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FAALİYET RAPORU

Sevgili Balçovalılar;
Yıllardır sürdürdüğümüz hizmet mücadelesinde bir yılı daha
geride bıraktık. On yılı aşkın süredir titizlik ile uyguladığımız eşit ve
kaliteli hizmet ilkemizden bu yılda taviz vermeden Balçova Halkı’na
yararlı olacak işlerin altına imza attık.
2015 yılı Belediyemiz ve Balçova açısından çok önemli bir yıl
oldu. Çünkü 2015 yılında Balçova’nın gelecek on yıllarına damga
vuracak önemli yatırımların temellerini attık. Gerek kendi öz kaynaklarımızla gerekse dış
kaynaklarla birçok projenin hem temelini attık hem de önemli bölümünün inşaasını gerçekleştirdik.
Bu projelerin başında Sakarya Caddesi üzerinde bulunan rekreasyon alanının ihalesi geliyor. 55 bin
m2 alanda yapacağımız rekreasyon alanı Balçova’nın doğal kazanımı açasından çok önemli bir
projedir. Diğer bir yatırımımız ise Tribün ve Engelli Rehabilitasyon Merkezi oldu. Spor tesislerimizde
bulunan köhnemiş demir oturma gruplarının yerinde şimdi 2 bin kişilik bir Tribün yükseliyor.
Tribünün alt kısmında ise Balçova’daki engelli kardeşlerimize hizmet verecek olan bir
rehabilitasyon merkezi bulunacak. Yine spor tesislerimizin karşı tarafında bulunan iki katlı bir
binayı Balçova Müzesi olarak yeniden yapılandırdık. Burada Balçova’nın tarihi gelecek nesillere
aktarılacak.
İlçemizdeki bir diğer önemli gelişme ise enerji alanında gerçekleşti. İzmir Doğalgaz Şirketi’nin
Eğitim Mahallesi’ndeki yatırımlar tamamlandı. Jeotermal Enerji Şirketi’nin ise ilçemizin değişik
yerlerinde ısı merkezi ve hat yenileme yatırımları devam ediyor. Son yatırımlar ile ilçemizde
bulunan 6 mahalle jeotermal enerji hattı ile 1 mahalle ise doğalgaz enerji hattı ile döşenmiş oldu.
Balçovamız bu yatırımlar ile temiz enerji - temiz hava konusunda İzmir’in en gözde ilçesi oldu.
Bunlar ve ilçemizin birçok yerinde yapılan yatırım faaliyetlerinin yanı sıra bundan önceki yıllarda
“Önce İnsan” anlayışıyla yürüttüğümüz sosyal hizmetlerimiz de hız kesmeden devam etmektedir.
Eğitim kurumlarına her yıl olduğu gibi bu yılda desteğimiz artarak devam etti. İzmir’de özellikle
ortaöğretim alanında eğitim başarısı açısından Balçova’nın en başarılı ilçe olmasında kuşkusuz ki
Balçova Belediyesi çalışanlarının ve Belediye Meclis üyelerimizin çok önemli bir katkısı vardır.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Balçova Belediye Başkanı

MECLİS ÜYELERİMİZ
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU

Banu GENÇKAN
CHP

Mehmet YILDIZ
CHP

Yücel DAMAR
CHP

Ahmet GÜLERYÜZ
CHP

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GRUBU

Ayfer TURGUT
CHP

2014- 2015 Yılı İhtisas Komisyonları
İhtisas komisyonları 5393 sayılı yasanın 24. maddesi gereğince Belediye Meclisi Üyeleri
arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşur. Görev sürelerini 1 yılı geçmemek üzere Meclis belirler.
Her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle
oluşur. Nüfusu 10.000 üstündeki Belediyelerde Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu
kurulması zorunludur. İmar Komisyonunun çalışma süresi 10 gün, diğer komisyonların 5 gündür.
Denetim Komisyonu her yıl ocak ayında Meclis üyeleri arasından seçilir. 3'ten az 5'ten çok sayıda
olamaz. Çalışma süresi 45 gündür. Bütçe Komisyonunun Bütçeye rastlayan dönemde çalışma süresi
20 gündür.
Meclis Başkanı Vekilleri
1. Erdoğan ÖZTÜRK
2. Metin TUNUS
Encümen Üyeleri
1. Metin TUNUS
2. Ahmet GÜLERYÜZ
Meclis Katipleri
1. Sibel GERDAN (Asil)
2. İlter GÜVENTÜRK (Asil)
3. Sebahattin SOYTEMİZ (Asil)
4. Aşkın AKINCI (Asil)
Plan ve Bütçe Komisyonu
1. Banu GENÇKAN
2. Yeşim BARŞ
3. Şahin ÖZDEMİR
4. İlter GÜVENTÜRK
5. Sebahattin SOYTEMİZ
İmar Komisyonu
1. Mehmet Onur Başar ÜÇKAN
2. Mehmet YILDIZ
3. Murat CİHAN
4. Gülten BİLGİ
5. Aşkın AKINCI
Hukuk Komisyonu
1. Sinem KILIÇ
2. Şahin ÖZDEMİR
3. Ayfer TURGUT
4. Şerif SÜRÜCÜ
5. Evrim ÖZEN
Esnaf Komisyonu
1. Ender AKBOĞA
2. İlter GÜVENTÜRK
3. Gülten BİLGİ
4. Murat CİHAN
5. Sebahattin SOYTEMİZ
Sağlık Komisyonu
1. Sibel GERDAN
2. Remziye YÜKSEL
3. Ayfer TURGUT
4. İlter GÜVENTÜRK
5. Evrim ÖZEN

Afet Komisyonu
1. Yücel DAMAR
2. Umut Fırat GEÇGİL
3. Mehmet YILDIZ
4. Erdoğan ÖZTÜRK
5. İbrahim GÖRÜCÜOĞLU
Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu
1. Yeşim BARŞ
2. Mehmet Onur Başar ÜÇKAN
3. Umut Fırat GEÇGİL
4. Ayfer TURGUT
5. Aşkın AKINCI
Ege Belediyeler Birliği Üyeleri
1. Şahin ÖZDEMİR(Asil)
2. Umut Fırat GEÇGİL (Yedek)
Kıyı Belediyeler Birliği Üyeleri
1. Ahmet GÜLERYÜZ (Asil)
2. Banu GENÇKAN (Asil)
3. İlter GÜVENTÜRK(Asil)
4. Sibel GERDAN (Yedek)
5. M. Onur Başar ÜÇKAN(Yedek)
6. Gülten BİLGİ(Yedek)
Yarımada Belediyeler Birliği Üyeleri
1. Yeşim BARŞ(Asil)
2. Metin TUNUS(Asil)
3. Ayfer TURGUT (Yedek)
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Üyeleri
1. Erdoğan ÖZTÜRK(Asil)
2. Mehmet YILDIZ(Yedek)
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Üyeleri Birliği Üyeleri
1. Sibel GERDAN (Asil)
2. Murat CİHAN(Asil)
3. İlter GÜVENTÜRK (Yedek)
4. Ender AKBOĞA (Yedek)

İÇİNDEKİLER
BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞU
I. GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedeﬂeri
B- Temel Politika ve Öncelikler
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
B- Performans ve Proje Bilgileri
123456789101112131415-

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
B- Zayıﬂıklar
C- Değerlendirme
EKLER

I. GENEL BİLGİLER

I. GENEL BİLGİLER
A- VİZYON ve MİSYON
Vizyon: Eğitim, Ticaret, Turizm ve Sağlık Merkezi Bir Kent Yaratmak
Misyon: Şeffaf, katılımcı ve vatandaş odaklı bir anlayışla, belediye hizmetlerini etkin ve
verimli bir şekilde halka sunarak Balçova'nın kentsel gelişimini sağlamak
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Balçova Belediyesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'ndan gelen ( madde:7 )
görevleri:
İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada
sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma
istasyonuna taşımak.
c) Sıhhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere
verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar,
engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki
eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım
ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem
taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.
e) Deﬁn ile ilgili hizmetleri yürütmek.
f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye
etmek ve yıkmak.
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet
ve hizmette bulunabilirler.
Balçova Belediyesinin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları:
Balçova Belediyesinin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları:
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri;
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir
içi traﬁk; deﬁn ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin
son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile
ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci
yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde
uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler
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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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları
aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor
malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her
türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren
veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacaklarına
akdiyardım, 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 uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.Belediye meclisinin
kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
Balçova Belediyesinin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü
faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı
vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili
gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve
yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil
her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek,
trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
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j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre
yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel
kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasﬁyesine
karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek.
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 gıdamaddelerini gıda
bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda
depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği
oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile
taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve
işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği traﬁk düzenlemesinin
gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı
estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim
belgesi vermek,
s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından
verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat
çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları
aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile
yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol
esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar
Odaları Birliği ve Türk Standardları 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.
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(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve
denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından
yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu
taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine
getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet
satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi
alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve
turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir.Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla
mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek
amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu
hizmetlerinde ﬁilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç
gelirleri haczedilemez.
İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda
haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda
yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.
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A- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
2015 yılı itibari ile belediyemiz tesis listesi Tablo 1'de sunulmuş ve tablo üzerinde belediye
tesislerinin mevcut durumları ortaya konmuştur.
SIRA
NO

BİNA- TESİS ADI

MAHALLESİ

ADRES

1

Balçova Belediyesi Hizmet Binası

Fevzi Çakmak

Cengiz Topel Sok. No:1

2

Nikah Salonu

Fevzi Çakmak

Cengiz Topel Sok. No:1
Kat:6

MÜLK
DURUMU
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi

3

Veterinerlik İşleri Müdürlüğü

No:185/B

Kira

4

Kültür Evi

Korutürk

Gonca Sok. No:5

5

Balçova Belediyesi Spor Salonları

Korutürk

Gonca Sok. No:1

6

Balçova Belediyesi Stadyumu

Korutürk

Vali Hüseyin Öğütcen
Cad. No:55-57

7

Balçova Belediyesi Halı Sahası

Korutürk

İmbat Sok. No:32

8

Balçova Belediyesi Spor
Müdürlüğü ve Semt Polikliniği

Korutürk

Gonca Sok. No:3

9

Fen İşleri Şantiyesi

10

Temizlik İşleri Şantiyesi

11

Etüt Eğitim Merkezi

Çetin Emeç

12

Etüt Eğitim Merkezi

Çetin Emeç

13

Etüt Eğitim Merkezi

Çetin Emeç

14

Etüt Eğitim Merkezi

Çetin Emeç

15

Pazar Yeri

Teleferik

Gaziler Sok. No:23

16

Sigara Bırakma Merkezi

Fevzi Çakmak

Cengiz Topel Sok. No:1
Kat:7

17

Dayanışma Evi

Teleferik

No:25/B

18

Teleferik Mah. Semt Evi

Teleferik

Enver Paşa Sok No:28/4

Onur

Akasya Sok. No:34/1

Kira

Eğitim

Ali Rıza Sok. No:3

Kira

Fevzi Çakmak

Demirci Efe
Sok.No:114/1

Kira

Korutürk

İmbat Sok. No:6/2

Kira

Çetin Emeç

Gürsel 1 Sok. No:16/A

Kira

Çetin Emeç

Meşale 2Sok. No:2/1

Kira

19
20
21
22
23
24

6

Onur Mah. Semt Evi
Eğitim Mah. Semt Evi
Fevzi Çakmak Mah. Semt Evi
Korutürk Mah. Semt Evi
Çetin Emeç Mah. Semt Evi
Meşale-Olimpiyat Semt Evi

Çetin Emeç

Haydar Aliyev
Bulvarı
Haydar Aliyev
Bulvarı

No:3
No:5
F. Çakmak Sok (Bebek
Sit.)
F. Çakmak Sok (Bebek
Sit.)
F. Çakmak Sok (Bebek
Sit.)
F. Çakmak Sok (Bebek
Sit.)

25

Lojman

Korutürk

Kauçuk Sok. No:44/1

26

Lojman

Korutürk

Kauçuk Sok. No:44/2

27

Balçova Toplum Sağlığı Merkezi

Korutürk

Şimşek Sok. No:33

28

Türkiye Eğitim Vakfı Kız Öğrenci
Yurdu

Korutürk

Lider Sok. No:21

Konak
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Büyükşehir
Belediyesi
Büyükşehir
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi

Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi
Balçova
Belediyesi

Mahalle

Toplam (m2)

Teleferik

Adet

4.881,05

17

140.689,76

75

823,3

8

Onur

5.452,01

17

Fevzi Çakmak

4.700,54

9

Çetin Emeç
Eğitim

İnciraltı

8.592,95

3

Korutürk

44.929,16

28

210.068,77

157

TOPLAM

Tablo 2: Balçova Belediyesi Arsa Listesi

Balçova Belediyesi’ne ait hizmet araçlarının listesi Tablo 3‘te gösterilmiştir.
BALÇOVA BELEDİYESİ HİZMET ARAÇLARI LİSTESİ
Taşıtın Cinsi
Binek Araç
Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp
Kamyonu
Damperli Kamyon
Minibüs
Kamyonet
Kepçe (Kazıcı Yükleyici)
Yol Süpürme Aracı
Ambulans
Otobüs
Midibüs
Çöp Konteynırı Yıkama Aracı

Sayısı
9
17
5
5
6
2
2
1
2
2
1

2- Örgüt Yapısı
Balçova Belediye Meclisi 25 üyeden, Belediye Encümeni de 5 üyeden oluşmaktadır.
Belediye Başkan yardımcısı sayısı da 3'tür. 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen müdürlük sayısı da
17'dir.
§ Belediye Meclisi Üye Sayısı :……………….….… 25
§ Belediye Encümeni Üye Sayısı : …………….….. 5
§ Belediye Başkan Yardımcısı Sayısı :…………...… 3
§ Toplam Çalışan Memur Sayısı :……………….... 117
§ Toplam Çalışan İşçi Sayısı :……………………. 141
§ Toplam Çalışan Sözleşmeli Personel Sayısı :……. 4
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MEHMET ALİ ÇALKAYA
BELEDİYE BAŞKANI

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU
MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE SOSYAL
İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET HEPDARCAN

SERAY ZÜNBÜLCAN

ÖMER TOKSÖZ

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

İŞLETME VE
İŞTİRAKLER
MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

HUKUK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIM
İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Balçova Belediyesi bilgi teknolojileri konusunda altyapısını tamamlamış ve ihtiyaca cevap
verebilecek konuma ulaşmıştır. Bilgi İşlem Merkezimiz gelişen bilişim teknolojisini takip ederek
kurum için en yararlı hizmetlerin yollarını aramaktadır. Belediyede üretilen ve bölge insanına
sunulan hizmetlerin daha kaliteli, yeterli miktarda ve zamanında arz edilebilmesi için gerekli
teknolojik alt yapıyı oluşturmaktadır.
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 araçların
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 de birçok
yazılımı kendi bünyesinde geliştirebilme potansiyeline sahiptir. Aktif olarak yürütülen 3 yazılım
projesi bulunmakta kurumsal programların yenilenmesi ve geliştirilmesi planlarımız arasındadır.
Balçova Belediyesi Bilgi İşlem Birimi, bilgi sistemleriyle ilgili kurum içinde kullanılan her
türlü bilgisayar donanımı onarımı ile gelişen teknolojiye bağlı olarak işletim sistemleri ve
yazılımların bakım onarım ve geliştirilmesiyle görevlidir. Müdürlük, ihtiyaç halinde bütün
birimlere uygulama yazılımı desteği verir ve yazılımı kullanacak personele gerekli eğitimlerini
verir. Belediye içerisindeki bilgi ağlarını sürekli gözetim altında tutarak sunucular üzerindeki bilgi
paylaşımını ile veri güvenliğini sağlar.
Balçova Belediyesi kurumsal web sitesinde (www.balcova.bel.tr) kurumun faaliyetleri ve
ilçe ile ilgili güncel bilgiler (Balçova'nın tarihçesi, Balçova Belediyesi'nin kurumsal yapısı, Balçova
Belediyesi iletişim bilgileri, e-ödeme (vergi ödeme), e-imar (interaktif imar durumu), coğrafî bilgi
sistemi, haberler, etkinlikler, bilgi edinme, duyurular, meclis gündemi ve kararları v.b.) sürekli
güncellenerek sunulmaktadır. Bu hizmetlere Kiosklar üzerinden de erişim olanağı sunulmuştur.
E-belediyecilik sunucusu SSL sertiﬁkası yüklenerek güvenli https bağlantısının hizmete
sunulmaya başlanması ile borç sorgulama, arsa rayiç değerleri, inşaat maliyet bedelleri, bina aşınma
oranları, çevre temizlik tarifeleri, evrak takip, encümen kararları ve meclis kararları aktif hale
getirilmiştir.
Belediyemizde halen kullanılmakta olan teknolojik ürünler tablo 4, 5, 6 ve 7'de
gösterilmiştir.
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Bilgisayar Donanımı
Rack Server
Bilgisayar (PC)
Yazıcı (Printer)
Tarayıcı (Scaner)
USB Harddisk
Access Point
Storage
Modem
Firewall
Qnapp N
Call Manager (CCM)
Kiosk

Adet
8
205
110
3
12
9
1
1
1
1
2
2

Switch / Router

Adet

Metro Ethernet Switch
Omurga Switch
Ethernet Switch 48 Portlu
Ethernet Switch 24 Portlu
Router
VpnRouter
Watchguard

1
1
5
7
2
1
1

Tablo 4: Bilgisayar Donanımı Tablo 5: Switch/Router

Mobese Sistemi
Saha Panosu
Kamera
DVR
Conventer
Server
LCD TV
F/O Network 48 Core
Fiber Optik Kablo

Adet
41
265
9
24
2
2

Oﬁs Araç Gereçleri
Fotokopi Makinası
Ozalit Makinası
Projeksiyon
Plotter

Adet
8
1
5
1

23,5 km

Tablo 6: Mobese Sistemi Tablo 7: Oﬁs Araç Gereçleri

4- İnsan Kaynakları
4.1. Personel Sayısı ve Dağılımı
2015 yılı içerisinde belediyemiz, faaliyetlerini norm kadro düzenlemesine uygun olarak
oluşturulan 17 müdürlük ile yürütmüştür.Belediyemizde 2015 yılı sonu itibariyle farklı
müdürlüklerde farklı unvanlarda 117 memur, 4 sözleşmeli personel, 141 kadrolu işçi ve 11 geçici
işçi olmak üzere toplam 273 personel istihdam edilmiştir. Bu bilgilere dayalı oluşturulan
belediyemiz personeldağılımını gösteren graﬁk aşağıda sunulmuştur:

10

Personel Dağılımı
memur

kadrolu işçi

sözleşmeli personel

geçici işçi

1% 4%

43%
52%

Graﬁk1: Mevcut Personel Dağılımı

Belediye personelinin çalışma yerlerine göre olan dağılım tablosu ve graﬁği ise aşağıdaki gibidir:

ÇALIŞMA YERİ

Ana hizmet Binası

Memur

Sözleşmeli
Personel

İşçi

TOPLAM

110

4

45

159

Temizlik İşleri
Şantiyesi

4

45

49

Fen İşleri Şantiyesi

1

50

51

Veteriner İşleri
Müdürlüğü

2

1

3

Semt Evleri

4

4

Eski Hizmet Binası

1

1

İlçemizdeki Okullar

6

6

152

273

TOPLAM

117

4

Tablo8: Personelin Çalışma Yerlerine Göre Dağılımı
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Graﬁk 2: Personelin Çalışma Yerlerine Göre Dağılımı

Graﬁk 2'ye göre kurum çalışanlarının öncelikli olarak belediye ana hizmet binasında daha sonra
sırasıyla fen işleri şantiyesi ve temizlik işleri şantiyesinde görev aldıkları görülmektedir.
4.2.Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi

Graﬁk 3: Personelin Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Çalışanların eğitim düzeyine bakıldığında ise % 34'lük (93 kişi) kısmın ön lisans ve lisans
mezunu olduğu, % 33'lük (89 kişi) kısmın lise ve dengi, % 31'lik (85 kişi) kısmın ise ilköğretim
mezunu olduğu görülmektedir. (Graﬁk 3)
Belediye çalışanlarının hizmet süreleri ise Graﬁk 4'de gösterilmiştir.
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Hizmet Süreleri
7%
6%

16%

0-5 Yıl
6-10 Yıl
6%

15%

11-15 Yıl
16-20 Yıl
21-25 Yıl

23%
27%

26-30 Yıl
31 ve + Yıl

Graﬁk 4: Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı

Graﬁk 4'e göre çalışanların yarısının (% 50) hizmet süresi aralığının 11-15 yıl ve 16-20 yıl
aralığında olduğu görülmektedir.
5- Sunulan Hizmetler

Hukuk İşleri Müdürlüğü
·
·
·
·
·
·

Dava dosyalarının hazırlanmasını sağlamak
Davaların takibini yapmak
Duruşmalara katılmak
Keşiﬂere katılmak
Savcılık şikâyetlerini takip etmek
Diğer birimlere hukuki görüş sunmak

Zabıta Müdürlüğü
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Vatandaş şikâyetlerinin toplanması ve değerlendirilmesi
İşyerlerinin denetimi, kontrolü, ruhsatlandırılması ve mevzuata uygun olmayan
faaliyetlerinin men edilmesi
Seyyar satıcıların men edilmesi
Kaldırım ve yol işgallerini engellenmesi
İlan ve reklam işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve kontrol altına alınması
Semt pazarlarının denetlenmesi ve düzenlenmesi
Çevre sağlığının sağlanması ve korunması
Ulusal Tatil ve Bayramlardaki düzen ve nizamın sağlanması
İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılaşmaların denetim, yıkım ekiplerine destek
hizmeti verilmesi
Dilencilik yapanların engellenmesi ve haklarında işlem yapılması
Diğer birimlere destek hizmetinin verilmesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
· Belediyemiz hizmet binalarının ve şantiyelerinin güvenlik, denetim ve koruma hizmetini
sağlamak amacıyla hizmet alımı ihalesi yapmak
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· Belediyemiz hizmet binalarının genel temizliğini sağlamak amacıyla hizmet alımı ihalesi
yapmak
· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii Balçova Belediyesi çalışanlarına öğle
yemeği yardımı sağlamak amacıyla hizmet alımı ihalesi yapmak
· Belediyemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
çerçevesinde mal ve hizmet alımı yapmak
Temizlik İşleri Müdürlüğü
· Katı atık yönetimi yapmak
· Meydan, bulvar, cadde ve sokakların temizliğini yapmak
· Pazaryerlerinin temizliğini yapmak
· Atık pil, elektronik atık, atık yağ ve ambalaj atıklarının toplanmasını sağlamak
Veteriner İşleri Müdürlüğü
· 5199 sayılı yasa gereğince sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılamak ve rehabilite
etmek.
· İlçe sınırları içerisinde kuduzla mücadele etmek
· İlçe sınırlarımızda bulunan sahipli hayvanların kayıt işlemini yapmak
· Vatandaşı bilinçlendirmeye yönelik aﬁş ve broşür hazırlamak
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
· Personel istihdamı ile ilgili faaliyetler
· Emeklilik naklen ayrılma ile ilgili yürütülen faaliyetler
· Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili faaliyet
· Memur personellerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tescil işlemleri ile ilgili
faaliyetler
· Kurum içi ve kurum dışı yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili faaliyetler
· Kadro ve unvan değişiklikleri ile ilgili faaliyetler
· Disiplin işlemleri ile ilgili faaliyetler
· Memur derece ve terﬁ işlemleri ile ilgili faaliyetler
· Memur maaş ve tahakkuk ile ilgili faaliyetler
· İşçi maaş ve tahakkuk ile ilgili faaliyetler
· Sözleşmeli personel ile ilgili faaliyetler
· Belediyemiz mal ve hizmet alımı ihaleleriyle ilgili yürütülen faaliyetler
· İzin, kayıt, arşiv, sevk ve pasaport işlemleri ile ilgili faaliyetler
· Stajyer öğrencilerle ilgili faaliyetler
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
· Umuma açık eğlence ve istirahat yerleri ve sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma
ruhsatı düzenlemek
· Tatil günleri çalışma ruhsatı belgesi düzenlemek
· Mesul Müdürlük Belgesi vermek
· Canlı müzik belgesi düzenlemek
· Gıda, eğlence vb. çalışan işletmelerin denetlenmesi
· İşyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve şikayetleri yerinde inceleyerek, ilgili
yasa ve yönetmelik doğrultusunda işlem yapmak, gerek görülürse ilgili birimlere havale
etmek
· Ruhsat verilen işyerlerine ait ruhsat dosyalarını arşivlemek
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·
·
·
·
·

Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve
Belediye Encümeninden kararlar aldırmak
Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak Başkanlığa sunmak
Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri ile ilgili gerekli yasal
işlemleri yapmak
Ruhsat işlem dosyası ile ilgili gerekli tetkiklerin (gürültü ölçümü, itfaiye, yapı uygunluk,
hijyen, sağlık) teknik elemanlarca yapılmasını sağlamak.
2559 sayılı PVSK'na göre işyerleri hakkında idari işlemler ile ilgili belediyemiz
encümeninde kararlar aldırmak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Yapı Ruhsatı Düzenlemek
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek
İmar Durum Belgesi Düzenlemek
Yapı Ruhsatı Düzenlenmesi Aşamasında Mimari, Betonarme, Elektrik, Sıhhi Tesisat Projelerini
Kontrol Etmek ve Onaylamak
Jeolojik Etütleri Yerinde Kontrol Edip, Jeolojik Etüt Raporlarını Denetlemek
Kitle Tastiği Onaylamak
Yapı Denetim Kuruluşlarının Uygulamalarını Yerinde Denetlemek
Düzenlenen Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylayarak, Tahakkuk İşlemlerini Yapmak
4708 Sayılı Yasa Kapsamında Ulusal Yapı Denetim Sisteminde İlgili İdarelerin Yapması
Gereken İş ve İşlemleri Yürütmek Yapı Uygunluk Belgesi Düzenlemek
Isı Yalıtım Onaylamak.
Asansör Tescilİşlemini Gerçekleştirmek
Mekanik Tesisat ve Anten Uygunluk Onayı Vermek
Numarataj Belgesi Düzenlemek
Ulusal Adres Veri Tabanına Veri Girişlerini Yapmak ve Gerektiğinde Güncellemek
Numarataj Krokilerini Onaylamak
Yıkım İzni Vermek
Yanan ve Yıkılan Binalar Formu Düzenlemek
6306 sayılı Yasa Kapsamında İş ve İşlemleri Yürütmek
Ruhsatsız ve Ruhsata Aykırı Yapıların Tespitini Yaparak Yapı Tatil Zaptı Düzenlemek ve 3194
Sayılı Yasa Gereğince Cezai İşlemleri Yürütmek
Arsa ve Bina Kamulaştırma İş ve İşlemlerini Yürütmek
3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamalarını Yürütmek
TUS Dosyalarını Kontrol Etmek, Temel Aplikasyon ve Temelüstü Vizelerini Yapmak
Tevhid, İfraz ve İhdas İşlemlerini Yapmak
5 Yıllık İmar Programını Hazırlamak
5 Yıllık İmar Parogramı'nda Yer Alan Taşınmazların Kamulaştırma İşlemleri Yapmak
Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan Ancak Kamu Hizmetine Tahsis Edilmemiş Hisseli
Durumdaki Taşınmazların Hisse Satışlarını Yapmak
Belediyenin İmar Planlarını Hazırlamak ve Bununla İlgili İş ve İşlemleri Yürütmek
Kamu Kurumlarından gelen taleplerin değerlendirilmesi
Mahkemelerden gelen yazıların değerlendirilmesi
Belediye birimlerinden gelen yazılara cevap yazılması
Vatandaşların değişik talepli dilekçelerine cevap yazılması
İlgilisinin talebi doğrultusunda arşiv belgelerinin nüshalarını düzenleyerek teslim etmek.

Fen İşleri Müdürlüğü
· Yapım, mal alımı ve hizmet alımı ile ilgili işlerde etüt ve projenin yaptırılmasını sağlamak,
projesi hazırlanmış işlerin ihaleye çıkılmasını sağlamak ve sözleşmenin imzalanarak işin
kontrol edilmesi aşamasına getirmek.
· Yönetimi ve denetimi verilen işlerin, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, fen ve sanat
kurallarına uygun olarak ve iş programı gereğince yapılmasını, işlerin süresinde
bitirilmesini sağlamak.
· Yapı tesis ve büyük onarım işlerinin ihale şartnamesi kontrollüğünü yapmak, hak ediş ve
kesin hesapları hazırlamak ve bunlara ait tüm işlemleri takip etmek.
· 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi gereğince belirtilen işleri yapmak veya
yaptırılması sağlanmak.
· Altyapı ve üstyapı tesislerinin inşası: Asfalt yol yapımı ve onarımı, kanal yapımı, bordür
döşenmesi, tretuvar yapımı, yeni yol açılması, aydınlatma elemanlarının yapımı ve tamiri ve
her türlü bakım, onarım ve tamiri yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
· Park bahçe, koru yeşil alanlarda düşünülen bakım ve her türlü ﬁziki ve mimari yapılaşma
için görüş bildirmek ve müsaade etmek. Park ve yeşil alanların ağaçlandırılması ile ilaçlama,
budama, sulama gibi periyodik bakım çalışmaları yapmak.
· Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını ve bahçe
düzenlemelerini yaptırmak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi
bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla bakım
onarımını yapmak.
· Cadde, sokak ve refüjleri düzenlemek, rekreasyon alanları yaratmak, parklarda bozulan
kırılan oturma, oyun ve aydınlatma elemanlarının, korkulukların, bordür ve kaldırımların
tamiri ve havuzların temizliğini yapmak, hizmet araçlarının aksamaya neden olmadan
bakım ve onarımlarının yaptırılması ve araçların sevk idaresini sağlamak.
· Araçların park edilmesini önlemek için gerekli tedbir işlemlerini uygulamak,
· Vize İşlemleri: Vatandaşın dilekçe ile başvurusu üzerine değerlendirmeye alınan ve ücret
karşılığı gerçekleştirilen ruhsat, vize, raporlama işlemlerini kapsar.
· Yol ve tretuvar vizesi onayı.
· Dilekçelerin Değerlendirilmesi: Pis su şikayetlerinin değerlendirilmesi, yol ve tretuvar
yapılması talepleri (yeni veya tamir, kilit parke, beton, asfalt), moloz şikayetleri, aydınlatma
arızası şikayetleri, kanal arıza giderme talepleri, istinat duvarı talepleri, kot farkından dolayı
merdiven talepleri.
· Belediyenin diğer birimleri ile işbirliği içerisinde tehlikeli ve kamulaştırılması yapılan
binaların, kaçak yapıların hukuki ve yasal işlemlerinden sonra yıkım işlerini
gerçekleştirmek ve bununla ilgili çalışmaları tamamlamak.
· UKOME ve AYKOME ile olan çalışmaların yürütülmesi.
· Moloz ve hafriyat atıklarını kaldırmak ve bertaraf alanına nakletmek
· Eski ev eşyalarının toplanmasını sağlamak
Sağlık İşleri Müdürlüğü
· Koruyucu hekimlik ile ilgili görevleri yürütmek
· Tedavi edici hekimlik ile ilgili görevleri yürütmek
· Cenaze hizmetleri ile ilgili görevleri yürütmek
· Sağlık hizmetlerinin tanıtımı görev alanına giren konularda ilgililerine ve halka sağlık
eğitimi kursları ve bu hususlar ile ilgili konferans seminer yayın vb. çalışmalarda bulunmak
· Toplum sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak Halk Sağlığı taraması yapmak
· Gıda kontrol hizmetlerini yürütmek
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İnsan sağlığını koruma hizmetlerini yürütmek
Bulaşıcı hastalıklarla ile mücadele etmek
Spor okullarının sağlık muayenelerini yapmak
Balçova ilçe sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik hasta nakil hizmeti
sunmak
· Ay içinde toplanan müdürlüğümüzce verilen ölüm belgelerinin birer nüshasını ölüm
istatistikleri için İl Sağlık Müdürlüğüne aylık olarak ulaştırmak
· Ölüm istatistiklerine ilişkin 12 – 50yaş arası bayan ölümüne ilişkin belgeleri her ay
düzenli yapılmak ve İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırılmak

Yazı İşleri Müdürlüğü
· Gelen-Giden evrak kayıt ve dilekçe işlemleri faaliyeti
· Encümen Kalemi faaliyeti
· Meclis Kalemi faaliyeti
· Posta işlemleri faaliyeti
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
· Özel gün ve haftalarda festival, şölen ve sergi gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler
düzenlemek
· Toplantı, sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek
· Hobi, beceri ve meslek kazandırma kursları düzenlemek
· Kadınlara yönelik eğitim çalışmaları düzenlemek
· Mesleki eğitim kursları açılmasına katkıda bulunmak
· Spor okulları açmak, sportif faaliyetler düzenlemek
Özel Kalem Müdürlüğü
· Belediye Başkanının resmi ve özel yazışmalarının yürütülmesi faaliyeti
· Başkanlık Makamı tarafından konukların kabul edilmesi ve yapılan ziyaretler faaliyeti
· Çalışanlar arasındaki sosyal ilişkileri geliştirmek için etkinlik düzenlenmesi faaliyeti
· Protokol ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi faaliyeti
· Vatandaşlar ve Başkanlık Makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi faaliyeti
· Belediye Başkanının günlük çalışma programının hazırlanması faaliyeti
· İletişim ve randevu programlarının düzenlenmesi faaliyeti
· Toplantıların hazırlık ve organizasyonunun yapılması faaliyeti
· Temsil, tören ve ağırlama faaliyeti
· Belediye hizmetlerinin tanıtılması faaliyeti
· Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) uygulaması faaliyeti
· Halkla ilişkiler koordinatörlüğü faaliyeti
· Bilgi Edinme faaliyeti
Mali Hizmetler Müdürlüğü
·
Belediye gelirleri ile ilgili faaliyetler
·
Belediye giderleri ile ilgili faaliyetler
·
Muhasebe hizmetleri
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Belediye bütçesi ile ilgili hizmetler
İç kontrol hizmetleri
Harcama birimlerinin ve dış kurumların mali konularla ilgili istedikleri raporların
hazırlanması
Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmetleri
Ölçü ayar işleri faaliyeti
İdari faaliyet raporunun hazırlanması faaliyeti
İdari yıllık performans programının hazırlanması
İdari stratejik planın hazırlanması
Asker ailelerine nakit yardımda bulunmak
Kiralama işlemleri ve kira ödemeleri takibi
Belediyeye ait her türlü tahsilat ve ödeme hizmetleri

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

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

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

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

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

A- MALİ BİLGİLER

1- Bütçe Uygulama Sonuçları
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
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Yine 2015 Mali Yılında bütçe harcamalarının Genel bütçeye konulan ödeneğine oranı; 01 Personel Giderlerinde %36, 0502 Sosyal
Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde %06, 45, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %49 , 81, 05 Cari Transferler giderlerinde %
04, 13, 06 Sermaye Giderlerinde %01, 09 olarak gerçekleşmiş olup toplam harcamaların genel bütçeye oranı ise %97, 54 oranında
gerçekleşmiştir.

2015 Mali yılında bütçe harcamalarının kendi program bütçesine konulan ödeneklerine oranı; 01 Personel giderlerinde %99, 78, 02
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi giderlerinde % 96, 86, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 97, 07, 05 Cari Transferler
giderlerinde % 93, 58, 06 Sermaye Giderlerinde % 75, 62 oranlarında gerçekleştirilmiştir.

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

İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli esaslara göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik
yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
Belediyemiz, İç Denetim Birimi Başkanlığındaki iç denetçilerin ve 5393 sayılı B.K'nun 25.
maddesi gereği her yıl Ocak ayında belediye meclis üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Denetim
Komisyonu'nun iç denetimine tabidir. Denetim komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesap iş ve
işlemlerini denetlemekle ve denetim raporunu Mart ayı sonuna kadar meclis başkanına sunmaktadır. Bu
kapsamda meclis denetim komisyonu, 2014 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve
işlemlerinin denetimini yapmış ve denetim ile ilgili raporunu hazırlamıştır. Bu mali yılı takiben meclis
denetim komisyonu 2015 yılına ilişkin mali hak ve yükümlülük doğuran işlemleri denetlemeye devam
etmektedir.2014 yılı Denetim komisyonu raporundaki eleştiriler ve öneriler titiz bir şekilde takip
edilerek sonuçlandırılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 68. maddesinde dış denetim tarif
edilmekte ve Sayıştay tarafından yürütüleceği bildirilmektedir. Bu denetim sırasında Sayıştay,
düzenlilik ve performans denetimi yapmaktadır.
Düzenlilik denetimi, mali denetim ve uygunluk denetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Mali
denetim, kamu idarelerinin hesap ve işlemleri ile mali faaliyet, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin
değerlendirme sonuçları esas alınarak, mali rapor ve tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin
denetimi; uygunluk denetimi, kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesap ve
işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesine ilişkin
denetimi; performans denetimi ise hesap verme sorumluluğu çerçevesinde idarelerce belirlenen
hedef ve göstergeler ile ilgili olarak faaliyet sonuçlarının ölçülmesini ifade etmektedir. Dış denetim
sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi
halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur. 2015 yılına ait belediyemiz hesap, iş ve
işlemlerine yönelik dış mali denetimimiz hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 5018 sayılı
kanunun 68. maddesi gereğince Sayıştay denetçileri tarafından yapılmaktadır.
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
· ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
· HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
· DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
· RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
· İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
· FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· KÜLTÜR SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
· SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
· MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Özel Kalem Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Belediye Başkanın her türlü sözlü ve yazılı emirleri, talimatları ilgili kişilere veya birimlere
iletilmiş, gerekli duyurular yapılmış olup sonuçları takip edilerek başkana bilgi verilmiştir.
Başkanın ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşları ile olan toplantı ve randevuları düzenlemiş ve
katılımı sağlamıştır.
Başkanın konferans, sempozyum ve panel programları düzenlenmiş ve katılımı sağlanmıştır.
Başkanımıza gelen tebrik, düğün, tören, açılış, toplantı, yemek vb davetleri takip edilerek, başkanlık
makamına arz edilmiş ve katılımı sağlanmıştır.
Başkanımızın, ilçemizde yaşayan vatandaşımızın sevinçli günleri olan açılış, düğün, nikah, nişan
töreni ve sünnet düğünlerine katılımı sağlanmıştır.
Başkanımızın ilçemizde yaşayan vatandaşımızın acılı günü olan cenazelerin birçoğuna katılmış,
katılamadığı cenazelere de taziye mesajlarını iletmiştir. Ayrıca vefat eden vatandaşımızın cenaze
işlemlerinin kolaylaştırılması, mezar yeri ayarlanması konusunda ailelerine hizmet verilmesi,
mezarlıklara ulaşım konusunda ücretsiz servis hizmeti sağlanması, taziye evlerine asgari pide ve
ayran, sandalye vb. hizmetlerin sağlanmıştır.

İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan ailelere destek olmak amacıyla vefat eden 14
vatandaşımızın şehir dışına cenaze nakilleri sağlanmıştır.
Başkanımız yoğun programı sebebiyle katılamadığı tören ve toplantılara başkanlık makamı adına
gerekli telgraf, mesaj, çelenk ya da çiçek gönderilmiş, katılamayacağını bildirmiştir.
Bayramlarda sms, sosyal medya ve bayram kartı ile vatandaşların bayramları tebrik edilmiştir.
Belediyemizin tüm organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilçemizdeki sivil toplum
kuruşları, protokol ve siyasi parti mensuplarına tebrik kartları gönderilmiştir.
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Başkanımızdan randevu talep edenlerin Başkan ile görüşmesi sağlanmış ve misaﬁrler en iyi şekilde
ağırlamıştır.
2015 yılında Düzenli aralıklarla esnaf ziyaret programı düzenlenmiş, başkanımızın ilçe esnafı ile
bire bir görüşmesi sağlanmış çalışmalarımızla ilgili bilgi verilmiştir.

İlçemizde bulunan okullar düzenli aralıklara ziyaret edilerek okul müdürleri ve okul aile birlikleri
yönetimleri ile ﬁkir alışverişinde bulunarak, istek ve soruları incelenmiştir.
2015 yılı Ramazan ayı münasebetiyle başkanlığımız tarafından ilçe protokolü, sivil toplum
kuruşları, siyasi parti temsilcileri, çeşitli toplum ve topluluklara Ramazan iftarı tertip edilmiştir.
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2015 yılı Ramazan ayı içerisinde ilçemizde birlik ve beraberliği pekiştirmek için ilçemizde yaşayan
4600 kişiye yönelik iftar yemekleri düzenlenmiştir.
2015 yılı Ramazan ayı öncesi ilçemizde bulunan 11 camii ve mescidin temizliğinin yapılması
sağlanmıştır.
Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu ile birlikte düzenlediğimiz ''Hamsi Şöleni” etkinliğine
başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
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Müdürlüğümüz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz/Spor Birimi ve Halkla İlişkiler Birimi ile
ortaklaşa çalışarak, İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin sosyal ve
kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla, düzenlenen “Yaz Okulu“ kapsamında 360
öğrencimize yönelik Aqua Park havuz etkinliği, Gezegen Evi gezisi, Sinema etkinliği, Sasalı
Doğal Yaşam Parkı gezisi, Müze gezileri düzenlenmiştir.
2015 yılı içerisinde maddi durumu iyi olmayan 150 öğrencimize yönelik Etüt Merkezi açılmış, etüt
çalışmaları sonucu öğrencilerimizin derslerindeki başarı oranları arttırılmıştır.
17 Nisan Köy Enstitüleri Kuruluş yıl dönümü etkinliği organizasyonuna başkanımızın katılımı
sağlanmıştır.
İlçemizde yaşayan başarılı ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel
gelişimine katkı sağlamak amacıyla 3044 öğrenci havuza götürülmüştür.
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Uluslararası Halk Oyunları Festivali düzenlenmiş başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik “Halk Oyunları Gösterileri”
düzenlenmiş başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
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13-21 Ekim tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Burs Grubuna destek
olmak amacıyla İlçemizde bulunan Ege Veteran Tenis Derneği ile birlikte '' Cumhuriyet Çocukları “
adlı tenis turnuvası düzenlenmiş başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
Belediyemiz tarafından Çanakkale, Ankara, Afyon ve Samsun gezi organizasyonları düzenlenmiş,
ilçemizde bulunan okulların ve sivil toplum örgütlerinin ve başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
İlçemizde yaşayan ve Üniversite sınavında başarı gösteren öğrencilerimizin başarılarını paylaşmak
ve öğrencilerimizi ödüllendirmek amacıyla 312 öğrenciye yönelik plaket töreni düzenlenmiştir.
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Özel Kalem Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Yapılan etkinliklerin bir kısmı ülkemizin içinde olduğu sosyo-ekonomik olaylar nedeniyle iptal
edilmiştir. Bazı harcama kalemlerinde de yine aynı nedenlerden dolayı tasarrufa gidilmiştir.
Özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız harcamalarda artış olmuştur.
Diğer Hususlar
Müdürlüğün 2015 yılı çalışmaları, 1 kadrolu işçi, 3 hizmet alımı yoluyla görevlendirilen personel

123
54

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
a) Belediyenin, davacı veya davalı sıfatında bulunduğu, adli ve idari yargı yerlerinde,

icra-iﬂas dairelerinde, Belediye hak ve menfaatlerinin korunması için, Belediyemiz
tüzel kişiliği vekâleten temsil edilmiş, davalar açılmış, icra takipleri yapılmış, gerekli
savunmalar yapılmış, deliller ibraz edilerek dava ve icra-iﬂas takipleri sonuçlandırılmış,
aleyhe kararlara karşı kanun yollarına başvurulmuştur.
b) Belediyemiz encümeni ve müdürlüklerinin kendi görevlerini yapmaları veya yetkilerini

kullanmaları esnasında karşılaştıkları sorunlar veya mevzuatın yorumlanması
hususunda hukuki mütalaalar verilmiştir.
c) Müdürlüğümüzün rutin işleyişi ile ilgili idari iş ve işlemler yapılmıştır.
d) Adli ve idari görevlerin ifası için bütçe ile tahsis edilen ödenekler kullanılarak

harcamalar yapılmış ve bunun için gerekli sarf belgeleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda
2015 yılında belediyemizintaraf olduğu adli ve idari davaların 2015 yılı içindeki
gelişimleri aşağıda gösterilmiştir.

Adli davalar kapsamında;
2015 yılında belediyemiz aleyhine, 2 adet alacak istemine ilişkin dava, 6 adet
kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemine ilişkin dava, 1 adet tapu tescili veya alacak
istemine ilişkin dava, 3 adet tespite ilişkin dava ile 4 adet itirazın iptali istemine ilişkin dava
açılmıştır.
Belediyemiz tarafından; 109 kişi hakkında mühür bozma/imar kirliliğine neden olma/ 2863
sayılı yasaya muhalefet suçundan açılan davalara müdahil olunmuş, 1 adet alacak tespiti ve iadesine
ilişkin ve 2 adet haczin kaldırılmasına ilişkin dava ile 5 adet memur işleminin şikayetine ilişkin
davalar açılmıştır.
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İdari davalar kapsamında;
2015 yılında belediyemiz aleyhine, 11 adet ödeme emrinin iptali davası, 17 adet yapı tatil
zaptının/yıkım kararının/para cezasının iptaline ilişkin davalar,23 adet emlak vergisinin
iptali/iadesine ilişkin davalar, 36 adet imar planı/parselasyon planı/inşaat ruhsatı iptaline ilişkin
davalar, 4 adet kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemine ilişkin dava açılmıştır.
Belediyemiz tarafından; 1 adet haczin kaldırılmasına ilişkin dava ile 1 adet idari işlemin
iptaline ilişkin dava açılmıştır.
e)Başkanlık makamınca verilen diğer hukuki işler yerine getirilmiştir.
Hukuk İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015 yılı içerisinde muhtelif kişi ve kuruluşlar tarafından belediyemiz aleyhine veya
belediyemizce toplam 226 adet adli ve idari dava açılmış, ilgili müdürlüklerden görüş alınmak
suretiyle dava, müdahale, savunma, bilirkişi raporuna itiraz ve benzeri dilekçeler oluşturulmuştur.
Geçmiş yıllardan devreden dosyalar ile birlikte toplam 803 dosya ﬁilen işlem görmüştür. Bu
davalara ilişkin 479 adet duruşma ve 54 adet keşif yapılmıştır. Belediyemiz aleyhine sonuçlanan
davalardan gerekli görülenlere karşı itiraz, temyiz ya da karar düzeltilmesi yollarına gidilmiştir.
Diğer müdürlüklerin tereddüte düştüğü konular hakkında muhtelif sayıda mütalaa verilmiştir.
Diğer Hususlar
Müdürlüğün 2015 yılı çalışmaları görevli 4 memur tarafından yürütülmüştür.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Müdürlüğümüz 2015 yılı içinde işgaliye açısından denetimler, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları
açısından işyeri denetimi, seyyarların denetimi, sahipsiz hayvanların denetimi, pazar yerlerinin
denetimi, gürültü şikâyetlerinin denetimi, kurban satış ve kesim yerlerinin denetimi, bayram
faaliyetleri, diğer müdürlükler ve kamu kurumları ile koordineli çalışmalar gibi faaliyetleri yerine
getirmiş ve aşağıda belirtilen hizmetleri gerçekleştirmiştir:
a) 50 adet işyerine mühür, 56 adet işyerine mühür fekki işlemi yapılarak Cumhuriyet

b)
c)

d)

e)

f)

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. (toplam 106 işyeri), ayrıca 10 adet
kahvehane kumar oynatılması sebebi ile geçici süre (72 gün) ile faaliyetten men edilmiştir. 3
inşaatın faaliyeti iş güvenliği sağlanmadığı için durdurulmuş, 5 inşaata mühür işlemi
uygulanmıştır.
Kapalı pazaryerinden tahsis ücreti olarak 103.220,00 TL tahakkuk ettirilmiştir.
5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre gerçek kişilere 2 adet 4.124 TL'lik idari yaptırım
karar tutanağı, tüzel kişiliğe haiz olan şahıslara da 4adet 12.500 TL'lik idari yaptırım karar
tutanağı tanzim olunmuştur. Kesilen cezalar toplamı 14.624 TL'dir.
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ile oluşturulan denetim
komisyonu ile işyerleri denetlenmiştir.
İlçemizde faaliyet gösteren seyyar satıcılardan yasak yerde satış yaptıklarında bağırarak
halkımızı rahatsız ettiklerinden 13 adet hoparlör ve 9 adet teraziye ve 14 adet el arabasına el
konulmuştur.
Müdürlüğümüzce 2015 yılında gerçekleştirilen evrak kayıt işlemleri tablo 3 'de, yıl içinde
yapılan cezai işlemler ve tahakkuk ettirilen işlemler tablo 4 ve seyyarlara karşı ve izinsiz
aﬁşlerle ilgili faaliyetlerde tablo 5'de gösterilmiştir. 1.782 adet evrak kayıt edilmiştir.582 adet
evrak zimmetle ekiplere verilmiş ve sonuçlandırılmıştır.947 adet evrakta Belediye içi ve ilgili
kurumlarla yazışma ve bilgi alma ve bilgi verme sureti ile kapatılmıştır. 253 adet evrak diğer resmi
kurumlardan bilgi verme amaçlı olarak gelmiştir. İmar Müdürlüğünün 218 evrağı değerlendirilerek
iade edilmiştir.Tablo 3: Evrak Kayıt İşlemleriMühürlenen işyeri (ruhsatsızlıktan)50Mühür fekki
yapılan işyeri (ruhsatsızlıktan)56Kumar oynatılması sebebi ile Kaymakamlık Oluru ile geçici süre
kapatılan kahvehaneler10 (toplam 72 gün süre ile)Pazaryeri tahsis ücreti (Tahakkuk
eden)103.220,00 TL5326 sayılı kabahatler Kanunu 42.mad. göre (Aﬁş asma-Gerçek kişi)14.624,00
TL para cezası kesilmiştirKayıt ve işlem gören evrak sayısı1.782 adetTablo 4: Cezai İşlemler ve
Tahakkuk Ettirilen İşlemler
1.782 adet evrak kayıt edilmiştir.
582 adet evrak zimmetle ekiplere verilmiş ve sonuçlandırılmıştır.
947 adet evrakta Belediye içi ve ilgili kurumlarla yazışma ve bilgi alma ve bilgi verme
sureti ile kapatılmıştır.
253 adet evrak diğer resmi kurumlardan bilgi verme amaçlı olarak gelmiştir.
İmar Müdürlüğünün 218 evrağı değerlendirilerek iade edilmiştir.
Tablo 3: Evrak Kayıt İşlemleri
Mühürlenen işyeri (ruhsatsızlıktan)

50

Mühür fekki yapılan işyeri (ruhsatsızlıktan)

56

Kumar oynatılması sebebi ile Kaymakamlık Oluru
ile geçici süre kapatılan kahvehaneler

10 (toplam 72 gün süre ile)

Pazaryeri tahsis ücreti (Tahakkuk eden)

103.220,00 TL

5326 sayılı kabahatler Kanunu 42.mad. göre (Aﬁş
asma-Gerçek kişi)

14.624,00 TL para cezası kesilmiştir

Kayıt ve işlem gören evrak sayısı

1.782 adet

Tablo 4: Cezai İşlemler ve Tahakkuk Ettirilen İşlemler
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CİNSİ

2015

Bez aﬁş

215

Ayaklı pano

120

Megafon

13

El arabası

14

Kantar-terazi

9

TOPLAM

371

Tablo 5: Seyyarlara Karşı ve İzinsiz Aﬁşlerle İlgili Faaliyetler

Müdürlüğün yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili görseller aşağıda sunulmuştur:
Genel Denetimler
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İmar ile İlgili Denetimler
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Hurda Araçlar ile İlgili Yapılan Çalışmalar
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Zabıta Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Stratejik Hedef 1.3 -F1.3.4'te belirtilen Sıhhi Müesseseler, GSM ve Umuma Açık İstirahat ve
Eğlence Yerlerinin ruhsatsız çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi güvenliğinin sağlanması için
gerekli kontroller yapılmış olup; 467 adet işyeri denetlenmiştir.İlçemizde, stratejik Planda yer alan
hedefe 2015 yılı içinde ulaşılmış olup; sorumluluk alanımızda esenlik, huzur sağlık ve düzenin
sağlanması için sorunlara en kısa sürede çözümler bulunmuştur.
Diğer Hususlar
Zabıta Müdürlüğü çalışmalarını 1 Müdür, 14 Zabıta Memuru, 2 Memur, 4 İşçi ve hizmet
alımı yolu ile temin edilen 1 şoför ve 2012 Aralık ayı itibari ile geçici görevle belediyemizden temin
edilen 1 memur ile yürütülmektedir.
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DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Destek Hizmetleri Müdürlüğü,belediye kalite politikası doğrultusunda yasalara dayalı
olarak idarece verilen kamu hizmetinin daha iyi ve hızlı bir şekilde yapılmasına, mali kaynakların
daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına müdürlüklerle koordineli olarak çalışarak katkıda
bulunmaktadır.Bu doğrultuda müdürlük, belediye ihtiyaçlarının piyasa araştırmasını yaparak en
uygun ﬁyat alma ve ihalesini yapma ile hizmetlerin yerine getirilmesi sürecine katkı koymaktadır.
Müdürlüğün 2015 yılı resmi evrak kayıt işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2015 RESMİ GELEN-GİDEN EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ
TOPLAM GELEN EVRAK SAYISI: 170
TOPLAM GİDEN EVRAK SAYISI: 327
Resmi Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Yazışmalar, Resmi Kurumlardan Belediyemize
Gelen Yazışmalar; Kurum İçi Yapılan Yazışmalar, Gerçek ve Tüzel Kişilere Y apılan
Resmi Yazışmaların Kayıt, Altına Alınması ve İlgililere Ulaştırılması İş ve İşlemleri
Kapsar.
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Müdürlüğün 2015 yılı içinde yapmış olduğu faaliyetler ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki tabloda
sunulmuştur:

69

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Müdürlük 2015 yılı içinde başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere diğer yasal mevzuatların kapsamında belediye
hizmetlerine ilişkin 11 adet hizmet ve mal alım ihalesi gerçekleştirmiştir. Stratejik planda öngörülen
hedefe %110'luk bir oranda ulaşılmıştır. Hedefe ulaşmada, kanun ve mevzuatlar konusunda
personelin tecrübe ve bilgiye sahip olmasıve ihale sürecini etkin ve verimli bir şekilde
değerlendirmenin de katkısının olduğu belirtilmelidir.
Diğer Hususlar

Müdürlüğümüzde; 1 Destek Hizmetleri Müdürü, 2 memur, 1 kadrolu işçi, 2 şirket personeli
ile hizmet yürütülmektedir.
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TEMİZLİK İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
5393 sayılı Belediye kanununun 15. Maddesinin (g) bendi gereğince; ilçemizde oluşan evsel
atıkların sistemli bir şekilde toplanması ve transfer istasyonlarına taşınması, cadde ve sokakların
süpürülmesi, çevre temizliği çalışmaları, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanılmasına
yönelik çalışmalar müdürlüğümüzün görev ve sorumluluğu kapsamındadır.
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2015 yılı içinde 07:00 – 15:00; 15:00 – 23:00 ve 23:00-07:00
saatleri arasında 17 adet çöp kamyonu ve 2 adet çift kabinli kamyonet ile evsel nitelikli katı atık
toplayarak; Gediz ve Halkapınar transfer istasyonları ile Harmandalı çöp depolama alanına 43.920
ton evsel nitelikli katı atık dökümü gerçekleştirmiştir.

Çetin Emeç, Eğitim,Fevzi Çakmak, Korutürk, Onur ve Teleferik mahallelerindeki 40.173
metre uzunluğundaki cadde ve sokaklarımız 13 Mevkici (Yaya Süpürgeci) tarafından, 6525 metre
uzunluğundaki Ata, Sakarya, Vali Hüseyin Öğütcen ve Mithat Paşa Caddeleri tüm personel
tarafından hergün elle süpürülmüştür.

72

Çetin Emeç, Eğitim,Fevzi Çakmak ve Onur mahallerinde 28.560 metre uzunluğundaki
sokaklarımız 4 adet elle çekilebilen süpürge makinası ile hergün süpürülmüştür.

Her hafta Çarşamba ve Cuma günleri 12:30'dan sonra tüm ekiplerden oluşturulan şok ekip
ile dönüşümlü olarak bir mahallenin tamamı ve mıntıkaları süpürülüp, gerekli olan yerlerde yıkama
ve dezenfektan işlemi yapılmıştır.
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Mithat Paşa, Ata, Sakarya ve Vali Hüseyin Öğütcen caddelerinde bulunan direklere ve
otobüs duraklarına çöp torbası takılabilen komposit çöp kovası yerleştirilmiştir.

Çim çitten imal edilen konteyner giydirme kabinleri ana arterlere yerleştirilmiştir.
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Yuvarlak boru proﬁlden imal edilen cepler eğimli sokaklara monte edilerek çöp
konteynerleri sabitlenmiştir.

Yeraltı/yer üstü vinçli sistem çöp toplama kapsamında 14 adet 3750 lt. yerüstü çöp
konteyneri cadde ve sokaklarımıza yerleştirilmiştir.

İlçemizde kullanılmakta olan çöp konteynırları program dahilinde 20 günde 1 pinumatik
sistemli otomatik makine (yıkama aracı) ile yıkanıp dezenfekte edilmiştir.
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan mevcut çöp bidonlarının koku ve mikroplarının
giderilmesi için araçlara özel aparat takılıp sürekli ilaçlama yapılarak halk sağlığını tehdit edici
unsurlar ortadan kaldırılmış olup; bu konudaki çalışmalar devam edilmektedir.
2,245 lt. Bitkisel atık yağ yetkilendirilmiş ﬁrma aracılığı ile hanelerden toplanmış ve 1122
ton ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılarak toplanmıştır.
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Yuvarlak boru proﬁlden imal edilen cepler eğimli sokaklara monte edilerek çöp
konteynerleri sabitlenmiştir.
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İlçemizde bulunan okulların okul bahçesi temizliği yapılmıştır.

Eskimiş ve tekerleri kırık konteynırların tamiratı ve boya işlemleri yapılmıştır.
Sıkıştırmalı çöp araçlarından çöp suyunun akmaması için araçların sızdırmazlık contaları
değiştirilmiştir.
Tüm yapılan çalışmalar, müdürlüğümüzde 2015 yılında görevlendirilen 2 motorize ekip
tarafından kontrol edilip; günlük olarak raporlaması yapılmaktadır.
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Temizlik İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

78

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2015 yılı içinde ilçede sağlıklı bir çevre ve yaşanabilir bir
ortam oluşturmak amacıyla, yasayla belirlenen görev alanlarındaki hizmetleri verimli ve etkili bir
şekilde sunmuştur. 2015 mali yılı performans programı kapsamında da müdürlük faaliyetlerine
ilişkin öngörülen hedeﬂere ulaşılmıştır. İlçedeki temizlik ve çevre hizmetlerimiz, 24 saat kesintisiz
olarak devam etmekte olup bunun yanı sıra çevre denetimi, çevre sağlığı ve geri dönüşümle ilgili
olarak çalışmalarımız büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Diğer Hususlar

Müdürlüğümüzde 1 Temizlik İşleri Müdürü, 1 Mıntıkalar Sorumlusu, 1 Temizlik İşleri
Amiri, 1 Mühendis, 2 Memur, 2 Kontrolör, 33 kadrolu işçi,15 şoför, Personel Hizmet Alım İhalesi ile
çalışan 63 işçi ile yine Personel Hizmet Alım İhalesi ile dönüşümlü görev yapan 3 adet güvenlik
görevlisi ile hizmet yürütülmektedir.
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VETERİNER İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Veteriner İşleri Müdürlüğü, Balçova Belediye Meclisinin 04/10/2010 tarih ve 63 sayılı
kararı ile kurulmuş ve 2010 yılı sonundan itibaren ayrı müdürlük olarak hizmetlerini sürdürmeye
devam etmiştir. Veteriner İşleri Müdürlüğünün hizmet biriminin inşaatı ve düzenlemesi 2008
yılında yapılmıştır. Çetin Emeç Mahallesi Duygu Sokak No:1 adresinde hizmet veren müdürlük,
2013 yılında spor sahası ve çevre düzenlemesi nedeniyle Çetin Emeç Mahallesi Ata Caddesi
No:185/B adresine taşınmıştır. 2014 yılı Aralık ayındaİnciraltı Bakü Bulvarı fen işleri şantiye
arazisi içinde belirlenen alana sahipsiz hayvanlar için “Geçici Hayvan Bakımevi ve
Rehabilitasyon Merkezi” yapımına başlanmıştır.
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Sahipli hayvanların kayıt işlemi, sahipsiz hayvanların kayıt ve aşılama işlemleri, hayvansal
kökenli gıdalar vb. maddelerin denetimi, ısırma yaparak ilgili birimce müşahede yerine getirilmiş
hayvanların takibi, bulaşıcı hayvan hastalıkları ve zoonoz hastalıklarda laboratuar sonuç
raporlarının ilgili mercilere bildirimi, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları ile ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve sürekli teması sürdürmek; ana hatlarıyla sunulan hizmetlerdir.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince “Belediyeler
Tarafından Sahipli Hayvanlara Verilen Hizmetler” ile ilgili Mahalli İdareler Müdürlüğünün
12.03.2012 gün ve 6969 sayılı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve B.12.0.GKG.0.02.03-325.09.99-620-21709-07064 sayılı
yazılarına istinaden Yerel Yönetimlere ait klinik ve polikliniklerde sahipli hayvanlara hizmet
verilmesi yasaklanmış olup (kayıt işlemi hariç), 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
kapsamında 02.04.2012 tarihinden itibaren Veteriner İşleri Polikliniğinde sadece sahipsiz
hayvanlara hizmet verilmektedir.
Hayvan sevgisini ve çevre bilincini çocuklarımıza aşılamak amacıyla; Dr. Ebru Tong' un
yazdığı, Selvi Anlı'nın resimlediği “Eda ile Ponpon”ve DOHAYDER' in (Gaziemir Doğayı
Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği) hazırlamış olduğu “Neşeli Evim” adlı basımı ve alımı
yapılmış olan kitaplar Müdürlüğümüze gelen çocuklara ve vatandaşlara dağıtımı yapılmaktadır.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili aşılama ( karma, kuduz, iç ve dış paraziter uygulama, mantar
aşısı, korona, boğmaca aşısı vb.) tedavi ve müşahede altına alma, kısırlaştırılan sahipsiz hayvanların
kısırlaştırılıp işaretlendikten sonra öncelikle alındığı ortama bırakılması, saldırgan olanlar ile
yasaklanmış köpek ırkları ile bakıma muhtaç sakat ve yaşlı hayvanların alınarak Büyükşehir
Belediyesinin Barınaklarına gönderilerek burada yaşamlarını sürdürmesi için çalışmalar devam
edecektir. Sahipsiz hayvanların taşınması, tedavi ve aşılama için ünitemize getirilmesi, Büyükşehir
Belediyesinin Kültür Park ve Işıkkent'teki polikliniklerinden faydalanılması iş ve işlemleri;
İlçemizde ikamet eden, eğitim verilerek kimlik kartı verilmiş Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve
diğer hayvanseverlerle işbirliği içinde sürdürülmektedir. Sahipsiz hayvanların naklinde
kullanılmak üzere hizmet alımı yoluyla çalışan bir adet çift kabin panelvan araç müdürlüğümüzde
hizmet vermektedir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
gereğince; Müdürlüğümüze bağlı, İnciraltı Bakü Bulvarı Fen İşleri Şantiye arazisi içerisinde
belirlenen alana Geçici Hayvan Bakımevinin yapımı tamamlanmış olup, Bakımevine bağlı İdari
Bina kısmının yapımı için görüşmelere başlanmıştır. Bakımevinin haritadan görünümü ve resimleri
aşağıda verilmiştir.
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Sahipsiz hayvanların acil müdahale, müşahede, yaralı, hasta tedavisi, yoğun bakım ve araç
içinde nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere paslanmaz çelikten kedi ve köpek kafes sistemleri
yaptırılmıştır.

Sahipsiz hayvanların su ihtiyacını gidermek için muhtelif parklarımıza 41 adet otomatik
suluk kurulumu yapılmıştır.
İlçemiz sınırlarında vatandaşlara hayvan sevgisini, çevre bilincini aşılamak, onları geri
dönüşümün yararları konusunda bilinçlendirmek, sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyacına
destek amaçlı, güneş enerjisi ile çalışan, geri dönüşebilen pet şişe, teneke kutu, kompozit ambalaj,
cam şişe atıldığında otomatik mama-su verebilen, “Pugedon” adıyla bilinen 2 adet makinanın
kurulumu yapılmıştır.
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Ø Kastrasyon Operasyonu Yapılan Kediler
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Ø Enfekte Olmuş Kulak Kepçesi Extirpasyonu ve Kastrasyon Uygulanan Köpek
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALIYETLERİ
FAALİYET KONUSU
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2015 YILI

GELEN EVRAK

183

GİDEN EVRAK

403

GELEN DİLEKÇE SAYISI

75

MÜŞAHEDEYE ALINAN ISIRIK SAYISI

14

KUDUZ ŞÜPHELİ GÖNDERİLEN MARAZİ MADDE SAYISI

1

KUDUZ HASTALIĞI TEŞHİSİ KONAN VAKA SAYISI

–

KAYITLI TOPLAM HAYVAN SAYISI

4964

TOPLAM ALINAN KÖPEK MAMASI MİKTARI (Kg)

5025

TOPLAM ALINAN KEDİ MAMASI MİKTARI (Kg)

5552

HARCANAN KUDUZ AŞISI MİKTARI

780

Veteriner İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü,sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre yaratabilmek için ilçe
sınırlarında yaşayan sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuamacıyla kısırlaştırma, işaretleme,
aşılama, tedavilerini yapma ve takip etme çalışmalarını sürdürmektedir.
2015 yılında 1537 hayvanın kaydı yapılmıştır. 71 köpek ve 264 kedi kısırlaştırılmıştır.
Geçici Hayvan Bakımevinin 1. etap kısmı tamamlanmıştır. Faaliyetin performans göstergesi
(%78)'nin % 64'ü büyük bir ölçüde tamamlanmıştır. 2. etap kısmı olan idari bina ve kliniğin projesi
yapılmış olup, 2016 yılı içinde tamamlanacaktır. Bakım, besleme tedavi, aşılama vb. hizmetleri için
ilaç, aşı, mama, tıbbi mal ve malzeme ihtiyaçları konusunda 2673 sahipsiz hayvana hizmet
verilmiştir. 2015 yılında 1456 adet iç paraziter uygulama, 1344 adet dış paraziter uygulama, 780
adet kuduz aşısı, 605 adet karma ve diğer aşılar uygulanmış, 165 adet klinik operasyon, 2673 adet
aşı, muayene ve tedavi işlemi yapılmıştır.
Diğer Hususlar

Müdürlüğümüz 2015 yılında 1 Veteriner Hekim, 1 Memur (Sağlık Teknikeri)1 Kadrolu işçi
(Büro Personeli) ve hizmet alımı yoluyla çalışan 3 eleman (2 Büro Elemanı, 1 Toplama ve Bakım
Elemanı) ile hizmet vermiştir. Sahipsiz hayvanlar için Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi yapımına başlanmış olup, hizmetlerin sağlıklı ve verimli sürdürülebilmesi için; ilave
olarak 1 Veteriner Hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknikeri veya Teknisyeni, 2 işçiye ihtiyaç
duyulmaktadır.
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İNSAN KAYNAKLARI
VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına
Dair Yönetmeliğin yürürlükteki hükümleri gereği ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan
Kadro Cetvelleri Belediyemiz Meclisi kararlarıyla sürekli güncellenmiştir.
2- SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının) 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 1
inci Fıkrasının ( c ) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik
Ortama Aktarılması Hakkında Tebliği gereğince Belediyemizde kapsama dahil tüm
personelin (memurların) tebliğ ile istenilen bilgileri https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/
adresinde yer alan programa girişi yapılmış olup değişiklikler sürekli güncellenmiştir.
3- Belediyemizde memur kadrolarında görev yaparken başka kuruma naklen ataması yapılan 1
adet personelin nakil işlemleri tamamlanmış olup Belediyemizden ilişiği kesilmiştir
4- Belediyemizde memur kadrolarında görev yaparken emeklilik talebinde bulunan 2 adet
memur personelin emeklilik işlemleri tamamlanmış olup Belediyemizden ilişiği kesilmiştir
5- Belediyemizde memur kadrolarında görev yaparken vefat eden 1 adet memur personelin
işlemleri tamamlanmış SGK'na bildirilmiştir.
6- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına uygun olarak ve ihtiyaçlar
çerçevesinde 2 mühendis, 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı olmak üzere 4 adet sözleşmeli
personelin sözleşmeleri yenilenmiş olup istihdamlarının devamı sağlanmıştır.
7- Belediyemizde yeni işe başlayan ve işten ayrılan tüm işçi ve memur personelin SGK'nın
internet sitesinden elektronik ortamda işe giriş ve işten ayrılış tescil işlemleri yapılmıştır.
8- Yıl içinde bir üst öğrenimi bitiren ve daha önce S.S.K. ve Bağ-Kur'lu hizmetleri bulunan
memurların öğrenim ve hizmetleri değerlendirilerek intibakları yapılmıştır.
9- Yıl içinde kademe ve derece ilerlemesi yapmaya hak kazanan personelin terﬁleri yapılmıştır.
10- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici Madde 36 gereğince Son sekiz yıl içinde
herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara kademe/derece ilerlemeleri yapılmıştır.
11- Memur personelin yıl içerisinde 7 günü aşan raporlu günleri, gereği için Mali Hizmetler
Müdürlüğüne bildirilmiştir.
12- Yaz stajını Belediyemizde yapmak isteyen 20 adet öğrencisinin başvuruları
değerlendirilerek branşları ile ilgili birimlerde ücretsiz staj yapmaları sağlanmıştır.
13- Dönem Stajını Belediyemizde yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş
olup; 41 adet öğrenci ücret karşılığında staja başlatılmıştır.
14- İzinli ve raporlu Müdürlerin yerine vekaleten görevlendirilmeler hazırlanarak ilgili
birimlere bildirilmiştir.
15- Evlenme-boşanma gibi sebeplerden dolayı soyadı değişen işçi ve memur personel için
kayıtlar güncellenmiştir.
16-İşçilerin, iş akitlerinin devam edebilmesini teminen 11 kişi adına Meclis Kararıyla
onaylanan İşçi Vize Onayları kayıtlarımıza girilmiştir.
17- Toplu İş Sözleşmesinin maddeleri gereğince; Evlenme, sünnet, eğitim, giyim temizlik ve
erzak Yardımlarının yapılabilmesi için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
18- Memur Yan Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatları ilişkin Cetveller hazırlanmış ve
onaylanmak üzere Valilik Makamına gönderilmiştir. Valilikten geri gelen cetvellerin bir
nüshası Sayıştay Başkanlığına bir nüshası ise gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne
gönderilmiştir.
19- Müdürlüğümüze ait 2015 yılı Taşınır Yönetim Hesabı Raporları hazırlanarak Mali
Hizmetler Müdürlüğüne ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
20- Yıl boyunca Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve diğer kurumlardan gelen tamim ve
genelgeler gerektiğinde ilgili birimlere dağıtılmıştır.
21- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince giyecek yardımı almaya hak
kazanan memur personel için giyecek yardımı sağlanmıştır.
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22- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği gereğince tüm memur personelin yiyecek
yardımından yararlanması sağlanmıştır.
23- Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere gerekli olan kırtasiye ve diğer tüketim
malzeme alımları yapılmıştır.
24- Tüm personelin izin ve rapor işlemleri yapılmış ve kayıtlara işlenmiştir.
25- Sendikalı İşçi personelin izin çizelgeleri düzenlenerek, izin avans yazıları ödeme yapılmak
üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
26- Her ay personel durum çizelgesi hazırlanarak Türkiye İş Kurumuna internet üzerinden girişi
sağlanmıştır.
27- Naklen tayin, atama ve iş talepleri ile ilgili dilekçelere sırası ile yazışmaları yapılmıştır.
28- Başvuruda bulunan memur ve işçi personelin SSK'da ve Bağ - Kur'da geçen hizmet
yıllarının tespiti için gerekli yazışmalar yapılmıştır.
29- Emeklilik işlemleri tamamlanan 3 işçi personelin, emeklilik işlemleri ile kıdem tazminatları
hesaplanarak tahakkuku yapılarak ilgili kurum ve birimlere gönderilmiştir.
30- Memur Disiplin Kurulu ve Etik Kurul oluşturulmuştur.
31- İzmir Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün 25.01.2007 gün ve 319 sayılı yazılarına
istinaden; kurumumuzda istihdam edilen personel sayılarına ilişkin bilgiler tablo halinde
2015 Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Balçova Kaymakamlığına bildirilmiştir.
32- Devlet Personel Başkanlığının E Uygulama internet portalına tüm personel (işçi-memur ve
sözleşmeli) bilgileri girilmiş olup güncellemeler sürekli yapılmıştır.
33- Engelli ve eski hükümlü kontenjan durumlarıyla ilgili yazışmalar sürdürülmüştür. Bu
kapsamda 11 adet işçi ve 2 memur personel istihdam edilmektedir.
34- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu gereğince Belediyemizin tüm yükümlülükleri
yerine getirilmiştir.
35- Toplu İş Sözleşmesinin 68. maddesi gereği Hasar ve Zarar Tespit Komisyonu toplanmış ve
ilgili kararlar bağıtlanmıştır.
36- Daimi işçi kadro defterleri ilgili yasa gereği düzenlenmiştir.
37- İşçi ve Memur Programlarında personel bilgileri aksatılmadan düzenli güncellenmiştir.
38- Çalışan personelin özlük işlemlerinin büyük bir bölümü ''Memur'' ve ''İşçi'' programları
üzerinden elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu durum büyük oranda zaman ve kırtasiye
tasarrufu sağlamaktadır.
39- Belediyemiz hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi maksadıyla yapılan ihalelerle ile
hizmet alımı sağlanmıştır.
40- Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelin (Taşeron personel) her ay çalıştıkları
birimlerden gelen puantajları kontrol edilip Müdürlüğümüzce yapılan puantajla
birleştirilerek maaşların hesaplanması için taşeron ﬁrmaya bildirilmiştir.
41- Taşeron ﬁrmadan her ay gelen Hakediş evrakları kontrol edildikten sonra ödemenin
yapılabilmesi için Ödeme Emri ile beraber Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
42- Taşeron personelin sosyal ve yasal hakları takip edilmiş olup bu yönde gerekli işlemler
yapılmıştır.
43- Taşeron Firmaların talebi üzerine daha önceki ihalelere ait İş Bitirme Belgeleri hazırlanarak
yetkililerine teslim edilmiştir.
44- Gelen 2051 adet evrak, giden 1769 adet evrak, Gelen/Giden 1355 evrakın kayıt işlemleri
bilgisayar programında yapılmıştır.
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İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Belediyemizde 2015 yılı sonu itibariyle 117 memur, 4 sözleşmeli personel, 152 işçi ve
hizmet alımı yolu ile temin edilen 263 kişi olmak üzere toplam 536 eleman istihdam edilmiştir.
Personelin özlük haklarına yönelik kademe ve derece terﬁleri, intibakları, yıllık izin,
mazeret izni, refakat izni, ücretsiz izin, hastalık izinleri ile ikramiye, doğum, ölüm, evlenme
yardımları ve emeklilik işlemleri gibi sosyal ve özlük haklarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.
Yasa ve TİS gereği kurulup çalışmaları devam eden kurul, komisyon ve sendikalarla ilişkiler
devam ettirilerek sonuçları izlendi ve sonuçlarına göre de gereği yapıldı.
Diğer Hususlar

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2015 yılı faaliyetlerini, 1 müdür, 5 memur, 3 işçi ve
hizmet alımı yoluyla çalıştırılan 1 şirket elemanı olmak üzere toplam 9 personel ile
yürütmüştür.Müdürlüğümüz faaliyetlerini; Belediyemizin ana hizmet binasının 4.katında, 1 müdür
odası, 1 servis odası ve 1 arşiv odasını kullanarak sürdürmektedir.
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RUHSAT ve DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Evrak Kayıt Servisi Faaliyet Sonuçları
-Kamu kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerden ve kurum içinden gelen yazı ve belgelerin
elektronik ortamda kayıt işlemleri yapılmış,günlü ve süreli evraklara zamanında cevap verilmiştir.
-Her türlü ruhsat müracaatları yönetmeliğin öngördüğü bilgi ve belgelerin temininden sonra
sonuçlandırılmıştır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinden gelen işyerleri ile ilgili idari yaptırım kararları
Encümene havale edilmiş ve sonuçları ilgililerine bildirilmiştir.
Gelen Evrak Sayısı
Ruhsat Kayıt Sayısı
Çıkış Yapılan ve Resen Çıkış Yapılan Evrak Sayısı

497
142
780

Tahakkuk Servisi Faaliyet Sonuçları
-Yönetmeliğe uygun yapılan her türlü ruhsat müracaatları kabul edilerek sonuçlandırılmış,
ruhsatlara ait harç ve ücretler ile ilgili tarh – tahakkuk işlemleri yapılmış ve verilen ruhsat ile
belgelere ait evraklar dosyalanarak arşiv düzeni sağlanmış,ilgili kurumlara mevzuat hükümlerine
uygun faaliyet konuları ve harç-ücretler ile ilgili gerekli bilgiler verilmiştir.
-Encümen tarafından kararlaştırılan işyeri idari para cezalarının tahakkukları yapılarak ilgili servise
evraklar gönderilmiştir.

TAHAKKUK SERVİSİ

2015 YILI
TAHAKKUK

TAHSİLAT

Hafta tatili çalışma ruhsat harcı

4.825,00

4.825,00

İşyeri açma ve çalışma harcı

5.415,39

5.415,39

Tetkik ve kontrol ücreti

67.000,00

67.000,00

Ön tetkik ve kontrol ücreti

3.150,00

3.150,00

İçkisiz istirahat eğlence ücreti

8.000,00

8.000,00

İçkili istirahat eğlence ücreti

6.600,00

6.600,00

Canlı müzik belge ücreti

3.000,00

3.000,00

116.736,25

34.559,13

214.726,64

132.549,52

Mesul müdürlük belge ücreti
Encümen para cezaları
Ekmek satış belge ücreti
TOPLAM
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Ruhsat Kontrol Servisi Faaliyet Sonuçları
-Yapılan denetimler neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ruhsat almaya yönlendirilmiş,
işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yönetmeliğin öngördüğü süre içerisinde kontrol
edilerek gerekli raporlar düzenlenmiş ve verilen ruhsatların örnekleri ilgili kurum ve kuruluşlara
süresi içinde gönderilmiştir.

RUHSAT KONTROL SERVİSİ
2014-2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE
ÇALIŞMA RUHSATLARI
2014 YILI

2015 YILI

Sınıfsız

79

89

Sınıﬂı
Kantin – çay ocağı -çorba salonu

3

1

Kahvehane- oyun salonu

9

4

Çocuk oyun salonu
İnternet salonu

2

2
1

İçkili restoran

3

5

İçkisiz restoran-lokanta
Berber – güzellik salonu
Büfe ve döner salonu

4
2
2

3
3
7

Pizza-pide ve çiğ köftesalonu

4

6

Pastane ve kahvaltı salonu

1

Balık – tavuk-kebap sal.-fastfod
Kokoreç ve söğüş salonu

1

2
1

Elektronik oyun salonu
Kafeterya

6
3

2
6

Su oyunları parkı
Bar
Otel

1
1
1

GSM
2.sınıf
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3.sınıf

5

7

Spor salonu

3

1

Mesul müdürlük-sabahçı belgesi
Tatil günleri çalışma ruhsatları

1
268

192

Ekmek satış ruhsatı
TOPLAM

397

334

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri ile İlgili Görseller
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

103

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Müdürlük 2015 yılında da geçmiş yıllarda yapıldığı gibi işyeri denetimlerinin adres bazında
devam ettirilmiştir. İlçe dahilindeki işyerleri denetim ekibimizce yerinde kontrol edilmiş olup
aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.

Toplam denetlenen işyeri sayısı
İşyerlerine ait kullanım metrekareler
Ruhsatlı işyeri sayısı
Ruhsatsız işyeri sayısı
Boş işyeri sayısı

900
34980
730
155
15

Ruhsatsız işyerlerinden 142 adeti denetimlerimiz sonucunda işyeri ruhsatlarını almışlardır.
Ruhsatsız işyerleri ile ilgili listeler zamanında gereği için Zabıta Müdürlüğümüze gönderilmiştir.
İşyerlerine ait harç ve ücretler tahsil edildikten sonra ruhsatlar düzenlenmiştir.
Geçmiş yıllara ait ruhsat kayıt dosyaları elektronik ortama aktarılmıştır.
Balçova Kaymakamlığınca oluşturulan Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı
İzin Belgesinin alınması ile ilgili İnternet Salonlarının denetimi komisyonuna katılım sağlanmıştır.
Kurum içi ve kurum dışı ilgili kuruluşlar ile çalışmalar düzenli olarak sağlanmaktadır.
Diğer Hususlar
Müdürlük çalışmalarını 1 müdür, 2 şef, 3 memur ve 2 işçi personel (büro elemanı) ile yürütmektedir.

104

İMAR ve ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri

İmarve Şehircilik Müdürlüğü Başta 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı ile 5393 sayılı
Belediye Kanunuve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu olmak üzere; şehir planlama ve imar
uygulamaları ile ilgili diğer 7269 / 1051 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirler ve Yapılacak İşler, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 4856 sayılı Çevre Kanunu, 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu, 5162 sayılı Toplu Konut Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyetinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 4708 sayılı Yapı Denetim
Yasası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği gibi yasa ve mevzuat hükümleri ile imar planlama
karar ve plan notlarıyla belirlenmiş yetki, görev ve sorumluluk çerçevesinde işlevini yerine
getirmektedir. Müdürlüğe bağlı birimler:

Yapı Ruhsat, Yapı Denetim ve Yapı Kullanma İzni Birimi

Plan ve Proje Birimi

Yapı Kontrol Birimi

Harita Birimi

İdari, Mali Hizmet ve Numarataj Birimi

A) Yapı Ruhsat, Yapı Denetim ve Yapı Kullanma İzni Birimi Faaliyet Sonuçları

2015 yılı içerisinde 101 Adet Yapı Ruhsatı, 29 Adet Tadilat Yapı Ruhsatı ve 43 Adet Diğer Yapı
Ruhsatı düzenlenerek ilgililerine teslim edilmiştir.
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Sığınaklı Yapı Ruhsat Faaliyet Sonuçları:
2015 yılında 3 adet Sığınaklı İnşaat Ruhsatı verilmiştir.
Yapı Denetim Faaliyetleri


2015 yılı içerisinde 1766 adet Yapı Denetim Başvurusu değerlendirilmiştir.

Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyet Sonuçları:
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2015 yılıiçerisinde 124 Adet Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir.

Brüt Alan 'İlişik Kesme Ek-1 Belgesi' Faaliyet Sonuçları:

2015 yılı içerisinde 115 adet Ek:1 “İlişik Kesme” Belgesi başvurusu yapılmış olup
müdürlüğümüzce düzenlenerek ilgili vatandaşlara verilmiştir.
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A) Plan ve Proje Birimi Faaliyet Sonuçları:

İmar Durumu Faaliyet Sonuçları:

2015 Yılı içerisinde Resmi ve Dilekçe olmak üzere 578 adet imar durumu sonuçlandırılmıştır.

Şehir Planlama Birimi Faaliyet Sonuçları:
İlçemiz, Eğitim Mahallesi, 22 K IIId imar paftasında yeralan ve Belediye Meclisimizin
03.09.2014 tarih ve 70 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca
gereği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, 215 ada, 14 ve 21 parsellerin bulunduğu
kısımdaki imar adası sınırı ile kamulaştırmada esas alınan parsel sınırlarının çakıştırılmasına ilişkin
1/1000 ölçekli imar planı değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve
97509404.301.05.106 sayılı kararı ile onanmıştır.

İlçemiz, Eğitim Mahallesi, 22 K IIId imar paftasında yeralan, 431 nolu imar adasında ada
ayrım çizgisinin kaldırılarak yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği, Balçova Belediye Meclisimizin 03.11.2014 tarih ve 89 sayılı kararıyla oybirliği ile
uygun görülmüş ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve
97509404.301.05.107 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi
uyarınca onanmıştır.
Belediye Meclisimizin 03.11.2014 tarih ve 90 sayılı kararı ile oybirliği ile uygun görülen ve
Bakanlığın 18.04.2014 tarih ve 5329 sayılı yazısı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na
gönderdiği görüş yazısına göre, “Yol boyu Ticaret olarak teşekkül etmiş konut kullanımına ayrılan
parseller”in cephelendiği cadde ve sokakların belirlenmesi amacıyla, karar ekinde sunulan işaretli
sokak/cadde krokisi ve listede belirtilen Sokak/cadde isimleri,İzmir Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.02.2015 tarih ve 05.199 sayılı kararı ile uygun görülerek onanmıştır.
Belediye Meclisimizin 16.10.2014 tarih ve 82 sayılı kararıyla oybirliği ile uygun görülerek
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne
gönderilen İlçemiz, Mithatpaşa Caddesi üzerinde F. Altay Meydanı ile İnciraltı Kavşağı arasındaki
bölgede yaya üstgeçitleri ve yol düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
değişikliği önerisi, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince 13.03.2015 tarih ve
97509404.301.05.311 sayılı kararı ile onanmıştır.
Belediye Meclisimizin 01.12.2014 tarih ve 96 sayılı kararıyla oybirliği ile uygun görülen,
İlçemiz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının genel plan notlarında yer alan ; “B - EMSAL
VERİLMEMİŞ (ADANIN TÜMÜ AYRIK VEYA İKİZ NİZAM) ADALARDA” başlığı
altındaki; “Aynı ada yüzünde %50'den az yapılaşma olması halinde (sayısal veya taban alanı oranına
göre) yukarıdaki plan notları uygulanacaktır” şeklindeki plan notunun, “Ada yüzünde tabi zemine
göre kotlandırılmış bina bulunması durumunda yukarıdaki plan hükümleri uygulanacaktır.”
şeklinde değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği önerisi, İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2015 tarih ve 05.310 sayılı kararı ile uygun görülmemiştir.
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İlçemiz, Fevzi Çakmak Mahallesi ve 21K-Ia ve 21J-IIb imar paftalarında yer alan kamu
mülkiyetindeki park alanı (1389 ada 2 parsel ve çevresi) için; “ bu alanda, açık ve zemin altında
kalmak koşuluyla kapalı otopark, açık spor ve oyun alanı, süs havuzu, umumi hela, taban
alanı kat sayısı toplamda 0,03'ü geçmemek ve sökülür takılır malzemeden yapılmak kaydıyla
açık çay bahçesi, kafeterya-büfe, an tiyatro, pergole, kameriye, muhtarlık, güvenlik
kulübesi, sporcu soyunma kabinleri, taksi durağı, trafo gibi tesisler kamu eliyle yapılabilir.”
şeklinde plan notunu içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği önerisi Belediye
Meclisimiz'in 10.04.2015 tarih ve 38 sayılı kararıyla oy birliği ile uygun görülmüş, 5216 sayılı
kanunun 7/b maddesi uyarınca gereği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş ve İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 05.634 sayılı kararı ile değiştirilerek
onaylanmıştır.
İzmir ili, İlçemiz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planının genel plan notlarına “İBADET
ALANLARI” başlığı altında; “ İbadet Alanı olarak tanımlanan alanlarda, Cami, Mescit,
Kilise, Havra, Sinagog, Cemevi ve benzeri yapılar yapılabilir.” şeklinde bir plan notu
eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği önerisi, Balçova Belediye
Meclisimiz'in 02.03.2015 tarih ve 23 sayılı kararıyla oyçokluğu ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı
kanunun 7/b maddesi uyarınca gereği için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir. İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2015 tarih ve 05.633 sayılı kararı ile değiştirilerek
onaylanmıştır.
İlçemiz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Plan Notlarına; “UYGULAMA İMAR
PLANINDA EMSAL BELİRLENMİŞ, TAKS VE NİZAM BELİRLENMEMİŞ İMAR
PARSELLERİNDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNE UYULMAK KAYDIYLA
SERBEST NİZAM UYGULANIR VE TAKS ARANMAZ.” plan notu eklenmesine
ilişkinhazırlanan öneri, Balçova Belediye Meclisimizin 07.09.2015 tarih ve 63 sayılı kararıyla
oyçokluğu ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi
uyarınca gereğinin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir.
İlçemiz, Fevzi Çakmak Mahallesi, 21K-Ia ve 22K-IVd imar paftaları, 574 ada, 241 parselde
yer alan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Eğitim Sitesi” kullanımında olan üzerinde
Balçova Salih Dede Anadolu Lisesinin bulunduğu imar parseli için, ek derslik binası, konferans
salonu, spor salonu, soyunma odası ve yemekhaneye olan ihtiyaç nedeniyle inşaat emsal değerinin
arttırılması gerekliliği üzerine, E=1.00 inşaat emsali belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliği önerisi,BalçovaBelediyeMeclisimizin 07.09.2015 tarihve 64
sayılıkararıylaoybirliğiileuygungörülmüşve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2015
tarih ve 05.1225 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
İlçemiz, Korutürk Mahallesi, 22J-IIIc imar paftasındaki “S” koşullu konut adasında bulunan
kamu mülkiyetindeki alanın B.H.A. olarak tanımlanması ve alanın güneyindeki 253 ada, 151, 152,
153, 154 parseller ile 705 ada 155 parselde bulunan meri imar planına göre B.H.A.(Belediye Hizmet
Alanı) olan alanın “S” koşullu konut adasına dahil edilmesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planı değişikliği önerisi, Balçova Belediye Meclisimizin 02.11.2015 tarih ve 75
sayılı kararıyla oybirliği ile uygun görülmüş ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b
maddesi uyarınca gereğinin yapılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir.
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B) Yapı Kontrol Birimi

2015 Yılında Yapılan İşlemler

112

YAPI TATİL ZAPTI

134

ENCÜMEN PARA CEZASI

134

ENCÜMEN YIKIM KARARI

104

ENCÜMEN KARARINDAN SONRA YIKILAN

1

ENCÜMEN KARARINDAN ÖNCE YIKILAN

3

CEZALI RUHSAT

1

CUMHURİYET SAVCILIĞINA BİLDİRİLEN

29

ANITLAR KURULUNA BİLDİRİLEN

18

C) Harita Birimi Faaliyet Sonuçları:

2015 yılı içerisinde;
a) 109 adet Proje kontrolüne esas olacak teknik uygulama sorumluluğu dosyası (Kitleve Kot)
başvurusu bulunmaktadır bu başvurulara gerekli arazi ve dosya kontrolleriyapılmaktadır.
b) 63 adet Temel vizesi kontrolü başvurusu bulunmakta olup temeldemirleri döşenmiş inşaata
kontrole gidilerek müracaatlar değerlendirilmiştir.
c) 88 adet Temel Üstü vizesi kontrolü başvurusu bulunmakta olup yerinde kontrole gidilerek
müracaatlar değerlendirilmiştir.

D) İdari, Mali Hizmet ve Numarataj Birimi Faaliyetleri:

Numarataj Birimi Faaliyet Sonuçları:

2015 yılıiçerisinde; 567 adet numarataj krokisi ve belgesi düzenlenerek ilgili vatandaşa
teslim edilmiştir.
Yanan-Yıkılan Binaların Faaliyet Sonuçları
2015 yılı içerisinde toplam 90 adet Yanan Yıkılan Binalar Formu Düzenlenmiştir.
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2015 yılı içerisinde 82 adet riskli yapı yıkım ruhsatı verilmiştir.

Hisse Senedi Satışı Faaliyet Sonuçları
2015 yılıiçerisinde;
Çetin Emeç Mahallesi'nde, tapunun 550 ada 4 parsel 65 m²'lik kısmına hisse satışı yapılmıştır.
Onur Mahallesi'nde, tapunun 188 ada 35 parsel 14,13 m²'lik kısmına hisse satışı yapılmıştır.
Onur Mahallesi'nde, tapunun 188 ada 37 parsel 12.28 m²'lik kısmına hisse satışı yapılmıştır.
Çetin Emeç Mahallesi'nde, tapunun 6 plan 550 ada 8 parsel 59 m²'lik kısmına hisse satışı
yapılmıştır.
Eğitim Mahallesi'nde, tapunun 123 plan 1561 ada 1 parsel 21,21 m² 'lik kısmına hisse satışı
yapılmıştır.
Eğitim Mahallesi'nde, tapunun 151 ada 383 parsel 23,50 m²' lik kısmına hisse satışı yapılmıştır.
Evrak Kayıt Faaliyet Sonuçları

FAALİYETLER

2015 YILI

GELEN EVRAK

9334

RESEN EVRAK ÇIKIŞI

1304

GELEN RESMİ YAZIŞMALAR 2778
MUHTELİF DİLEKÇE
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6556

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyetleri ile İlgili Görseller
Ø Yapı Ruhsat, Yapı Denetim ve Yapı Kullanma Birimi
Binanın yıkım öncesi, Binanın yıkım anı

115

Tribün-Engelli Sosyal Merkezi
Kamuya ait alanların değerlendirilmesi ve vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap
verebilecek alanların oluşturulmasına yönelik iki amaçlı Tribün-Engelli Sosyal Merkezi projesi
hazırlanmış ve inşaatına başlanmıştır.
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Ø Plan ve Proje Birimi

Örnek İmar Paftası

Ø Yapı Kontrol Birimi

Yapılarla İlgili Yapılan İşlemler

117

İşyerleri İle İlgili Yapılan İşlemler

118

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

119

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İmarve Şehircilik Müdürlüğü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı
Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bunlara bağlı yönetmeliklerini esas alarak
faaliyetlerini yürütmüş ve belirtilen performans sonuçlarına ulaşmıştır.
Diğer Hususlar
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 22.04.2006 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdareler Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esasları belirleyen 2006/9809 sayılı
Bakanlar Kurulu kararına istinaden Belediyemizin birimlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili
04.10.2006 tarih ve 2006/85 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile oluşturulmuş müdürlüktür. İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü; Müdür, birim amirleri, teknik personeller ve diğer kamu görevlilerinden
oluşur.
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri

Fen İşleri Müdürlüğü 01/11/1992 yılında kurulan Balçova Belediyesi kurulduğu günden
itibaren Fen İşleri Müdürlüğü olarak görevini yürütmektedir. Müdürlük başkan yardımcılığına bağlı
olarak faaliyet göstermektedir. Müdürlüğe bağlı olarak görev yapan 5 ayrı birim bulunmaktadır.
Bunlar Park ve Bahçeler, Elektrik Şube, Makina İkmal, Vasıtalar ve Strateji Geliştirme Birimleridir.
Yatırım ve Hizmetler
·
2015 Yılı muhtelif mahallelerde yapım onarım işi 2015/127987 kayıt no ile 09.10.2015
tarihinde 148.768,64 TL bedelle ihalesi yapılarak; 05/11/2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
·
2015 Yılı Yakıt Dahil Sürücülü Sürücüsüz 13 Adet Araç Kiralaması İşi 2014/82802 kayıt no
ile 18/08/2014 tarihinde 368.374,00 TL bedelle ihalesi yapılarak; 18/09/2014 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır.
·
2015 Yılı Yakıt ve Sürücüleri Dahil 13 Adet İş Makinası Kiralaması İşi 2014/82802 kayıt no
ile 18/08/2014 tarihinde 785.688,00 TL bedelle ihalesi yapılarak; 18/09/2014 tarihinde sözleşme
imzalanmıştır.
·
2015 Yılı Hammadde Alım İşi 2014/117498 kayıt no ile 21/10/2014 tarihinde 203.550,00 TL
bedelle ihalesi yapılarak; 26/11/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
·
2015 Yılı Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımları İşi 2014/73521 kayıt no ile 07/08/2014
tarihinde 983.150,00.TL bedelle ihalesi yapılarak; 09/09/2014 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
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2015 Yılı Okullar, Dini Kurumlar ile Diğer Kamu Binalarının Bakım Onarım Çalışmaları

Kurum Adı

2
3
4

Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Başöğretmen Atatürk İlkokulu
Balçova Anadolu Lisesi
Balçova İmam Hatip Ortaokulu

5

80. Yıl Orhan Gazi Ortaokulu

6

80.Yıl Orhan Gazi İlkokulu

1

8

80. Yıl Orhan Gazi Ortaokulu, Ertuğrul
Gazi Ortaokulu ve Salih Dede Anadolu
Lisesi
Ertuğrulgazi İlköğretim

9

Ertuğrulgazi Ortaokulu

10
11

Asil Nadir Ortaokulu
Sacide Ayaz İlköğretim Okulu
Sacide Ayaz İmam Hatip Anadolu
Lisesi

7

12
13

15
16
17
18
19
20

Salih Dede Spastik Engelliler
Rehabilitasyon Merkezi
Vali Kutlu Aktaş İlkokulu
Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi
Yusuf Uz Ortaokulu
Mehlika Emir Altay Anaokulu
Türk Eğitim Gönülleri Vakfı
Bahçelerarası Cami

21

Tatbikat Cami

22

Balçova Merkez Kuran Kursu

23

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi

24

Belediye Ana Hizmet Binası

25

Fen İşleri Şantiyesi ,Temizlik İşleri
Şantiyesi ve Hayvan Barınağı Binası

26

Bahçelerarası Muhtarlık Binası

27

Teleferik Altı Mesire Alanı

28
29

Teleferik Mahallesi Muhtarlık Parkı
Dayanışma Evi

14
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Salih Dede Anadolu Lisesi

Yapılan İşler
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri ile talep edilen
tuvaletlerinin yenilenmesi işi yapılmıştır
Gerekli tesisat, tamir ve revizyon işi
yapılmıştır
Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 3 adet
güvenlik kulübesi alınmıştır.
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Gerekli tesisat, tamir ve revizyon işi
yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri ile talep edilen
tuvaletlerinin yenilenmesi işi yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri ile talep edilen
tuvaletlerinin yenilenmesi işi yapılmıştır
Parke yapım işi yapılmıştır.
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Boya, bakım ve onarım işleri yapılmıştır
Şadırvan yapım işi ve çevre düzenlemesi
yapılmıştır
İnşaat işinde kullanılmak için malzeme alımı
yapılmıştır
9 Eylül Üniversitesi Hastanesi bahçesinde
panel çit işi yapılmıştır
Mobese Odasının talep ve tespit edilen arıza
ve revizyon işleri yapılmıştır
Elektrik brajman hattı ve kamera sistemleri işi
yapılmıştır
Talep edilen arıza ve revizyon işleri
yapılmıştır
Mesire alanının güvenliğinin sağlanması için
1 adet güvenlik kulübesi alınmıştır
Boya çalışması yapılmıştır
Boya ve bakım işi yapılmıştır

Ø Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Boya Bakım ve Onarım İşleri

Ø Başöğretmen Atatürk İlkokulu'nun Boya Bakım ve Onarım İşleri

Ø Balçova Anadolu Lisesi'nin Boya Bakım ve Onarım İşleri
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Ø Orhangazi Ortaokulu'nun Boya Bakım ve Onarım İşleri

Ø Ertuğrulgazi Ortaokulu'nun Boya Bakım ve Onarım İşleri

Ø Vali Kutlu Aktaş İlkokulu'nun Boya Bakım ve Onarım İşleri
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Ø Sacide Ayaz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Boya Bakım ve Onarım İşleri

Ø Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi'nin Boya Bakım ve Onarım İşleri

Ø Salih Dede Anadolu Lisesi'nin Boya Bakım ve Onarım İşleri
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Ø Tatbikat Cami Şadırvan Yapımı

Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları
Asfalt Yol Kaplaması
2015 yılı içerisinde Balçova İlçesindeki 8 mahallede bulunan çeşitli sokak ve caddelere toplamda
500 ton asfalt çalışması yapılmıştır.

Asfalt Yol Kaplama Çalışması Yapılan Yerler
Çamlıca Sokak, Dalya Sokak, Fuat Köprülü Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Dalya
Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Mimar Sinan Sokak, Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Mücahitler
Sokak, Zeytin Sokak, Rüzgâr Sokak, Yamaç Sokak, Ozan Sokak, Bay Mehmet Sokak,
Ekrem Güer Sokak, Davut Süvari Sokak, İğde Sokak, Ardıç Sokak, Dr. Ferit Sokak, Salkım
Sokak, Gazneli Mahmut Paşa Sokak, Leylak Sokak, Kuşkonmaz Sokak, Timurlenk Sokak,
Sakarya Caddesi No: 86, Yıldırım Beyazıt Sokak, Lider Sokak, Atilla Sokak, Nur Sokak
Kavşağı, Güvenevler Sokak, Esra Yaşar Sokak, Akasya Sokak, Ata Caddesi No:52, Çimen
Sokak, Köknar Sokak, Petunya Sokak, Ortanca Sokak,
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Ø

Ardıç Sokak'ta Yapılan Asfaltlama Çalışması

Ø

Petunya Sokak'ta Yapılan Asfalt Kırığı Serim Çalışması

Ø Mücahitler Sokak'ta Yapılan Asfaltlama Çalışması

133

Kaldırım ve Duba Yapımı Çalışmaları
2015 yılı içerisinde ilçe genelinde kaldırım ve beton atma çalışmalarında toplam 1700 m2 beton
kullanılmıştır.

Kaldırım ve Duba Yapımı Çalışması Yapılan Yerler
Demirci Efe Sokak, İsmail Paşa Sokak, Ata Caddesi No: 39, Mehmet Şeref Sokak, Atlas Sokak,
Yonca Sokak, Türkeli Sokak, Çamlıca Sokak, İnciraltı Dörtyol yanı Lunapark Yanı, Ata Caddesi
No: 73/A, Sakarya Caddesi A 101 Önü, Ata Caddesi No: 64, Dumlupınar Sokak, Manolya
Sokak, Yamaç Sokak, Meltem Sokak, Gökçen Efe Sokak, Kızılcık Sokak, Şair Nedim Sokak,
Ozan Sokak, Börklüce Mustafa Paşa Sokak, İnci Sokak, Ortanca Sokak, Mimoza Sokak,
Sipahiler Sokak, Gürsel Sokak, Şimşek Sokak, Ali Paşa Sokak, Orhan Veli Sokak, Gaziler
Sokak, Menekşe Sokak, Öz Kavruk Sokak, Enver Paşa Sokak, Ahmet Yatman Sokak, Ata
Caddesi No: 68/B, Çamlık Sokak, Eren Sokak, Rüzgar Sokak, Çağatay Sokak, Ruşen Eşref
Sokak, Öz Sağlık Sokak, Akasya Sokak, Ertuğrul Gazi Sokak No: 23, Sakarya Caddesi No: 2,
Karanfil Sokak, Zeytin Sokak, Yasemin Sokak, Gaziler Sokak, Amber Sokak, III. Selim Sokak,
Şehit Kamil Özdemir Sokak, Manolya Sokak, Serkan Sokak, Sakarya Caddesi No: 146,
Böğürtlen Sokak, Ata Caddesi No: 17, Sakarya Caddesi İş Bankası Önü, Ziya Gökalp Sokak,
Cihangir Sokak, Ahmet Haşim Sokak, Bora Sokak, Fethi Bey Sokak, Ata Caddesi No:89, Çilek
Sokak, Şükrü Tunar Sokak, Timurlenk Sokak, Kuşkonmaz Sokak, Çağdaş Caddesi No:39, Mithat
Paşa Caddesi Şirin Can Önü, Gürhan Boran Sokak, Yıldırım Beyazıt Sokak, İnciraltı Sokak
No:72, Çalı Sokak, Gökçe Sokak, Ekrem Güer Sokak, Papatya Sokak, Kasırga Sokak
Ø Yasemin Sokak No:7'de Yapılan Kaldırım Düzenleme Çalışması

Ø Kasırga Sokak No:28'de Yapılan Kaldırım Düzenleme Çalışması
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Ø Ortanca Sokak No:29'da Yapılan Kaldırım Düzenleme Çalışması

Ø Demirci Efe Sokak No:20-22'de Kaldırıma Duba Yapılması ile İlgili Çalışma

Ø Çamlık Sokak No:8'de Yapılan Duba Çalışması
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Beton Atma Çalışmaları
Beton Atma Çalışması Yapılan Yerler
Ata Caddesi No:17, Ata Caddesi No:48, Ata Caddesi No:56, Ata Caddesi No:75, Ata
Caddesi No:120, Ata Caddesi No:121, Ata Caddesi No:127, Ata Caddesi No:188, Ata
Caddesi Girişi Garanti Bankası Karşısı, Böğürtlen Sokak, Ateş Sokak ve Mithat Paşa
Caddesi Kesişimi, Orhan Veli Sokak, Kestane Sokak, Kadir Paşa Bülbülcük Sokak Kesişimi,
Ziya Gökalp Sokak, İsmail Paşa Sokak, Timurlenk Sokak, Ozan Sokak, Koçtaş ve Migros
Arası Yol, Gelincik Sokak, Kamelya Sokak, Atilla Sokak, Gökçen Efe Sokak, Mehmet Şeref
Sokak, İmbat Sokak, Şükrü Kanatlı Sokak, Tanju Okan Sokak, Bay Mustafa Sokak, Hakan
Sokak, Demirci Efe Sokak, Ünlü Sokak, Çamlıca Sokak, Zeytin Sokak, Barış Manço Sokak,
Papatya Sokak, Çelebi Sokak, Kauçuk Sokak, Spor Tesisleri İçi, Özkan Sokak

Ø Kauçuk Sokak No:26'da Kaldırıma Beton Atma Çalışması

Ø Spor Tesisleri İçi Beton Atma Çalışması
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Özkan Sokak No:26'da Su Sızıntısı Kontrolü Amaçlı Beton Atma Çalışması

Ø Gökçen Efe Sokak'ta Yapılan Beton Atma Çalışmaları
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Parke Tamiri Çalışmaları
2015 yılı içerisinde ilçe genelinde yapılan parke tamiri ile ilgili çalışmalarda toplam 2600 m2
parke kullanılmıştır.
Parke Tamiri Çalışması Yapılan Yerler
Ata Caddesi No:11/B, Ata Caddesi No:75, Ata Caddesi No:120, Ata Caddesi No:124, Ata
Caddesi No:155, Ata Caddesi No:221, Servet Sokak, Mandalin Sokak, Jale Sokak, Hanımeli
Sokak, Yüzbaşı Şerafettin Parkı, Gökçen Efe Sokak, Meltem Sokak, Kayra Sokak, Nur
Sokak, İbrahim Karaoğlanoğlu Sokak, Kaktüs Sokak, Ata Caddesi ve Ardıç Sokak Kesişimi,
Seyfettin Göz Parkı, Kılıçlar Sokak, Zambak Sokak, Özkan Sokak, Özlem Sokak, İhsan
Sungu ve Fuat Köprülü Sokak Kesişimi, Börklüce Mustafa Paşa Sokak, Funda Sokak,
Sarmaşık Sokak, Kuşkonmaz Sokak, Lalezar Sokak, Güvenevler Parkı, Çamlıca Sokak,
Defne Sokak, Kent Sokak, Şair Nedim Sokak, Menekşe Sokak, Şevket Sokak, Şükrü Kanatlı
Sokak, Yıldırım Beyazıt Sokak, Karadut Sokak, Aşık Sümanni Sokak, Kızılcık Sokak, Fuat
Köprülü Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Bağ Sokak, İbrahim Çallı Sokak, Badem Sokak, Lale
Sokak, Amber Sokak, Palmiye Sokak, Levent Sokak, Ahmet Yatman Sokak, Mehmet Şeref
Sokak, Böğürtlen ve Kızılcık Sokak Kesişimi, Poyraz Sokak, İmbat Sokak, Ruşen Eşref
Sokak Girişi, Dilan Sokak
Ø İbrahim Çallı Sokak'ta Yapılan Parke Tamiri Çalışması

Ø Organik Pazar Yeri Kaldırımlarının Taş Parke ile Kaplanması

Ø Gökçen Efe Sokak'ta Yapılan Parke Döşeme Çalışmaları
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2 .Hayıt Sokak Parke yol ve kaldırım yapımı
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Bordür Tamiratı
Belediyenin teknik elemanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda çeşitli sokak ve yerlerde
2
toplamda 2700 m bordür çalışması yapılmıştır.
Bordür Tamiratı Çalışması Yapılan Yerler
Levent Sokak, Funda Sokak, Namık Kemal Sokak, Lider Sokak, İnci Sokak, Ateş Sokak,
Adalet Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Demirci Efe Sokak

Ø Ortanca Sokak No:44’te Yapılan Bordür Tamiratı ve Kaldırım Düzenleme Çalışması

Granit Taş Tamiratı
Granit Taş Tamiratı Çalışması Yapılan Yerler
Namık Kemal Sokak, Fuat Köprülü Sokak, Kılıç Ali Sokak, Nur Sokak, Yamaç Sokak, Kılıç
Ali Sokak, Özlem Sokak

¬ Namık Kemal Sokak’ta Yapılan Granit Taş Çalışması
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Ø Özlem Sokak No:16'da Granit Taş Tamiri İle İlgili yapılan Çalışma

Engelli Rampası Yapma ve Kontrolü Çalışmaları
Engelli Rampası Yapma ve Kontrol Çalışması Yapılan Yerler
Ata Caddesi No:182/E, Mithat Paşa Caddesi No:29, Çifte Selviler, Portakal Sokak, Kestane
Sokak, Cumhuriyet Meydanı Önü, Tatbikat Cami, Yıldırım Beyazıt Sokak, Barış Sokak,
Ayşe Selen Ayla Sokak, Kızılcık Sokak, Sarıpınar Sokak, Papatya Sokak, Atlas Sokak

¬ Çifte Selviler’de Yapılan Engelli Rampası Çalışması

¬ Atlas Sokak No:48’e Yapılan Engelli Rampası Çalışması
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Pis Su Kontrol (Kanal) Çalışmaları
2015 yılı içinde vatandaşlarımızın pis su ile ilgilişikâyetleri, şikâyet kabul birimi tarafından
programda kayıt altına alınmış ve ilçe genelindeki 45 sokağın sorunun çözümlenmesi
sağlanmıştır.
Pis Su Kontrol Çalışması Yapılan Yerler
İsmail Paşa Sokak, Timurlenk Sokak No:92, Zeytin Sokak, Orhan Veli Sokak, Zambak
Sokak, Dumlupınar Sokak, Eruysal Sokak, Alpaslan Sokak, Ladin Sokak, Tuna Sokak,
Ekrem Güer Sokak, Sarmaşık Sokak, Çağatay Sokak, Kuşkonmaz Sokak, Kauçuk Sokak,
Timurlenk Sokak, Kerime Nadir Sokak, Yeşil Cami Sokak, Çiğdem Sokak, Çimen Sokak,
Turgut Reis Sokak, Şükrü Kanatlı Sokak, Enver Paşa Sokak, Gürsel Sokak, Kılıç Ali Sokak,
Sandal Sokak, Bağ Sokak, II. Hayıt Sokak, Küpe Sokak, Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Türkeli
Sokak, Mürsel Paşa Sokak, Ziya Gökalp Sokak, Sakarya Caddesi No:18, Şimşek Sokak,
İhsan Sungu Sokak, Köroğlu Sokak, Leylak Sokak, Dede Efendi Sokak, Kızılcık Sokak,
Ertuğrul Gazi Sokak, Ata Caddesi No:163, Sakarya Caddesi No:69, Manolya Sokak, Davut
Süvari Sokak,

Park Bahçeler ve Elektrik Şube Biriminin Faaliyetleri
Balçova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park Bahçeler ve Elektrik Şube Birimi 5393 sayılı
Belediye Kanunu yönetmeliklere uygun olarak İmar Planında yeşil alan olarak ayrılan alanların
park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ve temelden başlanan veya
yenilenen her yeni alan için Tedaş ve İz-su ile bağlantılı abonelik çalışmaları ve standartlar
ölçüsünde elektrik ve elektrik tesisatı kurulması, aydınlatma ve aydınlatma bakım, onarımları, süs
havuzlarının bakım, onarımları ile mevcut yeşil alanların bakım, onarım ve korunması ile ilgili
hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla beraber, mevcut yeşil ve
aktif yeşil alan miktarını arttırarak, daha yaşanabilir bir çevre sunmak için çalışmaktır.
Daha güzel, yeşil, temiz ve yaşanabilir bir Balçova sürdürülebilir sağlıklı bir çevre
oluşturabilmek için kişi başına düşen yeşil alan miktarını AB standartlarına yükseltmek,
yükseltmeye yönelik projeler geliştirmek ve bu yönde uygulamalar yapmak yeşil alanları
yaygınlaştırmak amacıyla ağaç ve çiçek dikimi, çocuk oyun grupları, spor sahaları ve spor ile ilgili
hizmetler geliştirmek tarihe tanıklık etmiş ağaçların gelecek nesillere ulaştırılabilmek için
bakımlarını yapmak, istek ve önerilere ilişkin çözümlerin kalite ve hızını arttırmak başlıca
hedeﬂerimizdir.
Balçova sınırları içerisinde mevcut 50 adet park, 3adet. Sevgi Yolu ile 18 adet kavşak ve orta
refüj bulunmaktadır. Yol ağaçları olarak kokusu, yaprak dökmemesi ve meyvesi ile göze hitap eden
turunç ﬁdanları dikmekteyiz. Şu an için mevcut dikili turunç ağaçlarımız 3.000adet civarındadır.
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İlçe Yeşil Alan ve Park Bilgileri
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İlçede kişi başına düşen Pasif açık yeşil alan
miktarı
İlçe Nüfusu
Kişi başına düşen pasif açık yeşil alan miktarı

7028 m2

İlçede kişi başına düşen aktif açık alanmiktarı
İlçe Nüfusu
Kişi başına düşen aktif açık yeşil alan miktarı

76.336 m2
77.941 kişi
1.021 m2

77.941 kişi
11.090 m2

2015 Yılında Parklarda Yapılan Elektrik-Tesisat Aydınlatma Faaliyetleri
2015 yatırım yılında elektrik-tesisat-aydınlatma yönetmeliği kapsamında ilçemiz sınırları
içerisinde mevcut parklarımızda özellikle akşam saatlerinde vatandaşlarımızın parkları daha
verimli kullanmaları için aydınlatmaların bakım ve onarımına ağırlık verilmiş olup, kendi
bünyemizde yaptığımız veya yaptırdığımız çalışma örnekleri verilmiştir.
Eğitim Mahallesi Seher Ersoy Parkına, Çetin Emeç Mahallesi Hacı Ahmet Parkına,
Güvenevler Parkına, Teleferik Mahallesi Muhtarlık Parkına, Onur Mahallesi Muhtarlık Parkına,
Onur Parkına, Şehit Er İbrahim ÖZKILÇIK Parkına, Oğuz Parkına, Korutürk Mahallesi Şehit
Piyade Er İbrahim KURT (Eski adıyla İtfaiye Parkı) Parkına, Bahçelerarası Mahallesi Kızılkanat
Parkında yapılan elektrik tesisat yenileme çalışmalarında kullanılan malzeme ve miktarları aşağıda
verildiği gibidir.

70W S/T Armatür
150W S/T Armatür
5m'lik TSE Belgeli galvaniz direk
7m'lik TSE Belgeli galvaniz direk
4X4 NYY Kablo
4X6NYY Kablo
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100 adet
100 adet
70 adet
10 adet
1500 metre
700 metre

Ayrıca ilçe sınırları içerisinde bulunan aşağıda sıralanan parklara 20Watt Ekoten ampulden1000
adet; 100Watt Son/T ampul den 30 adet; 1000Watt metal halojen, 10 adet; 60Watt ekoten
ampulden 385 adet elektrik tesisat malzemeleri kullanılarak revizyon çalışmaları yapılmıştır.
Eğitim Mahallesi

Korutürk Mahallesi

Onur Mahallesi

Ertuğrul Gazi Sevgi Yolu
Halide Edip Adıvar Sevgi Yolu
Pınar Park
Seyfettin Göz Parkı
AşıkSümmani Parkı
Celile Hanım Parkı
Seher Ersoy Parkı
Şehit Öğretmenler Parkı

Süleyman Ersever (Çocuk
Hakları) Parkı
Vali Hüseyin Öğütcen Spor
Tesisleri
Korutürk Mahallesi Muhtarlık
Parkı
Çağatay Park

Sadullah Sever Parkı
Duru Park
Onur Mahallesi Muhtarlık
Parkı
Eyüp Sabri Camii Yer Taşları

Teleferik Mahallesi

Çetin Emeç
Mahallesi

Sarıpınar Sanayi Yolu
Parkı

Barış Park

Sarıpınar orta refüj(
yüksek direk)

Kemal Sunal
Sokak Yer Taşları

Fevzi
Çakmak
Mahallesi
Kızılcık
Sevgi Yolu

Bahçelerarası
Mahallesi
Kızılkanat
Parkı

İnciraltı
Mahallesi
Cumhuriyet
Parkı

Jand.Ast Subay Üst Çavuş
Nuh Köşker Parkı
2015 yılında yeni yapılan park, yeşil alan ve orta refüj uygulamaları
Zigana Parkı

3 adet 7m'lik
galvaniz direk
1 adet 5m'lik
aydınlatma
direği(üç
kameralı)
55 adet Işıklı yer
taşı uygulaması
300 metre 4X6
NYY Kablo
300 metre 10 atü
40'lık yer altı
elektrik kablo

Korutürk
Mahallesi Spor
Tesisleri
18 adet 1000
Watt armatür
10 adet Elektrik
panosu

3 adet 7m'lik
300 metre 10atü
aydınlatma direği 50'lik yeraltı
elektrik borusu
3 adet 150W S/T 100 adet E27
armatür
duylu armatür
400 metre
Elektrik kablosu
500 metre 10 atü
40'lık yeraltı
elektrik borusu
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Ejder Sokak
No:3 Mesire
Alanı
12 adet
Dekoratif
300 metre 4X6
NYY kablo

Sarıpınar–
Orta Refüj Yeni
Heykel
5 adet joblet
4 adet 36X1
wallwasherled
aydınlatma

Gökçen Efe
Parkı (Yeni
Park)
8 adet 5m'lik
galvaniz direk
1 adet 5m'lik üç
konsollu direk

25 metre 4X6
NYY kablo

9 adet 150W S/T
lakak armatürü

1 adet özel pano

150 metre 5X6
NYY kablo
110 metre 10 atü
40'lık yeraltı
elektrik borusu
1 adet Özel tip
pano
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2015 Yılında Bakım ve Tadilatı Yapılan Süs Havuzları
Halide Edip Adıvar Sevgi Yolu Süs Havuzu (3m2)
Duru Park Süs Havuzu (28m2)
Kızılcık Sevgi Yolu Süs Havuzu (13m2)
Duygu Sokak Spor Tesisleri Süs Havuzu
Sakarya Caddesi Orta Refüj Süs Havuzu (20m2)
Fahrettin Sekman Meydanı Süs Havuzu (30m2)
Korutürk Mahallesi Park ve Spor Alanı Süs Havuzu
(16m2)
Süleyman Ersever (Çocuk Hakları) Parkı Süs Havuzu
(28m2)
İtfaiye Parkı Süs Havuzu (12m2)
Sadık-Şükran Tuncel Parkı Süs Havuzu (5m2)
Yüzbaşı Şerafettin Parkı Süs Havuzu (149m2)
Mesire Alanı (Ejder Sokak) Şelale Havuzu ( 56m2)

2015 yılında ilçemiz sınırlarında okullardaki elektrik - tesisat bakım onarım çalışmaları
İlçemizde bulunan Sacide Ayaz İ.Ö.O.,Ertuğrulgazi İ.Ö.O., Balçova Anadolu Lisesi, 80.Yol
Orhangazi İ.Ö.O., Vali Kutlu Aktaş İ.Ö.O., Salih Dede Lisesi, Yusuf Uz İ.Ö.O., Nevvar Salih İşgören
Lisesi, Ahmet Hakkı Balcıoğlu Ticaret Lisesi, Başöğretmen İ.Ö.O. adlı okullarda aşağıdaki
malzemeler kullanılarak tesisat yenileme çalışmaları yapılmıştır.

Malzeme Cinsi
2X36W armatür
36W ﬂorosant
4X18W armatür
Duvar tipi glop armatür
Tavan tipi glop armatür
52W haloven ampul
Tekli anahtar
Komitatör anahtar
2X1,5 kablo
Balast
Starter

150

Adet
750 ad.
2000 ad.
50 ad.
100 ad.
100 ad.
200 ad.
100 ad.
50 ad.
800 m.
100 ad.
100 ad.

2015 yılında ilçemiz sınırları içerisindeki mahallelerimizdeki parklarda yapılan budamalar
aşağıda belirtildiği gibidir:
· Korutürk Mahallesinde 14 ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan ağaç miktarı 2.500
adettir.
· Fevzi Çakmak Mahallesinde 1ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan ağaç miktarı 50
adettir.
· Onur Mahallesinde 9 ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan ağaç miktarı 1.500 adettir.
· Eğitim Mahallesinde 7ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan ağaç miktarı 2.500 adettir.
· Teleferik Mahallesinde 9 ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan ağaç miktarı 3.000
adettir.
· Çetin Emeç Mahallesinde 10 ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan ağaç miktarı 1.500
adettir.
· Bahçelerarası Mahallesinde 1 ad. parkımız bulunmaktadır. Budanan Ağaç miktarı 100
adettir.
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2015 yılında okullardaki periyodik budama, bakım ve çevre düzenlemeleri
Okullar
Sacide Ayaz İ.Ö.O.

Ertuğrulgazi İ.Ö.O.

Balçova Anadolu Lisesi

80.Yıl Orhangazi İ.Ö.O.

Vali Kutlu Aktaş İ.Ö.O.

Salih Dede Lisesi

Yusuf Uz İ.Ö.O.

Nevvar Salih İşgören Lisesi

Başöğretmen İ.Ö.O.

Vali Kutlu Aktaş İ.Ö.O., 80.Yıl Orhangazi
İ.Ö.O. ve Ertuğrulgazi İ.Ö.O
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Yapılan Çalışmalar
Okul bahçesindeki tehlike arz eden okaliptus
ağaçlarının budama işlemleri ile bank ve çöp
kutularının yenileme ve montaj işi yapılmıştır.
Okul bahçesindeki Ligistrum, karabiber ve
yalancı selvi ağaçlarının budama aracı)
budama işlemleri ile bank ve çöp kutularının
yenileme ve montaj işi yapılmıştır.
Okul bahçesindekiLigistrum, karabiber ve
yalancı selvi ağaçlarının budama aracı)
budama, çit bitkilerinin şekil vererek
budanması, dikilen turunç fidanlarının budama
ve gübrelenmesi ile okul bahçesinde bulunan
Atatürk Büstünün mevsimlik çiçekli bitkilerle
düzenlemesi ile bank ve çöp kutularının
yenileme ve montaj işi yapılmıştır.
Okul bahçesindeki tehlike arz eden çam
ağaçlarının budama işlemleri ile çam kese
kurdu zararlısı için ilaçlama periyodik olarak
yapılıp, bank ve çöp kutularının yenileme ve
montaj işi yapılmıştır.
Okul bahçesindekiLigistrum, karabiber ve
yalancı selvi ağaçlarının budaması, çit
bitkilerinin biçimi ile bank ve çöp kutularının
yenileme ve montaj işi yapılmıştır.
Okul bahçesindekiLigistrum, karabiber ve
yalancı selvi ağaçlarının çit bitkilerinin
budaması ile bank ve çöp kutularının yenileme
ve montaj işi yapılmıştır. Okul bahçesi
içerisindeki Atatürk Büstünün mevsimlik
çiçekli bitkilerle düzenleme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Okul
bahçesindekiçam
koruluğunun
budanması, altındaki yabani otların biçimi,
anaokulu çocukları için beton zemine kauçuk
döşenmesi ile bank ve çöp kutularının yenileme
ve montaj işi yapılmıştır.
Okul bahçesindeki selvilerin budaması, çalı
grubu bitkilerinin dikimi ile bank ve çöp
kutularının yenileme ve montaj işi yapılmıştır.
Atatürk Büstünün mevsimlik çiçekli bitkilerle
düzenleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Okul bahçesindekiyabani otların biçilmesi,
dağlık kısma zeytin ve çam fidanı dikimi ile
bank ve çöp kutularının yenileme ve montaj işi
yapılmıştır.
3 adet güvenlik kulübesi alınmıştır.

2015 Yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Fidanlıklarından Alınan Ağaç, Çalı ve Mevsimlik
Bitkiler ile Dikim Yerleri
Dikim Yeri

Yazlık Mevsimlik Çiçek

Kışlık Mevsimlik Çiçek

6.000 adet
1.200 adet

6.000 adet
1.200 adet

1.600 adet
1.300 adet
1.000 adet
500 adet

1.600 adet
1.300 adet
1.000 adet
500 adet

500 adet
1.000 adet

500 adet
1.000 adet

Kızılcık Sevgi Yolu
Halide Edip Adıvar Sevgi
Yolu
İlke Polikliniği Kavşak
Yüzbaşı Şerafettin Parkı
Şehit Öğretmenler Parkı
Teleferik Mahalle
Muhtarlığı
Muslu Çelebi Parkı
Duru Park
Dikim Yeri

S.Ş.Tuncer B.F.Korsacılar
Parkı
Korutürk
Mahallesi Park
ve Spor Alanı
Şehit Er İbrahim
Özkılçık Parkı
Şehit Er İbrahim
Tek Parkı
Zigana Sokak
Yeşil Alan
Gökçen Efe
Sokak Yeşil Alan
Kadirpaşa
Kavşak Heykel

Yaprak
Döken Ağaç
Grubu

Yaprak
Dökmeyen
Ağaç Grubu

İbreli Ağaç
Grubu

Yaprak
Döken Çalı
Grubu

15 adet

-

10 adet

-

-

-

20 adet

50 adet

80 adet

50 adet

50 adet

-

-

200 adet

-

-

-

-

300 adet

-

30 adet

150 adet

-

150 adet

25 adet

-

-

-

120 adet

-

-

-

-

300 adet

2015 Yılında Yeni Yapılan Çim Alanları ile Metrekareleri;
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Zigana Sokak Yeşil Alan

700m2

Kadirpaşa Kavşak Heykel

300m2

S.Ş.Tuncer -B.F.Korsacılar Parkı

90m2

Yaprak
Dökmeyen
Çalı
Grubu

2015 Yılında Mevcut Park ve Yerlere Hayvan Suluğu konulması
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan 38 adet park ve yeşil alanlara hayvan suluğu montesi
yapılmıştır. Sulama suyundan yedek su borusu ile bağlantı yapılıp üstüne vana koyularak suyun
devamlı akışını sağlayarak otomatik suluğun dolmasını sağlamaktadır. Hayvan suluğu konan park
ve yerler aşağında belirtildiği gibidir:

2015 Yılı İçindeki Evrak Faaliyetleri
Vatandaş dilekçeleri olarak 2015 yılı içinde 8.500 adet; e-mail ve mesaj olarak 5250 adet;
okullardan gelen talep ve dilekçeler 1250 adet; camilerden gelen talep ve istekler 1250 adet;
birimlerden gelen istek ve talepler 925 adettir.

2016 Yılı İçinde Yapılması Planlanan Yeşil Alanlar
Korutürk Mahallesi Ekonomi Üniversitesi Yanı Rekreasyon Alanı;
Yeşil Alan
Sert zemin ve yürüyüş yolları
Spor alanı
Çocuk oyun ve Fitness alanı

25.628m2
673m2
1.170m2
128m2'dir.

Teleferik Mahallesi Mizan Sitesi Yanı Yeşil Alan;
Yeşil alan
Sert zemin
Spor sahası
Oyun ve spor alanı
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2.518m2
673m2
200m2
170m2'dir.

2015 Yılı Aydınlatma Çalışmaları
Çetin Emeç Mahallesi Güvenevler Parkı

·
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Teleferik Mahallesi Zigana Sokak Parkı

· Teleferik Mahallesi Piknik Alanı

· Teleferik Mahallesi Piknik Ve Mesire Alanı
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Kızılkanat Parkı Organik Pazar Yeri Elektrik Aydınlatma Çalışmaları

· Spor Tesisleri Aydınlatma Tesisatı Tamir ve Revizyon Çalışmaları
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· Zigana Parkı Aydınlatma Çalışması

Ata Caddesi
Led Aydınlatma
Çalışması
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2015 Yılı Park ve Bahçeler Çalışmaları
· Çetin Emeç Mahallesi Kadir Paşa Kavşağı Heykel

· Çetin Emeç Mahallesi Gökçen Efe Sokak Yeşil Alanı-Aydınlatma-Oyun grubu
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· Onur Mahallesi Şehit Er İbrahim Özkılçık Engelliler Parkı-Aydınlatma-Çocuk Oyun

· Onur Mahallesi Şehit Er İbrahim Tek Parkı-Aydınlatma-Çocuk Oyun Grubu
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Çetin Emeç Mahallesi Güvenevler Parkı-Aydınlatma-Çocuk Oyun Grubu

· Çetin Emeç Mahallesi Gökçen Efe Sokak Yeşil Alanı-Aydınlatma-Çocuk Oyun Grubu
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· Çetin Emeç Mahallesi Hacı Ahmet Parkı-Aydınlatma-Çocuk Oyun Grubu

· Teleferik Mahallesi Zigana Sokak Parkı-Aydınlatma-Çocuk Oyun Grubu
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· Teleferik Mahallesi Piknik ve Mesire Alanı-Aydınlatma- Çocuk Oyun Grubu

· Belediye Önü Çocuk Oyun Grubu
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Sadık Şükran Tuncer Parkı'nda İtfaiye Parkı Havuz Çevresi
Ağaç Dikim ÇalışmalarıDüzenleme Çalışmaları
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Strateji Geliştirme Birimi Faaliyetleri
1. İş Güvenliği Çalışmaları
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Eğitim çalışmaları
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kurallar (Kadrolu - Taşeron )
İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Eğitim (Kadrolu – Taşeron)
Kadrolu ve taşeron işçilerin görev tanımları oluşturulmuş; insan kaynakları ve eğitim
müdürlüğüne sunulmuştur
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalışan Kadrolu İşçilere mesleki yeterlilik eğitimin
aldırılmıştır
İş Kazası İstatistik Raporu oluşturulmuştur.
İş Akış Şemaları yapılmıştır.
Tehlikeli Madde Envanterinin oluşturulmuştur.
Ziyaretçi Kabul Prosedürünün oluşturulmuştur
MSDS Raporlarının özetlerinin oluşturulmuştur
Taşeron İşçilerin İlk Yardımcı Eğitimi aldırılmıştır.
Spor tesisleri tribün inşaatı kontrol ve gözetimleri gerçekleştirilmiştir.
Acil Durum Tatbikatı Fen işleri şantiye alanında, Fen işleri, Park Bahçeler Birimi ve
Temizlik İşleri personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

1. İSO 9001-2008 Yönetim Sistemi Çalışmaları

İSO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ara gözetimi gerçekleştirilmiştir. Gözetim kapsamında
işakış şemaları ve hizmet standartlarının gözden geçirilmiş, kalite el kitabının yenilenmiş, yönetimi
gözden geçirme toplantısı ve eğitim planın gözden geçirilmesi gerçekleştirilmiş,iç tetkik
raporlaması yapılmış ve DÖFler kapatılmıştır.
2. ISO 10002-2004 Müşteri Şikayet Sistemi Çalışmaları

İSO 10002-2004 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi denetimi ve belgelendirilmesi
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında sistem el kitabı, vatandaş memnuniyet anketi ve sistem
prosedürlerinin oluşturulması, iş akış şemaları ile hizmet standartlarının İSO 9001-2008 ile entegre
hale getirilmesi, vatandaş şikayeti ve taleplerini alan müdürlük ve birimlerin çalışmalarının gözden
geçilmesi sağlanmıştır.
3. Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) çalışmaları tamamlanmıştır
4. 2016 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır

166

Mahalle Afet Gönüllüleri Eğitim programı devam ettirilmiştir.
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Fen İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

168
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Fen İşleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetlerden 2015 yılında belirlemiş olduğu
hedeﬂere ulaşmış olduğu görülmektedir.
Diğer Hususlar
Müdürlüğün 2015 yılı çalışmaları, 1 Müdür, 2 İnşaat Mühendisi, 1 İnşaat Yüksek Mühendisi, 1
Makine Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Peyzaj Mimarı, 4 Tekniker, 2 Teknisyen, 4 Memur, 30
kadrolu işçi, 55 hizmet alımı yoluyla görevlendirilen personel tarafından yürütülmüştür.
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SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE İDARİ İŞLER
Müdürlüğümüzde gelen evrak sayısı 177 dir.
Giden evrak sayısı ise 444 tür.
08.01.2015 Harcama Birimi “Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli” onaylanarak teslim edilmiştir.
2015 yılının Faaliyet Raporu hazırlandı.
Belediyemiz doktoru Dr.S.Nurdan EZER İlçe Hıfzısıhha toplantısına katılmıştır.
Alınan kararlar;
· İlçemizde faaliyet gösteren halka açık havuz sularının bakteriyolojik ve kimyasal
tahlillerinin yaz sezonu boyunca yapılması ve gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasına
· İlçemizde faaliyet gösteren ambalajlı su satış yerlerinin ruhsat işlemlerinin
01/07/2015 tarihine kadar tamamlanması
· Sokak hayvanlarının aşılanması ve takibi ile ilgili çalışmalarının yapılması
· İlçemizde faaliyet gösteren gıda imal yerleri denetimlerinin tamamlanması
· Kapalı alanlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının engellenmesi için gerekli
önlemlerin alınması
· İlçe sınırlarımıza ait cadde ve sokaklarda gerekli traﬁk önlemlerinin alınmasına
Meclis kararları her ay düzenli olarak alınmıştır.
· Aile Hekimlerinden gece nöbetlerine gitmeyenler için yıl boyunca tutanak
düzenlemeleri gerekli mercilere iletilmiştir.
· Ocak ayı itibariyle Sağlık İşleri Müdürlüğüne yıl boyu gerekecek kırtasiye, medical
malzeme acil kullanımlı ilaç alımı yapılmıştır.
· Mesai içi verilen deﬁn bilgileri istatistiki değerlendirme yapan Balçova Toplum
Sağlığı merkezine her aya düzenli gönderilmiştir.
· 03.02.2015 Belediyemiz aleyhine dava açan Hasta Nakil Ambulansı hemşiresi
Selma Savaşbektaş'ın doldurduğu ambulans defterleri mahkemeye gönderilmiştir.
· 09.02.2015 Reçete ve matbu formların basımı sağlanmıştır.
· 11.02.2015 Arşiv dolapları alınmış, arşive kalkacak evrağın kalkması sağlanmıştır.
· 13.02.2015 2014 yılı faaliyet raporu hazırlanmıştır.
· 02.03.2015 Vefat eden Efendi Şahin adlı kadrolu işçimize ait sağlık dökümanları
Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün istemi üzerine kendilerine gönderilmiştir.
· Müdürlüğümüzde kullanılamayacak durumdaki malzemeler hurdaya ayrılmıştır.
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·

Sağlık İşleri Müdürlüğünde görev yapan personelimizin rapor ve yıllık izinleri İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmıştır.

· 2 aylık rotasyonlarla DEÜTF Halk Sağlığından “Sigara Bıraktırma Polikinliğine” gelen
doktorların yazışmaları gerekli yeterliliğe sahip olmaları koşuluyla sağlanmıştır.
· 30.03.2015 2014 Faaliyet Raporu hazırlanmış sunulmuştur.
· 27.04.2015 Sağlık İşleri Müdürlüğüne araç istemi yapılmış ancak sonuç alınamamıştır.
·

İlçe Hıfzıssıhha kurulu gündeminde belediyemiz olarak cevaplayacağımız:

·

Hayvanların korunması ve beslenmesi ile ilgili eğitim verilip verilmediği

· Hayvanlara hangi aşıların yapıldığının tedavi uygulamasının nasıl yapıldığını yıllık takip
formunun
· Sokak hayvanlarının toplanma yeri olup olmadığı İlçe Hızıssıhha kuruluna sunulmak üzere
istenmiş yanıt gelmemiştir.
· Mesai dışı Aile Hekimleri ve kurum doktorumuzu da içeren nöbet listeleri her ay düzenli
olarak Toplum Sağlığı Merkezinden alınarak Halkla İlişkiler Birimimize teslim edilmiştir.
· 13.05.2015 Müdürlüğümüzde çalışan personelimizin görev tanımları alınmıştır.
· 01.06.2015 Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli işçi personelimiz İş Güvenliği Eğitimine
gönderilmiştir.
· 05.06.2015 2016 yılı Sağlık İşleri Müdürlüğümüze ait bütçe hazırlanmıştır.
11.06.2015 Kültür Müdürlüğümüzün istemi üzerine 1 kadrolu işçimiz “Yaz Okullarında”
görevlendirilmiştir.
· Müdürlüğümüzde devredilecek demirbaşların devri sağlanmıştır.
· Yıl sonu aktarmaları sağlanmıştır.

· 08.09.2015 Müdürlüğümüz doktoru Dr.S.NurdanEzer'in aldığı uluslararası ISO 9001:2008
Başdenetçi ve yeni alınan ISO 31000:2009 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Temel ve İç
Denetçi Eğitim sertiﬁkaları ve yararlarını içeren bilgi “Başkanlık Makamına” sunuldu.
· 21.10.2015 Stratejik Plan da yeni çıkan Yönetmelikler gereği yer almayan müdürlüğümüz
uygulamaları bildirildi.
· 27.10.2015 DETSİS sistemine giriş sağlanmıştır.
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MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
2015 yılında 409 memur personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve 193 kadrolu işçi
143 şirket personeli muayene ve tedavi gerçekleştirilmiştir.
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BÖLGEMİZ HALKINA YÖNELİK HİZMETLERİMİZ
ÖLÜM
·

2015 yılında Balçova ilçemizde 77 kişiye ölüm raporu düzenlenmiştir.
67 kişiye ölüm belgesi düzenlenmiştir.
10 cenazede Adli Tıp Uzmanının görüşünün alınması gerekli görülmüştür.

·

Tüm yıl boyunca Aile Hekimleri ve Belediye doktorumuz Dr.S.NurdanEZER'in
bulunduğu ortak havuzda : Sıra geldiğinde mesai dışı nöbetler Dr.S.Nurdan EZER
tarafından tutulmuştur.

·

Mesai dışı ölüm raporu ve ÖLÜM BİLDİRİM BELGESİ verilen kişi sayısı: 4 tür.

·

Aylık “Bölge halkımıza yönelik Ölüm Belgelerinin”ve”Ulusal Anne Ölümlerinin”İl
Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şubesine düzenli olarak bildirimi sağlanmıştır.
Yıl boyunca Balçova Belediye Meclisimizin onayladığı il dışı cenaze Nakil Harcı ve
Bakanlar Kurulunca 7 kişiye yol izin belgesi harçları kesilmiştir ve 3 kişiye de
Başkanlık OLUR'u ile gömü izin belgesi verilmiştir.

·

BÖLGE İŞYERLERİNİN RUHSAT AŞAMASINDA SAĞLIK DENETİMİ
2015 yılında açılan 46 işyerinin sağlıklı bir şekilde bölge halkımıza hizmet verebilmesi için gerekli
incelemeler yapılmış, eksiklerin giderilmesi sağlanmıştır.
Ø Okul kantinlerinin yeni yönetmelik doğrultusunda sağlık açısından değerlendirilmesi ruhsat
yenileme aşamasında yapılmıştır.
Ø 07.07.2015 Balçova Kaymakamlığından gelen Şanlıurfa Kültür ve Dayanışma Derneğinin
Lokal açma Talebi işyerinin sağlık açısından Değerlendirilmesi yapılarak cevaplanmıştır.
EVDE HASTA BAKIMI (MUAYENE)
Yaşlı, yatalak, sosyal güvencesi olmayan 2 hastaya evine gidilerek muayene ve tedavi
hizmeti verilmiştir. Dış hasta olarak ayakta muayene sayısı 9 dur.
BÖLGE HALKIMIZA YÖNELİK BİLGİLENDİRME SEMİNERİ VE ÇALIŞMALAR
· 23.02.2015 Balçova Esnafına dağıtılmak üzere “İLKYARDIM ÇANTALARININ” Piyasa
araştırması yapılmış ödemesi Sağlık İşleri Müdürlüğünden çıkan İlkyardım Çantaları
Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu Cem Toğrul Bey' e olduğu gibi devredilerek
zimmetlenmiştir.
· 29.06.2015 Spor tesislerinde kurulan şişme yüzme havuzuna Balçova Halkından başvuran
70 çocuğun havuza ilk giriş dermatolojik muayeneleri kurum doktorumuz Dr.S.Nurdan
EZER tarafından yapılmıştır.Yapılan çalışma havuza girmede oluşacak risk ve hastalıkları
kapsamaktadır.
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· 14.09.2015 tarihinde Dünya Üroloji Haftası Etkinliği olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi
Konferans Salonunda ÜTF öğretim üyesi Prof. Dr. Adil Esen Bey'in verdiği “PROSTAT
HASTALIKLARI” adlı seminer düzenlendi. Bölge halkından 21 kişinin katılımıyla
bitirildi.
· 23.10.2015 Bölgemizde kullanılan içme ve kullanma sularının İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanlığından kimyasal ve bakteriyolojik analizler alındı.
· 14.12.2015 tarihinde 6 Ocak 2016 da DEÜTF Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Adil Esen
Bey'in vereceği seminer için ön hazırlıklara başlanıldı.
PERSONEL SEMİNERLERİ
· 16.06.2015 Belediyemiz işçileri ve memur Personeline yönelik Ata Kalp Kardiyoloji
Merkezinde kardiyolojik tarama çalışması başlatılmıştır. İşçilerimiz bölüm bölüm
gönderilmiştir.
· 02.09.2015 Tüm Belediye Personelimize suşunu içeren grip aşısı uygulatma duyurusu
yapıldı.
· 20.11.2015 tarihinde belediyemiz 8.katında Atakalp' den uzman Dr. RidaBerilğen
tarafından sunumu gerçekleştirilen “ Kalp Hastalıklarından Korunma Yolları ve Kalp
Hastalığı Riskleri” ne ilişkin seminere 2 memur, 18 kadrolu işçimiz ve 33 taşeron olmak
üzere toplam 53 personelimiz katılmıştır.
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BÖLGE HAVUZLARININ İNCELENMESİ
(18.06.2015) Balçova Bölgemizde yer alan havuzların sularının analizi istenmiştir.
Balçova Termal Havuz analizleri alınmıştır.
DİĞER ÇALIŞMALAR
İŞÇİ SAĞLIĞI
-

-
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İşçilerimizin periyodik muayenelere daha randımanlı gelmeleri ya da gönderilmeleri
gerekliliği yönetimimizle paylaşıldı.

26.08.2015 Belediyemiz 8. Katında Belediye Personelimize yönelik EÜTF Madde
Bağımlılığı Polikinliğinden Psikolog Betül Hanım'ın verdiği Yeşilay İzmir şubesinin
katkılarıyla gerçekleşen “ Madde Bağımlılığı” seminerine 20 kadrolu işçimiz, 5
memur personelimiz, 61 şirket işçisi olmak üzere toplam 86 personelimiz katılım
sağlamıştır.

·
·
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2014 yılı faaliyet raporu onaylanmasında 2015 yılında Belediye Meclis toplantısına
katınılmıştır.
05.01.2015 İşyeri Hekimliği Değerlendirme Yıllık Raporu Başkanlık Makamına
sunulmuştur.

·

20.02.2015 Şirket işçilerimizede tetanos aşısının yaptırılması sağlanmıştır.

·

23.02.2015 Şirket işçilerimizden 12 kişilik gruba da İLKYARDIM eğitimi aldırılmıştır.

·

10.03.2015 Kadrolu ve şirket işçilerimizin periyodik muayenelerine başlanılmıştır.
Periyodik muayene olan şirket işçi sayısı 51 dir.Periyodik muayene olan kadrolu işçi
sayısı 55 dir.

·

Her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına Dr.S.Nurdan EZER “ İŞYERİ
HEKİMİ” olarak katılmıştır. Kararlar imzalanmıştır.

·

14.04.2015 66 kadrolu işçi, 95 şirket personeli ve 29 memur' a solunum fonksiyon testleri
uygulandı.

·

11.05.2015 08.05.2015 tarihinde Belediye işçilerimize “ MESLEK HASTALIKLARI
FİZİKSEL VE KİMYASAL MARUZİYET- İŞ KAZALARI” konulu 4 saatlik eğitim
verilmiştir. Sonucunda sertiﬁkalandırılma yapılmıştır.

·

Eğitime: 31 kadrolu işçi 64 Taşeron işçi katılımı alınabilmiştir.

·

12.05.2015 İzmir Büyükşehir Çevre Koruma Dairesi ile yapılan yazışma sonucu
şantiyeler bölümündeki yılanlar, fareler ve sivrisineklere karşı ilaçlama sağlanmıştır.

·

15.05.2015 13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde uygulanan AkcGraﬁsi çekimleri mobil araçla
İzmir Verem Savaş Dispanseri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilmiş 205 kişi akciğer
graﬁsi çektirmiştir. 23 kişiye odiyogram uygulaması yaptırılmıştır.1 kişiye portör
muayenesi uygulanmıştır.
02.06.2015 özellikle 14 mayıs 2015 tarihinde kompresörle çalışanlarda yapılan odiyogram
sonucunda 14 kişi KBB Pln'e duyma kusuru nedeniyle sevk edilmiştir.

·

·

02.06.2015 4 Mayıs 2015 te belediye personelimize yönelik Akciğer Graﬁsi çekimi
sonucunda 12 personelimiz Göğüs Hastalıkları Pln'e sevk edilmiştir.

·

04.06.2015 Belediye Binası ,Fen ve Temizlik İşleri Şantiyelerinin konuşlandığı olanlarda
akredite belgeli Ege Tesi Firmasına yaptırılan Çevre Ortam Ölçümlerinin sonuçları
sunulmuştur. Olumsuz çıkan durumlar düzeltilmiştir.
25.08.2015 Belediyemiz İşyeri Hekimliği ile ilgili graﬁksel çalışmalar graﬁksel veri
olarak sunulmuştur.

·
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İŞÇİ SAĞLIĞI
İş Sağlığı ve Güvenliği
·
·
·
·

Tespit ve Öneri defteri her ay düzenli olarak doldurulmuştur.
İş Kazalarında İşyeri Hekimi olan Dr. S. Nurdan EZER ile ilk müdahaleleri yapmış,
işçilerimiz ambulansımızla gerektiğinde acil Servis Polikliniğine ulaştırılmıştır.
22.12.2015 İSG tespit öneri defteri dolduğundan yenisinin noterden onaylanması
sağlanmıştı
Her ay yapılan ISG kurul toplantılarına katılınmış,karar defteri imzalanmıştır.

HASTA NAKİL AMBULANSI İLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ
· 2015 yılında bölge halkımızdan 424 hasta nakil ambulansımızla taşınmıştır.
· Yıl içi İl Sağlık Müdürlüğünün ambulans denetimlerine Hasta Nakil Ambulansımızın
gönderimi takip edilmiştir.
· Hasta Nakil Ambulansımızın gereken durumlarda bakıma gitmesi için girişimlerde
bulunmuştur.
· 05.03.2015
· Nakil ambulansımız yönetmelik gereği değişiklikler yapılıncaya kadar “Yaşlı Hasta
Servis Aracı “olarak kullanıma alınmıştır.
· Hasta Nakil Ambulansımız yıl boyunca Balçova Kaymakamlığı ve
KültürMüdürlüğümüzün istemleri üzerine görevlendirilmiştir.
· 14.09.2015 Başkanlık makamına Hasta Nakil Ambulansımıza paramedical ve hemşire
alımının gerekliliği bildirildi.
· 14.09.2015 Hasta Nakil Ambulansımıza Paramedicalyada hemşire alımı için girişimlerde
bulunuldu.
· 14.09.2015 Hasta Nakil Ambulansımız Yönetmelik gereği “UYGUNLUK BELGESİ “
Koşullarına göre hazırlanmak üzere il dışına gönderilmiş,hazırlanarak “Uygunluk
Belgesi” almıştır.
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· 23.11.2015 Hasta Nakil Ambulansı Üzerine Ödevi olan DEÜ Güzel Sanatlarda okuyan
bir öğrenciye proje ödevi için yardımcı olunuldu.
PROJE GELİŞTİRME
· İşçilerimizdeki Bel Fıtığı ve Lumbalji problemi ortadan kaldıracak ergonomik tasarımın
geliştirilmesine destek olundu. Örnek üretim gerçekleşti.
· Çok beğenilen işçilerimizin tasarımının çoğaltılmasına karar verildi.
ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ
· Her ay düzenlenen İlçe Hıfsıssısha Kurulu toplantılarına katılındı. Öneriler sunuldu.
· 15.10.2015 Damacana sularındaki damacanaların kullanım süresi dolanların denetlenmesi
için girişimimde bulunuldu.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN 2015 YILINDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR
GELEN EVRAK

177

GİDEN EVRAK

444

DEFİN RUHSATI

67

ÖLÜM RAPORU

77

İŞYERİ RUHSATI

46

MEMUR PERSONEL VE YAKINLARI
HASTA MUAYENESİ

409

KADROLU İŞÇİ HASTA MUAYENESİ

193

ŞİRKET PERSONELİ HASTA
MUAYENESİ

143

EVDE BAKILAN HASTA SAYISI

9

KURUM HEKİMLİĞİ
· 2016 suşunu içeren Grip aşısı uygulatılması hakkında tüm personelimize duyuru
sağlanmıştır. 05.10.2015
· “Açıkta Süt Satışlarının” engellenmesi konusunda yazışma yapıldı. 21.10.2015
· 2015 Strateji Planı değerlendirildi. 27.10.2015
· Detsis Bilgi Girişimleri yapıldı.

181

İŞ KOLU : Temizlik -Fen Park Bahçeler - Büro ( KADROLU İŞÇİLERİ)
SIRA
NO

YAPILAN
ÇALIŞMALAR

1

Risk değerlendirmesi

Dr. S. Nurdan EZER

12

Birebir Gözlem 1-Her ay düzenli kontroller sağlanmış olup,
risk skalası
riskler tespit edilmiş işyeri Sağlıkve
Güvenlik Birimi Defterine kaydedilmiştir.

2

Ortam Ölçümleri

Dr. S. Nurdan EZER

1

Gözlem Analizi 1-Fiziksel -Kimyasal etkenler ve maruz
katınabilcekler biyolojik etkenlere ilişkin
olarak Fen-Temizlik İşleri Şantiyeleri ve
Belediyemiz içi ortam göz önüne alınarak
yaptırılmıştır.

3

İşe Giriş muayeneleri

Dr. S. Nurdan EZER

-

4

Periyodik Muayeneler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Sistemik

1-Periyodik muayeneye gelen ya da
gönderimi sağlanan kadrolu işçi sayısı:55
dir.

5

Radyolojik analizler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Mobil Araç

1-69kadrolu işçimiz akcgraﬁsi çekimine
katılmıştır. Sonuçta :5 kadrolu işçi göğüz
hastalıkları Dln’e sevk edilmiştir.

6

Biyolojik Analizler

Dr. S. Nurdan EZER

Tıbbi
Değerlendirme

1-Odriyometrisi çekilen kadrolu nişçi sayısı
13,portör muayenesi olan kadrolu işçi sayısı
2,Biyokimyasl analizi alınan kadrolu işçi
sayısı :57(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anlaşmalı)

7

Toksikolojik Analizler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Tıbbi
Değerlendirme

1-Ortam ölçümleri toksikolojik analizler
yaptırılmıştır.(Kimyasal maruziyet)

8

Fizyolojik Testler

Dr. S. Nurdan EZER

2

Laboratuvar

1-Solunum Fonksiyon Testi yaptıran
kadrolu işçi sayısı:66
2-Odyometri yaptıran kadrolu işçi sayısı 13
kişi.

9

Psikolojik Testler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Basılı test

1-“Takım çalışmasına yatkınlık ölçeği”
yapılan kadrolu işçi sayısı 63

10

Eğitim çalışmaları

Dr. S. Nurdan EZER

4

Slaytlarla
anlatım

1-“MESLEK HASTALIKLARI –
FİZİKSEL VE KİMYASAL MARUZİYET
–İLK YARDIM İŞ KAZALARI “konulu
seminer 4 saat olarak yapılmış gelen ya da
gönderilen kadrolu işçi sayısı 31

11

Diğer Çalışmalar

Dr. S. Nurdan EZER

8

Toplu katılım
Sertiﬁkası

1-Madde Bağımlılığı gözlendiğinden
"MADDE BAĞIMLILIĞINA"yönelik
seminere katılan kadrolu işçi sayısı 20.2"KALP HASTALIKLARI VE KORUNMA
YOLLARI"seminerine gelen ya da
gönderilen kadrolu işçi sayısı: 18 dir.3"HİJYEN EĞİTİMİ" çay ocağında çalışan 4
kadrolu personele HALK EĞİTİM
MERKEZİN'den aldırılmaya çalışıldı.4Atakalp kardiyoloji merkezi (Anlaşmalı)
Giden kadrolu işçi sayısı:15-Alfa Göz
Merkezi (Anlaşmalı)Giden kadrolu işçi
sayısı:146-Gebe Takibi.

Dr. S. Nurdan EZER

1

Duyuru

1-İşyeri İş kazaları risk proﬁli
graﬁkleştirildi.2-Çalışma ortamı sağlık
açısından riskli durumlar kaldırıldı.
3-Yıllık tedavi gören kadrolu işçi sayısı
:198 (25.12.215)4- İlkyardım malzemeleri
her ay tamamlanmıştır.5-Grip A şısı
duyurusu yapıldı.6-İşçilerin bordür
çalışmalarında kullanılmak üzere portatif
küçük taş taşıma araçlarının yapımı teşvik
edilmiştir. Saha içinde kullanılacaktır.

12

182

TARİH

YAPAN KİŞİ VE ÜNVANI TEKRAR
SAYISI

KULLANILA
N YÖNTEM

SONUÇ VE YORUM

1-Yeni kadrolu işçi girişi olmamıştır.

İŞ KOLU : Temizlik -Fen Park Bahçeler - Büro (TAŞERON İŞÇİLERİ)
SIRA
NO

YAPILAN
ÇALIŞMALAR

1

YAPAN KİŞİ VE
ÜNVANI

TEKRAR
SAYISI

KULLANILAN
YÖNTEM

SONUÇ VE YORUM

Risk değerlendirmesi

Dr. S. Nurdan EZER

12

Birebir Gözlem
risk skalası

1-Her ay düzenli kontroller sağlanmış olup,
riskler tespit edilmiş işyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimi Defterine kaydedilmiştir.

2

Ortam Ölçümleri

Dr. S. Nurdan EZER

1

Gözlem Analizi

1-Fiziksel-Kimyasal etkenler ve
maruzkatınılabilecek biyolojik etkenlere
ilişkin olarak Fen-Temizlik İşleri Şantiyeleri
ve Belediyemiz içi ortam göz önüne
alınarak yaptırılmıştır.

3

İşe Giriş muayeneleri

Dr. S. Nurdan EZER

-

4

Periyodik Muayeneler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Sistemik

1-Periyodik muayeneye gelen ya da
gönderimi sağlanan taşeron işçi sayısı:51

5

Radyolojik analizler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Mobil Araç

1-Akc graﬁsi çekimine 102 taşaron işçi
katılmıştır.5 kişi Göğüs Hastalıkları
Hastanesine sevk edilmiştir.

6

Biyolojik Analizler

Dr. S. Nurdan EZER

Tıbbi
Değerlendirme

1-Odyometrisi çekilen taşaron işçi sayısı
13, Biyokimyasal analizi alınan taşaron işçi
sayısı: 104 ( İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Anlaşmalı)

7

Toksikolojik Analizler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Tıbbi
Değerlendirme

1- Ortam ölçümleri ana işveren tarafından
ele alınmış olup toksikolojik analizler
yaptırılmıştır.(Kimyasal maruziyet )

8

Fizyolojik Testler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Laboratuvar

1-Solunum Fonksiyon Testi yaptıran taşeron
işçi sayısı : 95 tir.

9

Psikolojik Testler

Dr. S. Nurdan EZER

1

Basılı test

1- "Takım çalışmasına yatkınlık ölçeği"
dolduran taşeron işçi sayısı 86
dır.(SERTİFİKALI)
2-Yüksek Düzey Yatkınlık 75 kişi
3-Kendini geliştirmesi gereken 4 kişi

10

Eğitim çalışmaları

Dr. S. Nurdan EZER

4

Slaytlarla anlatım 1-"MESLEK HASTALIKLARI-FİZİKSEL
VE KİMYASAL MARUZİYET İLKYARDIM İŞ KAZALARI" konulu
seminer 4 saat olarak yapılmış gelen ya da
gönderilen taşeron işçi sayısı 64 tür.
2-Madde Bağımlılığı gözlendiğinden
"MADDE BAĞIMLILIĞINA" yönelik
seminere katılan taşeron işçi sayısı 61 dir."

11

Diğer Çalışmalar

Dr. S. Nurdan EZER

7

Toplu katılım
Sertiﬁkası

1-"KALP HASTALIKLARI VE
KORUNMA YOLLARI" seminerine gelen
ya da gönderilen taşeron işçi sayısı: 33 tür.
2- İlkyardım eğitimi aldırılan şirket
personeli 12 kişidir.
3- Atakalp kardiyoloji merkezi (Anlaşmalı)
giden şirket işçi sayısı 16 kişi.
4-Alfa Göz merkezi (Anlaşmalı) giden
şirket işçi sayısı 29 kişi.
5- İşyeri İş kazaları risk proﬁli
graﬁkleştirildi.6-"Hijyen Eğitimi" alacak
personel yok.7-Gebe Takibi.

Duyuru

1-Çalışma ortamı sağlık açısından riskli
durumlar kaldırılmaya çalışıldı.
2-Grip aşısı uygulatma duyuru yapıldı.
Tetanoz aşıları uygulaması sağlandı.
3-MUAYENE OLAN TAŞERON İŞÇİ
SAYISI :143(25.12.2015 itibariyle)
4-İşçilerin bordür çalışmalarında
kullanılmak üzere portatif küçük taş taşıma
araçlarının yapımı teşvik edilmiştir.Saha
içinde kullanılacaktır.

12

183

TARİH

Dr. S. Nurdan EZER

İşe giriş muayeneleri" işyeri hekimliği
sözleşmesinden " önce işyeri tarafından
düzenlenmiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
2015 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN MESLEKİ ÇALIŞMALAR
1) 2013 eğitim-öğretim dönemi içerisinde Balçova Belediyesi Spor Okullarına devam eden ve
oradaki öğretmenlerin yönlendirmesi sonucu çeşitli yaşlardaki 21 çocukla sosyal uyum,
grup içerisindeki davranışlar ve doğru tutumlara sahip olma becerileri hakkında düzenli
görüşmeler yapılmıştır.
2) Sigara bırakma birimine başvuran kişilere yapılan anket sonucunda anksiyete düzeyi yüksek
çıkan ve birim doktoru tarafından yönlendirilen 49 kişiye motivasyonel görüşme teknikleri
uygulanarak, sigarayı bırakmaları konusunda psikolog desteği sunulmuştur.
3) Çoğunluğu semtevlerinin yönlendirmesi sonucunda çeşitli yaş grubundaki kişilere bireysel,
aile ve sosyal danışmanlık sağlanmış olup aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda mesleki
çalışma yapılmıştır.
YAPILAN ÇALIŞMA

184

Kişisel ve Sosyal Rehberlik

48

Bireysel Psikolojik Danışma 176

Eğitsel Rehberlik

8

Grupla Psikolojik Danışma -

Mesleki Rehberlik

1

Aile danışmanlığı

45

185

186

187

188

189

190

191

192

Sağlık İşleri Müdürlüğü Performans SonuçlarıTablosu

193

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetlerden 2015 yılında belirlemiş olduğu
hedeﬂere ulaşmış olduğu görülmektedir.
Diğer HususlarMüdürlüğün 2015 yılı çalışmaları1 Doktor , 1 memur 2 hizmet alımı yoluyla
görevlendirilen personel tarafından yürütülmüştür

194

YAZI İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
1- Evrak Kayıt İşlem Sonuçları
Müdürlüğümüzce 2015 yılında gerçekleştirilen evrak kayıt işlemleri Resmi Yazışmalarda
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak (belediye
başkanlığımızdan resmi kurum ve kuruluşlara yapılan ve gelen yazışmalar, resmi kurumlardan
belediyemize gelen evraklar, kurum içi yapılan ve şahıslara gönderilen resmi yazışmaların yanı
sıra vatandaş başvuruları) yerine getirilmiş olup, işlem sonuçlarında resmi * Gelen- Giden Evrak
sayısı 11217'dir. İmar Konularının dışında (24/01/2011 tarihinden itibaren İmar konulu başvurular
doğrudan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kayıtlarından alınmaktadır)ilgili vatandaş başvuru sayısı
ise 2768'dir.
2-Belediye Meclisi Hizmetleri
Balçova Belediye Meclisinde 2015 yılında Temmuz ayı tatil olup 14 birleşim yapılmıştır. Bu
birleşimlerin sonucunda toplam 82 meclis kararı alınmıştır. İmar ve Bütçe ile ilgili konular İzmir
Büyükşehir Belediyesinin bunun dışındaki kararlar da Mülki İdare Amirliğinin onayına
gönderilmiştir. Aynı zamanda kararlar konu itibariyle ilgili müdürlüklerimize ulaştırılmıştır.
3-Belediye Encümen Hizmetleri
Belediye Encümeni her hafta Perşembe günü saat: 15:00'da yapılmaktadır. Müdürlüklerin
gönderdiği konuları değerlendirerek 2015 yılı içinde toplam 597 dosyayı karara bağlamıştır. İmar
Müdürlüğünden 130 cezai işlem, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden 90 cezai işlem ve Yazı
İşleri Müdürlüğünden 1 ihale dosyası karara bağlanmıştır.
4-Evlendirme Memurluğu Hizmetleri
ilgili vatandaş başvuru sayısı ise 2768'dir.
01/01/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında memurluğumuzca günlük olarak işlem gören dosyalar
defter kayıtları esasına uygun olarak düzenlenen doküman aşağıda belirtilmiştir.
Salonumuzda yapılan işlemler
Müracaat Adet

998

Verilen İzin Belgesi

115

İptal

196

Yapılan işlem sayısı

30 adet evlenme dosyası, 2 adet
izin belgesi dosyası

Dış Nikah

632

Ev Nikahı

4

Oda Nikahı

215

Toplam Kıyılan Nikah

851

5- Bilgi İşlem Birimi Faaliyetleri
Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Servisimiz belediyemiz iç ve dış birimlerine, talepleri
doğrultusunda gerekli inceleme yaparak yazılım ve donanım desteği vermektedir.
Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Servisimiz belediyemiz iç ve dış birimlerine, talepleri
doğrultusunda gerekli inceleme yaparak yazılım ve donanım desteği vermektedir.

Bilgi İşlem Merkezinin 2015 yılı faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır:
İdari işler Masası
·

·
·
·

Bilgi İşlem Merkezine gelen ve giden tüm evrakların kayıt defterine kaydını yaparak ilgili
yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek. Birimde kalan Bilgi İşlem
Merkezine ait evrakların dosyalanmasını yaparak yasal süre boyunca saklamak.
Müdürlük çalışmalarının özlük işleriyle ilgili (izin, hastalık, fazla çalışma vb.)işlerini takip
etmek ve Bilgi İşlem Merkezine zamanında bilgi vermek.
Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve gerekli malzemeyi temin etmek.
Eğitim ve seminer notlarını yazmak.
Yıl sonu itibariyle demirbaşlarımızın kullanılmayacak olanları hurdaya ayrılmış, devri
yapılan müdürlüklerin devir bildirimleriyle birlikte Mali Hizmetler Merkezinin istemiş
olduğu cetvellerle birlikte bildirilmiştir.
Yazılım Masası

·

Mali Hizmet Müdürlüğünde kullanılan (emlak beyan, çevre temizlik, ilan reklam vergisi,
işgaliye vergisi, eğlence vergisi) program hatalarının tespiti ve toplantıda alınan kararların
takibi, gerekli eğitimlerin verilmesi, mali hizmetler müdürlüğünde kullanılan programların
düzeltilerek yazılım birimine geri bildirilmesi durumunda gerekli kontrollerin mali
hizmetler müdürlüğü personeli ile ortak çalışma yapılması, mali hizmetler bölümünde ki
tüm yazıcıların programa tanıtılması ve kullanıcılara bilgi verilmesi,
· Hemşeri iletişim programında sorgulama hatası tespit edilip düzeltilmesi ve hemşeri
iletişim merkezi programında gerekli eğitimler alınarak belediyemiz personeliyle ilgili
eğitimlerin verilmesi ve kullanıcı talebine göre program güncellenmesi yapılması, Him
programının kodlamalarının güncellenmesi ve eski kodlamaların pasif olarak
değiştirilmesi,
İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne harç, ücret ve tahakkuk girişleriyle ilgili eğitim verilmesi
ve sistemin devreye alınması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne istenilen kullanıcıya yazıcı
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eklenmesi ve aktif hale getirilmesi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü demirbaş programında
hatalı yapılan zimmetlerin düzeltilmesi,
Yapı kontrol programını veri tabanında ve kodlarında Balçova sisteminde entegre olmamış
yerlerin entegre edilmesi, yapı kontrol programını kullanacak kişilerin bölgeleri ve
isimleri istenip kullanıcı adları ve şifrelerin oluşturulması, yapı kontrol programında yer
alan “kentli” bölümünde, kayıt çokluğundan dolayı meydana gelen takılmaları önlemek
için “kentli formu sorgulama ekranı” eklenmesi,
İBB' nin sağlamış olduğu KPS hizmeti son yapılan protokollerle “her ilçe belediyesi kendi
serverını oluşturacak” denilmesi üzerine Nüfus Müdürlüğü ile bağlantıya geçilmesi
Tüm müdürlüklerin 2015 yılı devir işlemlerinin saklı yürütülmesi için kontrollerinin
yapılması.
“Ambar Takip ve Demirbaş Takip” programında TİF düzeltmeleri hakkında çalışmalar
yapılması, ”Ambar Takip İşlemleri” programında kentli tanımlama formunun parametrik
alanına dönüştürülmesi ve bu konuda tüm kullanıcılara yetki verilmesi,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde kullanılan “İş Yeri Ruhsat İşlemleri” iktisat
programında ki “raporlar” içeriğine ruhsat veriliş tarihine göre aylık raporlamanın
kullanılabilir hale getirilmesi,” İş Yeri Ruhsat İşlemleri” (İktisat) programında ki evrak
raporlarının “tarih” ve “sayı” bölümün aynı hizaya gelecek biçimde düzenlenmesi, ruhsat
ilişkilendirmenin aktif hale getirilmesi,
“Kabahatler Kanunu Programında yer alan sorunun giderilmesi, 2015 yılına ait sayaç
oluşturulması,
Tüm kullanıcıların program yetkilerinin tespiti, çalışma için veri tabanında kullanıcıların
bağlı oldukları müdürlüklerin ve program yetkileri bilgilerinin alınması, resmi yazışma
halinde tüm müdürlüklere gönderilmesi,
Evrak Kayıt programında geçmiş yıllara ait evrakların üzerinde silme, ekleme, değiştirme
yapılmasını engellemek için kullanıcı ilişki bilgilerinden parametre tanımlanması. ”Evrak
Kayıt “ programında Aktif/Pasif olan birimlerde hataların giderilmesi. ”Evrak Kayıt”
programında Yazı İşlerine ait defterde bulunan havale ismi alanının düzeltilmesi, ”Evrak
Kayıt” programında gönderme işleminin yapıldığı bölümde pasif hale getirilen kayıtların
ekrana gelmesi durumunda form üzerinde düzeltmelerin yapılması, ”Encümen programında
yer alan Encümen Gündem Listesi içerisinde ki gündem sonuç ve karar özeti raporlarına
imza alanları eklenmesi, ”Encümen” programında 2015 yılına ait encümen kararlarının
konuk kodlarına göre sayı listesinin veri tabanına aktarımı. ”Encümen ve Meclis Kararları”
programında kullanıcı talebine göre değerlendirilecek Probel Yazılım Şirketi ile
güncelleştirilmelerinin yapılması,
Encümen programında yer alan Encümen Gündem Listesi içerisinde ki gündem sonuç ve
karar özeti raporlarına imza alanları eklenmesi, ”Encümen” programında 2014 yılına ait
encümen kararlarının konuk kodlarına göre sayı listesinin veri tabanına aktarımı.
“Encümen ve Meclis Kararları” programında kullanıcı talebine göre değerlendirilecek
Probel Yazılım Şirketi ile güncelleştirilmelerinin yapılması,
“Toad” programında kayıt sorgulama, güncelleme ve silme işlemleri hakkında çalışma
yapılması, Oracle da kodlama örnekleri yapılması. SQL programında tablo ilişkilendirme
çalışması yapılması
“Muayene İşlemleri” programında yeni tanımlamalar yapılması,” Muayene İşlemleri”
programında bulunan hasta bilgi raporunda ilaç dökümü raporuna eklemeler yapılarak
güncellenmesi, eksik bilgilerin tamamlanması, muayene işlemleri programında talep
edilen yapılan işlem ve muayene eden doktorun tarih arası,
Üniversite Bilgileri formuyla ilgili çalışmalara başlanması

· Oracle form Builder ile ilgili çalışmalar yapılması,
· Netcad programı kullanıcı listelerinin hazırlanması, Elektronik Belge Yönetim Sistemini
(EBYS) OCR tarama yapılabilmesi için ürünlerin teknik özellikleri ve programa
uygulanması ile ilgili araştırma yapılması
· Sayıştay raporlarının düzenlenmesi, tahakkuk ve bordro listeleri, Netcad içinde kullanılan
web servisleri programlarında oluşan hataların giderilmesi, tablet bilgisayarlarla tahsilât
yapılabilmesi için program hazırlanması ve program testlerinin yapılması, imar uygulaması
(Yapı Ruhsat – Yapı Kullanma) için zorunlu hesapların belirlenmesi, Mobil Belediye
uygulamasında gerekli güncellemelerin yapılması, veritabanı bağlantı şekillerinin
değiştirilmesi, tam yetkili kullanıcılarca sorgulama yapacak şekilde yeniden düzenleme
yapılması, sistem destek işlemleri modülünün eklenmesi
· “Memur Maaş ve Özür İşlemleri” programında, memur hizmet bilgilerinde fazladan girilen
boş hatalı hizmet bilgisi kayıtlarının temizlenmesi, memur maaş ve özlük işlemleri hizmet
formu hesaplamalarında “hizmet süresi” formu açılmak istenildiğinde karşılaşılan hatanın
giderilmesi. ”Memur Özlük İşlemleri” programı “Şirket Personelleri Sicilleri” formunun
düzeltilmesi. ”Memur Maaş ve Özlük İşlemleri” programında Üniversite- Bölüm
çalışmaları yapılması ve programa güncellemeler yapılması, Memur programında terﬁlerin
aktarılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, Memur sicilinde rapor bilgilerinde yer
alan kullanıcı hatalarının giderilmesi,
· Tüm müdürlüklerin 2014 ve 2015 yılına ait kayıtlarında hatalı girilen kayıtların tespitlerin
müdürlüklere bildirilmesi,
· Fen İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Fen İşlerinin Modülünün sisteme aktarılması,
Hukuk İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere “Dava Takip” programının yeni sisteme
geçirilmesi,
· Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kullanacağı Basın Yayın Modülünün sisteme
aktarılması,
· Mernis tutanaklarında ki raporlama hatasının düzeltilmesi,
balcova@balcova.bel.tr

den gelen maillere cevap vermek üzere vatandaşların yönlendiği bilgiler ışığında bilgilerinin
kamulaştırma alanında kalan parsellerin beyan kaydını sorgulamak için SQL hazırlanması.
Sonuçların eşleşme komisyonunaExcel olarak verilmesi,
· SGK sicil sorgulama ile SGK yetkilileri ile bağlantıya geçilmesi ve bilgi için mail
gönderilmesi,
· İzmir Büyükşehir Bünyesinde USM hakkında bir sunum çalışmasına katılıp dijital arşiv ile
ilgili bilgi alınması,
· Kiosk ile ilgili donanımsal problemin tespit edilmesi konuyla ilgili Unibel ﬁrması ile
görüşülüp çalışırlığının devam ettirilmesi,
·

www.balcova.bel.tr

adresinden yayınladığımız encümen ve meclis kararları sayfalarına yıl parametrelerinin
eklenmesi,
· Yönetimin istediği sistemde olmayan raporların alınabilmesi için SQL hazırlanması,
· E-belediye kapsamında elektronik ortamda sorgulama işlemleri ve ödeme işlemlerine
geçilmesiyle, vatandaşlarımız daha hızlı bir şekilde işlemlerini sıra beklemeden kolayca
yapabilmeleri sağlandı. Bu kapsamda e-belediye sayfamızın daha güvenli olması amacıyla
DomainSLL sertiﬁkası ile güvence altına alınmıştır.
· Mobil belediyecilik uygulamasına geçilmesi bu kapsamda hem internet hem de cep
telefonlarından vatandaşlarımız belediye hizmetlerinden faydalanabildiği gibi aynı
zamanda ödemelerini de bu platformlardan yapabilmesi sağlanmıştır. Bilgilerine daha
çabuk ve kolay bir şekilde ulaşılması ve hizmetlerin eksiklikleriyle ilgili olarak
şikayetlerinin iletebilmesi sağlanmıştır.
·
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Donanım Birimi
a) Data Kabinetlerinin Düzenlenmesi

b) Aktif Cihazlar Konﬁgürasyon değişiklikleri işlemi ve devreye alma işlemleri yapılmıştır.
Network altyapımızda kullanmakta olduğumuz aktif cihazların güvenlik düzeylerini daha üst
seviyeye çıkarmak amacıyla partsecurity özelliklerinin daha aktif kullanıma geçilmesi hususunda
çalışmalar tamamlanmıştır.

Semt Merkezlerimizde kurulan kurs hizmetleri sunulacak olan bilgisayar odasının kablolaması,
Adsl altyapı oluşturulması, data hatlarının çekilmesi, gerekli sonlandırmalar ve aktif cihaz
konﬁgürasyonları tamamlanarak hizmet verilebilir hale getirilmiştir. Sistemimizde kullanılmakta
olan ve internet erişim haklarını üzerinde barındıran ISA Server üzerinde, kullanıcı internet
kayıtlarını loglama amacıyla Mayıs 2011 tarihi itibariyle yeni bir server kurularak tüm kayıtların
yeni oluşturulan server ve veri tabanında saklanması sağlanmıştır.
Server'lar üzerinde haftalık ve aylık periyotlarda bakımları yapılarak yedeklerinin alınması,
sanal serverlar üzerinde gerekli disk kapasitelerinin oluşturularak sisteme entegre edilmesi, tüm
sistemin haftalık periyotlar ile yedeklerinin alınması, kullanıcı erişim listelerinin doğrulanarak
sistem erişim sınırları oluşturulması işlemleri yapılmış olup haftalık ve aylık periyotlar ile
yapılmaya devam etmektedir.
Merkezimize yapılan yazılı ve sözlü başvurular sonrasında meydana gelen arızalar önce
yerinde kontrol edilip müdahale edilmiştir. Bilgisayar ve çevre birimlerinde meydana gelen
giderilmeyen bir sorunla karşılaşırsa Merkezimize alınarak gerekli müdahale yapılmaktadır.
Garanti kapsamında olan arızalı cihazlar ilgili ﬁrmaya gönderilerek tamirisağlanmaktadır. Ayrıca
kullanıcıların kullandıkları programlarda yaşadığı sıkıntılarda çözülmektedir.
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Kullanıcı mail ayarları düzenlenerek kullanıma hazır hale getirilmiştir. Her kullanıcıya mail
alma ve gönderme işlemleri konusunda eğitim verilmiştir. Yeni açılan dış birimlerin network bağları
ve bilgisayar kurulumları için keşiﬂeri yapılmıştır.
Müdürlüklerin düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri ve çeşitli konularda ki sunumlar için
talep edilen projeksiyon perdesi, projeksiyon cihazı, dizüstü bilgisayarı ve teknik personel ihtiyacı
Merkezimiz tarafından karşılanmıştır.
Belediyemizde kullanılan tüm bilgisayar, yazıcı ve donanım cihazlarının bakımı ve tamiri
yapılarak hizmete devam etmesi sağlanmıştır.
Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda satın alınan bilgisayarlar ve çevre birimlerikurularak
sistemde kullanıma sunulmuştur. 2015 yılı içerisinde satın alımı yapılan masaüstübilgisayar,
dizüstü bilgisayar, monitör, renkli yazıcı, yazıcı ve fonksiyonlu yazıcılar ilgili müdürlüklere
devredilmiştir. Ayrıca Merkezimiz demirbaşındabulunan ve ekonomik ömrünü yitirmiş demirbaş
kayıtlarından düşülerek hurda işlemine tabi tutulmuştur.
Erişim Masası
2014 yılı içerisinde yeni tasarımı oluşturulan web sitemize ve 2015 yılında oluşturulan Mobil
Balçova ile Balçova Belediyesi ile ilgili 2015 yılında toplam 148 haber yayınlanmıştır.
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E-Belediyecilik sunucusu SSL sertiﬁkası yüklenerek güvenli https bağlantısı hizmeti
sunulmaya başlanması ile Borç Sorgulama, İnşaat Maliyet Bedelleri, Bina Aşınma Oranları, Çevre
Temizlik Tarifeleri, Evrak Takip, Encümen Kararları, Meclis Kararları aktif hale getirilmiştir.

Güvenlik Kamerası ve Araç Takip Sistemleri
Termal Kavşak, Kaan Sokak ve Gaziler Sokak'ta ki kavşaklarda kamera sistemimizi dijital
platforma çektik sisteme 16 adet kamera daha eklenmiştir. Belediye Hizmet Binasının kamera
sayısının arttırılarak yazılımın geliştirilerek daha güvenli hale getirilmesi sağlanmıştır.

Balçova'nın 3 noktasına konulan kameralar Balçova Belediyesi Bilgi İşlem Merkezimizin
Fiber Optik alt yapısı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlandı. Yazılımı yenilenen Plaka Tanıma
Sistemi ile ilçeye giriş yapan çalıntı veya aranan araçlar daha hassas ve hızlı şekilde tespit edilerek
müdahale edilebiliyor. Temizlik işleri müdürlüğünde çalışan çöp araç arkalarına takılan kameralara
ek olarak 4 adet araca daha kamera yerleştirilerek iş güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca araç takip
sistemi ile belediye araçları 7 gün 24 saat sürekli takip ederek iş akışları daha düzenli hale
getirilmiştir.
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Mail Hizmetleri
Kullanıcılardan gelen mail şikayetleri dinlenerek kalıcı çözümler üretildi.Balçova Belediyesi
bünyesinde çalışan tüm personele kurumsal mail adresleri oluşturuldu. Kurumsal mail adreslerinin
kullanılması için eğitimler verildi.
SMS Hizmeti
2015 yılı başlarında 750.000 SMS alınarak Belediyemiz etkinlikleri Meclis Toplantıları,
Ölüm Haberleri, Açılışlar vsSMS çekilerek bildirilmiştir.
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6- Etüt ve Proje Birimi Faaliyetleri
2014 Haziran ayında faaliyete geçen birimimiz altında, Muhtar Masası, AB uyum Masası,
Sivil Toplum Kuruluşları Masası, Kardeş Kentler Masası, Proje Geliştirme ve Uygulama Oﬁsi ve
Eurodesk Türkiye Temas Noktası görev yapmaktadır.
AB Uyum Masası (Proje Geliştirme ve Uygulama) Faaliyetleri
Birlemiş Milletler Kadın Dostu Kentler II Hibe Programına gönderilen "Bal-Kad Gıda
Üretim Atölyesi" projesi, Eylül 2014 tarihinde kabul edilmişti. Bu proje ile toplamda 26.500 TL
hibe Kooperatife kazandırıldı. Ekim 2014 tarihinde başlayan ve Etüd Proje Biriminin desteğinde
Kooperatif tarafından yürütülmekte olan proje ile ilgili 04.02.2015 tarihinde Belediye Başkanımız
ve B.M temsilcisinin katılımı ile basın lansmanı, proje tanıtım kokteyli ve proje ﬁlmi gösterimi
gerçekleştirilmiştir.
2015'in ilk çeyreğine kadar devam eden proje kapsamında;
· Proje faaliyetleri kapsamında 80 kadın girişimcilik ve pazarlama, salça, turşu, konserve,
makarna, erişte ve pasta yapımı eğitimlerini tamamladı.
· 10 katılımcıya Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) tarafından girişimcilik ve
pazarlama eğitimi verildi.
· 46 katılımcıya Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) tarafından
makarna, erişte ve pasta yapımı eğitimi verildi.
· 24 katılımcıya Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) tarafından salça,
turşu ve konserve yapımı eğitimi verildi.
· Belediyemiz tarafından temin edilen bir mekân gıda üretim atölyesi olacak şekilde
düzenlendi. Gıda üretimi ve diğer konularda gerekli tüm izinler alınarak bu mekânda gıda
üretimine başlandı.
· Proje sonunda kadınların sosyo-ekonomik hayata katkıları ve ekonomik özgürlük
kazanmaları sağlandı. Yerel medya ve basılan tanıtım broşürleri ile Kooperatiﬁn iş
kapasitesi artmış oldu.
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Sabancı Vakfı tarafından açıklanmış olan “Toplumsal Gelişme Hibe Programı”na,
“Dayanışma Atölyesi” projesi ile Kooperatif adına 06.02.2015 tarihinde başvurulmuştur. S.S
Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatiﬁ ve Balçova Belediyesi ortaklığı ile Balçova'da ikamet
eden, kooperatif üyesi kadınlarımızın, açılacak olan “Farksız Kafe” aracılığıyla ﬁziksel ve zihinsel
engelli bireyler ile ekonomik hayata katılımlarını teşvik ederek istihdam edilebilirliklerini
arttırmaya yönelik olan bu projenin bütçesi 160,028 TL idi. 20.02.2015 tarihinde Sabancı Vakfı
tarafından ön elemeyi geçtiğimiz bilgisini almıştık.Tam başvuru değerlendirmesi yapıldıktan sonra
ise 03.04.2015 tarihinde projemizin reddedildiği bilgisi mail ile tarafımıza ulaşmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı'nın “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin
Geliştirilmesi Operasyonu Hibe Programı'na; “Hanım Eli, Engelli Emeği, Projesi (HEEEP)” ile
08.07.2014 tarihinde başvurumuzu gerçekleştirdik. Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin sosyal
entegrasyon yolu ile istihdam edilebilirliklerini arttırmaya yönelik projemiz için talep edilen hibe
tutarı 97.750 EURO'dur. Proje sahibi Balçova Belediyesi olup Türkiye SpinaBiﬁda Derneği ve S.S
Balçova Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatiﬁ ortak konumundadır. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından projenin ön
elemesini geçtiğimiz bilgisi resmi yazı ile 13.10.2015 tarihinde tarafımıza iletilmiştir. Projenin
detaylı tam başvuru formu 12.12.2015 tarihinde Bakanlığa kargo yolu ile gönderilerek 06.01.2016
tarihinde başvurumuzun Bakanlığa ulaştığına dair teyid alınmıştır. Projemiz, değerlendirme
aşamasında olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı tarafından proje sonucu ile ilgili cevap beklenmektedir.
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T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan “2015 Gençlik Projeleri Destek Programı”
na, Balçova Belediye Termal Spor Kulübü Derneği adına ““Engelli Öğrencilere Yönelik
Rekreasyon Terapisi Yaz Kampı” projesi ile 15.04.2015 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
Belediyemizin ortak olduğu projenin, Temmuz 2016 tarihinde başlayıp 3 ay sürmesi planlanmıştı.
Fakat Ocak 2016 tarihinde Bakanlık sisteminde projemizin desteklenmediği bilgisi alınmıştır.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na “Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu” Hibe
Programına “Balçova Kültürler Arası Gençlik Tiyatro Festivali” (Balcova Intercultural Youth
Theatre Festival) projesi ile 29.05.2015 tarihinde başvuruldu. Belediyemiz ile Balçova Gençlik
Tiyatrosu'nun birlikte çalışacağı projenin bütçesi 70,638 USD olup Belediyemiz projeye hem
ﬁnansal hem de ayni katkıda bulunacaktır. Farklı kültürlerin sanata ve tiyatroya bakışını bir alanda
buluşturup hem sanatçıların estetik algılarını geliştirecek bir organizasyona imza atmak hem de
kültürlerarası etkileşimi sağlayacak olan proje sonucunun 2016'nın ilk çeyreğinde açıklanması
beklenmektedir.
Uluslararası birlikteliği ve ilişkileri güçlendirmek için kentler ve bölgeler arasında
kaynakların, bilginin ve tecrübelerin paylaşımı ve sağlık konusundaki projelerimize destek
sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı'na 14.10.2015 tarihinde
gerçekleştirmiş olduğumuz 6. Faz üyelik başvurumuz ile ilgili sonuç beklenmektedir. Ayrıca
17.11.2015 tarihinde başvuruya ait destekleyici olarak istenen ilave evraklar Dünya Sağlık
Örgütü'ne (WHO-World HealthOrganization) mail yolu ile iletilmiştir.
Eurodesk sistemi üzerinden yanıtlanan soru sayısı
Oﬁsi ziyaret eden kişi sayısı
Telefon ile görüşülen kişi sayısı
Mail ile yanıtlanan soru sayısı
Oﬁs dışı yapılan etkinlik sayısı
Etkinliklerde toplam ulaşılan kişi sayısı
Katılım sağlanan; Eurodesk Türkiye Tematik Eğitim sayısı
Eurodesk Türkiye Değerlendirme Toplantısı sayısı
Eurodesk Ağı Uluslararası Toplantı sayısı
Sosyal Medya Hesapları; Facebook Takipçi sayısı
Twitter Takipçi sayısı
Yanıtlanan soru sayısı:

10
20
10
5
3
1110
1
1
1
235
55
3

Açıklamalar:
· 11 Mart 2015; Değişim Liderleri Derneği'nin dernek salonunda, kıvılcımlar adlı gönüllü
gençler kapsamında “Eurodesk ile Ücretsiz Avrupa Gençlik Fırsatlarını Keşfedin” adlı
bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ulaşılan kişi sayısı: 10
· 28 Mart 2015; Eurodesk Türkiye İrtibat Kişisi, TRT Kent Radyo İzmir'in tarafından
hazırlanmış olan “Körfezden Dünyaya Açılan Genç Kapılar” adlı programa “Eurodesk
Türkiye, Belediyenin Temas Noktası olarak yaptığı çalışmaları, Erasmus+ Gençlik
Projeleri ve Ücretsiz Avrupa Gençlik Fırsatları” üzerine konuşmak amacıyla konuk
olmuştur. Ulaşılan Kişi Sayısı: 1000
30 Eylül-1 Ekim 2015; Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakultesi bahçesinde, “Hareket
Zamanı (TimetoMove)” Avrupa Gençlik Bilgilendirme Haftası kapsamında Eurodesk
Türkiye ve Erasmus+ Gençlik fırsatları hakkında bilgilendirme standı çalışması
yapılmıştır. Bu etkinlikte İzmirMem, İzmirBüyükşehirBel, EgeSem,
Eurodesk Temas Noktası Faaliyetleri
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· TürkKızılayİzmir, TrexEvs ve BalçovaBelEurodesk Türkiye Temas Noktaları işbirliği
yapmıştır. Ulaşılan kişi sayısı: 100
· 2-6 Ekim 2015; Eurodesk İrtibat Kişisi, İzmir ilinde düzenlenen “Gençlik
Bilgilendirmesinde Proje Döngüsü Yönetimi” adlı Eurodesk Türkiye Tematik Eğitimine
katılmıştır.
· 19-22 Ekim 2015; Eurodesk İrtibat Kişisi,İspanya'nın Mollina şehrinde düzenlenen
“EurodeskMultipliarsSeminar” adlı Eurodesk Temas Noktaları Seminerine katılmıştır.
Seminere, Türkiye'deki tüm temas noktaları arasından Balçova Belediyesi Eurodesk
Temas Noktası ve farklı illerden 2 temas noktası daha seçilmiştir.
· 15-18 Aralık 2015; Eurodesk İrtibat Kişisi, Gaziantep ilinde düzenlenen 11. Eurodesk
Türkiye Temas Noktaları Değerlendirme Toplantısına katılmıştır.
Kardeş Kentler Masası Faaliyetleri
Şubat 2015 tarihinde kardeş kentimiz Makedonya Demir Hisar beldesinde gerçekleşen sel
felaketine istinaden üzüntümüzü ve yardım dileğimizi belirten mektubumuz 10.02.2015 tarihinde
mail yolu ile kendilerine iletilmiştir.
Kardeş kentimiz Makedonya Demir Hisar Belediyesi'nin 10-25 Haziran 2015 tarihleri
arasında tarafımıza ilettikleri davet mektuplarına istinaden, o süreçteki çalışmalarımızın yoğunluğu
sebebi ile daveti erteleme gerekçelerimiz açıklanmış olup bilgilendirme, kendilerine açıklayıcı bir
mektup aracılığıyla 12.06.2015 tarihinde mail yolu ile ulaştırılmıştır.
Kardeş Kentimiz Isparta, Yenişarbademli ilçesinde ikamet eden ve 9 Eylül Üniversitesi'ni
kazanmış olan bir bayan öğrencinin Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler Bölümü işbirliği ile gerekli
evrakların hazırlanarak eğitimi boyunca TEGV yurduna yerleştirilmesi sağlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kardeş kent olan Almanya'nın Bremen Şehri'nde yaşayan
Türk Derneklerinin daveti üzerine Belediye Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz Bremen'de
incelemeler ve görüşmelerde bulundu.
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Muhtarlar Masası Faaliyetleri
· Muhtarlar Toplantısından gelen talep doğrultusunda 184 yazılı isteğe cevap verilmiştir.
· Muhtarlıklarımız tarafından telefon ile iletilen 220 acil istek ve şikayet ilgili birimlerle
birlikte yapılan çalışmalar sonucunda çözülmüştür.

· Muhtarlarımızın hizmet verdikleri muhtarlık binalarının gelen talep ve gereklilik
doğrultusunda boya ve bakım işleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
· Muhtarlardan gelen şikayetlere konu olan sorunlar, Başkan, ilgili başkan yardımcıları,
müdürler ve birim sorumluları ile yerinde incelenip çözüm üretilmiş ve uygulanmıştır.
· 15 günlük periyodlarda muhtarlıklarımız ziyaret edilip, mahallelerindeki sorunlar hakkında
görüşülüyor ve yerinde incelemeler yapılıp, sorun ilgili müdürlüklere anında telefonla
iletilip, çözüm üretilmesi sağlanıyor.
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· Belediyemiz tarafından yapılacak olan etkinliklerle ilgili muhtarlarımız bilgilendirilip,
davet ediliyor, katılımları sağlanıyor. (Ramazan İftarları, Açılışlar, Kültürel Etkinlikler v.s.)
· Belediyemiz ve Muhtarlıklarımızla bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiğimiz geleneksel
“Mahalleler Arası Futbol Turnuvası” Şubat, Mart ve Nisan aylarında lig usulü
gerçekleştirilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri
· Yıl içinde periyodik olarak, ilçemizde faaliyet gösteren 26 Sivil Toplum Kuruluşuna
ziyaretler gerçekleştirildi. İletişim bilgileri ve yönetim bilgileri güncellemeleri yapıldı.
Talepleri alınarak uygun olanların gerçekleştirilmesi sağlandı.
· Sivil Toplum kuruluşlarının açılış ve toplantılarına Belediyemizi temsilen katılım sağlandı.
· Belediyemizin yaptığı tören ve etkinliklerle ilgili Sivil Toplum Kuruşlarının
bilgilendirilmesi suretiyle davet ve katılımları sağlandı. (Ramazan İftarları, Açılışlar,
Kültürel Etkinlikler)
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Yazı İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

Diğer Hususlar
Müdürlüğün 2015 çalışmaları 7 Memur, 7 Kadrolu işçi, 9 Hizmet Alımı yoluyla görevlendirilen
personel ile yürütülmüştür.
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KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
Kültür ve sosyal işler müdürlüğü başkana bağlıdır. Müdürlüğe bağlı olarak kültür sanat, protokol ve
halkla ilişkiler, spor birimleri ile engelli masası, dayanışma evi ve semt evleri görev yapmaktadır.
1.KültürSanat Birimi
İlçemiz bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kentlilik bilincini ve kültürünü
geliştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak, çağdaş ve kalıcı hizmetleri organize etmek, bu alanlarda
faaliyet gösteren resmi ya da sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak etkinlikleri koordine
etmektir.
Kültür Sanat Birimine Bağlı Olan Kurslarımız
Türk Sanat Müziği Korosu121 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir
Türk Halk Müziği Korosu126 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir
Balçova Belediyesi & Efem Halk Dansları 8 eğitmen 295 kursiyere ücretsiz hizmet vermektedir.
Balçova Belediyesi & Balçova Gençlik Tiyatrosu 3 eğitmen 193 kursiyere ücretsiz hizmet
vermektedir.
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Tiyatro Alanında Yapılan Faaliyetler
Balçova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tiyatrolar ve Belediyemizin destek olduğu
tiyatroların asıl amacı; Balçova da bulunan gençleri ve tiyatroya ilgi duyan Balçovalıları bir araya
getirerek bireyleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve daha sosyal bir çevre içerisinde
bulunmalarını sağlamak, iletişimlerini ve paylaşımlarını güçlendirmektir.
Bu amaç doğrultusunda faaliyete başlamış olan tiyatrolarımız ne kadar başarılı olduklarını
yoğun izleyici kitlesiyle ortaya koymuştur.
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Balçova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren
tiyatro topluluklar ve diğer tiyatroların sahnelemiş olduğu gösteriler aşağıdaki gibidir:
· 28 Ocak Cuma 2015
“ Sakıncalı Piyade/ Çocuk Oyunu”
· 13 Şubat Cuma 2015
“ Yaramazı Affetmek/ Çocuk Oyunu”
“ Soyut Padişah
· 3 Nisan Cuma 2015
“Seyircili Seyir Defteri”
· 23 Nisan 2015
“ Gökkuşağı Ülkesi / Çocuk Oyunu”
“Kahraman Korsanlar/ Çocuk Oyunu”

216

Kültür evinde Yapılan Faaliyetler
Kültür evinde yapılan etkinlikler Balçovalıların sanatsal anlamda paylaşımlarını ve bir araya
gelmelerini sağlamaktadır. Balçovalılar kişisel ya da karma sergilerle yapmış oldukları eserleri
Kültür evimizde halkın beğenisine sunma fırsatı bulmaktadırlar.

· 06 Nisan / 02 Mayıs 2015
Şebnem ÖNEM - Üç Boyutlu Kat-ı Sergisi–Kültürevi
· 04 / 16 Mayıs 2015
Nevin ÖNEM - Kişisel Resim Sergisi–Kültürevi
· 18 / 23 Mayıs 2015
Nicat MUHTARLI - Kişisel Resim Sergisi–Kültürevi
· 25 / 30 Mayıs 2015
Semtevleri Sergi
· 08 / 13 Haziran 2015
İbrahim AYLI -Üç Boyutlu Kat-ı Sergisi–Kültürevi
Ayrıca Kültürevinde çeşitli anma, toplantı ve dinletiler de yapılmaktadır.
2015 Yılı Anma, Söyleşi ve Panelleri
· 08 Mart 2015 / Söyleşi
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
“Yeni Türkiye ve Kadınlar”
Konuşmacılar:
-Selin SAYEK BÖKE
-Hilal DOKUZCAN
217

·
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17 Nisan 2015 / Panel
“Aydınlanma Işığı Sönmedi, Sönmeyecek”
Köy Enstitülerinin 75. Kuruluş Yıl Dönümü
Yılmaz BÜYÜKERŞEN 'e Aydınlanma Onur Ödülü'nün verilmesi
Konuşmacılar :
-Mustafa BALBAY
-Evin İLYASOĞLU
-Ahmet İNAM
-Zeynep ORAL
-Engin TONGUÇ
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Müdürlüğümüz sosyal ve toplumsal açıdan önemli olan olayları kişi ve günleri halkın gündeminde
tutmak ve bu tür gün ve olayların belleklerden silinmesini önlemek amacıyla çeşitli etkinlikler
düzenlenmiştir.
Siyaset, bilim ve düşün insanlarını Balçova'da konuk etmiş ve Balçova Halkı ile
buluşturmuştur. Bu düzenlenen etkinlikler tüm İzmir halkına hitap eder hale gelmiştir.
Konser, Turnuva ve Halk Dansları Gösterileri
Balçova Belediyesi'nin diğer bir hizmeti de Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği
korolarıdır. Ekim ayında kurulmuş olan Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu Balçovalılar tarafından
yoğun ilgi görmüştür.

EFEM Gençlik ve Spor Kulübü ile yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa yürütülen
çalışmalarla Balçova genelinde 2015 yılı süresince belirli yaş grupları arasındaki çocuk ve
gençlerimiz halk dansları eğitimi almaktadır.
Tüm Balçovalılar kurslarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilmektedir.
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15 Ocak 2015 - Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
20 Ocak 2015 - Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri
12 Mayıs 2015 - Balçova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri
27 Mayıs 2015 - Balçova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri
30 Mayıs 2015 - Balçova Halk Dansları Grubu Yıl Sonu Gösterisi
13 Haziran 2015 - EFEM Halk Dansları Grubu Yıl Sonu Gösterisi
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Ramazan Ayında Etkinlikleri
(Türk Sanat Müziği Korosu Konseri-Gölge Oyunu–Orta Oyun)

22/06/2015
26/06/2015
29/06/2015
03/07/2015
06/07/2015
10/07/2015
15/07/2015
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Taş Park
Teleferik Mahallesi Sarıpınar Meydanı
Eğitim Mahallesi Sevgi yolu
Onur Mahallesi Sevgi Yolu
Çetin Emeç Şehit Öğretmenler Parkı
Yüzbaşı Şerafettin Parkı
Cumhuriyet Meydanı

· 24 Ağustos 2015
Uluslararası Halk Dansları Festivali - “Cumhuriyet Meydanı”
· 30 Ağustos 2015
Uluslararası Halk Dansları Festivali - “İzmir Ekonomi Üniversitesi Amﬁ Tiyatro”

2. Protokol ve Halkla İlişkiler Birimi
-
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Balçova İlçe Tören ve Anma Komitesi ile yapılan toplantılar sonucunda;
12 Mart Mehmet Akif ERSOY'u Anma Haftası ve İstiklal Marşının Kabulü,
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı,
19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri Kaymakamlıkla ortaklaşa düzenlenmiştir.
-

-

-

-

-
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Birimimize şahsen, 2792030 No’lu Dilek ve Öneri Hattıyla ve balcova@balcova.bel.tr,
halkla iliskiler@balcova.bel.tradreslerine elektronik posta göndererek başvuran
vatandaşlarımızın sorunları PROBEL şikâyet programında kayıt altına alınarak ilgili
birimlere sistemden iletilmiş, takibi yapılarak sonuçla ilgili vatandaşlarımıza gerekli bilgiler
verilmiştir.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde belediyemize müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme
başvuruları alınarak Bilgi Edinme kapsamındave BİMER'den (Başbakanlık İletişim
Merkezi) gelen 117 şikâyet ilgili birimlere yönlendirilmiş, sonuçları takip edilerek yasal
süre içinde cevap verilmesi sağlanmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile birlikte Birimimiz 2015 yılı içerisinde, ilçemizde vefat eden
454 vatandaşımızın cenaze işlemlerinin kolaylaştırılması, mezar yeri ayarlanması
konusunda ailelerine hizmet vermiş, mezarlıklara ulaşım konusunda ücretsiz servis hizmeti
sağlamış, taziye evlerine asgari 50 pide ve ayran, sandalye vb. hizmetleri sağlayarak acılı
günlerinde destek olmaya çalışmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile birlikte İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi olmayan
ailelere destek olmak amacıyla vefat eden 14 vatandaşımızın şehir dışına cenaze nakilleri
sağlanmıştır
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle birlikte İlçemizde yaşayan ve vatani görevlerini
yerine getirmek için askere giden 98 gencimize vatani görevleri sırasında kullanabilecekleri
ihtiyaç malzemelerini içeren birer çanta hediye edilmiştir.

-

-

-

-
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Özel Kalem Müdürlüğümüz ile Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu'nun birlikte
düzenlediği ''Hamsi Şöleni” etkinliğinin koordinasyon ve protokol işlemleri Birimimiz
tarafından gerçekleştirilmiştir.
2015 yılı içerisinde maddi durumu iyi olmayan 150 öğrencimize yönelik Etüt Merkezi
açılmış, etüt çalışmaları sonucu öğrencilerimizin derslerindeki başarı oranları arttırılmıştır.

Özel Kalem Müdürlüğünün yapmış olduğu 17 Nisan Köy Enstitüleri Kuruluş yıl dönümü
etkinliği organizasyonuna destek verilmiştir.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile birlikte Ramazan ayı öncesi İlçemizde bulunan 11 camii ve
mescidin temizliği yaptırılmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile birlikte Ramazan ayı içerisinde İlçemizde birlik ve
beraberliği pekiştirmek için İlçemizde yaşayan 4600 kişiye yönelik iftar yemekleri
düzenlenmiştir.
Ramazan ayı içerisinde Belediyemizin düzenlemiş olduğu Ramazan Eğlencelerine katkı
sağlanmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğümüz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz/Spor Birimi ve
Birimimizin ortaklaşa yapmış olduğu çalışmada, İlçemizde yaşayan ve maddi durumu iyi
olmayan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla,
düzenlenen “ Yaz Okulu “ kapsamında 360 öğrencimize yönelik Aqua Park havuz etkinliği,
Gezegen Evi gezisi, Sinema etkinliği, Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezisi, Müze gezileri
düzenlenmiştir.

-

Özel Kalem Müdürlüğümüz ile ortak yapılan çalışmada İlçemizde yaşayan başarılı ve maddi
durumu iyi olmayan öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla
3044 öğrenci havuza götürülmüştür.

-

2015 yılında belirli zamanlarda Kızılay ile ortaklaşa kan bağış kampanyası düzenlenmiştir.
Özel Kalem Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne
Birimimiz tarafından katkı sağlanmıştır.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlemiş
olduğu, Birimimizin de destek verdiği, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik “Halk
Oyunları Gösterileri” düzenlenmiştir.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile birlikte İlçemizde yaşayan ve Üniversite sınavında başarı
gösteren öğrencilerimizin başarılarını paylaşmak ve öğrencilerimizi ödüllendirmek
amacıyla 312 öğrenciye yönelik plaket töreni düzenlenmiştir.
Özel Kalem Müdürlüğümüz ile birlikte 13-21 Ekim tarihleri arasında Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Burs Grubuna destek olmak amacıyla İlçemizde bulunan
Ege Veteran Tenis Derneği ile birlikte '' Cumhuriyet Çocukları “ adlı tenis turnuvası
düzenlenmiştir.
14 Kasım Diyabet Günü münasebetiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Endokrinoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik
Ekonomi Üniversitesinde panel düzenlenmiştir.

-

-

-

-
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-

Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek ve çözüm için ﬁkirlerini almak üzere
İlçemizin 8 mahallesi ve muhtelif sokaklarında Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve
Birim Müdürlerinin katıldığı çok sayıda toplantılar düzenlenmiştir.

-

Birimimiz tarafından; İlçemizdeki esnaﬂarımızın sorunlarına çözüm bulmak, Belediye
faaliyetleri ve projeleriyle ilgili esnaﬂarımızın görüşünü almak amacıyla esnaﬂarın,
Belediye Başkanının, Başkan Yardımcılarının, Balçova Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanının ve Birim Müdürlerinin katıldığı çok sayıda toplantı düzenlenmiştir.

-

-
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Özel Kalem Müdürlüğümüzün ilçemizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşları, İlçemizde
bulunan okullarımız aile birlikleri ile birlikte yıl içinde yaptığı Çanakkale, Ankara, Afyon ve
Samsun gezilerinin koordinatörlüğü birimimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
2015 yılında belirli zamanlarda Belediye Başkanımız ile okul aile birliklerinin toplantılarda
buluşturulması sağlanmıştır.

3.Spor Birimi
- Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen, Mahalleler arası futbol turnuvası 2015 yılında da

tekrarlanmış olup, katılan tüm sporculara spor malzemeleri ücretsiz verilmiştir
- 24 Ocak 2015 – 1 Şubat 2015 tarihleri arasında 1 haftalık etkinlik programı oluşturulmuş olup;
futbol-basbetbol-voleybol-jimnastik-tenis branşlarında turnuvalar düzenlenmiş, aerobikanne/çocuk jimnastiği branşları, sosyal etkinlikler yapılmıştır.

-
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19 Mayıs 2015 yılı Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, tüm spor okulları
branşlarınınve vatandaşlarımızın katılımıyla, tesislerimizde spor yaparak
gerçekleştirilmiştir.
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-

-

-
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23 Nisan 2015 yılı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir'deki Ana okullarının
katılımıyla, saha içi gösterileriyle spor sahamızda gerçekleştirilmiştir.
29 Ekim 2015 yılı Cumhuriyet Bayramı tüm spor okulları ve halkımızın katılımıyla,
Cumhuriyet Bayramı kutlanmıştır.
Spor okulumuz aerobik branşı etkinlikleri çerçevesinde, ayda bir yoga dersleri etkinlikleri
yapılmıştır.
Türkiye Satranç Federasyonu ile İzmir satranç şampiyonası kapalı spor salonumuzda başarı
ile gerçekleştirilmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi ile alt yapı sporcularımızın, performans ölçümleri
yapılarak,Sporcuların eksik yönleri tespit edilmiştir.
Balçova İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Spor Birimimiz aerobik grubunda çalışmalara katılan
kursiyerlerimize sağlık taramaları yapılmıştır.
Müdürlüğümüz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknoloji YüksekOkulu ile
Pre-menopozal dönemdeki kadınlarda hepsinin IL-6 ve demir metabolizması üzerine
etkisiüzerine bilimsel çalışma yapılarak etkinliğe katılan aerobik grubundaki kadınlara,
çalışma sonuçları verilmiştir.
30 Mayıs 2015 tarihinde tüm spor okulu branşlarının katılımıyla yılsonu gösterileri
sporcuların aileleriyle birlikte başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Kültür Müdürlüğümüzle ortaklaşa olarak İlköğretim çağındaki çocuklara yüzme
sporunuöğretmek, özgüven ve yaşama sevincini arttırmak, tatil zamanlarını olumlu yönde
değerlendirilmesi, çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine olan katkısını
arttırmak amacıyla 03.06.2015 - 01.08.2015 tarih aralığında 05-13 yaş grubunda ki İlçemiz
de bulunan İlköğretim çağında ki çocuklara yönelik belediyemiz spor tesislerine kurulan
portatif zemin üstü havuz kiralaması yapılmış olup 422 kişiye hizmet verilmiştir.

-

-

İlçemizdeki 4 amatör futbol takımımızın ve 4 Master spor kulübü antrenmanları ve
müsabakaları, Spor Tesislerimizin suni çim futbol sahasında yapılmaktadır.
İlçemizdeki İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerine
Amerikan futbolu, futbol ve basketbol branşlarında spor tesislerimizde spor eğitimi
yapmaları sağlamıştır.
Balçova Belediyesi Spor Okulları'ndan 2015 yılında eğitim gören öğrenci sayısı ve branşlar
aşağıda belirtildiği gibidir.

BRANŞLAR
Aerobik
Basketbol
Jimnastik
Futbol
Tenis
Voleybol
Anne & çocuk cimnastiği
Sağlıklı yaşam grupları
Açık alan sporu
Doğa yürüyüşü
Yaz okulu
Yüzme
Spor tesisinden ücretsiz
faydalan kurumlardan
TOPLAM
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KATILIMCI
1003
396
382
570
155
302
396
630
150
500
358
422
1050

6314

4. Engelli Hakları Masası
Masanın kuruluş amacı engellilere ve ailelerine sağlık, eğitim ve istihdam hizmetlerinde
danışmanlık ve sosyal destek vermek, engellilerin yaşam kalitelerini arttırmak ve sosyal hayata
daha aktif katılımlarını sağlamaktır. 2015 yılında engelli hakları masasında yürütülen faaliyetler
aşağıdaki gibidir:
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

233

Belediyemiz hizmet binasını engellilerin kullanımını kolaylaştırmak için düzenlemeler
yapılmıştır (Engelli tuvaletinin kapı değişimi, wc acil yardım butonu, ana giriş kapısına
kırmızı şerit, asansör içi sesli kat ikazı, asansör tuşları ve indüksiyon döngü sistemi, 2065
telefon mesaj sistemine uyarlandı, kaldırımın sıfırlanması)
Belediye çalışanlarına yönelik engelli haklarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıştır
Halkapınar Spor Salonu'nda Zihinsel Engelliler Federasyonu'nun düzenlediği etkinliğe
katılım sağlanmıştır.
Semtimizdeki çocuk parklarının engelli çocuklarımız ve engelli vatandaşlarımızın
kullanımına uygun olacak şekilde düzenlemesine katkı yapılmıştır
2 Nisan 2015'de Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Otizm farkındalık toplantısına
katılım sağlanmıştır.
6 Nisan 2015'de İlçe Milli Eğitim ve Kaymakam'ın katıldığı sevgi temalı toplantıya Engelli
folklor grubumuzla katılım sağlanmıştır.

ODER “Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği'nin kuruluşunun 15. yıl
kutlamasına katılım sağlanmıştır.
Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ODER “Otistik Çocukları Koruma ve
Yönlendirme Derneği'nin düzenlediği konsere katılım sağlanmıştır.
Orman içi piknik alanında “Anadolu Down Derneği” ve Batman ili downçocuklarının
tanışma yemeği düzenlenmiştir.
Engelliler Haftası törenlerine ve Fuar Celal Atik Salonu'na halk oyunumuzla beraber katılım
sağlanmıştır.

·
·
·
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Seferihisar'da 13 Mayıs “Engelliler ve Deprem” paneline katılınmıştır.
14 Mayıs Engelliler haftası kapsamında Tepekule İzmir Salonu'nda yapılan “Engelli
Erişebilirlilik” paneline katılım sağlanmıştır.
10-16 Mayıs Engelliler haftası dolayısıyla Belediyemiz 8. katında Engelli vatandaşlarımıza
yönelik etkinlikler düzenlenmiştir.

·
·

·
·
·
·
·
·
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Gaziantep otizm çocuklarında “Sağlık Gülüşleri” isimli projede 489 çocuğun diş tedavisinin
gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
Semt evleriyle iş birliği içerisinde engelli ailelerine yönelik sorunlar ve çözüm yolları
konusunda toplantılar başlatılmıştır.

Büyükşehirde yapılan Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nin yaptığı Engelsiz Plaj ve Rıhtım
öğrenme etkinliğine katılım sağlanmıştır.
İlçe Belediyelerin engelli hizmetleri konusunda yönerge hazırlanmasıyla ilgili toplantıya
katılım sağlanmıştır.
Belediye personellerimize yönelik Engellilerle iletişimi kolaylaştırmak amacıyla “İşaret
Dili Kursu” verilmiş olup bir aylı periyot sonunda sertiﬁka verilmiştir.
Gaziemir Belediyesi'nin “Engelli ve Kadın” adlı paneline katılım sağlanmıştır.
Ege Üniversitesi “Engelliler ve Üniversiteler” çalıştayına katılım sağlanmıştır.
Dünya Engelliler Haftasında Engelli Folklörgrubumuz fuarda düzenlenen gösteriye
katılmıştır.

·
·

·

İlçemiz de ikamet eden engelli vatandaşların gelir sağlamaları amacıyla nikâh şekeri
yapmalarına katkı sağlanmıştır.
İlçemizde bulunan engelli vatandaşlarımıza yönelik belediyenin 8. katında yılbaşı eğlencesi
düzenlenip katılımda bulunanlara yılbaşı hediyeleri verilmiştir.

İlçemiz de korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç kişileri mümkün olduğunca kendi
çevrelerinden koparmadan ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çeşitli hizmetler verilmiştir.

Akülü araç
Manuel tekerlek
Jelli akü bakım
Hasta yatak & Havalı yatak
Tekerlekli araç
Çok amaçlı engelli araç
Mama torbası
İşitme cihazı
Oksijen maskesi
Kolostomi torbası – ilaçları
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25 Adet
22 Adet
13 Adet
25 Adet
3 Adet
5 Adet
360 Adet
4 Adet
2 Adet
360 Adet
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5.Dayanışma Evi
Birim Balçova'da yaşayan alım gücü düşük ailelere yardım amacıyla; “ihtiyacın yoksa al
getir, ihtiyacın varsa al götür” sloganıyla 17 Aralık 2007 göreve başlamıştır. Kasım 2007 de P&G
(Procter&Gamble) şirketinin gönderdiği 1 tır kıyafet, bazı kurum ve kuruluşların bağışları ile
başlayan dayanışma, Balçovalı'ların evlerinde kullanmadıkları, kullanıma uygun olan kıyafetleri
Dayanışma Evi'ne getirmesi ile her geçen gün artarak devam etmektedir. Birim sadece kıyafet
yardımıyla kalmayıp büyük ve küçük ev eşyaları da toplayıp dağıtmaya devam etmektedir. 2015
yılında yapılan yardımların mahallelere göre dağılımıaşağıdaki gibidir:

Çetin Emeç Mahallesi
Fevzi Çakmak Mahallesi
Eğitim Mahallesi
İnciraltı Mahallesi
Bahçelerarası Mahallesi
Onur Mahallesi
Teleferik Mahallesi
Korutürk Mahallesi

100 aileye 3014 parça eşya
65 aileye 2687 parça eşya
76 aileye 3134 parça eşya
15 aileye 595 parça eşya
30 aileye 669 parça eşya
69 aileye 2020 parça eşya
56 aileye 2358 parça eşya
13 aileye 865 parça eşya

Toplamda 469aileye 15754 parça kıyafet, 152 aileye ise; 2519Parça ev tekstili(çarşaf,
yastık, yorgan, battaniye, pike) dağıtılmıştır. Bunların yanı sıra çok sayıda oyuncak, küçük ev
aletleri ve 3 adet televizyon dağıtılmıştır.
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6.Semt Evleri
Balçova Belediyesi Semt Evleri ProjesiT.C Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik
Fonu ve Dünya Bankası “Sosyal Risk Azaltma Projesi” ne sunulan proje, katkı almaya hak kazanmış
ve 1 Aralık 2005 itibariyle “SRAP” desteğiyle çalışmalarına başlamıştır. Balçova'da Eğitim
Mahallesi, Çetin Emeç Mahallesi, Teleferik Mahallesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Onur Mahallesi,
Meşale – Olimpiyat Sitesi veKorutürk Mahallesi Semt Evleri faaliyet göstermektedir.
Semtevlerinin 2015 yılı faaliyetleri aşağıda belirtildiği gibidir:
· Semtevlerinin görev sahası içindeki mahallelerdeki ekonomik durumu yetersiz olan
çocuklar, yazın 28.06.2015-28.08.2015 tarihleri arasındaTermal Otel Aqua City'ye
götürülmüştür
· 13.12.2015 ve 30.12.2015 tarihleri arasında hediyelik eşya fuarına katılım sağlanmıştır.
· Kursiyerlerin semtevleri kurslarında aldıkları eğitimden sonra yaptıkları ürünleri
sergilemeleri için çeşitli yerlerde kermesler düzenlenmiştir
· Belediye tarafından düzenlenen tüm etkinliklerin yanı sıra çeşitli yerlerde düzenlenen
söyleşi, seminerlere ve gezilere katılım sağlanmıştır.

·
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Solunum Yolu Hastalıkları Semineri Astım-Koah - Meme Kanseri Semineri - Prostat
Kanseri– Kooperatif - Ebola Virüsü - Çoklu İlaç Kullanımı - Kızılay Kan Bağışı - Stresle Baş
etme - Sigarayı Bırakma - Olumlu Anne Babalık - Tansiyon Hastalığı Hakkında Genel
Bilgilendirme - Diyabet İle ilgili Bilgilendirme Semineri - Menopoz İle İlgili Bilgilendirme
Semineri konulu seminerlere katılım sağlanmıştır.

·

Semtevlerinde düzenlenen her kurs 4 hafta süreyle ortalama 15 kişilik sınıﬂarda
uygulanmaktadır. Bu kurslar :

Mefruşat Kursu
Ev Dekorasyonu
Kurdele Nakışı Kursu
Resim Kursu
Ahşap Boyama Kursu
Makine Nakışı
Takı Tasarım Kursu
Rölyef
Dekoratif Sabun
Brezilya Nakışı
Satranç Kursu
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Korutürk Mah. Semtevi Faaliyetleri

Çetin Emeç Mah. Semtevi Faaliyetleri

25 aileye bebek bezi
31aileye taziye ziyareti
603 aileye erzak yardımı
116 aileye hasta bezi yardımı
276 aileye ramazan ayı erzak yardımı
84 aileye okul araç gereçleri yardımı
25 hasta ziyareti - 99 hasta nakli
Yılbaşı akşamı 5 ev ziyareti

138 aileye bebek bezi
41 aileye taziye ziyareti
350 aileye erzak yardımı
20 aileye hasta bezi yardımı
450 aileye ramazan ayı erzak yardımı
119 aileye okul araç gereçleri yardımı
20 hasta ziyareti - 10 hasta nakli
Yılbaşı akşamı 5 ev ziyareti

TeleferikMah. Semtevi Faaliyetleri

Onur Mah. SemteviFaaliyetleri

48 aileye bebek bezi
32 aileye taziye ziyareti
65 aileye erzak yardımı
20 aileye hasta bezi yardımı
177 aileye ramazan ayı erzak yardımı
40 aileye okul araç gereçleri yardımı
41 hasta ziyareti - 19 hasta nakli
Yılbaşı akşamı 3 ev ziyareti

65 aileye bebek bezi
110 aileye taziye ziyareti
150 aileye erzak yardımı
58 aileye hasta bezi yardımı
350 aileye ramazan ayı erzak yardımı
108 aileye okul araç gereçleri yardımı
45 hasta ziyareti - 10 hasta nakli
Yılbaşı akşamı 3 aileye ev ziyareti

Fevzi Çakmak Mah.
Semtevi Faaliyetleri

Eğitim Mah. Semtevi Faaliyetleri

48 aileye bebek bezi
50 aileye taziye ziyareti
55 aileye erzak yardımı
47 aileye hasta bezi yardımı
260 aileye ramazan ayı erzak yardımı
126 aileye okul araç gereçleri yardımı
30 hasta ziyareti - 15 hasta nakli
Yılbaşı akşamı 3 aileye ev ziyareti

70 aileye bebek bezi
45 aileye taziye ziyareti
150 aileye erzak yardımı
45 aileye hasta bezi yardımı
570 aileye ramazan ayı erzak yardımı
203 aileye okul araç gereçleri yardımı
56 hasta ziyareti - 21 hasta nakli
Yılbaşı akşamı 3 ev ziyareti

Meşale – Olimpiyat Sitesi SemteviFaaliyetleri
20 aileye bebek bezi
27 aileye taziye ziyareti
1 aileye hasta bezi yardımı
123 aileye ramazan ayı erzak yardımı
24 aileye okul araç gereçleri yardımı
25 hasta ziyareti

241

242

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz stratejik planlarda yer alan hizmetleri yerine getirmiştir.
Diğer Hususlar
Müdürlüğümüzün 2015 çalışmaları 16 Memur, 14 Kadrolu işçi, 54 Hizmet Alımı yoluyla
görevlendirilen personel ile yürütülmüştür.
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SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri

I- Faaliyetlerimiz
Sosyal Yardımlar
A) Nakdi Yardımlar

Belediye sınırları içinde ikamet eden ve dar gelirli, muhtaç, yoksul, düşkün ve engellilere sosyal,
sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla, süreli veya geçici
nitelikte, bir defa veya periyodik olarak 57 kişiye nakdi yardım yapılmıştır.
— Eğitim Yardımı;
Belediyemiz her fırsatta eğitime destek olmakta, eğitim konusunda öğrencilerin daha donanımlı
ve iyi şartlarda yetişmeleri için gayret göstermektedir. Okulların açılmasıyla beraber bazı aileler
çocukların okul masraﬂarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bu konuda müdürlüğümüze
başvuran ailelerin durumları tespit edildikten sonra gerekli eğitim yardımı yaparak ailelerin yükü
haﬁﬂetilmektedir. Bu kapsamda 236 öğrenciye eğitim yardımı yapılmıştır.

Nakdi Yardım
Kişi Sayısı

293
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Nakdi Yardım
Miktarı

251.832,00-TL

A) Ayni Yardımlar
Değerlendirme komisyonunun belirlediği kriterler doğrultusunda veBelediye sınırları içinde
ikamet eden vatandaşlara yakacak, giyecek, ev eşyası, kırtasiye, eğitim malzemesi, gıda, tıbbı araç
gereç ve medikal malzeme yardımları ayni yardım altında süreli veya geçici nitelikte, bir defa veya
periyodik olarak ayni yardım yapılmıştır.
— Gıda Yardımı;
Belediyemiz tarafından ilçemizde ikamet eden geçici ekonomik sıkıntıları olan
vatandaşlarımızaramazan ayı içerisinde ve diğer aylarda gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
erzak yardımı yapılmış ve dağıtılan gıda kolilerimizin içindeki ürünlerin kaliteli ve sağlıklı
olmasına özellikle dikkat edilmiştir. (Graﬁk-1)

Grak 1: Gıda Yardımı

Ramazan Paketi Kişi
Sayısı

Ramazan Paketi
Yardım Miktarı

2025

90.055,80-TL
Tablo-2

Gıda Çeki Yardımı

Gıda Çeki Yardım
Miktarı

800

40.627,00-TL
Tablo-3
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— Okul Kıyafeti Yardımı;
Belediyemiz okul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara okul kıyafeti vererek hem aile bütçelerine,
hem de çocukların okullarına daha büyük heyecanla başlamasına katkı sağlamıştır. İhtiyaç sahibi
olduğunu tespit ettiğimiz 696 çocuğumuzun okul kıyafetleri temin edilmiştir.
(Graﬁk-2)

Grak 2 : Giyim Yardımı
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— Kırtasiye Seti Yardımı;
Belediyemiz her fırsatta eğitime destek olmakta, eğitim konusunda öğrencilerin daha donanımlı
ve iyi şartlarda yetişmeleri için gayret göstermektedir. Okulların açılmasıyla beraber bazı aileler
çocukların okul masraﬂarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bu konuda ilköğretim
öğrencilerine yönelik kırtasiye ve çanta yardımı yaparak ailelerin yükü haﬁﬂetilmiştir.Bu kapsamda
1.500 öğrenciye kırtasiye seti yardımı yapılmıştır.
— Yakacak Yardımı;
Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olan temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve
hayatlarını en düşük seviyede sürdürmekte olan dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilerin
yakacak ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 981 vatandaşımıza yakacak yardımı yapılmıştır.

Grak 3 : Yakacak Yardımı

— Asker Çantası Yardımı;
İlçemizde ikamet eden belediyemize müracaat eden vatani görevini yapmak isteyen
vatandaşlarımıza, 100 adet asker çantası yardımı yapılmıştır.
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— Hasta Bezi Yardımı;
İlçemizde ikamet eden belediyemize müracaat eden engelli ve yatalak hasta vatandaşlarımıza,
düzenli olarak 1.672 adet hasta bezi yardımı yapılmıştır.

Grak 4 : Hasta Bezi Yardımı
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— Bebek Bezi Yardımı;
İlçemizde ikamet eden belediyemize müracaat eden ve doğum yapan ailelere düzenli olarak 414
aileye bebek bezi yardımı yapılmıştır.

Grak 5 :Bebek Bezi Yardımı

— Tıbbi Destek Malzeme Yardımı;
İlçemizde ikamet eden 93 mağdur ve engelli hasta vatandaşlarımıza başvuruları neticesinde
ihtiyaçlarına göre gereken tıbbi destek malzeme yardımı yapılmıştır. Aynı zamanda 190 hasta
vatandaşımıza ilaç ve 56 yeni doğan bebeğimize mama yardımı yapılmıştır.

Grak 6 :Tıbbi Destek Malzeme Yardımı
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— Aşevi Yemek Hizmeti;
İlçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden yaşlı, engelli ve muhtaç 482 kişiye pişmiş yemek
hizmeti verilmiştir. (Fotoğraf Konulacak)
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· Dış Yardım;
Tunceli ilinde kardeş belediyemiz olan Hozat Belediyesinin istekleri
doğrultusunda 29.851,90- TL tutarında yardım desteğinde

Hozat Belediyesi

Hozat Belediyesine Yardım
Miktarı

Hasta Bezi

15.000 Adet

Bebek Bezi

22.000 Adet

Özellikli Hasta Yatağı

4 Adet
Tablo-4

İlçemizde bulunan Niyazi Uğur Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağlı
bulunan ve öğrenimlerine devam eden öğrencilere verilmek üzere
yardım vakfı'na 12.602,70-TL tutarında gıda yardımında bulunulmuştur.

Niyazi Uğur Vakfı Yardımı

Niyazi Uğur Vakfı Gıda
Yardım Miktarı

12 Kalem Gıda

12.602,70-TL
Tablo-5

Muhtaç Talebelere Yardım Derneğinde bağlı bulunan ve
öğrenimlerine devam eden öğrencilere verilmek üzere yardım vakfına
(22 kalem) gıda yardımında bulunulmuştur.

Muhtaç Talebelere Yardım
Derneği

Muhtaç Talebelere Yardım
Derneği Yardım Miktarı

22 Kalem Gıda

42.134,60- TL
Tablo-6
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İlçemizde değişik zamanlarda çıkan ev yangınlarında zarar gören dar gelirli vatandaşlara destek
olunmuştur.
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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Müdürlüğümüz, Belediyemizin İnsan odaklı Sosyal Politikaları çerçevesinde hedeﬂediği kitleye
ulaşmış, vatandaşa bu çerçevede hizmet sunulmuştur.
Diğer Hususlar
Müdürlüğümüzün 2015 çalışmaları 1 Memur, 1 Kadrolu işçi, 1 Hizmet Alımı yoluyla
görevlendirilen personel ile yürütülmüştür.
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MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyet ve Proje Bilgileri
1. Bütçe Hazırlama ve Uygulama Faaliyetleri
Müdürlüğümüzce 2015 yılı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin uygulanmasına
ilişkin yapılan işlemler şunlardır:
1.1. Ödenek Aktarma ve Ekleme İşlemleri:
Harcama birimlerinin talebi üzerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
2015 yılında Yedek Ödenek tertibinden 5.680.000,00 TL, Müdürlüğümüzün yeterli olmayan
kalemlerine de 161.909,56 TL.aktarma işlemleri yapılmıştır.
1.2. Belediyemizin 2016 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması:
2015 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli
Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım
Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara
ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlık
çalışmaları yapılmıştır.
Birimlerden gelen tekliﬂer doğrultusunda Belediyemizin 2016 dönemi bütçe tekliﬁ
hazırlanarak Belediye Meclisine sunularak kabul edilmiştir. Kabul edilen 2016 yılı Bütçesi mali
yılbaşında yürürlüğe girmiştir.
2. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetleri
2.1. Muhasebe İşlemleri:
Faaliyet döneminde; gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, emanet işlemlerinin yapılması ve diğer mali işlemlerin kayıt altına alınması ve raporlanması gibi muhasebe
hizmetleri muhasebe yetkilisinin sorumluluğunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler
Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütülmüştür.
Giderlerin ödenmesi aşamasında ödeme emri ve eki belgeler, 5018 sayılı Kanun'un 61'inci
maddesinde belirtilen yetki çerçevesinde ve yasal süresi içinde kontrol edilmiştir. Ödemeler nakit
mevcuduna, ödemede öncelik durumuna ve muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmıştır.
2015 yıl sonu itibarıyla yevmiye sayısı 7710'dur.
Taşınır İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları:
Taşınır işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44'üncü maddesine
dayanılarak hazırlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2015 yılı içinde 57 adet
taşınır işlemi gerçekleştirilmiştir.
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3-Stratejik Planlama Faaliyetleri
Belediyemiz çağdaş ve modern bir toplum anlayışını benimsemiş, hemşehrileri ile
dayanışma ve iş-birliği içerisinde, çağın gerektirdiği bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde
kullanabilen; sosyal, kültürel, ekonomik ve ﬁziksel alanda sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi
gerçekleştirmiş bir metropol kent olmayı vizyon edinmiştir. Bu amaç ve hedeﬂere yönelik olarak
2016 yılı Performans Programında yer alan vergi tahsilat oranın artırılmasına yönelik vergi tahsilat
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
2015 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıklarına esas olmak üzere Müdürlüğümüzün Birim Faaliyet
Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Birimine gönderilmiştir.
4. Gelir Tahakkuk, Tahsilat ve Takip Faliyetleri
Gelir Biriminin Görevleri :
Belediyemiz görev alanı dahilinde 1319 sayılı Emlak vergisi kanunu ile 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun ilgili hükümler gereği Vergi-resim ile Harçlarının tahakkuk ve 6183 sayılı
Amme Alacağı Tahsili Usulü Hakkındaki kanununa göre tahsilatını yapmaktadır.
213 sayılı Vergi usul Kanununun 107-127-133. maddeleri gereğince Belediyemiz alacağını
teminen mükellef nezdinde tebligat ve yoklama yapmaktadır.
Gelir Birimimiz Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi,İlan Reklam Vergisi, Eğlence
Vergisi,Para cezaları, Yol harcamalarına katılım payı İşgal harcı,Elektrik Tüketim Vergisi,
Haberleşme Vergisi tahakkuk ve tahsilatını yapmakta olup; borçlu mükelleﬂere alacağımızı teminen
tapu kütüğüne haciz şerhi koyulmaktadır.
Belediyemizce toplanan Belediye Gelirlerine ait tahsildar usulüne uygun olarak Belediyemiz
hesabına bankaya para yatırılmasını sağlar.
Posta çek hesabımıza ve banka hesabımıza gelen paralar ile ilgili mükelleﬂer hesabına işlenip
makbuzları kesilir.
1-) Evrak Kayıt Faaliyetleri
-Kamu kurum ve kuruluşlarından veya gerçek ve tüzel kişilerden gelen yazı ve belgeleri almak.
-Evrak kayıt ve işlemlerini (gelen-giden-re'sen) elektronik ortamda gerçekleştirmek.
-Günlü ve süreli evraklara zamanında cevap vermek.
-Mükellef başvurularına zamanında cevap vermek ve mükellefe ayrıca bilgi vermek(para iadeleri
evraklarında mükellefe telefonla bilgi vermek)
-Yazışmaları “Resmi yazışmalara uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”hükümleri
doğrultusunda yerine getirmek.
-Encümene havale olacak evrakları hazırlamak ve zamanında ilgili birime (yazı işleri
müdürlüğüne) ulaştırmak ve sonucunu takip etmek.
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-Avans Alımı durumunda evrakların hazırlanması.
-Belediyemize amme alacağından borçlu (25.000TL üzeri borçlular hk) mükelleﬁn Bankalar
nezdinde araştırma yapmak ve hesap üzerine bloke koymak amacıyla yazışmalarını yapmak.
2-) Tahakkuk Servisi Emlak+ÇTV):
Görev Tanımı:
Belediyemiz görev alanı dahilindeki Emlak vergisi ve Çevre temizlik vergisi tarh,tahakkuk ve
tabliğ işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca borcunu vadesinde ödemeyen mükelleﬂere 6183
sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki kanuna göre takip işlemlerini
gerçekleştrimektedir.
Görev Alanları:
a) 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre bina,arsa ve arazi vergilerinin tarh,tahakkuk ve tebliği.
b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 44. maddesine göre Çevre temizlik vergisinin
tarh,tahakkuk ve tebliğ işlemlerini gerçekleştirmek.
c) Satışı gerçekleştirilecek gayrimenkuller için kadastrosu tamamlanmış taşınmazlarla ilgili
kontrollerinin yapılarak rayiç bedelinin yazılması.
d) İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alacak vatandaşlarla ilgili borç kontrolünü yapmak ve
gerekli evrakları tanzim etmek.
e) İşyeri açma ruhsatı alacak vatandaşlarla ilgili borç kontrolünü yapmak ve gerekli evrakları
tanzim etmek.
f) Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi beyannamelerini süresi içinde vermeyen mükelleﬂerle
ilgili takip, kontrol ve yoklama işlemlerini gerçekleştirmek.
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3-) Tahsilat Servisi
Görev Tanımı
1- Belediyemiz görev alanında kalmakta olan Belediye vergileri, Belediye harçları,para
cezaları,harç ve ücretlerin tahsilatını yapmak.
Görev Alanları:
1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahakkuk eden vergilerin tahsilatını yapmak.
2-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre emlak vergilerinin tahsilatını yapmak.
3-3194 sayılı İmar kanunu, 5326 sayılı kabahatlar kanunu, 2559 polis görev ve selayetleri kanununa
göre tahakkuk eden para cezalarının tahsilatını yapmak.
4-213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341.347.ve 352. maddelerine göre tahakkuk eden vergi para
cezalarının tahsilatını, 213 sayılı Vergi Uusl kanununun 112. maddesine göre tahakkuk eden
gecikme faizinin tahsilatını, 6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre tahakkuk eden tecil faizinin
tahsilatını ve 6183 sayılı kanunun 51. maddesine göre tahakkuk eden gecikme zammının tahsilatını
yapmak.
5-Tahsil edilen Belediye gelirlerinin bordro, irsaliye ve teslimat müzekkerelerini hazırlayarak
belediye gelirlerini tam ve eksiksiz olarak belediye hesaplarının bulunduğu banka şubesine
yatırmak.
6-Adlarına tahakkuk etmiş vergi, vergi cezası, gecikme zamlarını belediyemiz posta çek hesabı ve
banka hesabına yatıran mükelleﬂerin tahsilat ve mahsup işlemlerini gerçekleştirerek mükellefe
gerekli bilgileri vermek.
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5-Genel Tahakkuk Servisi (İlan Reklam):
1-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12.13.14.15.16. maddelerinde yer alan ilan ve reklam
vergisinin tarh,tahakkuk ve tebligatının yapılması.
2-2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 17.18.19.20.21.22 maddelerinde yer alan eğlence
vergisinin tarh, tahakkuk ve tebligatının yapılması.
3-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.53.54.55.56.57. maddelerinde yer alan işgal
harcının tarh,tahakkuk ve tebligatının yapılması.
4-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.90.91.92.93.94. maddeleri gereğince yol
harcamalarına katılma payının tarh,tahakkukunun yapılması.
5-Tahsildarlarca kesilen makbuzların ve irsaliyelerin günlük ve aylık kontrollerinin yapılması.
6-Belediye imar,iktisat ve zabıta müdürlüğü tarafından kesilen para cezalarının takibi ve tahsilatının
sağlanması.
6-) İcra Memuru
1-Belediyemize ait amme alacaklarını vadesinde ödemeyen mükelleﬂerle ilgili 6183 sayılı Amme
Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki kanunun ilgili maddeleri gereğince borçlu malları ve 3. kişiler
nezdindeki alacakları takip etmek.
2-Takibe alınan mükelleﬂerle ilgili Vergi daireleri,Traﬁk tescil büroları,bankalar ve merkezi kayıt
kuruluşu ile gerekli yazışmaları yapmak.
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Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
Yıl içinde toplam 16 adet Asker Aile Yardımı başvurusu alınmış, önceki yıldan devam eden
ve yıl içinde eklenen başvurularla toplam 38.120,00 TL. ödeme yapılmıştır.
Belediyemizde kayıtlı bulunan vergi mükelleﬂerine ait 1500 adet adres güncellemesi
yapılmıştır.
Mükellef taramasının yapılması ve bildirimde bulunmayan 2300 mükellef tespit edilmiştir.
Vergi gelirlerindeki kaybı önlemek amacıyla 7000 adet takip işlemi, 2000 adet icra takip
işlemi yapılmıştır.
Diğer Hususlar:
Müdürlüğümüz ve Gelir Birimizde iş ve işlemler1 Müdür, 8 memur personel, 16 işçi
personel ve 4 şirket personeli eliyle yürütülmektedir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-

Üstünlükler

*Belediye çalışanlarının eğitim düzeyinin yüksek olması
* Başta STK ve muhtarlar olmak üzere, ilçedeki paydaşlarla olan iletişimin güçlü olması
* Belediye teknolojik altyapısının yeterli olması
* Sosyal belediyecilik anlayışının güçlü olması
* Belediyemizin mahallelerdeki Semtevleri aracılığıyla katılımcılığı güçlendirmesi
* Belediye hizmet birimlerinin tek bir hizmet binasında toplanmış olması
* Engelli haritasına sahip ilk belediye olması
* Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) projemiz olması
* Daha güvenli bir kent için MOBESE sisteminin varlığı
* Türkiye'de ilk kez bir belediyede Sigara Bıraktırma Merkezinin açılmış olması
* Eğitime desteğin ön planda tutulması
* İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum / kuruluşlarıyla iyi iletişim
B-

Zayııklar

* Mali kaynak yetersizliği
*Personel iş tanımlarının ve görev dağılımlarının net olmaması
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C-

Değerlendirme

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