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Fatma ÇALKAYA

Balçova Belediye Başkanı





Değerli Balçovalılar;



Yönetişim ve Bilişim hayatımızın her alanında olduğu gibi, kent yönetiminde de vazgeçilmez bir
unsurdur. Gelişen ve değişen dünya düzeninde yapılan her çalışma gibi kentlerin yönetimi de belirli bir
program çerçevesinde bilimsel dayanaklara ve ilkelere göre yapılmaktadır. 

Ülkemizde de geçmiş yıllarda başlanan bir uygulama ile kentlerin nasıl yönetileceği; hedeflerin
ve programların olduğu stratejik planlar yapılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede yerel yönetim seçimleri
ile tarihsel anlamda örtüşmesi hedeflenen beş yıllık stratejik planların 2019Ͳ2024 yıllarını kapsayan
bölümünü hazırlamak ile yükümlüyüz. 

Bu dönemin planlamasını yaparken odak noktamız; halkımızın ve kentimizin ihtiyaçlarının ve
sorunlarının giderilmesi oldu. Belediye Meclisimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ve daha
birçok paydaş ile birlikte tespit ettiğimiz bu ihtiyaç ve karşılanması ve giderilmesi için yol haritamız bu
planlama ile belirlendi. Belediyemizin Mali yapısına bağlı olarak sıraladığımız hedefleri nasıl yerine
getireceğŝŵŝǌŝĚĞďĞůŝƌůĞĚŝŬ͘

Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcılığı ve hoşgörülüğü çağdaş yönetimin temel bir ilkesi
olarak kabul ederek yola çıktık. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanabilecek, halkımızın beklentilerini
karşılayacak, hizmeti temel nokta kabul ederek beş yıllık dönemde yapacaklarımızın yer aldığı stratejik
planlarımızı hazırlamış olduk. 

Bu planda yapılması hedeflenen hizmetlerin, tüm Balçova Halkına hayırlı olmasını dilerim.
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–GİRİŞ
1. STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununda Stratejik Plan, “<ĂŵƵŝĚĂƌĞůĞƌŝŶŝŶŽƌƚĂǀĞƵǌƵŶǀĂĚĞůŝ
amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak
için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu kanun gereği kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve
benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler
doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı
yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.

Bununla birlikte 5018 sayılı kanuna göre; Stratejik Planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik
planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi için
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile stratejik planlama sürecinde yol göstermek üzere bu
yönetmeliğe göre “Kamu idareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu” yayımlanmıştır.

Diğer taraftan 5393 sayılı Belediye Kanununda Belediye Başkanı, mahalli idareler genel seçimlerinden
itibaren altı ay içinde, kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planınĂƵǇŐƵŶŽůĂƌĂŬƐƚƌĂƚĞũŝŬƉůĂŶǀĞ
ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmakla
yükümlüdür. Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum
örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanacak ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra
yürürlüğe girmektedir. Nüfusu 50.000’in altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu
değildir. Stratejik plan ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkŝůĞĚĞĐĞŬǀĞďĞůĞĚŝǇĞ
meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilecektir.

Ayrıca 5393 sayılı kanuna göre Belediye Encümeni hazırlanan stratejik planı inceleyip Belediye
Meclisine görüşünü bildirir. Stratejik Plan en son safhada Belediye Meclisinde görüşülerek karara
bağlanır ve beş yıllığına belediye başkanı tarafından uygulanmak üzere yürürlüğe girer.

Stratejik planlama sürecinde; “Kamu idaresinin hizmetinden yararlananların, kamu idaresi
çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların
katılımları sağlanır ve katkıları alınır.” İlkesine dikkat edilerek, Balçova Belediyesi Stratejik Planı
katılımcılık ilkesi çerçevesinde hazırlanmıştır.
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Ϯ͘STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLIK SÜRECİ


ϮϬϮϬͲϮϬϮϰ dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlık süreci ve çalışma modeli,
bundan önceki stratejik planlama döneminde kazanılan kurumsal birikim ışığında “Kamu İdareleri İçin
Stratejik Planlama Kılavuzu” dikkate alınarak belirlenmiştir. Hazırlık süreci ve çalışma modelinin temel
yapı taşı katılımcılık olup vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, kamu
kuruluşlarının, kurum personelinin ve belediyenin etki alanına giren tüm paydaşların görüş, beklenti ve
ƉƌŽũĞůĞƌŝŶŝƉůĂna dahil etmek için çalışmalar yapılmıştır. 

Balçova BelediyesiϮϬϮϬͲϮϬϮϰStratejik Planını hazırlanırken Balçova’nınvizyonu ve vizyona götürecek
projeleri vatandaş katılımıyla belirlenmiş, kapsam ve içerikleri tanımlanmış ve önceliklendirilmiştir.
Süreç ďŽǇƵŶĐĂ Balçova Belediyesi, Balçova halkı, ziyaretçileri, kurumları ve sivil toplum örgütleriyle
birlikte ortak gelecek tasarlanmıştır.

<urumumuz içindeki çalışmalar Başkanlık Makamının 31͘Ϭϱ͘ϮϬϭϵƚĂƌŝŚǀĞϳϳϵsayılı genelgesi ile 20ϮϬͲ
ϮϬϮϰ dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Balçova ĞůĞĚŝǇĞƐŝ İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan planın yasal olarak belirlenen zamanda
tamamlanabilmesi için çalışma takvimi oluşturulmuştur. Bundan sonraki adım olarak müdürlüklerce
stratejik plan için belirlenen personellerden stratejik planlama ekibi oluşturulmuştur. Ekibin
oluşturulmasında çalışmalara katkıda bulunacak bilgi ve birikime sahip, kuruluşun ana hizmet
birimlerini yeterince temsil eden, farklı kademelerdeki yöneticiler ve farklı uzmanlık alanlarına sahip
kişilerin yer almasına dikkat edilmiştir. 

Stratejik plan ekibinin önümüzdeki beş yıla ait faaliyetlere ilişkin çalışmaları sürerken diğer yandan
çalışmalara altlık oluşturması bakımından kent analizi, yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi, dış çevre
analizi, paydaş analizi ve kurum içi analizi kapsayan detaylı bir mevcut durum analizi yapılmıştır. Tüm
bu analizler bize kurumumuzun güçlüͲzayıf yönlerini ve karşılaşacağı fırsatͲtehditler hakkında ďŝůŐŝ
vermiştir. Güçlü yönler ile fırsatları eşleştirdiğimizde büyük etkisi olacak stratejiler, zayıf yönler ile
tehditleri eşleştirdiğimizde strateji üretilmesi gereken kritik alanlar tespit edilmiştir͘
Bu temellerin üzerine oturtulan misyon, vizyon ve temel ilkeler doğrultusunda kurumsal amaçlarımız,
ŚĞĚĞĨůĞƌŝŵŝǌve faaliyetlerimiz belirlenmiştir.Paydaş analizinin özelliği önceliğin gençlere verilmesi ile
birlikte tüm paydaşların fikirlerinin, beklentilerin ve projelerin interaktif ortamda kaydedilerek
önümüzdeki beş yıla şekil verecek olmasıdır.

Tüm bu çalışmaların sonucu olarak belirlenen faaliyetler belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları
çerçevesinde maliyetlendirme boyutu da dikkate alınarak son şekli verilmiştir
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–DURUM ANALİZİ

ϭ͘BALÇOVA’NIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Balçova’nın tarihteki yeri ilçede bulunan kaplıcaların tarihi ile aynı döneme rastlar. Bu tarih
M.Ö.1200 yıllarına denk gelir. Dünyanın en önemli destanlarından biri olan İlyada ve Odesia’nın yazarı
olan şair Homeros M.Ö. 8 yy. da İzmir’de yaşamıştır. Homeros’un İlyada Destanı’nın bir bölümünde
bahsettiği Agamemnon ve Menelaos Troia “Truva” seferini yapan Akhai ordusunun başında bulunan
iki komutandır.
Askerlerin burada şifa bulması ve de yaralarının iyileşmesi üzerine şifalı suyun çıktığı yerlere
tesis olarak kapalı hücreler yapılıştır. Tüm Anadolu’nun olduğu gibi tarih boyunca birçok medeniyetin
hâkimiyeti altına girmiştir.
Türklerin bölgeye gelmesi 1300’lü yıllarda hâkimiyet kurması ise 1400’lü yıllarda olmuştur.
1910 yılına ait İzmir Vilayeti Haritası’nda Balçova Köyü olarak adlandırılan bölgede ilk belediye
01.03.1963 yılında kurulmuştur.
İlçe 1980 yılında Narlıdere merkez olarak şube konumuna gelmiş, 03.06.1992 tarihinde ise
tekrar belediye durumuna getirilmiştir. İlçenin tarihiİzmir’in tarihi ile iç içe olup, tahminen 3000 yıllık
bir geçmişe sahiptir. İlçenin ilk sakinleri bugünkü Narlıdere’nin deniz kenarında oturmakta idiler. O
dönem denizlerden gelen korsan istilasından kurtulmak için bugünkü Balçova’nın kurulduğu eski
Balçova köyüne göç ederek yerleşmişlerdir.
O dönemde Ayesefit olarak kullanılan köyün adı, köy arazisinin büyük bir kısmının balçık olması
nedeniyle Balçık Havi olarak değişmiş ve daha sonra ise bugünkü ismi olan Balçova adını almıştır. 

Çeşitli medeniyetlerin yer aldığı Balçova’da bugün Romalılardan kalma Agememnon Kaplıcaları
ve Yunanlılardan kalma bir su kuyusu ve mahzeni bulunmaktadır.














10







































11

Ϯ͘BALÇOVA BELEDİYESİ’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Balçova, 1923’ten 01.03.1963 tarihine kadar köy olarak statüsünü sürdürmekteyken, bu tarihte
belediye yapılmış ve 17.11.1963 tarihinde yapılan seçimleri kazanan Ercüment UYSAL ilk Belediye
Başkanı olmuştur. 14 yıllık Ercüment UYSAL başkanlığı döneminde Balçova’ya; dĞůĞĨĞƌŝŬ͕ĞŶŐŝǌ^ZE
Barajı, Büyük Balçova Oteli (şimdiki Ekonomi Üniversitesi) ve Sağlık Ocağı gibi birçok eser
kazandırılmıştır. 1980 darbesinden sonra Narlıdere’ye bağlanan Balçova, 03.06.1992 tarihinde tekrar
belediye (ilçe) yapılarak günümüzdeki konumuna ulaşmıştır.

Balçova’ya Hizmet Etmiş Başkanlarımız;
Ercüment UYSAL (1963 –ϭϵϳϳͿ
Saim KATIRCIOĞLU (1977 –ϭϵϴϬͿ
Mustafa ŞENTÜRK (1992 –ϭϵϵϵͿ
Ali İhsan ÜLKER (1999 –ϮϬϬϰͿ
Mehmet Ali ÇALKAYA (2004 –ϮϬϭϵͿ
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ϯ͘YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
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 planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taşımak.

c) Sıhhi işyerlerini, 2 ncive 3 üncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlenmek.

d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen
ǇĞƚŬŝůĞƌŝŬƵůůĂŶŵĂŬ͕ŽƚŽƉĂƌŬ͕ƐƉŽƌ͕ĚŝŶůĞŶŵe 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 tarihi dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların 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.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize
sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu
havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe
belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

5393 sayılı Belediye Kanunu’ndan gelen (madde:14) görevleri : 


Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;


a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.00’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.


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 tarihi
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir;
bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun ŽůĂƌĂŬǇĞŶŝĚĞŶ
inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor
kulüplerine ayni ve nakdi 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,
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sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararı ile 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 belediyeleri 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
ƵǇŐƵlanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile
mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm
tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’ndan gelen (madde:15) görevleri :


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
ǀĞƌŵĞŬ͘

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.

ũͿdŽƉtancı 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.
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k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine
ŬĂƌĂƌǀĞƌŵĞŬ͘

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
ĚĞŶĞƚůĞŵĞŬ͘

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 gerialınmayan 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
ŬĞŶƚŝŶďĞůŝƌůŝǇĞƌůĞƌŝŶĚĞƚŽƉůĂmak; 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
ĂůŵĂŬ͘

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,
ǇŽů͕ ĐĂĚĚĞ͕ ƐŽŬĂŬ, 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
ǀĞƌŝůĞŶĂůĂŶĚĂƚĞƐis 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.
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Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve Çevre ve Şehircilik
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
ǇĞƌŝŶĞŐĞƚŝƌĞďŝůŝƌ͘

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 projelerĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak
kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim
kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme
ǀĞŬƵůůĂŶŵĂƐƵǇƵǀĞƌĞďŝůŝƌůĞƌ͘

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
ŚĂĐǌĞĚŝůĞŵĞǌ͘

Diğer yasal mevzuatlar Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Dshd/
1982 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Dshd/
<ĂŵƵ ,ŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ ^ƵŶƵŵƵŶĚĂ hǇƵůĂĐĂŬ hƐƵů
ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara
Yardım Hakkında Kanun
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu
Sözleşme Kanunu
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
4857 Sayılı İş Kanunu
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
775 Sayılı Gecekondu Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
<ĂŶƵŶƵ
831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanun
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
5393 Sayılı Belediye Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu
2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Var. Koruma Kanunu 5779 Sayılı il Özel İd. Ve Bel. Gen. Bütçe Vergi
'Ğůŝƌ͘Pay Verilmesi Hakkında Kanun
2882 Sayılı Toplu İş Söz. Grev ve Lokavt Kanunu 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
6183 Sayılı (A.A.T.U.H.K.) Kanun
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 <ĂŶƵŶƵ
Sayılı İmar Kanunu
3194 Sayılı İmar Kanunu
6831 Sayılı Orman Kanunu
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mah. İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik
3572 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Dair K.H.K Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun
Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Esaslar Arşiv Yönetmeliği
Afet Yönetmeliği
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik
Evlendirme Yönetmeliği
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans İmar Yönetmeliği
Programları Hakkında Yönetmelik
İlan ve Reklam Yönetmeliği
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğŝ
Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
Diğer İlgili Mevzuat
dĂďůŽϭ
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ϰ͘PAYDAŞ ANALİZİ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun 9ncu maddesi stratejik planların,
katılımcı yöntemlerle hazırlanacağını belirtmektedir. Katılımcılık, stratejik planlamanın temel
unsurlarından biridir. Bu noktada paydaşlar ve analizi devreye girmektedir. Paydaş analizi, stratejik
planlamanın duyarlık –geçerlik düzeyini arttırma amacıyla, “katılım temelli” olarak gerçekleştirilen bir
analiz türüdür. Bu sayede, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama kabiliyetini arttırması
ve yapılan hizmetlerin yararlandırıcı ihtiyaçlarına göre belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.

Belediyeler, çevreleri ile sürekli etkileşim içinde olan kamu örgütleridir. Çevre, gerek fırsatlar
ve gerekse de tehditlerle belediyenin tüm faaliyetlerini her aşamada etkilemektedir. Belediyeler
çevresini oluşturan çeşitli çıkar gruplarından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir; hizmet ve
ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶ ŝůŐŝůŝ ƚĂƌĂĨůĂƌůĂ koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını
öngörürler.

Paydaş analizi çalışmaları kapsamında öncelikli olarak paydaşlarımızın kimler olduğu
belirlenmiştir. Paydaşların tespitinde; Belediyemiz faaliyetleri / hizmetleri ile ilgisi ŽůĂŶůĂƌ͕
yönlendirenler, faydalananlar, etkilenenler, etkileyenler, ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirme ile birlikte tespit edilen paydaşların iç ve dış paydaş tanımlamaları yapılmıştır.

Paydaş analizi ile;

 Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve
katkısının sağlanması,
 Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi,
 Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların
ƐĂƉƚĂŶŵĂƐı ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması,
 Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
 Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri
hakkında fikir edŝŶŝůŵĞƐŝ͕
 Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi,
 Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın
bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulama şansının artması amaçlanmaktadır.

Ă͘Paydaş Listesi

Belediyemizin Paydaş Listesi TabloͲ2’de görüldüğü gibidir.


PAYDAŞIN ADI
PAYDAŞIN TÜRÜ
PAYDAŞIN ADI
PAYDAŞIN TÜRÜ
Vatandaşlar

Dış Paydaş

Sivil Toplum Kuruluşları

Dış Paydaş

Muhtarlıklar

Dış Paydaş

Üniversiteler

Dış Paydaş

Çevre ĞůĞĚŝǇĞůĞƌ

Dış Paydaş

Belediye Çalışanları

İç Paydaş

^ĞŶĚŝŬĂůĂƌ

Dış Paydaş

Meclis Üyelerimiz

İç Paydaş

dĂďůŽϮ
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ď͘İç Paydaş Analizi

Stratejik plan hazırlık evresinin önemli safhalarından biri iç paydaş analizidir. İç paydaş analizi,
tüm değişkenler değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. 

İlk iç paydaş analizi 12 Haziran 2019 tarihinde Strateji Geliştirme Kurulu ile gerçekleştirilmiştir.
Bu çalıştayda stratejik planın yöntemi ve süreci üzerinde durulmuştur.


25 Haziran 2019 tarihinde ikinci iç paydaş çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda;




Stratejik Plan Hazırlama sürecinin iş akışı 
İç paydaşlarla durum analizi çalışması ve örnek uygulama çalışması yapıldı.
Misyon, Vizyon ve Temel İlkeler konularında çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

ϭdĞŵŵƵǌϮϬϭϵƚĂƌŝŚŝŶĚĞ͖






Stratejik Plan çalışmalarında gelinen aşama,
Paydaş analizlerinden çıkan ham veriler,
Belirlenen Stratejik Alan ve Amaçlar,
Stratejik hedef ve faaliyetlerin nasıl hazırlanacağı,
Sonraki toplantılarda izlenecek yol haritası konuları konuşulmuştur.

Stratejik amaçların altında yer alan konulara göre ilgili müdürlükler gruplara ayrılmıştır. Amaca uygun
hedef belirleme çalışmaları gruplandırılan müdürlükler tarafından çıkarılmıştır. Belirlenen hedefler dış
paydaş çalışmalarından elde edilen veriler, beklentiler ışığında oluşturulmuştur.İlgili müdürlükler bir
araya gelerek hedeflerin olgunlaştırılması ve ortaklaştırılması çalışmasını gerçekleştirmiştir. Harcama
birimleri tarafından hedefleri yerine getirmek üzere faaliyet belirleme çalışmaları yapılmıştır. 
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Đ͘Dış Paydaş Analizi 

Balçova Belediyesi olarak dış paydaşlarımıza yapmış olduğumuz anket sonucunda
belediyemizin hizmetleri paydaşlarımız tarafından orta düzeyde bilinmekte, paydaşlarımız belediye
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝ ŬƵƌƵŵƐĂů ortaklıklar ve ilişkilerle ve hizmet alırken bilgi edinmektedir. Paydaşlarımız
kurumumuz ile yetki çatışması olmadığını belirtmekte, belediyemiz ile muhatap oldukları işlemlerin
uygulanmasında bir sorunla karşılaşmadıklarını bildirmişlerdir.

<ƵƌƵŵƵŵƵǌƵŶ Śizmet kalitesini arttırması için yapabileceği çalışmalara paydaşlarımız
tarafından genel olarak aşağıdaki öneriler ifade edilmiştir.









Temizlik ve çevre düzenleme hizmeti kalitesinin yükseltilmesi.
Kentsel estetiğe ve kentsel imar planlamasına önem verilmesi͘
Kültür Merkezinin açılması ve çeşitli aktiviteleri gerçekleştirebilmek için kullanılabilecek bir
salon ihtiyacının olması.
Yaşlılara yönelik projelerin arttırılması.
Eğitim konusunda yapılan çalışmaların genişletilerek devam ettirilmesi.
Esnafın kent yaşamını olumsuz etkileyen kaldırım işgal etmesi konusunda önlem alınması.
Kentsel dönüşüm ve imar planlamalarının hızlanması.
Ana caddelerde trafik yoğunluğu ve otopark sorununun çözülmesi.


Paydaşlarımız belediyemizden çevre ve sağlık hizmetleri alanlarında hem yaşlılara yönelik
sağlık hizmetlerinin arttırılmasını ve yeni projeler üretilmesinihem de çevre temizliği ve çevre sağlığı
alanlarında gerekli çalışmalar yapmasını istemektedir.

Paydaşlarımız belediyemizi kültür ve sanat alanlarında yaptığı hizmetler, vatandaşlarımızla
ilişkilerimizdeki çalışmalarda başarılı bulurken, sokak ve cadde düzenlemeleri, yönlendirmeler ve
belediye faaliyetlerini tanıtım alanlarında da kurumumuzun kendisini geliştirmesini beklemektedir.
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ϱ͘<hZhDİÇİ ANALİZ 
Ă͘Kurumsal Yapı ve KƌŐĂŶŝǌĂƐǇŽŶŞeması͘
İzmir Balçova Belediyesi’nin yönetim ve organizasyonu 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye
ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
hükümlerine göre belirlenmiştir. Belediyenin karar alma organları Belediye Meclisi ve Belediye
Encümenidir. Belediye Başkanı belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.
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 Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen müdürlük sayısı da 20’Ěŝƌ͘
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b. İnsan Kaynakları Yapısı




ÇALIŞAN MEMUR CİNSİYET ve ÖĞRENİM DAĞILIMI

Z<<
</E
LİSE
ϯ
ϰ
LİSE DENGİ MESLEKİ VEYA TEKNİK OKUL
ϭϲ
ϱ
YÜKSEKOKUL (2 YIL SÜRELİ)
ϭϮ
ϭϬ
YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)
Ϯϵ
ϭϵ
LİSANS TAMAMLAMA
Ϯ
ϭ
LİSANSÜSTÜ
Ͳ
ϯ
dKW>D
ϲϮ
ϰϮ

dKW>D
ϳ
Ϯϭ
ϮϮ
ϰϴ
ϯ
ϯ
ϭϬϰ

ÇALIŞAN MEMUR CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIM CETVELİ
Z<<
</E
Ϯ
Ͳ
ϴ
ϲ
ϭϲ
ϲ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϭ
ϱ
ϱ
ϭϯ
ϭϬ
Ͳ
dKW>D
ϲϮ
ϰϮ

dKW>D
Ϯ
ϭϰ
ϮϮ
ϮϮ
ϭϲ
ϭϴ
ϭϬ
ϭϬϰ


Ϯϰ–29 YAŞ ARASI
ϯϬ–35 YAŞ ARASI
ϯϲ–41 YAŞ ARASI
ϰϮ–47 YAŞ ARASI
ϰϴ–53 YAŞ ARASI
ϱϰ–59 YAŞ ARASI
ϲϬszh<Z/^/




ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SINIFI ve DERECE DAĞILIM CETVELİ
HİZMET
Z>Z
^/E/&/
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
AVUKATLIK HİZ.
Ͳ
ϭ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
GENEL İDARİ HİZ.
ϭϮ
Ͳ
Ϯϴ
ϭ
ϴ
Ͳ
ϯ
Ͳ
Ͳ
ϰ
SAĞLIK HİZ.
ϯ
Ͳ
ϭ
ϭ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
TEKNİK HİZ.
ϰ
ϯ
ϲ
ϱ
ϯ
ϱ
ϱ
ϭ
ϴ
Ͳ
dKW>D ϭϵ
ϰ
ϯϲ
ϳ
ϭϮ
ϱ
ϴ
ϭ
ϴ
ϰ


ϭͲϱz/>
ϲͲϭϬz/>
ϭϭͲϭϱz/>
ϭϲͲϮϬz/>
ϮϭͲϮϱz/>
ϮϲͲϯϬz/>
ϯϭszh<Z/


ÇALIŞAN MEMUR HİZMET SÜRELERİ DAĞILIM CETVELİ
Z<<
</E
Ϯϰ
ϭϲ
Ͳ
Ϯ
ϳ
ϭ
ϵ
ϰ
ϳ
ϱ
ϱ
ϲ
ϭϬ
ϴ
dKW>D
ϲϮ
ϰϮ

dKW>D
Ϯ
ϱϲ
ϲ
ϰϬ
ϭϬϰ

dKW>D
ϰϬ
Ϯ
ϴ
ϭϯ
ϭϮ
ϭϭ
ϭϴ
ϭϬϰ
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ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR CİNSİYETve ÖĞRENİM DAĞILIMI

Z<<
</E
LİSE
Ͳ
Ͳ
LİSE DENGİ MESLEKİ VEYA TEKNİK OKUL
Ͳ
Ͳ
YÜKSEKOKUL (2 YIL SÜRELİ)
Ͳ
Ͳ
YÜKSEKOKUL (4 YIL SÜRELİ)
Ϯ
ϰ
LİSANS TAMAMLAMA
Ͳ
Ͳ
LİSANSÜSTÜ
Ͳ
Ͳ
dKW>D
Ϯ
ϰ

dKW>D
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲ
Ͳ
Ͳ
ϲ

ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR CİNSİYET ve YAŞ DAĞILIM CETVELİ

Z<<
</E
Ϯϰ–29 YAŞ ARASI
ϭ
Ϯ
ϯϬ–35 YAŞ ARASI
ϭ
Ͳ
ϯϲ–41 YAŞ ARASI
Ͳ
Ͳ
ϰϮ–47 YAŞ ARASI
Ͳ
Ϯ
ϰϴ–53 YAŞ ARASI
Ͳ
Ͳ
ϱϰ–59 YAŞ ARASI
Ͳ
Ͳ
ϲϬszh<Z/^/
Ͳ
Ͳ
dKW>D
Ϯ
ϰ

dKW>D
ϯ
ϭ
Ͳ
Ϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲ

ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMURHİZMET SINIFI ve DERECE DAĞILIM CETVELİ
HİZMET
Z>Z
^/E/&/
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
dKW>D
AVUKATLIK HİZ.
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
GENEL İDARİ HİZ.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
SAĞLIK HİZ.
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
TEKNİK HİZ.
Ϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϱ
dKW>D ϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϲ
ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ MEMUR HİZMET SÜRELERİ DAĞILIM CETVELİ

Z<<
</E
dKW>D
ϭͲϱz/>
Ϯ
ϰ
ϲ
ϲͲϭϬz/>
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϭͲϭϱz/>
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭϲͲϮϬz/>
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϮϭͲϮϱz/>
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϮϲͲϯϬz/>
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯϭszh<Z/
Ͳ
Ͳ
Ͳ
dKW>D
Ϯ
ϰ
ϲ
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GÖREVLİ İŞÇİ PERSONELİN ÜNVANLARINA GÖRE DAĞILIM CETVELİ
ÜNVANLAR
ÇALIŞAN PERSONEL MİKTARI
BAŞKAN SEKRETERİ
ϭ
BEKÇİ
ϭ
BİRİM SORUMLUSU
ϯ
BÜRO ELEMANI
ϯϴ
ELEKTRİKÇİ
ϭ
sZ<<z/d
Ϯ
EVRAKÇI
ϯ
HİZMETLİ
ϯ
İŞÇİ
Ϯϳ
KALIPÇI
ϭ
KAYNAKÇI
ϯ
KOMPROSÖRCÜ
ϭ
DKdKZh
ϭ
OTO ELEKTRİKÇİSİ
Ϯ
ŞOFÖR
ϮϬ
TEKNİSYEN
Ϯ
dKW>D
ϭϬϵ

c. Teknolojik Altyapı
Altyapı ve sistemler her türlü teknolojik gelişmeye ve uzun vadeli taleplere açıktır. Bilgi çağının
gerektirdiği kent yaşamını kolaylaştıran, gerek eͲbelediye, gerekse kullanılan uygulama yazılımları ile
etkin ve verimli hizmet sunmaktadır. Balçova Belediyesi merkez bina ve bağlı birimlerinde teknoloji
seviyesi yüksek donanımlar ve lisanlı güncel yazılımlar kullanılmaktadır. 
Belediyemiz hedeflenen projeler, teknolojik ve kamusal zorunluluklar nedeniyle birçok altyapı
yatırımı yapmıştır. Bu yatırımlar bünyesinde, ağ altyapısı başta olmak üzere çeşitli donanım ve
ekipmanların teminini gerçekleştirmiştir. Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde bu araçlarının kullanımının
sürekliliğini sağlamak amacıyla, gerekli eğitim altyapısına sahip personeli ve destek cihazlarını
bünyesinde barındırmaktadır.
Belediyemiz bilişim altyapısını sağlamak için birçok önemli yazılıma sahip bulunmaktadır.
Bununla birlikte Bilgi İşlem Merkezi kadrosunda barındırdığı yazılımcı kadroları ile birçok yazılımı kendi
bünyesinde gerçekleştirebilme ƉŽƚĂŶƐŝǇĞůŝŶĞ ƐĂŚŝƉƚŝƌ͘ ŬƚŝĨ ŽůĂƌĂŬ yürütülen 3 yazılım projesi
bulunmakta kurumsal programların yenilenmesi ve geliştirilmesi planlarımız arasındadır.
Balçova Belediyesi kurumsal web sitesinde (ǁǁǁ͘ďĂůĐŽǀĂ͘ďĞů͘ƚƌ) kurumun faaliyetleri ve ilçe
ile ilgili güncel bilgiler (Balçova Belediyesi’nin kurumsal yapısı, Balçova Belediyesi İletişim bilgileri, eͲ
ödeme, eͲimar, coğrafi bilgi sistemi, haberler, etkinlikler, bilgi edinme, duyurular, meclis gündemi ve
ŬĂƌĂƌůĂƌǀ͘ď.) sürekli güncellenerek sunulmaktadır. Bu hizmetlere Kiosklar üzerinden de erişim olanağı
sunulmuştur.
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BİLGİSAYAR DONANIMI 
Z<^ZsZ
BİLGİSAYAR (PC)
z//;WZ/EdZͿ
dZz//;^EEZͿ
USB HARDDİSK
ACCESS POİNT
^dKZ'
DKD
FİREWALL
YEWWE
>>DE'Z;DͿ
KİOSK

d
ϭϮ
Ϯϭϱ
ϭϯϲ
ϭϰ
ϭϮ
ϭϰ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
ϰ

MOBESE SİSTEMİ
^,WEK^h
<DZ
sZ
KEsZdZ
^ZsZ
>ds
&ͬKEdtKZ<ϰϴKZ
FİBER OPTİK KABLO

d
ϰϬ
ϯϲϬ
ϭϰ
ϮϬ
ϯ
ϯ
Ϯϴ͕ϯŬŵ

SWİTCH / ROUTER
METRO ETHERNET SWİTCH
OMURGA SWİTCH
ETHERNET SWİTCH 48 PORT
ETHERNET SWİTCH 24 PORT
ZKhdZ
tWEZKhdZ
td,'hZ

d
ϭ
ϭ
ϴ
ϭϬ
Ϯ
ϭ
Ϯ

OFİS ARAÇ GEREÇLERİ
FOTOKOPİ MAKİNESİ
OZALİT MAKİNESİ
PROJEKSİYON 
W>KddZ

d
ϭϮ
ϭ
ϳ
ϭ












Ě͘Mali Yapı

Balçova’da yaşayan vatandaşlarımıza daha kaliteli, hızlı ve iyi hizmet sunabilmek için
belediyemizin mali kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaktayız. Ayrıca mali
kaynakların elde edilmesinde ve yaptığımız harcamalarda hesap verilebilirliği, mali saydamlığı ve
şeffaflık anlayışını esas alarak kurumsal raporlarımızda mevzuatta belirlenen sürelerde düzenli olarak
kamuoyu ile paylaşmaktayız.
Ě͘ϭ͘'ĞůŝƌůĞƌ

Belediyemizin başlıca gelir kaynakları 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 1319 sayılı
ŵůĂŬ Vergisi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunu ile 5779 sayılı il Özel İdarelerine ve
Belediyelere Genel Bütçe Gelirlerinden pay Verilmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiş olup gelir
kaynaklarımız şöyle sınıflandırılabilir;


sĞƌŐŝ'ĞůŝƌůĞƌŝ
sĞƌŐŝ ŐĞůŝƌleri başlığı altında başlıca vergiler Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve
ZĞŬůĂŵsĞƌŐŝƐŝv.b. ile başlıca harçlar ise, İşgal Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı, Tatil Günlerinde
Çalışma Ruhsatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı v.b. diğer harçlar yer aůŵĂŬƚĂŽůƵƉŐĞůŝƌůĞƌŝŵŝǌ
içerisinde en çok payı vergi gelirleri almaktadır.
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Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri başlığı altında belediyemiz tarafından tahsil edilen mal ve
hizmet satış gelirleri ile kira gelirleri ve ecrimsil gelirleri yer almaktadır.



Alınan Bağış ve Yardımlar
Alınan Bağış ve Yardımlar başlığı altında kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere yurt içi
ve yurt dışından bağış ve yardımlar ile proje yardımları yer almaktadır.



Diğer Gelirler
Diğer gelirler başlığı altında 5779 sayılı kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri Payı merkezi
yönetim tarafından gelişmişlik düzeyi esasına göre ödenmekte olup söz konusu gelir bütçemiz
içerisinde ikinci en çok pay olarak görülmektedir.
Ayrıca Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar, İdari Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme
zamları ile diğer tarifelere bağlı tahsil edilen ücretlerden oluşmaktadır.



^ĞƌŵĂǇĞ'ĞůŝƌůĞƌŝ
Sermaye Gelirleri başlığı altında ise taşınmaz ve taşınır mallarında satışından elde edilen gelirler
ǇĞƌĂůŵĂktadır.

Ě͘Ϯ͘'ŝĚĞƌůĞƌ

Belediyemizce yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393
sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuatlara göre yapılmakta olup harcamalarımızı şöyle
sınıflandırabiliriz;


WĞƌƐŽŶĞů'ŝĚĞƌůĞƌŝ
<ĂĚƌŽůƵ ƉĞƌƐŽŶĞůŝŶ͕ maaş ödemeleri, maaş zamları, işten ayrılma durumunda tazminatlar,
emeklilik ikramiyeleri, ödüller, sosyal haklar ve diğer ödeneklerden oluşmaktadır.



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Bu başlıkta personel için kurumumuz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği sigorta
primlerini kapsamaktadır.



Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Bu başlık altında tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, (kırtasiye, akaryakıt, elektrik, su,
yakacak giderleri v.b. ) personelin yolluk ücretleri, hizmet alım giderleri, yargı giderleri, tanıtma
ve ağırlama giderleri, bakım onarım giderleri, menkul mal alımları giderleri yer almaktadır.



ĂƌŝdƌĂŶƐĨĞƌůĞƌ
Cari nitelikteki mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız yapılan ödemeleri ifade
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ͘ ĞůĞdiye birlikleri üyelik aidatları, kalkınma ajansı üyelik aidatı, muhtaç asker
ailesine yapılan ödemeler, iller bankasına verilen pay, SGK’ya verilen paylar başlıca cari
transferleri oluşturmaktadır.



^ĞƌŵĂǇĞ'ŝĚĞƌůĞƌŝ
Ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile gayrimenkul yapım ve bakım onarım
(hizmet binaları, yol, kanalizasyon v.b ) için yapılan harcamalar bu bölümde yer almaktadır.
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Yedek Ödenek
Bütçede başlangıçta öngörülemeyen hizmetlerin karşılığı olmak üzere veya yıl içi gelişmeler
ŶĞƚŝĐĞƐŝŶde yapılan tahminlerde sapmalar olması ihtimaline karşılık hizmetleri aksatmamak
amacıyla ihtiyat olarak ayrılan ödeneklerdir.


Balçova Belediyesinin geçmiş 3 yıl mali durum ve tablosu aşağıda gösterildiği şekildedir.
BALÇOVA BELEDİYESİNİN 3 YILLIK GELİR –GİDER VERİLERİNE GÖRE MALİ DURUMU
z/>>Z

GERÇEKLEŞEN GELİR

ϮϬϭϲ

TAHMİNİ GELİR
BÜTÇESİ
ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

GERÇEKLEŞEN GİDER

ϰϵ͘ϮϬϵ͘ϮϮϵ͕ϬϮd>

TAHMİNİ GİDER
BÜTÇESİ
ϲϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

ϮϬϭϳ

ϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

ϱϰ͘ϰϴϴ͘ϴϮϰ͕ϲϱd>

ϳϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

ϲϱ͘ϵϱϰ͘ϵϯϬ͕ϯϴd>

ϮϬϭϴ

ϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

ϵϳ͘Ϭϭϭ͘ϵϵϵ͕ϳϱd>

ϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

ϳϭ͘ϰϴϱ͘ϲϵϭ͕ϮϮd>

ϱϴ͘Ϯϱϲ͘ϲϱϭ͕ϳϴd>



Ğ͘Araç Envanteri

ĞůĞĚŝǇĞŵŝǌaraç durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, ihtiyacı karşılamaması
durumunda hizmet alımı yapılmaktadır.



^/ZEK
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ
ϭϭ
ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ
ϭϳ
ϭϴ

BALÇOVA BELEDİYESİ ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI LİSTESİ
TAŞITIN CİNSİ
DshdhZhD
ÇÖP KAMYONU
ϭϳd
ÇİFT KABİN KAMYONET
ϱd
DAMBERLİ KAMYON
ϲd
MİNİ DAMPER
ϭd
<^>/<DzKE
ϭd
YÜKLEYİCİ ARAÇ
Ϯd
<KEdzEZz/<DZ/
Ϯd
<KEdzEZ<>/ZDZ/
ϭd
YOL SÜPÜRME ARACI
ϭd
VİDANJÖR
ϭd
COMBİ VAN
ϱd
MİNİBÜS
ϯd
MİDÜBÜS
ϭd
OTOBÜS
ϱd
RESMİ OTOMOBİL
ϰd
MOTORSİKLET
Ϯd
Dh>E^
ϭd
ENGELLİ ARACI
ϭd
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ϲ͘KURUM DIŞIANALİZ 
Ă͘Balçova’nın Demografik Yapısı͘

Balçova İlçesi’nin 2013 ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 77.624’dür. Balçova, İzmir’in metropol
ilçeleri arasında, Güzelbahçe ve Narlıdere’den sonra en az nüfusa sahip ilçesidir. Toplamda 8 mahallesi
bulunan İlçede nüfusun yarıdan fazlası Onur, Eğitim ve Korutürk Mahallelerinde toplanmıştır.

Kent merkezi nüfusunun mahallere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

D,>>
NÜFUS
TOPLAM NÜFUSA ORANI
KŶƵƌDĂŚĂůůĞƐŝ
ϭϳ͘ϮϵϮ
йϮϮ
Eğitim Mahallesi
ϭϯ͘ϱϮϮ
йϭϳ
Korutürk Mahallesi
ϭϮ͘Ϯϳϵ
йϭϲ
Fevzi Çakmak Mahallesi
ϭϭ͘ϰϵϬ
йϭϱ
Çetin Emeç Mahallesi
ϭϬ͘ϵϬϰ
йϭϰ
dĞůĞĨĞƌŝŬDĂŚĂůůĞƐŝ
ϴ͘ϱϵϱ
йϭϭ
İnciraltıDĂŚĂůůĞƐŝ
Ϯ͘ϴϮϵ
йϰ
Bahçelerarası Mahallesi
ϳϭϯ
йϭ



Balçova İlçesindeki nüfusun %48.89’u erkek (37.951 kişi), %51.11’i kadındır (39.673 kişi).
İlçedeki nüfusun %80’i 20 yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Türkiye ve İzmir nüfus verilerini
ĂŶĂůŝǌettiğimizde, Balçova’nın Türkiye ve İzmir ortalamalarının üzerinde bir yaşlı nüfus barındırdığını,
buna karşılık ise genç nüfusunun Türkiye ve İzmir ortalamalarının oldukça altında olduğu
görülmektedir. Bu durum genelde ilçede doğum oranının düşük olduğunu, emeklilerimizin yaşamak
için Balçova’yı tercih ettiklerini göstermektedir.
ď͘Balçova’nın Coğrafi Konumu ve Ekolojik Yapısı͘

Balçova İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde, 29 kmϮ yüzölçümlü güneyinde dağlar,
kuzeyinde İzmir Körfezi olan bir ilçedir. Batısında Narlıdere, doğu ve güneyinde Karabağlar ve
kuzeybatısında Konak ilçeleriyle, kuzeyinde Ege Deniziyle çevrilir. Ulaşım bakımından önemli bir
ŬŽŶƵŵĂƐĂŚŝƉƚŝƌ͘hƌůĂ–Çeşme yarımadasını İzmir kent merkezine ve dolayısı ile Anadolu’ya bağlayan
otoyolun geçtiği bir alandır. 
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Balçova’da tıpkı İzmir merkezi gibi, Akdeniz ikliminin KıyıEge Alt Tipi iklimi görülmektedir. Buna
göre karakteristik olarak sert kış yaşanmaz ancak kentin içine doğru nem düşer. İlçe sınırlarımız
içerisinde bulunmakta olan parklarımızın yeşil alan miktarı 43.000mϮ, sevgi yollarımızın yeşil alan
miktarı ise 242 mϮ’dir. Ayrıca İnciraltı Mahallesi’nde bulunan Kent Ormanı, İzmir’in merkezindeki tek
ŽƌŵĂndır. Vatandaşlarımızın rahatça ulaşıp, yararlanabildiği Kent Ormanı, İzmir fuar alanının 3 katı
büyüklüğünde olup, kentin oksijen deposudur.

Bunların dışında, Teleferik ve Korutürk Mahallelerinin sırtını Dede Dağı, doğa sporları ve
yürüyüşleri açısından merkeze en yakın kaynaktır.





















Đ͘Eğitim Yapısı͘

Balçova İlçesi’nde, 18 adet okul bulunmaktadır. Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz
Eylül Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü, Devlet Konservatuarı ve
Güzel Sanatlar Fakültesi de sınırlarımız içerisindedir. İlçemizde lise ve daha üst seviyede eğitim almış
vatandaşlarımızın oranı %57 seviyesinde olup, bu durum Balçova’yı İzmir’in eğitim seviyesi en yüksek
ilçeleri arasına sokmaktadır.
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Ě͘Sağlık Yapısı͘

İlçe sınırları içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği, 5 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Acil Yardım
İstasyonu, 1 Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır.

Ayrıca 1 Poliklinik, 2 Özel Tıp Merkezi, 3 Özel Dal Merkezi, 2 Özel Diş Polikliniği, 1 özel Sağlık
Kabini, 12 Özel Hekim Muayenehanesi, 24 Özel Diş Hekimi Muayenehanesi,1 Radyoloji Laboratuvarı, 1
İşitme Cihazları Sat. ve Uyg. Merkezi ve 59 Eczane ile ilçe sağlık donanımı açışından iyi durumdadır.
Ğ͘Ekonomik Yapı͘

Balçova’da sanayi kuruluşu yoktur, ekonomisi genel olarak küçük ve orta boy işletmelerden
oluşmaktadır. Bunun yanında, Mithatpaşa Caddesi kısmında irili ufaklı birçok AVM faaliyette olup,
dolayısıyla perakendecilik çok gelişmiştir. İşyerlerinin %48 gibi büyük bir bölümünü küçük esnaf
oluşturmaktadır. İlçedeki tarım alanları 4817 dekar olup, bu alan İzmir’in toplam tarım alanlarının
%0,14’lük bir kısmını oluşturmaktadır. Tarımla ilgilenen kesim genellikle narenciye tarımı yapmakta,
geri kalanı ise zeytincilikle ilgilenmektedir.
Ĩ͘Balçova da Spor ve sportif Altyapı͘

Balçova Belediyesi olarak sosyal ve katılımlı belediyecilik anlayışıyla hareket etmekteyiz. Spor
altyapısını ve istatistiki verilerini inceleyerek vatandaşlarımızın da istekleri ve beklentileri
doğrultusunda sportif çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Balçova’da birçok kurum ve kuruluşlara ait spor
alanları ilçemizde bulunmaktadır. Ayrıca belediyemiz spor öğretmenleri ile spor okullarımızdan tüm
Balçova halkı faydalanmaktadır.
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Ő͘Balçova’nın Kültür ve Turizm Yapısı͘

Balçova’da 3 tane taşınmaz kültür varlığı, 1 tane doğal sit alanı bulunmaktadır. Balçova’daϭ
tane halk kütüphanesi, 1 tane belediye kütüphanesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Kütüphanesi ve İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kütüphanesi olmak üzere 4 tane kütüphane
bulunmaktadır.

Ayrıca 1 Kültür sanat merkezi, 1 açık hava tiyatrosu, biri çocuk tiyatrosu olmak üzere 2 tiyatro
salonu ve 1 sergi salonu yer almaktadır. İlçe sinema salonları ile İzmir’deki toplam sinema salonu
sayısının %10’una ev sahipliği yapmaktadır. İzmir’de İnciraltı İskelesi’nde demir atmış bir gemiǀĞďŝƌ
denizaltı müzede, denizciliğin sosyal, tarihi ve ekonomik gelişimine ilişkin objeleri sergileyen İnciraltı
Deniz Müzesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Balçova’da 92 adet dernek, 5 adet vakıf faaliyet
göstermektedir.






















Balçova’da Termal Tesisleri, “Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Bu yönüyle sağlık
turizminin öne çıktığı bir ilçedir. Balçova’ da Turizm İşletme ve Turizm Yatırım Belgeli otellerimiz
bulunmaktadır.
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ϳ͘'&d;^tKdͿŶĂůŝǌŝ

GZFT analizi güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlendiği analizdir. Bu analiz
stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. 
Kurum içi analiz ile güçlü ve zayıf yönler, çevre analizi ile fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir. 
Kurum içi analiz çalışmaları tüm birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda
belirlenmiştir. Ayrıca çevre analizi ise tüm paydaşlarımızın katılımının sağlandığı arama konferansları
sonucunda tespit edilerek, kurum için çalıştaylarla birlikte değerlendirilmiştir.
Çevre analizinde; ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete
yönelik etkenlerin değerlendirilmesi yapılmıştır.



Ă͘Güçlü Yönler













Mali kaynakların ve denetim yapısının güçlü olması.
Güçlü bir örgüt kültürü yapısına sahip olması
Yönetim kadrosunun yenilik ve değişimlere açık olması
Daha güvenli bir kent için MOBESE sisteminin varlığı
Güçlü ve teknik donanıma sahip, çözüm üreten bir belediye olması
Deneyimli ve eğitimli personele sahip olması
Engelli haritasına sahip ilk belediye olması
Eğitime desteğin ön planda tutulması
Belediye hizmet birimlerinin tek bir hizmet binasında toplanmış olması
Sosyal belediyecilik anlayışının olması
Her kesimden vatandaşın rahatça faydalanacağı hizmetler sunulması
Belediye bünyesinde ücretsiz spor hizmetlerinin verilmesi







ď͘Geliştirilmesi Gereken Yönler
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Kurumsal insan kayakları politikası ve kariyer planlamasının oluşturulması
Hizmet içi eğitimin nitelik, nicelik ve katılımların sağlanması bakımından iyileştirilmesi
Kurumsal iletişim stratejisinin oluşturulması
Motivasyon arttırıcı çalışmaların arttırılması 
Arşiv sisteminin geliştirilmesi
Kurum içi katılımcılığın öne çıkartılması
Mali kaynak yetersizliği


Đ͘Fırsatlar













Balçova’da yaşayan vatandaşın bilinçli, eğitim seviyesinin yüksek ve sosyoͲekonomik yapısının
genel olarak iyi olması
İnciraltının turizm merkezi olma potansiyeli
Merkezi konumda olması
Ulaşım transfer noktalarının ilçemizde olması
Coğrafi konumun turizm ve spor açısından avantaja çevrilmesi
Katılımcı bir topluma sahip olunması
Aktif yurttaşların varlığı ve sosyal sorumluluk bilincinin artması
Alışveriş merkezlerinin ilçe merkezinde olması
Balçova Termal Kaplıcalarının varlığı ve sağlık turizmine katkısı
Kƌman ve Mesire alanlarının olması nedeni ile doğa turizmi potansiyeli
Jeotermal enerji kaynağına sahip olunması ve temiz çevreye katkı sağlaması
Çiçekçilik ve seracılık sektörünün varlığı










Ě͘dĞŚĚŝƚůĞƌ







Toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus payının yüksek olması
İzmir çevre yolunun kentin bağlantılarını kesmesi, çevresindeki konut alanlarında yaşam
kalitesini düşürmesi
Eski imar planlarının revize edilememesi
Otopark ile ilgili kentsel tasarımın ihtiyaçları karşılayamaması.
Alışveriş ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶŝŶyoğunluğu nedeni ile ortaya çıkan trafik
İnciraltı ve Bahçelerarası mahallesinin SİT alanı olarak geçmesi ve tarıma elverişli arazi niteliğini
kaybetmesi, bu bölgede yaşayan vatandaşların ekonomik koşullarını zorlaması
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. GELECEĞE BAKIŞ
ϭ͘DŝƐǇŽŶƵŵƵǌ͘

Katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlikçi, özgürlükçü; kadın, çocuk ve gençler ön planda
olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve
sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan bir belediye olmak.
Ϯ͘sŝǌǇŽŶƵŵƵǌ͘


Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belediye olmak.


ϯ. Temel İlkeler.











Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık.
İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı ŽůŵĂŬ͘
Sürekli gelişim ve değişime açık olmak.
Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak.
Toplumun her kesimine ayrımcılık gözetilmeksizin hizmet göstermek.
Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış bir belediye olmak.
Kurum içi güçlü iletişim.
Kalite odaklı hizmet anlayışı.
^ŽƐǇĂůĞůĞĚŝǇĞĐŝůŝŬ͘
Öğrenen ve kendini yenileyen bir belediye olmak.

ϰ. Değerlerimiz












Adalet ve Eşitlik 
Güvenilirlik
Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
<ĂůŝƚĞ
sĞƌŝŵůŝůŝŬ
Katılım
>ŝĚĞƌůŝŬ
Vatandaş odaklılık 
Çözüm odaklılık
Sürdürülebilirlik
Katılımcılık
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STRATEJİK ALANLAR







STRATEJİK AMAÇLAR







STRATEJİK HEDEFLER






STRATEJİK FAALİYETLER
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D. STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

STRATEJİK ALAN 1

Stratejik Amaç 1
Stratejik Amaç 2
STRATEJİK ALAN 2
Stratejik Amaç 3

Stratejik Amaç 4
STRATEJİK ALAN 3


Stratejik Amaç 5

Stratejik Amaç 6
STRATEJİK ALAN 4

Stratejik Amaç 7

Stratejik Amaç 8
Stratejik Amaç 9
STRATEJİK ALAN 5
Stratejik Amaç 10



Stratejik Amaç 11
Stratejik Amaç 12
Stratejik Amaç 13
Stratejik Amaç 14
Stratejik Amaç 15

KURUMSAL GELİŞİM
Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim
politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre
yöneten, iş güveliği standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik
sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.
Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale
ŐĞƚŝƌmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.
KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA
Kent ve toplum düzeni.
"Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi
doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı
çözümler üretmek; tarihiͲkültürel dokuyu koruyacak plan ve projeler
yürüterek kent estetiğini tasarlamak.
SOSYAL BELEDİYECİLİK
İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma
konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin
temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını giderme imkanı
bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal hayata
katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve
projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal
destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL
GELİŞİM
Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel
ŬŝƌůŝůŝŬůe mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal
kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim
sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak.
Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ
sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak, topůƵŵĚĂ
bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı
ĚĞƐtekleyecek çalışmalar yapmak.
KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA
HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ ALMASI
Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve
güçlenmelerine katkısağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.
Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.
Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
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STRATEJİK
AMAÇ
^z/^/
ϭϱ







Ϯ


^K^z>
BELEDİYECİLİK


KENTSEL GELİŞİM VE
zW/>ED



KURUMSAL GELİŞİM

STRATEJİK
>E
^z/^/
ϱ









Ϯ




Ϯ

STRATEJİK FAALİYET 
,&
^z/^/
STRATEJİK HEDEFLER
^z/^/
Ϯϳ
ϭϯϯ
Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini,


verimliliğini ve personelin bilgi donanımını arttırıcı


çalışmalar ǇĂƉŵĂŬ͘


İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar


yürütmek.


<ƵƌƵŵƐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐǀĞŚŝǌmet kalitesini arttırmak.


Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli
ϲ
ϯϱ
kullanarak hizmet kalitesini arttırmak, hizmette
sürekliliği sağlamak.
Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını
sağlamak.
Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında
halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.
<ĞŶƚ ǀĞ toplum düzeninin iyileştirilmesine,


yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.


Kamusal açık alanların (parklar, ŵĞǇĚĂŶůĂƌ ǀď͘Ϳ͕


kamusal kapalı kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı


bakım evi ,çocuk gündüz bakım evi vb.) yaratılması için


katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar yürütmek.


Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç
ϰ
ϭϵ
bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni
akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların
korunmasını, arttırılması, ekolojik çevre temaları
gözetilerek çalışmalar yapmak.
İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini


arttırmak için çalışmalar yapmak.


Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi


yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve
ϯ
Ϯϰ
refah düzeylerini yükseltmek.
Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için
yeni hizmet modelleri geliştirmek.
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KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM,
BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE
ÇALIŞMA HAYATINDA HAK ETTİĞİ
YERİ ALMASI


ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE
KÜLTÜREL GELİŞİM

STRATEJİK
>E
^z/^/
ϱ



STRATEJİK
AMAÇ
^z/^/
ϭϱ













ϯ







ϲ

STRATEJİK FAALİYET 
,&
^z/^/
STRATEJİK HEDEFLER
^z/^/
Ϯϳ
ϭϯϯ
DĞǀǌƵĂƚůĂƌ kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede


oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak,


temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi


uygulaması için çalışmalar yapmak.


Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları


işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında


toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.


Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması yanı


sıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz


edecek biçimde yaygınlaştırmak.


İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının


mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabileceği her
ŵĂŚĂůůĞĚĞ ĞŶ Ăǌ ϭ ĂĚĞƚ͕ ŬĞŶƚƐĞů ĚŽŬƵǇĂ ƵǇŐƵŶ͕


sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyĞƌĞŬŚĂǇǀĂŶ
ϴ
ϯϱ
refahını yükseltmek.
5519 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında
hayvan haklarının korunmasına yönelik denetimler
ǇĂƉŵĂŬ͘
Belediyemize
ait
geçici
hayvan
bakımevi,
ZĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶ ǀĞ dĞĚĂǀŝ ŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ ǀƌƵƉĂ
standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve
geliştirilmesi.
^ƉŽƌ ĨĂĂůŝǇĞƚůĞƌŝŶŝŶ gelişmesini ve yaygınlaşmasını
sağlayacak çalışmalar yapmak.
Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
dŽƉůƵŵƐĂů ĐŝŶƐŝǇĞƚ eşitliği perspektifinde kadınların


desteklenmesine yönelik hizmetler sunmak.


Eğitim Ͳ Öğretim sürecinde kadınͲerkek eşitliğinin


izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar yapmak.


Kadın sağlığına yönelik çalışmaların arttırılması.


Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini


sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme programlarının
ϲ
ϮϬ
yaygınlaştırılması.
Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin
arttırılması ile karar alma süreçlerindeki etkinliğin
arttırılması.
Kadınların farkındalıklarının arttırılarak yeni iletişim
mecralarını ve medyayı verimliͲeleştirel kullanımlarını
sağlamak.
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STRATEJİK
>Eϭ

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 1


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

KURUMSAL GELİŞİM
Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları ve eğitim politikasını
belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol sistemine göre yöneten, iş güveliği
standartlarına uygun hizmet veren, yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve
sürdürülebilir kurumsal yapıya ulaşmak.
<Ƶƌum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve personelin bilgi donanımını
arttırıcı çalışmalar yapmak.
Yazı İşleri
Bilgi İşlem personeline yeni gelişen teknolojiler konusunda eğitim
Müdürlüğü

ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
Kurum içi personele çeşitli sağlık branşlarına yönelik bilinçlendirme
eğitimleri verilmesi.
Vatandaş memnuniyetine yönelik halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve kurum
kültürünün geliştirilmesi eğitimi verilmesi.
Mevzuat ve mevzuat değişikliklerine yönelik yılda en az 2 defa eğitim
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
Aday memurlarına yönelik oryantasyon eğitimi verilmesi.
ŶŐĞůůŝďŝƌĞǇůĞƌŝŶihtiyaçları ve erişilebiliƌůŝk konusunda farkındalık eğitimi
ve işaret dili eğitimi verilmesi.
Etik kural ve davranışlarına yönelik düzenli eğitim verilmesi.
İhtiyaç ve değişikliŬĚŽğrultusunda hizmet içi eğitim verilmesi.


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϮ



FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϯ


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϰ
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Personelin özgüvenini ve verimini arttıracak kişisel eğitiminin yılda en az
1 defa yapılması.
İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek.
Yürürlükteki yasalar uyarınca işyeri tehlike sınıflarının belirlenmesi ve bu
doğrultuda risk analizi yapılarak gereken önlemlerin alınması.
İş güvenliği ile ilgili ĚƵǇƵƌƵƚĂůŝŵĂƚŶĂŵĞůĞƌŝŶŝŶpersonele duyurulması.
İş güvenliği ile iş kazalarından korunmaya yönelik yılda en az 1 defa eğitim
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
Kurum içi personele ilk yardım eğitimi verilmesi.
Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.

(Bilgi İşlem Birimi)
Sağlık İşleri
Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Fen İşleri
Müdürlüğü
Sağlık İşleri
Müdürlüğü

Yazı İşleri

Müdürlüğü 
Balçova'da yaşayanların istatistiki profilinin çıkarılması.
(Bilgi İşlem Birimi)

İnsan Kaynakları ve
Çalışanlara beklenti ve memnuniyet anketi uygulanması.
Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve
Dinamik iş ve süreç yönetim sisteminin geliştirilmesi.
Eğitim Müdürlüğü

DĂůŝ,ŝǌŵĞƚůĞƌ
Üyesi olduğumuz Yarımada Belediyeler Birliği ile işbirliği ve koordinasyon
Müdürlüğü
çalışmaları yapılması.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet kalitesini arttırmak,
hizmette sürekliliği sağlamak.
Yazı İşleri
Hizmette sürekliliğin sağlanması için 2020 Ͳ2024 yılları arasında her yıl
Müdürlüğü
düzenli olarak mevcut donanım, yan ekipman, otomasyon sistemleri,
yazılım, bilişim hizmetleri ve lisansların bakım, güncelleme ve destek (Bilgi İşlem Birimi)
hizmetinin sağlanması.
Yazı İşleri
Teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni donanım, yan
Müdürlüğü

ekipman, bilişim hizmetleri, yazılım ve lisanƐların temin edilmesi.
(Bilgi İşlem Birimi)



ϮϬϮϬ Ͳ 2024 yılları arasında her yıl düzenli olarak bilişim hizmetlerinin
sürekliliğinin sağlanması.


FAALİYETLER

İhtiyaçlar doğrultusunda bilgisayar ve yan ekipmanların yedek parça ve
ƐĂƌĨŵĂůǌĞŵĞůĞƌŝŶŝŶƚĞŵŝŶĞĚŝůŵĞƐŝ͘

ϮϬϮϬ Ͳ 2024 yılları arasında mevcut sistemler ile uyumlu çalışacak,
Elektronik Belge Yönetim Sistemi YazılımınınAlımının sağlanması.

/WdĞůĞĨŽŶ^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶzĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ͘


Belediyemiz Network Altyapısını yenilenmesi ve düzenlenmesi.

Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.

Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)

Kurum arşiv işlemlerinin yürütülmesi, dijital ortama geçilerĞŬ ŬƵƌƵŵƐĂů
kararlara erişilebiůŝƌůŝğin arttırılması.

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 2
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale getirmek, halkın
yönetime katılmasını sağlamak.
Balçova Belediyesininhizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi edinmesini etkileşimli bir
süreçle sağlamak.
Özel Kalem
Belediye hizmetlerinin daha etkin tanıtılmasına yönelik görsel, dijital vb.
Müdürlüğü
çalışmaların yapılması ve hizmetlerin yürütülmesi.
Özel Kalem
Belediye hizmetlerine ilişkin halkın beklenti ve memnuniyetini ölçmek
Müdürlüğü
için çeşitli çalışmaların yapılması.
Özel Kalem
Hizmetleri tanıtıcı doküman hazırlanması, billboard, afiş, broşür, kitap,
Müdürlüğü
katalog vb. gibi görsel tanıtım araçlarının hazırlanması, basım yayımının
sağlanması.
Özel Kalem
Belediyenin tanıtım ve yayın hazırlama çalışmalarında kullanılan
Müdürlüğü
ekipmanların teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara paralel olarak
ǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ͘
Özel Kalem
Belediye ile basın kuruůƵşları arasındaki ilişkinin koordine edilerek, basın
Müdürlüğü
kuruluşları ile yapılacak çeşitli etkinliklerle basın çalışanları ve belediye
yetkililerinin buluşturulması.
Özel Kalem
Belediyenin kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerine dair her türlü
Müdürlüğü
tanıtımçalışmalarının yapılması.
Özel Kalem
Paydaşlarla koordineli olarak çocuklara ve gençlere yönelik sigara,
Müdürlüğü
uyuşturucu vb. maddelerin zararları hakkında farkındalık çalışmalarının
yapılması.


FAALİYETLER



ϮϬϮϬ Ͳ 2024 yılları arasında belediye ve birimlerine ait web sitelerinin
tasarım ve altyapılarının yenilenmesi.


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϱ

Mobil belediyecilik uygulamalarının geliştirŝlmesi, mevcut uygulamaların
bakımı, güncellenmesi ve destek verilmesi.

Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem BiƌŝŵŝͿ
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)

Meclis ve Encümen kararlarının dijital ortama aktarılarak erişilebilirliğin
arttırılması.

Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
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STRATEJİK
>EϮ
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 3
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

<Ed^>GELİŞİM VE YAPILANMA


FAALİYETLER

Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek.
Toplum düzenine yönelik denetimleri gerçekleştirmek.
Tüketici haklarının korunmasına yönelik faaliyetleri arttırmak ve
etkinleştirmek.
Vatandaş başvurularına sunulan çözümlerin kalitesini ve hızını arttırmak. Zabıta Müdürlüğü
Kaymakamlık Halk Eğitim ve Belediyemiz bünyesinde açılan meslek 
edindirme kurslarında, kendi işini kurmak üzere eğitim gören Zabıta Müdürlüğü
vatandaşlara bilgilendirme yapılması.
"Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi doğrultusunda bir
kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek; tarihiͲkültürel
dokuyu koruyacak plan ve projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak.
Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı kullanımların (kültür
ŵĞƌŬĞǌůĞƌŝ͕yaşlı bakım evi ,çocukgündüz bakım evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi
ve ekolojik çalışmalar yürütmek.
&ĞŶİşleri
^Ăƌmaşık Caddesi ve Murat Sokak kesişimin de bulunan alanın Balçova
Müdürlüğü
halkına hizmet edecek büyük kapasiteli Kültür Merkezi haline getirmek.
Fen İşleri
İlçemizde yüksek oranda bulunan yaşlı nüfusuna yönelik Yaşlı Bakım Evi
Müdürlüğü

kurulması.
Fen İşleri
Okul öncesi çocuklar için gündüz bakım hizmeti verilmesi için 2019 yılında
Müdürlüğü
1. Etabı tamamlanan Çocuk Gündüz Bakım Evi sayısının arttırılması.
Fen İşleri
Havuzbaşı Sokakta bulunan alanın, Balçova Halkına hizmet edecek bir
Müdürlüğü
ĞŵǀŝŚĂůŝŶĞŐĞƚŝƌŵĞŬ͘
İmar ve Şehircilik
Düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut ve ticaret alanı ihtiyacını
Müdürlüğü
karşılamak amacıyla İmar planı revizyonları ve Parselasyon planları ile
imar parselleri oluşturmak.
İmar ve ŞehircŝůŝŬ
Balçova'nın gelişimine ilişkin planlanan alanların yaşama geçirilmesi için
Müdürlüğü
yetkili olan Bakanlıklar ile işbirliği ve koordinasyon yapılması.
İmar ve Şehircilik
İlave yol, otopark alanı(Sokullu Sokak, 3. Selim Sokak ve Ekrem Güer
Müdürlüğü
Sokak KesişŝŵŝŶde bulunan alana) ve diğer teknik altyapı alanlarını kamu
mülkiyetine kazandırmak ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak.
Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını bütüncül bir yaklaşımla
ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
İmar ve Şehircilik
İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım
Müdürlüğü
bağlantıları için planlama çalışmalarının yürütülmesi.
Fen İşleri
İlçemizdeki ana ulaşım sistemlerine entegre olacak dikey ulaşım
Müdürlüğü

bağlantılarının prestij yol çalışmalarının uygulanması.
İmar ve Şehircilik
Bisiklet yollarına yönelik planların hazırlanması.
Müdürlüğü
Fen İşleri
ŝƐŝŬůĞƚǇŽůůĂƌına yönelik hazırlanan planlarınınuygulanması.
Müdürlüğü
Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını, arttırılması, ekolojik çevre
temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.
Fen İşleri
Mevcutta yer alan ve tespit çalışmaları tamamlanan park ve yeşil alanlara
Müdürlüğü
yönelik aktif yeşil ve ekolojik kriterler doğrultusunda projelerin
hazırlanması.
Fen İşleri
DĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵĚĂŬŝparkların yenilenmesi.
Müdürlüğü



^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 4


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ



FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϮ



FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϯ
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Kent ve toplum düzeni.
Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak.
Balçova genelindeki yeşil alanların güvenliğini sağlayarak parkları 24 saat
güvenli yaşanabilir hale getirmek.

Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü



STRATEJİK
>Eϯ

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 5


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

SOSYAL BELEDİYECİLİK
İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ŬĞŶƚĞ
uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve
bireysel sorunlarını giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin
sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve
projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar yapmak.
Kişisel başvurular ve ev ziyaretleri yapılarak ihtiyaçların tespŝƚĞĚŝůŵĞƐŝ͘
İhtiyacı olanlara evinde psikolojik destek verilmesi, gerektiğinde sağlık
kuruluşuna yönlendirilmesi.
Başvuran yaşlılara evde fizik tedavi hizmeti sağlanması.
Başvuran yaşlılara hukuki danışmanlık desteği verilmesi.
Başvuran yaşlılara ev temizliği hizmeti sağlanması.


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϮ

Muhtaç asker ailesi yakınlarına nakdi yardım yapılması.
Askere gidecek her Balçova'lıya asker çantası yardımı yapılması.

FAALİYETLER


Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
DĂůŝ,ŝǌŵĞƚůĞƌ
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla sosyal destek
çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet modelleri geliştirmek.
^ŽƐǇĂů͕ ĞŬŽŶŽŵŝŬ͕ ƉƐŝŬŽůŽũŝŬ ve hukuksal ve özel eğitim alanlarında
danışmanlık ve yönlendirme yapılması.
Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte sosyalleşmesine ve farkındalık
arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması.
Yılda en az 2 defa engellilikle ilgili çeşitli organizasyonların ( dans, tiyatro
vs.) düzenlenmesi.
Engelli bireylere farkındalık eğitimi ve işaret dili eğitimi verilmesi.
Engelli erişim hizmetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması.
Balçova Engelli Teknoloji Eğitim Merkezinde Engelli bireylere yazılım
ŬƵƌƐƵǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘



Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini yapmak, ihtiyaçlarını
belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.
Başvuruların kriterlere uygun alanlarının yapılması ve veri tabanında kayıt Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
altına alınması.
Sosyal
Yardım İşleri
^ŽƐǇĂů ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌŝŶ yapılması, ihtiyaç sahibi yurttaşların durumuna
Müdürlüğü

uygun yardım modelinin belirlenmesi.
Sosyal Yardım İşleri
Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması.
Müdürlüğü
Sosyal
Yardım İşleri
Ramazan ayı ağırlıklı olmak üzere tüm yıl boyunca ihtiyaçsahiplerine gıda
Müdürlüğü

ve/veya sıcak yemek yardımı yapılması.
İhtiyaç sahibi ailelerin öğrenci çocuklarına eğitim materyalleri desteği Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
İhtiyaç sahibi Balçova'lılara ilgili mevzuat dahilinde ayni, nakdi ve eğitim Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
yardımı verilmesi.
Sosyal Yardım İşleri
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaz okulu düzenlenmesi.
İhtiyaç sahiplerine ikinci el giysi yardımı yapılması.

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 6
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Yazı İşleri
Müdürlüğü 
(Bilgi İşlem Birimi)
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KƌƚŽpedik malzeme ihtiyacı için başvuru yapan bireylerin desteklenmesi.
Akülü sandalye kullanan engelli bireyler için ilçe dahilinde belirlenecek
lokasyonlara şarj dolum istasyonu kurulması.
İşyerlerinde engelli erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmasının
sağlanması ve bilgilendirici broşürlerin yapılması.

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
ZƵŚƐĂƚǀĞĞŶĞƚŝŵ
Müdürlüğü



STRATEJİK
>Eϰ

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 7


FAALİYEd>Z

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM
Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel kirlilikle
mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal kaynakları etkin
kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık yönetim sistemi çerçevesinde gelişim
sağlamak.
Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların kaynağında ayrı
toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı bir atık yönetimi uygulaması
için çalışmalar yapmak.
Temizlik İşleri
Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması çalışmalarının
Müdürlüğü
yapılması.
Temizlik İşleri
Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst
Müdürlüğü
yapılı yenileme işlerinin yapılması.
Temizlik İşleri
Evsel atıkların toplanıp transfer istasyonlarına taşınması için araç üst
Müdürlüğü
ekipmanı yenileme işlerinin yapılması.
Temizlik İşleri
Evsel atıkların toplanması için konteyner yerleştirme çalışmalarının
Müdürlüğü
yapılması.
Temizlik
İşleri
ǀƐĞů Ăƚıkların toplanması için yerleştirilen konteynerlerin bakım ve
Müdürlüğü
onarım işlerinin yapılması.
Temizlik İşleri
Bitkisel atık yağların hanelerden toplanması çalışmalarının yapılması.
Atık pillerin toplanması çalışmalarınınyapılması.

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϮ
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^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϯ
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Müdürlüğü
Temizlik İşleri
Müdürlüğü

Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre kirliliği ve atık yönetimi
konularında toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
Temizlik İşleri
Çevre kirliliği ve atık yönetimi ile ilişkili konularda bilgilendirme
Müdürlüğü
eğitimlerinin yapılması.
Temizlik İşleri
Evsel atık ve geri dönüştürülebilen atıkların kaynağında ayrıştırılmasına
Müdürlüğü
yönelik bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi.
Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması yanısıra ilgili faaliyetleri Balçova halkının
bütününe nüfuz edecek biçimde yaygınlaştırmak.
Kültür ve Sosyal
Mahalle ve parklarda ücretsiz açık hava sinema ve tiyatro gösterimleri
İşler Müdürlüğü
düzenlenmesi.
Kültür ve Sosyal
Sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
İşler Müdürlüğü
kültürel etkinlikler düzenlenmesi.
Kültür ve Sosyal
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında kültür ve sanat
İşler Müdürlüğü
festivalleri düzenlenmesi.
Çocukların eğitimine, kişilik gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlamak
amacıyla sokak oyunları ( SekͲSek, İp Atlama, Birdir bir, Körebe, ÇelikͲ
Çomak, İstop vb.) etkinlikleri düzenlenmesi.
hůƵƐĂůǀĞƵůƵƐůĂƌarası kültür ve sanat festivalleri düzenlenmesi.

Balçova’lıların kültür ve sanat ilgisini arttırmak için görsel mecraları
kullanmak, basılı materyaller hazırlanması. (Broşür, bilboard, pankart vb.)

<ültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü



Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve DSÖ sağlıklı
ŬĞŶƚůĞƌ ŬƌŝƚĞƌŝŶĞ uygun projeler üreterek hizmete sunmak, toplumda bilinci ve duyarlılığı
arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
İlçe dahilinde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını
,ĞĚĞĨϭ
karşılayabileceği her mahallede en az 1 adet, kentsel dokuya uygun, sürdürülebilir ve
kullanışlı odaklar belirleyĞrek hayvan refahını yükseltmek.
Veteriner İşleri

Sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla
Müdürlüğü
FAALİYETLER uygun alanlarda beslenme odakları oluşturulması.
Veteriner
İşleri
Beslenme odaklarının temizlik ve bakımının yapılarak sürdürülebilŝrliğinin
Müdürlüğü

sağlanması.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
ϱϱϭϵsayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının korunmasına yönelik
,ĞĚĞĨϮ
ĚĞŶĞƚŝŵůĞƌǇĂƉŵĂŬ͘
Zabıta Müdürlüğü
Canlı Hayvan satışı yapan yerlerin dış paydaşlarla birlikte denetiminin
sağlanması.
Zabıta Müdürlüğü
Sahipli ve sahipsiz hayvan haklarının ihlaline yönelik gelen bildirim ve
şikayetlerin mevzuatlar dahilinde değerlendirilmesi.
Zabıta Müdürlüğü
Kurban satış ve kesimi yapılan yerlerin iç ve dış paydaşlarla birlikte
denetiminin sağlanması.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, RehabŝůŝƚĂƐǇŽŶ ǀĞ dĞĚĂǀŝ ŵĞƌŬĞǌŝŶŝŶ ǀƌƵƉĂ
,ĞĚĞĨϯ
standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve geliştirilmesi. 
Veteriner İşleri
Sahipsiz sokak hayvanlarının muayene, tedavi, operasyon ve
Müdürlüğü
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶƵŶƵŶsağlanması.
Veteriner İşleri
Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik faaliyetler
Müdürlüğü
düzenlenmesi.
Veteriner İşleri
Sürekli bakıma ihtiyaç duyan hasta, sakat ve yaşlı sokak hayvanlarının
Müdürlüğü
bakım ve barınmasının sağlanması.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı destekleyecek
Amaç 9
çalışmalar yapmak.
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar ǇĂƉŵĂŬ͘
,ĞĚĞĨϭ
Kültür ve Sosyal
İlçede yer alan park, rekrĞasyon ve yeşil alanlarda fiziksel aktivite ve spor
İşler Müdürlüğü
amaçlı alanların yarĂtılması.
Kültür ve Sosyal
İlçede spor haritası oluşturulması.
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
^ƉŽƌŵĞƌŬĞǌŝsayının arttırılması.
İşler
Müdürlüğü

Kültür
ve Sosyal
Amatör spor kulüpleri ile ulusal yarışmalarda derece alan, uluslararası
İşler
Müdürlüğü
yarışmalarda ülkemizi temsil eden sporcu ve yarışmacıların
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ͘
Kültür ve Sosyal
^ƉŽƌ dĞƐŝƐůĞƌŝ ǀĞ Engelli Merkezinde güvenli WİFİ uygulamasının
İşler Müdürlüğü
sağlanması.
Kültür ve Sosyal
ĞůĞĚŝǇĞŵŝǌĞĂŝƚƐƉŽƌŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶŝŶĚĂŚĂŝǇŝƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ͘


FAALİYETLER


FAALİYETLER


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 8



FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϮ



Özel kuruluşlarla ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak çocuklara ve
gençlere sporun tanıtılması, eğitim verilmesi ve desteklenmesi.
Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌ
düzenlenmesi.
Kulüpler ve belediye arasında iletişimin sağlanması.

Yılın belirli gün ve haftalarında bazı cadde ve sokaklarda spor
festivallerinin düzenlenmesi.
Yaz spor okullarının oluşturulması.


İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
Kültür ve ^ŽƐǇĂů
İşler Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü
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^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 11
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ

Kültür ve Sosyal
Ulusal ve Uluslararası spor müsabakalarına gelenlere Balçova'nın
İşler
Müdürlüğü
tanıtımının yapılması.
KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDA HAK
ETTİĞİ YERİ ALMASI
Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve güçlenmelerine katkı
sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.
Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların desteklenmesine yönelik hizmetler
ƐƵŶŵĂŬ͘
Özel Kalem
Fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski
Müdürlüğü
taşıyan kadınların, başvurmaları halinde, ücretsiz olaraŬ ŚƵŬƵŬƐĂů
(Kadın
Danışma
bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmelerini sağlamak.


Kadınların iç görü ve farkındalık kazanmaları sağlanarak, sorun çözme
becerilerinin geliştirilmesi.

Kadınların bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitsel
çalışmalar yapılması.
Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.

Eğitim Ͳ Öğretim sürecinde kadınͲerkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak çalışmalar
ǇĂƉŵĂŬ͘
Özel Kalem

Müdürlüğü
Eğitimde kadınͲerkek fırsat eşitliğine ilişkin veri toplanması ve
(Kadın
DanışmĂ
araştırmalar yapılması.

Eğitimde kadınͲerkek fırsat eşitliğine ilişkin Ebeveynlere bilinçlendirme
çalışmaların yapılması.

İlçe genelinde okumaͲyazma bilmeyen kadınlara ilişkin veri toplanması ve
uygun eğitim programlarının oluşturulması.

İlçe de okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranını azaltmak.




FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 12
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ
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ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ

Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.

ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ

Kadın sağlığına yönelik çalışmaların arttırılması.

Kadınların sağlık hizmet sunumu ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda
bilgi sahibi olmalarını ve sağlık hizmeti talep etmelerini sağlamak.
Halk sağlığı sorunu olabilecek, kadınͲ çocukͲ toplum sağlığını olumsuz
etkileyebilecek durumlarla ilgili toplumu bilgilendirmek, duyarlılık
oluşturmak,
farkındalık yaratmak, sağlık hizmet taleplerinin
karşılanabileceği kurumları duyurmak, tanıtmak.

Kadın sağlığına yönelik bilimsel araştırma ve ölçümlerin arttırılması.


Kadın sağlığına yönelik koruyucu ve tedavi edici sistemleri güçlendirmek.


Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ



Kadınlarda sağlık bilincinin arttırılması ve sağlıklı yaşam davranışlarının
teşvik edilmesi.


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 13
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ


FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 14
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ



FAALİYETLER

^ƚƌĂƚĞũŝŬ
Amaç 15
^ƚƌĂƚĞũŝŬ
,ĞĚĞĨϭ



Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.

Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ

Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla hayat boyu öğrenme
programlarının yaygınlaştırılması.
Özel Kalem

Müdürlüğü
Kadınların ilgili olabileceği sektörlerin belirlenerek istihdamlarının
(Kadın Danışma
arttırılması.

Kayıt dışı kadın istihdamı ile mücadeleye ilişkin çalışmaların arttırılması.


Kadın girişimĐŝlerin desteklenmesine ilişkin çalışmalara ağırlık verilmesi.

Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.

ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ

Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin arttırılması ile karar alma
süreçlerindeki etkinliğin arttırılması.
Özel Kalem

Müdürlüğü
Karar alma mekanizmalarında kadın temsilinin önemi ve gerekliliği
(Kadın Danışma
konusunda toplumsal destek geliştirilmesi.

Paydaşlar ile üretilen projelerde kadınların ƚĞŵƐŝů ǀĞ ŬĂƌĂƌ ĂůŵĂ
süreçlerinin etkinliğinin arttırılması.
Halen yönetimde olan kadınlara kadın bakışı kazandırmak ve
bulundukları yeri toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısından etkilemeye
başlamalarını sağůĂŵĂŬ͘
Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.

ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ

Kadınların farkındalıklarının arttırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı verimliͲeleştirel
kullanımlarını sağlamak.
Özel Kalem

Müdürlüğü
Kadınların sosyal medya kullanımı ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları
(Kadın
Danışma
yapılması ve medyayı daha doğru ve etkin kullanmasını sağlamak.

Kadınların bilgisayar kullanımı ile ilgili bilinçlendirme yapılması, doğru ve
etkin kullanmasını sağlamak.

ŝƌŝŵŝͿ
Özel Kalem
Müdürlüğü
(Kadın Danışma
ŝƌŝŵŝͿ
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>Eͺϱ



>Eͺϰ



>Eͺϯ



>EͺϮ

ϴ͘ϱϳϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϰ͘z/>/

ϭ͘Ϯϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϰ͘z/>/

ϳ͘Ϯϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϯ͘z/>/

ϴ͘ϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϰ͘z/>/

SOSYAL BELEDİYECİLİK

ϭ͘Ϯϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϯ͘z/>/

KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA

ϳ͘ϲϮϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϯ͘z/>/

ϵ͘ϬϬϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

W>E/Eϱ͘z/>/

ϭ͘ϯϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬd>

W>E/Eϱ͘z/>/

ϵ͘ϱϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϱ͘z/>/

Ϯϱ͘Ϭϴϴ͘ϲϯϴ͕ϬϬd>

W>E/Eϱ͘z/>/

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϭ͘z/>/
ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/EϮ͘z/>/

ϱ͘Ϭϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/EϮ͘z/>/

ϯϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϯ͘z/>/

ϰ͘ϱϭϲ͘ϵϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϯ͘z/>/

ϰϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϰ͘z/>/

ϰ͘ϳϵϱ͘ϰϵϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϰ͘z/>/

ϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϱ͘z/>/

ϱ͘ϭϴϯ͘ϲϯϴ͕ϬϬd>

W>E/Eϱ͘z/>/

ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL GELİŞİM

ϲ͘ϯϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/EϮ͘z/>/

ϵ͘ϭϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

ϮϮ͘ϳϲϴ͘ϵϵϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϰ͘z/>/

KURUMSAL GELİŞİM

ϮϬ͘ϲϱϱ͘ϰϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϯ͘z/>/

TOPLAM MALİYET

ϯϱ͘ϵϬϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

TOPLAM MALİYET

ϮϮ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

dKW>DMALİYET

ϰϬ͘ϵϮϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬd>

TOPLAM MALİYET

ϭϮϰ͘ϭϬϯ͘ϱϮϴ͕ϬϬd>

TOPLAM MALİYET

ϭϵϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

TOPLAM MALİYET

Ϯϰ͘ϯϯϯ͘ϬϮϴ͕ϬϬd>

KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINDAHAK ETTİĞİ YERİ ALMASI

ϰ͘ϳϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϭ͘z/>/

ϱ͘Ϯϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϭ͘z/>/

ϵ͘ϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/EϮ͘z/>/

ϲ͘ϲϰϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬd>

ϴ͘ϳϭϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>

W>E/Eϭ͘z/>/

W>E/EϮ͘z/>/

W>E/Eϭ͘z/>/

Ϯϳ͘Ϭϱϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬd>

Ϯϴ͘ϱϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬd>





>Eͺϭ

W>E/EϮ͘z/>/

W>E/Eϭ͘z/>/



ϮϬϮϬ–2024 STRATEJİK PLAN TAHMİNİ MALİYETLER
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STRATEJİK ALAN 1
Stratejik Amaç 1



^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ



&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ


Bilgi İşlem personeline
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϭ yeni gelişen

ƚĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
eğitim verilmesi.

Kurum içi personele

çeşitli sağlık branşlarına
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘Ϯ yönelik bilinçlendirme
eğitimleri verilmesi.

Vatandaş

memnuniyetine yönelik

halkla ilişkiler, öfke
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϯ kontrolü ve kurum
kültürünün
geliştirilmesi eğitimi
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘

DĞǀǌƵĂƚǀĞŵĞǀǌƵĂƚ
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϰ değişikliklerine yönelik
yılda en az 2 defa
eğitim verilmesi.
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϱ Aday memurlarına
yönelik oryantasyon
eğitimi verilmesi.

ŶŐĞůůŝďŝƌĞǇůĞƌŝŶ

ihtiyaçları ve
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϲ erişilebilirlik konusunda
farkındalık eğitimi ve
işaret dili eğitimi
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘

ƚŝŬŬƵƌĂůǀĞ
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϳ davranışlarına yönelik
düzenli eğitim
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘

İhtiyaç ve değişiklik
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϴ doğrultusunda hizmet
içi eğitim verilmesi

WĞƌƐŽŶĞůŝŶözgüvenini
&ϭ͘ϭ͘ϭ͘ϵ ve verimini arttıracak
kişisel eğitiminin yılda
en az 1 defa yapılması.

KURUMSAL GELİŞİM
Kurumumuz ve kentimiz için eşitlikçi, iletişimi güçlü, insan kaynakları
ve eğitim politikasını belirlemiş, kaynaklarını ve iş süreçlerini iç kontrol
sistemine göre yöneten, iş güveliği standartlarına uygun hizmet veren,
yenilikçi teknolojik sistemlerle desteklenen çağdaş ve sürdürülebilir
kurumsal yapıya ulaşmak.
Kurum personeline yönelik, hizmet kalitesini, verimliliğini ve
personelin bilgi donanımını arttırıcı çalışmalar yapmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ







Eğitim Sayısı
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ


Eğitim Sayısı


Ͳ



ϭ


Ϯ


Ϯ


ϯ


ϰ




Eğitim Sayısı




Ͳ




ϭ




ϭ




ϭ




ϭ




ϭ


Eğitim Sayısı


Ͳ


Ϯ


Ϯ


Ϯ


Ϯ


Ϯ

Ͳ


ϭ


ϭ


ϭ


ϭ


ϭ



Eğitim Sayısı



Ͳ



Ϯ



Ϯ



ϯ



ϯ



ϯ


Eğitim Sayısı


Ͳ


Ϯ


Ϯ


Ϯ


Ϯ


Ϯ

Ͳ


ϭ


ϭ


ϭ


ϭ


ϭ

Ͳ


ϭ


ϭ


ϭ


ϭ


ϭ


Eğitim Sayısı




Eğitim Sayısı




Eğitim Sayısı
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^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ
İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun çalışmalar yürütmek









&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
<ŽĚƵ
Göstergesi
Değeri

;ϮϬϭϵͿ

Yürürlükteki yasalar








uyarınca işyeri tehlike








sınıflarının belirlenmesi







&ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ ve bu doğrultuda risk
Gerçekleşme
Ͳ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
analizi yapılarak
Oranı (%)


gereken önlemlerin
alınması.

İş güvenliği ile ilgili







&ϭ͘ϭ͘Ϯ͘Ϯ ĚƵǇƵƌƵ
hǇŐƵůĂŵĂ
Ͳ
Ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ƚĂůŝŵĂƚŶĂŵĞůĞƌŝŶŝŶ
Sayısı


personele duyurulması.

İş güvenliği ile iş








kazalarından







&ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ϯ korunmaya yönelik
Eğitim Sayısı
Ͳ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϱ
yılda en az 1 defa


eğitim verilmesi.

Kurum içi personele ilk







&ϭ͘ϭ͘Ϯ͘ϰ yardım eğitimi
Eğitim Sayısı
ϭ
ϭ
Ͳ
ϭ
Ͳ
ϭ
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘










^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϯ


&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ


Balçova'da
&ϭ͘ϭ͘ϯ͘ϭ yaşayanların istatistiki
profilinin çıkarılması.

Çalışanlara beklenti ve
&ϭ͘ϭ͘ϯ͘Ϯ ŵĞŵŶƵŶŝǇĞƚĂŶŬĞƚŝ
uygulanması.

Dinamik iş ve süreç
&ϭ͘ϭ͘ϯ͘ϯ yönetim sisteminin
geliştirilmesi.

Üyesi olduğumuz

Yarımada Belediyeler
&ϭ͘ϭ͘ϯ͘ϰ Birliği ile işbirliği ve
ŬŽŽƌĚŝŶĂƐǇŽŶ
çalışmaları yapılması.

Kurumsal performans ve hizmet kalitesini arttırmak.





WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
Oranı (%)







Yapılan Anket
Ͳ
Ϯ
Ϯ
Ϯ
Sayısı





Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
Oranı (%)












Toplantı Sayısı
Ͳ
Ϯ
Ϯ
Ϯ




ϮϬϮϯ


ϮϬϮϰ


ϵϬ


ϭϬϬ


Ϯ


ϵϬ


Ϯ


ϭϬϬ



Ϯ




Ϯ
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^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϰ
&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ





&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϭ




&ϭ͘ϭ͘ϰ͘Ϯ



&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϯ



&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϰ



&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϱ



&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϲ




&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϳ



&ĂĂůŝǇĞƚ
Hizmette sürekliliğin
sağlanması için 2020 Ͳ
2024 yılları arasında
her yıl düzenli olarak
mevcut donanım, yan
ĞŬŝƉŵĂŶ͕ŽƚŽŵĂƐǇŽŶ
sistemleri, yazılım,
bilişim hizmetleri ve
lisansların bakım,
güncelleme ve ĚĞƐƚĞŬ
hizmetinin sağlanması.
Teknolojik gelişmeler
ve ihtiyaçlar
doğrultusunda yeni
donanım, yan ekipman,
bilişim hizmetleri,
yazılım ve lisansların
ƚĞŵŝŶĞĚŝůŵĞƐŝ͘
ϮϬϮϬͲ2024 yılları
arasında her yıl düzenli
olarak bilişim
ŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ
sürekliliğinin
sağlanması.
İhtiyaçlar
doğrultusunda
ďŝůŐŝƐĂǇĂƌǀĞǇĂŶ
ekipmanların yedek
parça ve sarf
ŵĂůǌĞŵĞůĞƌŝŶŝŶƚĞŵŝŶ
ĞĚŝůŵĞƐŝ͘
DŽďŝůďĞůĞĚŝǇĞĐŝůŝŬ
uygulamalarının
geliştirilmesi, mevcut
uygulamaların bakımı,
güncellenmesi ve
ĚĞƐƚĞŬǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
ϮϬϮϬͲ2024 yılları
arasında belediye ve
ďŝƌŝŵůĞƌŝŶĞĂŝƚǁĞď
sitelerinin tasarım ve
altyapılarının
ǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ͘
ϮϬϮϬͲ2024 yılları
arasında mevcut
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝůĞƵǇƵŵůƵ
çalışacak, Elektronik
Belge Yönetim Sistemi
Yazılımının Alımının
sağlanması.

Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve verimli kullanarak hizmet
kalitesini arttırmak, hizmette sürekliliği sağlamak.
WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç





Göstergesi
Değeri
ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
;ϮϬϭϵͿ




























Gerçekleşme
Ͳ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)






Gerçekleşme
Oranı (%)

















Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ




ϭϬϬ




ϭϬϬ




ϭϬϬ




ϭϬϬ





ϭϬϬ




Ͳ




ϭϬϬ



ϭϬϬ



ϭϬϬ




ϭϬϬ



ϭϬϬ




Ͳ






ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ




ϵϱ





ϭϬϬ




Ͳ





ϴϬ



ϴϱ



ϵϬ



ϵϱ




ϭϬϬ




Ͳ





ϴϬ



ϴϱ



ϵϬ



ϵϱ




ϭϬϬ





Ͳ






ϭϬϬ




Ͳ




Ͳ




Ͳ





Ͳ
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&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϴ

&ϭ͘ϭ͘ϰ͘ϵ




/WdĞůĞĨŽŶ^ŝƐƚĞŵŝŶŝŶ
zĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ͘
ĞůĞĚŝǇĞŵŝǌEĞƚǁŽƌŬ
Altyapısını yenilenmesi
ve düzenlenmesi.

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Ͳ


Ͳ


ϭϬϬ

Ͳ

Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϬ

Ͳ


ϵϱ


Ͳ


ϭϬϬ


^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϱ


&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ

&ϭ͘ϭ͘ϱ͘ϭ Kurum arşiv
işlemlerinin
yürütülmesi, dijital
ortama geçilerek
ŬƵƌƵŵƐĂůŬĂƌĂƌůĂƌĂ
erişilebilirliğin
arttırılması.

Meclis ve Encümen

kararlarının dijital
&ϭ͘ϭ͘ϱ͘Ϯ ortama aktarılarak
erişilebilirliğin
arttırılması.

Kurumsal hafıza oluşturularak güncel tutulmasını sağlamak.






WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ


















Gerçekleşme
Ͳ
ϴϬ
ϴϱ
ϵϬ
ϵϱ
Oranı (%)




^ƚƌĂƚĞũŝŬAmaç 2

Katılımcı, şeffaf, hesap verebilir yönetim modelini Balçova'da etkin hale
getirmek, halkın yönetime katılmasını sağlamak.
Balçova Belediyesinin hizmet ve faaliyetleri hakkında halkın bilgi
edinmesini etkileşimli bir süreçle sağlamak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϴϬ
ϴϱ
ϵϬ
ϵϱ
ϭϬϬ
Oranı (%)







Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ



ϭϬϬ



ϭϬϬ



ϭϬϬ




ϭϬϬ


ϮϬϮϰ



ϭϬϬ



ϭϬϬ



^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ




&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϭ



&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘Ϯ



&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ
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&ĂĂůŝǇĞƚ

ĞůĞĚŝǇĞŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶŝŶ
ĚĂŚĂĞƚŬŝŶ
tanıtılmasına yönelik
görsel, dijital vb.
çalışmaların yapılması
ǀĞŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶ
yürütülmesi.
ĞůĞĚŝǇĞŚŝǌŵĞƚůĞƌŝŶĞ
ilişkin halkın beklenti
ǀĞŵĞŵŶƵŶŝǇĞƚŝŶŝ
ölçmek için çeşitli
çalışmaların yapılması.
Hizmetleri tanıtıcı
doküman hazırlanması,
billboard, afiş, broşür,
ŬŝƚĂƉ͕ŬĂƚĂůŽŐǀď͘Őŝďŝ
görsel tanıtım
araçlarının
hazırlanması, basım
yayımının sağlanması.



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ



ϭϬϬ



ϭϬϬ



ϭϬϬ




ϭϬϬ



ϭϬϬ




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ






ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ




ϵϱ





ϭϬϬ







&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ





&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϱ



&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϲ




&ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ϳ



Belediyenin tanıtım ve
yayın hazırlama
çalışmalarında
kullanılan ekipmanların
teknolojik gelişmelere
ve ihtiyaçlara paralel
ŽůĂƌĂŬǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ͘
Belediye ile basın
kuruluşları arasındaki
ilişkinin koordine
edilerek, basın
kuruluşları ile yapılacak
çeşitli etkinliklerle
basın çalışanları ve
ďĞůĞĚŝǇĞǇĞƚŬŝůŝůĞƌŝŶŝŶ
buluşturulması.
ĞůĞĚŝǇĞŶŝŶkültürel,
ƐĂŶĂƚƐĂůǀĞƐŽƐǇĂů
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌŝŶĞĚĂŝƌŚĞƌ
türlü tanıtım
çalışmalarının
yapılması.
Paydaşlarla koordineli
olarak çocuklara ve
gençlere yönelik sigara,
uyuşturucu vb.
ŵĂĚĚĞůĞƌŝŶzararları
hakkında farkındalık
çalışmalarının
yapılması.




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ






ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ




ϵϱ





ϭϬϬ






Gerçekleşme
Oranı (%)





Ͳ







ϴϬ





ϴϱ





ϵϬ





ϵϱ






ϭϬϬ




Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ



ϴϬ



ϴϱ



ϵϬ




ϵϱ



ϭϬϬ




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ




ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ





ϵϱ




ϭϬϬ
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STRATEJİK ALAN 2
Stratejik Amaç 3
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ




&Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϭ

&Ϯ͘ϯ͘ϭ͘Ϯ

&Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϯ

&Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϰ

&Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϱ




&Ϯ͘ϯ͘ϭ͘ϲ





&ĂĂůŝǇĞƚ

Balçova genelindeki
yeşil alanların
güvenliğini sağlayarak
parkları 24saat güvenli
yaşanabilir hale
ŐĞƚŝƌŵĞŬ͘
Kent estetiği
ĚĞŶĞƚŝŵůĞƌŝŶŝ
etkinleştirmek.
Toplum düzenine
yönelik denetimleri
gerçekleştirmek.
Tüketici haklarının
korunmasına yönelik
faaliyetleri arttırmak ve
etkinleştirmek.
Vatandaş başvurularına
ƐƵŶƵůĂŶçözümlerin
kalitesini ve hızını
arttırmak.
Kaymakamlık Halk
Eğitim ve Belediyemiz
bünyesinde açılan
ŵĞƐůĞŬĞĚŝŶĚŝƌŵĞ
kurslarında, kendi işini
kurmak üzere eğitim
gören vatandaşlara
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ
yapılması.

KENTSEL GELİŞİM VE YAPILANMA
Kent ve toplum düzeni.
<ĞŶƚ ǀĞ ƚŽƉůƵŵ düzeninin iyileştirilmesine, yaygınlaştırılmasına katkı
sağlamak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Gerçekleşme
Ͳ
ϴϬ
ϴϱ
ϵϬ
ϵϱ
ϭϬϬ
Oranı (%)


Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)


Ͳ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϵϬ



ϭϬϬ


ϭϬϬ


Ͳ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϱ


ϭϬϬ


Gerçekleşme
Oranı (%)


Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϬ



ϵϱ


ϭϬϬ





Gerçekleşme
Oranı (%)





Ͳ





ϴϬ





ϴϱ





ϵϬ






ϵϱ





ϭϬϬ
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Stratejik Amaç 4

^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ





&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϭ



&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘Ϯ



&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϯ



&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϰ



&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϱ



&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϲ



&Ϯ͘ϰ͘ϭ͘ϳ





&ĂĂůŝǇĞƚ

Sarmaşık Caddesi ve
DƵƌĂƚ^ŽŬĂŬkesişimin
de bulunan alanın
Balçova halkına hizmet
edecek büyük
kapasiteli Kültür
DĞƌŬĞǌŝŚĂůŝŶĞ
ŐĞƚŝƌŵĞŬ͘
İlçemizde yüksek
oranda bulunan yaşlı
nüfusuna yönelik Yaşlı
Bakım Evi kurulması.
Okul öncesi çocuklar
için gündüz bakım
hizmeti verilmesi için
2019 yılında 1. Etabı
tamamlanan Çocuk
Gündüz Bakım Evi
sayısının arttırılması.
Havuzbaşı Sokakta
bulunan alanın,
Balçova Halkına hizmet
ĞĚĞĐĞŬďŝƌĞŵǀŝ
ŚĂůŝŶĞŐĞƚŝƌŵĞŬ͘
Düzenli kentleşmeyi
sağlamak, beldenin
konut ve ticaret alanı
ihtiyacını karşılamak
amacıyla İmar planı
revizyonları ve
Parselasyon planları ile
ŝŵĂƌƉĂƌƐĞůůĞƌŝ
oluşturmak.
Balçova'nın gelişimine
ilişkin planlanan
alanların yaşama
geçirilmesi için yetkili
olan Bakanlıklar ile
işbirliği ve
ŬŽŽƌĚŝŶĂƐǇŽŶ
yapılması.
İlave yol, otopark alanı
;^ŽŬƵůůƵ^ŽŬĂŬ͕ϯ͘^Ğůŝŵ
Sokak ve Ekrem Güer

"Yaşanabilir", "Sağlıklı", "Engelsiz" ve "Sürdürülebilir bir Balçova" ilkesi
doğrultusunda bir kent yaratmak için alt yapı ve üst yapı sorunlarına
kalıcı çözümler üretmek; tarihiͲkültürel dokuyu koruyacak plan ve
projeler yürüterek kent estetiğini tasarlamak.
Kamusal açık alanların (parklar, meydanlar vb.), kamusal kapalı
kullanımların (kültür merkezleri, yaşlı bakım evi , çocuk gündüz bakım
evi vb.) yaratılması için katılımcı, yenilikçi ve ekolojik çalışmalar
yürütmek.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϱϬ
ϭϬϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)


Ͳ


Ͳ


ϱϬ


ϭϬϬ



Ͳ


Ͳ




Gerçekleşme
Oranı (%)




ϭϬϬ






Ͳ




ϭϬϬ




Ͳ




Ͳ





Ͳ





Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ





Ͳ





ϭϬϬ



Ͳ



Ͳ



Ͳ





ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ




ϵϱ




Ͳ





ϭϬϬ





Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ






ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ




ϵϱ





ϭϬϬ

































Gerçekleşme
Oranı (%)
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Sokak KesişiminĚĞ
bulunan alana) ve diğer
teknik altyapı alanlarını
kamu mülkiyetine
kazandırmak ve
ƵǇŐƵůĂŵĂǇĂ
geçirilmesini sağlamak.




^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϭ



&Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘Ϯ


&Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϯ

&Ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ϰ




&ĂĂůŝǇĞƚ

İlçemizdeki ana ulaşım
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĞĞŶƚĞŐƌĞ
olacak dikey ulaşım
bağlantıları için
planlama çalışmalarının
yürütülmesi.
İlçemizdeki ana ulaşım
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĞĞŶƚĞŐƌĞ
olacak dikey ulaşım
bağlantılarının prestij
yol çalışmalarının
uygulanması.
Bisiklet yollarına
yönelik planların
hazırlanması.
Bisiklet yollarına
yönelik hazırlanan
planların uygulanması.



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ





ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ

Balçova genelindeki mevcut yaya, bisiklet ve araç bağlantı yollarını
bütüncül bir yaklaşımla ele alarak yeni akslar yaratılmasına yönelik
çalışmalar yapmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)




Yol Sayısı




Gerçekleşme
Oranı (%)
hǌƵŶůƵŬ;ŵͿ



Ͳ




ϰ



ϰ



ϱ




ϲ



ϲ


Ͳ


Ͳ



ϱϬ


ϭϬϬ


Ͳ


Ͳ


Ͳ


Ͳ


ϯϬϬ



Ͳ


ϯϬϬ



Ͳ






Kamusal ve özel alanlarda mevcut yeşil alanların korunmasını,
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϯ
arttırılması, ekolojikçevre temaları gözetilerek çalışmalar yapmak.









&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
<ŽĚƵ
Göstergesi
Değeri

;ϮϬϭϵͿ

DĞǀĐƵƚƚĂǇĞƌĂůĂŶǀĞ








tespit çalışmaları







&Ϯ͘ϰ͘ϯ͘ϭ ƚĂŵĂŵůĂŶĂŶƉĂƌŬǀĞ
Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
yeşil alanlara yönelik
Oranı (%)


aktif yeşil ve ekolojik
kriterler doğrultusunda
projelerin hazırlanması.
&Ϯ͘ϰ͘ϯ͘Ϯ DĞǀĐƵƚĚƵƌƵŵĚĂŬŝ
Park Sayısı
Ͳ
ϱ
ϳ
ϭϬ
ϭϯ
ϭϴ
parkların ǇĞŶŝůĞŶŵĞƐŝ͘
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STRATEJİK ALAN 3



Stratejik Amaç 5
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ


&ϯ͘ϱ͘ϭ͘ϭ


&ϯ͘ϱ͘ϭ͘Ϯ

&ϯ͘ϱ͘ϭ͘ϯ

&ϯ͘ϱ͘ϭ͘ϰ

&ϯ͘ϱ͘ϭ͘ϱ




&ĂĂůŝǇĞƚ

Kişisel başvurular ve ev
ziyaretleri yapılarak
ihtiyaçların tespit
ĞĚŝůŵĞƐŝ͘
İhtiyacı olanlara evinde
ƉƐŝŬŽůŽũŝŬĚĞƐƚĞŬ
verilmesi, gerektiğinde
sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesi.
Başvuran yaşlılara evde
ĨŝǌŝŬƚĞĚĂǀŝŚŝǌŵĞƚŝ
sağlanması.
Başvuran yaşlılara
hukuki danışmanlık
desteği verilmesi.
Başvuran yaşlılara ev
temizliği hizmeti
sağlanması.

^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϭ



&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘Ϯ

&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϯ


&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϰ





&ĂĂůŝǇĞƚ

Başvuruların kriterlere
uygun alanlarının
yapılması ve veri
tabanında kayıt altına
alınması.
^ŽƐǇĂůŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌŝŶ
yapılması, ihtiyaç sahibi
yurttaşların durumuna
uygun yardım
ŵŽĚĞůŝŶŝŶďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ͘
Yardımların ihtiyaç
ƐĂŚŝƉůĞƌŝŶĞ
ulaştırılması.
Ramazan ayı ağırlıklı
olmak üzere tüm yıl
boyunca ihtiyaç
sahiplerine gıda

SOSYAL BELEDİYECİLİK
İlçemizde gelir seviyesi yeterli olmayan, sosyal ve toplumsal yapılanma
konusunda kente uyum sürecini geçirmekte zorluk çeken aile
bireylerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak ve bireysel sorunlarını
giderme imkanı bulamayan kadın, çocuk, genç, engelli ve yaşlı bireylerin
sosyal hayata katılımına destek olmak amacıyla sosyal destek
çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak.
İlçemizde 65 yaş üstü yaşlıların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalar
ǇĂƉŵĂŬ͘







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ







Gerçekleşme
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ



ϴϬ



ϴϱ



ϵϬ




ϵϱ



ϭϬϬ


Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Kişi Sayısı


Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϱ


ϭϬϬ


Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϱ


ϭϬϬ


ϯϯ


ϰϬ


ϰϱ


ϵϬ


ϵϬ


ϱϬ



ϱϱ


ϲϬ

Sosyal yardımdan yararlandırılacak ihtiyaç sahibi yurttaşların tespitini
yapmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve refah düzeylerini yükseltmek.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Gerçekleşme
Ͳ
ϴϬ
ϴϱ
ϵϬ
ϵϱ
ϭϬϬ
Oranı (%)


















Gerçekleşme
Ͳ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)


Kişi Sayısı


Ͳ



ϮϱϬϬ



ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ



ϮϲϬϬ



ϮϳϬϬ



ϮϴϬϬ


ϭϬϬ



ϮϵϬϬ



ϭϬϬ



ϯϬϬϬ
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ve/veya sıcak yemek
yardımı yapılması.

İhtiyaç sahibi ailelerin
&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϱ öğrenci çocuklarına
eğitim materyalleri
desteği verilmesi.

İhtiyaç sahibi

Balçova'lılara ilgili
&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϲ ŵĞǀǌƵĂƚĚĂŚŝůŝŶĚĞ
ayni, nakdi ve eğitim
yardımı verilmesi.

İhtiyaç ƐĂŚŝďŝĂŝůĞůĞƌŝŶ
&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϳ çocuklarına yaz okulu
düzenlenmesi.

İhtiyaç sahiplerine
&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϴ ikinci el giysi yardımı
yapılması.

Muhtaç asker ailesi
&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϵ yakınlarına nakdi
yardım yapılması.

ƐŬĞƌĞŐŝĚĞĐĞŬŚĞƌ
&ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ϭϬ Balçova'lıya asker
çantası yardımı
yapılması.

Stratejik Amaç 6
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϭ



&ϯ͘ϲ͘ϭ͘Ϯ



&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϯ

&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϰ
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&ĂĂůŝǇĞƚ

^ŽƐǇĂů͕ĞŬŽŶŽŵŝŬ͕
ƉƐŝŬŽůŽũŝŬǀĞŚƵŬƵŬƐĂů
ve özel eğitim
alanlarında
danışmanlık ve
yönlendirme yapılması.
ŶŐĞůůŝǀĞĞŶŐĞůƐŝǌ
ďŝƌĞǇůĞƌŝŶďŝƌůŝŬƚĞ
sosyalleşmesine ve
farkındalık arttırmaya
yönelik çalışmaların
yapılması.
Yılda en az 2 defa
engellilikle ilgili çeşitli
organizasyonların ;
ĚĂŶƐ͕ƚŝǇĂƚƌŽǀƐ͘Ϳ
düzenlenmesi.
ŶŐĞůůŝďŝƌĞǇůĞƌĞ
farkındalık eğitimi ve
işaret dili eğitimi
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘



Kişi Sayısı


Kişi Sayısı


ϴϲϮ




ϯϲϱϬ


ϵϬϬ


ϵϱϬ


ϭϬϬϬ


ϭϬϱϬ



ϭϭϬϬ




ϯϳϬϬ



ϯϳϱϬ



ϯϴϬϬ




ϯϴϱϬ



ϯϵϬϬ


Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϬ


ϵϬ


Ϯϱ


ϭϱϬ



ϵϱ


ϭϬϬ


ϵϱ


ϭϬϬ


ϯϬ


ϯϱ


ϭϱϱ


ϭϲϬ


Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Kişi Sayısı


Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϭϮ


ϭϱ


ϮϬ


Kişi Sayısı


ϭϯϬ


ϭϰϬ


ϭϰϱ

İlçemizde engelli ve ailelerinin yaşamlarına destek olmak amacıyla
sosyal destek çalışmalarını sürdürmek ve projelerin sürdürülebilirliğini
sağlamak.
Engelli ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için yeni hizmet
modelleri geliştirmek.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Gerçekleşme
Ͳ
ϴϬ
ϴϱ
ϵϬ
ϵϱ
ϭϬϬ
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ



ϴϬ



ϴϱ



ϵϬ



ϵϱ




ϭϬϬ




Etkinlik Sayısı



Ͳ



Ͳ





Ϯ



Ϯ



Ϯ



Ϯ




Ϯ



Ϯ


Ϯ


Ϯ


Ϯ



Ϯ



Eğitim Sayısı




&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϱ


&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϲ

&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϳ



&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϴ




&ϯ͘ϲ͘ϭ͘ϵ



Engelli erişim
hizmetinin sağlanması
için gerekli çalışmaların
yapılması.
Balçova Engelli
Teknoloji Eğitim
DĞƌŬĞǌŝŶĚĞŶŐĞůůŝ
bireylere yazılım kursu
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
KƌƚŽƉĞĚŝŬŵĂůǌĞŵĞ
ihtiyacı için başvuru
ǇĂƉĂŶďŝƌĞǇůĞƌŝŶ
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ͘
Akülü sandalye
ŬƵůůĂŶĂŶĞŶŐĞůůŝ
bireyler için ilçe
ĚĂŚŝůŝŶĚĞďĞůŝƌůĞŶĞĐĞŬ
lokasyonlara şarj
ĚŽůƵŵŝƐƚĂƐǇŽŶƵ
kurulması.
İşyerlerinde engelli
erişimini
kolaylaştıracak
tedbirler alınmasının
sağlanması ve
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝĐŝ
broşürlerin yapılması.


Gerçekleşme
Oranı (%)


Kurs Sayısı

Kişi Sayısı



Gerçekleşme
Oranı (%)



Gerçekleşme
Oranı (%)






Ͳ




Ͳ


ϴϬ


ϴϱ


ϵϬ


ϵϱ



ϭϬϬ




ϭ



ϭ



ϭ



ϭ



ϭ


ϰϬϴϳ





Ͳ


ϰϭϱϬ


ϰϮϬϬ


ϰϮϱϬ


ϰϯϬϬ



ϰϯϱϬ





ϴϬ




ϴϱ




ϵϬ




ϵϱ





ϭϬϬ





Ͳ




ϭϬϬ




ϭϬϬ




ϭϬϬ




ϭϬϬ





ϭϬϬ
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STRATEJİK ALAN 4


Stratejik Amaç 7

^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϰ͘ϳ͘ϭ͘ϭ



&ϰ͘ϳ͘ϭ͘Ϯ




&ϰ͘ϳ͘ϭ͘ϯ



&ϰ͘ϳ͘ϭ͘ϰ



&ϰ͘ϳ͘ϭ͘ϱ



&ϰ͘ϳ͘ϭ͘ϲ

&ϰ͘ϳ͘ϭ͘ϳ
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&ĂĂůŝǇĞƚ

Evsel atıkların
toplanıp ƚƌĂŶƐĨĞƌ
istasyonlarına
taşınması
çalışmalarının
yapılması.
Evsel atıkların
toplanıp transfer
istasyonlarına
taşınması için araç
üst yapılı yenileme
işlerinin yapılması.
Evsel atıkların
toplanıp transfer
istasyonlarına
taşınması için araç
üst ekipmanı
yenileme işlerinin
yapılması.
Evsel atıkların
toplanması için
ŬŽŶƚĞǇŶĞƌ
yerleştirme
çalışmalarının
yapılması.
Evsel atıkların
toplanması için
yerleştirilen
ŬŽŶƚĞǇŶĞƌůĞƌŝŶ
bakım ve onarım
işlerinin yapılması.
Bitkisel atık
yağların
ŚĂŶĞůĞƌĚĞŶ
toplanması
çalışmalarının
yapılması.
Atık pillerin
toplanması
çalışmalarının
yapılması.

ÇEVRE VE SAĞLIK UYGULAMALARI, EĞİTİM, SPOR, SANATSAL VE KÜLTÜREL
GELİŞİM
Her canlı için yaşanabilir bir Balçova ilkesi doğrultusunda her türlü çevresel
kirlilikle mücadele ederek çevre standartlarını yükseltmek, enerji ve doğal
kaynakları etkin kullanarak iklim değişikliği ile mücadele etmek, atık
yönetim sistemi çerçevesinde gelişim sağlamak.
Mevzuatlar kapsamında sorumlu olduğumuz, ilçede oluşan atıkların
kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak, temizlik işlerini yürütmek ve sağlıklı
bir atık yönetimi uygulaması için çalışmalar yapmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














dŽŶ
ϰϯ͘ϮϬϬ
ϰϯ͘ϮϬϬ ϰϯ͘ϮϬϬ ϰϯ͘ϮϬϬ ϰϯ͘ϮϬϬ ϰϯ͘ϮϬϬ



ĚĞƚ



Ͳ



ϯ



ϯ



ϭ




ϭ



ϭ




ĚĞƚ




Ͳ




Ϯ




Ϯ




Ϯ





Ϯ




Ϯ



<ŽŶƚĞǇŶĞƌ
Sayısı



ϮϬϬ



ϮϮϬ



ϮϰϬ



ϮϲϬ





ϮϳϬ



Ϯϳϱ



<ŽŶƚĞǇŶĞƌ
Sayısı



ϰϬϬ



ϰϮϱ



ϰϱϬ



ϰϳϱ




ϱϬϬ



ϱϮϱ



dŽŶ



ϭϬ



Ϭ͕ϲ



Ϭ͕ϲ



Ϭ͕ϲ



Ϭ͕ϲ



Ϭ͕ϲ


dŽŶ


Ͳ



Ϭ͕Ϯ


Ϭ͕ϰ


Ϭ͕ϲ


Ϭ͕ϴ


Ϭ͕ϴ


^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϰ͘ϳ͘Ϯ͘ϭ



&ϰ͘ϳ͘Ϯ͘Ϯ





&ĂĂůŝǇĞƚ

Çevre kirliliği ve atık
yönetimi ile ilişkili
ŬŽŶƵůĂƌĚĂ
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ
eğitimlerinin yapılması.
Evsel atık ve geri
dönüştürülebilen
atıkların kaynağında
ayrıştırılmasına yönelik
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞ
toplantılarının
düzenlenmesi.

^ŝǀŝů ƚŽƉůƵŵ örgütleri, üniversiteler ve kent ortakları işbirliği ile çevre
kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal bilinçlendirme
çalışmaları yapmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Eğitim Sayısı
Ͳ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ





Toplantı Sayısı




Ͳ





Ϯ




Ϯ




Ϯ





Ϯ




Ϯ



^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϯ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϰ͘ϳ͘ϯ͘ϭ



&ϰ͘ϳ͘ϯ͘Ϯ


&ϰ͘ϳ͘ϯ͘ϯ





&ϰ͘ϳ͘ϯ͘ϰ





&ĂĂůŝǇĞƚ

DĂŚĂůůĞǀĞƉĂƌŬůĂƌĚĂ
ücretsiz açık hava
ƐŝŶĞŵĂǀĞƚŝǇĂƚƌŽ
gösterimleri
düzenlenmesi.
Sivil toplum kuruluşları,
ŝůŐŝůŝŬƵƌƵŵǀĞ
kuruluşlarla işbirliği
içerisinde kültürel
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌ
düzenlenmesi.
ϮϯEŝƐĂŶhůƵƐĂů
Egemenlik ve Çocuk
Bayramında kültür ve
ƐĂŶĂƚĨĞƐƚŝǀĂůůĞƌŝ
düzenlenmesi.
Çocukların eğitimine,
kişilik gelişimine ve
sosyalleşmesine katkı
sağlamak amacıyla
sokak oyunları ( SekͲ
Sek, İp Atlama, Birdir
bir, Körebe, ÇelikͲ
Çomak, İstop vb.)
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌŝ
düzenlenmesi.

Kültür sanat faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması yanı sıra ilgili
faaliyetleri Balçova halkının bütününe nüfuz edecek biçimde
yaygınlaştırmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Etkinlik Sayısı
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ





Etkinlik Sayısı




Ͳ





Ϯ




Ϯ




Ϯ





Ϯ




Ϯ



Etkinlik Sayısı



Ͳ




ϭ



ϭ



ϭ




ϭ



ϭ






Etkinlik Sayısı






Ͳ







Ϯ






Ϯ






Ϯ







Ϯ






Ϯ
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&ϰ͘ϳ͘ϯ͘ϱ



&ϰ͘ϳ͘ϯ͘ϲ



Ulusal ve uluslararası
kültür ve sanat
ĨĞƐƚŝǀĂůůĞƌŝ
düzenlenmesi.
Balçova’lılarınkültür ve
sanat ilgisini arttırmak
için görsel mecraları
kullanmak, basılı
ŵĂƚĞƌǇĂůůĞƌ
hazırlanması. (Broşür,
ďŝůďŽĂƌĚ͕ƉĂŶŬĂƌƚǀď͘Ϳ


Etkinlik Sayısı


Ͳ



ϭ


ϭ


ϭ



ϭ


ϭ




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ







Stratejik Amaç 8

^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ





&ϰ͘ϴ͘ϭ͘ϭ



&ϰ͘ϴ͘ϭ͘Ϯ
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&ĂĂůŝǇĞƚ

^ŽŬĂŬ
hayvanlarının
ŵĂŵĂǀĞƐƵ
ihtiyaçlarını
karşılayabilmek
amacıyla uygun
ĂůĂŶůĂƌĚĂďĞƐůĞŶŵĞ
odakları
oluşturulması.
ĞƐůĞŶŵĞ
odaklarının temizlik
ve bakımının
yapılarak
sürdürülebilirliğinin
sağlanması.

Tüm canlıların sağlıklı yaşam hakkını destekleyecek çalışmalar yapmak ve
DSÖ sağlıklı kentler kriterine uygun projeler üreterek hizmete sunmak,
toplumda bilinci ve duyarlılığı arttırarak yaşam kalitesini yükseltmek.
İlçe dahilindeyaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçlarını
karşılayabileceği her mahallede en az 1 adet, kentsel dokuya uygun,
sürdürülebilir ve kullanışlı odaklar belirleyerek hayvan refahını yükseltmek.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
GöstergĞƐŝ
Değeri
;ϮϬϭϵͿ




























Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ

^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϭ



&ϰ͘ϴ͘Ϯ͘Ϯ


&ϰ͘ϴ͘Ϯ͘ϯ




&ĂĂůŝǇĞƚ

Canlı hayvan satışı
yapan yerlerin dış
paydaşlarla birlikte
ĚĞŶĞƚŝŵŝŶŝŶ
sağlanması.
^ĂŚŝƉůŝǀĞƐĂŚŝƉƐŝǌ
hayvan hakların ihlaline
yönelik gelen bildirim
ve şikayetlerin
ŵĞǀǌƵĂƚůĂƌĚĂŚŝůŝŶĚĞ
değerlendirilmesi.
Kurban satış ve kesimi
yapılan yerlerin iç ve
dış paydaşlarla birlikte
ĚĞŶĞƚŝŵŝŶŝŶ
sağlanması.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan haklarının
korunmasına yönelik denetimler yapmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Gerçekleşme
Ͳ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϭϬϬ




ϭϬϬ




ϭϬϬ





ϭϬϬ




ϭϬϬ



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϭϬϬ



ϭϬϬ



ϭϬϬ




ϭϬϬ



ϭϬϬ






^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϯ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ



&ϰ͘ϴ͘ϯ͘ϭ



&ϰ͘ϴ͘ϯ͘Ϯ


&ϰ͘ϴ͘ϯ͘ϯ





&ĂĂůŝǇĞƚ

^ĂŚŝƉƐŝǌƐŽŬĂŬ
hayvanlarının
ŵƵĂǇĞŶĞ͕ƚĞĚĂǀŝ͕
ŽƉĞƌĂƐǇŽŶǀĞ
ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐǇŽŶƵŶƵŶ
sağlanması.
^ĂŚŝƉƐŝǌƐŽŬĂŬ
hayvanlarının
ƐĂŚŝƉůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ
yönelik faaliyetler
düzenlenmesi.
Sürekli bakıma
ihtiyaç duyan
ŚĂƐƚĂ͕ƐĂŬĂƚǀĞ
yaşlı sokak
hayvanlarının
bakım ve
barınmasının
sağlanması.

Belediyemize ait geçici hayvan bakımevi, Rehabilitasyon ve Tedavi
merkezinin Avrupa standartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve
geliştirilmesi.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ














Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)




Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ
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Stratejik Amaç 9
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ




&ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϭ

&ϰ͘ϵ͘ϭ͘Ϯ
&ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϯ





&ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϰ



&ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϱ


&ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϲ



&ϰ͘ϵ͘ϭ͘ϳ
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&ĂĂůŝǇĞƚ

İlçede yer alan
ƉĂƌŬ͕ƌĞŬƌĞĂƐǇŽŶ
ve yeşil alanlarda
ĨŝǌŝŬƐĞůĂŬƚŝǀŝƚĞǀĞ
spor amaçlı
alanların
yaratılması.
İlçede spor haritası
oluşturulması.
^ƉŽƌŵĞƌŬĞǌŝ
sayının arttırılması.
Amatör spor
kulüpleri ile ulusal
yarışmalarda
ĚĞƌĞĐĞĂůĂŶ͕
uluslararası
yarışmalarda
ülkemizi temsil
ĞĚĞŶƐƉŽƌĐƵǀĞ
yarışmacıların
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ͘
^ƉŽƌdĞƐŝƐůĞƌŝǀĞ
ŶŐĞůůŝDĞƌŬĞǌŝŶĚĞ
güvenli WİFİ
uygulanmasının
sağlanması.
ĞůĞĚŝǇĞŵŝǌĞĂŝƚ
ƐƉŽƌŵĞƌŬĞǌůĞƌŝŶŝŶ
ĚĂŚĂŝǇŝ
ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌĂ
ŐĞƚŝƌŝůŵĞƐŝ͘
Özel kuruluşlarla ve
kamu kurumlarıyla
işbirliği yaparak
çocuklara ve
gençlere sporun
tanıtılması, eğitim
ǀĞƌŝůŵĞƐŝǀĞ
ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ͘

Sporu Balçova'da yaşamın bir parçası haline getirerek, sağlıklı yaşamı
destekleyecek çalışmalar yapmak.
Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlayacak çalışmalar
ǇĂƉŵĂŬ͘







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)


Gerçekleşme
Oranı (%)
Gerçekleşme
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)

Ͳ

Ͳ






Ͳ


ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϴϬ






ϴϬ


ϭϬϬ

ϭϬϬ

ϲϬ

ϳϬ

ϵϬ

ϭϬϬ






ϲϬ






ϳϬ






ϵϬ






ϭϬϬ



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϭϬϬ



ϭϬϬ



ϭϬϬ




ϭϬϬ



ϭϬϬ



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ



ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ



^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϮ


&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ


Ğůŝƌůŝölçüde güç ve

ďĞĐĞƌŝŐĞƌĞŬƚŝƌĞŶ
&ϰ͘ϵ͘Ϯ͘ϭ yarışmalı ve eğlenceli
ĞƚŬŝŶůŝŬůĞƌ
düzenlenmesi.

Kulüpler ve belediye
&ϰ͘ϵ͘Ϯ͘Ϯ arasında iletişimin
sağlanması.

Yılın belirli gün ve

haftalarında bazı cadde
&ϰ͘ϵ͘Ϯ͘ϯ ǀĞƐŽŬĂŬůĂƌĚĂƐƉŽƌ
ĨĞƐƚŝǀĂůůĞƌŝŶŝŶ
düzenlenmesi.
&ϰ͘ϵ͘Ϯ͘ϰ Yaz spor okullarının
oluşturulması.

hůƵƐĂůǀĞUluslararası
&ϰ͘ϵ͘Ϯ͘ϱ spor müsabakalarına
gelenlere Balçova'nın
tanıtımının yapılması.

Spor Kültürünün oluşturulmasını sağlamak.




WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ
Başlangıç ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ








Etkinlik Sayısı
Ͳ
ϭ
ϭ


Gerçekleşme
Oranı (%)


Etkinlik Sayısı


Ͳ



Ͳ



ϭϬϬ


ϭϬϬ



Ϯ



Ϯ

Gerçekleşme
Oranı (%)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Ͳ


Ͳ


ϭϬϬ

ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϮϬϮϮ


ϮϬϮϯ


ϮϬϮϰ



Ϯ




Ϯ



Ϯ


ϭϬϬ



Ϯ



ϭϬϬ


ϭϬϬ



Ϯ



Ϯ

ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ

ϭϬϬ


ϭϬϬ


ϭϬϬ
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STRATEJİK ALAN 5
Stratejik Amaç 10
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ







&ϱ͘ϭϬ͘ϭ͘ϭ





&ĂĂůŝǇĞƚ

&ŝǌŝŬƐĞů͕ĚƵǇŐƵƐĂů͕
ĐŝŶƐĞůǀĞĞŬŽŶŽŵŝŬ
şiddete uğrayan ve
uğrama riski
taşıyan kadınların,
başvurmaları
halinde, ücretsiz
ŽůĂƌĂŬŚƵŬƵŬƐĂů
ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞǀĞ
ƉƐŝŬŽůŽũŝŬ
danışmanlık
ŚŝǌŵĞƚŝ
ĂůĂďŝůŵĞůĞƌŝŶŝ
sağlamak.

Kadınların iç görü

ve farkındalık
&ϱ͘ϭϬ͘ϭ͘Ϯ kazanmaları
sağlanarak, sorun
çözme
ďĞĐĞƌŝůĞƌŝŶŝŶ
geliştirilmesi.

Kadınların bilgi,

bilinç ve beceri

düzeylerini
&ϱ͘ϭϬ͘ϭ͘ϯ arttırmaya yönelik
eğitsel çalışmalar
yapılması.

KADININ GÜÇLENMESİ, EĞİTİM, BİLİM, SİYASET, EKONOMİ VE ÇALIŞMA
HAYATINDA HAK ETTİĞİ YERİ >D^/
Kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri ve
güçlenmelerine katkı sağlamak amacıyla Kadın Danışma Birimi kurulması.
Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadınların ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝŶĞ
yönelik hizmetler sunmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ










































Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ




Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ



Stratejik Amaç 11
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ




&ϱ͘ϭϭ͘ϭ͘ϭ
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&ĂĂůŝǇĞƚ

Eğitimde kadınͲ
erkek fırsat
eşitliğine ilişkin veri
toplanması ve
araştırmalar
yapılması.

Kadının eğitim alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Eğitim ͲÖğretim sürecinde kadınͲerkek eşitliğinin izlenebilirliğini arttıracak
çalışmalar yapmak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)






&ϱ͘ϭϭ͘ϭ͘Ϯ



Eğitimde kadınͲ
erkek fırsat
eşitliğine ilişkin
ďĞǀĞǇŶůĞƌĞ
bilinçlendirme
çalışmaların
yapılması.

İlçe genelinde

ŽŬƵŵĂͲǇĂǌŵĂ

bilmeyen kadınlara
&ϱ͘ϭϭ͘ϭ͘ϯ ilişkin veri
toplanması ve
uygun eğitim
programlarının
oluşturulması.

İlçe de okuma
&ϱ͘ϭϭ͘ϭ͘ϰ ǇĂǌŵĂďŝůŵĞǇĞŶ
kadın nüfus oranını
ĂǌĂůƚŵĂŬ͘




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ




Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ


Gerçekleşme
Oranı (%)


Ͳ



ϲϬ


ϳϬ


ϴϬ



ϵϬ


ϭϬϬ

Stratejik Amaç 12
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ


&ĂĂůŝǇĞƚ
&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ


Kadınların sağlık

ŚŝǌŵĞƚƐƵŶƵŵƵǀĞ

sağlık hizmetlerine
&ϱ͘ϭϮ͘ϭ͘ϭ erişim konusunda
ďŝůŐŝƐĂŚŝďŝ
olmalarını ve
sağlık hizmeti talep
ĞƚŵĞůĞƌŝŶŝ
sağlamak.

,ĂůŬsağlığı sorunu

olabilecek, kadınͲ

çocukͲƚŽƉůƵŵ

sağlığını olumsuz

ĞƚŬŝůĞǇĞďŝůĞĐĞŬ

ĚƵƌƵŵůĂƌůĂŝůŐŝůŝ

ƚŽƉůƵŵƵ

ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŵĞŬ͕

duyarlılık
&ϱ͘ϭϮ͘ϭ͘Ϯ oluşturmak,
farkındalık
yaratmak, sağlık
ŚŝǌŵĞƚƚĂůĞƉůĞƌŝŶŝŶ
karşılanabileceği
kurumları
ĚƵǇƵƌŵĂŬ͕
tanıtmak

Kadının sağlık alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Kadın sağlığına yönelik çalışmaların arttırılması.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)

















Gerçekleşme
Oranı (%)










Ͳ











ϲϬ










ϳϬ










ϴϬ











ϵϬ










ϭϬϬ
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Kadın sağlığına

yönelik bilimsel
&ϱ͘ϭϮ͘ϭ͘ϯ araştırma ve
ölçümlerin
arttırılması.

Kadın sağlığına

yönelik koruyucu
&ϱ͘ϭϮ͘ϭ͘ϰ ǀĞƚĞĚĂǀŝĞĚŝĐŝ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ
güçlendirmek.

Kadınlarda sağlık

ďŝůŝŶĐŝŶŝŶ

arttırılması ve
&ϱ͘ϭϮ͘ϭ͘ϱ sağlıklı yaşam
davranışlarının
teşvik edilmesi.



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ



Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ





Ͳ





ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ




ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ

Stratejik Amaç 13
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

Kadının ekonomik alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmesini sağlamak amacıyla
hayat boyu öğrenme programlarınınyaygınlaştırılması.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)






Gerçekleşme
Oranı (%)







&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ




&ϱ͘ϭϯ͘ϭ͘ϭ



&ĂĂůŝǇĞƚ

Kadınların ilgili
olabileceği
sektörlerin
ďĞůŝƌůĞŶĞƌĞŬ
istihdamlarının
arttırılması.

Kayıt dışı kadın

istihdamı ile
&ϱ͘ϭϯ͘ϭ͘Ϯ mücadeleye ilişkin
çalışmaların
arttırılması.

Kadın girişimcilerin
&ϱ͘ϭϯ͘ϭ͘ϯ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝŶĞ
ilişkin çalışmalara
ağırlık ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͘
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Gerçekleşme
Oranı (%)



Ͳ




ϲϬ



ϳϬ



ϴϬ




ϵϬ



ϭϬϬ


Gerçekleşme
Oranı (%)


Ͳ



ϲϬ


ϳϬ


ϴϬ



ϵϬ


ϭϬϬ

Stratejik Amaç 14
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ




&ϱ͘ϭϰ͘ϭ͘ϭ





&ĂĂůŝǇĞƚ

<ĂƌĂƌĂůŵĂ
mekanizmalarında
kadın temsilinin
önemi ve gerekliliği
ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
ƚŽƉůƵŵƐĂůĚĞƐƚĞŬ
geliştirilmesi.

Paydaşlar ile

üretilen projelerde

kadınların temsil ve
&ϱ͘ϭϰ͘ϭ͘Ϯ ŬĂƌĂƌĂůŵĂ
süreçlerinin
etkinliğinin
arttırılması.

Halen yönetimde

olan kadınlara

kadın bakışı

kazandırmak ve

bulundukları yeri
&ϱ͘ϭϰ͘ϭ͘ϯ ƚŽƉůƵŵƐĂůĐŝŶƐŝǇĞƚ
eşitliği bakış
açısından
ĞƚŬŝůĞŵĞǇĞ
başlamalarını
sağlamak
^ƚƌĂƚĞũŝŬAmaç 15
^ƚƌĂƚĞũŝŬ,ĞĚĞĨϭ

&ĂĂůŝǇĞƚ
<ŽĚƵ





&ϱ͘ϭϱ͘ϭ͘ϭ



&ĂĂůŝǇĞƚ

Kadınların sosyal
medya kullanımı ile
ilgili bilinçlendirme
çalışmaları
yapılması ve
medyayı daha
doğru ve etkin
kullanmasını
sağlamak.

Kadınların

bilgisayar kullanımı

ŝůĞŝůŐŝůŝ
&ϱ͘ϭϱ͘ϭ͘Ϯ bilinçlendirme
yapılması, doğru ve
etkin kullanmasını
sağlamak.



Kadınların karar alma mekanizmalarına katılım sağlamak.
Karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin arttırılması ile karar
alma süreçlerindeki etkinliğin arttırılması.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ





















Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)





Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ






Gerçekleşme
Oranı (%)






Ͳ








ϲϬ






ϳϬ






ϴϬ







ϵϬ






ϭϬϬ

Kadının medya alanındaki durumunun iyileştirilmesine katkı sağlamak.
Kadınların farkındalıklarının arttırılarak yeni iletişim mecralarını ve medyayı
ǀĞƌŝŵůŝͲeleştirel kullanımlarını sağlamak.







WĞƌĨŽƌŵĂŶƐ Başlangıç ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ϮϬϮϮ
ϮϬϮϯ
ϮϬϮϰ
Göstergesi
Değeri
;ϮϬϭϵͿ




























Gerçekleşme
Ͳ
ϲϬ
ϳϬ
ϴϬ
ϵϬ
ϭϬϬ
Oranı (%)






Gerçekleşme
Oranı (%)




Ͳ





ϲϬ




ϳϬ




ϴϬ





ϵϬ




ϭϬϬ
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E. İZLEME VE DEĞERLENDİRME


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için
izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlanmasını öngörmüştür. Stratejik
planların en önemli özelliği, kamu idarelerinin hizmetlerini istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi
için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini performans programlarını stratejik
planlarına dayandırmak zorunda olmalarıdır.

Bu bağlamda izleme ve değerlendirme olarak adlandırılan çalışmalar, idarelerin stratejik plan
uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi, raporlanması; bununla birlikte uygulama sonuçlarının
amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analiz
edilmesi fonksiyonunu yerine getirerek etkililik ve verimlilik konusunda bilgi sağlamaktadır.

İdarelerin stratejik planlarının izleme ve değerlendirmesi, stratejik plan doğrultusunda
yürütülmesi gereken faaliyetleri, faaliyet bazında sorumlu birimleri, kaynak ihtiyacını, performans
hedeflerini ve hedefleri ölçmeye yarayan göstergeleri içeren yıllık performans programları, bütçe ve
faaliyet raporları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Beş yılı kapsayan yol haritası mahiyetinde hazırlanan
stratejik planın başarısı, idarenin yıllık performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi ölçülmüş olup
ŝĚĂreye ve idarenin sorunlu olduğu tüm paydaşlara bilgi sağlamaktadır. Bu bilgiler stratejik amaç ve
hedeflerin gerçekleşme durumlarını, performans sapmalarını ve nedenlerini, stratejik planın bütün
olarak uygulanma başarısını ortaya koymaktadır.

İzleme, rutin aralıklarla objektif raporlar hazırlanması ile yönetime yardımcı olan sistemli bir
faaliyettir. İlerleme sağlanan alanların yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.
Bunun için performans programlarında yer alan göstergeler ile ilgiliveriler düzenli olarak toplanmalı ve
değerlendirilmelidir. İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilmesi, uygulama
aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler
ile ilişkileŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶŝŐĞƌĞŬƚŝƌŝƌ͘

Balçova Belediyesi idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef
ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, stratejik plan ve performans programı
uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde yıllık idare faaliyet raporunu
hazırlamakta ve kurum içi, kurum dışı merciler ile tüm kamuoyuna bu faaliyet raporunu gerek web
sitesi üzerinden gerekse matbu olarak sunarak hesap verme sorumluluğunu yerine getirmekƚĞĚŝƌ͘

Stratejik planın hazırlanmasında amaç ve hedeflerin en doğru biçimde oluşması amacıyla geniş
katılımcılığı ilke edinmiş olan Balçova Belediyesi, izleme ve değerlendirme sürecini etkin bir biçimde
yürüterek kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak
hizmetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini hedeflemektedir.
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