, yaşanabilir bir çevre oluşturmak için gereken her türlü faaliyet planlarımız arasındadır.
Belediyemiz, Balçova'da toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı tesis etmek için her türlü
faaliyeti yerine getirmeyi kendisine ilke edinmiştir. Bu ilkeye yönelik olarak da, amacımız ilçemizde
Sosyal Belediyecilik olgusunu hayata geçirerek, sosyal refah faaliyetlerini yerine getirmek, ihtiyaç
sahiplerine nakdi, ayni ve psikolojik yardım etmek, engellilerin topluma kazandırılması için çalışmalar
yapmak, istihdama yönelik meslek kursları açmak, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara yönelik
hizmetler vermektir.
Balçova İzmir'in eğitim seviyesi en yüksek ve eğitime ulaşmada en sorunsuz ilçelerinden biridir.
Bu özelliğimizi kaybetmemek için amacımız; eğitime odaklanmak, yeni eğitim tesisleri yapmak veya
olanları daha elverişli hale getirmek, öğrencilerimizi teşvik edici yarışmalar açmak, ödüller, hediyeler
vermek, okuma kültürünün arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, okuryazar olmayan oranını
düşürmek için kurslar açmaktır. Ayrıca ilçemizde yaşayanların, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal
konularda gelişimini teşvik etmek amacıyla faaliyetler düzenlenmesi, her mahallede semt evlerinin etkin
bir biçimde çalışmasının sağlanması, amatör spor ve sporculara destek verilmesi, genç nüfusun ücretsiz
spor okulları sayesinde spora yönlendirilmesi, spor yapılacak alanların arttırılması ile yaşam kalitesi
yüksek bir kent yaratmaktır.
Balçova Belediyesi'nin hizmetlerini daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmesi için kurumsal
kapasitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amaçlarımızdandır.
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IV – KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-

Üstünlükler

* Yenilikçi, çağdaş ve örnek bir şehircilik anlayışına sahip olunması
* Engellilere yönelik hizmetlerin erişilebilirliği
* Meslek edindirme, kişisel gelişim, girişimcilik konularında eğitim veren merkezlerimizin erişilebilir
olması
* Vatandaşların hizmetlere erişimlerinin kolay olması
* Başta STK ve muhtarlar olmak üzere, ilçedeki paydaşlarla olan iletişimin güçlü olması
* Belediye teknolojik altyapısının yeterli olması
* Sosyal belediyecilik anlayışının güçlü olması
* Belediyemizin mahallelerdeki Semtevleri aracılığıyla katılımcılığı güçlendirmesi
* Belediye hizmet birimlerinin tek bir hizmet binasında toplanmış olması
* Engelli haritasına sahip ilk belediye olması
* Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) ekiplerinin kurulması
* Daha güvenli bir kent için MOBESE sisteminin varlığı
* Türkiye'de ilk kez bir belediyede Sigara Bıraktırma Merkezinin açılmış olması
* Eğitime desteğin ön planda tutulması
* İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum / kuruluşlarıyla iyi iletişim
* Vatandaşların hizmetlere erişimlerinin kolay olması
B-

Zayıﬂıklar

* Merkezi yönetimden dağıtılan gelir kaynaklarının yetersizliği
* Nitelikli personel istihdamında yaşanan zorluklar
* Mevcut mevzuata göre gelir arttırma imkanlarının kısıtlı olması, yatırımların yüksek maliyetli olması
ve bütçe yetersizliği
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BALÇOVA BELEDİYESİ
Cengiz Topel No:1

Balçovalı gençler;
100. yılda Samsun’da
Atası’nın yolunda.

Tel: 0 (232) 455 20 00

www.balcova.bel.tr

