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RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Başkan’ın Mesajı
Saygıdeğer Kocael l ler,
Yaşayan herkes n mutlu olacağı b r Kocael ç n; her yıl daha fazla değer katarak ve gönüllerde b r z oluşturarak el b rl ğ yle
çalışmaya devam ed yoruz.
Amacımız; Kocael 'y “Marka Kent” v zyonuyla buluşturmaktır. Kurumsal kapas tey gel şt rme, proakt f yönet m,
sürdürüleb l rl k anlayışı le h zmet çeş tl l ğ n ve katılımcılığı artırarak lerl yoruz. Aldığımız tasarruf tedb rler yle b rl kte
mal d s pl nden tav z vermeyerek, Kocael 'n n majını ve marka değer n artıracak öncü projeler m z ç n çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.
Altyapı ve üst yapı yatırımlarından akıllı şeh rc l k uygulamalarına, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı çoğaltan
ﬁk rlerden kültür ve sanata, ulaşımdan sağlık ve eğ t me, tur zmden sanay ye, afet ve r sk yönet m nden kent ve toplum
düzen ne kadar b rçok alanda, geleceğ n mutlu şeh r projeler n gel şt rd k. Amatör spor kulüpler m ze sah p çıkarak daha
rahat çalışab lmeler ç n mkanlar sunduk.
İnsan odaklı ve sosyal beled yec l k anlayışımızla k mseye kend n yalnız h sse rmed k. Çocuk, genç, engell , kadın, yaşlı,
ht yaç sah b kısacası; toplumun her kes m n n öncel k ve ht yaçlarına cevap verecek örnek projeler üretmeye gayret e k.
İnceled ğ n z rapor bu anlayışın sonuçlarını çer yor.
Mav bayraklı plajları, doğal güzell kler , tar h dokusu ve fest valler le Kocael 'de yaşamanın keyﬁ b r başka…
Şehr m z n ht yaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üreteb lmek ç n harcadığımız yoğun gayret s zler n takd r ne
bırakıyorum.
Daha yeş l ve tem z b r çevre, yaşamak ç n terc h ed len b r Kocael ç n özver yle çalışmaya devam eden çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ed yorum. Eser ve h zmetler m z n asıl sah b Kocael sak nler ne sevg ve saygılarımı sunuyorum.
Sevdamız Kocael da ma ler …

Doç. Dr. Tah r BÜYÜ KIN
Kocael Büyükşeh r Beled yes Başkanı
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2019 Yılı Faaliyet Raporu

I. GENEL BİLGİLER
Kamu mal yönet m alanında gerçekleşt r len reformların yasal
çerçeves n oluşturan 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve
Kontrol Kanunu le kamu kaynaklarının etk l , ekonom k ve
ver ml kullanımının yanı sıra mal saydamlık ve hesap
ver leb l rl k lkeler öne çıkmaktadır.
Bu lkeler n uygulanab lmes n sağlamak üzere kamu mal
yönet m s stem m ze dah l ed len temel araçlardan b r de temel
unsurları stratej k plan, performans programı ve faal yet raporu
olan performans esaslı bütçeleme s stem d r.
Stratej k plan ve performans programları le kamu dareler n n
temel pol t ka hede er ve bunların kaynak ht yaçları arasında
bağ l a n t ı ku r u l m a k t a ; ö ngö r ü l e n h e d e e re l ş k n
gerçekleşmeler se faal yet raporları aracılığıyla kamuoyu le
paylaşılmaktadır. 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol
Kanununun 41' nc maddes le kamu dareler n n stratej k
planlama ve performans programları uyarınca yürütülen
faal yetler , bel rlenm ş performans göstergeler ne göre, hedef
ve gerçekleşme durumu le meydana gelen sapmaların
nedenler n açıklayacak ve daren n faal yet sonuçlarını
gösterecek şek lde faal yet raporu hazırlamaları hükme
bağlanmış; bu raporlarda yer alacak hususlar,
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raporların hazırlanması, lg l darelere ver lmes , kamuoyuna
açıklanması ve bu şlemlere l şk n süreler le d ğer usul ve esaslar
Mal ye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 17 Mart 2006 tar hl ve
26.111 sayılı Resm Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g ren
Kamu İdareler nce Hazırlanacak Faal yet Raporları Hakkında
Yönetmel k le bel rlenm şt r.
5393 sayılı Beled ye Kanununun 56'ncı maddes le Beled ye
Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönet m ve Kontrol
Kanununun 41' nc maddes n n 4'üncü fıkrasında bel rt len
b ç mde faal yet raporunu hazırlar. Faal yet raporunda, bağlı
kuruluş ve şletmeler le beled ye ortaklıklarına l şk n söz
konusu b lg ve değerlend rmelere de yer ver l r. Faal yet raporu
N san ayı toplantısında beled ye başkanı tarafından mecl se
sunulur.
2015-2019 yılı Stratej k Planımızda da yer verd ğ m z temel
değerler m z doğrultusunda faal yetler m z; ver ml , etk l ,
sürdürüleb l r b ç mde h zmetler n sunulmasına ve kaynakların
etk n kullanımına destek sağlamak üzere planlanmakta ve
sorumluluk lkes b l nc yle gerçekleşt r lmekted r.
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Ham d Asım ÇÖKREN
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A- MİSYON VE VİZYON

2019 Yılı Faaliyet Raporu
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MİSYONUMUZ
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten,
verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden,
insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik
zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.

VİZYONUMUZ
Kocaeli'yi, yaşam kalitesiyle imrenilecek,
yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten
gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir körfez şehrine
dönüştüren model bir belediye olmaktır.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”
felsefesiyle çalışırız.

Katılımcı ve çoğulcu bir yönetim
anlayışını benimser, sivil toplum
faaliyetlerini destekleriz.
Tüm karar ve eylemlerimizi güvenilirlik, şeffaﬂık ve hesap verebilirlik
ilkelerine dayandırırız.
Riskleri yönetmenin, afet ve krizleri
yönetmekten daha önemli olduğuna
inanır; sorunlar yaşanmadan önlem
alırız.
Çevreye, tarihi mirasa, kültürel ve
toplumsal değerlere karşı duyarlıyız.
Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli
vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere
öncelik veririz.
Eğitim, kültür, turizm, sanat ve sporu
destekleriz.
Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi liyakat ve güven esasına
dayandırırız.

B- TEMEL
DEĞERLERİMİZ

Adalet, verimlilik ve yaşam
kalitesinden ödün vermeyiz.

Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal
gelişimini destekleriz.
Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemler
den ve teknolojiden yararlanırız.

Hasan ZER

13

2019 Yılı Faaliyet Raporu

C- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Beled yem z, 5216 sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanunu, 5393 sayılı Beled ye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve
Kontrol Kanunlarında bel rt len görev, yetk ve sorumlulukları le h zmetler n sürdürmekted r.
1-F z ksel Yapı

D- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

13/09/2006 tar hl ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan Kamu İdareler ne A t Taşınmazların Kaydına
İl şk n Yönetmel ğ n Ek-1 Kayıt Planında bel rtt ğ şek lde tüm taşınmazlarımızın kayıt türler bel rlenm şt r.
Beled yem z tarafından faal yet ve h zmetler n yürütülmes amacıyla kullanılan taşınmazlara a t tablo aşağıda yer almaktadır.
Taşınmaz Tablosu
Taşınmaz C ns

1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, S lolar ve Depolar
1.1.1.1. H zmet B naları
1.1.12.1. Fabr kalar
1.1.2.2. İlköğret m Okulları
1.1.2.3. Ortaöğret m Okulları
1.1.3.1. Sağlık Evler
1.1.3.2. Sağlık Ocakları
1.1.3.4. Hastaneler
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galer ler
1.1.4.11. İbadet Yerler
1.1.4.12. Eğ t m ve D nlenme B naları
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevler
1.1.4.8. S nema, T yatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları
1.1.4.9. Serg ve Fuar Alanları
1.1.5.1. Spor Sahaları
1.1.5.2. Spor Salonları
1.1.5.3. Stadyumlar
1.1.6.2. Oteller
1.1.7.2. D ğer Konutlar
1.1.7. Konutlar
1.1.9.1. Alışver ş ve İş Merkezler
1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar
1.1.9.5. Dükkân ve İşyer
1.2. Arsalar
1.3.1. Tarla
1.3.2. Bağ Bahçe
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar
1.5.10.1. Barajlar
1.5.10.3. Göletler
1.5.13. İskeleler
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları
1.5.16.6. Yolcu Term naller (Otogar)
1.5.2. Enerj Nak l Hatları
1.5.3. Su İsale Hatları
1.5.7. Yollar
1.5.8. Sulama Kanalları
1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenler
Toplam
Kaynak: Emlak ve İst mlak Da res Başkanlığı
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Yüzölçümü (m²)

Taşınmaz Sayısı

3.905,25
651.346,84
62.872,00
2.290,99
8.245,62
1.426,00
2.936,36
23.088,50
10.397,83
5.634,02
10.249,83
69.624,89
3.527,17
8.288,62
149.950,00
118.274,84
42.137,42
12.421,92
97.165,44
145.658,18
37.735,34
3.591.341,82
3.233.088,70
4.732.238,52
289.119,00
878.994,58
504.599,12
1.875.914,13
437.332,03
818,23
20.155,38
27.694,80
156.120,20
53.607,85
193.170,67
141,57
1.447,57

3
36
2
1
1
1
1
1
16
4
4
16
2
1
1
10
5
1
2
64
23
5
5
860
1.262
865
155
135
89
118
28
1
4
4
32
74
208
2
4

17.462.961,23

4.046
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Taşınır Tablosu
Aracın C ns

Beled yeye A t

K ralık

Toplam

3
2
59
8
34
15
1
1
16
77
28
11
8
9
20
32
6
2
332

25
45
140
5
3
1
151
3
28
100
2
66
28
7
1
8
613

28
2
59
45
148
39
15
1
4
1
16
151
3
105
128
11
2
8
75
20
60
7
1
14
2
945

Ambulans
Amﬁb k Araç
Arazöz
B nek Araz Taşıtı
B nek Oto
Cenaze Nak l Aracı
Çek c
Den z K rl l ğ Kontrol Gem s
Den z Süpürges
Den z Uçağı
D ğer Özel Amaçlı Taşıtlar
Haﬁf T car
İş Mak nes Aracı
Kamyon+Tanker+Tır
Kamyonet
Kar Tem zleme Aracı
Kontrol Botu (tekne)
Kurtarma Aracı
M n büs+m d büs
Motos klet
Otobüs
Traktör
V nç
Yol Süpürme Aracı
Yolcu Gem s
Toplam
Kaynak: Destek H zmetler Da res Başkanlığı

2- Örgüt Yapısı
5393 sayılı Beled ye Kanununa göre Beled ye dares ,
Beled ye Mecl s , Beled ye Encümen ve Beled ye
Başkanından oluşmaktadır.
Beled ye Başkanı
Beled ye Başkanı, Beled ye dares n n başı ve tüzel k ş l ğ n n
tems lc s d r. Büyükşeh r beled yes sınırları ç ndek
seçmenler tarafından doğrudan seç lmekted r. Kocael
Büyükşeh r Beled ye Başkanı; beled yen n stratej k plana
uygun olarak yönet lmes nden, beled ye kaynaklarının sevk
ve dares nden, beled ye mecl s n n ve beled ye encümen n n
aldığı kararların uygulanmasından sorumludur.
Beled ye Mecl s
Kocael Büyükşeh r Beled ye Mecl s , 5216 sayılı Büyükşeh r
Beled yes Kanununun 12'nc maddes gereğ Büyükşeh r
Beled yes n n karar organıdır.

Büyükşeh r Beled ye Mecl s , 2972 sayılı Kanunda göster len
esas ve usullere göre seç len üyelerden oluşur.
Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı ve lçe beled ye
başkanlarıyla b rl kte toplam 81 mecl s üyes (İzm t 8, Gebze
8, Gölcük 7, Darıca 7, Körfez 7, Der nce 7, Kartepe 7,
Çayırova 7, Baş skele 6, Karamürsel 6, Kandıra 6, D lovası 4)
mevcu ur. Kocael Büyükşeh r Beled ye Mecl s , her ayın
k nc haftası önceden Mecl s tarafından bel rlenen günde
mutat yer nde toplanır. (5216 sayılı Kanun, 13'üncü madde)
Beled ye Mecl s , 5393 sayılı Beled ye Kanununun 18' nc
maddes nde yer alan görevler yapmakla yükümlüdür.
Stratej k plan ve faal yet raporlarının onaylanması, bütçe ve
performans ölçütler n n bel rlenmes , bütçe ve kes n hesabı
kabul etmek, l çevre düzen planının ve mar planlarının
onaylanması g b genel h zmetler n yanında borçlanmaya
karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına,
tahs s g b kararlar almak bu görevlerden bazılarıdır.
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Kocael Büyükşeh r Beled ye Mecl s Kararları, 5216 sayılı
Büyükşeh r Beled yes Kanununun 14'üncü maddes
gereğ kes nleşt ğ tar hten t baren en geç yed gün ç nde
yürürlüğe g rmek üzere Kocael Val l ğ 'ne tesl m ed l r.
Kocael Büyükşeh r Beled ye Mecl s , 5216 sayılı
Büyükşeh r Beled yes Kanununun 15' nc maddes ne
göre çeş tl ht sas kom syonları kurmuştur. Mecl s
üyeler m z n tamamı çeş tl kom syonlarda görev
yapmakta olup, bu kom syonlar: İmar ve Bayındırlık
Kom syonu, Çevre ve Sağlık Kom syonu, Plan ve Bütçe
Kom syonu, Eğ t m, Kültür, Gençl k ve Spor Kom syonu,
Ulaşım Kom syonu, Hukuk Kom syonu, İs mlend rme
Kom syonu, Engell ler Kom syonu, Sosyal H zmetler ve
Halkla İl şk ler Kom syonu'dur.
Beled ye Encümen
5216 sayılı Büyükşeh r Beled ye Kanununun 16'ncı
maddes gereğ nce; Büyükşeh r Beled ye Encümen ,
Beled ye Başkanının başkanlığında, Beled ye Mecl s n n
kend üyeler arasından b r yıl ç n g zl oyla seçeceğ beş
üye le b r Genel Sekreter, b r Mal H zmetler B r m
Am r olmak üzere Beled ye Başkanının her yıl b r m
am rler arasından seçeceğ beş üyeden oluşur.
Beled ye Encümen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
uyarınca hale kom syonu olarak görev yapar. Oyların
eş tl ğ durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır. Çek mser oy kullanılamaz.
5393 sayılı Beled ye Kanununun 34'üncü maddes ne göre
Beled ye Encümen ; Stratej k plan ve yıllık çalışma
programı le bütçe ve kes n hesabı nceley p beled ye
mecl s ne görüş b ld r r, yıllık çalışma programına alınan
şlerle lg l kamulaştırma kararlarını alır ve uygular,
öngörülmeyen g derler ödeneğ n n harcama yerler n
bel rler, kanunlarda öngörülen cezaları ver r, verg , res m
ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Beled ye
uyuşmazlıklarının anlaşma ve tasﬁyes ne karar ver r,
taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahs s ne l şk n
mecl s kararlarını uygular; süres üç yılı geçmemek üzere
k ralanmasına karar ver r.
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KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ

1

Büyükşeh r Beled ye Başkanı
Genel Sekreter

2
3
4
5
6
7

Üye (Encümen Üyes -Baş skele)
Üye (Encümen Üyes -Der nce)
Üye (Encümen Üyes -Gebze)
Üye (Encümen Üyes -İzm t)
Üye (Encümen Üyes -Kartepe)
B r nc Hukuk Müşav r

8
9
10
11

Emlak ve İst mlak Da res Başkanı
İmar ve Şeh rc l k Da res Başkanı
Mal H zmetler Da res Başkanı

Kurumsal Yapı
Beled yem zde; başkan, genel sekreter, genel sekreter
yardımcıları, da re başkanları, müdürler, şe er, memur, şç
ve sözleşmel personelden oluşan h yerarş k b r yapı
bulunmaktadır.
Genel Sekreterl k, Te ş Kurulu Başkanlığı, Danışmanlar
ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan Beled ye
Başkanına;
Ulaşım Koord nasyon Merkez (UKOME), Altyapı
Koord nasyon Merkez (AYKOME), genel sekreter
yardımcıları, 1. Hukuk Müşav rl ğ , İnsan Kaynakları ve
Eğ t m Da res Başkanlığı, Mal H zmetler Da res
Başkanlığı ve Yazı İşler ve Kararlar Da res Başkanlığı
Genel Sekretere bağlıdır.
Kurumda 1 genel sekreter, 4 genel sekreter yardımcısı, 20
da re başkanlığı ve 89 şube müdürlüğü bulunmaktadır.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ulaşım Koord nasyon Merkez (UKOME)

Te ş Kurulu Başkanlığı

5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununa dayanılarak
Beled yem z bünyes nde kurulan ulaşım ve traﬁğ n
düzenlenmes , yolcu taşıma ücretler n n ve toplu taşıma
araçlarının hat ve güzergâhlarının bel rlenmes nde kararlar
alan b r md r.

Büyükşeh r Beled ye Başkanının emr ve onayı le Te ş
Kurulu Başkanının görevlend rme emr üzer ne Başkan
adına; beled ye b r mler ve bağlı kuruluşu (İSU) le
beled ye şt rakler n n faal yetler ve personel le lg l her
türlü nceleme, araştırma, te ş ve soruşturmayı yapmakla
görevl ve sorumlu b r md r.

Altyapı Koord nasyon Merkez (AYKOME)
Beled ye Başk anı veya görev lend rd ğ k ş n n
başkanlığında toplanan, yönetmel kle bel rlenen kamu
kurum ve kuruluşları le özel kuruluşların tems lc ler n n
katıldığı, alt yapı h zmetler n n koord nasyon ç nde
yürütülmes n sağlayan b r koord nasyon kuruludur.
Özel Kalem Müdürlüğü
Beled ye Başkanının günlük ve ha alık program akışları
oluşturulmaktadır. Sayın Başkan'ın tüm randevu, z yaretç
ve telefon traﬁğ ve b zzat katıldığı programlar organ ze
ed lmekted r. Gerek resm gerekse resm olmadan
b r m m ze ulaştırılan d lekçelere, ved b r b ç mde cevap
ver lerek sorunların g der lmes ve stekler n yer ne
get r lmes sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda 2019 yılı çer s nde; genel te ş, nceleme,
araştırma, ön araştırma, d s pl n soruşturması, ön
nceleme ve tevd raporu olmak üzere toplam 60 adet rapor
tanz m ed lm şt r.
I. Hukuk Müşav rl ğ
Kocael Büyükşeh r Beled yes n n dar organı olup
Büyükşeh r Beled ye Başkanı adına hukuk konulara
l şk n şlemler yapmaktadır. Beled yem z tarafından veya
Beled yem z aleyh ne açılan davalarla cra tak pler n
Beled yem z n vek l olarak adl dar ve mal kaza merc ler
h a ke m v e y a h a ke m h e ye t n e zd n d e t a k p v e
sonuçlanmasını sağlayarak bunların dosyalarını
düzenleyerek kayıtlarını tutmaktadır. Bu amaçla 2019 yılı
çer s nde 704 adet dava sonuçlanarak karara çıkmıştır. Bu
davaların 387's lehte, 280' aleyhte, 37's se kısmen lehte
sonuçlanmıştır.
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ORGANİZASYON ŞEMASI
GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

Hasan
AYDINLIK

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE
ENCÜMENİ
GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

Doğan
EROL

AYKOME

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI

KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANI

1. HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ

GENEL
SEKRETER

Balamir
GÜNDOĞDU

Doç. Dr. Tahir
BÜYÜKAKIN

İNSAN
KAYNAKLARI VE
EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ
VE KARARLAR
DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM
MÜDÜRLÜĞÜ

UKOME

GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

Gökmen
MENGÜÇ

BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE
MECLİSİ

GENEL
SEKRETER
YARDIMCISI

Mustafa
ALTAY
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Basın Yayın ve
Halka İlişkiler
Dairesi Başkanlığı

AB ve Dış İlişkiler
Şube Müdürlüğü

Basın Yayın
Şube Müdürlüğü

Halkla İlişkiler
Şube Müdürlüğü

Sivil Toplum Kuruluşları
Şube Müdürlüğü

İdari İşler
Şube Müdürlüğü

İhale İşleri
Şube Müdürlüğü

Satınalma
Şube Müdürlüğü

Taşınır Mal ve Ambarlar
Şube Müdürlüğü

Gençlik ve Spor
Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

Gençlik Eğitimi
Şube Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

Spor
Şube Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal
İşler
Dairesi Başkanlığı

Kültür Sanat ve Konservatuvar
Şube Müdürlüğü

Müzeler
Şube Müdürlüğü

Şehir Tiyatroları
Şube Müdürlüğü

Turizm ve Doğal Yaşam Alanları
Şube Müdürlüğü

Yaygın Eğitim
Şube Müdürlüğü

Sağlık ve Sosyal
Hizmetler
Dairesi Başkanlığı

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

Kadın ve Aile Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

Sağlık İşleri
Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler
Şube Müdürlüğü

Veteriner Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

Akıllı Şehirler ve Kent
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Bilişim Teknolojileri
Şube Müdürlüğü

Bilgi Sistemleri
Şube Müdürlüğü

İtfaiye Dairesi
Başkanlığı

Afkom
Şube Müdürlüğü

Müdahele
Şube Müdürlüğü

Önleme ve Eğitim
Şube Müdürlüğü

Kaynak Geliştirme ve
İştirakler
Dairesi Başkanlığı

Haller
Şube Müdürlüğü

İştirakler Koordinasyon Şube
Şube Müdürlüğü

Terminaller
Şube Müdürlüğü

Güvenlik
Şube Müdürlüğü

İhtisas Zabıta
Şube Müdürlüğü

Traﬁk Zabıta
Şube Müdürlüğü

Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi
Başkanlığı

Zabıta Dairesi
Başkanlığı

Tören ve Organizasyon
Şube Müdürlüğü

Veri Analizi Ve İstatistik
Şube Müdürlüğü

Sivil Savunma
Uzmanlığı

Bordro ve Tahakkuk
Şube Müdürlüğü

Eğitim
Şube Müdürlüğü

İnsan Kaynakları
Şube Müdürlüğü

Bütçe
Şube Müdürlüğü

Gelir
Şube Müdürlüğü

İcra ve Takip
Şube Müdürlüğü

Muhasebe
Şube Müdürlüğü

Arşiv
Şube Müdürlüğü

Encümen
Şube Müdürlüğü

Meclis
Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri
Şube Müdürlüğü

Çevre Koruma ve
Kontrol
Dairesi Başkanlığı
Emlak ve İstimlak
Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi
Başkanlığı

Fen İşleri
Dairesi Başkanlığı
Muhtarlık İşleri
Dairesi Başkanlığı
Park ve Bahçeler
Dairesi Başkanlığı
Yapı Kontrol
Dairesi Başkanlığı

Atık Yönetimi
Şube Müdürlüğü

Çevre Koruma
Şube Müdürlüğü

Deniz ve Kıyı Hizmetleri
Şube Müdürlüğü

Emlak Yönetimi
Şube Müdürlüğü

Kamulaştırma
Şube Müdürlüğü

Taşınmaz Mallar
Şube Müdürlüğü

Hafriyat Denetim
Şube Müdürlüğü

Harita
Şube Müdürlüğü

Deniz Ulaşım
Şube Müdürlüğü

AYKOME
Şube Müdürlüğü

Asfalt Üretim ve
Laboravatuvar
Şube Müdürlüğü

İmar İşleri
Şube Müdürlüğü

Otobüs İşletmesi
Şube Müdürlüğü

Fen İşleri İdare
Şube Müdürlüğü

Ruhsat ve Denetim
Şube Müdürlüğü

Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Planlama
Şube Müdürlüğü

Toplu Taşıma
Şube Müdürlüğü

İhale İşleri
Kesin Hesap
Şube Müdürlüğü

Strateji Geliştirme
Şube Müdürlüğü

Ön Mali Kontrol
Şube Müdürlüğü

Şehir Planlama
Şube Müdürlüğü

Traﬁk Yönetimi
Şube Müdürlüğü

Makine İkmal
Şube Müdürlüğü

UKOME
Şube Müdürlüğü

Raylı Sistemler
Şube Müdürlüğü

Kırsal Hizmetler
Şube Müdürlüğü

Muhtarlıklar
Şube Müdürlüğü

Tarımsal Hizmetler
Şube Müdürlüğü

Etüt Planlama ve Kesin
Hesap Şube Müdürlüğü

Mezarlıklar
Şube Müdürlüğü

Park Bahçeler Bakım
Şube Müdürlüğü

Park Bahçeler İdare
Şube Müdürlüğü

Enerji Aydınlatma ve
Mekanik İşler
Şube Müdürlüğü

Etüt ve Proje
Şube Müdürlüğü

Tesisler
Şube Müdürlüğü

Yapı İşleri Kontrol
Şube Müdürlüğü

Tarihi Mekanlar ve
Kent Estetiği
Şube Müdürlüğü

Yol Bakım,Onarım ve
Yapım Şube Müdürlüğü

Zemin Deprem İnceleme
Şube Müdürlüğü
Ulaşım Planlama
Şube Müdürlüğü

Yol, Köprü, Etüt ve Proje
Yol, Sanat Yapıları
Şube Müdürlüğü
Kontrol Şube Müdürlüğü

Park Bahçeler Yapım
Şube Müdürlüğü
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2019 Yılında Organ zasyonda Yapılan Değ ş kl kler
1- 14.02.2019 tar h ve 95 sayılı Mecl s Kararıyla B lg İşlem Da res Başkanlığına bağlı Kent B lg S stemler Şube Müdürlüğü
kaldırılmış, Akıllı Şeh rler ve Kent B lg S stemler Şube Müdürlüğü adı altında yen b r müdürlük kurulmuştur.
2- 20.06.2019 tar h ve 226 sayılı Mecl s Kararıyla;
* Kurumsal Gel ş m Da res Başkanlığı kaldırılmıştır.
* Ulaşım Da res Başkanlığı kaldırılmıştır.
* Etüt ve Projeler Da res Başkanlığının sm Yapı Kontrol Da res Başkanlığı olarak değ şt r lm şt r.
* Toplu Taşıma Da res Başkanlığının sm Ulaşım ve Traﬁk Yönet m Da res Başkanlığı olarak değ şt r lm şt r.
* Kültür ve Sosyal İşler Da res Başkanlığının sm Kültür ve Tur zm Da res Başkanlığı olarak değ şt r lm şt r.
* AB ve Dış İl şk ler Şube Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Tören ve Organ zasyon Şube Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Kadın ve A le H zmetler Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Stratej Gel şt rme Şube Müdürlüğü Mal H zmetler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Ver Anal z ve İstat st k Şube Müdürlüğü B lg İşlem Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* İtfa ye Şube Müdürlüğü ve Zabıta Şube Müdürlüğü tasﬁye ed lm şt r.
* Kara Ulaşım Şube Müdürlüğünün adı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü olarak değ şt r lm şt r.
* Etüt ve Plan Şube Müdürlüğü le Toplu Taşıma Planlama Şube Müdürlüğü Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü adı altında
b rleşt r lm şt r.
* Ulaşım ve Traﬁk Yönet m Da res Başkanlığına bağlı Traﬁk Yönet m Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.
* Üst Yapılar Proje Şube Müdürlüğünün adı Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü olarak değ şt r lerek yen kurulan Yapı Kontrol
Da res Başkanlığına aktarılmıştır.
* Yol, Köprü, Proje Şube Müdürlüğü adı Yol, Köprü, Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü olarak değ şt r lerek Fen İşler Da res
Başkanlığına aktarılmıştır.
* Enerj , Aydınlatma ve Mekan k İşler Şube Müdürlüğü Yapı Kontrol Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Yapı Kontrol Da res Başkanlığına bağlı Tes sler Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
* Yapı İşler Kontrol Şube Müdürlüğü Yapı Kontrol Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Raylı S stemler Şube Müdürlüğü Fen İşler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* İhale İşler Kes n Hesap Şube Müdürlüğü Fen İşler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Mak ne İkmal Şube Müdürlüğü Fen İşler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Traﬁk H zmetler Şube Müdürlüğü Fen İşler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Ulaşım Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğünün adı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü olarak değ şt r lerek Fen İşler
Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü Fen İşler Da res Başkanlığına bağlanmıştır.
* Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünün sm Yol, Köprü, Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü olarak değ şt r lerek Fen İşler Da res
Başkanlığına bağlanmıştır.
3- 29.08.2019 tar hl ve 313 sayılı Mecl s Kararıyla Fen İşler Da res Başkanlığına bağlı Traﬁk H zmetler Şube Müdürlüğünün adı
Asfalt Üret m ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü olarak değ şt r lm şt r.
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Donanım Envanter

3-B lg ve Teknoloj k Kaynaklar
Beled yem zde ben msenen h zmet sunma anlayışında let ş me
ve teknoloj kullanımına büyük b r önem ver lmekted r. H zmet
b namızda üst düzey b lg teknoloj ler , araç ve gereçler
kullanılmaktadır.
Kurum ağını ve b lg sayarlarını korumak üzere en güncel
güvenl k donanımları ve yazılımları kullanılmaktadır. Başta
sunucu s stemler olmak üzere, kullanıcıların nternet traﬁğ n n
yönet m sağlanarak yetk s z er ş mler kontrol altında
tutulmaktadır.
Beled yem z g r ş ve çıkışlarında bulunan tüm turn ke s stemler
le kapı geç şler ndek kart okuyucu s stem güncel teknoloj ye
uyarlanarak değ şt r lm ş, kullanıcı ver tabanı güncellenmek
suret le geç ş güvenl ğ azam düzeyde sağlanmaktadır.

F z ksel Sunucu Envanter
Malzeme Adı

Toplam

F z ksel Sunucu
W ndows Sanal
L nux Sanal
Ağ Anahtarı
Kablosuz Er ş m Noktası

21 Adet
110 Adet
62 Adet
175 Adet
110 Adet

Kaynak: B lg İşlem Da res Başkanlığı

Malzeme Adı

B lg sayar S stem
B lg sayar Kasaları
Ekranlar
D züstü B lg sayarlar
Tablet B lg sayarlar
D ğer B lg sayarlar
Fotokop Mak nes
Görüntü Mon törler (Telev zyon)
GPS C hazları
Fotoğraf Mak neler
Cep Telefonları
Yazıcılar
Plo er Yazıcı
Masaüstü Tarayıcılar
Projeks yon Perdeler
Projektörler (Projeks yon C hazları)
D ğer Sunum C hazları ve Ek pmanları
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Opt k Okuyucular
Kart Okuyucular
Turn kel Geç ş S stemler
Sab t Telefonlar
Tels z Telefonlar
Güç Kaynakları
Sayısal Telefon
Alt Yapı (Göz Çoklayıcı)
F ber Opt k Kablo

Toplam

1.210 Adet
3.521 Adet
3.296 Adet
564 Adet
366 Adet
183 Adet
81 Adet
434 Adet
22 Adet
367 Adet
607 Adet
533 Adet
10 Adet
200 Adet
115 Adet
268 Adet
63 Adet
150 Adet
289 Adet
45 Adet
1.160 Adet
808 Adet
304 Adet
332 Adet
985.000 Metre
190.000 Metre

Kaynak: B lg İşlem Da res Başkanlığı

S stem Odası
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Kullanılan Programlar
Beled yem zde Da re Başkanlıklarımızın kullandığı toplam 62 program/yazılım bulunmaktadır. Bu programlar aşağıdak
tabloda yer almaktadır.
Kullanılan B r m Adı

Yazılım Adı

Tüm B r mler
Tüm B r mler
Tüm B r mler
Tüm B r mler
Tüm B r mler
Tüm B r mler
Tüm B r mler
Tüm Yönet c ler
Yazı İşler ve Kararlar Da res Başkanlığı
Yazı İşler ve Kararlar Da res Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Da res Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğ t m Da res Başkanlığı
Zabıta Da res Başkanlığı
B lg İşlem Da res Başkanlığı
B lg İşlem Da res Başkanlığı
Mal H zmetler Da res Başkanlığı
Mal H zmetler Da res Başkanlığı
Mal H zmetler Da res Başkanlığı
Mal H zmetler Da res Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığı
B l m Merkez ve SE Kâğıt Müzes
Fen İşler Da res Başkanlığı
Gençl k ve Spor H zmetler Da res Başkanlığı
Gençl k ve Spor H zmetler Da res Başkanlığı
Gençl k ve Spor H zmetler Da res Başkanlığı
Gençl k ve Spor H zmetler Da res Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığı
AYKOME, İlçe Beled yeler ve Altyapı Ş rketler
Park ve Bahçeler Da res Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Da res Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığı
Muhtarlık İşler Da res Başkanlığı
Muhtarlık İşler Da res Başkanlığı
Muhtarlık İşler Da res Başkanlığı
Yapı Kontrol Da res Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı
Kaynak Gel şt rme Ve İşt rakler Da res Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığı
Kaynak Gel şt rme ve İşt rakler Da res Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Da res Başkanlığı

Elektron k Belge Yönet m S stem (EBYS)
Yönet m B lg S stemler (YBS)
Yönet c Arayüzler
Kurum İç Portal Sayfası
Satınalma Modülü
Stok Yönet m Modülü
Stratej k Plan Performans Modülü
Kocael Yönet m Uygulaması
Kayıtlı Elektron k Posta Modülü
Yazı İşler G den Evrak Modülü
İnsan Kaynakları İhale/Taşeron Modülü
İş Anal z Modülü
Zabıta Yönet m Modülü
Elektron k Haberleşme Altyapısı K ralama Modülü
B l ş m Envanter ve Arıza Tak p Modülü
Tak pl Alacakların Otomat k Muhasebeleşt r lmes
Taşınır Mallar-Muhasebe Entegrasyonu
Gel rler n Otomat k Muhasebeleşt r lmes
Mob l İlan-Reklam Uygulaması
Sosyal Doku (Barınma, Beyaz Kalpler, Sosyal Yardımlar, Engell ve Yaşlılar)
Onl ne Randevu Kayıt S stem
Stok Programı
D r l ş Kampları Yönet m S stem
Akadem L se Yönet m Yazılımı
Gençl k Fest val Mob l Yönet m S stem
Sporcu Test Merkez Modülü
Anne Şeh r Kocael Modülü
ABİS-AYKOME B lg S stem (YBS Elektron k Süreçler)
Cenaze H zmetler Tak p
Vatandaş İl şk ler Yönet m Yazılımı (CRM)
Fotoğraf Arş v S stem
Gez-Gör Kocael
T yatro B let Satış Programı
Ambulans Komuta Merkez Modülü
İSG Yazılımı
Köye H zmet B lg S stem
Tarım, Hayvancılık ve H be Yönet m S stem
Muhtar Akt f
Etüt Proje Modülü
Çevre Denet m ve Mob l İş Emr Yazılımı
Hal Tem nat Kayıt Modülü
Salon Tak p ve Etk nl k Tak p Programı
Et İzleneb l rl k Projes
Ulaştırma Bakanlığı Ver Entegrasyon Yazılımı
SE Kağıt Müzes ve B l m Merkez Onl ne Başvuru Yazılımı
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Kullanılan B r m Adı

Yazılım Adı

Kültür ve Sosyal İşler Da res Başkanlığı
İtfa ye Da res Başkanlığı
Muhtarlık İşler Da res Başkanlığı
Ulaşım Da res Başkanlığı
Tüm B r mler
Yapı Kontrol Da res Başkanlığı
Fen İşler Da res Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Da res Başkanlığı
B lg İşlem Da res Başkanlığı
Yapı Kontrol Da res Başkanlığı
B lg İşlem Da res Başkanlığı
Tüm B r mler
Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığı
Gençl k ve Spor H zmetler Da res Başkanlığı
Destek H zmetler Da res Başkanlığı

Doğa Kaş er /Yürüyüşler Başvuru ve Yönet m S stem
Gönüllü İtfa yec ler ve İtfa ye Araç Bakım Tak p Programı
Muhtarlık Otomasyon S stem
UKOME ve UTDK Kararlarının Tak b
Proje Mob l Uygulaması
Proje Tak p Modülü
Etüt Proje Modülü
Sıhh Müesseseler Ruhsat İşlemler Tak p Programı
Denet m Serv s Yazılımı
Kültür - Gez Programları Yönet m Yazılımı
Anket Hazırlama Programı
Elektr k ve Doğalgaz Faturaları Tak p Modülü
Yazıcı Yönet m Uygulaması
Kocael Platformu
S v l Toplum Kuruluşları Modülü
Araç Sevk ve Yönet m Yazılımı
Araç Denet m Yazılımı

Kaynak: B lg İşlem Da res Başkanlığı

4- İnsan Kaynakları
Beled yem z n amaçları ve hede er le nsan kaynakları planlaması

İnsan kaynakları yönet m m z kurumun genel stratej s ne uyumlu

arasındak uyum bel rled ğ m z v zyona ulaşmada büyük önem

planlamaya özen göstererek, kaynak etk nl ğ n n artması, personel

taşımaktadır. Beled yem z kaynaklarının etk l , ekonom k ve ver ml

faal yetler le kurum amaçlarının arasındak uyumun oluşturulması,

kullanılması, sunulan h zmetlerde kal ten n artırılması ç n ht yaç

st hdam ekonom s sağlanması amaçlanmıştır.

duyulan n tel k, unvan ve sayıda, katma değer yaratan personel
Bel rlenen esaslar çerçeves nde Beled yem z n 2019 yılı nsan

st hdamı yönünde hassas yet göster lmekted r.

kaynakları hareketler n gösteren tablolar aşağıdadır.

Eğ t m Durumuna Göre Personel Dağılımı
Eğ t m Durumu

Okur-Yazar
İlkokul
Ortaokul
L se
Önl sans
L sans
Yüksek L sans
Doktora

Toplam

Memur

Sözleşmel

Sanatçı

İşç

Geç ç İşç

Toplam

14
38
110
139
690
214
9

149
211
40
1

4
1
13
3
17
2
-

2
210
132
126
38
80
40
-

14
14
37
14
-

2
228
171
263
343
1.035
310
10

1.214

401

40

628

79

2.362
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Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı
Yaş Grupları

18-25 Arası
26-35 Arası
36-45 Arası
46 üstü

Toplam

Memur

Sözleşmel

Sanatçı

İşç

Geç ç İşç

Toplam

1
299
544
370

141
227
33

6
34

4
239
385

52
27

1
444
1.068
849

1.214

401

40

628

79

2.362

C ns yete Göre Personel Dağılımı
C ns yet

Kadın
Erkek

Toplam

24

Memur

Sözleşmel

Sanatçı

İşç

Geç ç İşç

Toplam

246
968

150
251

13
27

78
550

39
40

526
1.836

1.214

401

40

628

79

2.362
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H zmet Süres ne Göre Personel Dağılımı
H zmet Süres

0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31+

Toplam

Memur

22
300
450
117
134
129
62

1.214

Sözleşmel

111
132
150
8
-

401

Sanatçı

İşç

Geç ç İşç

Toplam

4
11
24
1

2
1
219
152
203
51
-

10
35
34
-

135
433
833
323
395
180
63

40

628

79

2.362

Geç ç İşç

Toplam

Engell -Terör Mağduru-Esk Hükümlü Sayıları
Memur

Sözleşmel

Sanatçı

İşç

Engell
Terör Mağduru
Esk Yükümlü

21
3
-

2
-

-

43
3
17

1
-

67
6
17

Toplam

24

2

-

63

1

90

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğ t m Da res Başkanlığı

Fahr SÜMER
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5- Sunulan Hizmetler
Ulaşım H zmetler
- Ulaşıma Yönel k Plan Çalışmaları
- Ulaşım Çalışmaları Kapsamında Alınan
Kararlar
- Raylı S stemler
- Traﬁk Yönet m
- Toplu Ulaşım H zmetler
- Ulaşıma Yönel k Altyapı Çalışmaları
- Otopark H zmetler

İmar, Şeh rc l k ve Kentsel
Dönüşüm H zmetler

Çevre ve Yeş l Alan H zmetler
- Yeş l Alan Yönet m
- Çevre Koruma
- Atık Yönet m
- Enerj ve Aydınlatma Yönet m
- Balıklandırma Çalışmaları
- Kırsal Alan H zmetler

Afet Yönet m H zmetler

- Har ta Çalışmaları
- Planlama Çalışmaları
- Kentsel Tasarım Çalışmaları
- Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
- İmar Faal yetler
- Kültür Varlıklarının Korunmasına
Yönel k Proje ve Yapım Çalışmaları
- AYKOME H zmetler
- Mezarlık ve Cenaze H zmetler

- Afet ve Ac l Durum Planlaması ve
Koord nasyonu
- Afet ve Ac l Duruma Müdahale
- İy leşt rme ve Modern zasyon
Çalışmaları
- Eğ t m ve Farkındalık Artırma
Çalışmaları

Kent ve Toplum Düzen H zmetler

Kültür, Sanat ve Spor H zmetler

- Ruhsatlandırma H zmetler
- İş Yer Denet mler
- Toplum Düzen ne İl şk n Denet mler
- Reklam, İlan ve Tanıtım Denet mler
- Tüket c /Üret c Haklarının Korunması
- Muhtarlıklara Yönel k H zmetler
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- Kültürel Etk nl kler n Gerçekleşt r lmes
- Kültürel Mekanların Yönet lmes
- Kültürel Mekanlara Yönel k Proje ve Yapım
Çalışmaları
- Çocuk ve Gençlere Yönel k H zmetler
- Meslek Ed nd rmeye Yönel k Eğ t m
H zmetler
-Spora Yönel k Faal yetler
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Sağlık H zmetler
- Ac l Sağlık H zmetler
- Koruyucu Toplum Sağlığı H zmetler
- Laboratuvar H zmetler
- Vektörle Mücadele/İlaçlama
H zmetler
- Veter ner Halk Sağlığı H zmetler
- İş Sağlığı ve Güvenl ğ Çalışmaları

Kurumsal İlet ş m ve Tanıtım H zmetler
- Tanıtım ve Halkla İl şk ler
- Dış İl şk ler
- S v l Toplum Kuruluşlarına Yönel k
Çalışmalar

Mal Yönet m H zmetler
- Gel r-G der Bütçe İşlemler
- Muhasebe İşlemler
- Stratej k Gel şt rme ve Planlama
- Taşınmaz İşlemler

Sosyal H zmetler
- Yaşlılara Yönel k H zmetler
- Engell lere Yönel k H zmetler
- Kadın ve A leye Yönel k Sosyal Destek
H zmetler
- Ayn ve Nakd Yardım H zmetler
- Sosyal Destek H zmetler ne Yönel k
Proje ve Yapım Çalışmaları
Evde Bakım H zmetler

Kurumsal Yönet m H zmetler
- Destek H zmetler Yönet m
- Doküman ve Arş v Yönet m
- Mecl s ve Encümen H zmetler
- İşt rakler Yönet m

İnsan Kaynakları Yönet m
- Personel İşlemler ,
- Meslek ve K ş sel Gel ş m Eğ t mler
- Kurum Kültürünün Gel ş m ne Yönel k
Çalışmalar

B lg ve Teknoloj k Kaynaklar
- Akıllı Şeh r Uygulamaları
- E-Beled yec l k H zmetler
- Yazılım ve Donanım Destek H zmetler
- Kurum İç B l ş m H zmetler
le lg l çalışmalarımıza Faal yet ve Proje B lg ler kısmında daha detaylı olarak yer ver lm şt r.

Arda Adnan

L

N
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6- Yönet m ve İç Kontrol S stem
B l nd ğ üzere, 10/12/2003 tar hl ve 5018 sayılı Kamu Mal
Yönet m ve Kontrol Kanununun Beş nc Kısmında “İç
Kontrol S stem ” düzenlenm şt r. Kamu mal yönet m n
öneml b r unsuru olan ç kontrol s stem ne l şk n olarak; ç
kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve şley ş , ön mal
kontrol, mal h zmetler b r m , muhasebe h zmet ve muhasebe
yetk l s n n yetk ve sorumlulukları, muhasebe yetk l s n n
n tel kler ve atanması, ç denet m, ç denetç n n görevler , ç
denetç ler n n tel kler ve atanması, İç Denet m Koord nasyon
Kurulu, İç Denet m Koord nasyon Kurulunun görevler
hususlarına yer ver lm şt r.
5018 sayılı Kanunun 55' nc maddes nde ç kontrol, “İdaren n
amaçlarına, bel rlenm ş pol t kalara ve mevzuata uygun olarak
faal yetler n etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde yürütülmes n ,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve
tam olarak tutulmasını, malî b lg ve yönet m b lg s n n zamanında
ve güven l r olarak üret lmes n sağlamak üzere dare tarafından
oluşturulan organ zasyon, yöntem ve süreçle ç denet m kapsayan
malî ve d ğer kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Beled yem zde mevcut ç kontrol s stem gözden geç r lm ş ve
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının
güncellenmes n n gerekl l ğ tesp t ed lm şt r. Bu amaçla, üst
yönet c onayı le çalışmalar başlatılarak İç Kontrol İzleme ve
Yönlend rme Kurulu, İç Kontrol Uyum Eylem Planı
Hazırlama Grubu ve İç Kontrol Standartları Koord nasyon
Kurulu oluşturulmasına karar ver lm şt r.
Bu süreçte Mal H zmetler Da res Başkanlığı bünyes nde
oluşturulacak olan İç Kontrol Standartları Koord nasyon
Kurulu danışmanlık, koord nasyon ve sekreterya görev n
yürütecek, Beled yem z b r m tems lc ler nden oluşan İç
Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyeler le
toplantılar yapılarak Taslak Eylem Planı oluşturulacaktır.
Hazırlanacak İç Kontrol Eylem Planında; standart, genel
şartlar bel rlenecek olup genel şarta makul güvence ver lerek
uygun eylemler oluşturulacaktır. Taslak Eylem Planı; Genel
Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Mal H zmetler Da res
Başkanından oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlend rme
Kurulu tarafından değerlend r lecek olup, üst yönet c ye
sunulacaktır. Onaylanan Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı yürürlüğe g recek ve web sayfamızda
paylaşılacaktır.

Al Haydar CEYLAN
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II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdaren n Amaç ve Hede er
Beled yem z n temel pol t ka ve öncel kler n n
bel rlenmes nde 2015-2019 Stratej k Planımızda
bel rt len v zyon unsurlarının gerçekleşt r lmes
amaçlanmaktadır.
V zyonumuzun temel unsurları:
> Yaşam kal tes n n yükselt lmes
> Kocael 'n n sürdürüleb l r ve yaşamaktan mutlu
olunan körfez şehr yapılması,
> Beled yec l k h zmetler n n model ve örnek
beled ye k ml ğ le yürütülmes olarak fade
ed lm şt r.
Beled yem z n h zmet, faal yet ve projeler ne yön
veren temel pol t ka ve öncel kler bu üç v zyon
unsurunun gerçekleşt r lmes ne odaklanmıştır.
Bunlardan başk a , pol t k a ve öncel kler n
bel rlenmes nde mevzuat ve merkez daren n plan,
pol t ka ve öncel kler yle uyumlu olma kr ter de
başka b r gerekl l k olarak göz önünde
bulundurulmaktadır.
Beled yem z, merkez yönet m n pol t kalarıyla
uyumlu b r şek lde katılımcı ve çoğulcu demokras ve
yönet mde etk nl k lkeler n ben msemekted r.
Beled yem z n v zyon unsurlarına yönel k olarak
bel rled ğ m z temel pol t ka ve öncel kler m z
doğrultusunda, 2015-2019 Stratej k Planımızda
kentsel dönüşüm, toplumsal dönüşüm ve kurumsal
dönüşüm alanlarının altında 13 stratej k amaç ve 77
stratej k hedef bel rlenm şt r.
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Kandıra Kumcağız Gençl k ve Spor Kampı
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B- Temel Pol t kalar ve Öncel kler
2019 Yılı Faal yet Raporu hazırlanırken temel pol t kalar ve öncel kler kapsamında; 11. Kalkınma Planındak doğrudan yerel
yönet mler lg lend ren pol t kalara özet şekl nde aşağıda yer ver lm şt r.
İlg l Bölüm/Referans

Ver len Görev

Eğ t m

547. Tüm b reyler n kapsayıcı ve n tel kl b r eğ t me ve hayat boyu öğrenme mkânlarına er ş m
sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneğ gel şm ş, özgüven ve sorumluluk duygusu le
g r ş mc l k ve yen l kç l k özell kler ne sah p, demokrat k değerler ve m ll kültürü özümsem ş,
paylaşıma ve let ş me açık, sanat ve estet k duyguları güçlü, teknoloj kullanımına yatkın, üretken ve
mutlu b rey yet şt rmek temel amaçtır.

İst hdam ve Çalışma Hayatı

564. Toplumun tüm kes mler ne nsana yaraşır ş fırsatlarının sunulması le başta kadın ve
gençler olmak üzere özel pol t ka gerekt ren grupların st hdamının artırılması temel amaçtır.

Sağlık

578. B reyler n yaşam kal tes n n yükselt lmes , ekonom k ve sosyal hayata akt f ve sağlıklı b r şek lde
katılımlarının tem n ed leb lmes ç n kanıta dayalı pol t kalarla desteklenen, kal tel , güven l r, etk n,
mal açıdan sürdürüleb l r b r sağlık h zmet sunumu le bölgeler arası dağılımın y leşt r lmes , ﬁz k
altyapının ve nsan kaynağının n tel ğ n n artırılması temel amaçtır.

A len n Güçlenmes

592. Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı b r şek lde sürdürüleb l rl ğ ç n a le kurumunun
güçlend r lmes temel amaçtır.

Çocuk

605. Çocukların üstün yararı temel nde y olma haller n n desteklenmes , potans yeller n
gerçekleşt rmeye yönel k mkânların artırılması ve fırsat eş ts zl ğ n n azaltılması temel amaçtır.

Gençl k

618. Gençler n güçlü yaşam becer ler ne, nsan ve m llî değerlere sah p olarak yet şmeler n n, kt sad
ve sosyal hayata ve karar alma mekan zmalarına akt f katılımlarının sağlanması temel amaçtır.

Sosyal H zmetler, Sosyal
Yardımlar
ve Yoksullukla Mücadele

624. Yoksulluk ve sosyal dışlanma r sk altında bulunan kes mler n fırsatlara er ş m n n kolaylaştırılması
yoluyla ekonom k ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kal tes n n yükselt lmes , gel r
dağılımının y leşt r lmes ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır.

Kültür ve Sanat

629. Kültürel zeng nl k ve çeş tl l ğ n korunup gel şt r lerek gelecek nes llere aktarılması, kültür ve sanat
faal yetler n n yaygınlaştırılması, m llî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve
dayanışmanın güçlend r lmes le kültürün kalkınmadak çok boyutlu etk s n n artırılması temel
amaçtır.

Spor

645. Sporun b r yaşam alışkanlığı hal ne geld ğ , talep eden herkes n spor faal yetler ne er şt ğ ,
uluslararası şamp yonalarda başarı elde eden, prest jl spor organ zasyonlarına ev sah pl ğ yapan ve
böylel kle sporun her dalında dünya çapında rekabet edeb len b r sev yeye ulaşmak temel amaçtır.
673. İnsan odaklı, doğal hayata ve tar h m rasa saygılı, temel kentsel h zmetler n ad l ve er ş leb l r b r
şek lde sağlandığı, yaşam kal tes yüksek ve değer üreten şeh rler ve yerleş mler oluşturmak temel
amaçtır.

Şeh rleşme

676. Yeş l şeh r v zyonu kapsamında yaşam kal tes n n artırılması ve kl m değ ş kl ğ ne uyumu tem nen
şeh rler m zde M llet Bahçeler yapılacak ve yeş l alanların m ktarı artırılacaktır.
679. Şeh rleşmede yatay m mar esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel a d yet, mahalle kültürü ve
kent b l nc n gel şt recek stratej ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
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İlg l Bölüm/Referans

Ver len Görev

Şeh rleşme

683. Yerel yönet mler n akıllı şeh r stratej ler n ve zleyecekler yol har talarını hazırlamaları teşv k
ed lecek, akıllı şeh r projeler n n ulusal katmanda öncel klend r len alanlar ve kab l yetler d kkate
alınarak seç lmes ve hayata geç r lmes sağlanacak, akıllı şeh r uygulamalarına yönel k yerl üret m n
gel şt r lmes desteklenecekt r.

Kentsel Dönüşüm

689.Afet tehl kes ve r sk altındak alanlar le bu alanlar dışındak r skl yapıların bulunduğu arsa ve
araz ler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenl yaşamayı esas alacak şek lde
dönüştürülecekt r.
691.1. İl ve lçe bazında r skl ve rezerv alanlara l şk n ver ler , sosyal yapı anal z n , ekonom k
bütünleşme, altyapı durumu, ﬁnansman modeller ve l bazında dönüşüm hede er n çeren kentsel
dönüşüm stratej ler hazırlanacaktır.

Kentsel Altyapı

696. Nüfusun sağlıklı ve güven l r çme ve kullanma suyuna er ş m n n sağlanması ve atık suyun nsan ve
çevre sağlığına etk ler n n en aza nd r lerek etk n yönet m n n gerçekleşt r lmes ; atıkların nsan ve
çevre sağlığına etk ler n n en aza nd r lerek etk n yönet m n n gerçekleşt r lmes ç n azaltılması, ger
dönüşüm ve ger kazanımın sağlanması ve bertaraf ed lmes ; er ş leb l r, güvenl , zaman ve mal yet
yönünden etk n ve sürdürüleb l r kent ç s stemler n n oluşturulması temel amaçtır.

Kırsal Kalkınma

705. Sürdürüleb l r kırsal kalkınma anlayışıyla, üret c b rl kler ve a le şletmeler n n üret m
kapas tes n n ve kırsal şgücünün st hdam ed leb l rl ğ n n artırılması, yaşam kal tes n n y leşt r lmes ,
yoksullukla mücadele le kırsal toplumun düzenl ve yeterl gel r mkânlarına kavuşturularak refah
düzey n n artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır.

Çevren n Korunması

712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kal tes n n y leşt r lmes , etk n, entegre ve sürdürüleb l r
şek lde yönet m n n sağlanması, her alanda çevre ve kl m dostu uygulamaların gerçekleşt r lmes ,
toplumun her kes m n n çevre b l nc le duyarlılığının artırılması temel amaçtır.

Afet Yönet m

721. Afetlere karşı toplumsal b l nc n artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenl yerleş m yerler n n
oluşturulması ve r sk azaltma çalışmaları yapılarak afetler n neden olab leceğ can ve mal kaybının
asgar düzeye nd r lmes temel amaçtır.

Kamu H zmetler nde eDevlet Uygulamaları

807. Kamu h zmetler n n kullanıcı odaklı b r bakış açısıyla, etk nl ğ ve b rl kte şlerl ğ sağlayacak
modern zasyon ve süreç y leşt rmeler yapılarak elektron k ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından
h zmet sunumu ve kullanımının artırılması temel amaçtır.

Yerel Yönet mler

796. Yerel yönet mler n etk n, hızlı ve kal tel h zmet sunab len; dezavantajlı kes mler n ht yaçlarını
gözeten; katılımcı, mal sürdürüleb l rl ğ sağlamış, şeﬀaf ve hesap vereb l r b r yapıya kavuşturularak
vatandaş memnun yet n n üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.

B l m Teknoloj ve Yen l k

445. Türk ye’de teknoloj üreten nsan kaynağının gel şt r lmes ne yönel k olarak gençler n erken
yaşlardan t baren teknoloj alanında gel ş mler sağlanacaktır.
445.2. B l m atölyeler ve gez c b l m serg ler daha ulaşılab l r hale get r lerek yaygınlaştırılacaktır.

Enerj

492.4. Kamu B nalarında Enerj Ver ml l ğ Projes uygulanacaktır.

Tarım

402. Çevresel, sosyal ve ekonom k olarak sürdürüleb l r, ülke nsanının yeterl ve dengel beslenmes n n
yanı sıra arz talep denges n gözeten üret m yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ler
teknoloj ye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve ver ml l ğ yüksek, etk n b r tarım
sektörünün oluşturulması temel amaçtır.

Kamuda Stratej k Yönet m

789. Kamuda stratej k yönet m n uygulama etk nl ğ n n artırılması ve hesap vereb l rl k
anlayışının, planlamadan zleme ve değerlend rmeye kadar yönet m döngüsünün tüm
aşamalarında hayata geç r lmes temel amaçtır.
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN
BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mal B lg ler

Beled yem z n 2019 Mal Yılı Bütçes 'n n uygulama sonuçları ve temel mal tablolara l şk n açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları
a- Gel r Bütçes
2019 yılı ç n öngörülen 3.390.000.000,00 TL'l k gel r bütçes nde, planlanan gayr menkul satışlarının yapılmaması neden yle, yılsonu t bar yle
2.378.816.786,05 TL gel rle %70,17 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 Yılı Bütçe Gel rler Tablosu
Bütçe Tutarı
TL

Gel r n Çeş d

Verg Gel rler
Teşebbüs ve Mülk yet Gel rler
Alınan Bağış ve Yardımlar le Özel Gel rler
D ğer Gel rler
Sermaye Gel rler
Alacaklardan Tahs latlar

Bütçe
Gerçekleşme
Oranı
(%)

Toplam
Gel re
Oranı
(%)

44.573.000,00

38.309.764,92

85,95

1,61

239.159.000,00

145.289.377,76

60,75

6,11

1.500.000,00

107.407,09

7,16

0,00

2.699.325.000,00

2.104.306.003,09

77,96

88,46

394.943.000,00

58.500.314,18

14,81

2,46

10.500.000,00

36.966.689,67

352,06

1,55

0,00

-4.662.770,66

-

-0,19

3.390.000.000,00

2.378.816.786,05

70,17

100,00

Red ve İadeler (-)
Genel Toplam

Gerçekleşme Tutarı
TL

Gel r Çeş tler n n Gerçekleşen Gel r İçer s ndek Payları
Red ve İadeler (-)

-0,19

Alınan Bağış ve Yardımlar le Özel Gel rler

0,00

Alacaklardan Tahs latlar

1,55

1,61

2,46

Verg Gel rler
Sermaye Gel rler
6,11

Teşebbüs ve Mülk yet Gel rler
88,46
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Alınan Bağış ve Yardımlar; Haz ne yardımları, muhtel f kurum ve k ş lerden alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. 2019 Mal Yılı Gel r
Bütçes nde 1.500.000 TL olarak tahm n ed len alınan bağış ve yardım gel rler nden 2019 yılı sonu t bar yle 107.407,09 TL tahs l ed lerek
%7,16 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Alacaklardan Tahs latlar; Bağlı kurumların borçlarından yapılan tahs latlardan oluşmaktadır. 2019 Mal Yılı Gel r Bütçes nde 10.500.000 TL
olarak tahm n ed len verg gel rler nden 2019 yılı sonu t bar yle 36.966.689,67 TL tahs l ed lerek %352,06 oranında gerçekleşme
sağlanmıştır.
Verg Gel rler ; İlan Reklam, Eğlence, Yangın S gorta Verg s ve harçlardan oluşmaktadır. 2019 Mal Yılı Gel r Bütçes nde 44.573.000 TL
olarak tahm n ed len verg gel rler nden 2019 yılı sonu t bar yle 38.309.764,92 TL tahs l ed lerek %85,95 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

Sermaye Gel rler ; Taşınır ve taşınmaz mal satış gel rler nden oluşmaktadır. 2019 Mal Yılı Gel r Bütçes nde 394.943.000 TL olarak tahm n
ed len sermaye gel rler nden 2019 yılı sonu t bar yle 58.500.314,18 TL tahs l ed lerek %14,81 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Teşebbüs ve Mülk yet Gel rler ; Mal ve h zmet satış gel rler , kurum karları ve k ra gel rler nden oluşmaktadır. 2019 Mal Yılı Gel r
Bütçes nde 239.159.000 TL olarak tahm n ed len teşebbüs ve mülk yet gel rler nden 2019 yılı sonu t bar yle 145.289.377,76 TL tahs l
ed lerek %60,75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
D ğer Gel rler; Toplam gel rler ç ndek en öneml paya sah p olan d ğer gel rler n ç nde, genel bütçe verg gel rler nden ve kurumlardan
alınan paylar, fa zler ve ceza gel rler bulunmaktadır. 2019 Mal Yılı Gel r Bütçes nde 2.699.325.000 TL olarak tahm n ed len d ğer gel rlerden
2019 yılı sonu t bar yle 2.104.306.003,09 TL tahs l ed lerek %77,96 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

b- G der Bütçes
2019 yılı ç n öngörülen 3.390.000.000,00 TL'l k g der bütçes nde, gel r bütçes gerçekleşme durumu göz önünde bulundurularak
tasarrufa g d lm ş ve yılsonu t bar yle 2.297.115.055,86 TL g der le %67,76 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 Yılı Bütçe G derler Tablosu
G der n Çeş d

Bütçe Tutarı
(TL)
269.062.620,00

Gerçekleşme Tutarı
(TL)

Bütçe
Gerçekleşme
Oranı
(%)

Toplam
G dere
Oranı
(%)

91,55

10,72

41.883.816,00

90,47

1,65

Mal ve H zmet Alım G derler

779.512.279,00

98,31

33,36

Fa z G derler

376.000.000,00

56,03

9,17

Car Transferler

171.955.759,00

101,73

7,61

1.567.152.043,00

54,21

36,99

14.694.483,00

34,03

0,22

101.000,00

6.287,13

0,28

Yedek Ödenekler

169.638.000,00

0,00

0,00

Genel Toplam

3.390.000.000,00

67,76

100,00

Personel G derler
Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m G derler

Sermaye G derler
Sermaye Transferler
Borç Verme

246.316.105,72

2.297.115.055,86
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G der Çeş tler n n Gerçekleşen Gel r İçer s ndek Payları
Yedek Ödenekler

0,00

0,22

0,28

Sermaye Transferler
Borç Verme
Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m G derler

1,65

7,61

Car Transferler
Fa z G derler

9,17

10,72

Personel G derler
Mal ve H zmet Alım G derler

33,36

36,99

Sermaye G derler

Sermaye Transferler ; Kalkınma Ajansı payı, bağlı kuruluşlarımız ve lçe beled yeler m z n yatırım n tel ğ nde olan sermaye g derler n n
ﬁnansmanı amacıyla yapılan sermaye transferler ç n 2019 yılında 14.694.483 TL ödenek ayrılmış olup, 5.000.000 TL harcama gerçekleşm şt r. Bu
g der kalem n n toplam bütçe gerçekleşmes ç ndek payı %0,22'd r.
Borç Verme; Beled yem ze a t ş rketler n sermaye artışlarını ve bağlı kuruluşlara ver len borçları kapsamakta olup, 2019 yılında bu g der kalem
ç n 101.000 TL bütçe ayrılmış olup ayrılan bu bütçeye yıl ç nde eklemeler yapılmış ve toplam 6.350.000 TL harcama gerçekleşt r lm şt r. Bu g der
kalem n n toplam bütçe gerçekleşmes ç ndek payı se %0,28 düzey nded r.
Personel G derler le Sosyal Güvenl k Kurumlarına Devlet Pr m G derler ; Beled yem z bünyes nde görev yapmakta olan memur, şç ve
sözleşmel personele a t maaş, SGK vb. ödemeler kapsayan bu kalem ç n toplam 310.946.436 TL'l k bütçe ayrılmış olup, 2019 yılı sonunda
284.207.290,22 TL olarak gerçekleşm şt r. Buna göre toplam bütçe gerçekleşmes çer s nde personel g derler n n payı %10,72, sosyal güvenl k
kurumlarına devlet pr m g derler n n payı se %1,65'd r.
Car Transferler; Dar gel rl vatandaşlara yapılan ayn ve nakd yardımlar, çeş tl doğal afetlerden etk lenenlere yönel k yapılan yardımlar, gerek
yurt ç gerekse uluslararası b rl klere üyel k a datları, İller Bankası ortaklık payı g b g derlerden oluşmaktadır. 2019 yılında 171.955.759 TL bütçe
ayrılmış olup, 174.923.569,69 TL harcama le %101,73 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bu g der kalem n n toplam bütçe gerçekleşmes
ç ndek payı %7,61'd r.
Fa z G derler ; Beled yem z n yapılandırılan borçlarının fa z ödemeler n çeren bu g der kalem ç n 2019 yılında 376.000.000 TL bütçe ayrılmış
olup, yılsonu t bar yle 210.683.112,23 TL'l k harcamayla %56,03 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Fa z g derler n n toplam bütçe g der
gerçekleşmes çer s ndek payı se %9,17 düzey nded r.
Mal ve H zmet Alımları G derler ; Sağlık, sosyal destek, mar ve şeh rc l k, çevre koruma, atık, park, bahçe ve yeş l alan, tfa ye, mezarlık, t yatro,
kültürel etk nl k, meslek becer ve eğ t m vb. alanlarda gerçekleşt r len faal yetler, b na bakım-onarımı, kentsel dönüşüm proje çalışmaları ve
tem zl k çalışmaları ç n yapılan harcamaları kapsamaktadır. Öneml b r kısmı yatırım n tel kl harcamalardan oluşan mal ve h zmet alımları ç n
2019 yılında 779.512.279 TL bütçe ayrılmış olup, 2019 yılı sonu 766.359.533,71 TL'l k b r harcamayla %98,31 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Mal ve h zmet alım g derler n n toplam bütçe gerçekleşmes çer s ndek payı se %33,36'dır.
Sermaye G derler ; Raylı s stem, yol, alt ve üst geç t, köprülü kavşak, v yadük, otopark, tünel, asfaltlama, dere ıslahı, meydan ve sah l düzenleme,
traﬁk ve aydınlatma s stemler , çevre düzenleme, okullara kapalı spor salonu, spor kompleks , kültür ve kongre merkez , den z ulaşım yapıları,
mezarlık, park, bahçe ve yeş l alan yapım, kamulaştırma ve bakım-onarım çalışmaları g b yatırımların yer aldığı sermaye g derler ç n 2019 yılında
1.567.152.043 TL'l k bütçe öngörülmüş olup, 849.591.550,01 TL olarak gerçekleşm şt r. Bu g der kalem n n toplam bütçe gerçekleşmes ç ndek
payı %36,99'dur.
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Kurumsal Sını andırma Cetvel
Kurum
Kodu

Açıklama

Net Bütçe
Ödeneğ
(TL)

Bütçe G der
(TL)

Gerçekleşme
Oranı
(%)

6.043.000,00

4.990.742,03

82,59

156.250,00

152.984,83

97,91

İnsan Kaynakları ve Eğ t m Da res Başkanlığı

10.000.000,00

7.103.202,90

71,03

46 41 01 06

Kültür ve Tur zm Da res Başkanlığı

71.000.000,00

55.328.369,01

77,93

46 41 01 07

Destek H zmetler Da res Başkanlığı

370.500.000,00

355.793.291,34

96,03

46 41 01 10

B lg İşlem Da res Başkanlığı

17.072.252,15

15.382.056,55

90,10

46 41 01 18

Yazı İşler ve Kararlar Da res Başkanlığı

4.550.000,00

4.281.480,38

94,10

46 41 01 20

Teft ş Kurulu Başkanlığı

2.241.000,00

2.025.637,69

90,39

46 41 01 23

Mal H zmetler Da res Başkanlığı

592.862.894,14

307.408.077,45

51,85

46 41 01 24

Hukuk Müşav rl ğ

4.263.000,00

3.677.073,49

86,26

46 41 01 25

Basın Yayın ve Halkla İl şk ler Da res Başkanlığı

24.528.351,21

20.376.857,38

83,07

46 41 01 30

Park Bahçe ve Yeş l Alanlar Da res Başkanlığı

175.000.000,00

126.112.815,43

72,06

46 41 01 31

Büyükşeh r Altyapı Koord nasyon Da res Başkanlığı

152.500,00

148.915,26

97,65

46 41 01 32

Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı

48.500.000,00

44.428.485,38

91,61

46 41 01 33

Emlak ve İst mlak Da res Başkanlığı

230.000.000,00

123.198.243,44

53,56

46 41 01 34

Fen İşler Da res Başkanlığı

881.533.076,69

409.026.036,23

46,40

46 41 01 36

Kurumsal Gel ş m Da res Başkanlığı

4.637.025,50

4.637.025,50

100,00

46 41 01 37

İmar ve Şeh rc l k Da res Başkanlığı

22.646.520,00

22.199.395,76

98,03

46 41 01 38

Kaynak Gel şt rme ve İşt rakler Da res Başkanlığı

27.000.000,00

13.934.842,88

51,61

46 41 01 39

İtfa ye Da res Başkanlığı

52.415.000,00

47.752.056,78

91,10

46 41 01 42

Projeler Da res Başkanlığı

153.363,00

150.774,79

98,31

46 41 01 43

Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığı

109.000.000,00

100.004.649,60

91,75

46 41 01 44

Satınalma Da res Başkanlığı

153.631,00

151.899,49

98,87

46 41 01 45

Ulaşım Da res Başkanlığı

300.540.108,41

300.540.108,41

100,00

46 41 01 46

Zabıta Da res Başkanlığı

22.440.000,00

17.355.669,23

77,34

46 41 01 48

Ulaşım ve Traﬁk Yönet m Da res Başkanlığı

130.456.317,00

122.745.627,89

94,09

46 41 01 49

Muhtarlık İşler Da res Başkanlığı

20.850.000,00

19.642.752,85

94,21

46 41 01 50

Gençl k ve Spor H zmetler Da res Başkanlığı

88.000.000,00

84.704.880,98

96,26

46 41 01 51

Yapı Kontrol Da res Başkanlığı

173.305.710,90

83.861.102,91

48,39

3.390.000.000,00

2.297.115.055,86

67,76

46 41 01 02

Özel Kalem Müdürlüğü

46 41 01 04

İdar ve Mal İşler Da res Başkanlığı

46 41 01 05

Genel Toplam
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Fonks yonel Sını andırma Cetvel
Fonks yonel
Kodu

Net Bütçe
Ödeneğ
TL

Açıklama

01

Genel Kamu H zmetler

03

Kamu Düzen ve Güvenl k H zmetler

04

Bütçe G der
TL

Gerçekleşme
Oranı
(%)

1.090.728.887,00

764.301.677,62

70,07

56.679.000,00

51.429.130,27

90,74

Ekonom k İşler ve H zmetler

443.300.942,41

432.220.579,18

97,50

05

Çevre Koruma H zmetler

223.000.000,00

170.541.300,81

76,48

06

İskân ve Toplum Refahı H zmetler

1.307.740.170,59

638.584.468,39

48,83

07

Sağlık H zmetler

48.050.000,00

41.370.293,36

86,10

08

D nlenme, Kültür ve D n H zmetler

158.750.000,00

139.857.022,89

88,10

10

Sosyal Güvenl k ve Sosyal Yardım H zmetler

61.751.000,00

58.810.583,34

95,24

3.390.000.000,00

2.297.115.055,86

67,76

Genel Toplam

2019 Yılı Mal ye Bakanlığı Büyükşeh r Payları Dökümü (TL)
Aylar

Brüt Gel r

Kes nt Tutarı

Net Gel r

2019 Yılı İller Bankası Büyükşeh r Payları Dökümü (TL)
Aylar

Brüt Gel r

Kes nt Tutarı

Net Gel r

Ocak

145.009.459,10

3.375.417,32

141.634.041,78

Ocak

25.733.999,47

681.695,36

25.052.304,11

Şubat

120.630.761,86

2.820.825,81

117.809.936,05

Şubat

17.486.492,63

463.218,35

17.023.274,28

Mart

132.460.299,35

3.125.160,45

129.335.138,90

Mart

21.089.318,68

558.657,45

20.530.661,23

N san

125.509.853,90

39.597.329,65

85.912.524,25

N san

21.783.054,34

576.963,33

21.206.091,01

Mayıs

142.935.050,93

42.810.744,12

100.124.306,81

Mayıs

15.565.993,44

412.290,15

15.153.703,29

Haz ran

176.012.899,13

4.023.906,51

171.988.992,62

Haz ran

18.473.894,67

490.111,57

17.983.783,10

Temmuz

121.170.541,73

2.814.494,44

118.356.047,29

Temmuz

22.655.229,24

600.138,52

22.055.090,72

Ağustos

176.631.888,95

4.016.157,38

172.615.731,57

Ağustos

16.990.968,82

450.091,89

16.540.876,93

Eylül

169.069.340,13

3.865.225,11

165.204.115,02

Eylül

22.091.697,11

479.598,32

21.612.098,79

Ek m

142.077.934,61

52.946.225,91

89.131.708,70

Ek m

25.240.578,12

668.485,17

24.572.092,95

Kasım

158.534.145,84

48.225.910,09

110.308.235,75

Kasım

20.015.990,21

530.131,27

19.485.858,94

Aralık

168.782.869,47

51.149.072,12

117.633.797,35

Aralık

20.676.723,22

547.727,77

20.128.995,45

Toplam

1.778.825.045,00 258.770.468,91 1.520.054.576,09

Toplam

247.803.939,95

6.459.109,15

241.344.830,80

2019 yılında Merkez Yönet mden gelen toplam paylardan Beled yem ze tahakkuk eden
2.026.628.984,95 TL brüt tutardan 265.229.578,06 TL kes nt ye uğramış ve kalan
1.761.399.406,89 TL tutar banka hesabımıza gel r olarak yatırılmıştır.
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2. Temel Mal Tablolara İl şk n Açıklamalar
B lanço (TL)

Akt f
I-Dönen Varlıklar

213.730.349,21

10

Hazır Değerler

51.372.887,02

12

Faal yet Alacakları

89.284.732,38

13

Kurum Alacakları

6.461.854,37

14

D ğer Alacaklar

15

Stoklar

16

Ön Ödemeler

19

D ğer Dönen Varlıklar

528.125,23
10.646.070,28
6.650.093,06
48.786.586,87

II-Duran Varlıklar
22

Faal yet Alacakları

24

Mal Duran Varlıklar

25

Madd Duran Varlıklar

12.724.398.170,47
5.327.710,27
795.647.482,92
11.923.422.977,28

26 Madd Olmayan Duran Varlıklar
Akt f Toplam

0.00
12.938.128.519,68

IX-Nazım Hesaplar

2.296.826.201,44

91
92

Nak t Dışı Tem natlar ve K ş lere A t Menkul Kıymetler
Taahhüt Hesapları

99

D ğer Nazım Hesaplar

139.706.498,93
313.074.814,56
1.844.044.887,95
15.234.954.721,12

Genel Toplam

Pas f
III-Kısa Vadel Yabancı Kaynaklar

1.241.871.355,98

30

Kısa Vadel İç Mal Borçlar

295.391.185,18

32

Faal yet Borçları

218.610.290,19

33

Emanet Yabancı Kaynaklar

46.239.722,92

36

Ödenecek D ğer Yükümlülükler

58.568.387,35

37

Borç ve G der Karşılıkları

38

Gelecek Aylara A t Gel rler ve G der Tahakkukları

IV -Uzun Vadel Yabancı Kaynaklar
40

Uzun Vadel İç Mal Borçlar

42

Faal yet Borçları

43

D ğer Borçlar

47

Borç ve G der Karşılıkları

48

Gelecek Yıllara A t Gel rler ve G der Tahakkukları

V-Özkaynaklar

22.087.296,48
600.974.473,86
5.697.345.988,00
2.566.270.510,40
1.802.767,47
542.496,08
193.735.167,06
2.934.995.046,99
5.998.911.175,70

50

Net Değer Hesabı

3.250.340.008,94

57

Geçm ş Yıllar Faal yet Sonuçları

2.026.849.765,07

59

Dönem Faal yet Sonuçları

Pas f Toplam
IX-Nazım Hesaplar

721.721.401,69
12.938.128.519,68
4.872.244.294,98

91

Nak t Dışı Tem natlar ve K ş lere A t Menkul Kıymetler

139.706.498,93

92

Taahhüt Hesapları

313.074.814,56

99

D ğer Nazım Hesaplar

Genel Toplam

1.844.044.887,95
15.234.954.721,12

39

2019 Yılı Faaliyet Raporu

3. Yardım Yapılan B rl k, Kurum ve Kuruluşlar
Beled yem z, 5216 sayılı kanunun 7. Maddes (m) bend ; “… amatör spor kulüpler ne nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve
gerekl desteğ sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt ç ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan sporculara, tekn k yönet c , antrenör ve öğrenc lere beled ye mecl s kararıyla ödül vermek.” hükmü
çerçeves nde amatör spor kulüp dernekler ne 7.739.000 TL nakd yardımda bulunmuş ve bağlı olduğu mahall dare b rl kler ne
6.033.560,55 TL ödeme gerçekleşt rm şt r.

40
10

50.000,00

Türk Dünyası Beled yeler B rl ğ

55.377,84

UCLG MEWA*

60.000,00

Sağlıklı Kentler B rl ğ

75.000,00

Tar h Kenter Bİrl ğ

350.000,00

Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve
Tur zm Koruma ve Gel ş m B rl ğ

1.302.344,13

Marmara Beled yeler B rl ğ

Türk ye Beled yeler B rl ğ

7.739.000,00

Spor Kulübü Dernekler

4.140.838,58

Yardım Yapılan B rl k ve Dernekler (TL)
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4. Mal Denet m Sonuçları
Ayrıca 2018 yılı denet m Raporunda, 2017 yılındak Denet m
Raporuna göre zlemeye alınan 8 hususun 7's n n tamamen
yer ne get r ld ğ fade ed lm şt r. Toplu Taşıma H zmet ne
yönel k bulgu konusundak çalışmalar se devam etmekted r.

Beled yeler n faal yetler le lg l olarak hem 5393 sayılı
Beled ye Kanunu hem de 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve
Kontrol Kanunu gereğ nce denet mler yapılmaktadır. Bu
bağlamda Kurumumuzun 2018 yılı faal yetler le lg l olarak
5393 sayılı Beled ye Kanununun 25' nc maddes gereğ nce
Mecl s Denet m Kom syonu tarafından, 5018 sayılı Kanunun
68' nc maddes gereğ nce de Sayıştay Başkanlığı tarafından
denet m faal yetler cra ed lmekted r.

Aynı rapora ekl olarak, 9 adet hususta Sayıştay Denetç ler
tarafından “Kamu İdares ne B ld r lecek D ğer Hususlar”
olarak öner lerde bulunulmaktadır.

2018 yılına yönel k Sayıştay Başkanlığı denetç ler tarafından
hazırlanmış olan ve Beled yem ze let len “2018 yılı Denet m
Raporu” hakkında b lg ler aşağıda sunulmuştur.

D ğer b r rapor olan 2018 Performans Denet m Raporunda;
stratej k plan, performans programı le faal yet rapor ve
sonuçlarına yönel k 9 bulgu maddes ne yer ver lm şt r.

Denet m Raporunda 47 adet bulgu konusu yer almış ve
tarafımızdan cevaplandırılmıştır.

Sonuç olarak; bahse konu Denet m Raporlarında herhang b r
kamu zararı ve suç snadında bulunulmamakta, yapılan mal
ş ve şlemler n bazılarının ht va e kler “hata veya
eks kler ne” vurgu yapılarak, değerlend rme ve öner lerde
bulunulmaktadır.

N ha Sayıştay Denet m Raporu Aralık 2019 t bar yle
beled yem ze let lm şt r. Bu rapora göre; denet m görüşünü
etk leyen herhang b r bulgu tay n ed lmem ş olup, 38 bulgu
maddes n n “denet m görüşünü etk lemeyen hususlar” olarak
bel rlend ğ görülmüştür.
Denet m Raporunda da görüleceğ üzere, her b r bulguya
cevaben hem mevcut durum, hem de bundan sonrak
şlemlerde Sayıştay denetç ler n n önerd ğ şek lde şlem tes s
ed leceğ özell kle bel rt lm şt r.

2018 yılı Sayıştay Denet m Raporu hakkındak özet b lg ler
yukarıda fade ed lm ş olup, Sayıştay'ın nternet s tes nde bütün
beled yelere a t denet m raporları bulunmaktadır.
Mecl s'e mal denet m sonuçları le lg l b lg 13 Şubat 2020
tar hl oturumda ver lm şt r.
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B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Faal yet ve Proje B lg ler
2019 Mal Yılı Performans Programı'nda Kentsel Dönüşüm, Toplumsal Dönüşüm ve Kurumsal Dönüşüm olmak üzere 3 adet
stratej k alan, bu alanların altında yer alan 13 stratej k amaç ve 82 performans hedeﬁne bağlı 341 faal yete 2019 yılı bütçem z n
%67's ne karşılık gelen 2.270.418.702,54 TL kaynak ayrılmıştır.
2019 yılı sonu t bar yle, 2019 Mal Yılı Performans Programı kapsamında 1.500.723.338,10 TL harcama gerçekleşt r lm şt r. Bu
tutar 2019 yılı g der bütçes n n (2.297.115.055,86 TL) %65,33'ünü oluşturmaktadır.

Stratej k Alan ve Stratej k Amaçlara Göre Ödenek ve Harcamalar
Stratej k Alan/Stratej k Amaç
Kentsel Dönüşüm
Ke.1 Kentl n n ht yacına karşılık verecek konforlu, ekonom k,
çevre ve engell dostu b r ulaşım ağı oluşturmak, güvenl b r
toplu taşıma s stem ç n gerekl tedb rler almak.
Ke.2 Yaşanab l r, tem z, sağlıklı ve yeş l b r çevre oluşturmak.
Ke.3 Şehr n coğraﬁ yapısına, tar h , kültürel ve doğal değerler ne
uygun; kent k ml ğ ne ve estet ğ ne katkı sağlayan, b rey ve
toplum ht yaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sah p,
yaşam kal tes n yükseltecek altyapıyı hazırlamak,
kentsel dönüşüm uygulamaları le yen yaşam alanları oluşturmak.
Ke.4 Afetlere karşı b l nç düzey n ar ırarak etk n b r önleme ve
müdahale s stem oluşturmak.
Ke.5 Kent ve toplum düzen n n
sağlıklı şlemes ne katkı sağlamak.
Toplumsal Dönüşüm
To.1 Şehr m z n kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına
katkı sağlamak.
To.2 Sağlıklı yaşam kal tes n n ar ırılmasına katkı sağlamak.
To.3 Kapsayıcı, katılımcı b r sosyal h zmet ağı oluşturmak.
Kurumsal Dönüşüm
Ku.1 Güven l r, er ş leb l r let ş m ve
tanıtım ağı oluşturmak.
Ku.2 Kurum ç yönet m h zmetler n n
sunumunda ver ml l ğ ar ırmak.
Ku.3 Mal kaynakları ve varlıkları etk n yönetmek.
Ku.4 N tel kl nsan kaynağı le kal tel h zmet sunmak.
Ku.5 Sunulan h zmetlerde b lg teknoloj s n n kullanımını
yaygınlaştırmak.
Toplam
2019 Yılı Performans Hede er Kapsamı Dışında Kalan
Harcama
Genel Toplam

2019 Yılı
Performans
Programı Bütçes
(TL)

2019 Yılı
Harcaması
(TL)

G der Bütçes ne
Oranı
(%)

1.696.177.142,15

890.857.126,15

38,78

1.164.490.049,15

577.193.902,12

25,13

172.977.678,00

175.550.429,81

7,64

354.180.265,00

136.504.423,98

5,94

3.169.150,00

1.035.915,33

0,05

1.360.000,00

572.454,91

0,02

251.683.337,63

220.928.258,37

9,62

191.763.337,63

144.483.707,70

6,29

13.440.000,00
46.480.000,00
322.558.222,76

11.134.766,32
65.309.784,35

0,48
2,84

388.937.953,58

16,93

16.201.750,00

10.832.636,37

0,47

296.594.472,76

360.403.720,67

15,69

110.000,00

0,00

415.000,00

-

5.520,50

0,00

9.237.000,00

17.696.076,04

0,77

2.270.418.702,54

1.500.723.338,10

65,33

1.119.581.297,46

796.391.717,76

34,67

3.390.000.000,00

2.297.115.055,86

100,00
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D lovası Eynerce Köprülü Kavşağı

ULAŞIM
HİZMETLERİ
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Ke/Ph.1.1.1 2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle
ilgili en az 1 adet proje tamamlanacaktır.
Gebze Darıca Metro Ha ı
Gebze ve Darıca yerleş mler İstanbul g b büyük b r metropole
yakınlığı ve sanay ye dayalı d nam k yapısı, nüfus artışı ve beraber nde
çeş tl ulaşım sorunları olan ve oluşması beklenen yerleş mlerd r.
Kocael Ulaşım Ana Planı ve Nazım İmar Planı kararları hedef ve
stratej ler göz önüne alınarak, Gebze ve Darıca kentler nde bu hedef ve
stratej ler ışığında b r metro s stem yapılmasına Kocael Büyükşeh r
Beled yes tarafından karar ver lm şt r.
12.06.2018 tar h nde sözleşme mzalanan ve 52 ayda b t r lmes
hede enen 15,6 km ve 12 stasyondan oluşan metro ha ı, çağın
gerekl l kler ne uygun ve gelecek le uyumlu b r metro ha ı olarak
tasarlanmıştır. Ha ın 14,7 km's tünel 900 metres hemzem nd r. Metro
araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek b r bakım
onarım sahası ve araç deposu le kontrol kumanda merkez ha ın
sonunda Pel tl bölges nde teşk l ed lecekt r. İstasyonlar b r hemzem n,
üç tünel ve 8 aç-kapa t p nde olup, şletme gerekl l kler ç n makas
yapılacak olan yerler n üstler otomat k otoparklar ve oﬁsler olarak
değerlend r lm şt r.
Gebze OSB ve Darıca Sah l arasındak metro ha ı le kent ç konut
alanları ve sanay alanları arasındak artan ulaşım ve er ş m ht yacı
karşılanacak, Marmaray le entegre olarak İstanbul ve d ğer lçelerden
gelen serv s ve özel araçların oluşturduğu traﬁk yoğunluğu ortadan
kaldırılacak, Sab ha Gökçen Haval manı-Gebze arasında planlanan
raylı s stem n Gebze altyapısı tamamlanarak, Sab ha Gökçen
Haval manı yolcularının; kent m ze hızlı ulaşım mkanı sağlanarak
Kocael -İstanbul Raylı S stem Entegrasyonu sağlanmış olacaktır.
İlk etapta; Gebze Kent Meydanı, Adl ye ve Mutlukent İstasyonlarında
nşaat; Depolama Alanında se terasman çalışmalarına başlanılmıştır.
Ancak; İstanbul'un sınırlarını aşan büyüme yükü ve Kocael 'n n kend
büyüme eğ l m göz önüne alındığında Gebze OSB-Darıca Sah l Metro
Ha ı'nın hayata geç r lmes zorunluluk arz etmekle b rl kte,
beled yem z genel bütçes ne denk gelen ödeneğe ht yaç
bulunmaktadır. Bu nedenle proje; 18.09.2019 tar h ve 30892 sayılı
Resm Gazete'de yayımlanan 1550 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı le
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dev r ed lm ş olup, çalışmalar
Bakanlık tarafından yürütülmekted r.
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Sekapark-Plajyolu Arası
2.Etap Tramvay Ha ı Yapımı

Otogar-Sekapark ha ının devamı olarak Kuruçeşme'ye
kadar yapılacak olan 2. Etap tramvay ha ı; g d ş-dönüş
olmak üzere ç hat olarak şlet lecek olup, tramvay
ha ının kes t gen şl ğ 7 metred r.

Okullar bölges n geçerek Plajyolu durağına ulaşan
ha a 4 adet stasyon bulunmaktadır. Proje kapsamında
ayrıca Mevlana Köprülü Kavşağında tramvay ha ına a t
menfez n yen lenmes ve yan yolların düzenlemes de
yapılmıştır.
Projen n tamamlanmasıyla 2019 yılı sonu t bar yle
doğu-batı güzergahında, 15 stasyon le 9,5 km tramvay
ha ı, 18 adet tramvay aracı le şlet lmekted r.
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6 Adet Tramvay Aracı Alımı
Sekapark-Otogar Tramvay ha ının şletmeye alınması
sonrasında, Sekapark-Plajyolu 2. Etap uzatma ha ının
yapım ş ne başlanması le b rl kte ht yaç duyulan 6
adet tramvay araç alımı yapılmıştır.
2019 yılı temmuz ayı t bar yle kabuller tamamlanan
tramvay araçları yolcu taşımaya başlamış ve 300 yolcu
kapas te le 18 adet tramvay aracı Otogar-Plajyolu
arasında h zmet vermekted r.
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Kuruçeşme Tramvay Ha ı
Mevlana Kavşağı Alt Geç t Yapımı
Mevlana Kavşağı'nda mevcu a bulunan esk alt geç t
yıkılarak yer ne 18 metre uzunluğunda 6 metre
yüksekl ğ nde ve 9,5 metre gen şl ğ nde yen alt geç t nşa
ed lm şt r.
Yen alt geç e, 895 m³ hazır beton, 90 ton nervürlü donatı
çel ğ , 1.000 m² parke, 2.500 metre bordür, 6.100 ton asfalt
ve 500 metre oto korkuluk malatı, alt geç t çalışmaları
kapsamında D-100 Karayolu, yan yol ve Mevlana
Kavşağındak kollarda çeş tl düzenlemeler yapılmıştır.
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Şeh r Hastanes
Tramvay Ha ı Yapım İş
Ha ın, uygulamaya esas kes n projeler le yapım ş ne
yönel k hale dokümanlarının hazırlanmasına başlanmıştır.
3 km uzunluğunda, 5 stasyondan oluşan hat Bek rdere
boyunca yen yapılacak olan dere ıslahı üzer nde yer alacak
olup, mes re alanı le şeh r hastanes arasından dayanma
yapıları, yüksek dolgu ve yarma kazıları, 2 adet alt geç t
(toplamda 330 metre) ve 2 adet ön germel k r şl köprü
ş n kapsamaktadır.
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Ke/Ph.1.1.2. Raylı sistem
ön ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.
Raylı S stemler Ön ve Uygulama Projeler yaptırılması
ç n hale hazırlıkları yapılmış ve hale açılmış, m n mum
katılımcı şartı sağlanamadığından hale ptal ed lmek
durumunda kalınmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 6 adet
proje tamamlanması hede enm ş olup yapılan
çalışmaların özet aşağıdak tablodak g b d r.
>Etüt ve ön projeler yapılan raylı s stem proje sayısı
(1 adet)
>Raylı s stem uygulama projeler sayısı (2 adet)
Raylı s stem düzenleme projeler kapsamında İzm t
lçes nde;
>Kuruçeşme D-100 Geç ş Kes n Proje Hazırlama,
>Kanalyolu Bulvarı Güzergahı Kes n Proje Hazırlama,
>Yahya Kaptan Mahalles Akasyalar Caddes Kes n
Projes
şlemler gerçekleşt r lm şt r.

Ke/Ph.1.2.1 Toplu ulaşım hizmetleri
çevre ve engelli dostu donatılarla
modernize edilecektir
Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlarımızın
rahat, konforlu b r alanda beklemes ç n yen duraklar
alınmış, bakımı gereken 650 durağın bakım ve onarımı
yapılmış, 4.500 durak tem zlenm ş ve toplam 1.889.110
TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Duraksız Köy Kalmayacak Projes
Kocael genel nde bulunan köylere 200 adet sac durak
montajı yapılarak, vatandaşımızın kullanımına
sunulmuştur.
Yolcu B lg lend rme Ekranları
Kocael genel nde 11 adet noktaya yolcu b lg lend rme
ekranı montajı yapılmıştır. Bu ekranlarda bulunduğu
duraktan geçen toplu taşıma hat b lg ler , toplu
taşımanın hang durakta olduğu ve yaklaşık gel ş zamanı
b lg s ver lmekted r.
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Ke/Ph.1.3.1 2019 yılında belediye ve özel toplu ulaşım araç şoförlerine eğitim faaliyetleri
sürdürülecektir.
Toplu taşıma sürücüler ne (özel halk otobüsü sürücüler , taks
sürücüler , serv s sürücüler , beled ye otobüs şletmes ve
UlaşımPark A.Ş. sürücüler ) yönel k düzenlenen eğ t m
programlarıyla, sürücüler n başta engell olanlar olmak üzere
yolcular le sağlıklı let ş m kurması hede enmekted r.
Sürücüler n ö e kontrolünü sağlaması, toplu taşıma
yönetmel ğ ne ve traﬁk mevzuatına uygun profesyonel sürücü
g b davranması ve kullandığı araçlara yönel k güvenl ,
ekonom k sürüş tekn ğ n öğrenmes de hede er arasındadır.
Ayrıca lk yardım ve meslek hastalıkları le lg l teor k ve prat k
b lg ler n ver ld ğ eğ t mlerde sürücünün yangın, yangın
güvenl ğ ve söndürme uygulamaları le lg l teor k ve prat k
b lg ler ed nmes sağlanmaktadır.

Toplu taşıma sürücü eğ t m programı hem bu konuda uzman
olan özel kurumlar tarafından ver lmekte hem de Ulaşım
Da res Başkanlığının bünyes nde bulunan alanında uzman olan
personeller tarafından ver lmekted r. Toplu taşıma sürücü
eğ t m programı, lg l eğ t mler n ver lmes n n yanında
ver lecek eğ t mler önces nde ve eğ t mler devam ederken de
eğ t m n yeterl l ğ , kal tes , sürücü üzer nde bıraktığı zler
eğ t m sonrasına yapılan anketlerle de sürücüler n eğ t m
hakkındak düşünceler değerlend r lmekted r. Sürücülere
eğ t m sonrası yeterl l k sınavı yapılmaktadır. Ayrıca eğ t mler n
başından sonuna kadar eğ tmenler zlenmekte ve gerekl
görüldüğü takd rde eğ t m konusunun veya eğ t mc n n
değ şt r lmes sağlanmaktadır. Bu amaçla 2019 yılında toplam
2.918 sürücüye çeş tl konularda eğ t mler ver lm şt r.

Toplu taşıma sürücüler ne ver len eğ t mler sonucunda; sürücüler n eğ t me katıldıkları lk andak görüş, düşünce ve tutumları
k ş ye göre değ şmekle beraber poz t f yönde gel şt ğ , karşılarında onlarla lg lenen, sorularına cevap veren ve k ş sel gel ş mler ç n
uğraşan b r ler n görmeler kal tey ve güven artırmaktadır.
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Toplu Taşıma (Özel Halk Otobüsü) Sürücüler ne Ver len Eğ t m
Konuları
>Yolcu-Sürücü İlet ş m , Engell Yolcu-Sürücü İlet ş m , Halkla
İl şk ler ve Stres Yönet m (3 saat),
>İler Sürüş ve Ekonom k Sürüş Tekn kler (2 saat),
>İlk Yardım ve Meslek Hastalıklar Teor k (2 saat), İlk Yardım
Uygulama Prat k (1 saat)
>Toplu Taşıma Araçlarında Genel Güvenl k (1 saat),
>Traﬁk Mevzuatı (1 saat),
>Toplu Taşıma Mevzuatı (2 saat),
>Yangın ve Yangın Güvenl ğ (1 saat), Uygulamalı Yangın Söndürme
Prat k (1 saat)
>Genel Değerlend rme ve Ölçme Sınavı (1 saat)
Serv s Sürücüler ne Ver len Eğ t m Konuları
>Yolcu-Sürücü İlet ş m , Halkla İl şk ler ve Stres Yönet m (2 saat),
>İlk Yardım ve Meslek Hastalıklar (2 saat),
>Serv s Mevzuatı (2 saat),
>Genel Değerlend rme ve Ölçme Sınavı (1 saat)

Taks Sürücüler ne Ver len Eğ t m Konuları
>Yolcu-Sürücü İlet ş m , Halkla İl şk ler ve Stres Yönet m (2 saat),
>İlk Yardım ve Meslek Hastalıkları (2 saat),
>Taks Mevzuatı (2 saat),
>Taks de Genel Güvenl k (1 saat),
>Genel Değerlend rme ve Ölçme Sınavı (1 saat)
Beled ye Otobüsü ve UlaşımPark A.Ş. Sürücüler ne Ver len
Eğ t m Konuları
>Yolcu-Sürücü İlet ş m , Engell Yolcu-Sürücü İlet ş m , Halkla
İl şk ler ve Stres Yönet m (3 saat),
>İler Sürüş ve Ekonom k Sürüş Tekn kler (2 saat),
>İlk Yardım ve Meslek Hastalıklar Teor k (2 saat),İlk Yardım
Uygulama Prat k (1 saat)
>Toplu Taşıma Araçlarında Genel Güvenl k (1 saat),
>Traﬁk Mevzuatı (1 saat),
>Toplu Taşıma Mevzuatı (2 saat),
>Yangın ve Yangın Güvenl ğ (1 Saat), Uygulamalı Yangın Söndürme
Prat k (1 saat)
>Genel Değerlend rme ve Ölçme Sınavı (1 saat)
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Ke/Ph.1.4.1 2019 yılında
toplu taşıma hatlarının yapılandırılması
ve entegrasyonu ile ilgili
proje ve denetim faaliyetleri sürdürülecektir.
Büyükşeh r Beled yes sınırları çer s nde karayolu le toplu
taşıma h zmetler n n yürütülmes n , şlet lmes n veya
şle r lmes n sağlayan lg l b r m m zce vatandaşlarımızın
talepler ve ht yaçları doğrultusunda 7 yen toplu taşıma ha ı
açılırken, mevcut 73 ha a düzenleme ve 6 ha a aktarma
s steml hat yapılandırılması değ ş kl ğ yapılmıştır. Aktarma
s steml hat yapılandırmasıyla 2019 yılında Otogar-Sekapark
arası tramvay ha ı şletme ve bakım g der olarak 33.848.900
TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Akçaray, Otogar-Plajyolu arasında 05:50-00:30 saatler
arasında ha a ç 290 sefer, cumartes 06:00-00:30 arası 252
sefer ve pazar günler 06:00-00:30 arası 234 sefer yapmaktadır.
9,62 k lometrel k 15 stasyondan (Otogar-YahyakaptanYen şeh r-M. Al Paşa-Doğu Kışla-M ll İrade-Fuar-Yen CumaFevz ye Cam -Gar-Sekapark-SE Devlet Hastanes -Kongre
Merkez -Eğ t m Kampüsü-Plajyolu) oluşan güzergahı 34
dak kada kateden Akçaray'da 2019 yılında, 25.400.396 yolcu
taşınmış ve toplam 16.4884.300 TL gel r elde ed lm şt r.
Kocael genel nde toplamda 2.486 adet toplu taşıma aracı le
6.681.918 adet sefer gerçekleşt r lm şt r. Yapılan seferlerde
toplamda 124 m lyon km yol yapılarak 138.589.890 k ş
elektron k b letl olmak üzere toplamda 200.955.341 k ş toplu
taşıma araçlarını terc h etm şt r.

2018 yılında uygulanmaya başlanan öğrenc b n ş desteğ n n
2019 yılında da aynı şek lde uygulamasına devam ed lm ş ve
Toplu Taşıma H zmetler Gel şt rme ve İy leşt rme İşb rl ğ
Pro to ko l ü l e to p l a m 1 0 . 4 8 9 . 5 0 3 , 9 9 T L h a rc a ma
gerçekleşt r lm şt r. e-komob l uygulamasının yen arayüzü
2019 yılında vatandaşların h zmet ne sunulmuş, eş zamanlı
olarak 2020 yılında faal yete alınması planlanan TUBS Ver
İşleme S stem n n deneme sürümler le lg l h zmet
değerlend rmeler yapılmıştır. 2020 yılı ç nde yen ver
şlemen n devreye alınması planlanmaktadır.
2019 yılında; Kocael genel ndek özel ve resm toplu taşıma
araçlarında geçerl olmak üzere; 143.995 adet seyahat kartı hak
sah pler ne ver lm şt r.
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Ke/Ph.1.5.1 2019 yılında
akaryakıt ve bakım-onarım
giderlerinden tasarruf sağlanacaktır.
2019 yılında otobüs tahs sler , bakım onarım g derler ve
s gorta, muayene vb. g derler ç n toplam 7.796.385,34 TL
harcama gerçekleşt r lm şt r.
Şeh r İç /Şeh r Dışı Yapılan Otobüs Tahs sler
5.136 şeh r ç , 222 şeh r dışı ve 2.555 cenaze h zmetler nde
kullanılmak üzere toplam 7.913 otobüs tahs s ed lm şt r.
Beled ye Otobüs F lo Durumu
>Otokar (Kent LF) (20 adet)
>Mercedes Benz (0345) (6 adet)
>Isuzu Urban (1 adet)
>Isuzu Turkuaz (1 adet)
>Mercedes Benz (0304) (1 adet)
>TEMSA Maraton (1 adet)
Araç Bakım Onarım İşler
>Dış Serv s (Arıza ve Bakım) (166 adet)
>Hasar Onarımları (Kademe ve Dış Serv s) (52 adet)
>Kademe (Arıza, Bakım ve Değ ş m) (567 adet)
>Talepler (Mal ve H zmet Alımları) (116 adet)
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Karamürsel Atatürk Vapuru
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Ke/Ph.1.6.1 2019 yılında
deniz ulaşımında arıza nedeniyle
iptal edilen seferler %1 'e düşürülecektir.
İzm t Körfez 'nde 2 adet yolcu vapuru ve 4 adet yolcu motoru
ﬁlomuzla, İzm t 1 Mart İskeles le Gölcük, Değ rmendere
(Halıdere, Ulaşlı, Ereğl İskeleler har ç), Karamürsel, Der nce,
Tütünç l k, Yarımca, Hereke ve Darıca (yaz aylarında gez lerde
kullanılmakta) skeleler arasında yolcu taşımacılığı, kamu
çalışanlarının çalışma saatler n , öğrenc ler n okul saatler n ,
bölgedek toplu taşıma araçlarının hareket programını ve tren
saatler n d kkate alarak hazırlanan tar fel seferlerle, kal tel ,
güvenl , ekonom k ve hızlı b r b ç mde h zmet sunulmakta, İzm t
Mar nanın yönet m de beled yem z tarafından yürütülmekted r.
Bu çerçevede 2019 yılında;
>Körfez'de kış sezonunda, 4 yolcu motoru, 2 yolcu vapuru le 8
skeleye sefer yapılmakta olup günlük yolcu sayısı 1.000- 3.000
arasında değ şmekted r. Kış aylarında günlük 88 sefer, yaz
aylarında günlük 91 sefer olmak üzere toplam 32.850 sefer
yapılmıştır.
> Yaz sezonunda tar fel seferler m ze ek olarak, ha a sonları
Mehtap Turları ve Büyükada Gez ler planlandığı şekl yle devam
etm şt r.
> Den z yolu le günde ortalama 1.498 yolcu olmak üzere toplam
546.616 yolcu taşınmış, toplam 2.828.567,01 TL yakıt alınmış,
1.563.430,13 TL gel r elde ed lm şt r.
> Özel kurum ve kuruluşlara k ralanan yolcu vapurları (Atatürk
ve Karamürsel Alp) le toplam 4.650 yolcu taşınmış olup, bu
gez lerden 18.480,00 TL gel r elde ed lm şt r.
> Kocael kent traﬁğ ne ve traﬁkten doğan çevre k rl l ğ n
azaltma etk s ne yönel k tehl kel araçların den zden arabalı
vapur le taşınması ﬁz b l te çalışması yapılmıştır.
> Tüm skeleler n Mal ye Bakanlığı'ndan Kocael Büyükşeh r
Beled yes 'ne den z ulaşımı yapılmak şartı le tamamen ücrets z
ve süres z b r şek lde tahs s sağlanmıştır.
> İzm t Körfez 'nde arama kurtarma, yangın emn yet ve
yedekleme g b ac l durumlara yönel k destekley c etk s olması
neden yle Kıyı Emn yet Genel Müdürlüğü'ne a t 2 adet h zmet
gem s n n Ereğl İskeles 'nde konuşlanması ç n yapılan protokol
devam etm şt r.
İzm t-Gölcük-Değ rmendere-Karamürsel seferler 2015
yılından t baren yolcu vapuru le yapılmakta ken 2019 yılı n san
ayından t baren yolcu motoru k ralanarak sefere alınmıştır.
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Ke/Ph.1.7.1 Özel toplu taşıma araçlarına yönelik verilen belge ve ruhsat düzenlemeleri
2019 yılında 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.
Faal yet yılında 6 defa olağan UKOME kurul toplantısı yapılmış
olup, 213 gündem maddes görüşülmüş, 853 adet UTDK
kararları alınmıştır. UTDK kararlarında 1. sınıf gayr sıhh
müesseseler n traﬁk açısından g r ş-çıkış uygunlukları, İmar ve
Şeh rc l k Da res Başkanlığından gelen tekl er doğrultusunda
mar planı değ ş kl kler , yol çalışmaları neden yle çalışma
yapılan yerler n traﬁğe kapatılması ve alternat f güzergahların
bel rlenmes konuları değerlend r lm ş, Gölcük İlçes nde 1 adet,
Gebze İlçes nde 1 adet, İzm t İlçes nde 3 adet t car taks durak
hales yapılmıştır.
Beled yem z n lg l b r m ne gelen UKOME le lg l 31.093
adet evrakın 10.189 aded şleme alınmıştır.
Bu çerçevede 2019 yılında;
> İşlemler b t r len toplu taşıma araçları ç n 221 adet çalışma
ruhsatı ver lm şt r.
> 136 adet dev r şlemler yapılmıştır.
> (M-J) plakalı araçlar ç n 156 adet t car taşıt tahs s belges
düzenlenm şt r.
> (T) plakalı t car taks ler ç n 772 adet çalışma ruhsatı belges
düzenlenm şt r.
> (T) plakalı t car taks ler ç n 37 adet taşıt tahs s belges
düzenlenm şt r.
> (T) plakalı t car taks 231 adet araç yen leme yapılmıştır.
> (P) ser plakalı araçların şahıslara ve ş rketlere noterce dev r
şlemler n n yapılab lmes ç n 688 tahs s belges ver lm şt r.
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> Kapsam dışı plaka (8000 ser s ş rket plakası) ç n 304 adet
tesc l belges ver lm şt r.
> 4.981 adet (P) Plakası ruhsatı düzenlen p tesl m ed lm şt r.
> 4.128 adet personel serv s güzergah z n belges ver lm şt r.
> Kocael genel nde 7 lçede yolüstü park yerler faal olarak
kullanılmaktadır. Yolüstü otoparklar 5216 sayılı Büyükşeh r
Beled yeler Kanununun 26. maddes ne göre mecl s kararına
st naden Belde A.Ş'ye k ralanmıştır.
> Kocael genel nde 7 lçede bulunan yolüstü otopark yerler le
lg l sözleşmeler b ten 2 lçen n, Mecl s Kararına st naden
yen den k ralama kararları alınmış ve sözleşmeler
yen lenm şt r.
> 107 adet araç değ ş kl ğ şlem yapılmıştır.
> Kocael genel nde 7 lçede faal olarak kullanılan yolüstü
otopark yerler nde rut n denet mler yapılmıştır.
> B r m m z sorumluluğunda olan, 492 adet evrak (CİMER ve
Çözüm Masası aracılığıyla gelen talep ve ş kayetler) yolüstü
park, otopark ve çek c /kurtarıcı şletmeler ç n şlem görmüş ve
gerekl şlemler yapılarak tamamlanmıştır.
> 18 adet otopark ruhsatı düzenlenm ş, 1 adet otopark ve 1 adet
güvenl otopark ruhsatı ptal ed lm şt r.
> 3 adet çek c /kurtarıcı ﬁrmanın ruhsatları şahıstan
ş rketleşmeye geçmeler neden yle yen den düzenlenm şt r.
> 5 adet çek c /kurtarıcı ﬁrmanın güvenl otoparklarında yer
büyütmeye g tmeler neden yle yen alanları baz alınarak
ruhsatları güncellenm ş ve tara arına let lm şt r.
> Açık ve kapalı otoparklar kapsamında olan ﬁrmalara 210 kez
denet m yapılmıştır.
> 2.287 adet evrak t car taks ç n şlem görmüştür.
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Ke/Ph.1.8.1 2019 yılı sonuna kadar 3 ilçemizin ulaşım problemleri ve
trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.
KUAP Öner ler Doğrultusunda Projelend r len Karayolu
Düzenleme Çalışmaları
Kocael genel nde, D-100 ve D-130 Karayolu ve TEM Otoyolu
üzer nde yapılacak ön projeler n n hazırlanması şler n
kapsamaktadır. Karayolu düzenleme ön projeler n n
hazırlanması ç n, 1/1000 ölçekl har taların alımı, yol
standartlarının bel rlenmes , h drol k ve h droloj k etütler n
yapılması, küçük ve büyük sanat yapılarının yer ve boyutunun
bel rlenmes , 1/1000 ölçekl plan, proﬁl, t p kes t ve en kes t
pa aların hazırlanması, st nat ve ksa duvarları, tahk matlar
der vasyonlar ve d ğer jeoloj k önlemler n bel rlenmes , avan
proje raporu ve metrajlarının hazırlanması şlemler
gerçekleşt r lmekted r.2019 yılı çer s nde aşağıda yer alan 4
adet bölgede karayolu düzenleme ön projeler yapılmıştır.
> M llet Bahçes Yol Ağı Düzenleme Projes (Gebze)
> TEM Şekerpınar G şeler-Gebze Doğu Kavşağı Arası
Kor doru GOSB Bağlantı Kolları Projes (Gebze)
> Gölcük Güney Alternat f Düzenleme Projes (Gölcük)
> Gölcük 1 Kavşağı Karşıyaka Kavşağı Arası Kor dor Planı
(Gölcük)
Kent Merkez Dolaşım Planı ve Traﬁk Düzenlemeler
Kent bütününde merkez alanlarda ve traﬁk yoğunluğunun fazla
olduğu bölgelerde traﬁk s rkülasyon çalışmaları
gerçekleşt r lm ş, kent çer s nde büyük n tel kte otopark
alanları bu kapsamda projelend r lm şt r. 2019 yılı çer s nde
toplam 39 adet bölgede b s klet yolu, durak ceb düzenleme
çalışması, traﬁk s rkülasyon ve otopark düzenleme çalışması
gerçekleşt r lm şt r.
Yaya Üst Geç d Düzenleme Projeler

Traﬁk S mülasyonu Çalışmaları
Kent bütününde yapılan köprülü kavşak, hemzem n kavşak,
traﬁk s rkülasyon çalışmaları, otopark düzenlemeler vb.
projeler n traﬁk mühend sl ğ kr terler le değerlend r lmes ve
performans hesaplamalarının yapılması hede enmekted r.
2019 yılı çer s nde aşağıda yer alan 7 adet bölgede traﬁk
s mülasyon çalışması gerçekleşt r lm şt r.
> Çayırova G r ş Kavşağı S mülasyon Çalışması
> Gebze M llet Bahçes S mülasyon Çalışması
>Gölcük 1-Karşıyaka Kavşağı Kor dor Planı S mülasyon
Çalışması
> Kuruçeşme TEM G şeler S mülasyon Çalışması
>Sal m Der v şoğlu SE
Köprüsü Kes ş m Kavşağı
S mülasyon Çalışması
> Al kahya Stadyum Yolu-İmar Yolu S mülasyon Çalışması
> Yeş lova Kavşağı S mülasyon Çalışması
Transfer Merkezler ve Traﬁk Etk Değerlend rmeler
Kent bütününde yen yapılacak ya da rev ze ed lecek kavşaklar,
kontrol s stemler , alışver ş merkezler , toplu taşıma stasyonları,
aktarma stasyonları, otogar vb. ulaşım elemanlarının mevcut
traﬁk b leşenler üzer ndek etk ler n n önceden kest r lmes
yerel yönet mler n kent traﬁğ n y derecede yöneteb lmes
açısından traﬁk etk değerlend rme anal zler önem
taşımaktadır. Bu çerçevede, 2019 yılı çer s nde 4 adet traﬁk etk
değerlend rme anal z gerçekleşt r lm şt r.
> Kocael İl Emn yet Müdürlüğü B nası Er ş mler Talep
Tahm n ve Er ş m Projeler Düzenleme Çalışması
> Yen kent Mahalles Tır Parkı Traﬁk Etk Değerlend rme
Raporu
> Yen Term nal Alanı Bağlantı Yolları ve Plan Değ ş kl ğ Traﬁk
Düzenleme Çalışması ve Traﬁk Etüdü
> İzm t İlçes Yen Batı Term nal Alanı Proje İş Traﬁk Etüdü

>İzm t İtfa ye Fuar Üst Geç t Düzenleme Çalışması
>İzm t Tepe Rez dans Üst Geç t Düzenleme Çalışması
>K razlıyalı Üst Geç t Düzenleme Çalışması

Hal Hazır Har ta Üret m Çalışmaları

Kocael genel nde yoğun yaya hareketler olan bölgelerde yaya
üst geç tler projeler yapılmıştır.

Kocael genel nde yapılan yol, kavşak, b s klet yolu, raylı s stem
düzenlemeler vb. her türlü çalışmalara altlık oluşturmak ç n
2019 yılında toplam 16 bölgede kend ek pler m zce har ta
alımları ve hal hazır har ta üret m gerçekleşt r lm şt r.
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Geometr k Düzenleme Yapılan Güzergah ve Kavşak
Projeler
Kent bütününde traﬁk dolaşımını etk leyen kavşaklarda
traﬁk etütler yapılmış, lg l düzenleme projeler le
b rl kte traﬁk s mülasyonları gerçekleşt r lm ş ve
b l msel değerlend rme yöntemler le gec kme
süreler n n m n muma nd r lmes hede enm şt r. Bu
kapsamda kent genel nde toplam 55 kavşakta
düzenlemeler yapılmıştır.
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İzm t Otogar Köprülü Kavşağı
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Ke/Ph.1.9.1 2019 yılı sonuna kadar
27 adet kavşak ve yol projesinin
imalatı tamamlanacaktır.

D-100 Karayolu Köseköy Kavşağı
ve Tünel Geç ş
Projeyle bölgedek traﬁk ışıkları ortadan kalkarak araçların
kes nt s z ulaşımı sağlanıp 610 m uzunluğunda ba ı çıktı
yapılmış, (110 m kapalı kısım, 500 m açık kısım), kent
geç ş ndek Özd lek ve Kuruçeşme arası (20 km) D-100
güzergahı kes nt s z hale get r lm şt r.
Ana yol 1,4 km, kuzey ve güney yan yollar toplamı 3 km
olarak tamamlanmış, 1 adet yaya üst geç d ve 1,2 km dere
ıslahı yapımı gerçekleşt r lm şt r.
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D-130 Karayolu Yüzbaşılar Köprülü Kavşağı
Mevcut kavşak özell kle devlet hastanes yapımı
tamamlandığında araç traﬁğ n n yoğunlaşmasıyla beraber
traﬁk yükünü kaldırmayacaktır. Köprülü kavşak yapımıyla
trans t geç şler rahatlatılmış ve yen yapılacak devlet
hastanes g r ş-çıkışı düzenlenm şt r.
Köprülü kavşak, anayol ve kavşak kolları le beraber 2.800
metre uzunluğunda, yol gen şl ğ kavşak kollarında 7 metre
le 8 metre, anayolda 20 metre olacak şek lde, köprü se 8
metre açıklıklı 190 metre uzunluğunda, köprü geç ş 2x2
şer tl olacak şek lde yapılmıştır.
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D lovası İlçes Batı Kavşağı
D-100 Karayolu İstanbul st kamet nden ve otoyol Ankara
ve İstanbul le D l skeles st kamet nden gelen taşıtların
sanay alanı çer s ne g rmeden D lovası merkez ne
bağlantısı sağlanmıştır.
Proje kapsamında D lderes dah l olmak üzere 3 adet köprü
ve kavşak kolları tamamlanmıştır. D lovası g r ş ç n
mevcut köprünün rev ze ed ld ğ proje kapsamında 70 b n
metreküp kazı yapılırken 4 b n metre uzunluğunda
yağmursuyu ha ı döşenm ş ve 63 adet prefabr k k r ş
malatı gerçekleşt r lm şt r.
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Sal m Derv şoğlu Caddes
Sal m Derv şoğlu Caddes n n Hasan Gem c Spor Salonu
le Köseköy Çuhane Caddes arasında kalan 5 km'l k
bölümü 2x2 bölünmüş yola çevr lm ş olup, mevcut
köprüler n gen şlet lmes ve yen lenmes sağlanmıştır.
Ayrıca Sal m Derv şoğlu Caddes üzer nden sebze ve
meyve hal ne bağlantı yolu ve köprü nşaatı yapılmıştır.

Karamürsel İlçes Semetler Köprüsü
Karamürsel İlçes Semetler Köyüne g den yoldak ulaşımın
rahatlaması ve konforun ar ırılması ç n alternat f yol
güzergahına dere köprüsü ve bağlantı yollarını çeren yol
yapılmıştır.

D-130 Karayolu
Karamürsel Kavşağı ve Tünel Geç ş
Şeh rlerarası yolcu ve loj st k taşımacılığın öneml
güzergahlarından olan D-130 Karayolu, Karamürsel kent
meydanında ba ı-çıktı şekl nde düzenlenerek kent n
merkez bütünlük kazanırken ışıklar neden yle oluşan
traﬁk yoğunluğu da ortadan kaldırılacaktır. Karamürsel
Kent Meydanı bölges nde yapılacak olan dalçık, D-130
Karayolu üzer nde uygulanacaktır.
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Sal m Derv şoğlu Caddes
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Körfez İlçes Çıraklı-Der nce İlçes
Çavuşlu Mahalleler Bağlantı Köprüsü
Körfez İlçes Çıraklı Mahalles le Der nce İlçes Çavuşlu
Mahalles arasındak bağlantı yolu üzer nde bulunan köprü
yen lenerek bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım konforu
artırılmıştır. Proje çalışmaları kapsamında dere yatağının
taban kısmına ıslah betonu atılmış, deren n k yakasına taş
duvar nşa ed lm ş ve köprü kenar ayaklarının beton atma
malatı gerçekleşt r lm şt r.
Esk s ne göre daha modern b r görünüme sah p olan
köprü, 33 metre uzunluk ve 11 metre gen şl kte
vatandaşlara h zmet vermeye başlamıştır. Dar dere
yatağının gen şlemes ç n yapılan çalışmalar kapsamında,
dere üzer nde bulunan esk köprü yıkılarak yen s nşa
ed lm ş, köprünün bulunduğu dere yatağında oluşab lecek
sel ve su baskınlarının önüne geç leb lmes amacıyla dere
yatağı gen şlet lerek 32,5 metreye çıkarılmıştır.

Çayırova-Tuzla Ş fa Mahalles
Geç ş Köprüsü ve Bağlantı Yolları
Proje kapsamında 1 adet 91,5 metre uzunluğunda 7 metre
gen şl ğ nde, b r adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre
gen şl ğ nde köprü nşa ed lecekt r.
Çayırova Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80'e doğrudan
bağlantısı olmayan Ş fa Mahalles - Çayırova arasındak
ulaşım sorunu, nşa ed lecek bağlantı yolları sayes nde
ortadan kalkacak, Ç l k Caddes üzer nden Şekerpınar
bağlantı yoluna ulaşab len Ş fa Mahalles sak nler ,
projen n tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne
daha kolay ulaşım sağlayacaktır.
F z k gerçekleşmes %82 olan projen n h zmete g rmes yle
E-80'e bağlantı sağlanarak hem doğu batı hem de kuzey
güney yönlü traﬁk akışı sağlanacak ve nşa ed len köprü ve
bağlantı yolları le Tuzla Ş fa Mahalles ve Çayırova
bölges n b rb r ne bağlanacaktır.
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Çıraklı-Çavuşlu Mahalleler Bağlantı Köprüsü
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D lovası Eynerce Kavşağı
Yavuz Sultan Sel m Caddes Bağlantısı
D lovası Eynerce Kavşağı le Yavuz Sultan Sel m
Caddes n n b rb r ne bağlanması ve mevcu a bulunan
menfez n ıslah çalışması yapılmıştır. Eynerce Kavşağının
kuzey ne dönel kavşak nşa ed lmes yle D lovası lçe
merkez ne g recek olan araçların, dönel kavşağı kullanarak
bağlantı yolu üzer nden yan yolu kullanıp Yavuz Sultan
Sel m Caddes ne g r ş yapab lmes ve ulaşımın hızlanması
sağlanmıştır.
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Gebze İlçes İstanbul Caddes
Yaya Üst Geç t Köprüsü
Gebze İlçes Ayşe Sıdıka Al şan İlköğret m Okulu yanına
42 metre uzunluğunda 3 metre gen şl ğ nde çel k,
asansörlü yaya üst geç d yapılmıştır.

İzm t D-100 Karayolu
Yen doğan Mevk Yaya Üst Geç d
İzm t İlçes Yen doğan Mahalles nde bulunan üst geç t, 80
ton çel k, 15 ton donatı çel ğ ve 115 m³ beton kullanılarak
39 metre uzunluğunda nşa ed lm şt r. Proje çerçeves nde
üst geç d n korkuluk malatları b t r l rken üst geç t üzer ne
aydınlatma d rekler d k lm ş, köprünün her k ayağında
da bulunan asansörlerde çalışır durumda vatandaşların
h zmet ne sunulmuştur.

Kabaoğlu Mah. Prof. Dr. Bak Komsuoğlu
Caddes TÜRGEV Yurdu Önü
Yaya Üst Geç t Köprüsü
Kabaoğlu Mahalles Prof. Dr. Bak Komsuoğlu Caddes ne
nşa ed len çel k üst geç t, 34 metre uzunluğunda, 3 metre
gen şl ğ nde, 6,25 metre yüksekl ğ nde ve ç asansörlü
olarak nşa ed lm şt r. Modern üst geç t, bölgede yaya
ulaşımında yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırarak daha
güvenl hale get r lm şt r.
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Gebze İstanbul Caddes Yaya Üst Geç t Köprüsü
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Yol H zmet Ağımız
Devlet yolları
: 502 km
İlçe – köy bağlantı yolu : 3.309 km
Toplam yol ağı
: 3.811 km
2019 Yılı İçer s nde Gerçekleşt r len İmalatlar
Asfalt Yol
: 85 km
Beton Yol
: 39 km
Sath Kaplama : 5 km
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Baş skele Yuvacık Köprülü Kavşağı
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Ke/Ph.1.10.1 2019 yılı sonuna kadar
300 adet cadde ve sokak düzenleme
projesi yapılacaktır.

İzm t İlçe Yol Üst Yapı Düzenlemeler
İzm t İlçes nde başta DSİ Müdürlüğü, Solaklar
Mezbahane, Körfez Sokak, Kuruçeşme Mahalles , Atatürk
ve Lozan Caddes Kavşağı, Bek rpaşa Üçyol Mevk ,
Sultan ye Köy Yolu, Boduroğlu Mahalles , Ged kl Köyü,
Zeyt nburnu Köy Yolu, Cem Aydın Sokağı (Cah t
Elg nkan Okulu), Işık Sokak (İzm t L ses arkası), Ged kl
Köy ç yolu, Sanay Caddes , Gündoğdu Mahalles , Kutup
Yıldızı Sokak. Tavşantepe Mahalles , D lek Sokak ve
Şah nler yolunda üst yapı malatları tamamlanmıştır.

Der nce ve Körfez İlçes
Yol Üst Yapı Düzenlemeler
Der nce Sırrıpaşa Caddes (Sopalı Devlet Hastanes ),
Turgut Re s Okulu, Sofular Mevk ve 24 adet sokakta üst
yapı malatları tamamlanmıştır.
Körfez İlçes nde se N hal Atsız, Yunus Emre, Mevlana,
Reyhan, Şeyda, Hürr yet, D kenl yolu, Derel , Ged z,
Med ne, İk zl Çeşme, Nalan, Sezer, Kayısı, Mercanlar,
D lek, Şeh t Al Sağlık, Gözde, Şeh t Ahmet İçl , Mevlana,
İlk durak, İsmet İnce, Ad l Atam, Al Yüce, Kadı, Elmas, M.
Ayık, Budak, Cemal Yanılmaz, Turna, Akgün, B ld k,
Kestane, Ş mş r, Seyran, Nerg z, Neşe caddeler nde üst
yapı düzenlemeler tamamlanmıştır.
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Kocael Kongre Merkez Otoparkı
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Baş skele İlçes Yol Üst Yapı Düzenlemeler
Barbaros, Hastane, Yücelen, Yunus Emre, Aksığın,
Karapınar, Yürüyüş yolu, İst klal, 5. Sokak, Uğur Okulları
yolu, Yed kl m Okulları yolu, Şeyh Edebal , Derekenarı,
Kullar Karamürsel caddeler nde üst yapı malatları
tamamlanmıştır.

Kandıra İlçes Yol Üst Yapı Düzenlemeler
Antaplı-Budaklı, Ayvalık-Kurtdere, Yağcılar-Sofular,
Çalyer, Avdan, Ahmetl , Sarıgaz , Kabaağaç Hastane,
Pınardüzü, Sarnıçlar köy yollarında üst yapı malatları
tamamlanmıştır.

Kartepe İlçes Yol Üst Yapı Düzenlemeler
H podrom, As ller, Gaz , N zamı Ced t, Kartepe Otel alt
yol, Otel yolu 2.kat, Sarımeşe Arpalık, Sarımeşe Nazım
Dem rc , Uzunbey Cumhur yet, Kahramanlar Cad.,
Ataşeh r Mah. muhtel f cd, Ormanya otopark, Kongre
Merkez Otopark, Demokras caddeler nde üst yapı
malatları tamamlanmıştır.
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Ormanya Doğal Yaşam Parkı Otoparkı
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Gebze, Çayırova, D lovası ve
Darıca İlçeler Yol Üst Yapı Düzenlemeler
Gebze İlçes nde;
2253. Sokak (Mc Donald's arkası kavşak düzenlemes ), Karasu
Caddes ve 2407. Sokak kes ş m , Ankara Caddes (Sel mpaşa
Caddes -F kr Altıokka Caddes arası), İbrah mağa Caddes
(1951/1. Sokak-Şeh tler Caddes arası), 1804.Sokak, Pel tl
yolu Caddes (organ ze caddes -ayaz sokak arası), Pel tl 4441.
Sokak, Pel tl -Tavşanlı yolu (Bağlar Caddes -4465. Sokak arası),
Fat h Tren İstasyonu bağlantı yolları, Ş şecam yolu,
D lovası İlçes nde,
Eynerce Caddes , B lal' Habeş Caddes , yüzme havuzu g r ş
yolu, Köseler-Tepec k-Melemezl mahalleler köy ç parke
yolları,
Çayırova İlçes nde,
2253.Sokak (Mc Donald's arkası kavşak düzenlemes ), İsmet
İnönü Caddes (Güler Sokak-Erhan Sokak arası), Fevz
Çakmak Caddes (560. Sokak-Sarmaşık Sokak arası), Fevz
Çakmak Caddes (Kartopu Sokak- Feth ye Caddes arası),
Fevz Çakmak Caddes -Gel nc k Sokak-Zübeyde Hanım
Caddes kes ş m kavşak düzenlemes , 543. Sokak, 69. Sokak,
Gel nc k Sokak, Süleyman Dem rel Caddes (Hüsey n Dem r
Caddes -Turgut Özal Caddes arası)
Darıca İlçes nde,
Ethem Bey Caddes (Okul Caddes le Ba algaz Caddes
arası), Gaﬀar Okkan Caddes , Karaaslan Caddes , M llet
Bahçes ç yolları, Kayra Sokak-Budak Sokak, Al Arıcan
Caddes şlemler tamamlanmıştır.

Gölcük ve Karamürsel İlçes
Yol Üst Yapı Düzenlemeler
Akçat-Sena ye, Fulacık-Çamd b , Çamd b -Val deköprü,
Val deköprü-İnebeyl , Semetler Köy yolu, İzn k yolu, İhsan ye
baraj yolu, İhsan ye köy yolu, Tepeköy köy yolu, Çamçukur köy
yolu üst yapı düzenlemes tamamlanmıştır.
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Karla Mücadele Çalışmaları
İlçelerde 77 farklı ana artere konuşlandırılarak 24 saat
h zmet veren karla mücadele ek pler m z n kent n
tüm noktalarına kısa sürede ulaşab lmes ç n 550
personel ve 225 araç görev yapmaktadır. Ayrıca
lçelerde 36 Kar Bıçaklı Traktör, 92 farklı grup köy
yolunda 24 saat h zmet vermekted r.
Beled ye ek pler m z, bell noktalarda hazır olarak
beklet lmekte, buzlanmayı önlemek ç n tuz, solüsyon
ve kar küreme araçlarını hazır tutmakta, gece ve
gündüz olmak üzere k vard ya hal nde görev yaparak
yolların sürekl açık kalmasını sağlamaktadır.
243 köy ve 606 mahalleye ulaşımı sağlayacak yollarda
karla mücadele eden kar t mler vatandaşların yolda
mahsur kalmamaları ç n aralıksız görev yapmaktadır.
Cadde ve sokak düzenlemes ve d ğer yol yapım,
bakım çalışmaları ç n lg l b r m m z n bünyes nde
bulunan akaryakıt stasyonunda 2019 yılı çer s nde;
b r me bağlı ş mak neler , kamyonlar ve h zmet alımı
yolu le çalıştırılan müteahh t araçlarına 2.895.069
l tre motor n kmal yapılmıştır.
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Ke/Ph.1.11.1 2019 yılı sonuna kadar
otopark hizmetlerine yönelik
en az 2 yapım projesi tamamlanacaktır.

Gebze Kızılay Caddes Katlı Otoparkı
Gebze İlçes Kızılay Caddes nde yürütülen projen n nşaat
alanı 14.890 m² olup proje 6 ka an oluşmaktadır.
İçer s nde 491 araç kapas tel otopark ve mesc t, wc, tekn k
hac mler bulunmaktadır. 2019 yılında proje kapsamında
10.679.798,86 TL harcama gerçekleşt r lm ş ve proje
tamamlanmıştır.

Gölcük Değ rmendere
Katlı Otopark ve Pazar Alanı (Ortak Proje)
Gölcük İlçes Değ rmendere Mevk nde Gölcük Beled yes
le ortak yürütülen ve 2.612 m²'l k alanda yapılan 3 katlı
yapının otopark alanı 249 araç kapas tes nde olup, pazar
alanı se 1.176 metretül pazar tezgahı (yaklaşık 260
pazarcı) kapas tes nded r. Ortak proje kapsamında,
Gölcük Beled yes 'ne 10.000.000,00 TL madd katkı
sağlanacak olup 2019 yılında 5.874.563,09 TL harcama
gerçekleşt r lm şt r.
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Gebze Kızılay Caddes Katlı Otopark
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Ke/Ph.1.12.1 2019 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi
çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 20 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.
S nyal ze Kavşak Yapım, Bakım ve Onarımı
2019 yılı çer s nde kent genel ndek 227 adet s nyal ze kavşakta
meydana gelen arızalara 5.148 kez müdahalede bulunarak
sorun çözülmüştür.
Kocael Kent Genel 7.Etap S nyal ze Kavşak İmalatı Yapım
İş ne 10.09.2018 tar h nde başlanmış olup, 2019 yılı çer s nde,
20 adet kavşakta s nyal zasyon s stem malatı, 4 adet kavşakta
s nyal zasyon s stem alt yapı malatı, 39 adet mevcut kavşakta
rev ze malat çalışmaları ve 8 adet kavşakta da kes nt s z güç
kaynağı (UPS) kurulumu malatları yapılmıştır.
15.10.2019 tar h nde tamamlanması gereken ş n mücb r
sebepler dolasıyla 10.02.2020 tar h ne kadar süre uzatımı
yapılmış, 5.497.508,00 TL hale bedel ne sah p ş n 2019
yılında yüklen c ﬁrmaya toplam 4.199.751,25 TL ödeme
yapılmıştır. İlg l yapım ş n n malatlarına 2020 yılında devam
ed lecekt r.
Akıllı Ulaşım S stemler
Kocael kent genel nde 3 adet Değ şken Mesaj S stem
(Var able Message System) le 1 adet Radar (YourSpeed)
s stem kullanılmaktadır.
Düşey Traﬁk İşaretleme H zmetler
2019 yılında 14.900 adet levha montajı, 6.072 adet d rek
montajı, 4.438 adet levha tam r veya söküm şlem , 3.348 adet
d rek tam r veya sökümü, 3.739 adet del natör montajı, 525
adet sınır elemanı montajı, 180 adet (360 metre) tel ç t montajı,
348 metre kauçuk kas s montajı, 14 adet ayna montajı, 151 adet
araç stoper , 192 adet yol butonu montajı yapılmıştır.
Otokorkuluk Sökümü ve Yapımı
Kocael Kent Genel nde 3. Etap Muhtel f Yollarda Hasarlı Oto
korkulukların sökülmes ve oto korkuluk yapımına başlanmış
3.090.748,35 TL hale bedel olan şte malatların artması
sebeb yle %15,97 keş f artışı yapılmış ve keş f artışlı hale bedel
3.584.232,77 TL olmuştur.
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2019 yılında 1.416.067,61 TL yüklen c ﬁrmaya ödeme
yapılmış, sözleşmeye göre 19.10.2019 tar h nde b tmes
gereken yapım ş 06.03.2019 tar h nde b t r lm şt r.
06.03.2019 geç c kabul t bar tar h kabul ed lmek üzere geç c
kabul ş ve şlemler tamamlanmıştır.
Kocael Kent Genel nde 4. Etap Muhtel f Yollarda Hasarlı Oto
Korkulukların Sökülmes ve Oto Korkuluk Yapım İş
14.03.2019 tar h nde yapımına başlanmış 4.179.771,90 TL
hale bedel olan Kocael Kent Genel nde 4. Etap Muhtel f
Yollarda Hasarlı Oto Korkulukların Sökülmes ve Oto
Korkuluk Yapım İş ne toplam 2.258.325,49 TL ödeme
yapılmıştır. 2020 yılı çer s nde lg l ş n yapımına devam
ed lecekt r.
Yatay Traﬁk İşaretleme H zmetler
Kent genel nde sürücü ve yaya güvenl ğ n n artırılması
amacıyla 98.106,36 m² soğuk yol ç zg , 79.648,42 m²
termoplast k yol ç zg , 61.121,54 m² yaya geç d ve kas s
boyama şlem (2 mm ç kompenant), 978,73 m² yavaşlama
uyarı ç zg ler (3 mm ç kompenant), 1.233,33 m² ofset
tarama, 14.713 adet ok ve yazı, 85 adet ç ok, 15 adet ısıyla
yapışan hazır şablon, 1.407,68 m² proﬁl atlama, 5.229,3 m² ç zg
s lme yatay şaretleme ve Yatay Traﬁk İşaretleme (yol ç zg )
uygulaması gerçekleşt r lm şt r. Bu doğrultuda hale bedel
13.313.662,69 TL olan Kocael Kent Genel 8. Etap Yatay Traﬁk
İşaretlemeler Yapım İş ç n 2019 yılında yüklen c ﬁrmaya
12.594.336,63 TL ödeme gerçekleşt r lm şt r. İlg l yapım ş
06.12.2019 tar h t bar yle tamamlanmış, geç c kabul ş ve
şlemler devam etmekted r.
Hız Kes c Kas s Yapımı
Kocael genel nde Asfalt İle Hız Kes c Kas s Yapım İş
kapsamında 335 adet kas s yapılmış olup 749.000,00 TL hale
bedel olan “Kocael Genel nde Asfalt İle Hız Kes c Kas s
Yapılması İş ” çerçeves nde 2019 yılında yüklen c ﬁrmaya
748.861,39 TL ödeme yapılmıştır. 25.05.2019 tar h nde
tamamlanan ş n 25.05.2019 geç c kabul t bar tar h kabul
ed lmek üzere geç c kabulü yapılmıştır.
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Ke/Ph.1.13.1 Trafik Zabıta hizmetleri ve denetimleri sürdürülecektir.
Beled yem z traﬁk zabıta b r m lg l Kanunlar ve Beled ye
organları tarafından alınmış ve uygulanması Traﬁk Zabıtayı
lg lend ren kararları, em r ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını zlemek üzere görevl d r. Bu amaçla 2019 yılında;
>Ek pler m z tarafından çalışmaları engelled ğ tesp t ed len
1.500 aracın çek c ler m z aracılığıyla yerler değ şt r lm ş, park
yasağına uymayarak çek len 6.362 adet araçtan toplam 222.670
TL tahs s ed lm şt r.
>Şeh r ç nde uygunsuz parklanma yapan 7.783 adet araç
fotoğra anarak ceza şlem uygulanması ç n Emn yet Traﬁk
Şube Müdürlüğüne gönder lm şt r.
>Vatandaşlarımızdan yazılı ve elektron k posta yoluyla gelen
692 adet traﬁk ş kayet Yaya Devr ye, Motor ze Devr ye, Araçlı
Devr ye ve Çek c ek pler m zle değerlend r lerek,
olumsuzluklar g der lm şt r.
>Özel Halk otobüsler ne yönel k olarak 482 adet denet m
gerçekleşt r lm şt r.

>Şeh r ç nde uygunsuz parklanma yapan 67 adet araca tutanak
tanz m ed lerek Kocael Büyükşeh r Beled yes Encümen 'ne
havale ed lm ş, toplam 21.440 TL dar para cezası
uygulanmıştır.
>Sorumluluk bölgeler m zde gerek traﬁk güvenl ğ gerekse
vatandaşlarımızın güvenl ğ açısından tehl ke oluşturacak her
türlü olumsuzluk hakkında 51 adet rapor tanz m ed l p lg l
b r m ve kurumlara b ld r lm şt r.
>İl m z sınırları çer s nde bulunan otoparklara 24 adet
denet m gerçekleşt r lm şt r.
>Beled ye yetk l organlarınca gerekl z nler ver lerek
düzenlenen 290 adet doğalgaz, kanal zasyon, P g b altyapı
üstyapı çalışmalarında gerekl kontrol ve önlemler alınmıştır.
>Kocael l sınırları çer s nde hurdaya ayrılmış ve çekme
belges olan 12 adet hurda araç tutanak altına alınarak Ayn yat
Müdürlüğü hurda deposuna çek lm şt r.
>Yolda kalan 193 adet vatandaşımıza çek c araç mar fet yle
yardımcı olunmuştur.
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Ke/Ph.1.14.1 2019 yılı sonuna kadar
5 km bisiklet yolu projelendirilecektir.
Üst yapısı düzenlenen cadde ve sokaklarda uygun olan
yerlere standartlara uygun b s klet yolu yapımları
projelend r lm ş olup, Sal m Derv şoğlu Caddes nde
bulunan yol güzergahına 3,5 km b s klet yolu
yapılmıştır.

Ke/Ph.1.14.2 2019 yılı sonuna kadar
en az 100.000 adet bisiklet kullanım
sayısı hedefine ulaşılacaktır.
Beled yem z, 236 adet akıllı b s klet, 35 adet b s klet
stasyonu, 444 adet b s klet park ün tes nden oluşan
s steme, yen yapılan yatırımlarla 35 adet yen akıllı
b s klet stasyonu, 420 adet akıllı park ün tes ve 262
adet akıllı b s klet eklenerek toplamda Kocael
genel nde 70 adet akıllı b s klet stasyonu, 864 adet
akıllı park ün tes ve 498 b s klet le vatandaşlarımıza
h zmet vermeye devam etmekted r.
KOBİS s stem nde 2019 yılında toplam 186.413
k ralama yapılmıştır.
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Akıllı B s klet İle İlg l Sayısal Ver ler
Abone

53.341

Kocael Kentkart

65.937

Kred Kartı

3.287

2019 Yılı Toplam Üye

34.763

Üyel k Genel Toplam

121.364
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Sekapark
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ÇEVRE VE YEŞİL
ALAN HİZMETLERİ
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Ke/Ph.2.1.1 2019 yılı sonuna kadar en az bir adet proje gerçekleştirilecektir.
Katı Atık Bertaraf Tes s

Depo Gazından (LFG) Enerj Üret m Tes s

İl m z genel nde oluşan beled ye atıkları İzm t'tek bertaraf
tes s nde, mer- mevzua a bel rlenen usul ve esaslar
çerçeves nde bertaraf ed lmekted r. Yıl çer s nde 606.949
ton beled ye atığı bertaraf ed lm ş olup, beled ye atığı
m ktarlarına a t lçe ver ler yüzdesel olarak graﬁkte
göster lm şt r.

Bertaraf tes sler nde bertaraf ed len atıklar çer s ndek organ k
kısmın anaerob k şartlarda m kroorgan zmalar tarafından
parçalanması sonucu oluşan depo gazı (LFG), gaz toplama
s stem yle toplanmakta ve Depo Gazından Enerj Üret m
Tes s nde değerlend r lmekted r. Yıl çer s nde depo gazından;
İzm t İlçes nde 26.251 MW, D lovası İlçes nde 6.177 MW
olmak üzere toplam 32.428 MW brüt elektr k enerj
üret lm şt r.
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Katı Atık Aktarma İstasyonları
İlçe beled yeler tarafından toplanan beled ye atıklarının
bertaraf tes s ne taşınması sürec nde, daha az sayıda araç
kullanılarak traﬁk yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak
çevren n korunması ve oluşab lecek k rl l ğ n m n m ze
ed lmes amacıyla; Gebze Aktarma İstasyonu le Çayırova,
Darıca, D lovası ve Gebze İlçeler ne, Kandıra Aktarma
İstasyonu le Kandıra İlçes ne, Körfez Aktarma İstasyonu le
Der nce ve Körfez İlçeler ne h zmet ver lmekted r.
Körfez % 7

Kartepe % 7

Karamürsel % 3

Kandıra % 3

İzm t % 24
Gölcük % 8

Gebze % 19
D lovası % 2

Der nce % 6

Darıca % 9

Çayırova % 6

Baş skele % 6

Bertaraf Ed len Beled ye Atığı M ktarı Yüzdes

Yıl çer s nde bertaraf tes s ne; Gebze Aktarma İstasyonundan
220.083 ton, Kandıra Aktarma İstasyonundan 16.178 ton,
Körfez Aktarma İstasyonundan 81.407 ton beled ye atığı
nakled lm şt r.
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Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tes s
Bertaraf tes sler nde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı
suları, Membran B o Reaktör ve Nano F ltrasyon ün teler nden
oluşan 500 m³/gün kapas tel sızıntı suyu arıtma tes s nde
arıtılmakta olup, yıl çer s nde 130.201 m³ sızıntı suyu
arıtılmıştır.
Tehl kel Atık Bertaraf Tes sler
Tehl kel ve Kl n k Atık Yakma ve Enerj Üret m Tesisinde;
endüstr den kaynaklanan yanab l r n tel ktek plast k ve plast k
atıklar, kullanılmış yağlar, laç ve kozmet k atıkları, petrok mya
atıkları, PVC, solvent, boya atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar,
arıtma çamurları vb. tehl kel atıklar le kl n k atıklar bertaraf
edilmektedir. Tesiste yıl çer s nde 41.559.100 kg tehl kel atık
yakılarak bertaraf ed lm ş olup, brüt üret len elektr k enerj s
m ktarı 17.686.800 kWh'dır. Tehl kel Atık Düzenl Depolama
Tesisinde ise, yıl çer s nde 59.058.336 kg tehlikeli atık kabul
ed lm şt r.
T ı b b A t ı k l a r ı n To p l a n m a s ı , T a ş ı n m a s ı ,
Ster l zasyonu/Bertarafına İl şk n Yürütülen Çalışmalar
Sağlık kuruluşlarından l sanslı tıbb atık taşıma araçları le
toplanan enfeks yöz, patoloj k ve kes c -del c atıklar olarak
tanımlanan tıbb atıkların; ster l zasyon tes s nde yüksek
sıcaklık ve basınçta buhar le temas ed lerek ster l ze ed lmes ve
n ha olarak bertarafı sağlanmıştır.
Tıbb atıkların ün te çer s nde kaynağında ayrı toplanması,
taşınması, geç c depolanması, taşıma araçlarına ver lmes
aşamalarında yürütülen ş ve şlemler konusunda, sağlık
kuruluşlarında kontrol ve denet m çalışmaları
gerçekleşt r lmekted r. İl genel ndek tıbb atık üret c ler nden
yıl çer s nde 2.337.337 kg tıbb atık toplanmıştır.
Sağlık kuruluşlarında oluşan tıbb atıkların % 38,98' devlet
hastaneler nden, %29,61' özel hastanelerden, %16,27's
ün vers te hastanes nden, %5,03'ü d yal z merkezler nden,
kalan kısmı da d ğer atık üret c ler nden (ağız ve d ş sağlığı
merkez , a le sağlığı merkez , fabr ka rev r , evde bakım,
laboratuvar, pol kl n k, tıp merkez , muayenehane vs.)
kaynaklanmaktadır.
Hayvansal ve B tk sel Atıklardan B yogaz Üret m ve
Entegre Enerj Üret m S stem nde Kullanımı
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projeler n Destekleme
Programı (1007) kapsamında İzm t İlçes ndek Entegre Atık
Bertaraf Tes s çer s nde kurulan p lot ölçekl b yogaz üret m
tes s nde; b tk sel ve hayvansal kaynaklı atıklar şlenmekte,
üret len b yogaz gaz tr bününde yakılarak elektr k enerj s elde
ed lmekte ve fermente ürün (organ k gübre) üret m
sağlanmaktadır.

B yogaz üret m tes s nde yıl çer s nde 3.465.795 kg atık
şlenm ş olup (hal atıkları, şkembe ç atık, büyükbaş ve kanatlı
hayvan gübres , ç m atıkları), 13.178 m3 b yogaz üret lm ş, bu
gazın gaz-jeneratöründe yakılması le 27.700 kW elektr k
enerj s elde ed lm şt r. B yogaz projes kapsamında yapılan
çalışmalar, elde ed n len deney mler ve tes s n şlet lmes ne
l şk n b lg ler; yerel yönet mler, s v l toplum kuruluşları,
ün vers teler vb. k ş /kurum ve kuruluşların tems lc ler nden
oluşan z yaretç ler le paylaşılmıştır.
Atık Get rme Merkezler
Çevren n korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulması
maksadıyla; hanelerden kaynaklanan ambalaj atıkları, elektr kl elektron k atıklar, kızartmalık atık yağlar, atık p ller, ömrünü
tamamlamış last kler, hac ml atıklar, atık laçlar, boya-t ner
kutusu g b tehl kel atıklar vb. atıkların sağlıklı b r şek lde
b r kt r lerek ger kazanımının/bertarafının sağlanması ve
tüket c ler n bu s steme dah l ed lmes amacıyla mer- mevzuat
doğrultusunda Büyükşeh r Beled ye Başkanlığı
koord natörlüğünde lçe beled yeler tarafından “Atık Get rme
Merkezler ” kurulmaktadır.
İl m z genel nde hal hazırda Darıca, Der nce, Gölcük, Kartepe,
Körfez ve Çayırova lçeler nde olmak üzere 6 adet atık get rme
merkez bulunmakta olup; Sıfır Atık Projes kapsamında
Büyükşeh r Beled yes Çevre Koruma ve Kontrol Da re
Başkanlığı H zmet B nası önünde de b r adet atık get rme
merkez nşa ed lm şt r. Bu merkezlerde türler ne göre ayrı
b r kt r len atıklar, çevre z n/l sanslı ger kazanım/bertaraf
tes sler ne nakled lmekted r.
Atık Elektr kl ve Elektron k Eşyaların Toplanması,
Taşınması ve Ger Kazanımına İl şk n Yürütülen
Çalışmalar
Atık elektr kl ve elektron k eşyaların kaynağında ayrı
toplanması (kamu kurum ve kuruluşları, okullar, haneler)
çalışmaları Beled yem z koord nasyonunda, lçe beled yeler ,
yetk lend r lm ş kuruluşlar ve çevre z n/l sanslı şleme tes sler
le b rl kte yürütülmekte olup, bel rlenen uygun yerlere
b r kt rme ek pmanları konulmakta, eğ t m/sem nerler
gerçekleşt r lmekte ve toplanan atıkların ekonom ye ger
kazandırılması sağlanmaktadır.
Kaynağında ayrı toplamanın önem ne d kkat çekmek ve çevre
b l nc n n aşılanması amacıyla, 2018-2019 eğ t m ve öğret m
dönem nde okullar ve beled yeler arasında Atık Elektr kl ve
Elektron k Eşya Toplama Kampanyası düzenlenm ş, kampanya
sürec nde okullardan 13.850 kg atık elektr kl ve elektron k eşya
toplanmıştır. Dereceye g ren okullara Dünya Çevre Günü
Etk nl kler kapsamında düzenlenen törenlerde ödüller
ver lm şt r.
Atık elektr kl ve elektron k eşyaların kaynağında ayrı
toplanması çalışmaları kapsamında; yıl çer s nde hanelerden
37.084 kg e-atık toplanmış ve çevre z n/l sanslı şleme
tes sler ne gönder lm şt r.
95

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Katı Atık Karakter zasyonu
Günümüzde atıkların sıfır atık yaklaşımı le yen leneb l r b r
kaynak konumuna yükselmes ve çerd kler b leşenler
bakımından hammadde olarak kullanılab lecek unsurlarının
ger kazanılması önem kazanmıştır.
2007/10 sayılı Bakanlık Genelges kapsamında öngörülen
anal z metodu çerçeves nde, İzm t İlçes 'ndek Bertaraf Tes s
ve Gebze İlçes 'ndek Aktarma İstasyonunda seç len özel
alanlarda, yıl çer s nde lçe beled yeler tarafından toplanan
beled ye atığı numuneler üzer nde; kış dönem ve yaz
dönem n kapsayan Atık Karakter zasyonu çalışmaları
gerçekleşt r lm şt r.
Karakter zasyon çalışmaları, 16 adet katı atık b leşen ne göre
yapılmış olup; ayrımı yapılan atık b leşenler ve Kocael genel
kış ve yaz mevs m atık dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Katı Atık Karakter zasyonu Dağılımı
TI ATIK BİLEŞENLERİ
ORGANİK ATIKLAR

(%)

YAZ MEVSİMİ
(%)

52,83

53,8

Mutfak atıkları

52,3

52,28

Park ve bahçe atıkları

0,53

1,52

GERİ

ZANILABİLİR ATIKLAR

26,42

27,25

Kağıt

3,29

1

Karton

3,22

4,11

Hac ml karton

0,23

0

Plast k

13,29

15,28

Cam

5,39

5,91

Metal

1

0,95

DİĞER ATIKLAR

20,73

18,95

Hac ml metal

0

0

Atık elektr k ve elektron k ek pman

0,18

0,11

Tehl kel atık

0,92

0,78

D ğer yanmayanlar

0,23

0,34

D ğer yanab lenler

17,74

17,72

D ğer yanab l r hac ml atıklar

0

0

D ğer yanmayan hac ml atıklar

0

0

D ğerler

0,06

0

Kül (toz, kum, taş dah l)
TOPLAM

1,6
100

100

0

Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı

Entegre çevre yönet m ve sürdürüleb l r kalkınma lkeler
doğrultusunda, atıkların ekonom ye kazandırılmasında ve
çevre le uyumlu yönet m pol t kalarının zlenmes nde büyük
öneme sah p olan atık karakter zasyonu çalışmaları le atık
b leşenler n n tesp t yapılmakta ve uygulama çalışmalarında
kullanılmaktadır.
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Ambalaj Atıklarının Toplanması, Taşınması ve Ger
Kazanımına İl şk n Yürütülen Çalışmalar
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmel ğ nde bel rlenen usul
ve esaslar çerçeves nde Büyükşeh r Beled ye Başkanlığı
koord nasyonunda; lçe beled yeler ve çevre z n/l sanslı
toplama ayırma tes sler tarafından Ambalaj Atıklarının
Yönet m Uygulama Planları doğrultusunda yürütülen
kaynağında ayrı toplama çalışmalarında; bel rlenen uygun
bölgelere konulan b r kt rme ek pmanlarında toplanan ambalaj
atıkları, ayırma tes sler nde kategor ler ne göre ayrıştırılmakta
ve buradan da çevre z n/l sanslı ger kazanım tes sler ne
nakled lmekted r.
Bununla b rl kte; cam ambalaj atıklarının d ğer ambalaj
atıklarından kaynağında ayrı toplanması amacıyla özel olarak
tasarlanmış b r kt rme ek pmanları da bel rlenen uygun
bölgelere yerleşt r lerek, çevre z n/l sanslı toplama ayırma ve
ger kazanım tes s tarafından toplanması ve ger kazanımı
yapılmaktadır.
İl m z genel nde hanelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından,
şyerler nden, t carethanelerden olmak üzere yeş l/beyaz renkl
kumbaralardan 2019 yılı çer s nde 11.318 ton cam ambalaj
atığı, mav renkl konteynerlerden 53.916 ton ambalaj atığı
toplanarak ayırma tes sler nde kategor ler ne göre ayrıştırılmış
ve ger kazanım tes sler ne nakled lm ş olup, toplanan bu
atıkların depolama sahalarına gönder lmes engellenerek
ekonom ye ger kazandırılması sağlanmıştır.
A t ı k P l l e r n To p l a n m a s ı , Ta ş ı n m a s ı v e G e r
Kazanımı/Bertarafına İl şk n Yürütülen Çalışmalar
Atık p ller n çevre ve nsan sağlığına zarar vermeks z n
toplanması, taşınması ve ger kazanımı çalışmaları Beled yem z
koord nasyonunda; lçe beled yeler ve Bakanlık tarafından
yetk lend r lm ş kuruluş olan “Taşınab l r P l Üret c ler ve
İthalatçıları Derneğ İkt sad İşletmes ” (TAP) le b rl kte
yürütülmekte olup, özell kle okullarda ve s v l toplum
kuruluşlarında eğ t m ve b l nçlend rme sem nerler
düzenlenmekte, kamu kurum ve kuruluşları, sağlık kuruluşları,
şyerler /t carethaneler vb. yerlere atık p l toplama
b donları/toplama kutuları konulmakta ve atık p ller n
kaynağında ayrı toplanması sağlanmaktadır.
Kaynağında ayrı toplamanın önem ne d kkat çekmek ve çevre
b l nc n n aşılanması amacıyla, 2018-2019 eğ t m ve öğret m
dönem nde okullar ve beled yeler arasında her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Atık P l Toplama Kampanyasının 10'uncusu
düzenlenm ş ve kampanya sürec nde 22.363 kg atık p l
toplanmıştır. Dereceye g ren lk üç beled yeye ve her lçede
dereceye g ren lk üç okula Dünya Çevre Günü Etk nl kler
kapsamında düzenlenen törenlerde ödüller ver lm şt r.
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Atık p ller n kaynağında ayrı toplanması çalışmaları
kapsamında; yıl çer s nde 20.638 kg atık p l toplanmış ve ger
kazanımının/bertarafının sağlanması amacıyla yetk lend r lm ş
kuruluş tarafından bel rlenen çevre z n/l sanslı ﬁrmaya tesl m
ed lm şt r.
B tk sel Atık Yağlara İl şk n Yürütülen Çalışmalar
B tk sel Atık Yağların Kontrolü Yönetmel ğ gereğ nce, b tk sel
atık yağ üret c ler n n ger kazanım tes sler yle veya ara
depolama tes sler yle sözleşme yapmalarını sağlamak ve
hanelerden ayrı toplama s stem n oluşturmak çalışmaları lçe
beled yeler tarafından sürdürülmekle b rl kte, 2872 sayılı
Çevre Kanununun 12'nci maddesine istinaden Beled yem ze
yapılan yetk devr kapsamında; b tk sel atık yağların
kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ger kazanımının
sağlanması amacıyla b tk sel atık yağ üret c ler n n kontrol
ed lmes ne yönel k çalışmalar gerçekleşt r lmekted r.
Yıl çer s nde hane halkı tarafından yoğun olarak terc h ed len
alışver ş merkezler çer s nde faal yet gösteren 101 adet
şyer nde, ayrıca lokanta, restoran vb. konularda faal yet
gösteren 191 şyer nde kontrolde bulunulmuş olup; b tk sel atık
yağ oluşturan ve kaynağında ayrı toplama yapan şyerler nden,
toplama sözleşmes bulunmayanların çevre l sanslı ﬁrma le
b tk sel atık yağ toplama sözleşmes yapması sağlanmıştır.
B tk sel atık yağların hanelerden ayrı toplanması çalışmaları da,
Büyükşeh r Beled ye Başkanlığı koord nasyonunda lçe
beled yeler ve Çevre L sanslı Ger Kazanım Tes s le b rl kte
yürütülmekte olup; bu çalışmalar kapsamında eğ t m ve
b l nçlend rme çalışmaları gerçekleşt r lmekte, bel rlenen
uygun yerlere toplama b donu, aﬁş, broşür, et ket vb.
materyaller tesl m ed lmekte, bununla b rl kte toplama
ver ml l ğ n n ar ırılmasına yönel k koord nel çalışmalar
yürütülmekted r.
Kocael genel nde yıl çer s nde hanelerden 31.285 kg b tk sel
atık yağ kaynağında ayrı toplanarak Çevre L sanslı Ger
Kazanım Tes s ne tesl m ed lm şt r.

Kontrol/Denet m Faal yetler
Büyükşeh r Beled yes Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu
kanuna st naden yürürlükte olan mevzuat le bu kanunun lg l
hükümler ne st naden Beled yem ze yapılan yetk devr
kapsamında; görev ve sorumlulukların yer ne get r lmes , ayrıca
çevre ve nsan sağlığının korunması amacıyla atıkların
mevzua a bel rlend ğ şek lde kaynağında ayrı toplanması,
taşınması ve ger kazanımı/bertarafına yönel k olarak atık
üret c ler n n b lg lend r lmes ve atık yönet m n n sağlıklı b r
şek lde yapılması amacıyla denet m ve kontrol çalışmaları
sürdürülmekted r.
Atık oluşumunun önlenmes , kaynağında azaltılması, mümkün
olan en yüksek oranda ger kazanılması, ger ye kalanların se
tekn ğ ne uygun olarak çevre ve nsan sağlığına zarar
vermeyecek şek lde bertarafının sağlanmasının ana lkeler
olarak bel rlend ğ mevzuata göre gerçekleşt r len kontrollerde;
çevre k rl l ğ ne neden olan/olab lecek unsurlar le z n/l sans,
deşarj kal te kontrol ruhsatı, şyer açma çalıştırma ruhsatı
olmaksızın faal yet gösteren şyerler n n tesp t hal nde, lg l
mevzuat hükümler çerçeves nde gerekl ş ve şlemler n
yürütülmes hususunda konu yetk l kurum/kuruluşlara
let lmekted r.
Yıl çer s nde gerçekleşt r len 661 adet kontrol/denet mde;
üret m, tüket m ve h zmet faal yet sonrası oluşan tüm atıkların
yönet m ne ve geç c depolama alanlarına l şk n ncelemelerde
bulunulmuş ve atıkların kaynağında ayrı toplanması, ger
kazanımı/bertarafı konularında da b lg lend rme çalışması
yapılmıştır.

Kontrol/Denet mler n Konularına Göre Dağılımı
Kontrol/Denet m Konusu
B tk sel Atık Yağ

Adet
292

Tıbb Atık

44

Katı Atık

51

Tehl kel Atık

90

Ambalaj Atığı

6

Tehl kes z Atık

178

Toplam

661
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Kontrol/Denet m Faal yetler
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Ke/Ph.2.2.1 2019 yılı sonuna kadar en az 52 adet eğitim gerçekleştirilecektir.
Çevre Eğ t m Projes
Ger kazanılab l r n tel ktek ambalaj atıkları, atık p ller,
elektr kl ve elektron k atıklar, kullanılmış kızartmalık atık
yağlar vb. atıkların kaynağında ayrı toplanması, ger kazanımın
önem , tüm atıkların çevre ve nsan sağlığı üzer ndek etk ler ne
yönel k yapılan genel b lg lend rmeler kapsamında; yıl
çer s nde okullarda 52 adet eğ t m ve b l nçlend rme sem ner
düzenlenm ş olup, toplam 4.754 k ş ye ulaşılmıştır.
Sıfır Atık Projes
Sürdürüleb l r kalkınma lkeler çerçeves nde atıkların
kaynağında ayrı toplanması ve toplama ver ml l ğ n n
ar ırılmasına yönel k olarak Beled yem z koord nasyonunda
lçe beled yeler ve çevre z n/l sanslı ﬁrmalar le b rl kte
yürütülen “Sıfır Atık Projes ” uygulamasının; kamu
kurum/kuruluşları, alışver ş merkezler , eğ t m kurumları,
sağlık kuruluşları, s teler vb. yerlerde yaygınlaştırılması ve
farkındalığın ar ırılması amaçlanmıştır.
Beled yem z koord nasyonunda, Çevre ve Şeh rc l k İl
Müdürlüğü, lçe beled yeler , TEMA Vakfı Kocael Şubes
Tems lc l ğ şb rl ğ nde; lçe mü ülükler nde görevl
eğ t c lere, SGK İl Müdürlüğü ve Verg Da reler çalışanlarına,
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alışver ş merkezler yönet m ve mağaza yetk l ler ne yönel k
olarak gerçekleşt r len sıfır atık b lg lend rme sem nerler nde
2.950 k ş ye ulaşılmıştır. Projen n yaygınlaştırılması amacına
yönel k Der nce Beled yes le şb rl ğ çer s nde
gerçekleşt r len b lg lend rme sem nerler nde 40 okulda toplam
16.006 öğrenc ye ulaşılmıştır.
Bununla b rl kte; Beled yem z bünyes nde bulunan b r mlerde
sıfır atık projes kapsamında sorumlu odak k ş ler bel rlenm ş,
kaynağında ayrı toplama ç n ht yaç duyulan uygun b r kt rme
ek pmanları b r mlere tesl m ed lm şt r.
Yıl çer s nde Beled yem z bünyes nde16.387 kg kağıt, 11.505
kg plast k, 4.481 kg cam ve 2.092 kg metal olmak üzere toplam
34.865 kg ambalaj atığı kaynağında ayrı toplanarak ülke
ekonom s ne katkı sağlanmıştır.
Sanay c ler İç n Düzenlenen Eğ t mler
Çevre eğ t mler n n yanı sıra Beled yem zce; sanay tes sler ne
ver len şyer açma ve çalışma ruhsatları ve lg l mevzuat
kapsamında yapılması gerekenler hakkında Kocael Sanay
Odası şb rl ğ le sanay c lere yönel k b l nçlend rme eğ t mler
düzenlenm şt r.
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Ke/Ph.2.3.1 2019 yılı sonuna kadar
açık yeşil alan miktarı 900.000 m² artırılacaktır.
2019 yılı sonunda kadar Beled yem z n bakım sorumluluğunda
olan açık yeş l alan m ktarı 23.489.642 m²'ye ulaşmıştır. Parklar,
sah l parkları, mes re alanları, yürüme yolları ve meydanlar, yeş l
alan düzenlemeler , kafeterya, WC, mesc t, şadırvan, sulama ve
aydınlatma s stemler , çevre duvarı ve korkuluklar, kamer yeler vb.
çalışmaları çeren projeler düzenlenm ş gerekl çalışmalar yapılmış
ve 2019 yılında açık yeş l alan m ktarı 783.959 m² artırılmıştır.
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Gebze Beyl kdağı Ağaçlandırma
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Kocael lçeler nde Beled yem z sorumluluğunda bulunan
yapımı tamamlanmış açık yeş l alanlarda bakım çalışmalarına
devam ed lm ş, bakım çalışmaları kapsamında yeş l alanların
sulanması, ağaçların budanması, ç mler n ve otların b ç lmes ,
ağaçlandırma yapılması, alanların tem zlenmes , b tk d k m
g b çalışmalar aralıksız olarak yürütülmüş; Marmara ve
Karaden z Bölges nde 6'sı mav bayraklı olmak üzere toplam 18
adet sah l n tem zl ğ yapılmıştır.
Beled yem z n lg l ek pler tarafından 2019 yılında 237.388
adet ﬁdan ve 611.103 adet mevs ml k b tk d k m ; muhtel f
türde ﬁdan ve çalı, mevs ml k ç çek ve Orman Genel
Müdürlüğünden 73.485 adet h be (bedels z) ﬁdan alımı
gerçekleşt r lm şt r. Ayrıca Orman İşletme Şe ğ nden
Beled yem z tarafından k ralanan üret m alanında, yerl üret m
teşv k etmek, katkı sağlamak, ﬁdan thalatını azaltmak ve ﬁdan
hracatını çoğaltmak amacıyla tarafımızca 60.000 adet çeş tl
türde ﬁdan d k m yapılmıştır.
2019 yılında Kocael genel bakım alanlarımızda ve ortak
kullanım alanlarında meydana gelen tahr batların tam rat ve
bakımları yapılmış ve küçük boyu a yapılması gereken nşaat
şler ve dar b naların tam r tad lat şler n n yapılması
çalışmaları yürütülmüştür.
Kocael genel nde yaşlı hasta devr lme r sk olan anıt çınar
ağaçları le alakalı İstanbul Ün vers tes Orman Fakültes
akadem syenler tarafından alanda çalışmalar yapılmış,
ağaçların tomograﬁler ve res stografyaları çek lerek rapor
hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor Anıtlar Yüksek Kurulu'na
gönder lm şt r. B lg ler dah l nde tedav ve budamayla alakalı
şler başlatılmış olup hala devam etmekted r.

Kocael Genel nde Yol Süpürme İç n Mak ne K ralama
H zmet Alım İş
Kocael 'n n anayol güzergâhında 7 adet 7 m³ süpürge aracı, 1
adet tramvay ha ı süpürge aracı, 1 adet 2 m³ süpürge aracı, 5
adet ç kab n kamyonet, 2 adet güvenl k aracı le günlük 700
km yol tem zl ğ yapılmaktadır.
Darıca Şeh t Er Gökhan Hüsey noğlu Sah l Düzenlemes
Proje kapsamında; 1 adet restoran, 3 adet kafeterya, 3 adet
meydan, 2 adet mesc t, 3 adet WC, 2 adet otopark, 2 adet plaj, 5
adet spor kompleks , 1 adet masal köyü, 2 adet çocuk oyun
köyü, 17 adet balık tutma skeles , 2 adet mend rek, 1 adet amﬁ,
yürüyüş ve b s klet yolları ve yeş l alan düzenlemes malatları
yapılmıştır.
Kocael Genel Mezarlık Alanlarında Taş Duvar Yapılması
İş
Proje kapsamında; Kocael genel nde 143 adet mezarlığa;
16.359 m mezarlık çevres taş duvar, 16.824 m mezarlık çevres
tel ç t malatı yapılmıştır.
Kandıra İlçes Kumcağız A T p Mes re Alanı Çevre
Düzenleme Yapım İş
Proje kapsamında; 24 adet bungalov, restoran, bekç kulübes ,
mesc t, 150 m² çocuk oyun alanı, 47 araçlık otopark, m n futbol
sahası ve çevre duvarı üzer ferforje yapılmıştır.

2019 yılında gerçekleşt r len çalışmalar;

Tramvay Uzatma Ha ı Güzergâhı İç n Ferforje Korkuluk
Yapım İş

Kocael İl Genel nde Park ve Yeş l Alanların Bakım ve
Tem zl ğ n n Yapımı İç n Mak ne K ralama İş

Proje kapsamında; 1.445 m uzunluğunda 1 m yüksekl ğ nde
ferforje korkuluk malatı yapılmıştır.

Beled yem z sorumluluğunda olan kavşaklar, yürüyüş ve
b s klet yolları, caddeler, bulvarlar g b açık yeş l alanların her
türlü bakımının yapılması ç n çeş tl mak neler n saatl k
k ralama ş n kapsamaktadır.

Tatlıkuyu Vad s Mes re Alanı Çevre Düzenleme Yapım İş

Yuvacık Futbol Sahası Yapım İş
Proje Kapsamında; 1 adet FİFA standartlarında futbol sahası,
dar b na, tr bün, basketbol sahası, otoparklar, çevre
düzenlemes ve 3.600 adet ﬁdan d k m yapılmıştır.
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Proje kapsamında; 15.000 m² alanda 1200m yürüyüş, b s klet
yolu ve trapez kanal malatı, yollar arası geç ş sağlayan 7 adet
ahşap köprü malatı, 300m travers merd ven malatı, 200m²
EPDM kaplama çocuk oyun alanı malatı, 51 araçlık otopark
malatı, bay-bayan WC ve mesc t malatı, ana g r ş meydanı ve
ahşap g r ş kapıları malatları yapılmıştır.
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Ke/Ph.2.4.1 Büyükşehir Belediyesi
sorumluluk alanı sınırlarında
yaşayan insanların sağlıklı kalabilmeleri
adına, park ve rekreasyon alanlarında
çocuk oyun grupları,
spor aletleri grupları ve
donatı elemanları sayıları arttırılacaktır.
Beled yem z n atölyeler nde 2019 yılı çer s nde Kocael
genel nde çeş tl alanlarda; ferforje korkuluk ve kapı, kafes tel,
panel ç t ve j letl tel ç t yapımları ve tam ratlarının yapımı, çel k
köprü, paravan, halatlı korkuluk malatı ve tam ratı, sah llere
skele yapımı ve monte ed lmes , parklara ve yol kenarlarına
kompoz t duba ve çel k duba montajı, sundurma ve benzer
çel k yap ı malat ı ve tam ratlar ının yap ımı , CNC
mak nalarımızla tabela yapımları çeş tl yazı ve panoların
hazırlanması, ahşap köprü yapımı, yalı baskı malzemes hazırlığı
ve uygulanması, soyunma kab nler , duşlar, yönlend rme
tabelaları, çevre ç tler , büfe, güvenl k kulübes , b na yapımları,
mes re alanları ve park g r ş kapıları yapımı, gözetleme kuleler
yapımı, bank ve p kn k masaları ç n malzeme hazırlığı,
bungalov evler n yapımı, yapılan malatlara boya c la vern k
yapılması, bakım alanlarındak donatı elemanlarının
boyanması c lalanması ve vern klenmes , b na ç ve dış boyama
şler n n yapılması ve ahşap tabela boyama çalışmaları
yapılmıştır.
Kamu kurum ve kuruluşlarından, derneklerden gelen talepler
ncelenm ş, değerlend r l p darece bel rlenen alanlara çocuk
oyun grubu ve spor aletler n n kurulumu yapılmış, alımı veya
montajı yapılacak şler n gerekl şartnameler düzenlenm ş,
mal yetler hazırlanmış ve ş b t m nde hak ed şler
düzenlenerek raporlandırılmıştır.

Bu çerçevede 2019 yılında, 3 tanes engell ler n kullanımına
uygun olmak üzere 37 adet çocuk oyun grubu ve 22 adet spor
aletler grubunun ve Kocael genel ndek bütün sorumluluk
alanlarımıza 3.009 adet donatı elemanının kurulumu
ek pler m zce yapılmıştır. Ayrıca esk ler n n kaldırılıp
tam ratlarının yapılması da sağlanmıştır.

Ke/Ph.2.5.1 Enerji tasarrufu ve verimliliği
çalışmaları sürdürülecek, 2019 yılı sonunda
480.000 kWh enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Enerj Tasarrufu ve Ver ml l ğ Çalışmaları
İlg l yasa ve genelgeler kapsamında da re başkanlıklarımızdan
alınan b lg ler Başbakanlık ve val l k makamına let lmekte,
da re başkanlıklarımızın kullandığı elektr k, doğalgaz, benz n,
mazot g b yakıt türler , b nalarda yapılan ısı yalıtım çalışmaları,
tasarru u ampul kullanımı, kl ma ve benzer elektr kl araçların
tasarru u kullanılmasını sağlamak üzere denet m ve
b lg lend rme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca Gençl k Parkı
Güneş Paneller le yen leneb l r enerj ht yacı da karşılanarak
tasarruf yapılmıştır.
Gençl k Parkı Güneş Santraller
192 panelle 240 m² alanı kaplayan ve 31 kW enerj üreten
santral 2008 yılında devreye alınmış olup, 2008-2019 yılları
arasında 814.000 kWh enerj kazancı ve 373.000 TL mal
kazanç sağlamıştır.
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Ke/Ph.2.6.1 Kırsal alanlardaki yaşam standartları ile tarımsal alanlardaki
faaliyetlerin gelişmesine yönelik destek hizmetleri sürdürülecektir.
Kırsal alanlardak ﬁz ksel çevre ve sosyal altyapıyı oluşturan
h zmet donatılarının, toplumsal ht yaçları karşılayacak
düzeyde h zmet vermes n sağlayarak, vatandaşlarımızın rahat
ve huzurlu b r yaşam sürmes amacıyla destekleme
çalışmalarımız devam etmekted r.
Bu kapsamda 2019 yılında yapılan çalışmalar
F z ksel Çevre ve Sosyal Altyapı Donatıları İç n İnşaat
Malzemes İht yacının Karşılanması
Köy odası, köy konağı, sosyal tes s, badethane, şadırvan, çeşme,
su deposu, mezarlık vb. yapıların tam r veya yen den nşa
ed lmes maksadıyla, 2019 yılı çer s nde uygun görülen 613
talep ç n; kereste, seram k, ç mento, k reç, k rem t, kalebodur,
dem r, hazır beton vb. nşaat malzemes desteğ sağlanmıştır.
F z ksel Çevre ve Sosyal Altyapı Donatılarının Yapım,
Bakım ve Tad latı
Kocael genel mahalleler m zde; köy odası, köy konağı, sosyal
tes s, badethane, şadırvan, çeşme, su deposu, mezarlık vb.
yapıların tam r veya yen den nşa ed lerek kullanılır hale
get r lmes amacıyla toplam 76 yapıda çalışmalar yapılmıştır.
Böylel kle mahalleler m zdek atıl haldek , görsel ve ﬁz ksel
deformasyona uğramış ortak donatılar elden geç r lmekte,
bakım ve tad latı tamamlandıktan sonra tekrar halkımızın
h zmet ne kazandırılmaktadır.
Kırsal Mahallelerde Köy Çeşmes Yapımı
Mahalle halkının çme suyu ht yacını karşılamak üzere ortak
olarak kullandıkları çeşmeler n yapım ve bakımları ç n gerekl
nşaat malzemes desteğ sağlanmaktadır. 2019 yılı çer s nde
kırsal mahalleler m zde 15 adet köy çeşmes yapılmış, 10 adet
çeşmen n bakımı ç n gerekl malzeme desteğ sağlanmıştır.
Esk Okul Dönüşümler
Mahalle halkının toplantı, sosyal etk nl k, kültürel ve eğ t m
faal yetler nde ortak kullanımına h zmet etmek amacıyla, uzun
süred r atıl olarak kalan esk köy okullarının gerekl tad lat
çalışmaları yapılarak h zmet vereb l r ortamlara dönüştürülmes
sağlanmaktadır. Böylel kle mahalle halkının ht yacını
göreb leceğ kapalı alanlar elde ed lmekted r. 2019 yılı
çer s nde 18 adet esk köy okulu onarılarak halkımızın
h zmet ne sunulmuştur.
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Muhtarlık Oﬁs Destekler
Muhtarlarımızın kamu h zmetler n kes nt s z ve ver ml b r
şek lde yer ne get rmes n sağlamak amacıyla, muhtarlık oﬁs
olmayan mahalleler m ze gerekl yasal şartlar sağlanarak
mkanlar dah l nde muhtarlık oﬁsler yapılmaktadır. Mevcut
muhtarlıkların gerekl durumlarda bakım onarım ve tad latları
karşılanarak h zmetler ne devam etmes sağlanmaktadır. 2019
yılı çer s nde 35 adet muhtarlık oﬁs n n bakım onarım ve tad lat
çalışması tamamlanmıştır.
Kırsal Mahallelerde Su Deposu Yapımı
Kocael genel nde tarım araz ler n n sulanab lmes ve hayvan
çme suyu amaçlı farklı ebatlarda (10-20-30 m³), 2019 yılı
çer s nde toplam 35 adet su deposu yapılmıştır. Böylece yaz
aylarında sulama sıkıntısı çeken tarım araz ler sulanab l r
duruma get r lm ş ve su bulmakta zorlanan yaban ve ç l k
hayvanları ç n çme suyu kaynağı sağlanmıştır. Esk yen ve
tahr bata uğrayan su depoları tesp t ed lerek bakım ve tad latları
yapılmıştır.
Eğ t m Kurumu Destekler
Kırsal mahallelerdek d n eğ t m veren resm kurumlara ve
okullarımıza ağırlıklı olmak üzere, l veya lçe m ll eğ t m
müdürlükler le mü ülükler üzer nden gelen resm taleplere
göre gerekl keş er yapılarak, mkanlar dah l nde eğ t m
kurumlarının nşaat malzemes ht yaçları karşılanmaktadır.
2019 yılı çer s nde 44 adet eğ t m kurumunun malzeme ht yacı
karşılanmıştır.
Köy Konağı Yapımı
Ortak kullanım amaçlı sosyal tes s h ç olmayan kırsal
mahallelerde nüfus yoğunluğu ve ht yaç öncel ğ d kkate
alınarak değ ş k kapas telerde (toplantı salonu, köy odası, köy
konağı, vb.) tes sler, beled yem z n ve mahalle halkının
destekler le sıfırdan yapılarak h zmete alınmaktadır. Mevcut
sosyal tes sler n bakım onarım ve tad lat çalışmaları devam
etmekted r. 2019 yılı çer s nde 23 adet mahalle konağının
bakım onarım ve tad lat çalışması tamamlanmıştır. Mahalle
halkının destekler le yapılan yen 3 adet tes s n yapımına
malzeme desteğ sağlanmıştır.
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İbadethane Destekler

Kırsal Mahallelerde Köy Fırını Yapımı

Halkımızın d n vaz feler n yer ne get reb lmes ç n gerekl
olan badethaneler n; yapım, bakım, onarım ve tad lat
çalışmalarında kullanılmak üzere nşaat malzemes ht yaçları
bağlı oldukları mü ülük tarafında kurumumuza let lmes
net ces nde keş f yapılmakta, mevcut mkanlar dah l nde
gerekl malzeme ve şç l k desteğ karşılanmaktadır. 2019 yılı
çer s nde 247 onarım ve 50 yapım projes ç n badethanelerde
gerek duyulan; kereste, seram k, ç mento, k reç, k rem t,
kalebodur, dem r, hazır beton vb. nşaat malzemes desteğ
sağlanmıştır.

Kırsal mahalleler m z n ortak kullanım alanlarına yaptığımız
köy fırınları sayes nde mahalle halkının b r araya gelmes
sağlanmakta ve sosyal etk leş m n artırılması planlanmaktadır.
Bu doğrultuda 2019 yılı çer s nde, öncel kl olarak ht yaç
tesp t yapılan mahalleler m ze 30 adet fırın yapılarak, mahalle
halkının h zmet ne sunulmuştur.

Kırsal Mahallelerde Sosyal Tes s Yapımı
Mahalle halkının toplantı, sosyal etk nl k, kültürel ve eğ t m
faal yetler nde ortak kullanımına h zmet etmek amacıyla esk
köy okullarının onarımları yapılarak sosyal tes s olarak h zmet
vermes sağlanmaktadır. Bu kazanım le yen yapılacak b r
sosyal tes s sürec nde yaşanab lecek zaman ve mal yet kaybının
önüne geç lmekted r. Sosyal tes s h ç olmayan kırsal
mahallelerde se nüfus yoğunluğu ve ht yaç öncel ğ d kkate
alınarak değ ş k kapas telerde (toplantı salonu, köy odası, köy
konağı, vb.) tes sler yen den nşa ed lerek h zmete alınmaktadır.
2019 yılı çer s nde 140 adet sosyal tes se malzeme desteğ ,
bakım onarım ve tad lat çalışması tamamlanmıştır.

Kırsal Mahallelerde Mezarlık Destekler
Kırsal mahallelerde yer alan mezarlıkların çevre düzenlemes
ç n gerekl olan beton pano, beton d rek, tel ç t, galvan z kapı le
tem zl k ve deﬁn şlemler nde kullanılan malzemeler n
saklanması ç n depo ve şadırvan ht yaçlarının karşılanması
ç n nşaat malzemes ve şç l k desteğ sağlanmaktadır. 2019 yılı
çer s nde kırsal mahalleler m zdek 25 adet mezarlığa çevre
düzenlemes desteğ sağlanmış. 5 adet mezarlığımıza depo
yapılmıştır.
Muhtaç Vatandaş Destekler
Yaşanan afetler veya mkansızlıklar sebeb yle yardıma ht yacı
olan vatandaşlarımızın, Sağlık ve Sosyal H zmetler Da res
Başkanlığı tarafından ht yaç tesp t yapıldıktan sonra, uygun
görülen m ktarda nşaat malzeme desteğ sağlanmaktadır. 2019
yılı çer s nde 10 muhtaç vatandaşımıza destek sağlanmıştır.
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Tarımsal Destekleme Projeler ve Tarımsal Faal yetler
Tarımsal Destekleme Projeler
Meyve Yet şt r c l ğ n Destekleme Projes
2019 yılında ç ç ler m ze ekonom k anlamda gel r get ren
yüksek ver ml Meyve F danı Destek Projeler m ze devam
ed lm ş, 750 dekar tarım araz s ne d k lmek üzere 250 ç ç m ze
%50 h bel 18.500 adet mav sert ﬁkalı cev z ﬁdanı, 1.500 adet
Trabzon hurması ve şe al ﬁdanı desteğ sağlanmıştır.
Yem B tk s Tohumu Destekleme Projes
Hayvan yet şt r c l ğ yapan ç ç ler m z n en fazla üret m g der
olan kaba yem ht yacını karşılamak amacıyla 2019 yılı yem
b tk s tohumu destekleme projes uygulanmıştır. İlkbahar ve
sonbahar dönemler nde 3.600 ç ç m ze %50 h bel 1.000 ton
yem b tk s tohumu (dane mısır, s lajlık mısır, sütotu, arpa,
buğday, ﬁğ, tr t kale, yem bezelyes , yonca) desteğ sağlanmış,
toplam 100.000 dekar alan desteklenm şt r.
Sebze Yet şt r c l ğ n Destekleme Projes
Kandıra Gıda İht sas Organ ze Sanay bünyes nde hammadde
ht yacına yönel k AR-GE kapsamında 30 ç ç m ze %50 h bel
43.000 adet sebze tohumu (kıl b ber, salçalık b ber, salçalık
domates ve salatalık) desteğ ver lm ş toplam 450 dekar alan
desteklenm şt r.
Yö re s e l o l a ra k ü re t m kü l t ü r ü b u l u na n ü r ü n l e r n
yet şt r c l ğ n n desteklenmes amacıyla, tat ve aroması le ünlü
olan Kandıra Karpuzu Destekleme Projes kapsamında 40
ç ç m ze %50 h bel 126.000 adet karpuz tohumu desteğ
ver lm şt r.
Ata Tohumlarının Tesc l ve Üret m n n Desteklenmes
2011 yılından bu yana endem k ata tohumlarının toplanması,
korunması ve üret lmes çalışmaları yürütülmekted r. Kırsal
mahallelerde yaşayan ç ç ler m zden toplayarak çoğal ığımız
ata tohumları (50 ayrı çeş t sebze tohumu) tesc l çalışmaları
yapılmak üzere TİGEM'e (Tarımsal İşletmeler Gel şt rme
Merkez ) gönder lm ş ve yapılan çalışmalar sonucunda Türk ye
çapında tesc llenen 22 sebze çeş d n n arasına l m ze a t 3 sebze
çeş d (Kandıra kıl b ber , Kandıra salçalık b ber , Kandıra s vr
b ber ) g rm şt r. Kaybolmaya yüz tutmuş ata tohum ve
meyveler ç ç ler m zden toplanarak çoğaltılmakta ve tesc l
çalışmalarına devam ed lmekted r.
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Kümes Ek pman Malzemes İle Tavuk ve Yem Desteğ
Projes
Kırsal mahallelere ger dönüşü sağlamak, st hdamı ar ırmak,
zorunlu bes n ht yacını karşılamak amaçları le Doğal Salma
Yumurta Tavukçuluğu Projes uygulanmış, 50 ç ç m ze %50
h bel 10.245 adet gezen tavuk, 98 adet askılı yeml k, 98 adet
askılı suluk, 35 adet 10 gözlü folluk, 7 adet 500 l trel k su deposu,
5 ton altlık talaş, 120 adet 50 kg'lık paketler hal nde yumurta
önces yem ve 372 adet 50 kg'lık paketler hal nde yumurta yem
desteğ ver lm şt r.
Alternat f Ürün Yet şt r c l ğ Projes
Ç ç ler m z alternat f tarım ürünler ne yönlend rmek, %50
h bel modern meyve bahçeler tes s etmek amacıyla Gölcük
İlçes Saraylı Mahalles nde 3 dekarlık örnek k v bahçes
malzemes ve 650 adet k v ﬁdanı desteğ sağlanmıştır. Ayrıca
Ç lek Bahçes Destekleme Projes kapsamında 87.500 adet ç lek
ﬁdes ve 25 top damla sulama borusu desteğ ver lm şt r.
Permakültür Çalışmaları
Kırsal ve tarımsal tur zm desteklemek amacıyla permakültür
(sürdürüleb l r tarım) üret m faal yetler desteklenmekted r.
Alternat f enerj kaynakları, b r m alandan yüksek ver m
sağlayan tarımsal üret m materyaller , doğal oraya uygun ata
tohumu ve hayvan ırkları kullanılarak yapılan bu üret m metodu
talep eden ç ç ler m ze destekleme ver lerek yürütülmekted r.
Organ k Tarımı Gel şt rme Projes
İnsan sağlığına ve çevreye zarar veren k myasal laçlar le
gübreler n azaltılması amacıyla b yoloj k ve organ k ürünler
ç ç m z n kullanımına sunularak desteklemeler yapılmıştır. Bu
kapsamda 100 ç ç m ze %50 h bel 100 adet organ k laç
desteğ ve 50 adet organ k katı gübre (solucan gübres ) desteğ
ver lm şt r.
Arıcılık Malzemeler Destek Projes
Tekn k arıcılığı desteklemek ve modern koşullarda bal
üret m ne katkıda bulunmak amacıyla l m zde faal ye e
bulunan arıcılarımıza balın süzülmes ne, ısıtılmasına ve
d nlend r lmes ne olanak tanıyan bal ısıtma ve d nlend rme
tankı %50 h bel olarak 300 arıcımıza 300 adet arıcılık
malzemes (arıcı kıyafet , körük, eld ven, petek kazıyıcı, arıcı
çantası vb.) desteğ ver lm şt r.
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Bal Ormanı ve Arı Merası Destek Projes
Arıcılık yapan ç ç ler m z n kovanlarını sab tleyeceğ arı
konaklama yerler ve ballı polenl b tk ht yacını karşılayacak
destekleme faal yetler yürütülmekted r. Orman Bölge
Müdürlüğünün Melen Çayı Bal Ormanı Projes kapsamında 20
arıcımıza 1.000 adet kestane ﬁdanı ve üret c ler m z n arı merası
oluşturması amacıyla arıcılar b rl ğ üyeler ne karabuğday ve
lavanta tohum le ﬁde desteğ ver lm şt r.
Yem Katkı Maddes Destek Projes
Kocael sınırlarında büyükbaş (bes ve süt sığırı) ve küçükbaş
(koyun ve keç ) yet şt r c l ğ yapan hayvancılık şletmeler n n
et, süt, yavru vb. ver ml l ğ nde ve beslenme özell kler nde
y leşme sağlamak amacıyla 12 şletmeye 25 kg'lık 120 adet %50
h bel yem katkı maddes (prem ks) desteğ sağlanmıştır.
Tarım, Hayvancılık, Sera Bahçe ve Süs B tk ler Fuarı ve
Organ zasyon Faal yetler
İl m zde TÜYAP Fuarcılık le 2. Doğu Marmara Tarım,
Hay van c ı l ı k ve Sera- Sebze ve Sü s B t k l er Fu ar ı
gerçekleşt r lm şt r. 6-10 Mart 2019 tar hler arasında 5 gün
süren fuara 200 marka, 100 ﬁrma ve 10 lden 150.000 z yaretç
katılım sağlamıştır. Ayrıca ç ç ler m z eğ t m gez ler , fuar
organ zasyonları z yaret ed lerek modern tarım tekn kler le
buluşturulmuştur.

Tarımsal Faal yetler
Tarımsal Sulama Göletler n n Kontrolü
Köy H zmetler Genel Müdürlüğü zamanında yapılmış olan ve
tarafımıza devred lm ş Den zl , S pah ler, Sev nd kl , Ütük,
Tahtalı, Çağırganlı, Toramanlar adlı tarımsal sulama göletler n n
su sev yes n n kontrol ed lmes , gerekl durumlarda vanaların
açılarak derelere su ver lmes , sulama sezonunda tarım
araz ler n n sulanması ç n sulama kanallarına suyun kontrollü
b r şek lde let lmes ve sulama kanallarının ﬁz ksel durumunun
kontrolü sağlanmaktadır. Kurumumuz le İSU tarafından
ortaklaşa nşa ed len Karamürsel Akçat Kapalı Sulama Tes s ve
Sulama Ha ı düzenl aralıklar le kontrol ed lm şt r. DSİ'ye a t
Şah nler Gölet 'n n 5 km'l k kısmının tad latı yapılmıştır.
Tarımsal Yapıların Modern zasyonu
Kocael genel nde hayvan refahına uygun ﬁz ksel koşulları
olmayan tarımsal yapıların modern ze ed lmes , tarımsal
şletmeler n gel r n n artırılması ve hayvan yet şt r c l ğ yapan
üret c ler n modern barınaklarda pazar değer yüksek ürün elde
etmeler n n sağlanması ç n t p projeler (büyükbaş ve küçükbaş
hayvan barınakları, tavuk kümes vb.) hazırlanmış ve talep eden
vatandaşlara ver lm şt r.
Tarımsal Sulama Kanalları Yapımı
2019 yılında Tahtalı Gölet sulama kanallarının mahalle
merkez nde olan 500 metrel k açık kısmı, 500 metre koruge
boru le kapalı hale get r lm şt r.
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Tarımsal İşletme ve Tarla Yollarının Düzenlenmes
Kocael genel nde kırsal mahallelerde, ulaşılmakta zorluk duyulan
tarımsal üret m sahalarına ve hayvancılık şletmeler n n toplam 1.500
km tarla yolu reglaj çalışması yapılmıştır.
Toprak, Su, Yaprak ve Kalıntı Anal z H zmetler
Toprak anal z h zmetler m z devam etmekted r. Ç ç ler m ze toprak,
su ve yaprak anal zler ücrets z olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede 2019
yılında 560 adet toprak anal z yapılarak ç ç ler m ze gübreleme ve
b tk besleme konularında b lg aktarılmış, çıkan toprak anal z
sonuçlarına göre ç ç ler m z n toprağına faydalı gübre tavs yeler
ver lm şt r.
Ç ç Eğ t m ve Yayım Faal yetler
Sözleşmel üret m konusunda ç ç ler m ze b lg lend rme yapılarak, ata
tohumlarının toplanması, çoğaltılması, tesc l ve korunması konularında
eğ t mler düzenlenm şt r.
25 kırsal mahallede Sera Yapım ve Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu
projeler ne talepte bulunan 250 ç ç m ze yer nde uygulamalı eğ t mler
ver lm ş, ç ç eğ t mler nde kullanılmak üzere arpa yet şt r c l ğ ,
buğday yet şt r c l ğ , tr t kale yet şt r c l ğ ve yem bezelyes broşürler
hazırlanmış, 10.000 adet ç ç eğ t m broşürü dağıtılmıştır.
Koruyucu Veter ner Hek ml k H zmetler
Hayvansal üret m yapan ç ç ler m z n sağlık koşullarına uygun üret m
yapması ç n ncelemeler yapılmakta, ç ç ler m z n yet şt r c l ğ n
yaptığı hayvanların ver m ve sağlık durumları tesp t ed lmekted r.
Ç ç ler m z b l nçlend rme ve daha ver ml hayvancılık yapması
amacıyla 250 adet hayvancılık şletmes yer nde ncelenm şt r. Ayrıca,
Kocael sınırları çer s nde ekonom k anlamda kanatlı (yumurta tavuk,
h nd , kaz) yet şt r c l ğ yapan üret c ler m z yer nde z yaret ed lerek
üret m ver mler n n artırılması le sağlık yönünden koruyucu veter ner
hek ml k h zmet ver lm şt r.
Sera Yapımı ve Sera Naylonu Destekleme Projes
Seracılığı gel şt rme projes kapsamında fırtına, kar ve dolu g b hava
şartlarından dolayı seraları hasar gören ç ç ler m ze tekn k
personeller m z n tesp tler le sera naylonu desteğ ver lmekted r. 71
ç ç m ze %50 h bel 93 adet 36 ay ömrü olan UV+AB+EVA+IR katkılı
sera naylonu desteğ ver lm şt r. Kırsal mahaller m zde yaşayan
ç ç ler m ze yen st hdam sahası açmak, gel rler n n artırılması ve
üret c ler n modern seralarda üret m yapması hedeﬁ le pazar değer
yüksek ürün elde etmeler n sağlamak amacıyla sera yapım projes
uygulanmış, 8 ç ç m ze %50 h bel 320 m² anahtar tesl m yan
havalandırmalı, de-monte galvan zl sera desteğ ver lm şt r. Ayrıca,
İzm t İlçes Karaabdulbak Mahalles , Gebze İlçes Tavşanlı Mahalles ,
Kandıra İlçes Döngell , Karlı, Ke en, Hüdaverd ler, Bollu ve Pel tpınarı
mahalleler nde modern seralar tamamlanarak üret c ler m ze tesl m
ed lm şt r.
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Ke/Ph.3.1.1 Kocaeli'nde 2019 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları
tamamlanacaktır.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S stem H zmetler
Mekansal Adres Kayıt S stem Projes (MAKS) kapsamında,
lçe beled yeler nce 2019 yılında gönder len 23.156 adet ruhsat,
skan yen numarataj taleb değerlend r lerek tamamlanmıştır.
Beled yem z n lg l b r m ne ulaşan 11.500'ün üzer ndek
mesken, şyer ve mar barışından faydalanan ve yapı kayıt
belges alan b naların adres tesp t şlem , adres tesp t tutanağı
düzenlenerek yapılmıştır.
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İz n Belgeler
3194 Sayılı İmar Kanunun 26'ncı maddes ne ve Planlı Alanlar
İmar Yönetmel ğ n n 56'ncı maddes ve 5/9. maddes ne
st naden; 4 adet proje ç n yapı ruhsatı düzenlenm ş ve 7 adet
yapı kullanma z n belges ver lm şt r.
İmar Mevzuatı Kapsamında Yapılan Yazışmalar
Beled yem z n lg l b r m nce, lçe beled yeler , vatandaşlar,
Beled yem z n d ğer b r mler le d ğer kurum ve kuruluşlar
tarafından mar mevzuatı hususunda tereddüte düşülen konular
hakkında gerekl nceleme, araştırma ve değerlend rme
yapılarak, b lg ve belge talepler ne cevap ver lerek,
vatandaşlardan gelen proje yardımı talepler , ruhsat ve denet m
şler ç n toplam 600 adet yazışma yapılmıştır.
Düzenlenen Toplantı ve Sem nerler
Faal yet dönem çer s nde, lçe beled yeler n n mar b r m nden
sorumlu tekn k başkan yardımcıları le mar müdürler n n
katılımıyla “ lçe beled yeler tarafından yapılan mar
uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunlar ve tereddüte
düşülen konularda lçe beled yeler arasında uygulamalarda
bütünlük sağlanması” amacıyla 9 adet toplantı ve “Kocael İl
İmar Uygulamaları, Sorunları ve Çözümler '' konulu çalıştay
düzenlenm şt r.
Kocael Genel nde Beled yem zce İht yaç Sah b Olduğu
Tesp t Ed len Vatandaşlara Yapılan Proje Yardımı
5216 Sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununun 24/j maddes
uyarınca, İmar ve Şeh rc l k Da res Başkanlığı bünyes nde,
Kocael 'nde yaşayan, mağdur yet n muhtarlık kanalıyla
belgeleyen ve Kocael Büyükşeh r Beled yes nce
değerlend r lerek, fak rl k durumu tesp t ed len b reyler n
yaptıracağı 100 m²'y geçmeyen b nalara a t yapı ruhsatı ve
ruhsata esas projeler ç n, 2019 yılında Beled yem ze 1
vatandaşımız başvuruda bulunmuştur.
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İlçe Beled yeler Tarafından Düzenlenen Yapı
Ruhsatlarının Denet m İşler
Beled yem zce 5216 sayılı Kanunun 11' nc maddes
kapsamında, 01/10/2014 tar h t bar yle; konut, t caret ve
bunların dışında kalan 5.000 m² ve üzer ndek yapılar ç n
düzenlenecek yen , lave, tad lat vb. tüm yapı ruhsatlarının lçe
beled yelerce onaylanmasının ardından 5 ş günü çer s nde
ruhsata esas m mar uygulama projeler le projeler n
sayısallarının yer aldığı CD yanında tapu kaydı, mar durum
belges , gerekl yse ÇED raporu, plankote, st kamet rölöves le
apl kasyon krok s nden b rer adet ncelenmek üzere
Beled yem ze gönder lmes stenm şt r. 12 lçe beled yes
tarafından ruhsatı ver lerek Beled yem ze let len 6 adet
projen n ruhsat denet m tarafımızca yapılmıştır.
İlçe Beled yeler n n Tanz m E kler Yapı Ruhsatı ve Yapı
Kullanma İz n Belgeler n n İncelenmes
Faal yet dönem çer s nde, düzenl olarak her ay Beled yem ze
gönder len; lçe beled yeler nce düzenlenm ş olan yapı ruhsatı
ve yapı kullanma z n belgeler üzer nde gerekl ncelemeler
yapılarak, görülen eks k ve yanlışların düzelt lmes hususu
lg l Beled yes ne b ld r lm şt r. Ayrıca lçe beled yeler
tarafından b r m m ze let len yapı ruhsatlarında geçen
otopark bedeller le Beled yem z otopark hesaplarındak
dökümler karşılaştırılmıştır.
5216 Sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununun 11.
Maddes ne İst naden Yapılan İmar Denet mler
Faal yet dönem çer s nde; Baş skele İlçes 52, Çayırova İlçes 9,
Darıca İlçes 43, Der nce İlçes 28, D lovası İlçes 34, Gebze
İlçes 76, Gölcük İlçes 36, İzm t İlçes 92, Kandıra İlçes 41,
Karamürsel İlçes 16, Kartepe İlçes 62, Körfez İlçes 29 olmak
üzere toplam 518 adet ruhsatsız veya ruhsat ve ekler ne aykırı
yapı le lg l ş kayet gelm şt r. Beled yem ze let len ş kayetler n
tamamı lg l b r m m z n tekn k ek pler nce mahall nde
fotoğra anmış olup, tesp t yapılan tüm nşaat çalışmaları le
lg l büroda uydu görüntüler , hal hazır har talar, mar planları
ve konunun çer ğ ne göre yapılara a t ruhsata esas arş v
dosyaları üzer nde ncelemeler yapılmıştır.
2019 yılı çer s nde gelen tüm ş kayetler le mevcut dosyalar
hakkında gereğ n n yapılması hususunda lçe beled yeler ne 563
adet yazı yazılmış olup yapılan şlemler le lg l ş kayet
sah pler ne, resm kurumlara, tüzel k ş lere ve Beled yem z ç
b r mler ne 741 adet yazı gönder lm şt r.
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Ke/Ph.3.2.1 Yaşam alanlarına altlık oluşturan
planlama ve haritalama çalışmaları
2019 yılında %100 gerçekleştirilecektir.
3194 Sayılı İmar Kanunu ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu
Kapsamında Yapılan Denet mler
Faal yet dönem çer s nde; Kocael genel nde 3621 sayılı Kıyı
Kanununa aykırı olarak yapıldığı yönünde gelen 5 adet ş kayet
doğrultusunda şlem başlatılmış olup beled yes le gerekl
yazışma ve ncelemeler yapılmıştır.
Kaçak Yapı Dönem İzleme Raporu Düzenlenmes
Kocael Val l ğ Mahall İdareler Müdürlüğü tarafından, İç şler
Bakanlığı Mahall İdareler Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere
yılda k kez rut n olarak sten len kaçak ve ruhsatsız
yapılaşmanın önlenmes ne l şk n b lg ve belgeler lçe
beled yeler nden derlenerek rapor hal ne get r lm ş ve Kocael
Val l ğ ne let lm şt r.
3194 Sayılı İmar Kanununun 28. ve 40. Maddes ne Aykırı
Yapılan Uygulamalar İle İlg l Denet mler
Faal yet dönem çer s nde 3 adet z ns z kazı ve dolgu yapımı le
lg l ş kayet gelm şt r. Beled yem ze let len ş kayetler n tamamı
tekn k ek plerce mahall nde fotoğra anmış olup, tesp t yapılan
tüm kazı ve dolgu çalışmaları le lg l büroda uydu görüntüler ,
hal hazır har talar ve mar planları üzer nde ncelemeler
yapılarak, lg l mevzuatlar kapsamında gerekl ş ve şlemler n
tes s ed lmes hususu lg l lçe beled yeler ne yazı le
b ld r lm şt r.
2019 yılında yapılan plan çalışmaları;
> Kartepe Planlama Bölges Nazım İmar Planı Rev zyonu
> Kandıra Planlama Bölges Nazım İmar Planı Rev zyonu
> Gölcük İlçes Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ ne Uygun
Olarak Hazırlanması
> Körfez Planlama Bölges
> Vatandaş ve D ğer Beled yeler n Tekl er Doğrultusunda
Hazırlanan Plan Tad latı
> İmar Durumu Hazırlanması
> Beled yem z n Yatırımları Doğrultusunda Hazırlanan Plan
Değ ş kl ğ
> Koruma Amaçlı İmar Planları Hazırlanması

Kocael İl , 1/5000 Ölçekl Sayısal Fotogrametr k Hal hazır
Har ta ve Renkl Ortofoto Har ta Üret m
Beled yem z le Kutlubey Har ta İnşaat Mühend sl k Sanay
T caret A.Ş. arasında “1/5000 Ölçekl Sayısal Fotogrametr k
Hal hazır Har ta ve Renkl Ortofoto Har ta Üret m İş ”
danışmanlık h zmet alımı kapsamında 17.10.2017 tar h nde
mzalanan sözleşme le 01.11.2017 tar h nde çalışmalara
başlanmış, 18.03.2019 tar h nde ş tamamlanmıştır. Kocael
sınırları ç nde 1/5000 ölçekl 695 adet sayısal fotogrametr k
hal hazır har ta ve 695 adet renkl ortofoto har ta üret m
gerçekleşt r lm şt r. Söz konusu hale kapsamında yüklen c
ﬁrmaya 2019 yılında 1.022.138,42 TL ödeme yapılmıştır.
İfraz ve Tevh d İşlemler
5216 sayılı Kanunun 7/c maddes ne st naden kanunlarla
Beled yem ze ver lm ş görev h zmetler n gerekt rd ğ projeler n
bulunduğu mülk yet Beled yem ze a t veya tahs sl parsellerde
3194 sayılı Kanunun 15 ve 16'ncı maddeler ne st naden 4 adet
mar uygulamasının 1 aded n n tesc l tamamlanmış olup; 3
adet mar uygulama dosyası Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğü
M ll Emlak Da re Başkanlığına tesl m ed lm şt r.
İlçe Beled yeler n n Hazırladığı Parselasyon Planlarının
Onaylanması
5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununun 7/b maddes
gereğ nce lçe beled yeler n n hazırlamış oldukları toplam 73
adet parselasyon planının 65 aded onaylanıp, 8 aded yapılan
kontroller sonucu beled yes ne ade ed lerek yaklaşık 3.633 ha
alanda parselasyon planlarının kontrol ve onayı yapılmıştır.
Ortak Proje Kapsamında 18. Madde İmar Uygulamaları
Karamürsel ve Kartepe Beled yeler ne destek amacıyla 35 adet
bölge ve toplam 897,95 ha alanda 3194 sayılı İmar Kanununun
18' nc madde mar uygulaması lçe beled yeler le ortak proje
kapsamında yapılmıştır.
Kocael 'nde Numarataj Güncellemeler Kapsamında Adres
Tabelalarının Yapılması Ve Yer ne Montajı
5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununun 7'nc
maddes n n (g) bend gereğ nce alınan 21 adet mecl s kararına
ve talep ed len ht yaçlara st naden 892 adet cadde-sokak
tabelası ve yaklaşık 4.000 adet kapı numarası levhası tem n
ed lerek montajı yapılmıştır.
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Ke/Ph.3.3.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi,depolanması ve bertaraf edilmesine
ilişkin hizmetler %100 gerçekleştirilecektir.
Hafr yat Depolama Sahaları ve Rekreasyon Alanlarının
Oluşturulması

Ger Kazanım ve Ger Dönüşümün Sağlanması amacıyla
Yapılan Çalışmalar

Kocael sınırları çer s nde doğal yapısı bozuk alanlar, rezerv n
tamamlamış maden sahaları, ağaçlandırma-park yapılacak
alanlar bel rlen p Beled yem zce projelend r lerek dolgu
çalışması sonrasında kent yaşamının (mes re alanı, park alanı,
yeş l alan vb.) kullanımına sunulmaktadır.

Kocael sınırları çeres nde nşaat, yol, alt-üst yapı çalışmaları,
ﬁrma veya kamu kurumlarınca yapılan projel şlerden çıkan
n tel kl malzemen n (b tk sel toprak, stab l ze, taş, grovak
malzeme vb.) ger kullanımı veya ger kullanılmak üzere geç c
depolanması ç n z nler ver lmekted r.

Projelend r len alanların (Beled ye Mecl s Kararı ve ücret
karşılığında) rehab l tes şt rak m z Kent Konut tarafından
yapılmakta olup, kontroller Beled yem z tarafından
yürütülmekted r.

2019 yılı çeres nde ver len 762 adet z n le b rl kte 1.431.391
m³ n tel kl malzemen n ger kullanımı sağlanmış olup, buna
karşılık 2.984.397 TL tutarında gel r elde ed lm şt r.

Kocael sınırlarında 2019 yılı çeres nde 7 adet hafr yat dolgu
sahası faal yete açılmıştır. Aynı yıl çeres nde 7 adet sahanın
dolgu çalışması tamamlanarak ağaçlandırma çalışması
b tm şt r. İl m z sınırlarında 2019 yılı t bar le 12 adet hafr yat
dolgu sahası faal yete devam etmekted r. Yıl çeres nde hafr yat
dolgu sahalarına 3.400.120 ton hafr yat bertarafı yapılmış ve
20.834,00 TL gel r elde ed lm şt r.
Hafr yat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İz n
Belges Düzenlenmes
Yönetmel ğ n 24'üncü maddes nce hafr yat faal yet nde
bulunan araçların alması gereken hafr yat toprağı, nşaat ve
yıkıntı atıkları taşıma z n belges , Hafr yat Yönet m B lg
S stem üzer nden hazırlanmaktadır. 2 yıl geçerl olan belge 1 ş
günü çer s nde tesl m ed lmekted r. Belge ç n herhang b r
ücret alınmamaktadır.

Gebze Tatlıkuyu Park Alanı 2.Etap
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Ver len z nler Hafr yat Yönet m B lg S stem ne (HYBS)
tanımlanarak, l sınırları çer s ndek hafr yat faal yetler tamamı
le kontrol altına alınmıştır. S stem üzer nden lçe, mahalle,
malzeme c ns , m ktar, ücret vb. ver ler onl ne raporlanab l r
hale get r lm ş olup, b lg ler tüm denet m b r mler le
paylaşılmaktadır.
Denet m Faal yetler
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından Beled yem ze ver len
denet m ve dar yaptırım yetk s kapsamında tüm l sınırları,
İstanbul, Sakarya, Yalova bölge sınırlarında gündüz-gece, ha a
ç -ha a sonu, uçak ve dron da kullanılmak üzere aralıksız tekn k
ek pler m zce denet m yapılmaktadır. Yapılan denet mlerde
kanun ve yönetmel ğe aykırı davrananlar hakkında 2019 yılında
94 adet tutanak düzenlenm ş, tutanağa konu aykırılıkları
kanunda bel rt len süre çer s nde g dermeyen 4 ﬁrma ve 2 şahsa
toplamda 2.124.372 TL tutarında dar para cezası
uygulanmıştır.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ke/Ph.3.4.1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projelerini gerçekleştirmek.

Kentsel dönüşüm alanı lan ed len alanlarda 5216 sayılı
Büyükşeh r Beled yes Kanunu, 5393 sayılı Beled ye Kanunu,
6292 sayılı Kanun ve 6306 sayılı Afet R sk Altındak Alanların
Dönüştürülmes Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmel ğ
hükümler doğrultusunda, r skl alanlar, r skl yapılar, rezerv
yapı alanları, proje alanları ve kentsel dönüşüm gel ş m alanları
olarak tesp t ed lm ş alanlarda gerekl çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çerçevede 2019 yılında;
> Özel planlama bölgeler nden Gebze D-100 kenarı ve
çevres ndek 1, 2, ve 3. planlama bölgeler le İzm t Kent
Merkez nde planlama ve rev zyon çalışmaları yapılmıştır.

> Kocael 'nde 1999 Marmara Deprem nde oluşmuş, hasar
dereces kes nleşmes ne rağmen yıkılıp enkazı kaldırılmamış ve
6360 sayılı Kanuna st naden lçe beled yeler ne devred lm ş
hasarlı b naların yıkımları hususunda yükümlü olduğumuzdan
tarafımıza let len taleplere gerekl destek ver lerek yıkım ve
enkaz kaldırma şlemler gerçekleşt r lm şt r.
> 5216 sayılı Kanunun 7'nc maddes nde yer alan “Afet r sk
taşıyan veya can ve mal güvenl ğ açısından tehl ke oluşturan
b naları tahl ye etme ve yıkım konusunda lçe beled yeler n n
talepler hal nde her türlü desteğ sağlamak.” hükmüne st naden
lçe beled yeler n n talepler doğrultusunda metruk b naların

> Kentsel dönüşüm alanları ve özel planlama bölgeler le lg l
hususlarda Beled yem z Mecl s ne sunulmak üzere çevre düzen
planı, nazım ve uygulama mar planı değ ş kl ğ dosyaları
hazırlanmıştır.
> Kentsel dönüşüm alanı lanı le lg l vatandaş ve lçe
beled yeler n n talepler değerlend r lm şt r.
> Kandıra Akdurak Mahalles , Tekkel Kümeevler, Eğ t m
Sokak, Akçakayran mevk ler Bakanlar Kurulunca r skl alan
lan ed len bölgelerde planlama çalışmaları tamamlanmıştır.
> İlçe beled yeler , vatandaşlar, Beled yem z n d ğer b r mler le
d ğer kurum ve kuruluşlar tarafından 6306 ve 6360 sayılı
Kanunlar le lg l tereddüte düşülen konularda Beled yem ze
let len sorular ç n araştırma ve değerlend rme yapılarak
gerekt ğ nde lg l Bakanlıktan b lg alınarak görüşler ver lm şt r.
Ayrıca Bakanlıklardan, Kocael Val l ğ nden yönetmel k,
genelge ve tebl ğ hakkında b lg ler tarafımızca
değerlend r lerek, lçe beled yeler ne let lm ş ve gereğ n n
yapılması stenm şt r.
> Kocael Val l ğ İl Afet Ac l Durum Müdürlüğü tarafından
tarafımıza gönder len Kocael l nde bulunan ağır hasarlı b nalar
l stes tarafımızca yapılan araz çalışmaları net ces nde
güncellenmekted r.

yıkımı ç n destek ver lm şt r.
> Metruk b naların güvenl k bakımından doğurduğu
sakıncaların, görüntü k rl l ğ n n ve çevre sak nler ne verd ğ
rahatsızlıkların önlenmes amacıyla 2016/15 nolu İç şler
Bakanlığı Genelges uyarınca metruk b nalara l şk n
gerçekleşt r len çalışmaların tak b yapılmaktadır.
> Metruk b nalar le yapılan anal zler sonucu kullanım ömrünü
tamamlamış olduğu tesp t ed len ve güçlend r lmes uygun
görülmeyen yapıların yıkım ve enkaz kaldırma şlemler
hususunda tarafımıza let len taleplere gerekl destek ver lerek
yıkım ve enkaz kaldırma şlemler gerçekleşt r lm şt r.
> 6306 sayılı Kanun kapsamında tesp t ed len r skl yapıların
yıkımları le bu kapsamda yapılan yen yapılara l şk n süreçler
tak p ed lmekted r.
> Türk ye Deprem Yönetmel ğ n n lg l hükümler uyarınca,
yapılara gerekl prosedür şlemler yer ne get r lerek
performans anal zler ve gerekt ğ nde güçlend rme projeler n n
hazırlanması şler yaptırılmıştır.
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Kentsel Dönüşüm ve Gel ş m Alanları ve Özel Planlama Bölgeler nde Yapılan Çalışmalar
Kocael Yen Kent Merkez
İzm t Beled yes , Körfez ve Sanay Mahalles sınırları dah l nde,
yaklaşık 465 ha büyüklüğe sah p alanda 1/25000 ve 1/5000
ölçekl nazım mar planı değ ş kl ğ tekl ﬁ hazırlanmıştır. Söz
konusu alandak uygulama mar planı İzm t Beled ye Mecl s
tarafından onaylanmış ve askı sonrası yapılan t razların karara
bağlanması sonrasında kes nl k kazanmıştır.
Kocael Kent Merkez Projes (MİA) sınırı çer s nde kalan
muhtel f ada ve parsellerde hazırlanan ve İzm t Beled ye
Mecl s n n 04.07.2017 tar hl ve 50 sayılı kararı le uygun
görülen uygulama mar planı ve plan notu değ ş kl ğ tekl ﬁ ve
Kocael Yen Kent Merkez sınırı çer s ndek uygulama mar
planının tamamının Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ nde
bel rt len göster m tekn kler ne göre hazırlanmasına l şk n
1/1000 ölçekl uygulama mar planı tekl ﬁ Beled yem z
Mecl s n n 14.11.2019 tar hl ve 423 sayılı kararı le
onaylanmıştır.
D-100 Kenarı ve Çevres nde Yer Alan Yen lenecek Alanlar
Gebze ve Danca Beled yeler , Cumhur yet ve Bayramoğlu
Mahalleler , l /25000 ölçekl G22.b.4, l/5000 ölçekl G22.b.7.cl8.d-22.b-23.a nazım mar plan pa aları, D-l00 Karayolu kenarı
MİA l. Bölge sınırı çer s nde yaklaşık 436 hektarlık alanda,
Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ nde bel rt len göster m
tekn kler ne göre hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekl nazım
mar planı değ ş kl kler Beled yem z Mecl s n n 22.08.2019
tar hl ve 297 sayılı kararı le onaylanmış, Beled yem z
Mecl s n n 14.11.2019 tar hl ve 419 sayılı kararı le kes nl k
kazanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmel ğ nde bel rt len
göster m tekn kler ne göre hazırlanan 1/1000 ölçekl uygulama
mar planı değ ş kl ğ Beled yem z Mecl s n n 16.05.2019 tar hl
ve 177 sayılı kararı le onaylanmış, 12.12.2019 tar hl ve 479
sayılı kararı le kes nl k kazanmıştır.
Gebze ve Darıca Beled yeler , Cumhur yet, M mar S nan,
Beyl kbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangaz
Mahalleler , l/25000 ölçekl G22.b.4, G22.b.3, l/5000 ölçekl
G22.b.l8.d-l8.c-23.a-23.b-24.a nazım mar plan pa aları,
446700-449800 yatay ve 4517200- 4520000 d key
koord natları arasında kalan yaklaşık 335 hektarlık alanda

mahkeme kararları doğrultusunda ve Mekansal Planlar Yapım
Yönetmel ğ nde bel rt len göster m tekn kler ne göre
hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekl nazım mar planı
değ ş kl kler Beled yem z Mecl s n n 11.07.2019 tar hl ve 269
sayılı kararı le onaylanmış, Beled yem z Mecl s n n 10.10.2019
tar hl ve 383 sayılı le kararı le kes nl k kazanmıştır. Mekansal
Planlar Yapım Yönetmel ğ nde bel rt len göster m tekn kler ne
göre hazırlanan 1/1000 ölçekl uygulama mar planı değ ş kl ğ
tekl ﬁ le lg l kom syon görüşmeler devam etmekted r.
Gebze Beled yes , Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhal l,
Sultan Orhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon mahalleler , 1/25000
ölçekl G22.b.3, 1/5000 ölçekl G22.b.l9.c-20.c-20.d-24.a-24.b25.a nazım mar plan pa aları, D-l00 Karayolu kenarı MİA 3.
Bölge sınırı çer s nde yaklaşık 235 hektarlık alanda, Mekansal
Planlar Yapım Yönetmel ğ nde bel rt len göster m tekn kler ne
göre hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planı
değ ş kl kler Beled yem z Mecl s n n 22.08.2019 tar hl ve 298
sayılı kararı le onaylanmış, Beled yem z Mecl s n n 14.11.2019
tar hl ve 420 sayılı kararı le kes nl k kazanmıştır. Mekansal
Planlar Yapım Yönetmel ğ nde bel rt len göster m tekn kler ne
göre hazırlanan 1/1000 ölçekl Uygulama İmar Planı değ ş kl ğ
Beled yem z Mecl s n n 14.11.2019 tar hl ve 421 sayılı kararı
le onaylanmıştır.
Kandıra Akdurak Mahalles , Tekkel Kümeevler, Eğ t m
Sokak, Akçakayran Mevk ler R skl Alanlar
Kandıra İlçes , Akdurak Mahalles , Tekkel Kümeevler, Eğ t m
Sokak, Akçakayran mevk sınırlarında yer alan 3 bölgen n r skl
alan lan ed lmes Bakanlar Kurulunca 04/06/2018 tar hl ve
2018/11859 sayı le kararlaştırılmış olup, 6306 sayılı Kanun
kapsamında r skl alan lan ed len söz konusu 3 bölgede
Beled yem zce hazırlanan 1/5000 ölçekl nazım ve 1/1000
ölçekl Uygulama İmar Planı çalışmaları Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığınca 17.09.2019 tar h nde onaylanmıştır. Söz konusu
alanlarda gerçekleşt r lecek uygulamalara l şk n şlemlerde
TOKİ'n n yetk lend r lmes hususunda gereğ n n yapılmasına
yönel k taleb m z çeren 20.11.2019 tar hl ve 827237 sayılı
yazımız Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı-Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm H zmetler Genel Müdürlüğüne let lm şt r. Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığı bu yazıdan sonra malatın TOKİ tarafından
yapılab lmes ç n b lg lend rme yazısı yazmıştır.
Körfez Barbaros R skl Alan ve Kabakoz Mahalles le
Der nce KDGPA ve Den z Mahalles Dönüşüm Projes
Söz konusu dönüşüme konu alanlarda ayrıntılı alansal anal z ve
ﬁz b l te çalışmaları yapılmış olup planlama aşamasına
geç lm şt r.
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İzm t Sepetç -Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gel ş m Alanı

Vel ahmet ve Hacıhızır R skl Alan Projes

İzm t Beled yes , Çayırköy, Deretepe, Gündoğdu, Kabaoğlu
mahalleler tapulama sınırları çer s nde kalan, yaklaşık 500
hektar büyüklüğündek Sekbanlı-Sepetç Kentsel Dönüşüm ve
Gel ş m Proje Alanına l şk n planlama çalışmaları, Beled yem z
ve TOKİ arasında 29.03.2016 tar h nde mzalanan protokol
k apsamında , Beled yem z ve TOKİ eşg üdümünde
yürütülmekted r.

İzm t İlçes , İzm t Beled yes , Hacıhızır ve Vel ahmet
mahalleler sınırları çer s nde Bakanlık ve özel ﬁrma tarafından
yapılan çalışmalar Beled yem z n lg l b r m nce yak nen
zlenmekted r. Bu kapsamda, alanda vatandaşlarımızın kentsel
dönüşüm stey p stemed ğ ne l şk n anket çalışması
yapılmıştır. Ayrıca Bakanlık nezd nde ş ve şlemlere yönel k
çalışmalar tak p ed lmekted r.

15.08.2018 tar h t bar le Beled yem zce TOKİ adına yapılan
ş ve şlemler sona erd r lm şt r. Alanın orta ve doğu kes m nde
bulunan İ-20 ve İ-21 bölgeler nde l şk n kentsel tasarım,
1/1000 ölçekl uygulama ve 1/5000 ölçekl Nazım İmar Planı
taslakları, Beled yem z ve TOKİ eşgüdümünde yapılmakta
olup çalışmalar devam etmekted r.

Öncel klend r lm ş Kentsel Dönüşüm Projeler
Çalışmaları

Afete Maruz Bölgeler
04.10.2019 tar hl ve 1642 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı le
karar ek ndek l stede yer alan yerleş m yerler n n, karşılarında
tar h ve sayıları bel rt len Bakanlar Kurulu kararlarının
kapsamından çıkarılması ve aynı l stede tar hler yazılı jeoloj k
etüt raporları le ek pa a/har talarda sınırları göster len
alanların afete maruz bölge olarak lan ed lmes ne 7269 sayılı
Kanunun 2'nc ve 14'üncü maddeler gereğ karar ver lm şt r.
Beled yem z, Baş skele, Der nce, Gölcük, İzm t, Karamürsel,
Kartepe lçeler , Baş skele, Der nce, Gölcük, İzm t, Karamürsel,
Kartepe beled yeler , Altınkent, Doğantepe, Kaşıkçı,
Hasaneyn, İhsan ye Merkez, Sel m ye, Yen doğan, Hayr ye,
Tahtalı, Suad ye mahalleler sınırları dah l nde bel rlenen afete
maruz bölge sınırlarının 1/25000 ve 1/5000 ölçekl nazım mar
planlarına aktarılmasını çeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekl
nazım mar planı değ ş kl kler tekl ﬁ Beled yem z Mecl s nce
onaylanmıştır.
Darıca Asker Kışla Alanı
Beled yem z, Darıca İlçes , Darıca Beled yes , Bağlarbaşı ve Yalı
mahalleler sınırları çer s nde yer alan yaklaşık 91 hektarlık
alanda yer alan esk asker kışla alanı ve çevres ne l şk n
1/50000 ölçekl çevre düzen planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekl
nazım ve 1/1000 ölçekl uygulama mar planı çalışmaları
tamamlanmış olup, bahse konu alanın m llet bahçes olarak
düzenlenmes le lg l yapım çalışmaları devam ed lmekted r.

Beled yem z sınırları çer s nde hazırlanmış olan Kocael
Kentsel Dönüşüm Master Planı Araştırma Raporu sonuçlarına
göre müdahale ed lmes öngörülen alanlar Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığınca yayınlanan Kentsel Dönüşüm Stratej Belges
Hazırlanmasına İl şk n İlke ve Esaslar doğrultusunda
öncel klend r lerek sınırları bel rlenm şt r. Bu doğrultuda;
Beled yem z sınırları çer s nde yaklaşık 1.000 hektarlık alanda,
Bakanlık Stratej Belges nde bel rt len hususlara da r ayet
ed lmek suret yle planlama çalışmalarına başlanmıştır.
Kocael İl Genel nde Yer Alan Hasarlı, Metruk ve R skl
Yapıların Tak b İlçe Beled yelere Araç Gereç Desteğ n n
Sağlanması ve B na Performans Anal zler
Kocael Val l ğ İl Afet Ac l Durum Müdürlüğü tarafından
tarafımıza gönder len Kocael l nde bulunan ağır hasarlı b nalar
l stes tarafımızca yapılan araz çalışmaları net ces nde
güncellenmekte ve metruk b naların güvenl k bakımından
doğurduğu sakıncaların, görüntü k rl l ğ n n ve çevre
sak nler ne verd ğ rahatsızlıkların önlenmes amacıyla
2016/15 nolu İç şler Bakanlığı Genelges uyarınca metruk
b nalara l şk n gerçekleşt r len çalışmaların tak b
yapılmaktadır.
Ayrıca 5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununun 7'nc
maddes n n (z) bend gereğ lçe beled yeler n n talepler
doğrultusunda yıkımlara araç gereç desteğ sağlanmaktadır. Bu
kapsamda 2019 yılında 64 adet b nanın yıkımı
gerçekleşt r lm şt r.
Türk ye B na Deprem Yönetmel ğ nde bel rt len hükümler
kapsamında toplam 2 adet yapıya performans anal zler ve
güçlend rme projeler çalışmalarına başlanmıştır.
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Yol Projeler

Tekn k Altyapı ve H zmet Alanları

Sosyal ve Kültürel Tes s Alanları

Raylı S stemler

Park ve Rekreasyon Alanları

Mezarlık Alanları

Kentsel Dönüşüm ve Gel ş m Projeler

Kent Meydanı ve Otopark Projeler

Koruma Alanları

Göletler

33.901.427,35

1.071.403,00

1.322.805,00

48.766.237,01

176.512,00

640.445,00

187.000,00

4.244.799,00

222.839,00

44.606,00

Yol Projeler

Tekn k Altyapı ve H zmet Alanları

Sosyal ve Kültürel Tes s Alanları

Raylı S stemler

Park ve Rekreasyon Alanları

Mezarlık Alanları

Kentsel Dönüşüm ve Gel ş m Projeler

Kent Meydanı ve Otopark Projeler

Koruma Alanları

Göletler

17.662,79

1.426,37

3.319,74

69.298,79

506,05

6.466,78

0,00

951,14

6.926,34

1.784,24
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Ke/Ph.3.5.1 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2019 yılında yapılması gereken
istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.

2019 yılında 12 lçede 101.415,9 m² alanda kamulaştırma şlemler yapılmış ve 90.578.373,36 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.

Proje Türler ne Göre Kamulaştırılan Alan M ktarı (m²)

Proje Türler ne Göre Kamulaştırmaya Harcanan Tutarlar (TL)

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Kamulaştırması Yapılan Bazı Projeler:
Gebze - Darıca Haﬁf Raylı S stem (HRS) Metro Ha ı Projes
Darıca ve Gebze lçeler sınırlarında artan nüfus artışı ve buna
paralel olarak yoğunlaşan traﬁk sorununu m n mum sev yeye
nd rmek, kent ç ulaşım ağına katkı sağlamak amacıyla
başlanılan Gebze-Darıca Haﬁf Raylı S stem (HRS) Metro
Ha ı Projes kapsamında toplam; 12 adet stasyon, 1 adet
depolama alanı le 15,6 km'l k proje ha ında 304.896,99 m²
alan ve 71 adet b na yer almaktadır.
2019 yılında; 69.298,79 m² alan ve 4 adet b na 48.766.237,01
TL bedelle kamulaştırılmıştır. Kalan 55 adet b na ve 72.598,32
m² alan ç n kamulaştırma çalışmaları devam etmekted r.

Ke/Ph.3.6.1 Kent tarihine ve estetiğine
önem veren projeler 2019 yılında
%100 gerçekleştirilecektir.
Tar h eserler n korunması, gelecek nes llere aktarılması ve
kent hafızasının yen den yaşatılması ç n restorasyon projeler
hazırlatılmıştır.
Bu kapsamda 2019 yılında; 26 farklı mekanda çalışma
yapılmıştır. Ambarcı (Uzunlar) Köyü Cam , Uzundere
(Uludere) Cam , İzm t-Orhan Cam Tabelası ve Tanıtımı
g b öneml mekanlarda yapılan çalışmalar devam etmekted r.
Kent Estet ğ Uygulamaları
> Gebze Hal B nası Cephe İy leşt rme Projes
gerçekleşt r lm şt r.

Der nce L manı D-100 Karayolu-TEM Otoyolu
Bağlantı Yolu ve Kavşak Projes

> Gebze Esk Bağdat Caddes Duvar Boyama ve
Res mlend rme gerçekleşt r lm şt r.

Der nce L manından çıkan ağır tonajlı araçların şeh r
merkez ne g rmeden trans t olarak otobana bağlanması ve
TEM Körfez bağlantısı le İzm t Batı Kavşağı bağlantısı
arasındak traﬁk yoğunluğunun önüne geç lmes , aynı
zamanda traﬁk güvenl ğ n n sağlanması amaçlanmaktadır.

> Kocael İl , Karamürsel İlçes , Ereğl Mahalles ,
İP
Sınırlarındak Tesc ll ve Tesc ls z Yapılarda Cephe İy leşt rme
ve Sokak Sağlıklaştırması Projeler n n Hazırlatılması H zmet
Alımı İş başlatılmıştır.

Proje kapsamında; 133 parselde 35.394,45 m² alan ve 71 adet
b nanın kamulaştırılması planlanmakta olup, 2019 yılı
çer s nde; 1.468,02 m² alan ve 4 adet b na kamulaştırılmış,
toplam 1.859.510,38 TL kamulaştırma bedel ödenm şt r.
Kalan 22.044,96 m² alan ve 34 adet b nanın kamulaştırma
çalışmaları devam etmekted r.

Ke/Ph.3.6.2 2019 yılı sonuna kadar
3 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon
projesi tamamlanacaktır.

Karamürsel Cam at k Mahalles Meydan Projes
Karamürsel İlçes , Cam at k Mahalles nde bulunan tesc ll
kültür varlığı olan ve Vakı ar Genel Müdürlüğü tarafından
restorasyonu yapılan Karabal Cam ve Hamamının etrafının
açılması ve meydan yapılması ç n yapılan Cam at k Meydan
Projes kapsamında; 6 parsel, 1.079,18 m² alan, 5 adet b na, 19
adet bağımsız bölüm kamulaştırılmasına karar ver lm şt r.

İzm t 400 Ada 8 Parseldek Tesc ll Pembe Köşk
Restorasyon İkmal İnşaatı
İzm t'te, Kocael KVKBK'u tarafından restorasyon projes
onaylanmış yapıda, muhdes ek ve döşeme kaplamalarının
kaldırılarak yen lenmes , hasarlı durumda olan taşıyıcı
s stem n sökülerek, bodrum kat ve tar h değer taşıyan ahşap
yapı elemanlarının korunarak 19. yüzyıl yapılarına uygun
olarak yapılmıştır. 2019 yılında 1.049.340,24 TL harcama
gerçekleşt r len projede çalışmalar tamamlanmıştır.

2019 yılı çeres nde 478,60 m² alan, 2 adet b na, 4 adet bağımsız
bölüm ç n toplam 3.603.504,00 TL kamulaştırma bedel
ödenm şt r. Kalan b r parsel ve b r bağımsız bölümün
kamulaştırma çalışmaları devam etmekted r.
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Der nce Beş D vanlı Rıza Bey Konağı
Rekonstrüks yonu
Der nce'de, yaklaşık 196 m² alanda 2 katlı olarak
nşa ed len yapıda; taşlık bölüm, odunluk, k ler
ve ahır mahaller , yaşam odaları, orta sofa
bulunmaktadır. 2019 yılında 530.364,57 TL
harcama gerçekleşt r len projede çalışmalar
tamamlanmıştır.
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Karamürsel İlçes , Ereğl Mahalles 276 Ada,
29 Parsel ve 262 Ada, 5-6-7 Parsellerde
Bulunan Tesc ll Yapıların Restorasyonu
Karamürsel İlçes Ereğl Mahalles nde bulunan
b naların taban alanları 116 m² ve 103 m² olup, 3
katlıdır. Çıpalı Konak'ın taşıyıcı ve çatı s stem ,
tavanlar, tabanlar, merd ven ve korkulukları, kat ve
köşe s lmeler ahşaptır. B nanın ön cephes nde
çıpa mot ﬁ bulunmaktadır.
D ğer n n ön cephes nde, 2 adet dükkan ve 2 adet
konut bulunmaktadır. Duvarları, harman tuğla,
taşıyıcı s stem ahşap karkas, dışı sıvalı ahşap süs
elemanları bulunmaktadır. 2019 y ılında
1.659.819,62 TL harcama gerçekleşt r len
projede çalışmalar devam etmekted r.
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Ke/Ph.3.7.1 2019 yılında 2 adet kent
meydanı yapımı tamamlanacaktır.
Suad ye Kent Meydanı (Ortak Proje)
Kartepe İlçes Suad ye mevk nde 16.000 m²'l k
alana yapılacak olan meydanda kafeterya ve
rekreasyonel alanlar olacak, 33 adet araç kapas tel
aç ı k otopark ı bulunacakt ır. Or tak proje
kapsamında, Kartepe Beled yes ne 900.000,00 TL
madd katkı sağlanmıştır.
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Ke/Ph.3.8.1 2019 yılında kentin
ihtiyacını karşılayacak 19 adet
hizmet tesisi yapılacaktır.
İzm t Mezbahası Yapımı ve Mak ne - Ek pman
Alımı
İzm t İlçes nde, 2.673 m² kapalı alan sah p tes ste
küçükbaş-büyükbaş kes m ve şleme alanları, soğuk
hava depoları, sakatat şleme odaları, sakatat soğuk
hava odaları, personel soyunma odaları, duş ve
WC'ler , tekn k hac mler, dar oﬁsler, padok alanları
bulunmaktadır. Mezbahada kullanılmak üzere
kes mhane ek pmanlarının alımı yapılmış ve 2019
yılında 10.491.342,56 TL harcama gerçekleşt r lerek
proje tamamlanmıştır.
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Gebze Beled ye H zmet B nası Serg Salonunun
Kütüphaneye Dönüştürülmes
Gebze İlçes nde yer alan yapı çer s nde; 4 adet grup çalışma
odası, çok amaçlı kor dor, mult medya materyal donanım alanı,
ana koleks yon alanı bulunmaktadır. Tamamlanan projeye 2019
yılında 1.954.000,07 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
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İzm t TCDD H zmet B nası

Kandıra Beled yes H zmet B nası

İzm t İlçes nde b na taban alanı 303 m², b na toplam alan 910 m²
olan ve 3 ka an oluşmaktadır. Zem n ka a 2 depo ve tekn k
odalar, üst katlarda dar oﬁsler yer almaktadır. 2019 yılında
893.752,83 TL harcama gerçekleşt r len proje tamamlanmıştır.

Kandıra İlçes nde toplam nşaat alanı 13.893 m² olan yapı
çer s nde; otopark, sığınak ve tekn k hac mler, beled ye h zmet
b r mler , mecl s salonu, mecl s grup odaları, bulunmaktadır.
Proje devam etmekte olup, 2019 yılında 6.126.470,98 TL
harcama gerçekleşt r lm şt r.

Gebze İtfa ye Grup Am rl ğ Beyl kbağı Müfreze B nası

İzm t İtfa ye Grup Am rl ğ Bağçeşme Müfreze B nası

Gebze İlçes nde toplam nşaat alanı 2.500 m² olan yapı 3 katlı
olup; çer s nde otopark, tekn k odalar, eğ t m ve d nlenme
salonları, yemekhane, kütüphane, depolar, dar odalar, spor
salonu ve yatakhaneler bulunmaktadır. 2019 yılında
3.571.347,90 TL harcama gerçekleşt r len projede çalışmalar
tamamlanmıştır.

İzm t İlçes nde toplam nşaat alanı 2.130 m² olan yapı 3 katlı
olup, çer s nde; otopark, tekn k odalar, eğ t m ve d nlenme
salonları, yemekhane, kütüphane, depolar, dar odalar, spor
salonu ve yatakhaneler bulunmaktadır. 2019 yılında
1.032.983,63 TL harcama gerçekleşt r len projede çalışmalar
devam etmekted r.

Kandıra Şerefsungur ve Kaymaz-Araman Mahalleler Köy
Konağı Yapımı (Ortak Proje)

Darıca Kapalı Otopark ve Pazar Alanı (Ortak Proje)

Kandıra İlçes nde Kandıra Beled yes le ortak yürütülen
projen n yapı alanı 630 m² olup b nada 700 k ş l k düğün salonu
ve mahallelerde yaşayan vatandaşların b r araya geleb lecekler
mekanlar oluşturmak amacıyla mahalle odası bulunmaktadır.
Ortak proje kapsamında, Kandıra Beled yes ne ş n toplam
sözleşme bedel kadar madd katkı sağlanacak olup 2019 yılında
1.970.703,07 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Suad ye Çepn Mahalles Kapalı Pazar Alanı (Ortak Proje)
Kartepe İlçes Suad ye Çepn Mahalles nde Kartepe Beled yes
le ortak gerçekleşt r len ve toplam nşaat alanı 1.787 m² olan
yapı, zabıta odası ve 1.545 m²'l k kapalı pazar alanından
oluşmaktadır. Ayrıca, 26 m x 15 metrel k 2 adet basketbol sahası
ve 46 araçlık otopark bulunmaktadır. Ortak proje kapsamında,
Kartepe Beled yes ne ş n toplam sözleşme bedel kadar madd
katkı sağlanmakta olup 2019 yılında 1.011.842,71 TL harcama
gerçekleşt r lm şt r.
İzm t Ömerağa Mahalles 283 Ada, 65 Parselde Bulunan
B nanın Gençl k Merkez ne Dönüştürülmes
İzm t İlçes Ömerağa Mahalles nde, toplam nşaat alanı 5.700
m² olan ve mü ülük ve Akadem L se olarak 7 katlı nşa ed lm ş
yapıda; kütüphane, kant n, mesc t, b lg sayar odaları, spor
salonu, 9 adet sınıf, darec ve öğret m odaları, 404 k ş l k
sem ner salonu, Mü ülük dar odaları bulunmaktadır. 2019
yılında projeye 3.496.400,01 TL harcama gerçekleşt r lm ş ve
proje tamamlanmıştır.
Körfez Güney Mahalles Adnan Kahvec Caddes nde
Bulunan B nanın Akadem L seye Dönüştürülmes
Körfez İlçes Güney Mahalles nde yer alan ve toplam alanı
3.500 m² olan 4 katlı mevcut yapının tad latı yapılmış olup
2019 yılında 3.087.474,66 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
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Darıca İlçes nde Darıca Beled yes le ortak yürütülen ve 3.500
m²'l k alanda yapılan 2 katlı yapının otopark alanı her kat ç n
260 araç kapas tes nde olup, üst kat pazar yer d r. Ortak proje
kapsamında, Darıca Beled yes ne 10.000.000,00 TL madd
katkı sağlanacak olup 2019 yılında 1.856.360,23 TL harcama
gerçekleşt r lm şt r.
Kandıra Ke en Kapalı Pazar Yer
Kandıra İlçes nde toplam nşaat alanı 1.500 m² olan yapı,
muhtarlık b nası ve 929 m²'l k kapalı pazar alanından
oluşmaktadır. Muhtarlık b nasında zabıta, muhtar odası, oﬁs ve
mutfak bulunmaktadır. 2019 yılında projeye 1.169.579,08 TL
harcama gerçekleşt r lm ş ve proje tamamlanmıştır.
Fat h Sultan Mehmet Mahalles Kapalı Pazar Alanı (Ortak
Proje)
Kartepe İlçes nde, Kartepe Beled yes le ortak yürütülen ve
toplam nşaat alanı 3.030 m² olan yapı, pazarcı odası, zabıta
odası ve 2.660 m²'l k kapalı pazar alanından oluşmaktadır.
Ayrıca, 29 m x 15 metrel k 3 adet basketbol sahası ve 36 araçlık
otopark bulunmaktadır. Ortak proje kapsamında, Kartepe
Beled yes ne ş n toplam sözleşme bedel kadar madd katkı
sağlanmakta olup 2019 yılında 1.056.865,20 TL harcama
gerçekleşt r lm şt r.
Baş skele D yanet Yüksek İht sas Merkez
Baş skele'de toplam nşaat alanı 9.591,95 m² olan ve 4 katlı nşa
ed len yapıda; kütüphane, sını ar, dar ve görevl odaları,
kant n, sığınak, konferans salonu, mutfak, yemekhane, tekn k
odalar ve ıslak hac mler bulunmaktadır. 2019 yılında
623.416,42 TL harcama gerçekleşt r len projede çalışmalar
tamamlanmıştır.
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Ke/Ph.3.9.1 Kent altyapısına ilişkin süreçler etkin yönetilerek başlatılan kazılar
%90 oranında ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilecektir.
Altyapı çalışmalarının koord ne ed lmes amacıyla 2019 yılında 950 adet z n ver lm ş, 1 üst kurul toplantısı yapılmış ve 7 karar
alınmıştır.

2019 Yılında Ver len Ruhsat Metrajı

2019 Yılında Ver len Ruhsat Sayıları

İSU

İSU

Doğalgaz

Doğalgaz

Şahıs

Şahıs

SEDAŞ

SEDAŞ

Telekomün kasyon

Telekomün kasyon

Toplam

Toplam
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Ke/Ph.3.10.1 2019 yılı sonuna kadar
cenaze hizmetlerinden %98 oranında
memnuniyet sağlanacaktır.
H zmet kal tes n artırmak amacıyla 2019 yılında 5
adet cenaze nak l aracı k ralanmış ve THY le yapılan
protokol kapsamında l dışına hava yolu le cenaze
sevk yapılmıştır.
2019 yılında Kocael genel nde 9.195 cenazeye
h zmet ver lm ş, 1.664'ü karayolu le 638' havayolu
le l dışına nakled lm şt r.
Başta şeh tl kler m z olmak üzere tüm mezarlık
alanlarımızın bakımı, tem zl ğ ve düzenlemes t na
le yapılmıştır.
2019 yılında boş mezar yer satışlarından 866.350.00
TL gel r elde ed lm şt r.
Bu h zmetler n dışında; lçe mezarlıklarının çevre
duvarları, mezarlık araz tesv yes ve düzenlemes ,
mezarlık ana yollarının yapımı g b h zmetler de
tarafımızdan yürütülmekted r.
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İzm t Bağçeşme Şeh tl ğ
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HİZMETLERİ
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Ke/Ph.4.1.1 Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak,müdahale kalitesi ve
performansı arttırılarak 2019 yılı sonunda 7 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.
Kocael Büyükşeh r Beled yes İtfa ye Da res Başkanlığımız,
müdahale h zmetler yle 12 lçem zde bulunan grup ve
müfrezeler le vatandaşlarımıza ht yaç duydukları her an
ulaşarak mağdur yetler n n g der lmes amacıyla yıl boyunca 7
gün 24 saat faal ve akt f olan b r b r m m zd r.
Su Kazaları Engelleme H zmetler (KOSKEM)
Kocael sınırları çer s ndek Karaden z ve Marmara
sah ller nde, halkımızın güvenl b r şek lde den z akt v teler
yapmaları amacıyla Kocael Sah ller Su Kazaları Engelleme
Merkez (KOSKEM) tarafından su kazalarını engelleme
h zmet yürütülmekted r.

İl m zdek 11 bölgede ha anın 7 günü 10.00-18.00 saatler
arasında gerçekleşt r len su kazaları engelleme h zmet yle, 2019
yılı yaz dönem nde görev bölgeler m zde çalışma saatler
arasında 1.573 k ş kurtarılmıştır. Su kazaları engelleme
h zmetler le lg l stat st k ver ler ncelend ğ nde, yıllar
geçt kçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan nsan sayısında
artış gözlemlenmekted r.
İl m z sah ller ndek su kazaları engelleme h zmet , Beled yem z
b r mler , s v l toplum kuruluşları ve gönüllü
vatandaşlarımızdan oluşan 210 k ş l k ek ple yapılan ortak
çalışma sonucunda gerçekleşt r lm şt r. Proje, ülkem zde b r lk
olup, halkımız le yerel yönet m m z n kaynaşmasına örnek
teşk l etm şt r.

Traﬁk
Kazaları

Endüstr yel
Yangın

2018

Yapısal
Yangın

2019

Kurtarma: İnt har, kapı açma, hayvan kurtarma, su baskınları
Endüstr yel Yangın: Fabr ka ve şyer yangınları
Yapısal Yangınlar: Ev ve baca yangınları
Orman, Araz ve D ğer Yangınlar: Orman, ot, araç, trafo, last k, çöp vb. yangınları
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2.227

886

780
Kurtarma

146

134

519

622

2.415

3.790

3.563

Toplam Yangın ve Kurtarma İstat st k Ver ler

D ğer
Yangınlar
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Proje kapsamında 2019 yılında;
> Yaz sezonu önces ve sonrasında, sah ller m z le lg l Kocael
Val l ğ ve Kandıra Kaymakamlığı koord nes nde, lg l
Kurumlarla tedb rler ve sezon sonu değerlend rme toplantı
gerçekleşt r lm şt r.
> Sezon önces cankurtaranlık çalışmalarında dünya
standartları, Mav Bayrak kr terler ve TSSF'n n standartlarına
uygun olarak, Kocael Sah ller nde görev alacak tüm
personel m ze profesyonel eğ tmenler tarafından havuz eğ t m
ver lm ş, cankurtaranlık belges olmayan ya da süres geçen
personel m ze ve gönüllüler m ze bronz ve gümüş
cankurtaranlık bröveler aldırılmıştır.
> Sah ller m zde su kazaları hakkında vatandaşlarımızı
b lg lend rmek amacıyla hazırlanan broşürler, yaz dönem
boyunca çalıştığımız bölgelerde dağıtımı yapılmıştır.
> Sezon başında lk ş olarak tüm sah l bölgeler m zde halkımızı
b lg lend rme ve uyarı b lg ler çeren (r p -çeken akıntıakıntısı tehl kes hakkında) tabelalar d k lm ş, üzerler ne k şer
adet otuzar metre pl can s m tler asılmıştır. Görev alanımız
çer s nde olan tüm sah ller m ze emn yet şer d (mantarlama)
çek lm şt r.
> KOSKEM bünyes ndek cankurtaranlık çalışmalarına destek
veren tüm personel, kamu kurumları, s v l toplum örgütler ve
gönüllü tfa yec lere teşekkür ed lm ş, Büyükşeh r Beled ye
Başkanımız Sn. Doç. Dr. Tah r BÜYÜ KIN mzalı teşekkür
belgeler ver lm şt r.
Köy Tankerler
Kocael sınırları çer s ndek kırsal yerleş m alanlarında,
yangınlara daha etk n ve kısa zamanda müdahale ed leb lmes
amacıyla, Beled yem z tarafından 2012 yılından t baren
toplam 79 adet köy tanker dağıtımı yapılmıştır. Bu
tankerlerden hal hazırda 78 aded faal olarak kullanılmakta ve
tankerler 3 ton su kapas tes ne sah p olup traktör m l ne
takılarak çalıştırılmaktadır.
Bu tankerler kullanacak vatandaşlarımıza gönüllü tfa yec l k
eğ t mler ve tankerle lg l prat k eğ t mler ver lmekted r. Köy
tankerler n n per yod k bakım ve onarımları düzenl olarak
yapılmakta, sürekl faal olması sağlanmaktadır.
Yangın Önleme ve Denet m H zmetler
Kamu kurum ve kuruluşları le kuruluşlarca yapılacak her türlü
yapı, b na, tes s ve şletmeler n projeler , B naların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmel k hükümler çerçeves nde
gerekl olan kr terler göz önünde bulundurularak kontrol ed l r
ve yapı ruhsatı vermeye yetk l kurumlara tfa ye kurum görüşü
ver l r. Kurumlarca talep ed len mar planı değ ş kl ğ , yer
seç m ve tes s kurma zn , çevresel etk değerlend rmes
(ÇED) vb. konularla lg l tfa ye kurum görüşü ver l r. 2019
yılında bu konularla lg l 145 adet kurum görüşü ver lm şt r.

Uygun Görüş Ver len Projeler n Türler ne Göre Dağılımı

Toplam
Yangın Emn yet Tedb rler n n Denet m H zmetler
Özel k ş ve kuruluşlarca kullanılacak olan her türlü yapı, b na,
tes s ve şletmeler n, şletmeye alınması sırasında lg l
mevzuat gereğ nce açma ve şletme zn veren kurumlarca
stenen yangın emn yet ( tfa ye) raporları ç n, B naların
Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k hükümler nce
denet mler yapılmakta ve eks ğ bulunmayan şletmelere bu
rapor düzenlenmekted r. Ayrıca kamu ve özel kurumların
denetlenmes le lg l Val l k ve Kaymakamlıklar uhdes nde
kurulan kom syonlarda görev yapılmakta, kamu ve özel
kur umlar yangın emn yet tedb rler yönünden
denetlenmekted r. Yangın emn yet tedb rler le lg l 2019
yılında şletmelere 4.186 denet m yapılmış, 2.817 rapor
ver lm ş ve 531 tutanak tutulmuştur. Ver len h zmetler
kapsamında toplam 5.678.845,18 TL gel r elde ed lm şt r.
Afete Hazırlıklı Olma ve S v l Savunma İşler
Beled yem z Ana H zmet B nası ve bağlı h zmet b r mler n n
(da re başkanlıkları, bağlı ş rketler) Afet, Ac l Durum ve Eylem
Planlarının güncellenmes (sabotaj, yangın ve tab afetler)
yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılında;
>Ac l durum ek pler ne ve çalışanlara yangın, arama-kurtarma
ve b reysel afet eğ t mler verd r lmes sağlanmıştır.
> B ü y ü k ş e h r A f e t Mü d a h a l e P l a n ı n ı n ( TA M P)
güncellenmes yapılmıştır.
>Türk ye Afet Müdahale Planı-Kocael güncellemeler
yapılmıştır.
>İlg l b r mler m zle tatb katlar gerçekleşt r lm şt r.
>Beled yem z h zmet b r mler nce oluşturulan İş Sağlığı ve
Güvenl ğ Kurullarına katılarak lg l h zmet b r mler n n r sk
anal z çalışmalarına eşl k ed lm şt r.
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İzm t Yahyakaptan İtfa ye B nası
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Ke/Ph.4.2.1 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği ile bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak
ve kurumumuza 2019 yılında 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.
Eğ t m H zmetler

2019 yılında eğ t m çalışmaları kapsamında 245.426 TL gel r
elde ed lm şt r.

İş Sağlığı ve Güvenl ğ Mevzuatı gereğ nce kurum, şyer , tes s ve
şletme çalışanları arasından ac l durum ek b olarak
bel rlenenlere, ac l durum ek b eğ t mler ver lm şt r. İşyer ,
tes s ve şletme çalışanlarının ac l durum ek b dışında kalan
d ğer personel ne se Yangın Önleme ve Söndürme Eğ t m ve
talebe göre k saatl k b lg lend rme sem nerler ver lm şt r.
Türk ye Beled yeler B rl ğ (TBB) şb rl ğ le ülkem z n tüm
tfa yec ler n n gruplar hal nde tfa yem ze sevk ed lerek, h zmet
ç eğ t mler n n ver lmes h zmet ne, 2019 yılında da devam
ed lm şt r. 2011 yılından bu yana toplam 2.090 tfa yec ye
eğ t m ver lm şt r.
Eğ t m Alan Beled yeler n Coğraﬁ Bölge Dağılımı (2010-2019)

Beled ye
Sayısı

Beled ye Bölges

Kş

Oranı
(%)

Bu çerçevede;
>23 N san Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayramı etk nl kler
kapsamında oluşturulan İtfa ye standında çocuklarımıza İtfa ye
h zmetler tanıtılmıştır.
>İl M ll Eğ t m Müdürlüğü le yapılan şb rl ğ le l m zdek
tüm lköğret m okulu ve l seler m ze 2010 yılında başlayan 1
ders saat yangın güvenl ğ konulu sem ner ve eğ t mler
ver lmes faal yet sürdürülmüştür.
>Yayın, broşür ve tanıtım materyal çalışmaları kapsamında,
merkez m zde eğ t m ver lenlere, yaş gruplarına göre tanıtım
materyaller yaptırılıp dağıtılarak, ver len eğ t m n akılda
kalıcılığının ve b l nç düzey n n artırılması hede enm şt r.
Bunlar;
(1)Okul önces yaş grubu ç n ''İtfa ye 110'' logolu balon
(2)İlk ve orta öğret m yaş grubu ç n ''İtfa ye 110” logolu örme
b lekl k
(3)Yet şk n yaş grubu ç n ''İtfa ye 110'' logolu saat
(4)İtfa ye logolu magnet

23 N san Etk nl kler
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Gönüllü İtfa yec l k Çalışmaları
Gönüllü tfa yec l ğ n başladığı 2001 yılından bu yana 104
dönem hal nde 1.721 k ş ye Kocael Büyükşeh r Beled yes
Gönüllü İtfa yec l k Yönetmel ğ kapsamında İtfa ye Da res
Başkanlığında görev almak steyen gönüllü tfa yec
adaylarına 40 ders saat gönüllü tfa yec l k eğ t mler
ver lm şt r. 2019 yılında 8 dönem hal nde 196 k ş ye eğ t m
ver lm şt r.
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Ke/Ph.4.3.1 Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak
analiz çalışmaları yapılacak ve 2019 yılında afet zararlarının azaltılmasında
akıllı kent uygulaması projesi dahilinde ilimizdeki stratejik öneme sahip
noktalara ivme ölçer cihazı yerleştirilecektir.
Kocael 'nde Yapılacak 1/1000 Ölçekl Uygulama İmar
Planlarına Altlık Jeoloj k, Jeoﬁz k, Jeotekn k Etütler n
Yapılması
Kocael sınırları ve mücav r alanlar çer s nde 06.10.2008 tar hl
ve 10337 sayılı plana esas jeoloj k, jeoﬁz k, jeotekn k ve m kro
bölgelend rme etüt genelges doğrultusunda rev zyon mar
planları, mevz mar planları ve lave mar planlarına esas olmak
üzere 2019 yılında 6 adet 1/1000 ölçekl mar planına esas
jeoloj k, jeoﬁz k, jeotekn k çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca, 3 adet
stat k projeye altlık olmak üzere parsel bazında zem n etüt ş
yapılmıştır.
Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şeh r Uygulaması
Projes
Afet ve Ac l Durum Yönet m Başkanlığı tarafından
g r ş mler m z net ces nde afetle lg l projelerde öncel k
ver lmes ne yönel k Kocael p lot l seç lm şt r. Kocael İl Afet
Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şeh r Uygulaması Projes
Türk ye'de lk defa yapılacak olup d ğer şeh rlere örnek olacaktır.
Proje kapsamında beled yem zce şlet len 31 adet deprem
stasyonuna lave 10 stasyon daha eklenerek sayı 41'e
çıkarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmekted r.
S smoloj k İzleme ve Deprem Eğ t m Merkez
Tekn k personel m z, Boğaz ç Ün vers tes Afete Hazırlık
Eğ t m Programı sonucu aldıkları sert ﬁkalar doğrultusunda
S smoloj k İzleme ve Deprem Eğ t m Merkez m zde eğ t m
vermekted r.
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Bu eğ t mlerde farklı ş ddetlerde depremler yaşatılarak deprem
anında ve sonrasında neler yapılab leceğ hakkında b lg ler
ver lmekted r. 2019 yılında toplam 8.000 k ş ye eğ t m
ver lm şt r.
S smoloj k İzleme ve Deprem Eğ t m Merkez personel m z n
desteğ yle 1-7 Mart Deprem Ha ası kapsamında Karamürsel
Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Meslek ve Tekn k Anadolu
L ses ndek 300 öğrenc yle deprem ac l durum tatb katı
gerçekleşt r lm şt r. Tatb kat, öğrenc lere ve okul yönet m ne
ver len temel afet b l nc eğ t m le başlamıştır. Okula a t olan
deprem tahl ye planları gözden geç r lerek gerekl düzeltmeler
yapılmıştır.
Nuh Ç mento Özel Eğ t m Merkez nden katılan haﬁf z h nsel
engell özel öğrenc lere teor k ve uygulamalı s mülasyon eğ t m
ver lm şt r. Teor k eğ t mde öğrenc lere deprem önces nde
evler nde almaları gereken önlemler anlatılırken deprem anında
yapmaları gereken çök, kapan ve tutun hareket n n önem
anlatılmıştır. Teor k eğ t m sonrasında s mülasyon odasına
geçen öğrenc lere, ev çer s nde eşyaların sab tlenmes
vurgulanmıştır. Ayrıca s mülasyon odasındak özel s stemle
deprem anındak sallanma uygulanarak öğrenc lere deprem
anında neler yapmaları gerekt ğ uygulamaları olarak
göster lm şt r.
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Kocael Afetlere Hazır Anneler Projes

Kocael İl B na Envanter Çalışması

Beled yem ze bağlı S smoloj k İzleme ve Deprem Eğ t m
Merkez nde öğrenc , çocuk ve yet şk n tüm b reylere deprem
eğ t mler ver l yor. Merkezde çocuklara ver len eğ t mler n ev
çer s nde daha uygulanab l r olması ç n Afetlere Hazır
Anneler projes yle, anneler n de eğ t m alarak afetlere karşı
b l nçlend r lmes amaçlanmaktadır.

Beled yem z n lg l b r m nce 24 Temmuz 2019 tar h nde
başlayan Kocael İl B na Envanter ver g r ş çalışmaları
devam etmekted r. Körfez, Baş skele, Kartepe ve D lovası
lçeler ndek ver g r şler tamamlanmış olup ş md ye kadar
58.643 adet ver g r ş yapılmıştır. Aynı zamanda bu çalışma
Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Şeh r Uygulama
Projes ne de altlık teşk l edecekt r.

İlk eğ t m, p lot okul olan Der nce İlçes Bek r Sıtkı Özer
İlkokulunda, 130 okul vel s annen n katılımıyla 30 N san 2019
tar h nde yapılan afet b l nc eğ t m eğ tmen sert ﬁkası
bulunan Zem n Deprem İnceleme Müdürlüğü personeller
tarafından ver lm şt r. Eğ t mde afet b l nc , KBRN, afetlerde
lkyardım ve yangın, ps koloj k lkyardım, yapısal olmayan
r skler n azaltılması (eşya sab tleme) ve gözlemsel mahalle
tehl ke anal z eğ t mler ver ld . Eğ t me katılan annelere A le
Afet Planı uygulamalı olarak öğret lm şt r. Çalışmalar devam
etmekted r.

Zem n Deprem Şube Müdürlüğümüzün programında
plan projeler m z
>Zem n Ver B lg Bankası Projes
>Kocael Fay Etk nl ğ Araştırma Projes
>Afet Odaklı Sosyal Hasar Göreb l rl k Projes
>Tar h ve R sk Arz Eden B nalar İç n Yapısal S smoloj k
İzleme S stem Projes
>Doğal Afetler Eğ t m Parkı Projes
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Sokakta Kalmış Vatandaşa Yardım El

KENT VE TOPLUM
DÜZENİ HİZMETLERİ
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Ke/Ph.5.1.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri
sürdürülecek ve her yıl işyeri denetimi yapılacaktır.
Zabıta Güvenl k H zmetler

Zabıta Denet m H zmetler

8 k ş l k denet m ek b m z, görevler n kurallara uygun b r
şek lde yer ne get rmeler maksadıyla denet mler yapmak ve
görev bölgeler ne İdaren n tal mat ve duyurularını letmek ve
uygulatmak g b görevler yer ne get rmekted r. 2019 yılı ç nde
denet m ek pler m zce güvenl k bölgeler , personel puantaj
kontroller ve görev n fası hakkında tesp t ed len eks kl klere
müdahale ed lm şt r.

Beled yem z sorumluluğunda olan üstgeç tler, yürüyüş yolu ve
mar na devr ye ek b tarafından düzenl olarak denet m altında
bulundurulmakta, seyyar satıcı, d lenc , halkı rahatsız ed c
eylem ve faal yetlere müsaade ed lmemekted r. Zabıta denet m
b r mler m z sorumluluk alanlarımız çer s nde 3 vard ya
s stem nde 24 saat h zmet vermekted r.

Bu çerçevede 2019 yılında;
>Güvenl k h zmet sağlanan bölgelerde personeller m zce
tesp t ed len olumsuzluklar ve b lg lend rme şlemler le alakalı
732 adet tutanak düzenlenm ş,
>Beled yem z tarafından düzenlenen etk nl kler çerçeves nde
222 adet organ zasyonda 4.693 adet personel görevlend r lm ş,
>Güvenl k h zmet sağlanan bölgelerde kamu malına yönel k 5
adet hırsızlık teşebbüsüne ve 18 olaya müdahale ed lerek lg l
b r mlere b ld r lm ş,
>172 adet kayıp eşya bulunmuş olup, 92 adet kayıp eşya
tutanakla Merkez Zabıta Am rl ğ ne, 80 adet kayıp eşya
sah pler n n müracaat etmes üzer ne kend ler ne tesl m
ed lm ş,
>Yaz aylarında zabıta ek pler le müşterek sah l bölgeler m zde,
mav bayraklı plajlarımızda, kaçak şezlong, şems ye çadır g b
vatandaşlarımızı rahatsız eden konularda gerekl çalışmalar
yapılmıştır.
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Bu çerçevede 2019 yılında;
>5326 sayılı Kabahatler Kanununa st naden d lenc l k yapan
267 şahsa 40.851,00 TL dar para cezası uygulanmış,
>Sokakta kaldıkları tesp t ed len, 129 mağdur vatandaşa
yardımcı olunarak Beled yem z Barınma Merkez ne tesl m
ed lm ş,
>İmar ve Şeh rc l k Da res Başkanlığının ek pler le b rl kte 11
adet yıkım şlem ne katılım sağlanmış,
>Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı ek pler yle
b rl kte den z k rl l ğ n önlemek amacıyla gem denet mler
yapılarak 3 gem ye toplam 3.549.075,00 TL ceza kes lm ş,
>Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığına bağlı ek plerle
b rl kte 7 adet şyer ruhsatsız olarak faal yet gösterd ğ nden,
şyerler ruhsat alıncaya kadar mühürlenerek, faal ye en men
ed lm ş,
> Sorumluluk alanlarımızda 2.030 adet aﬁş toplanmış,
>Ek pler m zce 3.015 adet şyer denet m gerçekleşt r lm ş,
>Kabahatler Kanunu 41-42 maddeler ne st naden 3 adet
1.253,00 TL, 5326 sayılı Kanunun 32'nc maddes ne st naden
Beled ye Encümen tarafından 43 adet şyer ve şahıslara
13.760,00 TL dar para cezası uygulanmış,
>Kocael Val l ğ , İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ek pler yle b rl kte
2528 adet s gara denet m gerçekleşt r lm ş,
>11 adet kaçak m dye avı olayına müdahale ed lm ş olup, 25 k ş
hakkında Tarım İl Müdürlüğü ek pler yle şlem yapılmıştır.
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Ke/Ph.5.2.1 Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimler sürdürülecektir.
Term nal Denet m H zmetler
Term naller m zde ve lçelerde faal yet gösteren otobüs ﬁrma
ve acenteler, l m z hudutlarından geçen D-100, D-130, D-605
karayollarında seyreden şeh rlerarası otobüsler, yetk belgeler
ve d ğer faal yetler yönünden Term nal Zabıta Am rl ğ
Denet m Ek b tarafından denetlenmekte olup; hlal ve
kusurlarla lg l gerekl yasal şlemler yapılmaktadır.
Term naller m zde bulunan d ğer şletmeler se ruhsat, gıda,
tem zl k ve portör muayeneler yönünden (Term nal Zabıta
Am rl ğ , Çevre Koruma ve Kontrol Da res Başkanlığı, Sağlık
ve Sosyal H zmetler Da res Başkanlığına bağlı yetk l
personelce) denetlenerek denet m raporları tanz m ed lm şt r.
Bu çerçevede 2019 yılında;
>Term nal c varında yapılan görev esnasında 14.585 adet
şeh rlerarası taşımacılık yapan otobüsün term nale g r ş-çıkış
kontrolü yapılmıştır.
>İzm t, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra term naller nden
toplam 445.487 araç ve 1.361.099 yolcu çıkış yapılmıştır.
>Kocael sınırları dah l nde 360 b let satış noktası
denetlenm şt r.

>İzm t, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra Şeh rlerarası Otobüs
Term naller nde 900 şyer denet m yapılmıştır.
>İlg l mevzuata uygun davranmayanlara 174 adet ceza
sonucunda toplam 61.436,00 TL ceza kes lm şt r.
>Yolda kalan 167 mağdur vatandaşımızın 131' şeh r ç nde
bulunan Beled yem z barınma-konuk ev ne ve A le Sosyal
Pol t kalar İl Müdürlüğüne a t tes slere yerleşt r lm ş, 36'sı
şeh r dışına gönder lm şt r.
Hal Denet m H zmetler
Merkez Hal Zabıta Am rl ğ tarafından 25.902, Gebze Hal
Zabıta Am rl ğ tarafından 13.362 olmak üzere toplam 39.264
denet m (Hal Kayıt S stem g r ş ve çıkışı, hal esnafı denet m ,
fatura denet m , seyyar esnaf denet m , pazarcı ve market
denet m ) yapılmıştır.
Rüsum Payı Dağıtımı
5957 sayılı Kanun gereğ 2013 yılı rüsum %2 den %1'e (üret m
bölges %0.50, tüket m bölges %0.50) düşürülmüştür. 2014
yılı t bar yle s stemle üret c den tüket c ye malın her hareket
zleneb lmekte ve rüsum paylaşımı s stemden yapılarak
bankaca gönder lmekted r.
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Ke/Ph.5.3.1 2019 yılında Sıhhi İşyerleri ve GSM(Gayri Sıhhi Müessese)lerin
denetimi ruhsat verildikten sonra 1 ay içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.
Gayr Sıhh Müessese

Sıhh Müesseseler

- Ruhsatlandırma

- Ruhsatlandırma

01.01.2019 tar h t bar le 2019 yılı sonuna kadar Beled yem z
Ruhsat ve Denet m Şube Müdürlüğümüze resm olarak 1. Sınıf
Gayr Sıhh Müessese le akaryakıt ve LPG stasyonu olmak
üzere toplam 237 adet müracaat d lekçes gelm şt r. Bu
başvurulardan evrakları tamamlanıp şlemler sonuçlandırılan
ve hazırlanan belge sayısı 166'dır. Düzenlenen 166 belge
karşılığı olarak yaklaşık 8.934.810,84 TL harç tahs latı Mal
H zmetler Da res Başkanlığı Gel r Şube Müdürlüğü vasıtası le
yapılmış olup Beled yem ze öneml b r g rd sağlanmıştır. Ayrıca
İşyer Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl şk n Yönetmel k gereğ
ruhsat ver len ﬁrmaların ruhsat örnekler aylık olarak S gorta İl
Müdürlüğüne ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne b ld r lmekted r.

10.04.2004 tar hl 5216 sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanunu
üçüncü bölüm Büyükşeh r Beled yes n n Görev, Yetk ve
Sorumlulukları Madde 7 d) “Büyükşeh r beled yes tarafından
yapılan veya şlet len alanlardak şyerler ne büyükşeh r
beled yes n n sorumluluğunda bulunan alanlarda şlet lecek
yerlere ruhsat vermek ve denetlemek” hükmü gereğ mülk yet
beled yem ze a t (term naller, fuar, mar na, Sekapark, Doğu
Kışla, kültür merkezler vb.) sıhh şyerler , 2. ve 3. sınıf
GSM'ler, umuma açık st rahat ve eğlence yerler 10.08.2005
tar h ve 25902 sayılı Resm Gazetede lan ed len İç şler
Bakanlığı 2005/9207 sayılı İşyer Açma ve Çalışma
R u h s a t l a r ı n a İ l ş k n Yö n e t m e l k g e r e ğ n c e
ruhsatlandırılmaktadır.2019 yılında ruhsatlandırılan sıhh
şyer sayısı 88 adet olup, düzenlenen belge karşılığı olarak
yaklaşık 257.497,10 TL harç tahs latı Mal H zmetler Da res
Başkanlığı, Gel r Şube Müdürlüğü vasıtası le yapılmış olup
Beled yem ze öneml b r g rd sağlanmıştır.

- Denetleme
Beled yem z Ruhsat ve Denet m Şube Müdürlüğüne yer seç m
ve tes s zn , ek tes s zn , deneme zn veya şyer açma ve
çalışma ruhsatı kapsamında şartları uygun bulunan ﬁrmaların
b r ruhsatlandırma önces b r de ruhsatlandırma sonrası olmak
üzere toplam k defa denet mler yapılmıştır. Ayrıca l m zde
faal yet gösteren ruhsatsız GSM'ler n tesp t ed lmes ve
arş vlenmes amacı le başla ığımız çalışma doğrultusunda
26.04.2006 tar h nden t baren yapılan denet mlerde ruhsatsız
veya geçers z ruhsatla faal yet gösteren ﬁrmalara gerekl tebl gat
yapılarak ruhsatlandırma sürec n başlatmaları b ld r lm şt r.
Denet m ek b tarafından 2019 yılı süres nce ﬁrmalarda yapılan
denet mler sonucunda 455 adet rut n denet m, 1.062 adet
GSM, 367 adet Sıhh Müessese serv s nce gerçekleşt r len
denet mler olmak üzere toplam 1.884 adet denet m
gerçekleşt r lm şt r.
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Sıhh Denet m 368

Rut n Denet m 455

GSM Denet m 1.062

Denet m Sayıları

Canlı Müz k Belgeler ve Cezalar
2019 yılı çer s nde 1 adet canlı müz k belges düzenlenerek
2.500,00 TL, 11 adet narg le görüş yazısı ç n 1.100 TL ve 3 adet
para cezası kes lerek 7.306,00 TL harç tahs latı Hesap İşler
Gel r Müdürlüğü vasıtası le yapılmıştır.
- Denetleme
2019 yılında gelen müracaatlardan şartları uygun olan ﬁrmalar
bahse konu yönetmel k hükümler ne göre ruhsatlandırılmış ve
rut n denet mler yapılmıştır. Ayrıca Beled yem z Ruhsat ve
Denet m Şube Müdürlüğümüz koord nasyonunda Zabıta
Da res Başkanlığı le Emlak ve İst mlak Da res Başkanlığı
personeller n n katılımıyla, vatandaşlarımızın gerek yılbaşı
geces n gerek yaz dönem ndek sosyal akt v teler daha sağlıklı
ve huzurlu b r ortamda geç reb lmeler amacıyla mülk yet
Beled yem ze a t olan umuma açık st rahat ve eğlence
yerler nde denet mler yapılmıştır.
Denet m ek b tarafından bu sürede ﬁrmalarda yapılan
denet mler sonucunda 368 adet sıhh müessese denet m
gerçekleşt r lm şt r.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ke/Ph.5.4.1 2019 yılı sonuna kadar en az 2.000 saat deniz kirliliğini
önleyici denetim yapılacaktır.
Kontrol ve Denet mler m z

İlet len Ş kayetler

Kocael Büyükşeh r Beled yes l mülk sınırlarının
tamamından sorumlu olup bu durum Beled yem z ç n özel b r
durum oluşturmaktadır. Ayrıca l m z n ﬁz k şartları, sanay
gerçeğ , doğal güzell kler ve deprem kuşağında olması göz
önüne alındığında Beled yem z n model b r beled ye olduğu
aş kardır. Özell kle çevresel konularda yapılacak kontrol,
denet m ve uygulamalarda sürekl l ğ n ve tutarlılığın
sağlanab lmes ç n Beled yem z n Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığı tarafından farklı değerlend r ld ğ görünen b r
gerçekt r. Bu nedenler göz önünde bulundurularak; 2872 sayılı
Çevre Kanununun lg l hükümler uyarınca; Çevre ve
Şeh rc l k Bakanlığı tarafından;
>İzm t Körfez nde gem ve den z araçlarından kaynaklanan
k rl l ğe l şk n; kontrol, denetleme ve dar yaptırım kararı
verme yetk s ,
>Isınmadan Kaynaklanan Hava K rl l ğ n n Kontrolü
amacıyla; satışa sunulan katı yakıtların denet m yetk s ,
>Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes amacıyla gürültü
ölçüm, denet m, zleme, z n ve dar yaptırım kararı verme
yetk s ,
Beled yem ze devred lm şt r.

Genel Ş kayetler
Kocael genel nde meydana gelen çevre k rl l kler ne l şk n
olarak Beled yem ze; çözüm masası, d lekçe ve çeş tl
kurumlardan toplam olarak 1.892 adet ş kayet let lm şt r.

Isınmadan Kaynaklanan
Hava K rl l ğ 10

Gürültü K rl l ğ 668

Den z K rl l ğ 125

Genel Denet m 1089

İlet len Ş kayetler n B r mler m ze Göre Dağılımı

Genel Çevresel K rl l k Kontrol ve Denet m Serv s
Genel Çevresel K rl l k Denet m Ek pler m zce; 2019 yılı
çer s nde 618 kez denet m amaçlı göreve çıkılmış, 1.214 adet
çevresel olumsuzluk tesp t ed lm ş ve söz konusu
olumsuzlukların g der lmes yönünde gerekl çalışmalar
yapılmıştır.

Yapılan Kontrol ve Denet m Faal yetler n n
Konularına Göre Sayısı

Tesp t Ed len ve İlg l Kurumlara İlet len Olumsuzlukların
Konularına Göre Dağılımı

D ğer 1

Den z 125

Su 72

Koku 870

Hava 146

48

Isınmadan Kaynaklı
Hava K rl l ğ Denet m

Gürültü Denet m
167

Den z Denet m
351

Genel Denet m

618

Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından yapılan yetk dev rler
kapsamında ve çevren n korunmasına yönel k olarak ha anın
yed günü mob l denet m ek pler m zce gerçekleşt r len
denet mler m z l genel nde devam etmekted r.
Beled yem ze bağlı kontrol ve denet m ek pler m z tarafından
2019 yılı çer s nde 1.184 kez kontrol ve denet m amaçlı göreve
çıkılmıştır.
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Ayrıca; yapılan rut n denet mler ve Beled yem ze gelen hbarlar
üzer ne yer nde yapılan denet mler net ces nde tekn k
ek pler m z tarafından tesp t ed len toplam 142 adet
olumsuzluk hakkında gerekl değerlend rmeler n yapılması
hususunda konu lg s gereğ Kocael Val l ğ ne (Çevre ve
Şeh rc l k İl Müdürlüğü) let lm şt r.

Tesp t Ed len ve Kocael Val l ğ ne
(Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğü)
İlet len Olumsuzlukların Konularına Göre Dağılımı

Faal yet ne devam eden ve kömür satışı yapan 7 şyer n n katı
yakıt satıcısı kayıt belges n n mevcut olmadığı tesp t ed lm ş, söz
konusu şyerler hakkında yasal şlem başlatılmasına yönel k
olarak lg l kurumlara tarafımızca b ld r mde bulunulmuştur.
Ayrıca; Beled yem ze 2019 yılı çer s nde let len ısınmadan
kaynaklı 10 adet hava k rl l ğ ş kayet net ces nde yapılan
denet mlerde; ısınma amaçlı olarak kullanılan kömürler n satış
z n belgel olduğu anlaşılmıştır. Bu dönemde denet m yapılan
şyerler nde satışa sunulan kömürlerden tekn k personel m z
tarafından usulüne uygun olarak 2 adet kömür numunes
alınmış, Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından yeterl l k
belges bulunan laboratuvarlarda anal z e r lm şt r.

Koku K rl l ğ 84

Su K rl l ğ 21

Hava K rl l ğ 37

Gürültü K rl l ğ n n Tesp t ve Önlenmes ne Yönel k Yapılan
Çalışmalar

Isınmadan Kaynaklanan Hava K rl l ğ ne İl şk n Yapılan
Çalışmalar
Çevre Kanununun 12'nc maddes gereğ nce Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığı tarafından 18/09/2006 tar hl ve 4674 sayılı yazı le;
Isınmadan Kaynaklanan Hava K rl l ğ n n Kontrolü
Yönetmel ğ 'n n 4'üncü maddes gereğ , l m z sınırları
dah l ndek alanlarda, satışa sunulan katı yakıtların denet m ve
dar yaptırım kararı verme konusunda yetk devr Beled yem ze
ver lm şt r. 2019 yılı çer s nde Beled yem z tekn k personel
tarafından yakma tes sler n n ve satışa sunulan yakıtların
denet m ne da r, l m z genel nde kömür satışı yapan 174 adet
şyer nde denet m yapılmıştır
Yapılan denet mler net ces nde;
>161 adet şyer n n kömür satışı faal yet ne devam e ğ ,
>13 adet şyer n n kömür satış faal yet n sonlandırdığı tesp t
ed lm şt r.
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Çevre Kanununun 12'nc maddes doğrultusunda, 29.06.2006
tar hl ve 2006/16 sayılı Yetk Devr konulu genelge le Çevresel
Gürültünün Değerlend r lmes ve Yönet m Yönetmel ğ esas ve
hükümler kapsamında; sınırları çer s nde gürültü kaynaklarına
l şk n ş kayetler n değerlend r lmes , denet mler n yapılması ve
hlal n tesp t hal nde dar yaptırım kararı verme konularında
Beled yem ze yetk devr yapılmıştır. Ayrıca; söz konusu kanun
kapsamında get r len şartları sağlamış olması neden yle Gebze
ve D lovası Beled ye Başkanlıklarına da yetk ver lm şt r.
Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından Beled yem ze ver len
yetk kapsamında; tekn k personel m z tarafından 2019 yılı
çer s nde, 662 adet gürültü ş kayet ne l şk n yapılan nceleme
ve değerlend rmeler net ces nde; 119 adet ş kayet n Çevresel
Gürültünün Değerlend r lmes ve Kontrolü Yönetmel ğ
çerçeves nde çevresel gürültü düzey ölçümler yapılmış, 362
adet ş kayete aynı Yönetmel k çerçeves nde uyarı veya
b lg lend rme yapılmış, ayrıca lg s ve yetk s gereğ 181 adet
ş kayet (91 adet ş kayet lg l Beled ye Başkanlıkları ruhsat
b r mler ne, 83 adet ş kayet Gebze Beled ye Başkanlığına, 7 adet
ş kayet D lovası Beled ye Başkanlığına) lg l makamlara
let lm şt r. Bununla b rl kte; ş kayetlere st naden yapılan 119
adet çevresel gürültü düzey ölçümler n n yönetmel k
çerçeves nde değerlend r lmes net ces nde; 108 adet ş kayet
yasal sınırın altında olduğu tesp t ed lm ş olup, 11 adet ş kayet
se yasal sınırın üzer nde olup, bunlardan 3 aded ne dar para
cezası uygulanmasına müteak p gereğ yapılması ç n lg l
beled ye başkanlıklarına havale ed l p, d ğer 8 aded n n gürültü
düzey değerler yasal sev yeye nd r lm şt r.
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İzm t Körfez Su Kal tes İzleme Faal yetler
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkez le yürütülen İzm t
Körfez Su Kal tes n n ve Karasal G rd ler n İzlenmes ve
K rl l ğ n Önlenmes ne Yönel k Öner ler n Gel şt r lmes
Projes kapsamında; İzm t Körfez n n su kal tes n bel rleyen
ﬁz ksel, k myasal ve b yoloj k parametreler 2008 yılından bu
yana saha örneklemeler yle zlenmekted r. Yerüstü Su Kal tes
Yönet m Yönetmel ğ çerçeves nde yürütülen projede, İzm t
Körfez 'nde zlemeler toplam 6 den z stasyonunda mevs ml k
olarak bell der nl klerde gerçekleşt r lm şt r.
Yürütülen çalışmalarda; k myasal/ﬁz kok myasal parametreler
(Sıcaklık, pH, çözünmüş oks jen, tuzluluk, ışık geç rgenl ğ ,
bes n elementler , kloroﬁl-a), B yoloj k parametreler
(F toplankton, makroﬁt, bent k omurgasızlar), Sed mandak
k rlet c ler (Ağır metaller, PAH, HH, organ k karbon, organ k
azot), B yotadak k rlet c ler (ağır metaller, PAH, HH, EOM)
mevs msel olarak örneklenm ş olup ayrıca İzm t Körfez ne
dökülen 12 adet derede de aylık olarak k myasal ve
ﬁz kok myasal parametreler n örneklemes yapılmıştır.
Bununla b rl kte; İzm t Körfez 'n n üç boyutlu akıntı rej m
mevs msel ölçümlerle bel rlenerek körfez n ana eksen boyunca
su kütles değ ş m ve kıyısal döngü akıntıları saptanmış,
ölçümler sonucunda yapılan anal zlerle kıyısal su dolaşım
rej m , körfez su kütle bütçes , su kütles yen lenme süres ve
d key tabakalaşmanın yapısı ve değ ş m g b d nam kler
çözümlenm şt r.
İzm t Körfez nde yürütülen su kal tes zleme çalışmaları; tem z
b r körfeze kavuşmak ç n son derece öneml olup zleme
çalışmalarında elde ed len ver ler n tümü körfez su kal tes ve
ekos stem modeller ne g rd oluşturmaktadır. İzleme
çalışmaları le evsel veya endüstr yel g rd lerdek değ ş mler n
körfez su kal tes ne ve ekos stem ne etk ler zleneb lmekte;
alınması gerekl önlemler ve alınan önlemler n yeterl olup
olmadığı bel rleneb lmekted r. Körfez n mevcut durumunu
b lmek, bundan sonra yapılacak yatırımlar ve alınan önlemler n
yeterl l ğ n anlamak ç n öneml olduğu g b , ekos stemde
meydana gelen an değ ş mler n (mukus/mus laj oluşumları,
an alg çoğalmaları ve an balık ölümler g b ) de nedenler n
anlamak açısından oldukça öneml d r.

Gem lerden Kaynaklanan K rl l k Önleme ve Denet m
Çalışmaları
2 8 7 2 s ay ı l ı Çe v r e K a n u n u n u n 1 2 ' n c m a d d e s
doğrultusunda; Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı'nın 2006/13 ve
2009/13 sayılı genelgeler le da re başkanlığımıza ver len ve
2011/9 sayılı genelge le rev ze ed len yetk devr kapsamında,
İzm t Körfez 'nde koord natları bel rlenm ş den z alanında
gem kaynaklı den z k rl l ğ ne yönel k tesp t ve dar yaptırım
kararı verme görev 2006 yılından bu yana başkanlığımızca
yer ne get r lmekted r.
Çevre ve den z k rl l ğ le mücadele kapsamında, Beled yem z
bünyes ndek “Re s Bey” s ml kontrol teknes yle bu görev
yer ne get r lmekted r. Bununla b rl kte; 03.04.2006 tar hl ve
26482 sayılı Çevre Kanununa Göre Ver lecek İdar Para
Cezalarında İhlal n Tesp t ve Ceza Ver lmes le Tahs l
Hakkında Yönetmel ğ n 7'nc maddes n n 2'nc bend nde
“Den zlerde dar para cezası vermeye yetk l kurum veya
kuruluşların yetk l oldukları alanlarda sürekl olarak havadan,
karadan ve den zden kontrol ve zleme yapmaları, kontrol,
zleme ve haberleşme ç n gerekl her türlü tedb r almaları
esastır.” hükmü doğrultusunda gem kaynaklı den z k rl l ğ ne
yönel k k rl l k unsurların tesp t ç n “TC MAR” adlı den z
uçağı le havadan kontroller gerçekleşt r lmekted r.
İzm t Körfez nde k rl l ğe neden olan tüm unsurlar tekn k
personel m z n koord nasyonunda tesp t ed lmekte olup
gerekt ğ nde karadak ek pler m z de yürütülen çalışmalara
destek vermekted r. Kontrol teknes ve den z uçağı le gem ler,
kıyı tes sler , sanay tes sler ve yüzeysel sular kontrol
ed lmekte; k rl l ğe neden olan unsurların tesp t yapılarak,
gerekt ğ nde görülen olumsuzluklar denet m faal yetler n
sürdüren kara ve/veya den z ek pler m ze b ld r lmekted r.
2019 yılı çer s nde; “Re s Bey” s ml kontrol teknes le 230
adet kontrol sefer , “TC MAR” adlı den z uçağı le 95 adet
kontrol uçuşu ve d ğer faal yetlerde 26 adet çevresel kontrol
olmak üzere denet m ek pler nce toplam 351 kez göreve
çıkılmış ve toplam 16 adet çevresel olumsuzluk tesp t
ed lm şt r. Tesp t ed len, söz konusu olumsuzluklara l şk n
tarafımızca 13 adet gem ye toplam 13.003.566 TL tutarında
ceza kes lm şt r. Kes len cezalar; 2872 sayılı Çevre
Kanununun 17'nc maddes nde “İdar para cezalarının tahs l
usulü hakkında Kabahatler Kanunu hükümler uygulanır.”
hükmü ve Kabahatler Kanununun 17'nc maddes n n 6'ncı
bend nde “… İdar para cezasını kanun yoluna başvurmadan
önce ödeyen k ş den bunun ¾'ü tahs s ed l r.” hükmü
doğrultusunda tahs l ed lm şt r.
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İzm t Körfez nde gerçekleşt r len etk n denet m faal yetler
sonucunda gem ve den z araçlarına uygulanan ceza şlem
m ktarında azalma olduğu görülmekted r.

Başkanlığımızca 2019 Yılında Gem lere Uygulanan
Ceza İşlemler n K rl l k Çeş d ne Göre Dağılımı

Dalışlar esnasında İzm t Körfez n n sualtı yaşamını ve canlı
türler n özetleyen fotoğra ardan oluşan b r su altı k tabı
tasarlanmıştır. Ayrıca dalışlarda çek len fotoğra ar çer s nden
su altındak yaşamı anlatan 52 fotoğraf ve yapılan tüm çalışmalar
kapanış sempozyumunda ve pek çok etk nl kte serg lenm şt r.

K rl Balast %23

Evsel Atıksu %8

Slop %8

Katı Atık %15

Petrol Türev %46

Ac l Müdahaleler
Beled yem z bünyes nde İzm t Körfez le l m z sınırlarında
bulunan sulak alanların petrol ve d ğer zararlı maddelerle
k rlenmes durumunda, k rl l ğ n sınırlandırılması, g der lmes
ve çevren n y leşt r lmes ç n etk n b r şek lde müdahale
ed lerek önlem alınması amacıyla 3 adet den z k rl l ğ ac l
müdahale konteynırı bulunmaktadır.
Den z k rl l ğ ac l müdahale konteynırlarının çer s nde, den z
petrol ç t bar yer , petrol ve yağ em c sos s bar yer le petrol ve
yağ em c pedler bulunmakta olup ac l müdahale gerekt recek
den z k rl l kler ne etk n b r şek lde müdahale ed lerek k rlenme
tehl kes n ortadan kaldırmak veya k rlenmey azaltmak,
sınırlamak ve g dermek suret yle koruyucu önlem alınması
sağlanmaktadır.
İzm t Körfez 'n n Balıkçılığı ve Sürdürüleb l r Hale
Get r lmes
Beled yem z öncülüğünde gerçekleşt r len İzm t Körfez 'n n
Balıkçılığı ve Sürdürüleb l r Hale Get r lmes Projes le İzm t
Körfez nde faal yet gösteren t car , amatör ve sport f balıkçılığın
mevcut durumunu (kullanılan ek p, ek pman, avlanma
yöntemler , sosyo-ekonom k durumları vb.) ortaya koyarak
bundan sonrak süreçte gerçekleşt r lecek balıkçılık
faal yetler n n sürdürüleb l r yönet m n n sağlanması
hede enm şt r. İzm t Körfez n n b yoçeş tl l k envanter n n ve
av gücünün (legal ve llegal avcılık) ortaya çıkartılması amacıyla
İstanbul Ün vers tes Su B l mler Fakültes tarafından
çalışmalar gerçekleşt r lm ş ve rapor hal ne get r lm şt r.
Söz konusu Proje; Kocael Sport f Amatör Olta Balıkçıları ve
Doğal Hayatı Koruma Derneğ ( MADER)'n n İç şler
Bakanlığınca 2018 yılı çer s nde kabul ed len proje başvurusu
akab nde Kocael Val l ğ (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü-Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğü), Kocael
Büyükşeh r Beled yes ve Kocael Su Ürünler Kooperat er
B rl ğ tarafından proje ortaklığıyla desteklenm şt r.
2019 yılı çer s nde tamamlanan proje kapsamında ayrıca; İzm t
Körfez ndek canlı popülasyonun araştırılması ç n Karamürsel,
Darıca, Körfez, Değ rmendere, Baş skele, İzm t Merkez, Gebze,
Esk h sar, Hereke, Ulaşlı ve Seymen açıklarında fotoğraf ve
v deo görüntüler alab lmek amacıyla dalışlar yapılmıştır.
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Ayrıca bu tür k rl l kler nsansız hava araçları le havadan kontrol
ed lmek suret yle, k rl l ğ n yayılımı, çevresel etk s n n tak b
daha ver ml b r şek lde yapılmaktadır. K rl l ğe müdahale şekl
havadan alınan görüntüler d kkate alınarak bel rlenmekte veya
değ şt r lmekted r.
Beled yem z tarafından den zde ve/veya d ğer sulak alanlarda
meydana gelen ve ac l müdahale gerekt ren k rl l k
durumlarında Çevre Kanunu, Den z Çevres n n Petrol ve D ğer
Zararlı Maddelerle K rlenmes nde Ac l Durumlarda Müdahale
ve Zararların Tazm n Esaslarına Da r Kanun ve Uygulama
Yönetmel ğ kapsamında Beled yem z n lg l b r m ne bağlı
den z süpürgeler , amﬁb k sulak alan taşıtı ve kontrol tekneler
le ac l müdahalede bulunularak oluşab lecek k rl l ğe l şk n
gerekl önlemler n alınması sağlanmaktadır.
Beled yem zce gerçekleşt r len müdahalelere l şk n
harcamalar; Büyükşeh r Beled ye Mecl s m z n Kararı le
çıkarılan gel r tar fes doğrultusunda k rl l ğe sebeb yet veren
lg l lerden tahs l ed lmekted r. 2019 yılında Beled yem z n lg l
b r m nce 2 adet ac l müdahale h zmet ver lm şt r.
Den z ve Kıyı Tem zleme Çalışmaları
Beled yem z tarafından “İZAYDAŞ 1”, “İZAYDAŞ 2”,
“İZAYDAŞ 3” ve “Çevrem” adlı den z süpürgeler le
“İZAYDAŞ 4” kontrol botu ve amﬁb k sulak alan taşıtları le
yapılan rut n çalışmalar sonucunda İzm t Körfez sınırları
dah l nde çeş tl yerlerde toplam 380 m³ yüzer halde bulunan
veya b r k nt yapan katı atık den z yüzey nden toplandıktan
sonra Solaklar Mevk ndek İzm t Katı Atık Bertaraf Tes s ne
gönder l p bertaraf ed lm şt r.
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2019 yılı çer s nde İzm t Körfez ne gelen gem ve den z
araçlarından alınan atıkların c ns ve m ktarları aşağıdak graﬁkte
yer almaktadır.
Den z Araçlarından Toplanan Atık C ns ve M ktarları

Atık Yağ 233,75 m³

Den z ve göl kıyılarında, açık kanalet çler nde, dalyanlarda,
bataklık ve sazlık alanlarda; saz ve ot b çme, toplama, pompatırmık-kepçe kullanmak suret yle tarama faal yetler nde
bulunan çok şlevl , karada ve suda hareket kab l yet ne sah p
amﬁb k sulak alan taşıtı le Kocael l sınırları çer s nde
bulunan göl, gölet ve dereler n, bakım ve tem zl k çalışmaları
yapılmıştır. Mevcut amﬁb k araca laveten özell kle den z
ortamına dayanıklı b r amﬁb k taşıt daha alınmış olup, k
amﬁb k araç kullanılarak 2019 yılında İzm t Körfez 'n n çeş tl
alanlarında, özell kle Körfez n doğu sah l nde, Darıca
Bayramoğlu Halk Plajında, Kandıra Kerpe ve Kandıra Cebec
Halk Plajlarında, İzm t Fuar Gölet nde ve dere ağızlarında etk n
b r şek lde çalışmalar gerçekleşt rm şt r.

Çöp 3.391,62 m³

Amﬁb k Sulak Alan Taşıtı

Yönetmel ğ kapsamında; gem ler n normal faal yetler
sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V
kapsamındak petrol ve petrol türevl katı ve sıvı atıklar (s nt ne
suyu, k rl balast, slaç, yağ vb.), p s sular ve çöpler n gem lerden
alınması, depolanması ve bertaraf ed lmes le lg l ş ve şlemler
Bakanlık tarafından onaylanan Gem lerden Kaynaklanan
Atıkların Yönet m Planı çerçeves nde yürütülmekted r. Gem
ve den z araçlarından alınan bu tür atıklar “B lal Bey” ve “Aslan
III” adlı “L sanslı Atık Alım” gem ler nce toplanmakta, Saﬁ Port
Der nce Uluslararası L manı çer s nde yer alan atık kabul
tes s ne nakled lmekte ve atık türüne göre ş ve şlem tes s
ed lmekted r.

P s Su 855,06 m³

Söz konusu sab t bar yerler sayes nde, özell kle yağışlı
havalardan sonra dereler vasıtası le İzm t Körfez ne dökülen
yüzeysel katı atıklar körfeze ulaşmadan toplanmaktadır. 2019
yılında yaklaşık 170 m³ atık den zlere ulaşmadan bar yerlerden
toplanmıştır.

Gem lerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü

S nt ne 2.922,87 m³

İzm t Körfez ne dökülen bazı derelerde özell kle yağışlar
sonrası körfeze gelen yüzeysel atıkların den ze ulaşmadan
toplanarak bertaraf ed lmes ne ve oluşab lecek sıvı atıkların
toplanmasına yönel k olarak İzm t lçes sınırlarındak Kumla
ve K raz dereler n n den ze dökülmeden öncek bölümler ne
sab t bar yer s stem yerleşt r lm şt r.

Gem ve Den z Araçlarından Kaynaklanan Atıkların
Toplanması, Taşınması ve Bertarafı

Slaç 5.321,38 m³

Derelere Sab t Bar yer Uygulaması
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Gem lerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü
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Uluslararası Mav Bayrak Ödülü
Uluslararası Çevre Eğ t m Vakfı (FEE) tarafından
koord ne ed len ve Türk ye tems lc l ğ Türk ye
Çevre Eğ t m Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yapılan
“Mav Bayrak Programı” kapsamında gerekl
çalışmalar yapılmıştır. Mav Bayraklı Plaj statüsüne
kavuşmak ç n toplam 33 kr ter bulunmakta olup
den z suyu kal tes , çevre eğ t m ve b lg lend rme;
çevre yönet m , güvenl k ve engell vatandaşlarımıza
yönel k h zmetler bu kr terler arasında büyük önem
arz etmekted r.
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Plajların, sanay ve kanal zasyon atıklarından
etk lenmemes ve beldede toplanan atık suların
Ulusal Su K rl l ğ Kontrol Yönetmel ğ ve Kentsel
Atık Su D rekt ﬁne uygun olarak bertaraf ed lmes
doğrultusunda; Karamürsel sah l nde bulunan
Altınkemer Halk Plajı ve Kandıra sah l nde bulunan
Cebec Halk Plajı, Kerpe Halk Plajı, Bağırganlı Halk
Plajı, Kumcağız Halk Plajı ve M ço Koyu Kadınlar
Plajı bel rlenen tüm kr terler sağlamış olduğundan
Uluslararası Çevre Eğ t m Vakfı (FEE) tarafından
2019 y ı lında “Mav Bay rak Ödülü” le
ödüllend r lm şt r. 2020 yılına yönel k olarak da bu
altı plaj ç n Beled yem zce “Mav Bayrak Ödülü”
başvurusu yapılmıştır. Mav Bayrak Programı
kapsamında son 8 yıldır ödül alan plajlarımız
sayes nde sürdürüleb l rl k sağlanmış olup
böylel kle çevre b l nc n n artmasına, şehr n yaz
tur zm ne katkı ver lmekted r.

Kerpe M ço Koyu Kadınlar Plajı
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Ke/Ph.5.6.1 Muhtarlar, muhtar dernekleri ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile
koordinasyonun arttırılmasına yönelik toplantılar düzenlenecektir.
Beled yem z, kurumumuzun h zmet paydaşı olan muhtarlarla
yürütmekte olduğu koord nasyon h zmet kamu h zmetler n n
daha kal tel , etk n ve ver ml şek lde gerçekleşt rmeler n
amaçlamaktadır. Mahallen n ve muhtarlık ht yaçlarının
karşılanması ve sorunlarının çözümü amacıyla, beled yem zden
yapacakları talepler n koord nasyonunun sağlanması ve
muhtarlarımızı b r m b r m dolaştırmadan h zmetler n n ser
şek lde sonuçlandırılması hede enmekted r. Bu doğrultuda
talepler, Muhtar Akt f Platformunda kayıt altına alınmakta ve
tak p ed lmekted r.
Muhtar Akt f Platformu
Muhtar Akt f Platformu üzer nden muhtarlarımız talepler n
onl ne olarak beled yem ze leteb lmekte ve kamu h zmetler n
daha etk n b ç mde yöneteb lmekted r.
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Tüm c hazlara uy umlu tekn k alt yapısı sayes nde
muhtarlarımız nternet olan her yerden talep
gerçekleşt reb lmekte ve talepler n n net celer n kontrol
edeb lmekted r.
Muhtar İrt bat Noktaları
Muhtarlarımız le koord nasyonun b reb r etk leş m çer s nde
sağlanması ve let ş m n sağlıklı yürütülmes ç n lçelerde
muhtar rt bat sorumluları görevlend r lm şt r. Muhtarlarımız,
muhtar rt bat sorumlularına her türlü talepler n 7 gün 24 saat
boyunca kes nt s z olarak leteb lecek, talepler hakkında b lg
alab lecek ve hang aşamada olduğunu öğreneb leceklerd r.
Muhtar rt bat sorumluları, muhtarlarımızın beled yedek
tems lc s ve danışmanı olarak faal yet göstermekted r.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Koord nasyon Toplantıları

Muhtarlıklara Yapılan Yardımlar

H zmet paydaşımız olan lçe beled yes muhtar sorumluları,
muhtar dernek başkanları ve muhtarlarımız le bel rl
per yotlarda gruplar hal nde ya da genel koord nasyon
toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda toplumsal, kentsel
ve sosyal sorunlar yetk l lerden d nlenmekte, b rl kte çözüm
gel şt r lmekted r. Ortak yürütülen h zmet faal yetler ya da
muhtarlarımızın talepler le lg l , problemler n çözümü ç n
uyum ve şb rl ğ çer s nde görev dağılımı yapılıp, b rl kte karar
alınmaktadır. Ayrıca kent m zdek yaşam kal tes n artıracak
yen projeler planlanmakta, projeler n hayata geç r lmes ç n
gerekl çalışmalar ve ş tak b yapılmaktadır.

Halkımıza sunulan muhtarlık h zmetler nde devamlılığının
sağlanması ve standart kal ten n yakalanması ç n kırtas ye, oﬁs
takımı, plast k masa ve sandalye vb. gerekl olan muhtarlık ayn
yardımları yapılmıştır.
2019 yılında muhtarlarımızla b rl kte;
> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
> 19 Ek m Muhtarlar Günü Kutlaması
> Muhtar Akt f S stem Eğ t m
> Yatırım, Proje ve H zmetler m z n Tanıtılması
g b faal yetler gerçekleşt r lm şt r.

Gebze Muhtarları Buluşması
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1.2. TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Kocael Şeh r T yatroları-Günün Çorbası Oyunu

KÜLTÜR, SANAT VE
SPOR HİZMETLERİ

2019 Yılı Faaliyet Raporu

To/Ph.1.1.1 Türk ve dünya edebiyatının
önemli eserlerini sergileyerek tiyatro alışkanlığını artırmak.
Kocael Büyükşeh r Beled yes Şeh r T yatrolarında 2019 yılı
çer s nde, 7's yen , 1' konuk oyun olmak üzere toplam 20 oyun
sahnelenm ş ve bu oyunları 280 tems l sonucunda 91.837 k ş
zlem şt r.
2019 Yılında Sahnelenen Yen Oyunlar
>Göl
>Kara Fatma
>Macbeth
>Masal Odası (Ç rk n Ördek Yavrusu)
>Otobüs Durağında Üç Benc l
>Günün Çorbası
>Dede Korkut Obası
2019 Yılında Sahnelenen Konuk Oyun
>Profesyonel

Macbeth Oyunu
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2019 Yılında Yapılan D ğer Faal yetler
T yatro Okulu
2019 yılı çer s nde toplam 24 kurs yer doğaçlama-m m k,
t yatro tar h -oyun ncelemes , d ks yon, hareket, t yatroda
r t m ve ses, Sahne uygulaması konularında eğ t m görmüştür.
Okuma T yatrosu
Yerl , yabancı, çağdaş-modern, klas k oyunlardan b r seçk
oluşturarak aylık takv mle sey rc s yle buluşturan Okuma
T yatrosunda 2019 yılı çer s nde toplam 1.002 sey rc ye
ulaşılmıştır.
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To/Ph.1.2.1 Eğitim, Kültür, Sanat ve
Müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2019 yılı için %10 oranında artırılacaktır.
11. Kocael K tap Fuarı
“Roman ve H kâye'' temasının şlend ğ fuarın bu yılk onur
konuğu, yazar Ayşe Kul n olmuştur. “Ağaçlar K tap Açtı”
etk nl ğ le başlayan tanıtım çalışmaları kapsamında çınar
ağaçlarına asılan yaklaşık 3 b n adet k tap vatandaşlar tarafından
toplanmıştır.
K tap fuarı kapsamında, Kocael Ün vers tes ve Gebze Tekn k
Ün vers tes 'nde tanıtım etk nl kler düzenlenm şt r. Her yıl
olduğu g b , açık hava s nema etk nl ğ düzenlenm ş ve yürüyüş
yolunda gerçekleşt r len “Ağaçlar K tap Açtı” etk nl ğ , eş
zamanlı olarak ün vers te kampüsünde de yapılmıştır. K tap
fuarı tanıtımı ç n özel olarak hazırlanan tırda, etk nl k le lg l
b lg lend rme yapılmıştır.
11. Kocael K tap Fuarı'na aralarında İlber Ortaylı, Ömer
Tuğrul İnançer, Ercan Kesal, Beyazıt Akman, Pel n Ç , Erhan
Altunay, Canan Karatay, Ahmet Turgut, Nur Pakd l, Eng n
Noyan, S nan Tuzcu, Nevzat Tarhan, Serdar Tuncer, Nurullah
Genç, Erol Erdoğan, S nan Yağmur, Sev l Atasoy, D lara Koçak,
Zah de Yet ş, Mustafa Karataş, Den z Bayramoğlu, İsma l
Kılıçarslan, Bek r Devel , Ahmet Taşağıl, Haneﬁ Avcı, Rüştü
Reçber, Murat Tavlı, Ertuğrul Özkök, Mete Yarar, Ataol
Behramoğlu, Mustafa Özel, Şerm n Yaşar, Hayat İnanç,

Bahadır Yen şeh rl oğlu, Ahmet Ş mş rg l, Kahraman Tazeoğlu,
Kerem Öncel, Can Yılmaz, Mehmet Al Bulut,
Hasan Al Toptaş, Erhan Çel k, Ahmet Üm t, Mevlana İdr s,
Erol Göka, Ned m Saban, Arda Zentürk, Erhan Afyoncu,
Nurullah Genç, Ahmet Şer f İzgören, Aret Vartanyan, Yusuf
Kaplan, Cem Seymen, Ned m Şener, Ferhat Ünlü, Tarık Tufan,
Abdullah Ağar, Erem Şentürk, Sem h Kaplanoğlu, Ayşe
Böhürler, Eran Aysan, Hakan Çel k, Canan Tan, Cem Kınay,
Cansu Canan, Leyla İpekç , Vey s Ateş g b tanınmış yazar,
gazetec , akadem syen ve düşünür katılmıştır.
UNESCO tarafından “Dede Korkut” yılı lan ed lmes
dolayısıyla, fuar alanında Büyükşeh r Beled yes T yatro
Müdürlüğü tarafından, Dede Korkut temalı oyunlar
sahnelenm ş, Kar katür Okulu öğrenc ler tarafından Dede
Korkut ve h kâyeler n n ç zg ye döküldüğü b r serg
düzenlenm şt r. Ayrıca alana gelen genç z yaretç lerle kar katür
ç z m etk nl ğ gerçekleşt r lerek, Kar katür Okulunda eğ t m
alan çocukların eserler nden oluşan Kakao Derg s z yaretç lere
hed ye ed lm şt r.
Bu yıl fuar alanında, “Gençler, El n zden Gelen K tap Olsun”
sloganıyla oluşturulan k tap kumbarasında toplanan k taplar,
şeh t öğretmen Necme n Kuyucu'nun görev yaptığı okulda,
adına açılan kütüphaneye gönder lm şt r.

165

2019 Yılı Faaliyet Raporu

166

2019 Yılı Faaliyet Raporu

11. Kocael K tap Fuarı
27 N san-5 Mayıs tar hler arasında, Uluslararası Fuar
Merkez 'nde on b r nc s düzenlenen ve 855.815
k ş n n kâğı an dünyaları keşfe ğ fuarda; 490
yayınev , 60 sahaf ve 80 s v l toplum kuruluşu (STK)
yer almıştır. Ünlü konukların katıldığı fuar, 1.000' n
üzer nde söyleş , panel ve mza etk nl ğ ne ev sah pl ğ
yapmıştır.
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Kartepe Z rves
25-27 Ek m 2019 tar hler nde “Şeh rc l k ve Mutlu Şeh r''
temasıyla, 1 açılış oturumu, 4 özel oturum, 14 panelkonferans, 13 akadem k oturum, 4 vaka kr t k, 2 forum ve 1
çalıştayın gerçekleşt r ld ğ Kartepe Z rves 'nde, şehr n ve
şeh rl n n mutluluğunu lg lend ren farklı sorulara cevap
aranmıştır.
Sayın Em ne Erdoğan Hanımefend 'n n onursal başkanlığını
yaptığı z rvede; Çevre ve Şeh rc l k Bakanı Murat Kurum,
S a n a y v e Te k n o l o j B a k a n ı M u s t a f a Va r a n k ,
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe,
B rleşm ş M lletler Muk m Koord natörü Alvaro Rodrıguez,
Kültür ve Tur zm Bakan Yardımcısı Ahmet M sbah Dem rcan,
Esk M ll Eğ t m Bakanı Nab Avcı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Genel Müdürü Görgün Taner, Amsterdam Akıllı Şeh r Elç s
Frans Anton Vermast ve Prof. Dr. Den z Ülke Arıboğan'ın da
aralarında bulunduğu 180' n üzer nde değerl s m yer almıştır.
Kartepe Z rves deklarasyonu İng l zce ve Türkçe olarak web
s tes nde yayınlanmış ve tüm dünyanın “Şeh rc l k ve Mutlu
Şeh r'' konulu bu z rven n sonuçlarından haberdar olması ç n
gerekl çalışmalar başlatılmıştır.
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23 N san Çocuk Fest val
23 N san Çocuk Fest val , 18-23 N san tar hler arasında "Doğal
Yaşam ve Çevre" temasıyla, 4 kıta, 47 ülkeden 1.100 çocuğun
katılımı le gerçekleşt r lm şt r.
Çocuklarımızın 23 N san'ı gerçek b r bayram olarak kutlamaları
amacıyla gerçekleşt r len bu büyük organ zasyonda, “Doğal
Yaşam ve Çevre” teması le Uluslararası Fuar Merkez 'nde b rçok
uygulamalı atölye çalışması ve b rb r nden renkl etk nl kler
düzenlenm şt r.
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21-23 N san tar hler nde düzenlenen Çocuk Eğ t m ve
Eğlence Fuarı'nda; geleceğ n sağlıklı çevrec ler , fuarda
kurulan doğa ve çevre alanlarında, uzman eğ tmenler
eşl ğ nde, doğal ve sağlıklı yaşama teşv k ed lm ş;
gerçekleşt r len doğal yaşam ve çevre temalı etk nl klerle b r
tara an eğlenm ş, d ğer tara an da b rer doğa kaş ﬁ olma
mkanı bulmuştur.
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Uluslararası M ll Mücadele Servet ye Cephes ve Kocael
Tar h -Kültürü Sempozyumu -VI
Kocael Tar h -Kültürü Sempozyumları ser s n n altıncısı, 08-10
Mart 2019 tar hler arasında gerçekleşt r lm ş, sempozyumun
ana teması, yüzüncü yılında M ll Mücadele ve Servet ye
Cephes olmuştur.
Açılış oturumu, Den z Bayramoğlu moderatörlüğünde, ünlü
tar hç İlber Ortaylı tarafından gerçekleşt r len sempozyum,
Türk ye ve dünyanın saygın ün vers teler nden 54'ü profesör,
31' doçent 199 akadem syen n katılımıyla 6 ayrı salonda 150
tebl ğ sunumuyla 3 gün sürmüştür.
Gerçekleşt r len 32 oturumun yanı sıra, “Kocael Ans kloped s
Çalıştayı”, “T yatro Sanatı Perspekt ﬁnden M ll Mücadelede
Fatma Seher (Kara Fatma)” ve “Coğraﬁ İşaretler, Türk ye
Uygulamaları ve Başarı Örnekler ” adlarında üç ayrı özel oturum
yapılmıştır.
“M ll Mücadelede Kocael ve Atatürk” adlı serg n n de yer aldığı
sempozyumda, Şeh r T yatroları tarafından sahnelenen “Kara
Fatma” oyunu t yatro severler tarafından büyük lg görmüştür.
Gebze Çoban Mustafa Paşa Halk Kütüphanes
Gebze Kent Meydanında yapımı tamamlanan Gebze Çoban
Mustafa Paşa Kütüphanes 'nde kullanıcılar; 18 b n basılı k tap,
21 b n d j tal e-k taba er ş m mkanı bulmuştur. Akıllı kütüphane
s stemler le donatılan Gebze Çoban Mustafa Paşa
Kütüphanes , zeng n yayın koleks yonu le kullanıcıların
h zmet ne sunulmuştur. 2019 yılında Çoban Mustafa Paşa
Kütüphanes nden 270.789 k ş yararlanmıştır.
Sevg de Buluşalım - 14
22 Eylül tar h nde on dördüncüsü gerçekleşt r len etk nl ğe,
Cem Vakfı, Alev İslam İnanç H zmetler , l m zde faal yet
gösteren Hacı Bektaş Vel Vakı arı, Cem Ev dernek başkanları
le çok sayıda vatandaş katılım sağlamıştır.
Kültür Gez ler
2019 yılında Çanakkale, B lec k, İstanbul, Bursa, Konya ve
Ed rne ller ne gez ler düzenlenm şt r. Gerçekleşt r len 665 sefer
le 29.925 vatandaşımız kültür gez ler h zmet nden
faydalanmıştır.
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SE

Kağıt Müzes

Türk ye'n n ve dünyanın en büyük kağıt müzes olan SE
Kağıt Müzes 2019 yılında 149.784 k ş tarafından z yaret
ed lm şt r.
Müze Etk nl k/Atölye Çalışmaları
SE Kağıt Müzes 'nde 2019 yılında aşağıda adları yer alan 27
farklı etk nl k/atölye çalışması düzenlenm ş ve bu faal yetlere
12.879 k ş katılım sağlamıştır.
> Ha alık Atölyeler
> Grup Atölyeler
> Köy Okulları Projes -El Yapımı Kağıt Atölyes (20)
> 23 N san Uluslararası Çocuk Fest val
> Stem-Makers Fest val
> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etk nl ğ
> Anneler Günü Etk nl ğ
> Babalar Günü Etk nl ğ (Babamla Öğren yorum)
> “Hayat B rl kte Güzel” Huzurev Programı
> KOÜ Mezun yet Serg s
> Süha Kocaoğlu Kupası Serg s
> Yaz Etk nl kler (B lg evler Kapanış Programı)
> İlköğret m Ha ası Etk nl ğ
> Konya B l m Fest val
> Yaşlılar Günü Etk nl ğ
> Cumhur yet Bayramı Fest val
> Fuat Sezg n Serg s
> Öğretmenler Günü Etk nl ğ
> B lg evler Gez -Atölye Etk nl ğ
> Dünya Engell ler Günü Farkındalık Etk nl ğ
> BİLSEM Gez -Atölye Etk nl ğ
> A le ve Sosyal Pol t kalar İl Müdürlüğü Doğa Kampı
Etk nl ğ
> KOÜ Mühend sl k Kulübü Farkındalık Sem ner
> Gençl k Buluşması Söyleş s
> Vakıf Okulları B l m Şenl kler (3)
> KO-MEK Öğretmenler ne Or gam Eğ t m
> Her tage Müzec l k Teknoloj ler Fuarı
SE

Dokümantasyon Merkez

SE
arş vler n n tutulduğu Dokümantasyon Merkez nde
2019 yılında başta doktora ve yüksek l sans öğrenc ler olmak
üzere toplam 73 araştırmacıya h zmet ver lm şt r.
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Kocael B l m Merkez

Konservatuvar Faal yetler

Kocael B l m Merkez 2019 yılında 219.434 k ş tarafından
z yaret ed lm şt r.

Kocael 'n n sanat ve müz k ht yacını karşılamak amacıyla
eğ t m veren konservatuvarımızda, 2018- 2019 eğ t m öğret m
dönem nde, Türk Sanat Müz ğ 'nden Türk Halk Müz ğ ne,
Güzel Sanatlardan Geleneksel Sanatlara kadar toplam 7 bölüm
ve 27 branşta 566 öğrenc ye eğ t m ver lm şt r.

B l m Merkez Etk nl k ve Atölye Çalışmaları
>Sanay 4.0 Atölye Çalışmaları Muc t Dünyası Laboratuvarı
>Ha alık B l m Atölyeler
>Stem-Makers Fest val
>Aylık Doğum Günü Etk nl kler
>TEKNOFEST
>B l mde Kadın ve Kız Çocukları Günü
>23 N san Uluslararası Çocuk Fest val
>Cern Internat onal Masterclasses Etk nl ğ
>Köy Okulları (4)
>Dünya Kadınlar Günü Etk nl ğ
>F rst Lego Jr. Etk nl ğ
>Malzemeler n S h rl Dünyası Söyleş s
>Öğretmen Eğ t m
>Vex Robot cs Turnuvası
>Anneler Günü Etk nl ğ
>Gökyüzü Gözlem Şenl ğ
>B lg evler Kapanış Programı
>Doğada B l m Etk nl ğ
>Gaz antep B l m Şenl ğ
>Cumhur yet Bayramı Fest val
>Öğretmenler Günü Etk nl ğ
>B lg evler Atölye Etk nl ğ
>M n kler le Atıktan Ağaca
>Her tage Müzec l k Teknoloj ler Fuarı

B l m Merkez nce Katılım Sağlanan Öneml Etk nl kler
TEKNOFEST
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloj Fest val 'nde Artı
Eks El Ele ve Hürkuş Uçağım atölyeler gerçekleşt r lm ş,
Sanay 4.0 Muc t Dünyası Laboratuvarı'nda tasarlanan ve
basılan Atmaca Füzes , H sar Füzes , UMTAŞ Füzes modeller
ve m ll uydu model çalışmaları b l m merkez standında
serg lenm şt r.
CERN Masterclasses Etk nl ğ
Özel olarak bel rlenen 35 öğrenc ve akadem syenler le
Parçacık F z ğ konusu ve araştırma metotları, Büyük Hadron
Çarpıştırıcısından kayded lm ş gerçek ver anal zler ve CERN'e
gerçekleşt r len görüntülü bağlantı le "CERN Internat onal
Masterclasses" etk nl ğ gerçekleşt r lm şt r.

Konservatuara Bağlı Korolar
2018-2019 eğ t m öğret m dönem nde Kocael Büyükşeh r
Beled yes Konservatuvarına bağlı 10 koroda 421 kor ste eğ t m
ver lm şt r.
Kültür Yayınları
2019 yılında;
>Uluslararası Orhangaz ve Kocael Tar h Kültürü
Sempozyumu K tabı
>Kartepe Z rves Göç ve Mültec l k Sempozyum K tabı
olmak üzere 2 adet k tap basımı gerçekleşt r lerek halkımızın
h zmet ne sunulmuştur.
Aylık Kültür Etk nl kler
2019 yılında aylık kültür etk nl kler kapsamında;
>Osman Hamd Bey Kültür Merkez nde; 112 t yatro, 47
s nema, 11 konser, 12 sem ner olmak üzere toplam 286 program
düzenlenm ş olup, toplam sey rc sayısı 170.450 k ş d r.
>Sel m Sırrı Paşa Konağı 13.688 k ş tarafından z yaret
ed lm şt r.
>Kent Kültürünü Araştırma ve Gel şt rme Merkez (KÜGEM)
1.500 k ş tarafından z yaret ed lm şt r.
>Kültür Sanat ve Konservatuvar Müdürlüğü tarafından 2 adet
serg yapılmıştır.
Gerçekleşt r len D ğer Etk nl k ve Faal yetler
>Öğretmenler Günü Etk nl ğ
>Edeb yat Buluşmaları
>15 Temmuz Anma Programı
>Aşık Veysel' Anma Programı
>Servet ye Cephes Şeh tler n Anma Programı
>Çanakkale Şeh tler n Anma Programı
>Yaz Konserler
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Kocael B l m Merkez 'nde 2019 yılında 24
farklı etk nl k/atölye çalışması düzenlenm ş
ve 22.989 k ş katılım sağlamıştır.
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To/Ph.1.3.1 2019 yılı sonuna kadar şehrimize
1 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.
Kartepe İlçes Uzuntarla Kültür Merkez
Kartepe lçes nde 1.488 m²'l k nşaat alanına sah p olan
b nanın, 760 m2'l k alanı kültür merkez , 285 m²'l k alanı sağlık
ocağı, 301 m²'l k alanı KO-MEK kısmı oluşturmaktadır. 2019
yılında 2.037.432,07 TL harcama gerçekleşt r len projede
çalışmalar devam etmekted r.
Gölcük Yazlık Kültür Merkez (Ortak Proje)
Gölcük'te, Gölcük Beled yes le ortak yürütülen ve toplam
nşaat alanı 1.100 m² olan 2 katlı yapının üst katında düğün
salonu, alt katında se bayanlar ç n el becer kurs sını arı,
muhtarlık odası bulunmaktadır. 2019 yılında ortak proje
kapsamında, Gölcük Beled yes ne ş n toplam sözleşme bedel
olan 4.389.600,00 TL madd katkı sağlanmıştır.

To/Ph.1.4.1 2019 yılı sonuna kadar şehrimize
1 adet kongre merkezi kazandırılacaktır.
İzm t İlçes 3314 Ada 2 No'lu Parseldek Yapının Kongre
Merkez ne Dönüştürülmes
İzm t'te, 3 bloktan oluşan ve toplam nşaat alanı 15.700 m² olan
yapı çer s nde; 1.300 k ş l k ana kongre merkez , fuaye ve serg
salonları, çok amaçlı salonlar, senato salonu ve dar oﬁsler,
yeme- çme b r mler , esnek kullanımlı n kah salonu yer
almaktadır. Proje tamamlanmış olup 2019 y ılında
37.036.556,16 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
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Kocael Kongre Merkez
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To/Ph.1.5.1 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları
(KO-MEK)'nda eğitim alan kursiyer sayısının 2019 yılında artırılması ve her öğrenciye
bir tablet bilgisayar projesinin etkinliğinin devamı sağlanacaktır.
KO-MEK

Yarışmalar

2018-2019 Eğ t m Öğret m dönem nde l genel nde 42 kurs
merkez nde 34 meslek alanında toplam 216 branşta 4.064
gruba eğ t m ver lm ş ve eğ t mlere 71.516 k ş katılmıştır.
2017-2018 Eğ t m-Öğret m yılında kurs yer sayısı 60.175
olup, kurs yer sayısında %19 artış sağlanmıştır.
KO-MEK PROJELERİ

KO-MEK'te res m, fotoğraf ve Kur'an-ı Ker m branşlarında
eğ t m alan kurs yerler arasında her yıl bel rlenen yen b r tema
üzer nden ödüllü yarışmalar düzenlenm şt r. 2018-2019
eğ t m öğret m yılında;
>Doğa ve Mekan Temalı Res m Yarışması,
>Doğa ve Mekan Temalı Fotoğraf Yarışması,
>Kur'an-ı Ker m Güzel Okuma Yarışması düzenlenm şt r.

Kar yer Akadem s

KO-MEK Gönüllülük Projeler

2018-2019 eğ t m-öğret m dönem nde Kar yer Akadem s
Sem ner Programlan düzenlenm ş ve 1231 kurs yer bu
programlardan faydalanmıştır.

1.KO-MEK Vefası

Kar yer Akadem s Sem ner Konuları
>Etk l İlet ş m Becer ler ve Beden D l
>L derl k ve Mot vasyon
>Etk l Sunum Tekn kler
>İlet ş m ve Empat
>Kurumsal İmaj - Kurum Kültürü
>Telefonda Etk l Konuşma
>Nezaket ve Protokol Kuralları
>CV Hazırlama ve Mülakat Tekn kler
>Stres ve Ö e Kontrolü
>Güzel Konuşma ve H tabet
>Zaman Yönet m
>Meslek Et ğ
>Öğrenmey Öğrenme
>Örgütsel İlet ş m
>Sosyal Medya
>B lg Güvenl ğ
>S ber Suçlarla Mücadele
>İmza ve Yazıda Karakter Anal z
>Adab-ı Muaşeret Kuralları
KO-MEK Ev Becer ler Atölyes
Yaz tat l dönem nde 12-22 yaş arasındak gençler n akadem k
gel ş mler yanında sosyal ve kültürel gel ş m ne katkı
sağlamak amacıyla başlatılmış olan Ev Becer ler Atölyes ne
2018-2019 eğ t m-öğret m dönem nde 938 kurs yer katılım
sağlamıştır. Temel mutfak becer ler , temel d k ş tekn kler ,
temel tam rat becer ler alanları zorunlu olmak üzere seçmel
olarak bel rlenen yabancı d l, müz k, res m ve drama
branşlarında paket eğ t mler ver lm şt r.
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Dolan kap taşar m sal ; KO-MEK emeğ n n zekâtını ver yor.
KO-MEK ht yaç sah b vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza
mkânlarını seferber ederek gönüllü kurs yerler le dayanışma
hareket yürütülmekted r.
2.KO-MEK Hurması
KO-MEK Türk Mutfağı kurs yerler n n hazırladığı yemekler le
Ramazan ayı boyunca her akşam ht yaç sah b a leler kend
evler nde z yaret ederek aynı sofrayı paylamanın mutluluğunu
yaşıyoruz.
3.KO-MEK Bohçası
Paylaşma ve hed yeleşme kültürümüzü yaşatmak amacıyla
gönüllü kurs yerler m z evlenmek üzere olan ht yaç sah b
genç kurs yerler m ze el emeğ , göz nuru çey z eşyalarını hed ye
etmekted r.

To/Ph.1.6.1 Gençlerin bilgi, beceri ve
yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla
5 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.
B lg evler
B lg evler nde m ll ve manev değerler ne bağlı; kültürel,
sosyal, b l şsel alanda gel şm ş ve yetenekler n n farkında olan
ahlak sah b mutlu b reyler yet şt rmek hede enmekte ve
değerler eğ t m temell b lg destek programları, kulüp ve atölye
çalışmaları, üreten sını ar atölyes , rehberl k h zmetler , sosyal
etk nl kler, kamp ve spor faal yetler , a le eğ t mler , b l ş m
h zmetler , çocuk kütüphaneler , yarışmalar olmak üzere 10
alanda h zmet ver lmekted r. Bu çerçevede 2019 yılında
B lg evler nde 12.793 öğrenc yen kayıt olmuş, yaz dönem
boyunca 9.576 öğrenc ve 1.351 vel olmak üzere toplam 28.840
öğrenc ve 8.163 vel h zmet almıştır.
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Değerler Eğ t m

Sosyal Etk nl kler

B lg evler nden faydalanan öğrenc ler m ze yönel k üç aşamalı
değerler eğ t m etk nl kler n çeren KIDEM (Kılavuz Değerler
Eğ t m Müfredatı) programı uygulanmaktadır. Dersler, tüm
sınıf düzeyler ne uygun olarak seç lm şt r. 32 farklı değer
üzer nden ha alık olarak hazırlanan etk nl kler le eğ t m
programları yürütülmekted r.

Sosyal sorumluluk projeler l dışı kültür gez ler (İstanbul,
Yalova, Çanakkale, Bursa, Konya, Safranbolu, Ankara ve
Ed rne), müze z yaretler ve temat k çalışmaların tamamını
fade eder. Kocael B l m Merkez , SE
Kağıt Müzes ve
Ormanya le yapılan merkez etk nl kler, Atkı Örme ve
Oyuncak Toplama Projes , İSU, İZAYDAŞ, Deprem Ev
z yaretler , KBB Etk nl kler ; 23 N san Çocuk Şenl ğ , 11. K tap
Fuarı etk nl kler yapılmıştır. 2019 yılında uygulanan sosyal
etk nl klerden 12.770 öğrenc , 3.978 vel faydalanmıştır.
Projelere, öğrenc ler m z n sosyal çevres nden (akraba, arkadaş
vb.) 17.048 k ş katkı sunmuştur.
Rehberl k H zmetler
B lg evler nde öğrenc lere yönel k eğ t m ve öğret m s stem n n
genel amaçları çerçeves nde eğ t m sürec nden yetenek ve
öze l l k l er n e gö re en ü st d ü ze yd e y arar l an ma l ar ı
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda önley c rehberl k, ps koeğ t m programları, sosyo-eğ t m programları, sem ner ve
rehberl k saatler olmak üzere rehberl k çalışmaları
yapılmaktadır. 2019 yılında rehberl k h zmetler ne 5.077
öğrenc , 1.266 vel katı lım gösterm ş, projelerden
öğrenc ler m z n sosyal çevres nden (akraba, arkadaş vb.) 500
k ş faydalanmıştır.

Kulüp ve Atölye Çalışmaları
B l m, sanat ve teknoloj alanlarında öğrenc ler n özgür, özgün
ve kend radeler n yansıtab leceğ , yetenek ve becer
kazanab leceğ ortamların sunulduğu eğ t m programlarını
kapsamaktadır. Ahşap Atölyes , Ebru Atölyes , 3D Baskı ve
Tasarım Atölyes , Akıl ve Zekâ Oyunları, B l m Atölyes , Masal
Atölyes g b kulüp ve atölye çalışmaları le 2019 yılında 14.706
öğrenc ye h zmet ver lm şt r.
B lg Destek Programları
İlkokul-ortaokul öğrenc ler ne meden yet değerler m z
eksen nde özgün ve özgür b r eğ t m ortamı oluşturmayı
hede emekted r. Profesyonel b r yaklaşımla okul dersler ne
destek olmak amacıyla; değerler eğ t m , Türkçe, matemat k,
fen b l mler , İng l zce ve hayat b lg s branşlarında eğ t m
ver lmekted r. DEDEP (Derste Değerler Eğ t m Programı) le
öğrenc lere derslerde konu müfredatı kapsamında etk nl k,
h kaye anlatımı vb. çalışmalarla değer aktarımı yapılmaktadır.
2019 yılında toplam 13.930 öğrenc değerler eğ t m temell
b lg destek programlarından faydalanmıştır.

A le Eğ t mler
B lg evler nde öğrenc lere ver len eğ t m n tamamlayıcısı olarak
görülen A le Eğ t mler ; okul dışı öğrenmen n gerçekleşmes
ç n aşağıda fade ed len eğ t m ortamlarını kapsamaktadır. A le
Eğ t mler kapsamında; A lede Değerler Eğ t m Projes , A le
Mekteb Sohbetler , Anne Okulu/ Baba Okulu, a le katılımlı
etk nl kler, a le z yaretler yürütülmekted r. Bel rt len projelere
943 vel katılımı sağlamıştır. Öğrenc -vel let ş m n artırmak,
başarılı ve mutlu b r gelecek kurmak düşünces le hareket
ed lmekte olan eğ t mlerden 2019 yılı çer s nde 943 vel
faydalanmıştır.
B l ş m H zmet
B l ş m dersl kler nde yen l kç öğrenme ortamları oluşturmak
üzere d s pl nler arası öğret m yaklaşımına dayalı 3D Baskı ve
Tasarım, Robot k Kodlama, Hızlı Okuma, Üreten Sını ar
Atölyes projeler uygulanmaktadır. Dersl k özell ğ dışında
öğrenc ler n ödev ve araştırmalarını yapab ld ğ ve b lg sayar
oyunu oynayab ld ğ kontrollü b r ortam sunulmaktadır. 2019
yılı çer s nde 15.191 öğrenc eğ t m almıştır.
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Kamp ve Spor Faal yetler
Kamp faal yetler m zde Çanakkale Zafer , Ramazan Ayı,
Madde ve Teknoloj Bağımlılığı, Yabancı D l temalı kamplara
2.070 öğrenc , 1.132 vel katılmıştır. Kamplar öğrenc , annekız, baba-oğul kampı şekl nde planlanmaktadır. B lg evler
spor faal yetler ne talep ed len branşlarda görevl antrenörler
eşl ğ nde B lg ev ç veya Spor Okulları bünyes nde bulunan
tes slerde devam ed lmekted r. Spor faal yetler ; satranç,
basketbol, tekvando, voleybol, masa ten s , j mnast k, atlet zm,
güreş, okçuluk , halk oyunları, yüzme branşları le
sürdürülmekted r. 2019 yılında spor faal yetler ne 5.429
öğrenc katılmıştır.
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Ormanya Doğal Yaşam Parkı
Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük,
dünyanın da üçüncü büyük doğal yaşam parkı olan
Ormanya Doğal Yaşam Parkını 2019 yılında
7.211.568 k ş z yaret etm şt r.
Doğa Eğ t m ve Etk nl kler
> Ormanya Doğa Okulu'nun 5 farklı Doğa Eğ t m
programından 2.846 öğrenc faydalanmıştır.
> Karavan ve Çadır Kamp Alanından 2.865 z yaretç
faydalanmıştır.
> “Doğaya Yürüyoruz Kocael ” projes le 1.085 k ş
yürüyüş ve çevre tem zl ğ yapmıştır.
> Atlı B n c l k Eğ t m h zmet nden 14.973 k ş
faydalanmıştır.
Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehab l tasyon
Merkez
> 778 yaralı ve hasta yaban hayvanı tedav ed lm ş,
94 hayvan doğal yaşam alanına ger salınmıştır.
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Ormanya Doğal Yaşam Parkı Hobb t Evler
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Çocuk Kütüphaneler

Üreten Sını ar Atölyes

Üyeler m ze yönel k çocuk kütüphaneler her öğrenc
sev yes ne uygun çocuk k tapları, öykü ser ler , sözlükler, meal
k tapları, kaynak k taplar ve romanlardan oluşmaktadır. H kaye
Anlatıcılığı Kulübü, B lg Destek Programı ve atölye
çalışmalarında akt f olarak kullanılmaktadır. 2019 yılı çer s nde
11.796 öğrenc ödünç k tap almış olup 4.384 öğrenc araştırma
ödev yapmıştır.

Kocael Büyükşeh r Beled yes ve Kocael İl M ll Eğ t m
Müdürlüğü arasında mzalanan ş b rl ğ protokolü kapsamında
öğrenc ler n eğ t mler ne ve gel ş mler ne katkı sunmak ve
B lg ev faal yetler m z n tanınırlığını artırmak amacıyla okul
gruplarına kulüp ve atölye çalışmaları uygulanmaktadır. 2019
yılı çer s nde okullardan 15.197 öğrenc çalışmalara katılmıştır.

Yarışmalar
Öğrenc ler m z n lg ve yetenekler ne uygun şek lde
öğreneb lmeler ne katkı sunmak amacıyla z h nsel, bedensel ve
sosyal gel ş mler ne yönel k çalışmaları kapsamaktadır.
B lg evler eğ t m faal yetler çer s nde bulunan akıl oyunları,
spor etk nl kler , a le katılımlı etk nl kler vb. faal yetler
d ü ze n l e n m e k te d r. İ l ge n e l v e B l g ev öze l n d e
düzenlenmekted r. 2019 yılı çer s nde 1.495 öğrenc , 272 vel
yarışma etk nl kler nden faydalanmıştır.
- Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması
Kocael Büyükşeh r Beled yes ve Kocael İl M ll Eğ t m
Müdürlüğü ş b rl ğ protokolü çerçeves nde 2017 yılı t bar yle
uygulanmaya başlayan projede Kocael genel nde eğ t m gören
lkokul 4. sınıf öğrenc ler ç n zeka oyunları yarışmasıdır. 20182019 Eğ t m Öğret m yılında 17.218 öğrenc katılım
sağlamıştır.
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Yaz Etk nl kler
Yoğun eğ t m-öğret m dönem nden çıkan öğrenc ler n
sosyalleşmeler , ﬁz ksel ve z h nsel açıdan rahatlamaları,
eğlenerek ve farklı deney mler yaşayarak öğrenmeler n
sağlamak amacıyla 10 ha a süren b r etk nl k programıdır. Yaz
etk nl kler le gençler n m ll , manev , ahlak ve nsan değerler
konusunda farkındalığını artırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda
Kur'an-ı Ker m ve temel d n eğ t m , kulüp ve atölye çalışmaları,
temat k öğrenc kampları, spor ve sanat faal yetler , müze ve dış
kurum etk nl kler yapılmaktadır.
Yaz dönem , öğrenc ler n hazırladığı ürünler n serg s , sahne
göster ler , atölye çalışmaları ve konser etk nl kler n n yer aldığı
Yaz Etk nl kler Kapanış Programıyla sonlandırılmaktadır. 2019
yılında yaz etk nl kler m zden 9.576 öğrenc , 1.351 vel
faydalanmıştır. Öğrenc ler m z n sosyal çevres nden (akraba,
arkadaş vb.) 687 k ş etk nl klere katılmıştır.
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A

DEMİ LİSE

- Poz t f Okumalar Atölyes

Akadem L se'de gençler m z n, m ll ve manev değerler ne
bağlı, ahlak , sosyal, akadem k alanda olumlu gel ş m ne katkı
sağlayarak, ülkem z n gel ş m ne fayda sağlayan, başarılı,
özgüvene sah p, sanat, müz k, kültür ve sport f faal yetler le
akt f, erdem sah b b r gençl k yet şt rmek amaçlanmıştır.

Değerler yaklaşımı le çoklu zeka kuramı uygulamalarını çeren
atölye 7 oturum le gerçekleşmekted r. Kend n tanıma ve
farkındalık, başkalarını tanıma ve empat , let ş m becer ler ,
mot vasyon ve planlama, sorun çözme becer ler , l şk yönet m
ve sağlıklı karar vermek hede enen kazanımlardır. 2019 yılında
134 öğrenc m z atölyeden faydalanmıştır.

Bu hedef doğrultusunda kültürel gez ler, spor faal yetler , b lg
destek programı, değerler eğ t m , geleneksel el sanatları
atölyeler , gençl k kampları, enstrüman kursları, okuma
grupları, duyarlılık oluşturmak amacı le gerçekleşt r len
toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleş programları, yazarlık
okulu atölyeler ve uzman PDR personel m z le rehberl k
alanında sem ner ve danışmanlık h zmet ve daha b rçoğu
sunulmaktadır.

- Tar h Okumaları

2019 akadem k yılı çer s nde 21.074 öğrenc ön kayıt/başvuru
yapmış olup, 12.707 öğrenc kayıt olarak h zmetler m zden
faydalanmıştır.
Faal ye e Olan Akadem L se B r mler ve Faydalanan
Öğrenc Sayısı
2's İzm t'te olmak üzere toplam 8 lçede 9 adet Akadem L se
gençler m ze h zmet sunmaktadır.
2019 yılında Akadem L seler m ze kayıtlı olup, ün vers te
sınavına g ren 1.661 öğrenc den 912 öğrenc m z ün vers te
sınavını kazanmıştır.
Değerler Eğ t m
- Kur'an-ı Ker m ve S yer Dersler
2019 yaz dönem çer s nde Kur'an-ı Ker m anlayarak okumak
ve y a şama k ç n öğ ren c l er m z l e m ea l oku ma lar ı
gerçekleşt r lm ş olup 477 öğrenc m z katılım sağlamıştır.
- D van-ı Muhabbet Söyleş ler
D n ve lm konular, eğ tmenler m z tarafından sohbet halkası
veya sem ner b ç m nde her ha a ç n önceden bel rlenen
konularla lg l İslam kaynaklardan ed n lm ş makaleler
üzer nden 16.732 genc m z n katılımıyla gerçekleşt r lm şt r.
- Hayatı Okuyorum Atölyes

Tar h okumaları, gençler n tar h konularında doğru b lg lere
ulaşab lmeler ç n tar h eğ t c ler tarafından görsel sunu le
konunun anlatılması şekl nde gerçekleşmekted r. Öğrenc ler bu
konularda doğru b lg ye ulaşmak ç n araştırmaya teşv k
ed lmekted r. 2019 yılı çer s nde 8.886 öğrenc faydalanmıştır.
- Edeb yat Okumaları
Mezun grup öğrenc ler le yürütülen toplumsal konuların ele
alındığı, nterakt f b r yöntem n uygulandığı çalışmalar ha ada
b r saat şekl nde gerçekleşt r lm ş, toplam 8.257 öğrenc
faydalanmıştır.
Kılavuz Gençl k Söyleş ler
2019 yılı çer s nde;
>Sarıkamış: ‘'Vatan İç n Kefenler Kar Olan Kahramanlar''
>İst klal Marşı “Az z M llet n D r l ş Destanı”
>Emperyal zm ve Teröre Karşı Türk ye
>Türk stan Semerkant-Buhara “Gönül Coğrafyası”
konulu söyleş ler m ze toplam 2.900 öğrenc katılmıştır.
Spor Faal yetler
>2019 Omuz Omuza Futbol Turnuvası ve futbol maçlarından
569 öğrenc ,
>Doğa yürüyüşler nden 1.459 öğrenc ,
>B s klet etk nl ğ nden 831 öğrenc ,
>Yüzme etk nl ğ nden 1.186 öğrenc ,
>Spor salonundan 10.435 öğrenc faydalanmıştır.
Kamplar
2019 yılında 17 kez gerçekleşt r len kamp programlarımıza
2.966 öğrenc m z katılım sağlamıştır.

Gençler n kend ler n tanımaları, çevreler yle etk leş m
kurab lecek yet ler kazanmaları, m ll manev değerler
kılavuzluğunda özgün ﬁk r üreteb lmeler ve düşündükler n
özgüven le fade edeb lmeler n hedeﬂeyen atölyed r. 2019
yılında 153 öğrenc m z bu atölyeden faydalanmıştır.
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Görsel ve İş tsel Sanatlar

Ps koloj -Danışmanlık ve Rehber H zmet

Geleneksel El Sanatları atölyeler nden;

Ps koloj Atölyes : Ergenl k dönem ndek gençler n kend
duygu düşünce ve davranışlarını anlayab lmes ç n
oluşturulmuş b r etk leş m grubudur.
Stresle Baş Etme Atölyes : Ergenl k dönem ndek gençler n
stresle, sınav kaygısıyla ve yaşam çer s nde karşılaştığı
sorunlarla baş etmey öğrenmes n n hede end ğ b r etk leş m
grubudur.

>Ebru atölyes nden 3.135 öğrenc ,
>Hat atölyes nden 167 öğrenc ,
>Tezh p atölyes nden 135 öğrenc olmak üzere toplam 3.437
öğrenc m z faydalanmıştır.
Enstrüman Kursları;
Enstrüman kurslarımızdan 72 öğrenc m z yıl boyuncu
faydalanmıştır.
Kültürel Gez ve Etk nl kler

Her k atölye ç n toplam 28 atölye grubu oluşturulmuş ve
gruplara toplam 450 öğrenc m z katılım sağlamıştır.
Rehberl k/B reysel Danışmanlık: Öğrenc lerle b reb r
görüşmen n yapıldığı bu alanda 12.496 öğrenc se b reysel
danışmanlık h zmet nden faydalanmıştır.

İstanbul, Çanakkale, Konya, Ed rne, Bursa, İzn k, Safranbolu,
Konya, Sakarya ller ne, kültür gez ler düzenlenm ş ve şeh r ç
gez ler m z le b rl kte toplam 1.090 öğrenc m z katılım
sağlamıştır.

Rehberl k Eğ t m Sem ner : Çeş tl konu başlıkları le ver len
rehberl k sem nerler ne/konferanslarına 2.824 öğrenc m z
katılım sağlamıştır.

Gerçekleşt r len Proje ve Yarışmalar

Akadem Ün vers te

Yazarlık Okulu; Akadem L se bünyes nde bu yıl dördüncüsü
düzenlenen kültürel b r çalışmadır. Deneme (makale), ş r,
portre (b yograﬁ), h kaye (öykü) ve kar katür alanında yeteneğ
olan ve kend s n gel şt rmek steyen l se öğrenc ler ç n ver len
eğ t m kapsar. 2019 yılı yazarlık okulu eğ t m nden yıl boyunca
213 öğrenc m z faydalanmıştır.

Kocael 'de ün vers te eğ t m alan öğrenc ler ç n akadem k,
sosyal ve kültürel, sport f ve z h nsel, sanatsal ve k ş sel
gel ş mler n desteklemek, donanımlarını ar ırmak amacıyla
b rçok gençl k çalışmasının yapıldığı b r md r.
Akadem Ün vers te b r m n n düzenled ğ faal yet ve
organ zasyonlara toplam 18.593 ün vers te öğrenc s katılmıştır.

Gönül Coğrafyası Okumaları

Akadem Ün vers te b r m m zce 2019 yılında; Kamp,
Akadem k Okullar Programı, gez ler, sosyal sorumluluk
projeler , 24 Kasım Öğretmenler Günü Etk nl ğ , Ortadoğu
Panel , Okudukça Güzelleşecek Dünya Söyleş s , Bahar Şenl ğ
Etk nl ğ , Mazhar Olmak Konser , açık hava s neması, öğrenc
kulüp toplantısı, Kocael spor maç etk nl ğ , k tap fuarı
etk nl kler , Karşılama Programı, Gel n Tanış Olalım Etk nl ğ ,
doğa yürüyüşler , İlyas Yalçıntaş le Kış Konser g b faal yetler
gerçekleşt r lm şt r.

''Balkanlar''; Kocael Büyükşeh r Beled yes ve İl M ll Eğ t m
Müdürlüğü şb rl ğ nde; Kocael genel nde eğ t m görmekte
olan l se öğrenc ler n n katılımıyla gerçekleşm şt r. Tar h
m rasımızın en öneml coğrafyalarından b r olan Balkanların
daha yakından tanınmasını hede eyen bu yarışmaya 2.352
öğrenc katılmıştır. Yarışmaya katılan öğrenc ler m ze “Balkan
Acısı” ve “Ah Tuna Vah Tuna” adlı k tapların dağıtılmış ve
net cede dereceye g ren öğrenc ler ve onlara rehberl k eden
öğretmenler yle Bosna Hersek gez s düzenlenm şt r.
Cephe Okumaları; Akadem L se h zmet b r mler 9. ve 10. sınıf
öğrenc ler ve Mehmet Ak f Ersoy Kız Anadolu İmam Hat p
L ses n n katılımıyla gerçekleşm şt r. 1. Dünya Savaşındak m ll
mücadelen n anlaşılması ve vatan evladının canhıraş gayret n n
romanlar ves les yle h ssed lmes maksadıyla 5 ayrı k tap
okunarak yapılmış, 50 kız öğrenc m z faydalanmıştır.
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Öğrenc kulüpler ne çeş tl destekler, s v l toplum merkezler n n
kullanımı le lg l tahs s desteğ ver lm ş ve bu desteklerden
5.991 ün vers te öğrenc s faydalanmıştır.
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Gençl k Kampları

- D r l ş 3 Hüma Hatun Gençl k Kampı

Kamplarımızda, her sev yede öğrenc lere yönel k m ll ve
manev değerler m ze dönük programlar, sport f alanda
okçuluk, pa ntball, dekatlon, matrak, macera parkuru, b s klet
ve doğa yürüyüşler n çeren faal yetler, Orman Kaş er ve Akıl
Oyunları g b b rçok eğlencel , eğ t c akt v teler doğal ortamda
düzenlenmekte, kamplarımızdan vakıf ve dernekler
faydalanmaktadır. 2019 yılında 133 kurumdan 34.451
m saﬁr m z kamplarımızdan yararlanmıştır.

Bayanların kullanımına özel kampta her b r 2 k ş kapas tel 81
ev bulunmaktadır. 2018 yılında faal yete alınan kamp çer s nde
200 k ş l k yemekhane, 100 k ş l k konferans salonu ve 50 k ş l k
toplantı salonu, 60 ve 175 m² olan k adet çok amaçlı spor
salonu, 2 adet 28 m² çocuk havuzu ve 1 adet 432 m² açık yüzme
havuzu bulunmaktadır. Den ze sıfır olan gençl k kampımız,
halk plajına yakın mesafes yle bayanlara h zmet vermekted r.

- D r l ş 1 Bayan Kampı

- Kerpe Gençl k ve Spor Kampı

Kampta her evde k da re olmak üzere toplam 208 k ş kapas tel
13 ev bulunmaktadır. 2017 yılında faal yete alınan kamp
çer s nde; 1 adet yemekhane, 1 adet mesc t, 1 adet l der ev , 1
adet dar b na, 1 adet umum tuvalet bulunmaktadır.

Kent m zde yaşayan eğ t m ve spor alanında başarı elde etm ş
gençler m ze h zmet vermek amacı ç n 12 dönüm araz üzer ne
kurulan kampta, 44 k ş kapas tel 12 adet ev, 1 adet yemekhane,
1 adet mesc t, 1 adet kazan da res , 1 adet güvenl k noktası
bulunmaktadır.

- D r l ş 2 Erkek Kampı

- Kumcağız Gençl k ve Spor Kampı

Kampta her ev 4 k ş l k olmak üzere 82 adet bungalov ev
bulunmaktadır. 2016 yılında faal yete alınan kamp çer s nde; 1
adet yemekhane, 1 adet mesc t, 1 adet l der ev , 1 adet dar b na,
2 adet tuvalet ve banyo, 4 adet m saﬁr ev , 1 adet depo
bulunmaktadır.

Kent m zde yaşayan eğ t m ve spor alanında başarı elde etm ş
gençler m ze h zmet vermek amacı ç n 24 dönüm araz üzer ne
kurulan kampta, 96 k ş kapas tel 24 adet ev, . 1 adet yemekhane,
1 adet futbol sahası, 1 adet mesc t, 1 adet kazan da res , 1 adet
güvenl k noktası bulunmaktadır.

D r l ş 1 Bayan Kampı
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Uluslararası Öğrenc ler
2019 yılında gerçekleşt r len etk nl kler ve kulüplerden gelen
taleplerle Akadem Ün vers te B r m 18.593 ün vers te
öğrenc s ne, Uluslararası Öğrenc B r m 3.668 öğrenc ye h zmet
verm şt r.
Farklı ülkelerden Kocael 'ye ün vers te eğ t m almak ç n gelm ş
olan öğrenc ler ç n b r b r nden fark l ı b rçok proje
yürütülmekted r. Şehr m ze geld kler nden t baren oryantasyon,
akadem k çalışmalar, kültürel ve sosyal etk nl kler g b alanlarda
faal yetler gerçekleşt r lm şt r.
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To/Ph.1.7.1 Kadın ve çocukların yaşam
alanları dâhilindeki tüm sportif, sosyal ve
kültürel hizmetlere yönelik Kadın ve Çocuk
Eğitim Merkezi ve spor merkezlerinin
yapısının güçlenmesi sağlanacak, 2019 yılı
sonuna kadar 40 adet organizasyon ve
faaliyet düzenlenecektir.
Kadın ve çocukların yaşam alanlarının daha etk n ve etk l hale
get r leb lmes ç n 2019 yılında 108 tes s m zde yapılan
çalışmalara 60.789 kurs yer katılım sağlamıştır. Çalışmalarda
spor h zmetler , sağlık h zmetler , d yet syen h zmetler ve
ﬁzyoterap h zmetler g b faal yetler bulunmaktadır.
Spor H zmetler
Deney ml ve tecrübel çalıştırıcı eşl ğ nde, halkımızın bedensel
ve z h nsel bütünlükler n korumaları, sağlıklı b r yaşam
sürmeler ve spor b l nc n aşılamak ç n yönet m n uygun
gördüğü spor salonlarında p lates, zumba, step-aerob k, ﬁtness
dersler ve doğa yürüyüşler düzenlenm şt r.
Sağlık H zmetler
Spor yapan kadınlarımız spor eğ t mler ne başlamadan önce ve
spor eğ t mler süres nce d yet syen kontrolünde ölçümler
yapılarak spora devam etm şt r ve kan tahl l vb. sağlık
taramalarından bell aralıklarla düzenl sağlık tak pler
yapılmıştır.

D yet syen H zmet
Bünyem zde yer alan uzman d yet syenler eşl ğ nde k lo
problem olan ve sağlıklı beslenme konusunda destek steyen
kurs yerler m ze dengel ve sağlıklı beslenme konusunda b reye
özel şek lde beslenme programı hazırlanmıştır.
F zyoterap H zmet
Proje kapsamında, tes slerde h zmet alan vatandaşlarımıza
hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve
yaşlılıkta, ağrı ve fonks yon bozukluklarında skelet ve kas
yapısını düzgün kullanab lmeler hakkında b lg lend rme ve
olası b r spor sakatlığında lkyardımı uyguladıktan sonra lg l
bölüm doktoruna yönlend r lmes sağlanmaktadır.

To/Ph.1.7.2 Spora yönelik hizmetlerin kalitesini
ve çeşitliliğini arttırarak sporun tabana
yayılması sağlanacak ve 2019 yılı sonuna kadar
20 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.
Ücrets z Spor Okulları
Ücrets z Spor Okulları Projes le çocuklarımızda spor kültürü
ve sevg s oluşturmak, onları egzers ze ve spora yönlend rmek,
zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve yurt sevg s dolu
b reyler olarak yet şmeler n desteklemek amacıyla lkokul ve
ortaokul öğrenc ler n oyun ve spor yoluyla onları sağlıklı
yaşama özend r r ve yetenekl öğrenc ler tesp t ed lerek Kocael
Büyükşeh r Beled yes Kağıtspor Kulübünde l sanslı sporcu
olmaları sağlanır. Bu doğrultuda 2019 yılında 20.185 kız,
20.842 erkek olmak üzere toplam 41.027 öğrenc spor
okullarına katılım gösterm şt r.
Özel Yetenek Kursları
Kocael Büyükşeh r Beled yes PAEM, Spor L seler , PÖH,
POMEM, PMYO, BESYO, Asker Okulları ve Görevde
Yükselme g b hazırlık kurslarımız uzman eğ tmenler m zle
sınav takv mler ne uygun dönemlerde ücrets z olarak faal yet
göstermekted r. 2019 yılında kurslarımızdan 376 kurs yer
faydalanmıştır.
SPORTAM
B reysel ve takım sporcularının sport f performans
düzeyler n n özel test ve ölçümlerle bel rlend ğ , antrenörler n
bel rt len raporlara göre sporcularının performans durum
değerlend rmeler n n yapıldığı ve antrenman plan ve
programları düzenlemeye rehberl k eden profesyonel b r
destek merkez d r. SPORTAM’dan 2019 yılında 12 kurum,
1.200 k ş faydalanmış olup bunun har c nde Etnospor kültür
fest val altında 3.000 k ş ye k lo yağ ölçümü (tan ta)
yapılmıştır.
Atlı Eğ t m Merkez
Atlı Eğ t m Merkez ; Hollanda, Alman, Ha nger, M d ll , Pon
c nsler nde toplam 9 at le h zmet vermekted r. 2019 yılında 85
kurum ve 4.465 öğrenc ye h zmet verm şt r.

Avcılık Trap Şamp yonası
Avcılar Trap Şamp yonası Kocael Büyükşeh r Beled yes
Sporcu Kamp Eğ t m Merkez Atış Pol gon'unda 85 sporcunun
katılımıyla gerçekleşt r lm şt r.
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Sarıkamış Şeh tler Anma Yürüyüşü

B n c l k Eğ t m (K tap Fuarı)

Kocael Büyükşeh r Beled yes ve Kocael Val l ğ ortaklığında
düzenlenen “Gençl k Şüheda'nın İz nde” şeh tler anma
yürüyüşü, Yuvacık Barajı çevres nde bulunan Sarıkamış
Şeh tler Parkur u'nda b nlerce k ş n n k at ı lımıy la
gerçekleşt r lm şt r.

21-23 N san 2019 tar h nde düzenlenen 11. K tap Fuarı
kapsamında fuara gelen vatandaşlara atlı eğ t m merkez m z n
kurulduğu alanda ver len b n c l k eğ t m nde toplam 395 k ş
katılım sağlamıştır.

Okullar Arası Masa Ten s Şamp yonası
Şeh t Pol s Recep Topaloğlu Spor Salonunda 25-28 Şubat 2019
tar hler arasında düzenlenen organ zasyona, 120 okul/takımla
150 kız, 330 erkek sporcu olmak üzere toplam 480 sporcu
katılım sağlamıştır. Dereceye g ren öğrenc lere kupa ve
madalyanın yanı sıra 1. olan öğrenc lere eşofman takımı, 2. olan
öğrenc lere spor ayakkabı, 3 ve 4. olanlara t şört hed ye
ed lm şt r.
Okullar Arası Satranç Şamp yonası
Şamp yonaya, okul takımı M n kler, Küçükler ve Yıldızlar
kategor s nde toplam 237 Okul Takımı ve 1.167 öğrenc katılım
gösterm şt r.
Spor Kent Kocael 'n Resmet Yarışması
Kocael sınırları çer s ndek lkokul, ortaokul ve l se öğrenc ler
ç n sporun hayatımızdak yer ve önem genç nes ller n sanat,
kültür, b l m ve b lg düzey n n artırılmasına yönel k hususları
sağlamak, sporun mult d s pl ner alanlarda olduğunu
ben msetmek amacıyla Spor Kent Kocael 'n Resmet adlı res m
yarışması düzenlenm ş ve K tap Fuarında serg s yapılmıştır.
Dereceye g ren öğrenc lere TRT Spor Sp ker Kerem Öncel ve
esk M ll Kalec Rüştü Reçber ödüller n verm şt r.
Okullar Arası Atlet zm Yarışması/Geleneksel Çocuk
Oyunları
İzm t Atlet zm P st 'nde gerçekleşt r len organ zasyona, okul
takımları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategor s nde en az 2
en fazla 8 sporcudan oluşan 78 okul takımıyla toplam 522
öğrenc k atı lım gösterm şt r. Ay r ıca Dünya Dow n
Sendromlular Günü olması neden yle down sendromlu
atletlerle lg l b r yarışma etk nl ğ yapılarak günün önem ne
vurgu yapılmıştır.

Rüştü Reçber-Kerem Öncel Söyleş s
11. Kocael K tap Fuarı'nda sporseverler le b r araya gelen TRT
Spor Sp ker Kerem Öncel ve esk m ll kalec Rüştü Reçber,
Kılavuz Gençl k Sahnes 'nde “İşte O An” konulu konferans
veren k l gençlerden gelen sorulara cevaplar verm şt r.
Kardeş Pası 3 Basketbol Turnuvası
Okul takımları ortaokul erkekler ve kızlar, l se erkekler ve kızlar
kategor s nde toplam 4 gruptan oluşan ve üçer k ş l k takımlarla
oynanan turnuvaya 115 takım ve 460 öğrenc katılım sağlamıştır.
Türk ye Voleybol Fest val
13 Mayıs- 23 Haz ran tar hler arasında Uluslararası Fuar
Merkez nde gerçekleşt r len fest vale M n kler, Küçükler,
Yıldızlar kategor ler nde olmak üzere toplam 178 takım ve 3.200
sporcu katılım sağlamıştır.
Açık Su Yüzme Yarışları
Kocael Açıksu Yüzme Şamp yonası'nın b r nc etabı 28
Temmuz 2019 Pazar günü Kerpe sah l nde, k nc etabı 25
Ağustos 2019 tar h nde Karamürsel lçes Altınkemer plajında
düzenlenen yarışmaların lk etabına toplam 523 sporcu katılım
sağlamıştır. İk nc etapta 11-12-13 yaş Türk ye Açık Su Yüzme
Şamp yonası yapılmış olup, organ zasyona 6 kategor de toplam
204 sporcu katılmıştır.
2019-2020 1. Kademe Oryant r ng Yarışması
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşt r len 2019-2020
Sezonu 1. Kademe Oryant r ng Yarışması'nda 22 kategor
düzenlenm ş, yarışmaya 98 kulüp ve 36'sı yabancı olmak üzere
(Fransa, Bulgar stan, Macar stan, Letonya) toplam 1.075 sporcu
katılım sağlamıştır.
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Cumhur yet Koşusu
2019 yılında yoğun katılım le yed nc s düzenlenen
Cumhur yet Koşusu 26 Ek m 2019 Cumartes günü
Sekapark-Uluslararası Fuar Merkez alanında
gerçekleşt r lm şt r.
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Kocael Büyükşeh r Beled yes 3. Atıcılık Trap
Şamp yonası
3. Atıcılık Trap Şamp yonası'na 11 lden (Kocael , Sakarya,
Aydın, Konya, Bursa, Kahramanmaraş, İstanbul, Ed rne,
Tek rdağ, Düzce, Kastamonu) 20 kulüp ve 44 sporcu (11'
Kocael 'nden 6'sı KBB Kağıtspor Sporcusu ) katılmıştır.
Bedensel Engell ler Halter Türk ye Şamp yonası
Bedensel Engell ler Halter Türk ye Şamp yonası'na 13 lden
(Bartın, Samsun, Den zl , Şanlıurfa, Konya, Kocael , Elazığ,
Yalova, Antalya, S vas, Düzce, İstanbul, B lec k) toplam 34
sporcu (6 sporcu KBB Kağıtspor Kulübü Sporcusu), 7 antrenör,
7 darec , 6 federasyon görevl s olmak üzere toplamda 54
k ş n n katılımıyla gerçekleşt r lm şt r.
Amatör Spor Kulüpler ne Malzeme Yardımı
Kocael 'de yer alan amatör spor kulüpler ne malzeme
yardımları yapılmıştır.
Doğru Hamlede Buluşalım
Okul yönet mler n n okul ç nde bel rled ğ alanlara 2019
yılında Büyükşeh r Beled yes tarafından tasarımı yapılan, aynı
anda 20 çocuğun satranç oynayab leceğ ve ç nde 10 adet
satranç masası, sandalyeler, eğ t m tahtası ve eğ t m modüller
bulunan 16 satranç sınıfı oluşturulmuş, duvarlara satranç
sporuna özgü graﬁt ler yapılmıştır. 2016 yılından 2019 yılı dah l
olmak üzere toplam 117 tam teşekküllü satranç sınıfı akt f hale
get r lm şt r.
Roman Spor Kulüpler ne Yardım
32 kategor de mücadele eden 10 adet Roman amatör spor
kulübüne, ç nde krampon, antrenman eşofmanı, penye şort
çorap, eld ven, yağmurluk ve futbol topu g b çeş tl spor
gereçler nden oluşan malzeme yardımı yapılmıştır.
Kocael Cumhur yet ve Gençl k Fest val
26-27 Ek m tar hler nde Uluslararası Fuar Merkez nde
gerçekleşt r len, Yüksek Sadakat ve Ceza konserler n n
düzenlend ğ gençl k fest val ne 66.542 k ş katılım sağlamıştır.
29 Ek m günü Merkez Bankası önünden Anıtpark'a doğru
halkın yoğun katılımıyla gerçekleşt r len Cumhur yet ve Bayrak
Yürüyüşü 300 metrel k dev Türk Bayrağı le yapılmıştır.
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To/Ph.1.8.1 Kentteki spor alanlarını
arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar
12 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.
Kartepe İlçes Yarı Ol mp k Yüzme Havuzu
Kartepe'de, toplam nşaat alanı 3.341 m² olan ve 3 katlı nşa
ed lecek yapıda; yüzme havuzu, çocuk havuzu, 90 k ş l k sey rc
tr bünü, bay ve bayan spor salonları, mesc t, mekan k ve elektr k
tekn k odaları, kafeterya, dare oﬁsler , sem ner salonu ve ıslak
hac mler bulunmaktadır. Proje devam etmekte olup 2019
yılında 5.376.385,87 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Gebze Cumhur yet Mahalles Kapalı Spor Salonu ve Yarı
Ol mp k Yüzme Havuzu
Gebze'de yer alan tes s, t p spor salonu ve yarı ol mp k kapalı
yüzme havuzu olmak üzere 2 adet b nadan oluşmaktadır. Spor
salonu b nası toplam nşaat alanı 1.590 m², havuz b nası toplam
nşaat alanı 3.600 m² olup, 3 katlıdır. Tes s n çer s nde; yüzme
hav uzu, çocuk hav uzu, 130 k ş l k sey rc tr bünü
bulunmaktadır Proje devam etmekte olup 2019 yılında
3.271.200,54 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Körfez İlçes Orhangaz Anadolu L ses Kapalı Spor Salonu
Körfez'de bulunan Orhangaz Anadolu L ses ne, yaklaşık 1.100
m² taban alan üzer ne, toplam kapalı alanı 1.600 m² olacak
şek lde 2 katlı nşa ed len yapıda; spor salonları ve sahaları, dar
ve görevl odaları bulunmaktadır. Proje devam etmekte olup
2019 yılında 2.427.089,12 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.

Darıca İlçes 1800 K ş l k Kapalı Spor Salonu
Darıca'da toplam nşaat alanı 10.500 m² olan yapıda; basketbol,
voleybol, hentbol sahası, p lates-aerob k salonu, ﬁtness salonu
ve çok amaçlı salonlar bulunmaktadır. Tr bün katı 2.000 m²
olup, bu ka a 1.810 k ş l k sey rc tr bünü bulunmaktadır. Proje
kapsamında çalışmalar devam etmekte olup 2019 yılında
10.271.790,78 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Uzuntarla Semt Spor Sahası (Ortak Proje)
Kartepe'de, Kartepe Beled yes le ortak yürütülen proje
kapsamında, FIFA standartlarında FIFA Qual ty belgel gece
maçı yapmaya elver şl amatör sporların müsabaka yapacağı
tekn k ve dar donanımlara sah p 300 koltuklu çel k tr büne
sah p sentet k ç m futbol sahası yapılacaktır. Ortak proje
kapsamında, Kartepe Beled yes ne ş n toplam sözleşme bedel
kadar madd katkı sağlanmakta olup 2019 yılında 4.042.017,28
TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
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Uzuntarla Semt Futbol Sahası
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D lovası İlçes Yarı Ol mp k Yüzme Havuzu
D lovası'nda, toplam nşaat alanı 4.193 m² olan ve 3 katlı nşa
ed lm ş yapıda; yüzme havuzu, çocuk havuzu, 94 k ş l k sey rc
tr bünü, etk nl k ve spor alanları, eğ tmen odaları, depolar, dar
ve görevl odaları, spor salonları bulunmaktadır. Proje
tamamlanmış olup 2019 yılında 9.488.413,10 TL harcama
gerçekleşt r lm şt r.
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SAĞLIK
HİZMETLERİ
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Beled yem z Hasta Nak l H zmet kapsamında
2019 yılında 52.462's hasta nak l, 1.442's l dışı
nak l, 2.207's kanser hastası ve 2.062's ek görev
olmak üzere toplam 56.111 k ş ye h zmet
verm şt r.
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To/Ph.2.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği arttırılarak
2019 yılı sonuna kadar 18 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.
Hasta Nak l H zmet

İSG Sağlık H zmetler

Beled yem z, 22 Mav Ambulans le hasta vatandaşlarımıza
hek m müdahales gerekt rmeyen tıbb müdahalelerde
bulunarak, hastalarımızı sedye le hastaneden eve, evden
hastaneye güvenl b r şek lde ulaştırmaktadır. Mav Ambulans
le aşağıda yer alan hastalar taşınmakta ve spor müsabakalarına,
şenl klere, den z sah ller ne ve alt yapı çalışmalarına
gönder lmekted r.

İşyer hek mler m z aracılığıyla tüm kurum çalışanlarına ve
vatandaşlara tedav ed c sağlık h zmet ver lmekted r.
Personel m z n İSG Kanunları gereğ nce, şe g r ş muayeneler ,
yıllık per yod k muayeneler , sağlık taramaları yapılmakta,
yapılan taramalarla ş ortamında oluşab lecek meslek
hastalıklarının önüne geç lmes hede enmekted r. Bu
kapsamda, personel m ze İSG Kanunları gereğ nce,

>Kanser Hastaları
>D yal z Hastaları
>F z k Tedav Hastaları
>H perbar k Oks jen Tedav s Gören Hastalar
>Sosyal End kasyon Hastaları
>D ğer Hastalar

>13.846 Hek m Muayenes ,
>1.749 Per yod k Muayene,
>7.499 Sağlık Taraması,
>458 Ağız ve D ş,
>11.319 Tahl l,
>6.649 Röntgen (Akc ğer),
>5.121 SFT,
>3.324 İş tme Test
h zmetler ver lm şt r.

Kadın ve A le Sağlığını Koruma H zmetler
Beled yem z ve Kocael İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında
lçelerde kanser taramaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda,
“Erken Teşh ste Taranmayan Kalmasın'' sloganı kapsamında
Gez c Kanser Erken Teşh s Tarama ve Eğ t m Projes
başlatılmıştır. Proje kapsamında 2019 yılında; 50-70 yaş arası
3.715 kadın le erkekte kalın bağırsak kanser , 30-65 yaş arası
1.305 kadında rah m ağzı kanser taraması yapılmış ve 3.410
adet b lg lend rme çalışması gerçekleşt r lm şt r.
Eğ t m H zmetler m z
Koruyucu ve önley c sağlık h zmetler alanında uzman eğ t c
personeller m z tarafından vatandaşlarımıza hastalıklar ve
korunma yöntemler hakkında, Halk Sağlığı ve İlk Yardım
Eğ t mler ver lmekted r. Bu çerçevede 2019 yılında 3.439
k ş ye kanser konusunda, 1.059 k ş ye de lk yardım konusunda
eğ t m ver lm şt r.
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İş Sağlığı ve Güvenl ğ Çalışmaları
İş sağlığı ve güvenl ğ le lg l kanun ve d ğer mevzuatlar
gereğ nce tüm personele per yod k olarak etk n ve sürekl İSG
eğ t mler ver lmeye devam ed lm şt r. 2019 yılında
Beled yem z personel olan İSG uzmanlarımız ve şyer
hek mler m z tarafından düzenlenen eğ t mlere 3.036 k ş
katılmıştır.
İSG uzmanlarımızın “R sk Değerlend rme Çalışmaları”
net ces nde alınan tedb rler ve yapılan “İş Güvenl ğ Eğ t mler ”
sonucu, ş kazaları öneml ölçüde azalmış ve 2019 yılında
ölümlü ş kazası olmamıştır.
İSG çalışmaları kapsamında 2019 yılında 579 İSG kurul
toplantısı yapılmış, 127 saha denet m gerçekleşt r lm ş ve 157
eğ t m düzenlenm şt r.
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To/Ph.2.2.1 Sokak hayvanlarının korunmasına ve rehabilite edilmesine
yönelik faaliyetler sürdürülecek ve vektör mücadelesine devam edilecektir.
Sokak Hayvanları Rehab l tasyon H zmetler

Vektör Mücadeles H zmet

Sokak hayvanlarına yönel k yapılan rehab l tasyon h zmetler ,
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların
Korunmasına Da r Uygulama Yönetmel ğ hükümler
doğrultusunda Gebze ve Kandıra yolu üzer nde olmak üzere k
geç c bakımev ve operasyona uygun b r adet Mob l
Kısırlaştırma Aracı le gerçekleşt r lmekted r.

Beled yem z, s vr s nek, karas nek, hamam böceğ , fare, sıçan,
tahtakurusu, p re, b t g b nsan sağlığını tehd t eden vektörler n
salgın hastalık oluşturmayacak şek lde kontrol altında tutulması
amacıyla ﬁz ksel, b yoloj k, kültürel, k myasal mevcut tüm
b l msel yöntemlerle mücadele etmekted r.

Rehab l tasyon merkez nde 2019 yılında;

2019 Yılı Vektörle Mücadele Ver ler

> 7.155 kısırlaştırma şlem gerçekleşt r lm ş,
> 1.899 hayvanımız sah plend r lm ş,
> 7.386 kuduz aşısı, 1.001 karma aşı ve 8.013 tedav h zmet
ver lm ş,
> 12.513 z yaretç ye tanıtım faal yet yapılmıştır.
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To/Ph.2.3.1 İlgili kanun ve yönetmeliklere
uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik
büyükbaş ve küçükbaş hayvan
kesimi konularıyla ilgili 2019 yılında
85 kişiye eğitim verilecektir.
Mezbaha H zmetler
Beled yem zce, halkımızın sağlıklı b r ortamda kes len et ve et
ürünler n tüketeb lmes ç n İzm t, Gölcük, Mob l Kes mhane,
Karamürsel ve Kandıra mezbahalarımız akt f olarak halkımıza
h zmet vermeye devam etmekte, Kandıra ve Gebze
bölgeler m zde yen lenecek mezbahalarımız ç n se yer tahs s
ve etüt proje çalışmaları devam etmekted r.
Mezbahalarımızda 2019 yılında; 10.898' büyükbaş, 1.247's
küçükbaş olmak üzere toplam 12.145 hayvan kes lm ş ve toplam
3.160.405 kg et elde ed lm şt r.
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Kocael Büyükşeh r Beled yes İzm t Mezbahası
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SOSYAL
HİZMETLER
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To/Ph.3.1.1 2019 yılı içerisinde gelen
talepler başvuru tarihinden itibaren
27 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.
Sosyal Yardım Faal yetler
Ekonom k açıdan mağdur yet ç nde bulanan engell , hasta,
yaşlı, k mses z ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızın
hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarını g dermek amacıyla
Sosyal H zmetler ve Yardım Esasları Yönetmel ğ 'n n lg l
maddeler uyarınca, Kom syon Kararları ve Başkanlık Olurları
le gerekl yardımlar başvuru tar h nden t baren 15 ş günü
ç nde net celend r lm şt r. Bu kapsamda 2019 yılında, yardıma
muhtaç vatandaşlarımıza; hayatlarını kolaylaştırmak ve
sorunlarını g dermek ç n 1.361.371,53 TL ayn yardım,
38.577.466,96 TL nakd yardım olmak üzere; toplam
39.938.838,49 TL sosyal yardımda bulunulmuştur.
Sosyal Projeler
Annelere Süt Yardımı
Beled yem z sağlıklı nes ller n yet şmes n sağlamak amacıyla
hayata geç rd ğ örnek projede ham le annelere, doğumdan
önce 3 ay ve doğumdan sonra 3 ay olmak üzere ayda 12 l tre süt
bedel 41 Kartlarına yüklenmekted r. Bu çerçevede
anneler m ze 2019 yılında 1.814.880 TL süt yardımı
yapılmıştır.
Gönül Kazan
Beled yem z, Kocael 'de yaşayan, yemek p ş rme mkânı
bulunmayan yaşlı, k mses z, engell , bakıma muhtaç a lelere
tüket me hazır dayanıklı yemekler tesl m etmekted r. Bu
doğr ultuda 2019 y ılında muhtaç vatandaşlarımıza
4.118.346,42 TL tutarında donuk gıda yardımı yapılmıştır.
Köye Dönüş
Memleketler ne ger dönmek steyen ht yaç sah b a lelere
“Köye Dönüş” projes yle nakl ye yardımı yapılmaktadır. Bu
çerçevede 2019 yılında 323.205,57 TL nakl ye yardımı
yapılmıştır.
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Evde Bakım H zmet
Herhang b r tedav gerekt rmeyen, ancak kend ne
bakamayacak, günlük yaşam akt v teler n tek başına
karşılayamayacak durumdak bakıma muhtaç k ş ler n,
k ş sel bakım ve h jyen ht yaçlarının bakım destek
personeller tarafından karşılanması ç n yürü üğümüz b r
h zme r.
Evde tek başına yaşayan, akraba ve çevres nden destek
sağlayamayan yaşlı hastaların öz bakım tem zl ğ ve ev
tem zl ğ yapılmaktadır. Ayrıca evde bakım h zmet alan
vatandaşlarımızın hasta karyolası ve yatağı ht yaçları
karşılanmaktadır. Bu çerçevede 2019 yılında 2.165 k ş ye
h zmet ver lm ş, 313 ev tem zlenm ş ve toplam
8.050.544,32 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
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To/Ph.3.2.1 Sosyal destek hizmet birimleri
arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi
amacıyla 2019 yılında 25 adet
proje/etkinlik yapılacaktır.
Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkez
Beled yem z sosyal ve ekonom k açıdan yaşadığı sorunlar
yüzünden sokakta yaşamak zorunda kalan ve l m zde tedav
görmeye gelen vatandaşlarımıza Barınma ve Konaklama
h zmet sunulmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında, 1.898
barınma, 420 hasta yakını konaklama, 6.146 sağlık h zmet
ver lm ş, 677 kadın Konuk Ev 'ne yerleşt r lm şt r.
Merkez m zde;
>Geç c barınma h zmet ,
>Sağlık h zmet ,
>Huzurev ve kadın sığınma ev ne yerleşt rmek
>Sosyal yardım,
>A leler le rt bat kurmak,
>Sosyal güvenl k şlemler n yapmak,
>Şeh r dışından gelen geç c barınma ht yacı yaşayan hasta ve
yakınlarına barınma ve konaklama h zmetler ver lmekted r.
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İzm t Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkez
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To/Ph.3.3.1 Beyaz Kalpler Eğitim ve
Oryantasyon Merkezinden faydalanan ve
sertifika alan öğrenciler 2019 yılı içerisinde
%5 oranında arttırılacaktır.
Beyaz Kalpler Eğ t m ve Gel ş m Merkez m z, kent m zde
çeş tl nedenlerle okul hayatına ara vermek zorunda kalan,
ergenl ğ n get rm ş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan
11-18 yaş arası çocukların, sosyal, ps koloj k ve bedensel olarak
desteklend ğ b r merkez olarak h zmet vermekted r. Bu
kapsamda 2019 yılında, 83 öğrenc merkeze kabul ed lm ş,
17's sosyal yardımlara, 47's spor branşlarına yönlend r lm şt r.
Merkez n amacı;
>Bedenen ve z hnen daha sağlıklı olmaları,
>Eğ t m hayatına devam etmeler ,
>Suça bulaşmamaları,
>A leler n n b l nçlend r lmes ,
>Meslek kazandırılarak şe yerleşt r lmeler d r.
Bunların yanında sosyolog ve ps kologlarımız öğrenc ve
vel ler m zle görüşmekte ve raporlar hazırlamaktadır. Bu
çerçevede sosyolog ve ps kologlarımız 2019 yılında, 2.527 a le
z yaret nde 4.557 öğrenc yle görüşmüş ve 57 gel ş m raporu
hazırlamıştır.
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To/Ph.3.4.1 Sivil Toplum Kuruluşları ile
paydaş hizmetler ve dezavantajlı gruplar
yararına 2019 yılında 60 adet sosyo-kültürel
etkinlik düzenlenecektir.

Toplumda engell l k konusunda farkındalık oluşturmak,
engell ve yaşlı b reyler n evden çıkmasını sağlamak, farklı
ve key vak t geç rmeler n sağlamak amacıyla çeş tl
etk nl kler düzenlenmekted r.
Kültürel etk nl klerde gerek zley c gerekse sanatçı olarak
engell b reyler n katılımı sağlanmaktadır. Bu kapsamda
yen kurulan Engels z Sanat Topluluğumuz verd ğ halk
müz ğ konserler le büyük beğen toplamıştır. Bu
çerçevede 2019 yılında 75 organ zasyon ve kültürel gez
düzenlenm ş ve 6.693 k ş katılım sağlamıştır.

To/Ph.3.6.1 Dezavantajlı gruplara
yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve
farkındalığın sağlanması için
çalışmalar yapılacaktır.

Engell Sporcu Eğ t m “Aşmak İç n Hareket”
Engell b rey n engel türü ve dereces ne olursa olsun;
hareket etmek, egzers z yapmak, sport f akt v telere
katılmak onların duyusal, b l şsel, ps ko-motor ve sosyal
gel ş m n desteklemekted r.
Beled yem z engell b reyler n spor yapab lmes ç n,
engell b reylere ulaşım, tes s ve çalıştırıcı g b b rçok
destek sunmakta ve engel türü, dereces ne olursa olsun
çalıştırıcıların gözet m nde güçlükler aşmak ve hareket
etme b l nc n kazandırmak ç n yardımcı egzers zler
uygulamaktadır. Kağıtspor çatısı altında çalışmalarını
sürdüren 11 dalda 588 sporcudan 21 sporcu m llî
müsabakalara katılım sağlamaktadır.
Cem l Mer ç Engels z Yaşam Merkez
Beled yem z, herhang b r nedenden ötürü öğrenme güçlüğü
yaşayan 17-35 yaş aralığında b reyler n; eğ t m le topluma
kazandırılmasına öncülük etmek, toplum ç nde bağımsız
yaşam becer ler kazanmalarına yardımcı olmak, onlara ve
a leler ne gel ş m ve destek h zmetler sunmak amacıyla
Engels z Yaşam Merkez n kurmuştur.

To/Ph.3.5.1 Engelli ve yaşlı vatandaşlara
yönelik yürütülen bilgilendirme,
danışmanlık hizmetleri ve erişilebilirlik
desteği için 2019 yılında 2 adet
büro oluşturulacaktır.
Beled yem z n engell ve yaşlı vatandaşlarımıza yönel k
yürü üğü b lg lend rme, danışmanlık h zmetler ve
er ş leb l rl k desteğ g b çalışmalara ulaşılab l rl k
Büyükşeh r 153 çağrı merkez m z le rt bata geç lerek de
sağlanmakta olup 2019 yılında hede ed ğ m z bürolar
tasarruf tedb rler neden yle kurulamamıştır.
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Haﬁf veya orta düzeyde 108 z h nsel engell b rey n gel ş mler
ç n düzenlenen eğ t m ve etk nl kler yanında uygun
öğrenc ler n st hdamına yönel k kurs ve programlar da
yapılmaktadır.
Yapılan Çalışmalar;
>Atölye Faal yetler
>A lelere Yönel k Yapılan Çalışmalar
>H zmet İç Eğ t m Programları-Sem nerler
>Sport f Faal yetler
>Gez ve Akt v teler
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Engels z Nak l H zmet

Er ş leb l rl k H zmetler

Engell vatandaşlarımızın resm kurumlar ve rehab l tasyon
merkezler ne ulaşımının sağlanması, engell b reyler n en çok
karşılaştığı ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla
asansörlü nak l araçlarımızla h zmet ver lmekted r.
Randevu s stem le planlı b r şek lde yürütülen 'Engels z
Kocael Taks ' h zmet kapsamında, 2019 yılında 6.105 ulaşım
h zmet sağlanmıştır.

Engell b reylere karşı her tür ayrımcılığın önlenmes , güvenl ve
bağımsız b r şek lde yaşamlarını sürdüreb lmeler ç n, şeh rde
mevcut yapılı alanlar, parklar, kamu b naları, sosyal tes sler,
ulaşım araçları, ulaşım s stemler , yollar, kaldırımlar ve b l ş m
s stemler n n er ş leb l r olması amacıyla koord nasyon,
denet m, raporlama, eğ t m ve ruhsatlandırma g b konularda
çalışmalar yapılmaktadır.

Yaşlı Destek H zmet (Gen ş A lem Projes )

2019 yılında er ş leb l rl k tekn k desteğ ver len sahada
nceleme yapılarak rapor hazırlanan yapılı mekân sayısı 154
olarak gerçekleşm şt r.

Yaşlıların yaşadığı sorunların başında; a le yapısındak
değ ş mler, yalnızlık, barınma sorunları, rol kaybı ve ulaşım g b
faktörler gelmekted r. Bu faktörler, kend ler n yalnız ve şe
yaramaz h sseden yaşlıların ps koloj k yönden yıpranmasına
neden olmakta, kalan ömürler n zorlaştırmaktadır.
Beled yem z, sevg , saygı ve hoşgörü ç nde, yaşlıların yaşadığı
zor dönemler nde yanlarında olarak, onların yaşamlarını
kolaylaştırmaktadır. Bu çerçevede 2019 yılında, 118 vakaya
g d lm ş ve 1.886 yaşlıya yaşam desteğ ver lm şt r.
Yaşam Destek H zmetler m z;
> Sağlık Desteğ
> Resm İşlemler Destek H zmetler
> Sosyal Destek H zmetler

Hayatın İç ndey m Projes
55 yaş üstü z hn bütünlük sah b , kend n gel şt rmek steyen
vatandaşlara, sosyal akt v te ve hob kulüpler aracılığıyla
yen den üreterek özgüven kazandırmak, kend n keşfetmek ve
akt f yaşlanma amaçlarını temel alan sosyal b r projed r. Proje
kapsamında 2019 yılında aşağıdak çalışmalar yapılmıştır.
>Akadem Kulübü (1.743 k ş )
>5 Çayı Kulübü (1.169 k ş )
>Kültür Kulübü (154 k ş )
>Sanat Kulübü (600 k ş )
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KURUMSAL İLETİŞİM
VE TANITIM HİZMETLERİ

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ku/Ph.1.1.1 Medya ve iletişim araçları
etkin kullanılacak, ulusal medyada
(etkin web siteleri de dâhil) belediye ile
ilgili haberlerde %95 oranında
olumluluk düzeyi sağlanacaktır.
Medya Tak b ve Arş v H zmetler
Medya tak p ajansları ve lg l personel tarafından yaygın medya
(radyo, TV, gazete, derg ve nternet s teler ) Beled yem z adına
tak p ed lerek rapor hal nde sunulmakta, stend ğ nde
B e l e d ye m z l e l g l h a b e r l e r te m n e d l m e k te v e
arş vlenmekted r.
Bu doğrultuda 2019 yılında; Beled yem z le lg l , yerel basında
24.553 adet, ulusal basında 2.488 adet, TV kanallarında 2.716
adet ve nternet haber s teler nde 480.000 adet olmak üzere
toplam 509.757 adet haber n tak b yapılmıştır.
Haber Merkez
Beled yem z n tüm faal yetler ve projeler , değ ş k aşamalarında
görüntülenmekte, hazırlanan haberler basına serv s ed lmekte
ve beled yem z web s tes nde yayınlanmaktadır. Bu çerçevede
2019 yılında, 768 yerel-ulusal medya, 242 nternet haber s tes
olmak üzere toplam 1.010 medya kuruluşuna düzenl b r şek lde
haber serv s yapılmış, nternet haber s teler ne ve yazılı basın
kuruluşlarına 2.446 haber, yerel telev zyonlara 1.375 adet
görüntülü haber gönder lm şt r.

Prodüks yon H zmetler
Beled yem z n bütün organ zasyon ve etk nl kler yle alakalı
tanıtım ﬁlmler ve radyo spotları yapılmaktadır. Bu çerçevede
2019 yılında; Beled yem z n yatırım ve projeler n anlatan 344
adet tanıtım ﬁlm ve 11 adet radyo spotu hazırlanmıştır.

Ku/Ph.1.2.1 Halkla ilişkiler ve tanıtım
hizmetlerine yönelik faaliyetler
etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Çağrı Merkez
Büyükşeh r 153 Çağrı Merkez , Kocael 'de yaşayan
vatandaşlarımıza daha hızlı ve kal tel h zmet üreteb lmek adına
çalışmalarına devam etmekte olup 2019 yılında 891.103
vatandaşımız le let ş m kurmuştur.
7/24 h zmet veren Kocael Büyükşeh r Beled yes Çağrı
Merkez nde yıl boyunca toplamda 24.000 saat görüşme
yapılmıştır.
“Mutlu Şeh r Kocael ” lkes le çalışan Büyükşeh r 153 Çağrı
Merkez bu amaç le 2019 yılı t bar le “Çek-İlet'' mob l
uygulaması ve Whatsapp ha ını da h zmete sokarak let ş m
ağını üst sev yeye çıkarmıştır.
Çağrı Merkez tüm bu çalışmalar net ces nde yapılan anketler n
sonucuna göre %73 memnun yet sağlamıştır.
Kab nler

Met n Yazarlığı H zmetler
2019 yılında 1.096 adet met n (konuşma met nler , önsözler,
radyo spotu, reklâm ﬁlm senaryosu vb.) yazılmış, aşağıda yer
alan k tapların hazırlanmasına katkıda bulunulmuştur.
>Türkçe İng l zce Kocael Tur zm Rehber K tabı
>2018 Faal yet Raporu Basımı
>Beled yem z Yatırımlarını Anlatan 9 Farklı Broşür
>Kılavuz Gençl k K tabı Basımı
>Anne Şeh r K tabı Basımı
>4 Mevs m Kocael Ulusal Fotoğraf yarışması Eserler K tabı
>Açık Hava Kocael Müzes K tabı
Graﬁk Tasarım H zmetler
Büyükşeh r Beled yem z n bütün organ zasyon ve faal yetler le
lg l görseller tasarlanmakta ve baskı şler tak p ed lmekted r.
Bu doğrultuda 2019 yılında, 2.165 graﬁk-tasarım görsel
hazırlanmış, 68 konu hakkında açık hava mecralarında duyuru
yapılmıştır.
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SE Kab n Tramvay Tanıtım Oﬁs 2019 yılı çer s nde 9.001
k ş y ağırlamış ve tramvay projes n n tanıtımını
gerçekleşt rm şt r.
Gebze Kab n Gebze-Darıca Metro ha ı projes n n tanıtım oﬁs
olarak yüksek teknoloj le donatılmış ve 2019 yılı ocak ayı
t bar le h zmete açılmıştır. 25.11.2019 tar h ne kadar 47.370
k ş tarafından z yaret ed lm ş, vatandaşlara metro projes le
lg l b lg akışı sağlanmıştır.
CİMER
Vatandaşlarımızın d rekt olarak Cumhurbaşkanlığına er ş m n
sağlayan devlet ve m llet arasındak köprü n tel ğ nde olan
CİMER s stem ne, Beled yem z aracılığıyla toplamda 4.030
başvuru le lg l şlem yapılmıştır.
Gez-Gör Kocael
Kocael 'n n tar h n ve Büyükşeh r Beled yes n n h zmetler n n
tanıtımı amacı le yürütülen Gez-Gör Kocael projes
kapsamında 2019 yılında 8 farklı güzergâhta 711 tur
düzenlenerek toplam 19.860 vatandaşımıza h zmet ver lm şt r.
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Gez-Gör Kocael -Orhan Cam Gez s

219

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Vatandaş Buluşmaları
Vatandaş buluşmaları projes le 2019 yılında,
Kocael 'de yaşayan vatandaşlarımızın talepler n n
yer nde alınması adına yen lenen ve 3. formatı olan
salon programları le vatandaşlarımızla 26 buluşma
düzenlenm ş ve 1.000 vatandaşa ulaşılmıştır.
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Ku/Ph.1.2.2 Sivil toplum kuruluşlarına
yönelik kapasite geliştirilmesi ve
kurumsal iletişim çalışması gerçekleştirmek.
2019 yılında İzm t STM'de 2.991 ve Gebze STM'de 1.262
toplantı olmak üzere toplam 4.253 toplantı gerçekleşt r lm şt r.
S v l Toplum Merkezler n 87 farklı kamu kurumu ve 245 farklı
STK kullanmış, merkezlerde toplam 207.192 k ş ye h zmet
ver lm şt r.
2019 Yılında Düzenlenen Tanıtım Günler ;
>Trabzon Tanıtım Günler (07-10 Şubat)
>Erzurum Tanıtım Günler (11-14 N san)
>Gümüşhane Tanıtım Günler (26-29 Eylül)
>Gaz antep Tanıtım Günler (02-06 Ek m)
>Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günler (14-17 Kasım)
>Kastamonu Tanıtım Günler (11-15 Aralık)
2019 Yılında STK'larla B rl kte Yapılan Programlar
> 7. Yet m Dayanışma Geces
> Çerkez Sürgünü Anma Programı
> Yet m İ arı
> Kandıra STK’larıyla İ ar Programı
> Ramazan Bayramı Kent Bayramlaşması
> Kurban Bayramı Kent Bayramlaşması
> 3. Ka as Yaz Şenl kler
> 25. Körfez Kadırga Şenl kler
> Gümüşhane Balyemez Konakları Tanıtım Etk nl ğ
> 9. Geleneksel Sopl tav Şenl kler
> Darıca Nene Hatun Stadyumu Aşure Programı
> Der nce Taşköprülüler Dayanışma Fest val
> Enerj Ver ml l ğ Kongres
> Yangın Sempozyumu
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Gel şt r len ve Gerçekleşt r len Projeler
>Kocael Kent Gönüllüler -Kocael Gönüllüsü
>S v l Dünya Kocael Web S tes ve Mob l Uygulaması
>S v l Toplum Merkezler Tanıtım F lm Projes
Kamu Kurumları ve D ğer Kurumlarla Etk nl kler
1-Kamu STK Çalıştayı (S v l Toplumla İl şk ler Genel
Müdürlüğü 10-11 Ocak)
S v l Toplum Destekleme Programı
STK A DEMİ (STK OKULU): 2 adet eğ t m programı
düzenlenm şt r.
Gebze S v l Toplum Merkez
(D lovası STK)

“Proje Döngüsü Eğ t m ”

D lovası ç n 85 STK l stes aranarak 31 k ş l k l ste
oluşturulmuş ve 21 Kasımda 26 k ş , 22 Kasımda 20 k ş eğ t me
katılmıştır.
Gebze S v l Toplum Merkez
“(Çayırova Darıca Gebze STK)

“Proje Döngüsü Eğ t m

Çayırova, Gebze ve Darıca ç n 680 STK'ya mesaj gönder lm ş
36 k ş l k l ste oluşturulmuş ve 30 Kasımda 34, 1 Aralıkta 30 k ş
eğ t me katılmıştır.
S v l Düşün AB Programı H be Duyurusu
25 Mayıs 2019 tar h nde Kocael ’de gerçekleşt r len S v l Düşün
AB Programı B lg lend rme Toplantısının duyurusu h be
kapsamına g ren STK’larımıza yapılmıştır.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ku/Ph.1.2.3 Halkla ilişkiler ve tanıtım
hizmetlerine yönelik olarak, önemli gün,
kongre, toplantı, konferans gibi
organizasyonlar desteklenecektir.
Protokol ve Takd m B r m İş ve İşlemler
2019 yılı çer s nde, 133 program ve organ zasyonda takd m,
116 program ve organ zasyonda protokol karşılama ve
yönlend rme yapılmıştır.
Tören ve Alan Hazırlık İş ve İşlemler
143 programa çeş tl ebatlarda sahne kurulumu, 47 programda
protokol tr bünü kurulumu, 143 programda güneşl k
kurulumu, 14 s v l toplum kuruluşlarının düzenled ğ program
ve etk nl kte alan süslemes , 2 okul programında alan süslemes
gerçekleşt r lm şt r.
140 kurum ç düzenlenen program ve etk nl klerde alan
süslemes , 114 program ve etk nl kte protokol düzen ve 14
program ve etk nl kte farklı ebatlarda çadır kurulumu
yapılmıştır.
365 program/etk nl ğe masa ve sandalye, 45 resm kurum ve
kuruluşların düzenlem ş olduğu program ve etk nl klere se alan
süsleme desteğ ver lm şt r.
Ses S stem Kurulum Faal yetler
193 kurum dışı ve 185 kurum ç düzenlenen program ve
etk nl kte ses s stem kurulumu ve tekn k personel desteğ
sağlanmıştır.
Bando Ek b Faal yetler
Bando ek b m z, 18 okul programı, 5 s v l toplum kuruluşunun
düzenled ğ , 22 kurum ç düzenlenen program ve etk nl klerde
ve 22 resm kurum ve kuruluşların düzenlem ş olduğu program
ve etk nl kte görev almıştır.
Mehteran Bölüğü Çalışmaları
Mehteran Bölüğümüz yıl ç nde toplam 58 program ve
etk nl klerde görev almıştır.

Ku/Ph.1.3.1 Uluslararası işbirliklerinin
geliştirilmesine katkı sağlanacak ve
2019 yılında 10 adet proje hazırlanacaktır.
Uluslararası Z yaretler ve Ağırlamalar
>Moldova Cumhur yet K ş nev Beled ye Başkanı Ion Ceban ve
heyet ,
>Güney Kore Cumhur yet İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju
Jang ve heyet ,
>Macar stan Büyükelç s V ktor Mat s ve Fahr Konsolos
Alpaslan Kaya,
>Kırgız stan ve Gagavuzya'dan “Okul Önces Eğ t m Programı”
le lg l gelen heyet,
>Lord Rob n Berry Janvr n ve İng ltere Büyükelç l ğ heyet ,
>Macar stan Büyükelç s Sn. V ctor Mat s ve heyet ,
>Kazak stan Büyükelç s Sn. Abzal Saparbekuly ve heyet ,
Başkan Tah r Büyükakın'ı makamında z yaret etm şt r. Ayrıca,
>Ç n Halk Cumhur yet Zhenj ang kent Tems lc ler Başkan
vek l makamını z yaret etm şt r.
>Kuzey Makedonya Cumhur yet Beled ye Başkanlarından
oluşan heyet beled yem z z yaret etm şt r.
>III. “Mültec ler le Güçlenen Kentler” Uyum Toplantısına
İstanbul'da katılım sağlanmıştır.
>Batı Trakya Türkler Derneğ n n Gümülc ne Başkonsolosluğu
tarafından 28-31 Ek m 2019 tar hler nde düzenlenen 29 Ek m
Cumhur yet Reseps yonuna katılım sağlanmıştır.
>Rusya Federasyonundan kardeş şeh r Almetyevsk Şehr
Beled ye Başkan Yardımcısı ve heyet 18-23 N san tar hler
arasında beled yem z n gençl k ve kültürel çalışmalarını
ncelemeye yönel k z yaret gerçekleşt rm şt r.
Kurum Marka ve Patent İşlemler
2019 yılında lg l b r mler tarafından 18 proje ç n marka
başvuru taleb gelm ş ve ön değerlend rmey geçen 10 marka
ç n marka tesc l başvurusu yapılmıştır.
Tesc l başvurularından 6'sı onaylanmış, 1' redded lm ş, 2's ne
yayın t razı gelm ş ve 1' başvuru aşamasındadır.
Tesc llenen Markalar
>Kocael Temat k Eğlencel Traﬁk Set
>Kab n D j tal Tanıtım Oﬁs
>S v l Dünya Kocael (D j tal Portal)
>Kocael Kent Gönüllüler
>Kocael S v l Toplum Akadem s
>Beyaz Kalpler
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Macar stan Büyükelç s V ktor Mat s Z yaret
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Geç c Koruma Statüsündek B reyler n Meslek Eğ t m
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Ulusal/Uluslararası Projeler
Ulusal ve uluslararası h be sağlayıcı kurumlardan ver len
fonlara bu yıl 15 proje başvurusu yapılmış olup, projeler n 2's
tamamlanmış; 4'ü yürütme aşamasında; 4'ü değerlend rme
aşamasında ve 2's sözleşme aşamasındadır. Değerlend rmes
tamamlanan 3 proje se h be sağlayıcı kurum tarafından kabul
ed lmem şt r.
H be alınması ç n başvurulan projelerde Kocael Büyükşeh r
Beled yes başvuru sah b olarak, “Eş-Başvuran” veya “Tekn k
Destek” sağlayan kurum olarak yer almıştır. Söz konusu 15
projen n toplam bütçes 4.480.097,00 Avro olup;
3.561.337,00 Avro tutarındak 8 proje ç n ulusal ve
uluslararası h be sağlayıcı kurumdan fon tem n sağlanmıştır.
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Koacel Büyükşeh r Beled yes 2019-2024 Dönem Mecl s Üyeler

KURUMSAL YÖNETİM
HİZMETLERİ

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ku/Ph.2.1.1 Tedarik süreçleri iyileştirilecek,
işlem süreleri kısaltılacaktır.
Beled yem z n araç k ralama şlemler , cenaze nak l aracı
k ralama h zmetler , arazözle sulama h zmet alım şler ve ş
mak nes k ralama h zmetler Destek H zmetler Da res
Başkanlığımızca yapılmaktadır. Bu çerçevede 2019 yılında;
Beled yem z h zmetler nde kullanılmak üzere aşağıda detayları
bulunan ve açık hale usulüyle k ralanan 477 aracın hak ed ş
ödeme şlemler le lg l gerekl belgeler hazırlanmış ve toplam
36.677.341,66 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
>Sürücüsüz B nek, Haﬁf T car , Muhtel f ve Hasta Nak l Aracı
K ralama H zmet Alımı İş hales kapsamında 11.456.841,23
TL,
>Sürücülü M n büs, Otobüs ve Muhtel f Araç K ralama H zmet
Alımı İş hales kapsamında 11.021.071,73 TL,
>Sürücülü Cenaze Nak l Aracı K ralama H zmet Alım İş hales
kapsamında 1.121.347,36 TL,
>Kocael İl Genel nde Arazözle Sulama H zmet Alım İş hales
kapsamında 2.618.102,32 TL,
>İş Mak nası K ralama H zmet Alımı İş kapsamında
10.459.979,02 TL hak ed ş ödemes yapılmıştır.
Satınalma İşlemler
Bütçe ödenek mkanları n spet nde azam tasarruf ve kurumsal
hede er d kkate alınarak, 4734 sayılı Kanunun 22' nc maddes ,
(d) bend ve lg l yasalar çerçeves nde doğrudan tem n usulüyle
yapılacak mal ve h zmet alımları ç ve dış p yasadan uygun
şartlarla ve sten len zamanda tem n ed lm şt r. Bu çerçevede
2019 yılında lg l b r mler n taleb üzer ne toplam 4.580 adet
satın alma şlem gerçekleşt r lm şt r.
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Gerçekleşt r len tüm satın alma talepler ç n Beled yem z n
lg l b r m n n bünyes nde kayıtları tutulan 1.820 adet tedar kç
ﬁrma bulunmaktadır. 2019 yılı çer s nde oluşturulan tedar kç
gruplarına yen 279 adet ﬁrma dâh l ed lm ş ve 8 adet ﬁrma yıl
çer s ndek performansları değerlend r lerek tedar kç
gruplarından çıkarılmıştır.

Ku/Ph.2.2.1 Meclis ve encümen kararlarına
ilişkin bilgilendirme hizmetleri
etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Büyükşeh r Beled ye Mecl s m z 2019 yılında 13 toplantı
gerçekleşt rm ş, önergeler ve harcama b r mler yle lg l toplam
494 adet karar almıştır.
Beled ye Encümen m z 2019 yılında gerçekleşt r len
toplantılarda 2.931 karar almış ve alınan kararlar lg l da relere
b ld r lm şt r.
Büyükşeh r Beled ye Mecl s İht sas Kom syonları, 2019 yılında
268 toplantı gerçekleşt rm ş ve kararları lg l b r mlere
letm şt r.
>İmar ve Bayındırlık Kom syonu (123 toplantı)
>Plan ve Bütçe Kom syonu (41 toplantı)
>Çevre ve Sağlık Kom syonu (4 toplantı)
>Eğ t m, Kültür, Gençl k ve Spor Kom syonu (8 toplantı)
>Ulaşım Kom syonu (9 toplantı)
>Hukuk Kom syonu (21 toplantı)
>İs mlend rme Kom syonu (14 toplantı)
>Toplumsal Fırsat Eş tl ğ ve Engell ler Kom syonu (1 toplantı)
>Sosyal H zmetler ve Halkla İl şk ler Kom syonu (2 toplantı)
>Denet m kom syonu (45 toplantı)
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Ku/Ph.2.3.1 Yatırım proje uygulamalarının
ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak,
projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin
%5'ini aşmayan) %95 oranında
hatasız yapılacaktır.
2019 yılında yatırım proje uygulamalarının ekonom k ve
ver ml yürütülmes n n sağlanması amacıyla müşav rl k
h zmetler alımına devam ed lm ş ve toplamda 41 adet proje
tamamlanmıştır.
Öneml bazı projeler;
İlköğret m Okullarına Spor Salonu Projes
Toplam 1.050 m² nşaat alanına sah p olan 2 katlı proje
kapsamında voleybol ve basketbol oynanab len ana salon, baybayan soyunma salonları, hakem odası, danışma, güvenl k, dar
ve yardımcı alanlar, çok amaçlı salon ve 95 k ş kapas tel tr bün
bulunmaktadır.
İzm t M ll İrade Meydanı Cam , Küll ye ve Kent Meydanı
F k r Projes
İzm t lçes Kadıköy Mahalles nde toplam 44 b n m² alanda
planlanmaktadır. Proje kapsamında 10.982 m² nşaat alanına
sah p, bodrum, zem n ve 1. ka an oluşan, 5.180 k ş l k cam
3.825 m² nşaat alanına sah p 2 katlı küll ye yapısı le beraber
bodrum ka a 29.048 m² nşaat alanına sah p 1.155 araçlık
otopark planlanmıştır.
Gebze M llet Bahçes Ön Projes
Gebze lçes Sultan Orhan Mahalles nde yapılması düşünülen
projede, 7.000 k ş kapas tel cam , m llet kıraathanes (666 m²,
tek katlı), restoran (1.093 m², 2 katlı), WC yapısı (52 m²),
meydan düzenlemeler , gez nt ve b s klet yolları, temat k
bahçeler, has bahçe, meyve bahçeler , etk nl k çayırı, çocuk
hob bahçes , çocuk oyun alanı, spor alanı ve bu fonks yonlara
h zmet edecek lave yapılar bulunacaktır. Ayrıca spor alanı ve
kamusal alandak otoparklar dâh l toplam 1.064 (24 Engell )
araçlık açık otopark yer almaktadır.
Gebze Hünkar Çayırı F k r Projes

Ku/Ph.2.3.2 Yatırım proje uygulamalarının
ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak,
projeler %40 oranında kendi
bünyemizde yapılacaktır.
2019 yılı çer s nde 16 projede çalışmalar devam etmekte olup
projeler n %41' kend bünyem zde yapılmıştır.
Bazı öneml projeler;
KEV Sporcu Eğ tmen Eğ t m Merkez F k r Projes
Der nce lçes KEV Tes sler n n bulunduğu 57.800 m² alanda
planlanana proje kapsamında, 250 yataklı otel, kapalı, açık
basketbol ve ten s sahaları, halı saha, kapalı spor salonları, 500
koltuklu tr bün, konferans, sem ner ve eğ t m salonları, ﬁtness
salonu, atlet zm p st , b s klet, doğal yürüyüş ve doğal koşu
parkuru, otopark alanı bulunmaktadır.
İzm t Yürüyüş Yolu F k r Projes
İzm t lçes Merkez Bankası'ndan Eren Cam 'ye kadar yol
güzergahıdır. 1.400 m yürüyüş yolu üzer ndek traﬁk akışı
anal zler yapılarak ana yaya aksı güçlend r l p, mevcut ağaç
dokusu korunması ve zem n kaplamaların yen lenmes n
kapsamaktadır.
Kandıra Yerel Kalkınma Projeler
Kandıra mevk , Akçakayran, Eğ t m Sokak ve Tekkel Küme
Evler bölgeler nde yaşayan Roman vatandaşlar ç n yapılması
planlanan sosyal dönüşüm projes n n mar planları bakanlıktan
onaylanmıştır. Proje kapsamında kend ne a t bahçeler ve araç
park alanları bulunan toplam 219 adet 3+1 müstak l ev
planlanmıştır. Da relerde 1 adet 10 m², 2 adet 8 m² oda, açık
salon mutfak, banyo, 5 m² depo, 10 m² teras planlanmıştır.
Halk Ekmek Satış B r mler Projes
Kocael lçeler nde 9 m² Halk Ekmek Satış Büfeler yapılması
planlanmıştır. Proje kapsamında kent m z n şlek noktalarına
halkın kolay er şeb leceğ yerler bel rlenm şt r. Tüm altyapı
çalışması le b rl kte temel malatı yapılarak, bu hazır çel k
yapıların montajının yapılması planlanmaktadır.

Gebze lçes Çayırova Mahalles nde planlanan projede,
78.551,69 m² alanda planlanmıştır. 1.000 m² Fat h Sultan
Mehmet Otağı, 1.500 m² panorama, 150 m² namazgah, Fat h
Sultan Mehmet Araştırma Merkez ve 4.000 m² m llet
kıraathanes , 20.000 m² Etnospor alanı, küçük satış b r mler
ve 200 m² m llet bahçes planlanmaktadır.

231

2019 Yılı Faaliyet Raporu

232

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Adalet Sarayı Projes
Kartepe'de yapılması planlanan projen n toplam nşaat
alanı 209.814,20 m²'d r. Açık alanı 144.252,05 m² ve 625
araçlık açık otoparkı bulunan proje bodrum kat ve zem n
kata ek olarak 6 ka an oluşmaktadır. Bodrum katında kapalı
otopark alanı 31.000 m² ve 2.028 araç kapas tel d r. Zem n
ka an t baren 6 bloktan oluşan yapı; hukuk mahkemeler
ve ceza mahkemeler olacak şek lde k ana bölümden
oluşmaktadır.
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Ku/Ph.2.4.1 Kurumumuza ait iş makinesi ve
kamyon arızalarının %85'i kurum
imkanları ile giderilecektir.
Beled yem z n araç onarım ve bakım b r m n n,
>Beled yem z n bünyes nde bulunan motorlu araç, ş mak nes ,
sab t tes sler araç ve gereçler n n bakım, onarım ve per yod k
bakımlarını yapmak ve yapılmasını sağlamak,
>Araç, ş mak neler ve sab t tes slerde arıza tesp t ve
kontroller n n yapılmasını, yapılan bu tesp tler sonucu ht yaç
duyulan yedek parça ve sarf malzemeler n tedar k ed lmes n ,
ht yaç duyulanların ambar stokuna dah l ed lmes n sağlamak,
>Atölyede tam r mümkün olmayan ş mak nes ve araçların
p yasada yaptırılmasını sağlamak,
>İlg l b r mler tarafından talep ed len, ekonom k ömrünü
doldurmuş olan araç, gereç ve ş mak neler n n hurdaya ayrılma
şlemler n yapmak veya yapılmasını sağlamak,
>Kaza yapan araçların hasar tesp t n yapmak ç n kurulacak
kom syona tekn k üye vermek,
>Beled yem z n mak ne parkında yer alan araç ve mak neler n
fenn muayene, s gorta ve traﬁk ruhsat değ ş m g b şlemler
yürütmek ve tak b n sağlamak, g b görevler vardır.
Bu görevler çerçeves nde 1.843 şlem yapılmış ve araç ve ş
mak neler m z n % 85' kend mkânlarımız le tam r ed lm şt r.

Ku/Ph.2.5.1 Kurum içi ve kurum dışı
destek hizmetleri sürdürülecektir.
Beled yem z n h zmet alımı haleler kapsamında çalışan
personel n aylık hak ed şler , let ş m g derler , akaryakıt
alımları ve memur öğlen yemeğ alım h zmetler Destek
H zmetler Da res Başkanlığımızca yapılmaktadır.
Bu çerçevede 2019 yılında Personel Çalıştırmaya Dayalı
H zmet Alım İhaleler nde çalışan toplam 3.949 personel n aylık
hak ed ş ve ödemeler le lg l gerekl belgeler hazırlanmış ve
toplam 282.235.533,95 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
Loj st k H zmetler
Beled yem z n ht yacı olan let ş m h zmetler n n; abonel k
açma-kapama, nak l şlemler , arıza b ld r mler vb. şler n tak b
ve gerekl şlemler yapılmaktadır.
2019 yılında Beled yem z n kullandığı Telekom sab t hat,
nternet, GSM, kablo yayın ve toplu SMS'lere a t faturaların
tak pler yapılmış olup toplam 2.223.256,49 TL ödeme
gerçekleşt r lm şt r.
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K ralık Araç H zmetler
Kur um ç ve kur um dışı yapılan araç talepler nde
Beled yem z n akaryakıt ht yacını tem n etmek ç n; 2019
yılında alınmak üzere 2018 yılı sonunda 26.652.000 TL bedell
4.990.000 l trel k akaryakıt hales yapılmış, k ralanan araçlar le
stasyondan yakıt alan d ğer resm ve k ralık araçların akaryakıt
ht yaçları g der lm ş ve toplam 14.804.911,43 TL ödeme
yapılmıştır. Ayrıca 2019 yılında;
>Beled yem z bünyes nde kullanılan tüm araçlara ''Resm
H zmete Mahsustur'' et ketler bastırılarak kullanılması
sağlanmış ve 6.510,00 TL harcama yapılmıştır.
>Beled yem zde kullanılan k ralık t car araçlara adblue yakıt
katkısı alınarak 7.025,00 TL harcama yapılmıştır.
>Araçların otomat k ödeme s stem (OGS-HGS) le lg l
şler n n tak b sağlanmıştır.

Ku/Ph.2.5.2 Kurumumuza ait tesislerin;
tamir, bakım ve onarım işleri
%95 oranında gerçekleştirilecektir
2019 yılı çer s nde Kocael Büyükşeh r Beled yes ne a t 127
adet tes ste bakım, onarım ve tad lat şler yapılmıştır.
Toplu Taşıma Da res Başkanlığı Otobüs İşletmes İdar
B naları Tad latı ve Çevre Düzenlemes
İzm t'te Beled yem z n lg l b r m n n kullanması ç n yapılan
projede, 7.000 m² b na tad latı ve çevre düzenlemes yapılmış ve
2019 yılında 3.680.759,23 TL harcama gerçekleşt r lm şt r.
İzm t Yen doğan Mahalles 5078 Ada 1 Parselde Bulunan
İdar B nanın Tad latı
İzm t lçes Yen doğan Mahalles 'nde bulunan ve toplam alanı
4.980 m² olan projede, bodrum kat, zem n kat ve 1. kat olmak
üzere toplamda 3 katlı mevcut yapının tad latı yapılacaktır. 2019
yılında 158.275,91 TL harcama gerçekleşt r len projede
çalışmalar devam etmekted r.

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Yen S stem Odası Kurulması
İzm t'te h zmet b r m m z n ana s stem odası, büyütülüp
yangına dayanıklı hale get r lerek rev ze ed lm şt r. Mevcut data
s stem n n küçük b r bölümü yedek s stem olarak kullanılmak
üzere bu odada bırakılmıştır. 2019 yılında projeye 3.862.845,83
TL harcama gerçekleşt r lm ş ve proje tamamlanmıştır.
Kartepe Ataevler, Sarımeşe ve Eşme Futbol Sahalarına
Sentet k Ç m Halı Ser lmes
K a r te p e 'd e b u l u n a n A t a e v l e r, S a r ı m e ş e v e E ş m e
mahalleler ndek 12.150 m²'l k alana sentet k ç m halı
ser lm şt r. 2019 yılında proje kapsamında 1.337.251,35 TL
harcama gerçekleşt r lm ş olup ş tamamlanmıştır.
İzm t Çınaraltı Spor Tes sler Tad latı
İzm t'te bulunan Çınaraltı Spor Tes sler 'nde futbol sahası ve
basketbol sahasında yen leme şlemler yapılmıştır. Proje
kapsamında 2019 y ılında 311.436,27 TL harcama
gerçekleşt r lm ş olup ş tamamlanmıştır.
Gebze Çözüm Masası Tad latı
Gebze'de, KBB Gebze H zmet B nası ç nde bulunan çözüm
masası ve g r ş holü, yen b r m mar çözüm le değ şt r lm şt r.
Çözüm masası gen şlet lm ş, zem n kaplamaları, doğramaları
yen lenm şt r. 2019 yılında projeye 266.767,23 TL harcama
gerçekleşt r lm ş ve proje tamamlanmıştır.

Ku/Ph.2.6.1 Etkin bir evrak yönetim
sistemi oluşturulacak, kurum belgelerinin
tamamı tasnif edilerek dijital
ortamda arşivlenecektir.
Beled ye b r mler m zden kurum arş v ne devred len 36.746
adet arş vl k malzeme le lg l ; Devlet Arş v H zmetler
Hakkında Yönetmel ğe uygun olarak 573.403 şlem
gerçekleşt r lm ş ve 14.430 adet dosya mha ed lmek üzere
ayrılmıştır.
Faal yet dönem ç nde Beled yem ze; kurum ve kuruluşlar le
vatandaşlardan 90.431 evrak ve d lekçe, 62.246 adet sosyal
yardım başvurusu, 23 adet yazılı soru önerges ve 48 Resm
Gazete b lg lend rmes gelm şt r.
Beled yem zden kurum ve kuruluşlar le vatandaşlara; toplam
85.954 gönder yapılmış ve 430.782,54 TL harcama
gerçekleşt r lm şt r

Ku/Ph.2.7.1 Belediye öz gelirlerini
artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle
ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.
Beled yem z n Kaynak Gel şt rme ve İşt rakler Da res
Başkanlığının h zmet kal tes n n yükselt lmes ve alanında
uzman personel yle şt rakler m z n faal yetler n n Kocael
Büyükşeh r Beled yes faal yetler

le koord nel olarak

yürütülmes sağlanmış ve şt rakler m zle b rl kte gel r artırıcı
çalışmalar ç n faal yetler gerçekleşt r lm şt r.
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MALİ YÖNETİM
HİZMETLERİ
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Ku/Ph.3.1.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2019 yılı sonunda %95 oranında
bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.
2019 Mal yılında;
> 2.297.115.055,86 TL bütçe g der yapılmış olup, %67,76 oranında g der gerçekleşmes ,
> 2019 mal yılında 2.378.816.786,05 TL bütçe gel r sağlanmış olup, %70,17 oranında gel r gerçekleşmes sağlanmıştır.

Ver len Bütçe

G der B ü t ç e s

Gerçekleşen Bütçe

2 0 1 7 Yılı

2 0 1 8 Yılı

Gel r Bütçes

2.297.115.055,86

2.378.816.786,05

2.786.391.181,84

2.604.688.262,22

2.318.632.218,10

2.297.115.055,86

3.390.000.000,00

2.378.816.786,05

3.390.000.000,00

Gel r Bütçes

2.254.390.259,86

Yıllar İt bar yle Bütçe Karşılaştırmaları

2019 Yılı Bütçe Karşılaştırmaları

2 0 1 9 Yılı

G der Bütçes

Bütçe şlemler kapsamında 2019 yılında;
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> Haz ne ve Mal ye Bakanlığına olan borçlarımızın tak b ve
bütçe ödenek kontroller düzenl b r şek lde yapılmıştır.
> Bütçen n %35,49'una tekabül eden 1.203.156.509,84 TL
bütçe ç aktarma yapılmıştır.
> Yıl sonunda harcanmayan 398.608.818,16 TL tutarındak
bütçe ödenekler tenk s ed lm şt r.
> TÜİK ve Stratej ve Bütçe Başkanlığının üçer aylık per yodlar
hal nde stem ş olduğu anketler ve b lg formları gönder lm şt r.

5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun
30'uncu maddes nde; “Genel yönet m kapsamındak dareler
bütçeler n n lk altı aylık uygulama sonuçları, k nc altı aya
l şk n beklent ler ve hede er le faal yetler n kapsayan malî
durumu temmuz ayı ç nde kamuoyuna açıklar” den lmekted r.
Bu kapsamda oluşturulan 2019 Yılı Kurumsal

Kota Uygulaması
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62'nc maddes n n (ı)
bend nde “Bu Kanun'un 21 ve 22'nc maddeler ndek parasal
l m tler dâh l nde yapılacak harcamaların yıllık toplamı
İdareler n bütçeler ne bu amaçla konulacak ödenekler n
%10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça
aşamaz” den lmekted r. Bu kapsamda 21/f ve 22/d
kapsamındak mal ve h zmet alımları le yapım şler ç n
harcama b r mler bazında kota bel rlenm şt r.
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Mal Durum ve Beklent ler Raporumuzda,
Kurumumuza a t lk altı aylık gel r-g der bütçe gerçekleşme
ver ler ve yürütülen faal yetler paylaşılmış ve bu ver ler nden
hareketle k nc altı aylık d l mde gel r-g der bütçe gerçekleşme
beklent ve hede er bel rlenm ş ve yapılması planlanan
faal yetlere l şk n b lg lere kısaca yer ver lm şt r. Hazırlanan bu
rapor temmuz ayı çer s nde web s tem zde yayınlanmıştır.
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Mahall İdareler Bütçe Hazırlama Sürec Eğ t m
18 Haz ran 2019 tar h nde Beled yem z mecl s salonunda Bütçe
Şube Müdür Vek l m z Murat USTAOĞLU tarafından
gerçekleşt r len eğ t me, da re başkanlıklarında ve lçe
beled yeler m zde görevl bütçe sorumluları katılmıştır.
Eğ t m çer ğ nde; 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol
Kanununda yer alan bütçe tanımı, bütçe lkeler , stratej k plan
ve performans programı le bütçe l şk s , performans esaslı
bütçelemen n önem , bütçe kodlaması ve anal t k bütçe
sını andırması konuları ele alınmış, Mahall İdareler Bütçe ve
Muhasebe Yönetmel ğ çerçeves nde g der bütçe tekl er ç n
doldurulması gereken cetveller ve d kkat ed lmes gereken
hususlar hakkında b lg ver lm şt r.
Ayrıca harcama yetk l s n n sorumluluklarının kapsamı ve
yapılacak harcamalarda ödenek yetmemes durumlarında
yapılab lecek bütçe aktarma çeş tler le kes n hesap ve
borçlanma konuları üzer nde durulmuştur.
Söz konusu eğ t m talep üzer ne Gebze (13.06.2019) ve Körfez
(12.07.2019) lçe beled yeler nde de ver lm şt r.
Afet ve Ac l Durum Yatırımları Hakkında B lg lend rme
Eğ t m
Büyükşeh r Beled yeler ve İl Özel İdareler Tarafından Afet ve
Ac l Durumlar le S v l Savunmaya İl şk n Yatırımlara Ayrılan
Bütçeden Yapı lacak Harcamalara Da r Yönetmel k
kapsamındak harcama ve yatırımlar hakkında, kurumumuz
da re başkanları ve şube müdürler ne, Bütçe Şube Müdür
Vek l m z Murat USTAOĞLU tarafından 2 Aralık 2019
tar h nde eğ t m ver lm şt r.

Ku/Ph.3.2.1 Gelir kaynaklarının beyan ve
tahsilât süreçleri iyileştirilerek 2019 yılı
sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar
%80 oranında tahsil edilecektir.
Kocael Büyükşeh r Beled yes gel rler nde 2019 yılında toplam
2.476.330.992,21 TL tahakkuk gerçekleşm ş ve net
2.378.816.786,05 TL bütçe gel r tahs l ed lerek stratej k hedef
olarak bel rlenen %80 tahakkuk/tahs lat oranı %96,06 olarak
gerçekleşm şt r.
Tahs lat şlemler , merkez h zmet b nasında 2 adet, Gebze
H zmet B nasında 1 adet olmak üzere toplam 3 adet vezne,
kurum web s tem z üzer nden, e-beled ye uygulamalarında yer
alan onl ne vezne h zmet nden, da re başkanlıklarında faal yet
konuları le lg l sab t ve mob l tahs lat şlem yapmak üzere
yetk lend r lm ş muhasebe yetk l ler le yapılmaktadır. D ğer
tahs latların tamamı se bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu
çerçevede; 2019 yılında toplam 2.389.276.170,76 TL'l k
tahs lat yapılmıştır. Bu tutarın; 1.973.345.742,64 TL's (vezne
ve bankalar aracılığıyla) nak t, 10.926.460.73 TL's kred kartı,
403.608.146,58 TL's mahsuben ve 2.025.820,81 TL's onl ne
vezne tahs latı olarak gerçekleşm şt r.
Bunun yanında:
>Yapılan beyan ve tesp tler sonucunda, 2018 yılı sonunda
13.096 olan lan ve reklam verg s mükellef sayısı, 2019 yılı
sonunda 13.137 k ş ye ulaşmıştır.
>Kocael Adl yes 'nde bulunan 4 adet Sulh Mahkemes ve 7
adet İcra Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, M ll Emlak
Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'nce satışa çıkarılan
taşınır ve taşınmazların; Beled yem z mezat salonunda ve lg l
mahkeme ve cra müdürlükler n n bel rled ğ yerlerde satışları
yapılmaktadır.

Tahakkuk/Tahs lat Oranları
Gel r Türü
Verg Gel rler

Toplam Tahakkuk
(TL)

2019 Yılı
Net Tahs latı
(TL)

Oran
(%)

49.988.632,75

38.274.099,11

76,57

181.213.870,51

142.687.614,60

78,74

107.407,09

107.407,09

100

2.149.439.660,03

2.102.359.618,79

97,81

Sermaye Gel rler

58.614.732,16

58.421.356,79

99,67

Alacaklardan Tahs latlar

36.966.689,67

36.966.689,67

100

2.476.330.992,21

2.378.816.786,05

96,06

Teşebbüs ve Mülk yet Gel rler
Alınan Bağış ve Yardım İle Özel Gel rler
D ğer Gel rler

Toplam

239

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Ku/Ph.3.3.1 Belediyeye ait gayrimenkuller etkin yönetilecek, 2019 yılı sonunda kiraya
verilebilecek taşınmazların doluluk oranı arttırılacaktır.
Beled yem ze A t Taşınmazlar İle İlg l İşlemler
Beled yem z mülk yet nde 4.046 adet tapuya kayıtlı taşınmaz
bulunmakta olup, 962 adet kat mülk yetl , 3.084 adet ana
gayr menkul n tel kl olmak üzere tamamının araz tesp t
yapılmıştır. Ayrıca 8 adet c ns değ ş kl ğ (yapılı hale gelme ve
yapısız hale gelme), 44 adet kadastro kontrollük şlem (İfraz,
B rleşt rme, İhdas, Yola Terk ve Parka Terk) tamamlanmıştır.

GEBZE %5

DİLOVASI %4

DERİNCE %4

DARICA %3

BAŞİSKELE %13

ÇAYIROVA %3

Beled yem ze A t Taşınmazların İlçelere Göre Dağılımı

1 adet 142.09 m² yüzölçümlü taşınmaz bağış yolu le 3 adet
57.771,94 m² yüzölçümlü taşınmaz 13.900.00,00 TL bedelle
olmak üzere toplamda 4 adet 57.914,03 m² yüzölçümlü
taşınmaz 13.900.00,00 TL bedelle dev r alınmıştır.
74 adet 418.689,80 m² yüzölçümlü taşınmaz bedels z olarak
tahs s ed lm ş ve 27 adet 1.036.350,41 m² yüzölçümlü taşınmaz
bedels z olarak tahs s alınmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre 153 adet taşınmaz toplam 4.131.426,00 TL
bedelle satılmıştır. 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddes n n
3. bend ne göre 3 adet 444,22 m² yüzölçümü h sse/taşınmaz
228.529,00 TL bedelle geç c 16. maddes ne göre (İmar Barışı)
3 adet 582,65 m² yüzölçümü h sse/taşınmaz 275.115,00 TL
bedelle satılmıştır.
Orman Bölge Müdürlüğünden ver len 419.286,16 m² orman
zn karşılığında 73.051,85 TL z n bedel ödenm şt r.
Beled yem ze A t Gayr menkuller n K ralama İşlemler

Gruplara Göre K racıların Dağılım Tablosu
KÖRFEZ % 6

RTEPE % 4

MÜRSEL %2

%2
NDI

İZMİT % 44

GÖLCÜK %10

Beled yem z n şyerler nde 2019 yılı sonu t bar yle toplam 528
k racı bulunmaktadır.

İlg l da re başkanlığımız tarafından 1 adet 225,23 m²
yüzölçümlü taşınmaz bedels z olarak Vakı ar Genel
Müdürlüğüne, 2 adet 1.995,01 m² yüzölçümlü taşınmaz
57.910,15 TL bedelle Toplu Konut İdares ne, 322 adet
472.416,78 m² yüzölçümlü taşınmaz 80.522.230,07 TL bedel
üzer nden ayn sermaye artırımı olarak taşınmaz devr yoluyla
İZAYDAŞ A.Ş'ye, 2 adet 2.029,21 m² yüzölçümlü taşınmaz
1.810.907,00 TL bedelle Beled yem z verg borçlarına
mahsuben Mal ye Haz nes ne dev r ed lm şt r.
Toplamda 3 adet bedels z olmak üzere 327 adet 476.666,23 m²
yüzölçümlü taşınmaz 82.391.047,22 TL bedelle kamu kurum
ve kuruluşlarına dev r ed lm şt r.
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Grubu

K racı Sayısı

Term naller

47

Kültür Merkezler

11

İş ve Alışver ş Merkezler

6

Beled ye H zmet B naları

12

Sah l ve Park İşyerler

120

Hal Tes sler (Meyve Sebze ve Balık)

140

Mezbaha Tes sler

13

Muhtel f Yerler

51

Kalıcı İş Merkezler

47

Kocael Fuar Alanı

81

Toplam

528

2019 yılında;
> 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre Beled yem zce
yapılan 201 haleden 127 aded ç n k ralama yapılarak k ra
sözleşmes mzalanmıştır.
> Beled yem z n d ğer b r mler nce h zmet ve faal yetler n
sürdürmek üzere 64 adet ş yer n n k ralaması ve süre uzatımı
yapılarak lg l b r mlere tesl m ed lm şt r.
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Ku/Ph.3.4.1 Muhasebe süreci
iyileştirilerek ödeme emirleri
ortalama 2 işgününde onaylanacaktır.
B r mlerden gönder len ödeme em rler Harcama Belgeler
Yönetmel ğ ve lg l mevzuata göre kontrol ed lm ş ve ortalama
2 ş günü çer s nde muhasebeleşt r lm ş ve 38.243 adet
muhasebe yevm ye kaydı yapılmıştır.
Bu çerçevede 2019 yılında;
> Beled yem zden emekl olan k ş lere lg l da ren n
ödeneğ nden toplam 13.033.492,96 TL tutarında kıdem
tazm natı ödemes yapılmıştır.
> 697.566 TL avans, 56.750 TL görev yolluğu avansı ve
2.575.844 TL kred avansı ödemes yapılmıştır.
> 426 adet 349.384.419 TL değer nde tem nat mektubu g r ş
kaydı ve 492 adet 643.213.590 TL değer nde tem nat mektubu
çıkış kaydı yapılmıştır.
> Dönem gel r ve g der ver ler üç aylık dönemler hal nde
Mal ye Bakanlığı KBS s stem ne kayded lm şt r.
> Her ay düzenl olarak ver len verg beyannameler ne
st naden, 2019 yılında Verg Da res ne 45.675.371,82 TL
Stopaj ve 17.457.182,69 TL Damga Verg s olmak üzere
toplamda 63.132.554,51 TL ödeme yapılmıştır.
> Emekl Sandığına ver len aylık b ld rge pr m borcuna karşılık
25.567.500 TL, s gorta pr m borcuna karşılık se 39.615.745
TL olmak üzere; 2019 yılında Sosyal Güvenl k Kurumuna
toplamda 65.183.245 TL ödeme yapılmıştır.
> 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarımızdan
Verg Da res ne 48.829.302 TL, Emekl Sandığına 7.315.254
TL, Sosyal Güvenl k Kurumuna 38.280.936 TL olmak üzere
toplamda 94.425.492 TL süreler ç nde ödenm şt r.
(Beled yem z n vades geçm ş verg ve s gorta borcu
bulunmamakta olup bu tür borçlar vades nde ödenmeye devam
etmekted r.)

YBS-Muhasebe F ş G r ş Ekranı

Ku/Ph.3.5.1 Stratejik yönetim kültürünün
benimsenmesinin sağlanması amacıyla
2019 yılında 1 adet kurumsal değerlendirme
toplantısı yapılacaktır.
Bel rlenen performans hede er , bu hede ere ulaşmak ç n
yürütülecek faal yetler le bunların kaynak ht yacı ve
performans göstergeler , performans programında
bel rlenmekted r. Bununla b rl kte programdak hede ere ne
derece ulaşıldığı tesp t ed lerek, değerlend r lmekte ve buna
göre yen karar alınmasına altlık teşk l edecek değerlend rme
toplantıları ve elektron k ortamda performans raporlaması
düzenl per yotlarla yapılmaktadır.
Kocael Büyükşeh r Beled yes 2018 Yılı Faal yet Raporu
2018 Yılı Faal yet Raporumuz, 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m
ve Kontrol Kanununun 41' nc maddes ne dayanılarak; Faal yet
Raporları Hakkında Yönetmel kte bel rlenen usul ve esaslar
doğrultusunda b r mal yılın faal yet sonuçlarını gösterecek
şek lde hazırlanmış ve mecl se sunularak kabul ed lm şt r.
Kocael Büyükşeh r Beled yes 2020-2024 Stratej k Planı
Kocael Büyükşeh r Beled yes 2020-2024 Stratej k Planı, 5216
Sayılı Büyükşeh r Beled yes Kanununun 7'nc ve 18' nc
maddes , 5393 Sayılı Beled ye Kanununun 41' nc maddes ve
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 9'uncu
maddes gereğ hazırlanmış ve beled yem z mecl s nde
görüşülerek kabul ed lm şt r. Çalışmada stratej k planlama
ek b ne, stratej k plan alt çalışma gruplarına çeş tl eğ t m
programları düzenlenm şt r.
Stratej k Planda, 3 dönüşüm alanı, 11 h zmet alanı ve bu h zmet
alanlarının altında 17 stratej k amaç, 82 stratej k hedef ve 379
performans gösterges yer almakta olup faal yetler yıllara göre
hazırlanacak performans programları le tak p ed lecekt r.
Kocael Büyükşeh r Beled yes 2020 Mal Yılı Performans
Programı
5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun 41' nc
maddes ne dayanılarak hazırlanmaktadır. B r kamu dares n n
program dönem ne l şk n performans hede er n , bu hede ere
ulaşmak ç n yürütecekler faal yetler le bunların kaynak
ht yacını ve performans göstergeler n çeren programdır. Çıktı
ve sonuç odaklı b r anlayışla, doğru ve güven l r b lg ye dayalı,
mal saydamlığı ve hesap vereb l rl ğ sağlayacak şek lde
hazırlanan 2020 Mal Yılı Performans Programı, Kocael
Büyükşeh r Beled yes Mecl s 'nde onaylanarak 1 Ocak 2020
tar h t bar yle yürürlüğe g rm şt r.
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YÖNETİMİ
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Ku/Ph.4.1.1 2019 yılı için, mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları
düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
2019 yılında, 54 adet h zmet ç eğ t m düzenlenm ş ve toplam
572 saat eğ t m ver lm şt r. Eğ t mlere 2.548 personel m z
katılmış ve ortalama 4,5 saat eğ t m sonucunda memnun yet
oranı %88,26 olarak bel rlenm şt r.
Personel m z n meslek ve k ş sel gel ş m ne yönel k olarak
2019 yılında;
> Sanay ve Teknoloj Uzmanı Mehmet Ek nc tarafından “4734
Sayılı Kamu İhale Kanunu 3-U Maddes ” konulu eğ t m,
> Mal ye Bakanlığı Muhasebat Baş kontrolörü Mesut Hastürk
tarafından “5018 Sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol
Kanunu” konulu eğ t m,
> Öğret m üyeler Prof. Dr. Al Haydar Kayhan, Doç. Dr. Fat h
Cet şl ve Prof. Dr. Sam Arsoy tarafından “Türk ye B na
Deprem Yönetmel ğ ve Uygulaması” konulu eğ t m,
> Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları Uzmanı İhsan Ataöv
tarafından “Kurumsal Tems l ve Görgü Kuralları” konulu
eğ t m tüm çalışanlarımıza sunulmuştur.
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Proje Yazma Ve Yürütme Eğ t m
14-15 Kasım 2019 tar hler nde Beled ye Mecl s Salonunda
Endüstr Yüksek Mühend s İbrah m COŞKUN tarafından
gerçekleşt r len eğ t me Büyükşeh r Beled yes , lçe beled yeler
ve İSU Genel Müdürlüğü'nde Avrupa B rl ğ proje oﬁsler nde
ve çeş tl proje departmanlarında görev yapan ayrıca proje
yazımı konusunda kend n gel şt reb lecek ve proje
üreteb lecek personel katılım sağlamıştır
Eğ t mde proje döngüsü yönet m , mantıksal çerçeve yaklaşımı
ve mantıksal çerçeve matr s g b konular ver len örnekler
çerçeves nde detaylandırılarak şlenm ş, faal yet planlaması,
detaylandırılması g b konulara değ n lm ş ve personel gruplar
hal nde çalışmalar yaparak b rer proje örneğ hazırlamıştır.
Personel n yaptığı çalışmalar ve kabul olmuş, tamamlanmış
örnek b r h be projes katılımcılarla b rl kte ncelenm şt r.
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Ku/Ph.4.2.1 Personel işlemlerine
ait iş süreçleri iyileştirilecektir.
Beled yem zde da ma daha yetk n, ver ml ve yen l kç
çalışmalar yapılması vatandaş odaklı h zmet anlayışımızın en
büyük kanıtıdır. İnsan kaynaklarının etk n kullanımı
Beled yem z n stratej k amaçlarının daha ler sev yelere
ulaşmasında ve b reysel ş gören ht yaçlarının karşılanmasında
öneml b r noktadır. Mevcut şler n ne olduğu, nasıl yapıldığı ve
personel n görev, yetk ve her b r ş ç n gerekl özell kler n ne
olduğu nsan kaynakları aracılığıyla bel rlenmekted r.
Beled yem z kaynaklarının etk l ve ver ml kullanılması ve
kal teden ödün vermeyen b r h zmet anlayışıyla, şe göre
çalışması gereken personel n bel rlenmes ve söz konusu
personel n n tel k, unvan ve sayısı göz önüne alınarak personel
st hdamı yapılması hede enerek Beled ye ve bağlı kuruluşları
le mahall dare b rl kler norm kadro lke ve standartlarına
l şk n esaslarda bel rlenen norm kadro sayılarına göre
Beled yem z kadroları hdas ed lmekted r.
Bu çerçevede yürütülen ş anal z çalışmaları kapsamında 1.629
personelle yüz yüze görüşmeler yapılarak poz syonların görev
tanımları çıkarılmıştır.
2019 yılında personel şlemler çerçeves nde gerçekleşt r len
çalışmalar;
>3308 Sayılı Meslek Eğ t m Kanununa göre 2018-2019 yılı
eğ t m öğret m dönem nde Beled yem zde 274 öğrenc becer
eğ t m n , 359 öğrenc ün vers te stajını, 30 öğrenc se l se
stajını yapmıştır.

>İnsan Kaynakları ve Eğ t m Da res Başkanlığımız tarafından
b reysel ve kurumsal gel ş m sağlamak ve sürekl hale get rmek
ç n, uygulamada karşılaşılan sorunları ve ht yaçları tesp t
etmek amacıyla “Eğ t m Talep Ekranı” kurulmuş ve böylece
personele sted ğ zaman ht yaç duyduğu eğ t m ç n
Beled yem z portalı üzer nden başvuru yapma mkânı
sağlanmıştır.
>2019 yılında Personel Devam Kontrol S stem (PDKS) 40
adet yen c haz montajı, 106 adet bakım ve arıza g der lmes
şlemler yapılmıştır.
>04-05-06 N san 2019 tar hler nde Kocael Büyükşeh r
Beled yes Uluslararası Fuar alanında gerçekleşt r len “Kocael
İnsan Kaynakları İst hdam Fuarı ve Kar yer Günler ”
programına proje ortağı olarak katılım gerçekleşt r lm şt r.
>Personel m z n bordro, güvenl k soruşturması, nak l, z n,
emekl l k vb. şlemler yapılmıştır.

Ku/Ph.4.3.1 Çalışan memnuniyetini
arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar
2 adet etkinlik düzenlenecektir.
Çalışanlara yönel k mot vasyon artırıcı etk nl kler ş yoğunluğu
neden yle 2019 yılında düzenlenemem ş ancak Beled yem ze
naklen atanan memur ve yen göreve başlayan sözleşmel
personele yönel k düzenlenen oryantasyon eğ t mler nden
sonra, beled yem z n öneml projeler ve Kocael 'n n tur st k
yerler n çeren programlar düzenlenm şt r.
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BİLGİ VE TEKNOLOJİK
KAYNAKLAR
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Ku/Ph.5.1.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi arttırılarak 2019 yılı sonunda
% 80 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Beled yem z n ht yacı olan b l ş m malzemeler ç n b r mlere
tekn k rapor ver lm şt r. Bu doğrultuda 2019 yılında;
>İlg l b r mler n taleb ne göre (b rçoğuna yer ne g d l p ht yaç
anal z yapıldıktan sonra) tonerden b lg sayara, p lden
telev zyona, fotoğraf mak nes nden hel kopter kameraya kadar
tüm b l ş m malzemeler ç n tekn k şartname oluşturulmuştur.
>Şartnames ver l p alıma çıkılan malzemeler Beled yem zce
ncelenerek gerekl tesp t ve kurulumlar yapılmış, şartnameye
uymayan ürünler lg l ﬁrmaya ger gönder lm şt r.
>Alınan tüm b l ş m malzemeler n n Beled yem z tarafından
tasarlanan yen yazılımla envanter kaydı yapılmış, barkod ve
karekod et ket yle garant ve serv s güvenl ğ sağlanmıştır.
>İlkokul, ortaokul ve l seler olmak üzere 80 okula robot k
kodlama teknoloj sını arı kurulumu yapılması ç n gerekl
araştırmalar yapılmış, ht yaçlar bel rlenm ş ve hale şartnames
oluşturulmuştur.
Dokümantasyon ve Fotokop H zmetler
Doğa b l nc ve ekonom k tasarru ar göz önüne alınarak
merkez s stem yazıcı h zmetler ne devam ed lm ş ve tüm ç ve
dış b r mler n çıktı şler 2019 yılı ç n yüklen c ﬁrma tarafından
gerçekleşt r lm şt r.
Her ay çıkarılan raporlar tüm müdürlüklerle paylaşılmış ve
gereks z çıktı alımının önüne geç lerek kağıt tasarrufu yapılmış
ve karbon salınımı azaltılmıştır.
Network Altyapı Kurulum H zmetler
Dış B r mler
Kuruma bağlı b r mler n muhtel f yerlerde açılan yaklaşık 10
ad e t y e n h z m e t b n a s ı n ı n n e t w o r k a l t y a p ı s ı n ı n
projelend r lmes , kurulumu ve bakım h zmetler ver lm şt r.
Tüm kullanıcılarımıza; Arıza B ld r m Programı (YBS)
üzer nden gelen şlet m s stem , program, b lg sayar, yazıcı,
modem, tarayıcı g b arızaların bakım, onarım ve kurulum
şlemler h zmet ver lm şt r.
Uzak Masaüstü Desteğ
Gerek dış b r m personel n n gerekse muhtarların program ve
şlet m s stem ayar kaynaklı arızalarına; merkez m zden uzak
masaüstü bağlantı programı yöntem le destek ver lm şt r.
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Faks Maker Desteğ : Kurumumuzda s stem faal yete
geç r lerek, faks şlemler nde gereks z çıktı alma şlemler n n
önüne geç lm ş ve e-posta sunucusu üzer nden yürütülen bu
h zmet le faks c hazları kullanımı asgar sev yeye nd r lm şt r.
Karbon em syonun düşürülmes ne katkı sağlanmıştır. 2019
yılında alınan ve gönder len faks sayısı 130.461 ade r.
Muhtarlıklar: Kocael 'n n 12 lçes nde bulunan toplam 472
muhtarımıza aylık rut n olarak; uzaktan ve b zzat yer nde olmak
üzere tekn k destek h zmet ver lm şt r.
O r ga n z a s yo n D e s te k l e r : B e l e d ye m z n b ü y ü k
organ zasyonlarında (Kartepe Z rves , K tap Fuarı, Lale
Fest val , Tar h Sempozyumu, 23 N san vb.) kes nt s z nternet
sağlanması ve sunum konularında b l ş m desteğ ver lm şt r.
S stem Yönet m H zmetler
Beled yem z bünyes ndek h zmet b nalarına ve vatandaşa
ver len h zmetler ç n sunucu ve ağ s stemler n n kurulum, test,
devreye alma ve s stemler n s ber tehd tlere karşı güvenl ğ n n
sağlanması ç n b l ş m süreçler yönet lmekted r. Yürütülen bu
süreçler kapsamında,
Sunucu h zmetler nde,
> Kurum ç ne h zmet veren MIS (Beled ye Otomasyon
Uygulaması), GIS (Coğraﬁ B lg S stemler ), nternet sağlayıcı,
e-posta, ant v rüs, ntranet, d j tal arş v, hafr yat, enerj tak p,
araç tak p g b b rçok sunucunun kurulum, test, devreye alma ve
kaynak planlama h zmetler ver lm şt r.
> Kurum dışına h zmet vermekte olan, web s tes , Kent Rehber ,
şeh r kameraları, çağrı merkez , e-kocael , e-komob l, Kocael
Yürüyüş Parkurları, Çek-İlet Kocael g b b rçok uygulama
sunucusunun kurulum, test, devreye alma ve kaynak planlama
h zmet ver lm şt r.
> Beled yem z tarafından yürütülen projelere sunucu ve altyapı
desteğ ver lm şt r. Projelerden bazıları;
* Büyükşeh r 153 Çağrı Merkez
* Ormanya Doğal Yaşam Parkı
* Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanes
* Solaklar Asfalt Şant yes
* Kocael Kongre Merkez
> Kurum bünyes nde h zmet veren uygulamalarla lg l olası
sorunlara karşı yedekleme h zmet ver lm şt r.
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Ağ H zmetler
> Kurum merkez ve 65 ayrı dış b r mde kullanılan kablolu ve
kablosuz nternet altyapısının kurulum ve desteğ ver lm şt r.
Destek ver len h zmet yerler nden bazıları;
* Kocael Uluslar Arası Fuar Merkez
* SE B l m Merkez
* S v l Toplum Merkezler
* Süleyman Dem rel Kültür Merkez
* Akıllı B s klet Durakları Altyapı Projes (KOBİS)
> Kurum h zmet alanlarının kamera güvenl k s stemler ve
telefon haberleşme s stemler ç n ht yaç duyulan network
altyapısı kurulum ve destek h zmet ver lm şt r.
> Kurum bünyes nde h zmet vermekte olan sunucuların ht yaç
duydukları ağ s stemler n n kurulum ve desteğ ver lm şt r.
Proje ve Tekn k Şartname H zmetler
Beled yem z tarafından yen lenen ve yen den yapılan b nalarda
sunucu ve ağ s stemler altyapısının planlanması ve
projelend r lmeler yapılarak, gerekl tekn k (şartname, kontrol
g b ) destek ver lm şt r. Destek ver lenlerden h zmet
yerler m zden bazıları;
> B lg evler
> KO-MEK H zmet B naları
> UKOM Traﬁk Kontrol Merkez

Elektron k Haberleşme Altyapısı H zmetler
Elektron k haberleşme altyapıları, kamu kurumları le B lg
Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumundan (BTK) serv s sağlayıcısı
onayı alan ﬁrmaların data ses, görüntü h zmetler n yüksek
standartlarda daha hızlı ve güvenl şek lde vatandaşa ulaştırması
ç n hazırlanan alt yapıdır.
Elektron k haberleşme altyapısı oluşturulması kapsamında
Beled yem z taraf ından yapı lan alt yapı ve üst yapı
çalışmalarında (yol kaldırım, köprü, kavşak, park vs.)
elektron k haberleşme altyapısına b rleşt r lmek üzere boş boru
bırakılmak suret le 7.000 metre güzergah hazır hale get r lerek
10.000 metre göz çoklayıcı boru döşenm ş, 300 farklı
lokasyonda bakım ve onarım şlemler gerçekleşt r lm şt r.

Bunlara laveten 120.000 metre güzergahın ﬁz ksel ortamda
tesp t yapılıp d j tal ortama aktarılmıştır.
Bunun yanı sıra Beled yem z tarafından koord nasyonu yapılan
projelerde etk lenen elektron k haberleşme altyapılarının
koord nasyonunu ve gerekt ğ durumlarda deplases
Beled yem z tarafından yürütülmekted r.
Bu kapsamda destek ver len projelerden bazıları;
* Tramvay Projes Uzatma Kolu Yapım İş
* Gölcük Mareşal Fevz Çakmak Caddes Projes
* Kocael General Memduh Tağmaç Kışlası Komutanlığı Projes
* Sal m Derv şoğlu Caddes Gen şleme Çalışması Yapım İş
* Al kahya Stadı Bağlantı Yolu Projes
* Darıca Ceng z Topel Caddes Projes
Tes s ed len elektron k haberleşme altyapıları elektron k
haberleşme kanunu le BTK'dan serv s sağlayıcısı onayı alan
ﬁrmalara k ralanmaktadır. Bu ﬁrmalara ve kamu kurumlarına
tek b r altyapı kullandırarak şehr n altyapısının planlanması le
b rl kte mükerrer kazıların önüne de geçm ş bulunmaktayız.
2019 yılı çer s nde toplam 273.096 metre elektron k
haberleşme altyapısı k ralanmıştır. Yapılan bu k ralama
sözleşmeler nden 1.520.611,83 TL gel r elde ed lm şt r.
Beled yem z tarafından yapılan büyük projelere uzmanlık alanı
olan şlerde destek (şartname, kontrolörlük, koord nasyon,
proje g b ) ver lmekted r.
Bunlardan bazıları;
> D g tal S gnage ve LED Ekran Projeler
> KO-MEK Şubeler Elektron k Haberleşme Altyapı Projes
> Kongre Merkez Senato Odası Projes
> Solaklar Asfalt Şant yes Elektron k Haberleşme Altyapı
Projes
> Büyükşeh r 153 Çağrı Merkez Kartlı Geç ş S stem
> Akıllı B s klet 3. Etap Elektron k Haberleşme Altyapı Projes
> Ormanya F ber Opt k Altyapı Bağlantısı
> Mannesman Kongre Merkez S stem Odası Projes
> İzm t Modern Mezbaha PDKS S stemler
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Elektron k haberleşme altyapısı kapsamında d ğer yapılan şler;

Tels z S stem H zmetler

> Kocael genel nde elektron k haberleşme altyapılarının
k ralamalarının yapılması projeler n kontroller n n yapılması,
elektron k haberleşme geç ş hakkı sözleşmeler n n tak pler n n
yapılarak yen leme sözleşmeler n yapılması, sözleşme
şartlarının yer ne get r lmeler sağlanmaktadır.
> Kocael genel nde ortak elektron k haberleşme altyapılarının
bakım, onarım, deplase, arıza şler n n planlanarak
koord nasyonu sağlanmaktadır.
> AYKOME koord nasyon toplantılarına katılım sağlanıp ortak
elektron k haberleşme altyapılarının korunması deplase ve yen
altyapı oluşturulması şler n n planlaması ve
koord nasyonunun sağlanması yapılmaktadır.
> AYKOME toplantılarına katılım sağlanmaktadır.
> AYKOME altyapı ver s yazışmalarının yapılması stenen
ver ler CAD ortamında hazırlanarak koord natlı b r şek lde
AYKOME'ye projelerde kullanılmak üzere gönder lmekted r.
> Gelen k ralama başvurularının ncelenerek saha çalışmaları
yapılarak k ralama şlemler n n yapılmaktadır.
> F ber opt k altyapı bakım hales ş yapılmıştır.

Beled yem zde Sayısal Tels z S stem ne a t 10 s te olarak, 354
adet el tels z , 45 adet araç tels z ve 18 adet sab t merkez tels z
b r mler tarafından kullanılmaktadır. Sayısal tels z s stem nde
24 adet UHF tels z frekansı, 5 adet radyol nk frekansı ve 3 adet
yakın kanal s mplex frekansı kullanılmakta olup her yıl OKTH
olarak dışardan h zmet alınmaktadır. S stem n 7/24 ayakta
kalması ç n arıza, bakım ve onarım şler yapılmaktadır. Bu
çerçevede,

F ber Opt k Altyapı H zmetler
Beled yem z kontrolünde oluşturulan elektron k haberleşme
altyapılarını kullanarak, ﬁber opt k kablo çekmek suret le
Kocael genel nde kend ﬁber opt k ağını gen şletmeye devam
etm şt r.
Beled yem z bu ﬁber opt k ağ üzer nden ver , ses ve görüntü
let ş m n n yüksek standartlarda yapılmasını sağlanmaktadır.
Bu kapsamda daha hızlı, güvenl ve kes nt s z b r h zmet
sürekl l ğ sağlanmıştır. H zmet kal tes n de ar ırmaktadır.
Kocael genel nde Beled yem z uhdes nde olan parklar, h zmet
b naları ve tes sler g b alanlarda; kamera s stemler n n daha
kal tel ve kes nt s z h zmet vereb lmes ç n ﬁber opt k kablo le
altyapıları yapılmıştır. Bu kapsamda görüntü h zmetler n n
merkez s stem le kayıt altına alınması vatandaşların ve kamu
mallarının güvenl ğ ; ﬁber opt k teknoloj s le daha yüksek
standartlarda h zmet vermes sağlanmıştır. Bu projelerden
bazıları;
* Ormanya Kamera Altyapısı
* Asfalt Şant yes Otobüs İşletmes Kamera Altyapısı
* Büyükşeh r 153 F/O Altyapısı
* Akıllı B s kletler
* Solaklar Asfalt Şant yes
* KO-MEK Şubeler
KGYS le yapılan protokoller kapsamında Beled yem ze a t
F ber Opt k Altyapı 1.150 km'ye ulaşmıştır.
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> 10 adet tels z röle stasyonunun ve merkez b na ana kontrol
merkez n n çalışması tak b yapılmıştır.
> B r mler n kullandığı tels z c hazlarının bakım ve onarımının
tak b yapılmıştır.
> 15 günlük per yotlarla röle stasyonlarının genel ve s stem
yönünden kontroller (kule, tel ç t, konteyner, jeneratör, UPS,
radyol nk, uçak kaz, kl ma, kameralar, enerj hatları ve s stem
kontrolü) yapılmıştır.
> D r l ş Gençl k Kamplarında kullanılan analog tels z
s stem m z n arıza, bakım ve onarım tak pler yapılmıştır.
Kablosuz (W F ) İnternet H zmet
Sekapark 1. Etap bölges nde 5 noktada, Sekapark 2. Etap
bölges nde 1 noktada olmak üzere toplam 6 noktada
vatandaşlarımızın ücrets z kullanımı ç n W F h zmet 2019 yılı
ç nde ver lm şt r.
Ayrıca beled yem z n yapmış olduğu etk nl klerde (K tap Fuarı,
Gençl k Şölen ve Lale Fest val ) etk nl k süres boyunca
ücrets z W F h zmet ver lm şt r.
Telefon Haberleşme S stemler
Beled yem z tarafından yen lenen, yen den yapılan b nalarda
haberleşme altyapısının planlanması, projelend r lmeler
yapılarak, gerekl tekn k (şartname, kontrollük g b ) destek
ver lm şt r. Bu kapsamda b r mler m ze tekn k şartname,
kurulum ve kontrollük destekler ver lm şt r.
* İzm t Akadem L se 3
* Körfez B lg ev
* Körfez Akadem L se
* Karamürsel İtfa ye Müfrezes
* Yahyakaptan İtfa ye Müfrezes
Kurumumuz 120 adet santral le haberleşme h zmetler n
sağlamaktadır. Bu santrallerde meydana gelen, ayrıca son
kullanıcılardan gelen tüm arıza ve problemler n g der lmes ç n
çalışılmıştır. Bu s stemler n devamlılığı ve y leşt r lmes
kapsamında bakım onarım anlaşması yapılmıştır.
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Kamera ve Güvenl k S stemler

- Gebze Çözüm Masası Sıramat k S stem

Güvenl k s stemler kapsamında 2019 yılı çer s nde
Beled yem z b r mler nden 24 lokasyon ç n hazırlanan
şartnamelerden 14 aded ç n hale gerçekleşt r lm şt r. 2019 yılı
çer s nde 99 adet kamera, 3 adet kayıt c hazı ve s stem aparatları
takılmıştır. Bu kameraların kayıt altına alınması ve uzaktan
zlenmes sağlanmıştır. Bu projelerden bazıları;

Bu kapsamda Çözüm Masasına başvurularda karışıklıkların
önüne geç lerek sıra le şlem yapma sağlanmıştır. 2020 yılı
güvenl k s stemler bakım-onarım hales ç n şartname
gönder lm şt r. Beled yem z n hazırladığı 8 adet projeye
şartname ve kamera yer b lg desteğ ver lm şt r.

- İzm t Mezbahası (Solaklar) Güvenl k Kamera S stem
Mezbaha yapımında kurulan güvenl k kameralarına ek olarak 5
adet kamera kurularak canlı zlenmes ve kayıt altına alınması
sağlanmıştır. Ayrıca kes m alanını gösteren kameraların
görüntüler bekleme salonundak mon törlere aktarılmıştır.
2019 Yılı Şeh r Kameraları Canlı Yayın H zmet Alımı, Gebze
Gençl k Merkez Programlanab l r Z l ve Ses S stem , Gebze
Çoban Mustafa Paşa Kütüphanes Güvenl k Kamera S stem ,
Araç İç Güvenl k Kamerası, Akadem L se ve B lg evler
Güvenl k Kamera S stem (Darıca D r l ş 3 Bayan Kampı,
D lovası Akadem L se, Gebze Gençl k Merkez , İzm t Mar a
Anne B lg ev ve Kandıra B lg ev ) şler gerçekleşt r lm şt r.
- İzm t Doğu Kışla Spor Tes sler n n Güvenl k Kamera
S stem İş
Bu kapsamda spor tes s n n güvenl ğ ç n 7 adet kamera s stem
kurularak canlı zlenmes ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.
Gebze Şeh t Uzman Çavuş Polat Özbek Yaya Üstgeç d
Güvenl k Kamerası ve F ber Opt k Alt Yapım İş , Kandıra
Akadem L se Programlanab l r Z l ve Ses S stem , Enerj
Kablosu Alımı şler yapılmıştır.

Bu projelerden bazıları;
> V nsan Engels z Yasam Merkez Proje Rev zyonu
> Gebze Akadem L se B nası Tad latı
> Gebze Yücel Boru Fen L ses Kapalı Spor Salonu Yapım İş
> Kocael Kongre Merkez Yapım İş
> Vektörlük ve Evde Bakım le Ambulans ve İlk Yardım Eğ t m
B r mler Projes
> Yuvacık İlköğret m Okulu Kapalı Spor Salonu Yapım İş
> Kadıköy Katlı Otopark 1. Kat Adl ye Dönüşüm İş
> Darıca Ant k Kö e Restoran B nası
- İzm t Gaz Akçakoca B lg ev Güvenl k Kamera S stem İş
Bu kapsamda b lg ev n n güvenl ğ ç n 10 adet kamera s stem
kurularak canlı zlenmes ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.
- 2019 Yılı Güvenl k S stemler Bakım Onarım İş
Kocael genel ndek Beled yem ze bağlı 200 lokasyonda
bulunan 2.400 adet kamera, alarm s stemler ve
programlanab l r z l s stemler bakım ve onarımı yapılarak,
çalışır durumda olması sağlanmıştır.

- Park ve Bahçeler Da res Başkanlığı Ana H zmet B nası
Güvenl k Kamera S stem
Bu kapsamda h zmet b nasındak mevcut kamera s stem ne
lave olarak 9 adet kamera kurularak canlı zlenmes ve kayıt
altına alınması sağlanmıştır.

- İzm t Term nal İşç Sağlığı ve Güvenl ğ Güvenl k Kamera
S stem
Bu kapsamda İSG merkez ne 4 adet kamera kurularak canlı
zlenmes ve kayıt altına alınması sağlanmıştır.
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Ku/Ph.5.2.1 Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri
devam edecektir.
Kuruma Yönel k Sunulan Yazılım H zmetler

- Yapı Belgeler Arş v S stem Uygulaması

Beled yem zde da re başkanlıklarımızın kullandığı toplam 62
program/yazılım bulunmaktadır.

İlçe beled yeler tarafından 2007 yılı ve önces ver len Yapı
Belgeler n n taranarak arş vlend kten sonra sayısallaştırılan
geçm şe dönük bu ver ler n, MAKS s stem ndek lg l yapı
geometr s tesp t ed l p l şk lend r lerek s steme g r lmes
çalışmaları Körfez, Kartepe, Baş skele ve D lovası lçeler nde
tamamlanmış olup Darıca lçes nde çalışmalara devam
ed lmekted r. Bu çalışmaların 12 lçede tamamlanması
sonucunda Kocael l n n yapı belgeler arş v envanter elde
ed lecekt r. Bu ver ler Afet B lg S stem 'nden Kentsel Dönüşüm
Projeler 'ne kadar b rçok alanda kullanılab lecekt r.

Öne Çıkan Yazılım H zmetler m z
- Anne Şeh r Kocael Uygulaması
Uygulamamız ﬁz ksel egzers zlerden, sağlık taramalarına,
eğ t mden, sosyal ve kültürel etk nl klere kadar gen ş b r
perspekt e, çalışan ya da ev kadını olan anneler m z n yaşam
kal tes n y ük seltmek amacıy la yapılan faal yetler
yöneteb lmek ç n hazırlanmıştır. Uygulamamızda kayıtlı
60.000 üyem z bulunmaktadır.
Bu uygulama le
> Üye kayıtlarının yapılması,
> Ders programlarının ve sınıf yoklamaların alınabilmesi,
> Etkinliklerin kaydedilmesi, sağlanmaktadır.
- Tarım, Hayvancılık ve H be Yönet m S stem
Kocael 'de tarım ve hayvancılığı gel şt rmeye yönel k ç ç lere
ver len ﬁdan, tohum, arıcılık, tavukçuluk, sera naylonu, yem
katkı maddeler g b ht yaçlara a t destekler tak p edeb lmek
ç n yazılmıştır.
- Elektron k Envanter Tak b
F rmaların almış olduğu satınalma talepler ndek b l ş m
malzemeler ne a t b lg ler n (envanter, fatura, şartname vb.) ebeled ye portalı üzer nden kullanıcı adı ve ş fre b lg s yle g r ş n
yapab leceğ arayüzler gel şt r lm şt r.
Yüklen c ﬁrma tarafından s steme g r ş yapılan malzemeler n,
kurumumuz çalışanları tarafından hızlı b r şek lde kontrol
ed lerek zaman tasarrufunun sağlanması ve alınan malzemelere
a t detaylı b lg lere hızlı b r şek lde er ş m n yapılab lmes
sağlanmıştır.
- Numarataj Talep Uygulaması Ara Yüzü Gel şt rme
Çalışmaları
Mekansal Adres Kayıt S stem n n yürütülmes ç n kullanılan
Numarataj Talep Uygulaması ara yüzü üzer nde MAKS
Serv sler nde NVİGM tarafından yapılan değ ş kl kler,
kullanıcılardan ve dareden gelen talepler üzer ne gel şt rmeler
ve y leşt rmeler gerçekleşm şt r. Numarataj, yapı, d ğer yapı, yol
katmanlarının ç z m, geometr güncelleme, s lme g b tekn k
fonks yonlarında y leşt rmeler yapılmıştır. Ayrıca adres belges
s stem üzer nden ver lmeye başlanmıştır.
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- Mekansal Adres Kayıt S stem
Mekansal Adres Kayıt S stem (MAKS) üzer nde bulunan,
mecl s onayı almış dar sınır değ ş kl kler ( lçe, mahalle) Nüfus
ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü'ne (NVİGM)
b ld r lm ş, MAKS ver tabanına şlenen değ ş kl kler Kocael
Büyükşeh r Beled yes ver tabanına da şlenm şt r.
Güncel uydu görüntüler nden ve ortofoto görüntülerden
faydalanarak yen yapılan yol, kavşak vb. yapılar MAKS
uygulamamız aracılığı le ç z lm ş veya mevcut olanların
geometr ler düzelt lm şt r.
- Beled yem z Ver Güncelleme Ara Yüzü Çalışmaları
Beled yem z n sorumlu olduğu tes sler çeren ver ler öneml
nokta ver m z üzer nde güncellenm şt r. Donatı Tür/Al ür
h yerarş s üzer nde gerekl değ ş kl kler yapılmıştır. Web
tabanlı har ta aracılığı le tes s ekleme, s lme, güncelleme
şlemler n n yapılab ld ğ b r ara yüz oluşturulmuştur ve lg l
personele eğ t m ver lerek kullanımlarına sunulmuştur.
Toplu Ulaşım B lg S stem (TUBS) Destek Çalışmaları
Toplu Ulaşım B lg S stem (TUBS) uygulamasında lg l
personeller tarafından hat ve güzergahların oluşturulab lmes
ç n gerekl olan yol ç z m ve geometr düzeltme şlemler
gerçekleşt r lm şt r.
TUCBS Entegrasyon Çalışmaları
Türk ye Ulusal Coğraﬁ B lg S stem (TUCBS) entegrasyon
çalışmaları kapsamında Beled yem z n Geoportal Metaver
platformuna 18 adet Coğraﬁ Ver Katmanımızın g r lmes
çalışmaları ve entegrasyon ç n gerekl sunucu kurulumları
yapılmıştır.
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- Beled yem z Envanter Projes
Kurumsal b nalarımızdak abonel k b lg ler n n tak b ve
yönet m uygulamasının ön hazırlığı kapsamında beled yem z n
sorumluluğunda bulunan b r bölgedek tes s ve c haz envanter
ver tabanına şlenm ş ve h yerarş k l şk ler kurulmuştur.
- Yol Bakım Onarım ve Yapım Yol Envanter Uygulaması
Beled yem z n yol bakım, onarım ve yapım çalışmalarını tak p
edeb lmes ve raporlayab lmes ç ne yol envanter
uygulamasının oluştur ulması doğr ultusunda anal z
çalışmalarına başlanmıştır.
- İmar Planlarının Senkron zasyonu ve Akıllandırılması
Projes
Proje kapsamında Beled yem z tarafından üret len 1/50000,
1/25000 ölçekl mar planları le Şeh r Rehber m zden sunulan
İmar Planı Katmanları senkron zasyonu oluşturularak
per yod k olarak güncellenmes sağlanmıştır. Ayrıca 1/1000
Ölçekl Uygulama İmar Planı da Şeh r Rehber m ze d nam k
katman olarak eklenerek canlı güncel leme s stem
oluşturulmuştur.

Ku/Ph.5.3.1 E-belediyecilik uygulamaları
geliştirilecektir.
Beled yem z her türlü yazılım ht yaçlarının karşılanması
amacıyla kurum ç ve kurum dışı kaynakları en etk n b r şek lde
kullanarak gel şt rmek veya gel şt r lmes ne katkı sağlamakla
görevlend r lm şt r. Bu kapsamda b r mler n yazılım ht yaçları
yer nde anal z ed lerek anal z dokümanları oluşturulmakta ve
kend personel kaynaklarımızın ş planına uygun olarak
yazılımlar gel şt r lmekte veya hale yöntem yle p yasadan
uzman destek alınmaktadır.
Beled yem z tarafından üret len ver ler n anlamlı b r şek lde
raporlanması ve ş zekası uygulamalarının hazırlanarak yönet c
raporlarının oluşturulmasına katkı sunulmaktadır.
Ayrıca kuruma yönel k h zmetler n yanı sıra vatandaşa yönel k
de bazı yazılım ve proje h zmetler tarafımızca sunulmaktadır.
Vatandaşa Sunulan Yazılım ve Proje H zmetler
> E-beled ye Projes (ebeled ye.kocael .bel.tr)
> Mob l Uygulamalar
> Büyükşeh r 153 (CRM)
> E-Kocael
> Kurumsal Web Sayfası (kocael .bel.tr)
> Şeh r Kameraları Projes
> SE Kağıt Müzes ve B l m Merkez Onl ne Başvuru
Yazılımı
> Kocael Platformu
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Öne Çıkan Proje H zmetler m z
- E-beled ye Projes
h ps://ebeled ye.kocael .bel.tr/ adres nden h zmet veren ebeled ye projem zle vatandaşlarımızın nterakt f şlemler n
güvenl b r şek lde yapab lmes sağlamıştır. E-devlet
entegrasyonuyla b rl kte e- mza veya e-devlet ş fres yle s steme
üye olmak suret yle vatandaşlarımız d lekçeler e-beled ye
platformu üzer nden kurumumuza ulaştırmaktadırlar. Bu
sayede h zmetler m z n d j tal dönüşümün b r gereğ olarak
vatandaşlarımızın ayağına götürülmes amaçlanmıştır.
E-beled ye portalımızda bulunan h zmetler aşağıda
bel rt lm şt r.
> Borç Sorgulama ve Ödeme
> Yapılan Tahsilatları Görüntüleme
> İlan Reklam Beyanı Verme
> Büyükşehir 153 Başvurusu ve Başvuru Takibi Yapabilme
> EBYS İle Entegre Elektrik Dilekçe Gönderebilme
> Zabıta Çekilen Araç Sorgulama
> Yangın Sigorta Beyanı
> Mezbaha Online Ödeme
> Bilişim Malzemeleri Envanter Girişi
Mob l Uygulamalar
Mob l c haz kullanımının her geçen gün ar ığı ve kullanıcıların
hızla mob l teye geçt ğ dünyamızda Beled yem z olarak çağın
gereks n mler ne ayak uydurarak, kurumumuzu vatandaş
nezd nde daha ulaşılab l r kılmak ç n, h zmet ve projeler m z
halkımıza duyurmak amacıyla mob l uygulamalara büyük
önem vermektey z. Bu kapsamda vatandaşlarımızın
kullanımına sunmuş olduğumuz mob l uygulamalarımız daha
çok gel şt r lm şt r.
Vat a n d a ş l a r ı m ı z ı n h z m e t n e s u n d u ğ u m u z m o b l
uygulamalarımız aşağıda bel rt lm şt r.
> Akademi Üniversite
> Çek-İlet Kocaeli
> Çocuk Festivali
> E-Kocaeli
> E-komobil
> HYBS (Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi)
> Kocaeli Kitap Fuarı
> Kocaeli Mezarlık Bilgilendirme/Yönlendirme Sistemi
> Kocaeli Otopark
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> Kocaeli Platformu
> Kocaeli Sosyal Doku
> Kocaeli Yürüyüş Parkurları
> Mobil Denetim
> Muhtar Aktif
> Sivil Dünya Kocaeli
> Zabıta Mobil
> Arıza Mobil
Öne Çıkan Mobil Uygulamalarımız
- Otopark Mob l Uygulaması
Kocael 'de bulunan otoparkların kullanıcının konum b lg s
alınarak yakın mesafeden uzak mesafeye doğru l steleyen ve
kullanıcıya en yakındak otoparkı kolaylıkla bulab lmes n
sağlayan mob l uygulamadır.
Uygulamanın özell kler ;
> Akıllı Otoparkların Dolu-Boş Bilgisi
> Otoparklara Navigasyon le Yol Tari
> Zabıta Tarafından Çekilen Araçları Sorgulayabilme
> Pro l Oluşturma
- Çek-İlet Mob l Uygulaması
Çek-İlet uygulaması, çağdaş beled yec l k anlayışıyla Kocael ' de
yaşayan vatandaşlarımıza en kısa sürede en y h zmet
sunab lmek ve vatandaş le beled ye arasındak bürokras y
ortadan kaldırarak let ş m güçlend rmek amacıyla
kurulmuştur. Talep ve öner ler n z en hızlı b ç mde
leteb leceğ n z ve aynı zamanda sonuçlarını da tak p
edeb leceğ n z Çek-İlet uygulaması vatandaşlarımızdan gelen
ger b ld r mlerle sürekl olarak gel şt r lmekted r.
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Kocael Büyükşeh r Beled yes Web S tes 2019 Yılı
İstat st kler
Z yaret Sayısı
: 3.110.292
Farklı Z yaretç ler
: 3.010.310
Sayfa Göster mler
: 17.781.209
Oturum/Göster len sayfa : 1,82
Ortalama Z yaret Süres : 2 dk. 03 sn.
Yen Z yaret Yüzdes
: % 69,4
Mezbaha Onl ne Ödeme
Kocael 'de bulunan mezbahalardak ödeme şlemler n n daha
hızlı ve güven l r şek lde yapılab lmes ç n onl ne ödeme
s stem ne geç lm şt r. Bu sayede vatandaşlarımızın e-beled ye
portalı üzer nden kes m ve buzhane şlemler ne a t ödemeler
kred kartı kullanarak yapab lmeler sağlanmıştır.
E-d lekçe Başvuru Formları
Vatandaşların kurumumuza gelmes ne gerek kalmadan, uzaktan
e-beled ye portalı üzer nden onl ne olarak doldurab lecekler
form le başvuru şlemler n n kolaylıkla yapab lmes amacıyla
lg l da reler m ze başvuru ç n sten len elektron k formlar
h zmete sunulmuştur.
E-KPSS Engell Kamu Personel Seçme Sınavı Hazırlık
Aday ve Gönüllü Eğ tmen Başvuru Formları
Engell KPSS sınavına g recek vatandaşlarımızdan eğ t m
harcaması mkanı olmayan vatandaşlarımızla gönüllülük lkes
le eğ t m verecek n tel ktek vatandaşlarımızı buluşturmaya
yönel k b r projem zd r.
Projem z Kocael 'ye en güzel h zmet vereb lmek hedeﬁyle
hareket eden beled yem z n h zmet lkeler n n sadece altyapı le
sınırlı olmadığını göstermekted r. Amacımız şehr m zde engell
ya da engels z yardım el uzatamadığımız vatandaşımızın
kalmamasıdır.
Şeh r Kameraları Projes
Bu kapsamda; 2018 yılında kurulan 7 adet kameraya 2019
yılında Gebze Balkan Türkler Parkı ve Kartepe Otel kameraları
eklenerek toplam 9 adet kamera le www.kocael y seyret.com
adres nden canlı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Şeh r Rehber Çalışmaları
Şeh r Rehber har ta altlıklarını oluşturan Kartograﬁk görüntü
ve H br t görüntü yen lenerek yayına açılmıştır. Adres, Öneml
Nokta, Ada/Parsel, Toplu Ulaşım ver ler m zde kolay arama
yapab lecek yetenektek “Akıllı Arama Çubuğu” şeh r
rehber m ze entegre ed lerek vatandaşlarımızın kullanımına
sunulmuştur. Hâl hazır har talardan elde ed len eş yüksekl k
eğr ler ver ler kullanılarak oluşturulan Kocael 'n n topograﬁk
har tası Şeh r Rehber üzer nden kullanıma sunulmuştur.
Kocael 'n n çeş tl ana noktalarında konuşlanmış kameralardan
elde ed len canlı görüntülere Şeh r Rehber üzer nden
er ş leb lmekted r.
Ver Güncelleme Çalışmaları
Şeh r Rehber üzer nden sorgulanab len öneml nokta
ver s ndek L man, İskele, İtfa ye Müfreze Alanları, Hel kopter
P stler , Yamaç Paraşütü Alanları, Park, Çocuk Parkı, Spor
Sahaları, Üretken Mutlu Çocuklar Bahçes , Tab at Parkları, KOMEK Kurs Merkezler , M llet Bahçeler , M llet Kıraathaneler ,
Hastane, Mes re Alanları, Ac l Toplanma Alanları, Bebek
Emz r me ve Bak ım K ab nler , Bal ı kç ı Bar ınak lar ı
güncellenm şt r. Donatı Tür/Al ür h yerarş s kullanıcı ve dare
talepler ne göre yen den düzenlenm şt r.
Toplanma Alanları
Afet ve Ac l Durum Yönet m Başkanlığı (AFAD) Kocael İl
Müdürlüğü'nden tem n ed len toplanma alanları ver s , Kocael
Büyükşeh r Beled yes ver formatına uyarlanarak şeh r rehber
üzer nden sorgulanab lecek hale get r lm şt r.
2019 yılında Gerçekleşt r len Araştırma Raporu ve Anket
Çalışmaları
> Beled yem z H zmet Standardı Raporu
> Öz Kaynaklara İl şk n Gel r Öngörü Raporu
> Büyükşeh r 153 Raporu
> Çözüm Masası Raporu
> Balıkhan Anket Raporu
> Sayılarla Kocael
> Çalışan Memnun yet Anket
> 2020-2024 Stratej k Plan Dış Paydaş Anket
> B l ş m H zmetler Memnun yet Anket
> Şeh r Rehber Uygulaması Anket
> MAKS ( Mekansal Adres Kayıt S stem ) Memnun yet Anket
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KOCAELİ SU VE
NALİZASYON İDARESİ (İSU)
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kocael Su ve Kanal zasyon İdares Genel Müdürlüğü, Kocael
Büyükşeh r Beled yes 'n n b r kuruluşu olarak, yaptığı altyapı
yatırımları ve çalışmaları le bölgede yaşam kal tes n n
artırılmasına katkı sağlamaktadır.
Kurumumuzun en öneml hede er , ekoloj k dengey korumak,
sürdüreb l rl k lkes yle su kaynaklarımızı artırmak, atık suları
ger dönüşümle kazanmak, teknoloj k yatırımlar ve modern
şletmec l k anlayışı le kal tel h zmet vermekt r.
Kocael lçeler nde kayıp kaçak oranının azaltılması, atık suların
kontrollü b r şek lde arıtma tes sler ne let lmes ve
yağmursularının güvenl b r şek lde alıcı ortama deşarj ed lerek
yaşanılab l r ve sürdürüleb l r b r çevre sağlanab lmes ç n 2019
yılında, muhtel f çme suyu, kanal zasyon ve yağmursuyu hatları
hale ed lm ş ve bu kapsamda 63,5 km çme suyu ha ı, 41,9 km
kanal zasyon ha ı, 25 km yağmur suyu ha ı yapımı ve 7,2 km
dere ıslahı çalışması tamamlanmıştır.
Ayrıca 2019 yılında;

> Mevcut su kaynaklarımıza alternatif olması amacı ile Gebze
Ovacık'ta 3 milyon m³ kapasiteli kil çekirdek ve kaya dolgu
gövdeli gölet yapılması planlanmış ve çalışmalar tamamlanarak
hizmete alınmıştır.
> İl genelindeki yerleşimlere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu
temin edilmesi maksadıyla 7 adet içmesuyu deposu
tamamlanarak işletmeye alınmış, ihale edilen 6 adet içme suyu
deposunun yapımı devam etmektedir.
> Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve hızlı hizmet verilebilmesi,
çalışanlarımıza uygun çalışma ortamları sağlanması amacıyla
yeni şantiye binaları tesis edilmektedir. Bu kapsamda Çayırova
ve Kartepe'de yeni şantiye binası ve tesisleri ihale edilmiş ve
çalışmalar tamamlanarak hizmete alınmıştır. Ayrıca Kartepe'de
idari bina tesis edilmek için ihale edilerek çalışmalara başlanmış
ve çalışmalar devam etmektedir.
> Yağmur suları ve sel sularının verebileceği zararların
önlenmesi amacı ile muhtelif bölgelerde yağmur suyu hatları ve
dere ıslah çalışmaları yapılmıştır.
Yatırımların Sektörel Dağılımı

> Sorumluluk sahamızda daha hızlı, daha etkili ve daha kaliteli
hizmet verebilmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzün
lokasyonu içerisinde bulunan B Blok ve C Blok binaları
yıkılarak yeni hizmet binaları inşası tamamlanmış ve hizmete
alınmıştır.

Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı
Bölge

İçme Suyu (m)

Kanal zasyon (m)

Yağmur Suyu (m)

Dere Islahı (m)

Baş skele

7.567

12.735

2.732

1.269

Darıca

1.039

1386

895

685

Der nce

1.193

-

-

-

D lovası

-

1.486

-

-

Gebze

9.188

2.752

369

-

Gölcük

3.196

4.427

6.955

1.815

15.225

8.141

6.010

1.222

Kandıra

1.099

-

-

-

Kartepe

20.978

10.553

7.801

1.894

Körfez

4.045

423

296
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Toplam

63.530

41.903

25.058

7.155

İzm t
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2019 Yılında Yapılan Çalışmalardan Örnekler

Baş skele Soğukpınar HES I, HES II ve HES IV İnşaatı

Baş skele Soğukpınar HES 1-2-4 Tes sler ne Türb n Tem n
ve Montajı

Baş skele'dek proje le Baş skele Soğukpınar İlet m Ha ı
üzer nde enerj üret m sağlanacak olan HES1, HES2, HES4
tes sler ç n nşaat şler yapılarak ş tamamlanmıştır.

Baş skele'de, 2017 yılında başlanılan proje le Soğukpınar İsale
Ha ı üzer ne HES 1,2,4 tes sler ç n türb n ve jeneratör tem n
ed lmes planlanmıştır. Proje kapsamında, HES1, HES2 ve
HES4 Türb n ve generatör malatları ve montaj şler
tamamlanarak ş tamamlanmış ve projen n geç c kabulü
yapılmıştır.
İçme Suyu Depoları İnşaatı
Kandıra, Kartepe, Gölcük, Baş skele, Karamürsel, Gebze,
D lovası, Körfez, Der nce, İzm t lçeler n n muhtel f
mahalleler ndek su depolarının yeters zl ğ , mevcut depoların
h zmet ömrünü tamamlamış olması sebeb yle 47 adet çme
suyu deposu yapılması planlanmıştır. 2019 yılında 7 adet olmak
üzere toplam 38 adet çme suyu deposunun yapımı
tamamlanmış olup Karamürsel lçes nde çme suyu deposu
nşaatları devam etmekted r.

Gebze Cumaköy Gölet İle Den zl Gölet Arası İlet m Ha ı
İnşaatı
Gebze lçes ndek ş kapsamında 8.277m Ø700 mm çel k boru
le çme suyu let m ha ı ve 1 adet su alma yapısı yapılacaktır.
İş n yapımı devam etmekted r.
Gebze İlçes 20.000 m³ Hac ml Gaz ler Deposu İnşaatı
Çayırova ve Gebze lçeler ne kes nt s z su tem n amacıyla
mevcut 15.000 m³ su deposunun yanına 20.000 m³’lük su
deposu nşaatının yapımı tamamlanmış ve şletmeye alınmıştır.
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Gebze Cumaköy Gölet İnşaatı
Gebze'de, 2017 yılında başlanılan, kret boyu 221 m
ve gen şl ğ 8 m olan 3 m lyon m³ kapas tel , k l
çek rdekl stab l ze dolgu gövdel olan ve bölgedek
yerleş mler n çme suyu ht yacını karşılayacak
olan gölet n yapımı tamamlanmış olup gölet
h zmete alınmıştır.
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İZAYDAŞ (İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME) A.Ş.
İzm t Entegre Çevre Projes kapsamında projeler şletmek
üzere Büyükşeh r Beled yes tarafından Mayıs 1996 yılında
kurulan İZAYDAŞ, 2019 yılı sonu t bar yle 283 personel yle,
Entegre Çevre Projes çerçeves nde; Kl n k ve Tehl kel Atık
Yakma ve Enerj Üret m Tes s , Düzenl Depolama Alanlarının
şletmec l ğ ve Kocael Büy ük şeh r Beled yes n n
sorumluluğundak den z sınırları dah l nde gem lerden atık
alma şler n yapmaktadır.
İZAYDAŞ, Türk ye'dek lk atık bertaraf tes s olarak b r tara an
atıkların bertarafını sağlarken d ğer tara an elektr k enerj s
üreterek ülke ekonom s ne katkı sağlamaktadır.

Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı çevr m ç uygulaması olan Entegre
Çevre B lg S stem çer s nde yer alan Sıfır Atık B lg S stem 'ne
30.01.2019 tar h nde kayıt yapılmıştır. S stem çer s nde ver
g r ş yapılması gereken ger dönüşüm/kazanıma gönder len
atıklara a t ver ler aylık olarak s steme şlenm şt r.
Sıfır Atık Yönetmel ğ 12.07.2019 tar h nde yayımlanarak
yürürlüğe g rm şt r. Yönetmel k gereğ Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının, 01.06.2020 tar h ne kadar Sıfır Atık Temel
Sev ye Belges alma zorunluluğu çerçeves nde, 12.01.2020
tar h nde belge başvuru s stem n n devreye g rmes le Sıfır Atık
Temel Sev ye Belge başvurusu yapılacaktır.

Endüstr yel Atık Yönet m Planı
Atık Yönet m Yönetmel ğ 'ne göre atık üret c s ve atık sah b
yükümlülükler arasında yer alan “Üre ğ atıklara ve atıkların
önlenmes le azaltılmasına yönel k olarak hazırlamakla
yükümlü olduğu atık yönet m planını hazırlayarak sunmakla”
hükmü gereğ üç yıllık Endüstr yel Atık Yönet m Planı
hazırlanarak İl Müdürlüğü onayına sunulmuş, yapılan
ncelemeler sonrası 2020-2021-2022 yıllarına a t planın
16.12.2019 tar h nden t baren üç yıl geçerl olduğu
b ld r lm şt r.

Yıllara Göre Toplanan Atık M ktarı (kg)

Sıfır Atık Çalışmaları
İsrafı önlemek, kaynakları daha ver ml kullanmak, atık
m ktarını azaltmak ve atıkları ger kazanarak yarınlara tem z b r
dünya bırakmak hedeﬁ le ş rket bünyes nde 2011 yılından ber
sürdürdüğümüz ambalaj atıklarının ayrı toplanması
çalışmalarını, öncel kle taslak olarak yayınlanan Sıfır Atık
Yönetmel ğ 'ne uygun olarak rev ze ederek yönetmel ğe uygun
hale get rd k.
Genel Müdürlük ve İdar B na A Blok'ta tek kullanımlık çay
bardağı uygulamasından vazgeçerek, her sabah çalışanlarımıza
çaylarını cam kupa bardaklar le serv s etmeye, ambalaj
atıklarımızın azaltılması yönünde, ş şe su kullanımı ptal ederek
mevcut seb llerden çalışanlarımızın su ht yaçlarını
karşılamaları yönünde çalışanlarımızı yönlend rmeye başladık.
Tek kullanımlık malzemeler n kullanımının sonlandırılması
kapsamında yemekhanede dağıtımı yapılan ambalaj
çer s ndek su, ayran ve yoğurt kramlarını dökme ürün
sunumu şekl ne dönüştürdük.
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Toprak K rl l ğ n n Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı K rlenm ş
Sahalara Da r Yönetmel k Yeterl l k Belges Tebl ğ uyarınca,
toprak k rl l ğ oluşan sahalarda gerekl raporları hazırlamak ve
tem zleme, y leşt rme faal yetler n yürütmek amacıyla Çevre
ve Şeh rc l k Bakanlığı'ndan 06.04.2022 yılına kadar geçerl
Yeterl l k Belges alınmıştır. Belge kapsamında 04.11.2019
tar h nde Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı ÇED İz n ve Denet m
Genel Müdürlüğü Çevre Yeterl k H zmetler Da res
Yetk lend rme Şube Müdürlüğü ve Kocael Çevre ve Şeh rc l k
İl Müdürlüğü yetk l ler tarafından lg l tebl ğ 10. maddes
gereğ nce yer nde denet m yapılmıştır. Denet m sonucu lg l
tebl ğ gereğ nce yeterl k şartlarının devam e ğ ve
yükümlülükler n n yer ne get r ld ğ kararı ver lm şt r.
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Haberl B rleş k Çevre Denet mler

ADKEB Projes

Çevre Denet m Yönetmel ğ kapsamında Kocael Çevre ve
Şeh rc l k İl Müdürlüğü tarafından 22 Aralık 2018 tar h 245574
sayılı Bakanlık oluru le onaylanan denet m l stes çerçeves nde
02.04.2019 tar h nde İzm t Tes s nde, 16.06.2019 tar h nde
Der ce Şubes 'nde B rleş k Çevre Denet m gerçekleşt r lm şt r.
Denet mler başarı le tamamlanmış olup düzenlenen denet m
raporunda herhang b r eks kl k tesp t bulunmamıştır.

Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı koord natörlüğünde Orta Doğu
Tekn k Ün vers tes tarafından yürütülen “Atık Ara Depolama
Tes sler ne İl şk n Kr ter ve Esasların Bel rlenmes Projes
(ADKEB)” başlatılmıştır. Ülkem zdek atık ara depolama
tes sler n n durumunu rdelemek mevcut ve kurulacak
tes sler n sağlaması gereken ﬁz ksel şartlar le faal yet esasları
düzenlenerek bölgesel tes s sayılarının bel rlenmes ve
mevzuatın çalışma çıktıları çerçeves nde güncellenmes ne esas
öner ler n oluşturulması amaçlanmaktadır. Proje çalışmaları
kapsamında 27.09.2019 tar h nde proje ek b tarafından Atık
Ara Depolama Tes s m z z yaret ed lerek ncelemelerde
bulunulmuştur.

Ulusal Meslek Yeterl k Çalıştayı
İZAYDAŞ tarafından hazırlanan ve 06 Aralık 2018 tar h 30617
sayılı Resm Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe g ren Ulusal
Meslek Standartları le lg l ölçme ve değerlend rme
kr terler n n bel rlenmes amacıyla Meslek Yeterl k Kurumu
Uzmanı le her meslek grubu ç n ayrı ayrı çalıştay
gerçekleşt r lm şt r. Atık Besleme Elemanı Sev ye 3, Atık Yakma
Saha Elemanı Sev ye 4 ve Atık Yakma Operatörü Sev ye 5
meslekler ne a t ulusal yeterl l k kr terler bel rlenm şt r.
Karbon Ayak İz Hesaplama Çalışması
İstanbul Tekn k Ün vers tes K mya Mühend sl ğ Bölümü ve
Sürdürüleb l r Üret m ve Tüket m Derneğ Başkanı Prof. Dr.
F l z Karaosmanoğlu tarafından 25.04.2019 tar h nde
İZAYDAŞ Karbon Ayak İz Hesaplanması, Yaşam Döngüsü ve
Tem z Üret m hakkında eğ t m ver lerek, İZAYDAŞ'ın Karbon
Ayak İz n n Hesaplanması sırasında tekn k destek sağlanması
hususunda ﬁk r b rl ğ ne varılmıştır. İlk etapta hesaplamanın
yakma tes s ç n yapılması kararlaştırılmıştır. 2018 yılı yakma
tes s ne a t ver ler hazırlanarak 03.07.2019 tar h nde uzman
ek be let lm şt r. 12.11.2019 tar h nde uzman ek p çalışmasını
tamamlamış, 12.12.2019 tar h nde uzman ek p tarafından
çalışmanın detayları, çalışma çıktıları ve sonrasında yapılması
gerekenler hakkında sunum yapılmıştır.
Çalışma sonucunda elde ed len çıktılar;
> 1 kWh üretimin doğalgaz kullanılarak üretilmesi durumunda
0,122917165 kg CO2 eq
> 1 kWh üretimin fueloil kullanılarak üretilmesi durumunda
0,142443701 kg CO2 eq salınım gerçekleşmektedir.
> Sadece fuel-oil yerine doğalgaz kullanımı karbon ayak izinde
%14'lük bir azalma meydana getirmektedir.
> Atıkların yakılmaması (depolanması) sonucunda ortalama
karbon ayak izi 0.098 kg CO2eq/kg hammaddedir.
> Atıkların yakılması sonucu karbon ayak izi azaltımı fuel oil için
%34, doğalgaz için %43'tür.

Mevcut sorunların tartışılması ve çözüm öner ler n n alınması
amacıyla Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığı tarafından proje
kapsamında 07.11.2019 tar h nde b r çalıştay düzenlenm ş,
çalıştaya bütün Atık Ara Depolama Tes sler , tes sler n
bulunduğu ller n Çevre ve Şeh rc l k İl Müdürlüğü tems lc ler
ve Bakanlık yetk l ler katılım sağlamış olup, mevcut durumda
yaşanan sorunlar ve çözüm öner ler tartışılmıştır.
Ac l Duruma Hazır Olma ve Müdahale Prosedürü (PR 11), Ac l
Duruma Hazır Olma ve Müdahale Planları (PL-660-01) ve
Çevresel Kaza ve Ac l Durum Yönet m Tal matı (T-103-01)
kapsamında habers z çevre kazası tatb katı gerçekleşt r lm şt r.
Tatb kat başarıyla tamamlanmış olup tatb kat sonrası
değerlend rme toplantısı yapılarak alınacak aks yonlar
bel rlenm şt r.
İZAYDAŞ Laboratuvarı
1996 yılında kurulan İZAYDAŞ Laboratuvarı, bugün b rçok
alanda konusunda söz sah b , l der ve aynı zamanda sektöre yol
gösteren b r laboratuvar olarak çalışmalarına büyük b r t t zl k
ve özenle devam etmekted r. 2011 yılında almış olduğu ISO
17025 akred tasyon sert ﬁkasını dört yıl sürekl h zmet
kapsamını gen şleterek sürdürmey sağlamış ve 2015 yılında
belge yen leme denet m n de başarı le tamamlamış ve 2020
yılına kadar faal yetler n sürdürmeye hak kazanmıştır.
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İZAYDAŞ Laboratuvarı;

DEPO GAZI (LFG)/ ENERJİ ÜRETİMİ PROJESİ

> ISO 17025 Akred tasyon Sert ﬁkası le Deney Alanında; Su,
Atık Su, Den z Suyu, Havuz Suyu, Atık, Toprak, Arıtma
Çamuru, Atık Yağ, İzolasyon Sıvıları, Değerl Metaller, Tıbb
Atık, Katı Yakıt (Kömür), Em syon ve İm syon;
> Numune Alma Alanında; Neh r ve Akarsular, Yeraltı Suları,
Göl ve Göletler, Den z Suları, Katı Atıklar, Kanal zasyon Su ve
Arıtma Tes sler nden Çamur Numuneler , Yüzey Topraktan
Numune Alma, Petrol Sıvılarından Elle Numune Alma, Yalıtım
Sıvılarından Numune Alma, Em syon ve İm syon Ölçüm ve
Örnekleme;
> ISO 17043 Akred tasyon Sert ﬁkası le Yeterl l k Test
Alanında; Atık, Su, Atık Su ve Atık Yağ;
> Kontrol Standardı Üret m Alanında; Atık yağ, su, atık su ve
atık kapsamlarında h zmet vermekted r.

İzm t Depolama Sahası

İzm t Düzenl Depolama Alanları
2019 yılında toplam; 652.876 ton Evsel n tel kl atık (II. Sınıf) ,
59.058 ton Tehl kel Atık (I. Sınıf) İzm t Düzenl Depolama
Alanlarında depolanarak bertaraf ed lm şt r.
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İZAYDAŞ İzm t ve D lovası Evsel Katı Atık Düzenl Depolama
Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektr k Üret m Santral Yapımı ve
İşlet lmes sonucu 2019 yılında toplam brüt üret len enerj
m ktarı 26.251.650 kWh/yıl olarak gerçekleşm şt r. Çöp
Gazından Enerj Üret m Tes s Projes kapsamında yapılan çöp
gazından enerj üret m tes s n n, uluslararası gönüllü
standartları arasında en prest jl kabul ed len “Gold Standart
Projes ” olarak gel şt r lmekt r. 2019 yılında karbon satışı
yapılmamıştır.
D lovası Depolama Sahası
D lovası Düzenl Depolama sahasında k tane gaz motoru
bulunmaktadır. Motorlar 1,063 MW kurulu güce sah p olup
tes s yılda 8.000 saat n üzer nde tam kapas te çalışmaktadır.
2019 yılında brüt üret len enerj 6.177.303 kwh, satılan enerj
5.762.160 kwh'dır.
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BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL HİZMETLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ
PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
1978 yılında kurulan ş rket 41 yıldır Kocael Büyükşeh r
Beled yes Ş rket olarak faal yetler n sürdürmekte olup;
özell kle 2004 yılından t baren modern şletmec l k anlayışı le
faal yetler ne devam etmekted r. Ş rket m z kuruluş amacı ve b r
beled ye ş rket olmasından dolayı faal yetler n cra ederken
sadece t car bakış açısı le hareket etmemekte olup, günümüzde
beled yec l ğ n olmazsa olmazlarından olan sosyal sorumluluk
lkes n de göz önünde bulundurarak h zmetler ne 4.892
personel le devam etmekted r.
Faal yet Alanlarımız
> KHK ve İhalel Personel Çalıştırma,
> Gülen Yüzler, (Gülen Yüzler Engell ler Meslek İşyer Merkez
D k mev nde 2019 yılında toplam 43.000 parça ş elb ses ,
pantolon, gömlek, sweat önlük, yelek, penye vb. d k lm şt r.)
> K ralık İşyerler ,
> Kapalı, Açık ve Parkomatlı Otoparklar,
> Kandıra İlçes Kerpe, Cebec ve Bağırganlı Sah l H zmetler ,
> Darıca İlçes Bayramoğlu Sah l H zmetler ,
> Karamürsel İlçes Sah l H zmetler .
İZMİT SİGORTA LİMİTED ŞİRKETİ
İzm t S gorta L m ted Ş rket , Beled ye şt rakler tarafından
kurulan b r ş rket olup Güneş S gorta A.Ş. acentel ğ
yapmaktadır.
Bu çerçevede 2019 yılında;
> Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve İSU Genel Müdürlüğüne
ait araçların tra k sigortaları yapılmıştır.
> İZAYDAŞ, İzmit Su A.Ş., Belde A.Ş. şirketlerine ait araçların
Tra k sigortaları ve Kasko sigortaları yapılmıştır.
> Belde A.Ş'nin demirbaşlarının ve elektronik cihazlarının
İşyeri Ekstra Paket Sigortası yapılmıştır.
> İzmit Su A.Ş., Kent Konut A.Ş. ve İZAYDAŞ A.Ş.'nin Özel
Güvenlik Personellerinin Özel Güvenlik Zorunlu Sorumluluk
Sigortaları yapılmıştır.
> UlaşımPark A .Ş.'ye ait İzmit Şehirlerarası Otobüs
Terminalinin İşyeri Paket Sigortası yapılmıştır.

KENT KONUT İNŞAAT SANAYI VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
Kent Konut İnş. San. ve T c. A.Ş. Kocael Büyükşeh r Beled yes
tarafından planlı ve sağlıklı kentleşmen n gerçekleşt r lmes ,
ucuz ve sağlıklı konut yapımı amacı le toplu konut, şeh r
plancılığı yapmak ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak
modern, çağdaş mekanlar üretmek ve Kentsel Dönüşüm
Projes n hayata geç rmek amacıyla kurulmuştur.
Kent Konut'un hedeﬁ; “Kocael 'nde kal tel , konforlu,
ekonom k ve çağdaş özell kler yle; halkımıza yakışır, konutlar
ve yaşam alanları üretmekt r.”
Kent Konut hedef ve m syonunu gerçekleşt r rken kend s ne
slogan olarak tesp t e ğ “Kocael Halkına H zmet” parolasına
uymayı lke ed nerek 2019 yılı sonu t bar yle 102 personel yle
h zmetler ne devam etmekted r.
2019 yılı ç nde yapılan faal yetler;
Tuana Evler 2.Etap
741 adet konut Kasım 2014'te kat karşılığı usulü le hale
ed lm ş, Aralık 2014'te yüklen c ye yer tesl m yapılmıştır.
Yapılan rev zyonlar sonucu hal hazırdak konut sayısı 772 adet
olmuştur. 5 adet bloğun nşaatı (445 adet da re) Aralık 2017'de
tamamlanmış olup tesl m ed lm şt r. Kalan 6 bloğun nşaatı
(327 adet da re) devam etmekted r. 2019 yılı t bar yle, satışa
hazır da re aded 392, satışa hazır şyer aded 14; satılan da re
aded 56, satılan şyer aded 1; kalan da re aded 336, kalan
şyer aded 13' tür.
Hafr yat Döküm Sahası İşlet lmes
Hafr yat dolgu çalışmaları kapsamında 2019 yılında,
> Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi sınırlarında kalan Polyak
Kömür arazisinin 42.054 m²'lik alanda 4.865 ton,
> Gebze İlçesi Pelitli Köyünde, 348.869 m²'lik orman alanında,
1.397.145 ton,
> Gebze İlçesi Kirazpınar Mahallesinde bulunan, 84.234,58
m²'lik orman alanında 344.279 ton,
> Kirazpınar Mahallesinde bulunan, 55.425,7 m²'lik orman
alanında 27.895 ton,
> Başiskele İlçesi Paşadağ Mahallesi sınırlarında kalan
10.100,58 m²'lik alanda 73.625 ton,
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> Körfez İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi sınırlarında kalan
30.854 m²'lik orman alanında 386.359 ton,
> Körfez İlçesi Hereke Mahallesi sınırlarında kalan 27.166,47
m²'lik orman alanında 114.878 ton,
> Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesi sınırlarında kalan 41.988,05
m²' li k orman alanında 57.819 ton hafr iyat kabulü
gerçekleştirilmiştir.
Kartepe İlçes Eşme-Ahmed ye Mahalles sınırlarında kalan
32.875,62 m²' l k ormanlık alan dolum sınırlarında
bulunduğundan peyzaj önces düzenleme şler yapılarak
18.11.2019 tar h nde tesl m ed lm şt r.
İZMİT SU ANONİM ŞİRKETİ
Kocael Büyükşeh r Beled yes şt rak olan İzm t Su A.Ş.
Kocael 'n n kentsel ve endüstr yel su tem n projeler n n şletme
ve bakım faal yetler n yürütmekted r.
Yaklaşık 2 m lyon nüfusa kes nt s z ve güvenl çme suyu tem n
sorumluluğunu sürdüren İzm t Su A.Ş.'n n sürdürüleb l r
kalkınma prens pler n esas alan kadrosu çme suyu arıtımı,
baraj, sale hatları ve h droelektr k santral şlet m konularında
deney m kazanmış bulunan uzman ve tekn syenlerden
oluşmaktadır.
İnsan Kaynakları
İzm t Su A.Ş. 2019 yılı sonu t bar le 32 beyaz, 122 mav yaka
olmak üzere toplam 154 personel le h zmet vermekted r.
2019 yılında İzm t Su A.Ş. personel ne toplam 5.540
adam/saat eğ t m ver lm ş, tüm personel n şe g r ş
muayeneler ve yıllık per yod k sağlık kontroller yapılmış ve
personel n kaynaşması amacıyla ş rket çer s nde ve dışında
çeş tl etk nl kler düzenlenm şt r.
İŞLETME FAALİYETLERİ
Yıl boyunca Yuvacık Barajı'ndan tem n ed len ham su, Yuvacık
İçme Suyu Arıtma Tes s nde İnsan Tüket m Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmel k hükümler çerçeves nde proses ed lerek
Kocael halkının kullanımına sunulmuştur.
- İZAYDAŞ Yuvacık H droelektr k Santral (HES) Projes
İZAYDAŞ tarafından tamamlanan Yuvacık HES projes n n
şletme ve bakım h zmetler 2015 yılı eylül ayından bu yana
İzm t Su A.Ş. tarafından yürütülmekted r. 2019 yılı çer s nde
tes ste 10.505.373 kWh enerj üret lm şt r.
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- İSU Namazgah H droelektr k Santral (HES) Projes
Yapımı İSU tarafından tamamlanan Namazgah HES projes n n
şletme ve bakım h zmetler 2016 yılı ağustos ayından bu yana
İzm t Su A.Ş. tarafından yürütülmekted r. 2019 yılı çer s nde
tes ste 1.854.433 kWh enerj üret lm şt r.
- İSU Namazgah Güneş Enerj s Santral (GES) Projes
Yapımı İSU tarafından tamamlanan Namazgah GES projes n n
şletme ve bakım h zmetler 2018 yılı ocak ayından bu yana
İzm t Su A.Ş. tarafından yürütülmekted r. 2019 yılı çer s nde
tes ste 4.412.434 kWh enerj üret lm şt r.
- İSU Avluburun H droelektr k Santral (HES) Projes
Yapımı İSU tarafından tamamlanan Avluburun HES projes n n
şletme ve bakım h zmetler 2017 yılı ek m ayından bu yana
İzm t Su A.Ş. tarafından yürütülmekted r. 2019 yılı çer s nde
tes ste 1.106.700 kWh enerj üret lm şt r.
Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tes s Güneş Enerj s Santral
(GES ) Projes
Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tes s nde tem z su tankı üzer ne
kurulumu yapılan Güneş Enerj s Santral ek pmanlarının
montajları tamamlanmış olup; devreye alma çalışmaları devam
etmekted r. Santralde toplam 3.240 adet güneş panel
kullanılmış olup; kurulu gücü 1MW'dır. 2019 yılı çer s nde
tes ste 1.335.878 kWh enerj üret lm şt r.
Kal te ve Çevre Müdürlüğü
İSAŞ tarafından 2019 yılında ham su kaynaklarını zlemek ve
çme suyu arıtma performansını gözlemlemek ç n yaklaşık
60.300, Yuvacık Barajı'nın sev yeler ndek ve koruma
bandındak su kal tes n değerlend rmek ç n yaklaşık 3.960,
suyun let ld ğ depo g r şler ndek kontroller gerçekleşt rmek
ç n yaklaşık 30.600, d ğer anal zlerle b rl kte toplamda yaklaşık
99.500 anal z yapılmıştır.
Bakım Grup Müdürlüğü
2019 yılında Yuvacık Barajı, (arıtma tes s , pompa stasyonları,
Yuvacık HES) Namazgah Barajı (pompa stasyonu, GES, HES)
ve Avluburun HES'te toplam 22.380 adet ş emr şleme
alınmıştır. Bu ş em rler nden 21.488 aded koruyucu bakım,
892 aded se düzelt c bakım olarak gerçekleşm ş olup
koruyucu bakımların toplam bakımlara oranı %96 olmuştur.
Tüm sahalardak bakım faal yetler ç n 38.800 saat şç l k
harcanmıştır.
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ANTİK PI TURİZM İŞLETMECİLİK VE
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Ş rket m z Ant kpass kart şlemler , Sekapark Otel, düğün
salonları, restoran, akaryakıt stasyonu ve sosyal tes s şlet m
yapmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında, Ant kpass
uygulamasıyla 61.470 k ş ye h zmet ver lm ş, Sekapark Otel'de
14.897 m saﬁr konaklatılmış ve 11.027 oda satımıyla ortalama
%66 doluluk oranına ulaşılmıştır.

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Düğün salonlarımızda 748.828 k ş , restoranlarımızda 620.000
k ş , donuk yemek ve kumanya h zmet olarak 185.708 k ş , fuar
yemek h zmetler olarak 120.000 k ş , hale kapsamında
442.249 k ş ve dış organ zasyon h zmet olarak 211.921 k ş le
toplamda 2.328.705 k ş ye h zmet ver lm şt r.

Ş rket 1990 yılında kurulmuş olup Kocael Kent S gorta
Aracılık H zmetler Ltd. Şt . unvanıyla s gorta h zmetler
alanında faal yet göstermekte ken 8 Eylül 2015 tar h nde
ş rket n faal yet konuları ve unvanı değ şmek suret yle ulaşım
alanında Ulaşımpark Ulaştırma H zmetler T caret L m ted
Ş rket unvanı le faal yet ne devam etm şt r. Ş rket 5 Ocak 2016
tar h nde tür değ şt rmek suret yle anon m ş rket statüsüne
dönüştürülmüştür.
Ş rket m z n sorumluluğunda, Körfez Garajı, İzm t Plajyolu
Garajı ve Gebze Garajı olmak üzere 3 adet garajımız
bulunmaktadır.

Ant kkapı sanay akaryakıt stasyonumuzda günlük ortalama
satışlarımızdan; perakende satışımız 7.433 lt, dökme satışımız
13.753 lt otomat k ç, dış ve rsal yel satışımız 7.105 l tred r.

Sürücü B lg ler : Ş rket m z 100'ü Körfez Garajımızda, 184'ü
Gebze Garajımızda ve 287's Plajyolu Garajımızda olmak üzere
toplam 571 sürücü personel le toplu taşıma h zmet
vermekted r.

Beyaz Kalpler Eğ t m ve Oryantasyon merkez nde, sokakta
çalışan, korunmaya muhtaç ve r sk grubunda bulunan çocuklara
aşçılık eğ t m uygulamalı olarak devam etmekted r. İht yaç
sah pler ne hazır yemek, d r l ş erkek ve bayan gençl k kampları
ve Darıca Hüma Hatun bayan gençl k kampında yemek ve
tem zl k h zmet m z devam etmekted r. Bunun yanında,
Uzuntarla doğal yaşam alanı-kafeterya sosyal tes s (Ant kkö e)
ve SE Bahçe kır düğün salonu ş rket m z bünyes nde h zmete
açılmış, doğal yaşam alanı çer s nde üç noktada mob l kafe
(Ant kkafe) h zmet ver lmekted r.
M ço Koyu Bayanlar Plajı le Kocael Büyükşeh r Beled yes
sosyal tes sler nde kafe, Kerpe ve Kumcağız Gençl k Kampı
h zmet ve akadem l selerde (İzm t, Gölcük, Karamürsel,
Der nce, Kartepe, Darıca, Baş skele, Körfez) yemek h zmet de
ş rket bünyes nde ver lmeye devam etmekted r.
SE

PARK TURİZM İŞLETMECİLİK VE YATIRIM A.Ş.

Sekapark Tur zm İşletmec l k ve Yatırım A.Ş. 2019 yılı aralık ayı
sonu t bar yle den z ulaşım h zmet faal yetler n 19 personel le
gerçekleşt rmekted r.

Hat B lg ler : İzm t lçem zde 17, Karamürsel lçem zde 2,
Kandıra lçem zde 5, Kartepe lçem zde 11, Der nce lçem zde
10, Körfez lçem zde 4, D lovası lçem zde 6, Gebze lçem zde 9,
Darıca lçem zde 7, Çayırova lçem zde 5, Baş skele lçem zde 8
ve Gölcük lçem zde 6 hat olmak üzere toplam 90 farklı ha ımız
bulunmaktadır. Toplam hat uzunluğumuz 5.418 k lometred r.
Araç B lg ler : Ş rket m ze a t 336 aracımız bulunmaktadır.
Araçlarımızın 329 aded engell er ş m ne tam uyumlu alçak
tabanlı olup, 301 aded çevre dostu CNG (Sıkıştırılmış
Doğalgaz), 35 aded d zel yakıt s stem ne sah pt r. F lomuzdak
araçların 63 aded Körfez Garajımızda, 103 aded se Gebze
Garajımızda, 170 aded Plajyolu Garajımızda
konuşlandırılmıştır.
Yolcu B lg ler : 2019 yılında 21.475.753 yolcu taşınmıştır.
Toplu Ulaşım Kurallarını Öğren yoruz Projes
Kocael İl M ll Eğ t m Müdürlüğü le ortak yürü üğümüz
“Toplu Ulaşım Kurallarını Öğren yoruz” projes yle amacımız,
tramvay le lg l b lg vermek, gerekl toplu taşıma kurallarını
anlatmak ve bu konu le lg l b r b l nç oluşturmaktır.
UlaşımPark maskotu Ulaşcan le b rl kte g d len eğ t mlerde
öğrenc lere toplu taşımanın önem ve kurallarının anlatıldığı
k tapçık ve rozet dağıtılmaktadır. 2019 yılında toplam 19 okulda
12.476 öğrenc ye eğ t m ver lm şt r.
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SekaPark A.Ş.
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2. PERFORMANS
SONUÇLARI TABLOSU

Mürsel TAHTACI
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KENTSEL DÖNÜŞÜM
Ulaşım H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ke/G.1.1.1-1

Haﬁf raylı s stem (Gebze bölges ) yapım ş
tamamlanma oranı

Yüzde

30

4,0

Ke/G.1.1.1-2

Tramvay uzatma hatlarının yapım ş
tamamlanma oranı (Cezaev -Plajyolu hattı)

Yüzde

100

100,0

Ke/G.1.1.1-3

Tramvay uzatma hatlarının yapım ş
tamamlanma oranı (Kuruçeşme hattı)

Yüzde

20

0,0

Proje çalışmaları devam
ÇOK ZAYIF ett ğ nden dolayı projen n
malatına başlanamaması

Ke/G.1.1.1-4

Tramvay uzatma hatlarının yapım ş
tamamlanma oranı (Yahya Kaptan Al kahya stadyum hattı)

Yüzde

25

0,0

Proje çalışmaları devam
ÇOK ZAYIF ett ğ nden dolayı projen n
malatına başlanamaması

Ke/G.1.1.1-5

Tramvay uzatma hatlarının yapım ş
tamamlanma oranı (Şeh r Hastanes hattı)

Yüzde

30

0,0

Proje çalışmaları devam
ÇOK ZAYIF ett ğ nden dolayı projen n
malatına başlanamaması

ÇOK ZAYIF
ÇOK İYİ

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı'na devred lmes
Hedefe ulaşılmıştır

Kuzey LRT Kes n Proje İhales
katılım yeters zl ğ nden ptal
ed lmes ve Yahya KaptanD100 Tramvay Kes n projes
güzergah üzer ndek
bel rs zl klerden dolayı ön
projeye çevr lmes

Ke/G.1.1.2-1

Raylı s stem uygulama projeler sayısı

Adet

4

2,0

ZAYIF

Ke/G.1.1.2-2

Etüt ve ön projeler yapılan raylı s stem
proje sayısı

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.2.1-1

Kurulumu yapılan fotovolta k s steml durak
sayısı

Adet

118

118,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.3.1-1

S mülatör şoför eğ t m katılımcı sayısı

Kş

750

58,0

Ke/G.1.3.1-2

Özel ulaşım araçlarında eğ t me tab tutulan
şoför sayısı

Kş

2.800

2.922,0

Ke/G.1.3.1-3

H zmet ç eğ t mlere katılan beled ye
şoförü sayısı

Kş

50

58,0

Ke/G.1.4.1-1

Toplu taşıma araçlarına yönel k denet m
sayısı

Adet

8.000

8.338,0

Ke/G.1.4.1-2

İlçe beled yeler yle yapılan ulaşım sorunları
toplantı sayısı

Adet

12

Ke/G.1.4.1-3

Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve
entegrasyonu le lg l yapılan proje sayısı

Adet

Ke/G.1.4.1-4

Toplu taşıma hatlarının Kocael Denet m
S stem 'ne (KODES) dah l olma oranı

Ke/G.1.5.1-1

Otobüs S mülatör C hazı
ÇOK ZAYIF modern zasyonu yapıldığından
dolayı eğ t mler ver lememes
ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

HEDEF
ÜSTÜ

Eldek mevcut şoförler n
zorunlu eğ t mlere katılım
sağlaması

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

16,0

HEDEF
ÜSTÜ

İlçelerden gelen talebe göre
yapılan görüşmeler n artması

6

6,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

25

25,2

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Bakım-onarım g derler nden tasarruf oranı

Yüzde

12

0,0

Ke/G.1.5.1-2

Akaryakıt tasarruf oranı

Yüzde

6

17,5

HEDEF
ÜSTÜ

Gem rotasyonu yapılarak
beklent üstü tasarrufun
sağlanması

Ke/G.1.6.1-1

Arıza neden yle ptal ed len den z araçları
sefer sayısı oranı

Yüzde

1

0,6

HEDEF
ÜSTÜ

Gem rotasyonu yapılarak
beklent üstü hedef
gerçekleşmes

Ke/G.1.6.1-2

Den z ulaşım araçlarının ortalama günlük
sefer sayısı

Adet

99

90,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.6.1-3

Den z ulaşımında günlük taşınan yolcu
sayısı

Kş

1.600

1.437,3

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.7.1-1

Evrakları tamamlanan ruhsatların ver lme
süres (toplu taşıma ve t car taks )

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ke/G.1.7.1-2

Evrakları tamamlanan t car taşıt tahs s
belges n n ver lme süres (tahd tl M ve T
plakalı)

İş Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.7.1-3

Evrakları tamamlanan t car taşıt tahs s
belges n n ver lme süres (tahd tl P plakalı)

İş Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.7.1-4

Evrakları tamamlanan güzergah z n
belges n n ver lme süres (serv s araçları)

İş Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.7.1-5

Evrakları tamamlanan ruhsatların ver lme
süres (serv s araçları)

İş Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.8.1-1

Kent merkez traﬁk dolaşım planları yapılan
lçe sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.8.1-2

KUAP öner ler ne göre projelend r len
karayolu kor doru m ktarı

Km

10

47,5

HEDEF
ÜSTÜ

Karayolları Genel Müdürlüğü
le ortak projeler n olması

Ke/G.1.8.1-3

Geometr k düzenleme (avan-kavram)
projes yapılan kavşak m ktarı

Adet

30

55,0

HEDEF
ÜSTÜ

Gelen talepler doğrultusunda
planlanan projeler n artması

Ke/G.1.8.1-4

Yol, kavşak, köprü uygulama projeler n n
yaptırılması

Km

50

40,0

İYİ

Tasarruf tedb rler ve lg l
b r mlerden gelen talep azlığı

Ke/G.1.9.1-1

Yaya üst geç t malatlarının yapılması

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.9.1-2

Eş düzey kavşak düzenleme malatlarının
yapılması

Adet

10

10,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.9.1-3

Kent merkezler nde yol ve kavşak
malatlarının yapılması

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.9.1-4

Karayolu köprülü kavşak malatlarının
yapılması

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.9.1-5

Karayolu malatlarının yapılması

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.10.1-1

Bakım onarım ve yapımı yapılan kırsal
alanları lçe merkezler ne bağlayan yolların
uzunluğu

Km

115

124,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.10.1-2

Beton kaplanan yol uzunluğu

Km

60

40,0

ORTA

Ke/G.1.10.1-3

İlçe merkezler nde yapılan cadde ve sokak
düzenleme projeler sayısı

Adet

110

115,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.10.1-4

Yol bakımları ç n kullanılan asfalt m ktarı
(asfalt yama)

Ton

80.000

85.000,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.10.1-5

Üret len asfalt m ktarı

Ton

250.000

172.000,0

ORTA

Ke/G.1.10.1-6

Sath kaplanan yol uzunluğu

Km

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.11.1-1

Yapımı tamamlanan otopark sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.12.1-1

Traﬁk eğ t m ver len öğrenc sayısı

Kş

12.000

12.500,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.12.1-2

Otokorkuluk yapımı

M

40.000

40.343,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.12.1-3

Kocael genel nde yapılan s nyal ze kavşak
sayısı

20

20,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.12.1-4

Yatay şaretleme (ç zg ) m ktarı

261.450,0

HEDEF
ÜSTÜ

UKOME ve UTDK'nın şehr n
traﬁk planlanması yönünde
kararlar almasından dolayı keş f
artışına g d lmes

10.000

14.900,0

HEDEF
ÜSTÜ

UTDK ve UKOME evraklarının
yoğun gel ş neden yle traﬁk
dolaşımlarının değ ş m ve
gerekl levhalandırmaların
yapılması

Adet

M

2

Adet

150.000

Tasarruf tedb rler ve lg l
kurumlardan gelen talep azlığı

Tasarruf tedb rler neden yle
asfaltın üret lmemes

Ke/G.1.12.1-5

Düşey şaretleme (levha) m ktarı

Ke/G.1.13.1-1

Altyapı ve üstyapı çalışmalarında alınan
traﬁk önlemler n n denetlenme oranı

Yüzde

100

98,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.13.1-2

Beled yen n d ğer b r mler nce yapılan toplu
taşıma, t car taks , otopark denet m
faal yetler nde zabıta tedb rler n n alınması
oranı.

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.13.1-3

Görev yapılan bölgelerde uygunsuz
parklanma yapan araçlara ceza- şlem
uygulama oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.1.13.1-4

Görev yapılan bölgelerde uygunsuz
parklanma yapan araçlara çek c mar fet yle
müdahale oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Beled yen n d ğer b r mler nce yapılan toplu
taşıma, t car taks , otopark denet m
Ke/G.1.13.1-2
faal yetler nde zabıta tedb rler n n alınması
oranı.

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Görev yapılan bölgelerde uygunsuz
Ke/G.1.13.1-3 parklanma yapan araçlara ceza- şlem
uygulama oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Görev yapılan bölgelerde uygunsuz
Ke/G.1.13.1-4 parklanma yapan araçlara çek c mar fet yle
müdahale oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

5

5,5

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

50

65,6

HEDEF
ÜSTÜ

Yıl ç nde yen b s klet
yatırımının yapılması

100.000

186.379,0

HEDEF
ÜSTÜ

3. Etap b s klet stasyonlarının
akt f hale get r lmes

Ke/G.1.13.1-5

Traﬁk açısından tehl ke oluşturan veya
eks k görülen hususların raporlama oranı

Şeh r ç nde meydana gelen traﬁk
Ke/G.1.13.1-6 kazalarında kamu mallarına ver len zararlara
yönel k yapılan tesp t oranı
Ke/G.1.14.1-1 Projelend r len b s klet yolu m ktarı

Km

Ke/G.1.14.2-1 Akıllı b s klet kullanım oranı

Dak ka/Gün

Ke/G.1.14.2-2 Akıllı b s klet kullanım sayısı

Adet

Çevre ve Yeş l Alan H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ke/G.2.1.1-1

Atık get rme merkezler n n kurulması

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.2.1-1

Sanay c ler ç n düzenlenen eğ t m sayısı

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.2.1-2

Çevre eğ t m ve b l nçlend rme toplantısı

Adet

52

52,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.3.1-1

Açık yeş l alanlardak artış m ktarı

900.000

783.959,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.3.1-2

D k len mevs ml k ç çek sayısı

Adet

2.000.000

611.103,0

ÇOK ZAYIF

Ke/G.2.3.1-3

D k len ﬁdan sayısı

Adet

450.000

237.388,0

ZAYIF

İkl m koşulları neden yle d k len
ﬁdan sayısının azalması

Ke/G.2.4.1-1

Büyükşeh r Sınırları İçer s nde Kurulumu
Yapılan Donatı Elemanları Sayısı

Adet

4.000

3.009,0

İYİ

Sorumluluk alanlarımız ç ndek
ht yaçlarımız tamamlanmış olup
bunların dışındak donatı
elemanları talepler
karşılanmaması

Ke/G.2.4.1-2

Yapılan (Kurulumu yapılan) Spor Alet Grubu
Sayısı

Adet

25

22,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.4.1-3

Yapılan (Kurulumu yapılan) Çocuk Oyun
Grubu Sayısı

Adet

40

37,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.4.1-4

Kurulumu Yapılan Engell Oyun Grubu Sayısı

Adet

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.5.1-1

Tasarruf ed len enerj m ktarı

KWH

480.000

1.293.000,0

HEDEF
ÜSTÜ

Elektr k enerj s ve LED dönüşümler nden
ekstra tasarruf sağlanması

Ke/G.2.6.1-1

B tk sel üret m sahalarına yapılan z yaret sayısı
( bağ, bahçe, sera, tarla vs. )

Adet

2.500

2.500,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.6.1-2

Hayvansal şletmelere yapılan z yaret sayısı
( ahır, ağıl, kümes vs. )

Adet

250

250,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.6.1-3

Kırsal alandak cam lere yapılan çel k m nare
sayısı

Adet

10

10,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.6.1-4

Tarım ve hayvancılık konularında eğ t m
amacıyla düzenlenen etk nl k konu sayısı
(Sem ner, broşür, gez vs.)

Adet

6

6,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Ke/G.2.6.1-5

Tarımsal destekleme projeler sayısı (Sonbahar
ve İlkbahar yem b tk s tohumu, ﬁde, ﬁdan,
sera naylonu kümes vs. )

Adet

6

6,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.6.1-6

Yapılan tarımsal sulama deposu sayısı

Adet

35

35,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.2.6.1-7

Kırsal alandak mahallelere yapılan fırın sayısı

Adet

30

30,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Durum

Sapma Neden

İmar, Şeh rc l k ve Kentsel Dönüşüm H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Ke/G.3.1.1-1

Araz tesp t le lg l gelen talepler n ortalama
sonuçlandırılma süres

İş
Günü

5

4,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-2

Tesp t ed len gecekonduların yıkım
şlemler n n yürütülme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-3

İlçe beled yeler n gönderm ş olduğu yapı
belgeler n kontrol ederek ver ler sayısal
ortama aktarma ve belgeler arş vleme

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-4

İmar durumu hazırlama süres (Talep üzer ne)

İş
Günü

3

2,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-5

İmar planlarına a t görüş talepler n n
sonuçlandırılma süres

İş
Günü

5

4,6

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-6

Numarataj b lg ler n n MAKS s stem üzer nde
güncel tutulma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-7

Plan değ ş kl ğ ne a t kararın Şeh r Planlama
Şube Müdürlüğü'ne havales nden lg l yerlere
dağıtımına kadar geçen süre

İş
Günü

5

4,5

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-8

Plan yapımıyla lg l talep sonrası plan
hazırlanışı ve mecl se sunuluşu arasında geçen
ortalama süre

İş
Günü

15

14,5

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-9

Ruhsatsız ve ruhsat ekler ne aykırı yapılar le
lg l gelen ş kayetler n değerlend r lmes
süres

İş
Günü

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-10

Yapı belges düzenleme talepler ne cevap
ver lme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-11

İlçe beled yelerden gelen (evrakları tam) mar
uygulamalarının parselasyon planlarının
onaylanma süres

İş
Günü

15

10,7

HEDEF
ÜSTÜ

EBYS S stem nde süren n
hızlanmış olması.

Ke/G.3.1.1-12

Yatırımcı da relerden talep ed len plan kote
hazırlama süres

İş
Günü

5

4,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-13

İmar uygulamaları ve mar yönetmel ğ
hakkındak konularda görüş ver lme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.1.1-14

Kocael 'de yaşayan mağdur vatandaşlara proje
yardımı yapılma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Evrakları tam plan değ ş kl k dosyalarının
Ke/G.3.1.1-15 beled yem ze ulaşmasından beled ye mecl s ne
sevk ne kadar geçen ortalama süre

İş
Günü

15

14,3

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Durum

Sapma Neden

Ke/G.3.2.1-1

Beled yem z yetk s ndek açılmamış mar
yollarının kırmızı kotların bel rlenmes

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.2.1-2

Talep ed len mar uygulamalarının
tamamlanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.2.1-3

Eks kl ğ tesp t ed len ve yen lenmes gereken
cadde-sokak tabelaları le kapı numaralarının
montaj şlemler n n tamamlanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.3.1-1

Hafr yat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Taşıma İz n Belges Düzenlenmes

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Ke/G.3.3.1-2

Kaçak hafr yat le lg l kontroller n yapılma,
hbarların değerlend r lme, denet m
faal yetler n n yapılma oranı

Yüzde

Ke/G.3.3.1-3

İlçe beled yeler , kamu kurum ve kuruluşları
le yapılan eğ t m ve b lg lend rme toplantı
sayısı

Ke/G.3.3.1-4

Hafr yat döküm sahası, rekreasyon alanı,
rehab l teye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve
rehab l te-dolgu alanları

Ke/G.3.3.1-5

Rehab l te ve geç c depolama hafr yat
talepler n n değerlend r lme oranı

Ke/G.3.4.1-1

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

4

3,0

İYİ

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Kentsel dönüşüm bölgeler le lg l kamu
kurum ve kuruluşları le vatandaşlara a t görüş
talepler n n sonuçlandırılma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.4.1-2

Kentsel dönüşüm bölgeler nde mar le lg l ş
ve şlemler n ( mar durumu, avan proje, vb.)
sonuçlandırma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.4.1-3

Kentsel Dönüşüm Bölgeler nde talep ed len
plan değ ş kl kler ne l şk n dosyaların
hazırlanarak beled ye mecl s ne havales ne
kadar geçen süre

İş
Günü

20

20,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.4.1-4

Yapılara performans anal z yapılması ve
güçlend rme projeler n n hazırlatılması

Adet

10

0,0

ÇOK ZAYIF

Ke/G.3.4.1-5

Kentsel Dönüşüm bölgeler nde projeler n
hazırlanması

Yüzde

10

10,0

ÇOK İYİ

Ke/G.3.4.1-6

Talep doğrultusunda can ve mal güvenl ğ
açısından r sk arz eden b naların yıkımının
yapılması ç n araç-gereç desteğ n n
sağlanması

Adet

100

61,0

ORTA

Ke/G.3.4.1-7

İmar planına esas yapılan jeoloj k ve jeotekn k
etütler n yerleş me uygunluk har tasına
şlenmes ve zem n ver b lg bankasının
oluşturulması.

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.5.1-1

Kamulaştırma kararı le tebl gat arasındak ş n
yapılış süres

İş
Günü

15

15,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.5.1-2

Kamulaştırma projeler çerçeves nde
kamulaştırılan arsa sayısı

Adet

80

85,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.5.1-3

Müstak l parsel satın alma şlemler n n
ortalama yapılış süres

İş
Günü

30

30,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.5.1-4

Kamulaştırmalarda alınan toplam alan m ktarı

500.000

110.560,3

Ke/G.3.5.1-5

Kamulaştırma projeler çerçeves nde
kamulaştırılan b na sayısı

Adet

30

Ke/G.3.6.1-1

KUDEP kapsamında yer alan şler n 5 şgünü
çer s nde tamamlanma oranı

Yüzde

Ke/G.3.6.1-2

Hazırlanan rölöve, restorasyon ve rest tüsyon
proje sayısı uygulamalarının denet m

Ke/G.3.6.1-3

Hazırlanan cephe y leşt rme proje sayısı

Ke/G.3.6.2-1

Yapımı tamamlanan restorasyon ve
rekonstrüks yon proje sayısı

Adet

3

2,0

ORTA

Karamürsel Ereğl
Mahalles ndek tesc ll yapıların
restorasyonu ş nde lg l
mevzuat gereğ süre uzatımı
alınması

Ke/G.3.7.1-1

Yapımına başlanılan kent meydanı sayısı

Adet

1

0,0

ÇOK ZAYIF

Çayırova Kent Meydanı projes
le lg l kamulaştırma
şlemler n n tamamlanmaması

284

Hafr yat sahası z n sürec n n
uzaması

İlg l b r m ve kurumlardan talep
olmaması
Hedefe ulaşılmıştır
İlg l b r m ve kurumlardan
talepler n az olması

ÇOK ZAYIF

Tasarruf tedb rler gereğ
alımların yavaşlatılması

25,0

İYİ

Tasarruf tedb rler gereğ
alımların yavaşlatılması

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden
Kartepe Kent Meydanı ç n lg l
mevzuat gereğ tasﬁye kararı
alınması

Ke/G.3.7.1-2

Yapımı tamamlanan kent meydanı sayısı

Adet

2

1,0

ZAYIF

Ke/G.3.8.1-1

Yapımı tamamlanan dönüşüm projes sayısı

Adet

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.8.1-2

Yapımı tamamlanan h zmet b nası sayısı

Adet

9

8,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.8.1-3

Yapımına başlanılan h zmet b nası sayısı

Adet

4

3,0

İYİ

Ke/G.3.8.1-4

Yapımı tamamlanan pazar yer sayısı

Adet

3

2,0

ORTA

Kandıra Mezbahası ç n yer
tahs s n n alınamaması
Ortak proje olan Darıca Pazar
Alanı'nın lçe beled yes
tarafından yapımı
gerçekleşt r lmes

Kartepe İtfa ye B nası ç n fes h
kararı alınması, İtfa ye Merkez
B nası ç n yer tahs s n n
ÇOK ZAYIF
alınamaması ve İzm t Bağçeşme
İtfa ye B nası ş nde yapım
sürec n n uzaması

Ke/G.3.8.1-5

Yapımı tamamlanan tfa ye b nası sayısı

Adet

4

1,0

Ke/G.3.9.1-1

Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının
cevaplandırılma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.9.1-2

Üst yapısı tamamlanan yerlerden üç yıl
çer s nde tekrar altyapı şebeke şlem
yapılanların oranı

Yüzde

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.9.1-3

Ruhsatta bel rt len süre aralığında b t r len kazı
oranı

Yüzde

90

90,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.9.1-4

Altyapı çalışmalarının günlük kontrol oranı

Yüzde

90

90,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.10.1-1

Beled yelerden gelen deﬁn ve yapım ş le
lg l ek pman desteğ n n gerçekleşt r lme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.3.10.1-2 Cenaze h zmetler nden memnun yet oranı

Yüzde

98

98,2

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Cenazen n alınma taleb nden deﬁne hazır hale
Ke/G.3.10.1-3 get r lmes ne kadark şlemler n 3 (üç) saat
çer s nde yer ne get r lmes oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Afet Yönet m H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ke/G.4.1.1-1

İşletme ruhsatına ve skana esas yangın
emn yet raporu başvurularının lk
ncelemes n n yapılması

İş
Günü

3

1,7

HEDEF
ÜSTÜ

Organ zasyonel yapının sağlıklı
şlemes

Ke/G.4.1.1-2

Kırsal alanda tfa yen n gec keb leceğ stratej k
noktalara yerleşt r len römorklu tanker sayısı

Adet

14

0,0

ÇOK ZAYIF

Tasarruf tedb rler neden yle yen
tanker alımının yapılmaması

Ke/G.4.1.1-3

Gönüllü tfa yec eğ t m talepler n n
karşılanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-4

Beled yen n afet ac l durum planının
güncellenmes

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-5

Müdahale personel n n eğ t m ht yaç
anal z n n hazırlanması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-6

Yangın ve kaza hbarı le müdahale arasında
geçen ortalama süre (Şeh r)

Dak ka

7

7,2

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-7

Yangın ve kaza hbarı le müdahale arasında
geçen ortalama süre (Kırsal)

Dak ka

18

18,3

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-8

Yangın emn yet tedb rler yönünden
denetlenen şyer sayısı

2.400

2.244,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet
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Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Ke/G.4.1.1-9

Tüm proje başvurularının yangın emn yet
tedb rler açısından lk ncelemes n n yapılması

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-10

Talep ed len temel tfa yec l k eğ t mler n n ve
tfa yec l k branş ve uzmanlık eğ t mler n n
karşılanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.1.1-11

Orman yangınlarına müdahale süres

Dak ka

15

14,1

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

3

4,0

HEDEF
ÜSTÜ

Darıca Bölges nde yen sah l n
h zmete alınması

Adet

2

0,0

ÇOK ZAYIF

Kocael l Büyükşeh r Beled yes afet ac l
Ke/G.4.1.1-12
durum planının güncellenmes
Ke/G.4.1.1-13

Kocael sah ller nde cankurtaranlık h zmet
veren görevl sayısındak artış m ktarı

Ke/G.4.1.1-14 Modern ze ed len tfa ye h zmet b nası sayısı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Yen b na projeler ne ağırlık
ver lmes

Ke/G.4.1.1-15

Sabotaja karşı koruma planlarının
güncellenmes (Kurum ç )

Yüzde

100

100,0

Ke/G.4.1.1-16

Yangın güvenl ğ açısından denet me tab
şyerler n n envanter n n oluşturulması ve
har talandırılması

Yüzde

100

10,0

Ke/G.4.1.1-17

Yapımı tamamlanan tfa ye h zmet b nası
sayısı

Adet

2

1,0

ZAYIF

Yüklen c ﬁrmanın ş uzatması

Adet

7

0,0

ÇOK ZAYIF

Tasarruf tedb rler neden yle
bütçe ödeneğ n n ayrılmaması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Adet

150

90,0

ORTA

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Ke/G.4.1.1-18 Yen alınan tfa ye müdahale araç sayısı

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Organ zasyonel değ ş kl k
ÇOK ZAYIF neden yle projeye gerekl zaman
ayrılamaması

Ke/G.4.2.1-1

Kamu ve özel sektörden geleb lecek ac l
durum ek b ve lk yardım eğ t m talepler n n
tfa ye eğ t m merkez tarafından karşılanma
oranı

Ke/G.4.2.1-2

Yangın ve afetlere karşı b l nç düzey n
arttırmaya yönel k sem ner ver len okul ve
meslek ed nd rme kursu sayısı

Ke/G.4.2.1-3

Yangın ve afetlere karşı b l nç düzey n
arttırmaya yönel k SEKA B l m Merkez nde
da m , 23 N san etk nl kler kapsamında geç c
stand faal yetler gerçekleşt r lmes oranı

Ke/G.4.2.1-4

Yangın ve afetlere karşı b l nç düzey n
arttırmaya yönel k dağıtılan broşür sayısı

Adet

35.000

23.000,0

ORTA

Yangın ve afetlerle lg l yen
broşür basımının yapılmaması

Ke/G.4.2.1-5

Kuruma kazandırılan gönüllü tfa yec sayısı

Adet

90

196,0

HEDEF
ÜSTÜ

Başvuru sayısı beklenen n
üzer nde gerçekleşmes

Ke/G.4.2.1-6

Eğ t m, sem ner, stand etk nl ğ vb.
faal yetlerde aktarılan b lg ler n akılda kalıcılık
düzey n artırmak ç n dağıtılan fotoğraf, saat,
b lekl k, magnet vb. promosyonların sayısı

Adet

15.000

20.000,0

HEDEF
ÜSTÜ

Eğ t m çalışmalarında beklenen n
üzer nde b r faal yet
gerçekleşt r lmes

Ke/G.4.2.1-7

D ğer tfa ye teşk latlarından, s v l toplum
kuruluşlarından ve tfa yec l k okullarından
gelen eğ t m talepler n n karşılanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.3.1-1

Şeh r Planlama Şube Müdürlüğü tarafından
talep ed len, mar planlarına yönel k zem n
araştırmalarının karşılanma oranı (1/1000
ölçekl uygulama mar planlarına altlık
jeoloj k, jeoﬁz k, jeotekn k etütler n yapılması)

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.3.1-2

Vatandaş ve Beled yem z b r mler nden gelen
talepler doğrultusunda t treş m ölçümü
yapılması ve rapor hazırlanması oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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D ğer şlerdek yoğunluk
neden yle hedefe ulaşılamaması

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ke/G.4.3.1-3

İlköğret m okulları tarafından talep ed len
S smoloj k İzleme ve Deprem Eğ t m
Merkez nde ver len deprem eğ t mler n n
karşılanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.3.1-4

Beled yem z da re başkanlıklarından talep
ed len zem n etütler n n karşılanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.4.3.1-5

Beled yeler ve vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda heyelan kaynaklı zem nler le
lg l yer nde gözlemsel nceleme ve tekn k
rapor hazırlama süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Kent ve Toplum Düzen H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Ke/G.5.1.1-1

5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre sorumlu
olduğumuz bölgelerde tesp t ed len d lenc lere
müdahale etme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-2

Zabıtanın görev alanı le lg l konularda almış
olduğu k ş başına düşen h zmet ç eğ t m saat

Saat

16

16,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-3

Kayıt dışı ekonom k faal yetler n
engellenmes ne yönel k sorumluluk
alanlarımızda tesp t ed len seyyar satıcılara ve
şgallere müdahale oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-4

Zabıta haber merkez ne gelen d lek ve
ş kayetler n lg l b r me let lme süres

Dak ka

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-5

Beled yem z tarafından düzenlenen etk nl k,
organ zasyon ve d ğer programlarda güvenl k,
traﬁk ve zabıta tedb rler almak suret yle
görev alma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-6

Şeh r merkez ve lçelerde yapılan şyer
denet m

3.000

3.015,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-7

Beled ye mülk yet ndek b na, park ve
araz lerde meydana gelen vatandaşa yönel k
suçların müdahale ve engellenme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-8

Beled ye mülk yet ndek b na, park ve
araz lerde meydana gelen mala yönel k
suçların müdahale ve engellenme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.1.1-9

Zabıta haber merkez ne gelen d lek ve
ş kayetler n sonuçlandırılma süres

Saat

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -1

4 term nalde mevcut tüm şyerler n n üçer
aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak
denet mler n yapılması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -2

4 term nal ç nde yapılan otobüs g r ş -çıkış
denet mler

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -3

Term nal g şe gel rler artışı

Yüzde

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -4

Meyve Sebze Hal ne g ren ürünler n denet m
oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -5

Meyve Sebze Hal esnafı denet m sayısı

2.700

3.167,0

HEDEF
ÜSTÜ

Özver l çalışmalarla denet mlere
ağırlık ver lmes

Ke/G.5.2.1 -6

Meyve Sebze Hal çıkış fatura denet m oranı

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

Adet
Yüzde

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

287

2019 Yılı Faaliyet Raporu

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum
HEDEF
ÜSTÜ

Gerekl özver l çalışmalar
sonucunda hedeﬂenenden daha
kısa sürede cevap ver lmes

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Sapma Neden

Ke/G.5.2.1 -7

Kamu kurum/kuruluşları le şahıslara ver len
şeh rlerarası yolcu taşıma ﬁyat ve mesafe
ray çler n n ortalama süres (6245 S. Harcırah
Kanunu gereğ nce)

İş
Günü

5

1,7

Ke/G.5.2.1 -8

Hallerde belge denet mler n n yapılma oranı

Yüzde

100

100,0

Ke/G.5.2.1 -9

Hal dışı seyyar esnaf denet m sayısı

Adet

600

1.267,0

HEDEF
ÜSTÜ

Gerekl özver l çalışmalar
sonucunda hedeﬂenenden fazla
denet m n gerçekleşt r lmes

Ke/G.5.2.1 -10 Hal dışı pazar esnafı denet m sayısı

Adet

9.600

9.720,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -11 Hal dışı market denet m sayısı

Adet

2.400

2.581,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

D-100, D-130, 605 Devlet Karayollarında
seyred p şeh rlerarası yolcu taşımacılığı
faal yet nde bulunan otobüsler n Term nal
Ke/G.5.2.1 -12
Zabıtası aylık araçlı denet m sayısı (4925
S.Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu
Taşıma Yönetmel ğ ne göre)

Adet

1.300

1.215,4

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.2.1 -13 Balık hal esnafı denet m sayısı

Adet

1.680

2.108,0

HEDEF
ÜSTÜ

Gerekl özver l çalışmalar
sonucunda hedeﬂenenden fazla
denet m n gerçekleşt r lmes

5326 S.Kabahatler Kanununun hükümler ne
göre term nallerde yapılan aylık denet m sayısı

Adet

65

65,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre term nallerde
Ke/G.5.2.1 -15 faal yet gösteren ﬁrma/acente aylık belge
denet m sayısı

Adet

42

45,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşeh r
Ke/G.5.2.1 -16 Beled ye hudutlarında faal yet gösteren
ﬁrma/acente/şube aylık belge denet m sayısı

Adet

30

30,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

İş
Günü

25

4,4

HEDEF
ÜSTÜ

Gerekl özver l çalışma le yolcu
ş kayetler n n daha kısa sürede
cevaplandırılması

Ke/G.5.2.1 -14

Ke/G.5.2.1 -17

Tüm hallerde oluşan ﬁyatların web s tes
üzer nden güncel tutulma oranı

Yolcu ş kayetler n n aylık ortalama
Ke/G.5.2.1 -18 sonuçlandırılması süres (3071 S.D l.Hak.
kullanılmasına da r kanun gereğ nce)
Ke/G.5.3.1-1

Ruhsat ver ld kten sonrak denet m n 1(b r) ay
çer s nde yapılması (Sıhh , Gayr Sıhh ,
Umuma Açık)

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.3.1-2

Sıhh şyer müracaatlarına 1(b r) gün ç nde
cevap verme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.3.1-3

GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların
3(üç) gün ç nde Başkanlık Makamına
gönder lme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.3.1-4

GSM, LPG ve akaryakıt stasyonlarından
yapılan başvurulara 7(yed ) gün ç nde cevap
verme oranı

Yüzde

90

97,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.4.1-1

Den z k rl l ğ n önley c yapılan kontrol saat

Saat

2.000

2.005,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.4.1-2

Gürültü ş kayetler nde ceza şlem uygulamaya
gerek kalmaksızın önlem aldırılan şyerler
oranı (Çevresel Gürültünün Değerlend r lmes
ve Yönet m Yönetmel ğ n n hlal durumunda)

Yüzde

90

91,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.4.1-3

Katı Yakıt Satış İz n Belges almış üret c ler n
dağıtımını yaptığı ürünlerden 1 (b r) adet
numune alınması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Ke/G.5.4.1-4

Gelen ş kâyetler n 3(üç) gün ç nde
değerlend r lmes

Ke/G.5.6.1-1

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Yüzde

95

94,5

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

İlçe beled yeler Muhtarlıklar Şube
Müdürlükler le yapılan toplantı sayısı

Adet

6

6,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.6.1-2

İlçe lçe resm b r mler le ortak toplantı sayısı

Adet

24

24,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.6.1-3

Muhtar dernekler le yapılan toplantı sayısı

Adet

6

6,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ke/G.5.6.1-4

Muhtarlarla düzenlenen toplantı sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
Kültür, Sanat ve Spor H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

To/G.1.1.1-1

Serg lenen Yen Oyun Sayısı

Adet

5

7,0

HEDEF
ÜSTÜ

Sey rc den gelen yoğun talep
net ces nde, 3-6 yaş gruplarına
dönük b r ve K tap fuarında
serg lenmek üzere b r oyun
olmak üzere 2 oyunun
repertuvara eklenmes

To/G.1.1.1-2

Tır T yatrosu Etk nl k Sayısı

Adet

20

9,0

ZAYIF

Yapılması planlanan bazı
etk nl kler n tekn k sebepler
neden yle ptal ed lmes

To/G.1.1.1-3

T yatro salonlarının doluluk oranı

Yüzde

85

91,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.1.1-4

Sahnelenen oyun sayısı

Adet

290

280,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.2.1-1

Gerçekleşt r len uluslararası sempozyum,
organ zasyon ve fuar sayısı

Adet

4

3,0

İYİ

To/G.1.2.1-2

Yıllık hazırlanan kültürel yayın sayısı

Adet

To/G.1.2.1-3

K tap Fuarı z yaretç sayısı

Kş

To/G.1.2.1-4

Kocael Tar h Sempozyuma katılım ç n
yapılan b ld r başvurusu sayısı

To/G.1.2.1-5
To/G.1.2.1-6
To/G.1.2.1-7

KBB'ye bağlı kütüphanelerden yararlanan k ş
sayısı

Kş

To/G.1.2.1-8

Kocael B l m Merkez etk nl k sayısı

Yıl ç nde planlanan b r
etk nl ğ n ptal ed lmes

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

750.000

855.800,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Adet

310

250,0

İYİ

Konservatuarda eğ t m alan öğrenc sayısı

Kş

450

473,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Kültür gez ler talepler n karşılama oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
Yen h zmete alınan
kütüphanelerden dolayı
h zmetlerden yararlanan k ş
sayısının artması

Sempozyum oturum sayılarının
azaltılması

10.000

297.723,0

HEDEF
ÜSTÜ

Adet

20

29,0

HEDEF
ÜSTÜ

Vatandaşlarımız tarafından
etk nl klere beklenenden daha
fazla lg olması

To/G.1.2.1-9

Kocael B l m Merkez z yaretç sayısı

Adet

220.000

219.432,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.2.1-10

Kültür, sanat ve b l m serg s sayısı

Adet

12

12,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.2.1-11

Müzeler n etk nl k sayısı

Adet

30

32,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.2.1-12

Müzeler n z yaretç sayısı (SEKA Kağıt
Müzes , Kültür Evler ve d ğer müzeler)

Adet

210.000

180.338,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.3.1-1

Yapımı tamamlanan kültür merkez sayısı

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.4.1-1

Yapımı tamamlanan kongre merkez sayısı

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.5.1-1

Meslek eğ t m ne alınan k ş sayısı (KO MEK)

Adet

55.000

71.516,0

HEDEF
ÜSTÜ

Vatandaşlarımız tarafından KOMEK kurslarına öngörülenden
fazla lg , talep ve rağbet n
olması
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Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

To/G.1.6.1-1

Kurulan Gençl k Merkez (B lg Evler ,
Akadem Ün vers te, Akadem L se) sayısı

To/G.1.6.1-2

Gençl k kamplarından yararlanan öğrenc
sayısı

To/G.1.6.1-3

Gençl k Merkez nden (B lg Evler , Akadem
Ün vers te, Akadem L se) yararlanan erkek
öğrenc sayısı

To/G.1.6.1-4

Gençl k Merkez nden (B lg Evler , Akadem
Ün vers te, Akadem L se) yararlanan kız
öğrenc sayısı

To/G.1.6.1-5

Uluslararası öğrenc b r m nden yararlanan
yabancı öğrenc sayısı

Ölçü
Brm

Adet

Kş

Kş

Kş

Kş

To/G.1.7.1-1

Kadın ve Çocuk Eğ t m ve Spor Merkezler
katılımcı sayısı

Kş

To/G.1.7.1-2

Kadın Barınma Evler

To/G.1.7.1-3

To/G.1.7.2-1

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

12

50.000

62.000

66.000

1.050

4,0

HEDEF
ÜSTÜ

Gençl k merkezler m zde ders
takv yeler , kulüp faal yetler ,
sport f faal yetler, sem nerler,
gençl k söyleş ler vb.
etk nl kler n akt f olarak devam
etmes

85.102,0

HEDEF
ÜSTÜ

Gençl k merkezler m zde ders
takv yeler , kulüp faal yetler ,
sport f faal yetler, sem nerler,
gençl k söyleş ler vb.
etk nl kler n akt f olarak devam
etmes

4.317,0

HEDEF
ÜSTÜ

B r m m z n uluslararası
öğrenc ler tarafından her geçen
gün daha fazla tanınması ve yıl
çer s nde çeş tl etk nl kler n
yapılması

HEDEF
ÜSTÜ

Kocael genel nde Kadın ve
Çocuk Eğ t m merkezler n n
artmasına bağlı olarak,
kadınlarımıza yönel k yaptığımız
çalışmalar sonucunda talepler n
artması

75.506,0

Adet

3

0,0

Kadın ve Çocuk Eğ t m Merkezler tes s
sayısı

Adet

190

108,0

Amatör spor kulüpler ne yapılan spor
malzemes yardım sayısı

Adet

100.000

10.101,0

To/G.1.7.2-3

Düzenlenen spor organ zasyonu sayısı (ulusal,
uluslararası, okullar ve lçeler arası)

Adet

Adet

430

42

Beled yem z n 2019 yılı tasarruf
tedb rler kapsamında öncel kl
ÇOK ZAYIF olarak ht yaç durumuna göre ac l
olarak açılması gereken yerler n
h zmete açılmış olması

ORTA

34.388,0

118.252,0

Spor malzemes desteğ yapılan amatör spor
kulübü sayısı

ÇOK ZAYIF

ORTA

ÇOK ZAYIF

Tasarruf tedb rler gereğ bütçe
ayrılmaması
Kadın ve çocuklar ç n açılan
tes sler n yeters zl ğ üzer ne,
A le Yaşam Merkezler n n
açılmasına karar ver lmes
Tasarruf tedb rler kapsamında
bütçe kısıtlamasına g d lmes

79,0

Beled yem z n tasarruf tedb rler
kapsamında bütçe kısıtlamasına
g d lmes neden le spor
ÇOK ZAYIF
malzemes desteğ yaptığımız
amatör spor kulübü sayımızda
azalma olması

21,0

ZAYIF

Beled yem z n tasarruf tedb rler
neden yle yapılması planlanan
bazı organ zasyonların
yapılamaması
Beled yem z n desteğ ve
sunduğu mkânlar net ces nde
spor okullarımızın sayısının
artması ve projen n ücrets z
olması
Hedefe ulaşılmıştır

To/G.1.7.2-4

Spor okullarından yararlanan öğrenc sayısı

Kş

35.000

41.000,0

HEDEF
ÜSTÜ

To/G.1.7.2-5

Spor tes sler nden yararlanan k ş sayısı

Kş

200.000

175.785,0

ÇOK İYİ
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Sapma Neden

Eğ t m-öğret m faal yetler n n
hafta ç olmasından dolayı hafta
ç kamplarının
gerçekleşt r lememes

100.000

To/G.1.7.2-2

Durum
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Gösterge
Kodu

To/G.1.8.1-1

Gösterge Adı

Yapımı tamamlanan spor tes s sayısı

Ölçü
Brm

Adet

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

6,0

ZAYIF

İlg l hükümler gereğ 3 adet şe
tasﬁye veya fesh kararı, 2 adet
şe süre uzatımı kararı alınması
ve 1 adet lçe beled yes le ortak
yürütülen şe lçe beled yes n n
yapımına başlamaması

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

12

Sağlık H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

To/G.2.1.1-1

Per yod k muayenes yapılan beled ye
personel sayısı (İSU ve İşt rakler dah l)

Kş

4.030

1.749,0

ÇOK ZAYIF

İşt rakler n İSG h zmetler n
kend hek mler le yürütmes

To/G.2.1.1-2

Per yod k sağlık taraması yapılan beled ye
personel sayısı

Kş

5.750

7.499,0

HEDEF
ÜSTÜ

İSG h zmet s stem n n rev ze
ed lmes

To/G.2.1.1-3

İş Sağlığı ve Güvenl ğ le lg l ver lmes
gereken eğ t mler n sayısı

Adet

12

157,0

HEDEF
ÜSTÜ

İş sağlığı ve güvenl ğ s stem n n
rev ze ed lmes

To/G.2.1.1-4

Sağlıklı yaşam kal tes n n arttırılması amacına
yönel k eğ t m ver len okul sayısı

Adet

58

0,0

ÇOK ZAYIF

To/G.2.1.1-5

Halk sağlığının korunması amacıyla
düzenlenen etk nl k/proje sayısı

Adet

18

29,0

HEDEF
ÜSTÜ

Kanser tarama projes
kapsamında gerçekleşt r len
etk nl kler n olması

To/G.2.1.1-6

Hasta nak l h zmet nden faydalanan k ş sayısı

Kş

39.000

56.111,0

HEDEF
ÜSTÜ

Vatandaşlardan gelen talepler n
fazla olması

To/G.2.1.1-7

Muayene ç n başvuran hasta sayısı

Kş

17.500

13.846,0

İYİ

İşt rakler n kend hek mler le
İSG h zmetler n yürütmes

To/G.2.2.1-1

İlçe beled yeler tarafından get r lerek
kısırlaştırılan - küpelenen sokak hayvanı oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-2

ULV s stem le laç uygulaması programının
gerçekleşt r lme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-3

Vektör mücadeles le lg l Çözüm Masası
talep ve ş kâyetlere 3 ş günü çer s nde
yer nde müdahale ed lme oranı

Yüzde

95

93,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-4

Vektör mücadeles kapsamında tesp t ed len
tüm ahırlarda karas nek erg n uygulama oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-5

Vektör mücadeles kapsamında tesp t ed len
tüm gübrel klerde karas nek larva uygulaması
oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-6

Vektör mücadeles kapsamında tesp t ed len
tüm gübrel klerde ve programlanan kapalı
alanlarda rez düel uygulama oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-7

Vektör mücadeles kapsamında tesp t ed len
tüm sulak alanlarda larva uygulaması oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.2.1-8

Vektör mücadeles kapsamında tesp t ed len
tüm yer altı s stemler nde erg n uygulaması
oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.3.1-1

Kes ml k büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla
lg l eğ t m ver lecek k ş sayısı

Kş

75

0,0

To/G.2.3.1-2

Büyükbaş hayvanlarda kes m önces ve sonrası
yapılan muayene durumu

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.2.3.1-3

Küçükbaş hayvanlarda kes m önces ve sonrası
yapılan muayene durumu

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

ÇOK ZAYIF

Okul sağlığı eğ t mler n n
tamamlanması

Yen İzm t Mezbahasının yapım
sürec n n uzaması
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Sosyal H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

To/G.3.1.1-1

Kocael 'de kamet eden her doğan çocuğa
`Hoşgeld n Bebek Paket ' ulaştırılma süres

İş
Günü

20

22,0

To/G.3.1.1-2

Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve anneler n süt
talepler n n karşılanma süres

İş
Günü

9

15,0

To/G.3.1.1-3

Ac l barınma amaçlı yardım taleb n n
(Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım
Merkez şartlarına uygun) karşılanma süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.1.1-4

Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım
Merkez şartlarına uygun, talepler n karara
bağlanma süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.1.1-5

Başvuru sah pler n n sosyal ncelemeler n n
tamamlanma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.1.1-6

Engell ler n talep etm ş oldukları c haz ve
aletler n karşılanma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.1.1-7

Gönül Kazan projes nde talepler n karşılanma
süres

İş
Günü

7

7,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.1.1-8

Kurulda onaylanmış talepler n karşılanma
süres

İş
Günü

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.1.1-9

Sosyal ncelemes yapılan vatandaşların,
talepler n n kurulda karara bağlanma süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.2.1-1

Sağlık sosyo-ekonom k sorunlarının
g der lmes ne yönel k başvuran vatandaşlara
h zmet ver lme oranı (A les ne kavuşturulması,
Huzurev , Sığınma Ev , Bakım ve
Rehab l tasyon merkez ne yerleşt r lmes , yeş l
kart alınması, tedav s n n yaptırılması, sosyal
güvences n n sağlanması)

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.3.1-1

Beyaz Kalpler Eğ t m ve Oryantasyon
Merkez nde eğ t m n tamamlayıp sert ﬁka
alan öğrenc oranı

Yüzde

70

70,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.3.1-2

Beyaz Kalpler Eğ t m ve Oryantasyon
Merkez nden faydalanan öğrenc ler n
arttırılması

Yüzde

10

15,0

HEDEF
ÜSTÜ

Etk n saha çalışmasının,
b l n rl ğ n ve kurumsal
şb rl ğ n n artırılması

To/G.3.4.1-1

Engell l k ve yaşlılık alanına yönel k yerel
yönet mler, kurum kuruluşlar ve s v l toplum
örgütler le b rl kte gerçekleşt r lecek etk nl k
sayısı

Adet

25

38,0

HEDEF
ÜSTÜ

Kurumsal şb rl ğ n n arttırılması

To/G.3.4.1-2

Talep eden engell ve yaşlı vatandaşlara h zmet
ver lme oranı (A le bütünlüğü sağlama, bakım
amaçlı kamu kurumuna yerleşt rme, sağlık
şlemler n n tak b , resm şlemler n n tak b )

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.5.1-1

İl m z en uzak lçeler m zde başlamak kaydıyla
büroların oluşturulması

Adet

2

0,0

ÇOK ZAYIF

To/G.3.6.1-1

Engell b reylere ve topluma yönel k
farkındalık oluşturma amaçlı ver len eğ t m
sayısı

Adet

50

50,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.6.1-2

“Aşmak İç n Hareket” projes kapsamında
eğ t m alması hedeﬂenen engell sporcu sayısı

Kş

550

588,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.6.1-3

Bölge bazlı Yaşam Merkez kurulma sayısı

Adet

1

0,0

ÇOK ZAYIF Proje sürec n n devam etmes

To/G.3.6.1-4

Engell b rey proﬁl taramasının l genel nde
tamamlanma oranı

Yüzde

50

0,0

ÇOK ZAYIF Çalışmanın erken b t r lmes

To/G.3.6.1-5

Spor eğ t m alan engell öğrenc ler m z n M ll
Takım'da yer alma oranı

Yüzde

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

To/G.3.6.1-6

Yaşam Merkez 'nden yararlanacak engell
hedef k tlen n artırılma oranı

Yüzde

20

20,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
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ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

H zmet n tüm lçeler bazında
ÇOK ZAYIF ver lmes ve ş akışı gereğ
hedefe ulaşılamaması

Engels z yaşam merkezler n n
planlanması
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Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

To/G.3.6.1-7

Z h nsel engell b reylere yönel k kaynaştırma
temell oluşturulmuş olan Yaşam Merkez 'nden
faydalanma oranı

Yüzde

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

100

Durum
ÇOK İYİ

100,0

Sapma Neden
Hedefe ulaşılmıştır

KURUMSAL DÖNÜŞÜM
Kurumsal İlet ş m ve Tanıtım H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum
HEDEF
ÜSTÜ

Büyükşeh r sosyal projeler n n
tanıtım k taplarının yapılması

Sapma Neden

Ku/G.1.1.1-1

Basımı yapılan k tap ve b lg lend rme yayın
organı sayısı

Adet

7

8,0

Ku/G.1.1.1-2

Beled ye faal yetler le lg l yerel medyaya
sunulan haber sayısı

Adet

2.200

2.440,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.1.1-3

Organ zasyon ve faal yetlerle lg l yapılan
tasarım sayısı

Adet

1.000

2.162,0

HEDEF
ÜSTÜ

Tanıtım günler , fest valler ve
M ll Bayramlarda düzenlenen
etk nl kler n artması

Ku/G.1.1.1-4

Tanıtım araçları le (köprü, b llboard, clp,
totem, megal ght vb.) duyuru ve lanı yapılan
konu sayısı

Adet

85

68,0

İYİ

Tanıtım günler ve fest vallerde
düzenlenen her etk nl ğ n aynı
oranda tanıtımının olmaması

Ku/G.1.1.1-5

Telev zyon kanallarında ve çeş tl mecralarda
göster lmek üzere prodüks yonların
hazırlanması

Adet

130

344,0

HEDEF
ÜSTÜ

Tanıtım günler , fest valler ve
M ll Bayramlarda düzenlenen
etk nl kler n artması

Ku/G.1.1.1-6

Ulusal medyada (etk n web s teler de dah l)
beled ye le lg l olan haberler n olumluluk
oranı

Yüzde

95

97,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.2.1-1

Gez-Gör Kocael projes kapsamında
Kocael 'n n ve KBB projeler n n tanıtımı
amacıyla düzenlenen gez lere katılan vatandaş
sayısı

Kş

4.650

16.525,0

HEDEF
ÜSTÜ

Gez-Gör Projes 'n n yen den
yapılandırılması net ces başarı
oranının yükselmes

Ku/G.1.2.1-2

CİMER başvurularının sonuçlandırılma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.2.1-3

Çağrı merkez nden yararlanan vatandaşların
memnun yet oranı

Yüzde

90

66,1

İYİ

Ku/G.1.2.1-4

Halkla İl şk ler Saha Etk nl kler kapsamında
"Vatandaş Buluşmaları" organ zasyonu sayısı

Adet

100

25,0

Ku/G.1.2.1-5

Öğrenc ler meslek seç mler nde
b l nçlend rme amaçlı düzenlenen gez lere
katılan k ş sayısı

Kş

2.000

3.810,0

Ku/G.1.2.1-6

Vatandaşların Gez-Gör Kocael projes
kapsamında düzenlenen gez lerden
memnun yet oranı

Yüzde

90

Ku/G.1.2.1-7

Vatandaşların K@b n'de yapılan proje
sunumundan ve personel n sunduğu
h zmetlerden memnun yet oranı

Yüzde

Ku/G.1.2.1-8

Yapım aşamasında olan projeler m z n
bölgedek vatandaşlarımız tarafından
ben msenmes n kapsayan "Konuşa Konuşa"
proje toplantı sayısı

Ku/G.1.2.2-1

S v l Toplum Merkezler 'n kullanan STK'ların
artış oranı

Ku/G.1.2.2-2
Ku/G.1.2.2-3

Gez-Gör Projes 'n n yen den
yapılandırılması

Kırsal ve lçe mahalleler m z le
ÇOK ZAYIF Kocael genel nde tems len proje
faal yetler n n gerçekleşt r lmes
HEDEF
ÜSTÜ

Gez-Gör ek b n n yen den
yapılandırılması

91,8

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

90

51,8

ORTA

Adet

25

0,0

Yüzde

10

7,5

İYİ

STK'larla gerçekleşt r len, organ zasyon ve
fuar sayısı

Adet

10

10,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

STK'lar le yapılan ortak proje sayısı

Adet

3

4,0

HEDEF
ÜSTÜ

STK ç n açılan h be çağrısı
öngörülemeyen artış olması

26 Kasım t bar yle Kab n projes
b tm ş olup b na dev r ed lm şt r.

Kırsal ve lçe mahalleler m z le
ÇOK ZAYIF Kocael genel nde tems len proje
faal yetler n n gerçekleşt r lmes
Seç m dönem neden yle STK
faal yetler nde azalma olması
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ku/G.3.3.1 -1

K raya ver leb lecek taşınmazların doluluk
oranı

Yüzde

98

99,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.3.1 -2

K ralık şyerler denet m oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.3.1 -3

K raya ver leb lecek kalıcı ş merkezler ndek
şyerler n n doluluk oranı

Yüzde

55

60,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.3.1 -4

Kamu dareler n n mülk yet ndek
taşınmazların dev r alma ve verme şlemler n n
tebl gatının alınması le mecl se sunulması
arasında geçen süre

İş
Günü

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.3.1 -5

Kamu dareler n n mülk yet ndek
taşınmazların tahs s alma ve verme
şlemler n n tebl gatının alınması le mecl se
sunulması arasında geçen süre

İş
Günü

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.3.1 -6

Kamulaştırılan gayr menkuller n tapu
şlemler n n tamamlanma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.3.1 -7

Kocael Büyükşeh r Beled yes ' ne a t
taşınmazların kontrol ve denet mler n n
yapılması

Adet

5.000

5.124,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.4.1 -1

Ödeme em rler n n ortalama onaylanma süres

İş
Günü

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.5.1-1

Stratej k planın zlenmes ve değerlend r lmes
amacıyla düzenlenen toplantı sayısı

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.5.1-2

Düzenlenen stratej k yönet m ve kurumsal
değerlend rme toplantı sayısı

Adet

1

2,0

HEDEF
ÜSTÜ

2020-2024 Stratej k Plan hazırlık
çalışmaları kapsamında
toplantılar yapılması

Ku/G.3.5.1-3

Performans esaslı bütçe - anal t k bütçe
entegrasyonunun sağlanması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.3.5.1-4

Stratej k yönet m modülünün YBS'ye
entegrasyonu

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

İnsan Kaynakları Yönet m
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ku/G.4.1.1-1

Becer eğ t m ne tab stajyer öğrenc lere
ver len etk nl k sayısı

Ku/G.4.1.1-2

EYS (Eğ t m ve Stajyer Yönet m S stem )
yazılımının tamamlanma oranı

Ku/G.4.1.1-3

H zmet ç eğ t mlerden memnun yet oranı

Ku/G.4.1.1-4

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

85

88,3

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Personel başına ver len yıllık eğ t m saat

Saat

4

4,5

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.4.1.1-5

Protokol kapsamında l sansüstü eğ t m
programına yerleşt r lecek personel sayısı

Kş

50

0,0

Ku/G.4.2.1-1

Sözleşmel personeller n ve sanatçıların kadro
ve ücretler ne l şk n şlemler n mecl se hatasız
sunulma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.4.2.1-2

F l h zmet zamlarının elektron k ortamda
SGK'ya b ld r lme süres

İş
Günü

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.4.2.1-3

İş kazası b ld r m şlemler n n yapılma süres

İş
Günü

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.4.2.1-4

Personel nak l şlemler n n yapılma süres

İş
Günü

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.4.3.1-1

Çalışanlara yönel k düzenlenen mot vasyon
arttırıcı etk nl k sayısı

Adet

2

0,0

ÇOK ZAYIF
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Adet

Mevzuatta yapılan değ ş kl k
ÇOK ZAYIF sebeb yle uygulamaya son
ver lmes

İş yoğunluğu sebeb yle etk nl k
düzenlenememes
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ku/G.1.2.2-4

STK'lara yönel k duyurulan "h be destekl "
proje sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.2.2-5

STK'larına yönel k eğ t m, konferans, panel,
çalıştay sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.2.2-6

S v l Toplum Merkezler nde gerçekleşt r len
faal yetlerden vatandaş memnun yet oranı

Yüzde

90

93,5

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.2.3-1

Kocael Büyükşeh r Beled yes tarafından veya
katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı,
konferans ve organ zasyonların sayısı

Adet

173

358,0

HEDEF
ÜSTÜ

Beled yem z n yatırım ve h zmet
açılışlarının seç m dönem ne
denk gelmes

Ku/G.1.3.1-1

Kardeş şeh rlerle yapılan ortak faal yet sayısı

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.1.3.1-2

AB dışında kalan ulusal ve uluslararası proje
sayısı

Adet

6

10,0

HEDEF
ÜSTÜ

STK ek talep gelmes ve AB h be
çağrısı beklenenden fazla olması

Ku/G.1.3.1-3

AB'ye sunulan proje sayısı

Adet

4

5,0

HEDEF
ÜSTÜ

STK ek talep gelmes ve AB h be
çağrısı beklenenden fazla olması

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Kurumsal Yönet m H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Ku/G.2.1.1-1

KİK'e F rmalarca Yapılan İt razlar Sonucu
KİK Tarafından İptal Ed len İhaleler n Oranı

Yüzde

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.1.1-2

Kurum Dışı Yapılan Araç Talepler n n
Karşılanma Oranı

Yüzde

85

84,2

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.1.1-3

Kurum İç Yapılan Araç Talepler n n
Karşılanma Oranı

Yüzde

97

97,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.1.1-4

Satınalınan malzemeler n üç şgünü çer s nde
tesl m ed lme oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır
İş sürec ndek değ ş kl kler (İlave
İdar Onay Sürec ) ve katılımcı
sayısını artırmak amaçlı
ﬁrmalardan tekrar tekl f
stenmes

Ku/G.2.1.1-5

Satınalma Dosya Hazırlama Süres

İş
Günü

4

4,7

Ku/G.2.2.1-1

Encümen gündem n n ma l ve SMS yolu le
üyelere ulaştırılma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.2.1-2

Kes nleşen encümen kararlarının d j tal
ortamda arş vlenmes ve lg l da reye
ulaştırma süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.2.1-3

Kes nleşen mecl s kararlarının mülk dare
am r ne gönder lmes ve karar özetler n n
nternet üzer nden yayınlanma süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.2.1-4

Yürürlüğe g ren mecl s kararlarının lg l
b r mlere gönder lme süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.3.1-1

Hatasız üret len proje (hata mal yet sözleşme
bedel n n %5' n aşmayan) sayısının tüm
projelere oranı

Yüzde

90

90,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.3.1-2

İhale ed len yapım şler nde, ş artış oranının,
götürü bedel kısmında %5' , b r m ﬁyat
kısmında %10'u, karma hale sözleşme
bedel n n %10'unu, restorasyon veya
rekonstrüks yon şler nde %30'u aşmadan
tamamlanan proje oranı

Yüzde

85

85,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

İYİ
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Gösterge
Kodu

Ölçü
Brm

Gösterge Adı

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden

Ku/G.2.3.1-3

Kes n kabulünden sonrak k yıl çer s nde
bakım onarım gerekt rmeyen yapı şler oranı

Yüzde

95

95,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.3.2-1

Hatasız üret len proje (hata mal yet sözleşme
bedel n n %5' n aşmayan) sayısı

Adet

40

41,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.4.1-1

İş mak nes ve kamyon arızalarının kend
mkânlarımız le karşılanma oranı

Yüzde

85

85,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.5.1-1

Onaylanan Tören ve Organ zasyon
Talepler n n Gerçekleşt r lme Oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.5.1-2

Talepler Onaylanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Ayn İht yaçlarının Karşılanma
Oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.5.2-1

Tes sler m z n tam r, bakım ve onarım şler n
gerçekleşt rme oranı

Yüzde

95

95,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.6.1-1

Kurum arş v nde süres dolan ve Başbakanlık
Devlet Arş vler Genel Müdürlüğü'ne
gönder lecek evrakların d j tal ortama
aktarılması şlemler n n tamamlanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.6.1-2

Saklanmasına lüzum kalmayan evrakların mha
şlemler n n tamamlanma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.6.1-3

B r mlerden kurum arş v ne gönder len
belgeler n tasn f ed lerek arş vlenmes ,
d j talleşt r lmes oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.6.1-4

Gelen evrakın kurum ç dağıtım süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.6.1-5

Kurum dışına posta ver l ş süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.7.1-1

Beled ye şt rakler Mal ye Bakanlığı KBS ver
g r ş şlemler n n yapılma sayısı

Adet

4

4,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.7.1-2

Beled ye şt rakler faal yet raporu sayısı

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.7.1-3

Beled ye şt rakler Haz ne Müsteşarlığı ver
g r ş şlemler n n yapılma sayısı

Adet

1

0,0

ÇOK ZAYIF

Ku/G.2.7.1-4

Ş rketler n Beled yem z le olan ş ve
şlemler n n koord nasyonu

Adet

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.2.7.1-5

İşt rakler n aylık faal yetler n zlemek ç n
hazırlanan rapor sayısı

Adet

12

12,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Haz ne Müsteşarlığı tarafından
ver g r ş n n talep ed lmemes

Mal Yönet m H zmetler
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Ku/G.3.1.1-1

Gel r bütçes gerçekleşme oranı

Yüzde

95

70,2

İYİ

Ku/G.3.1.1-2

G der bütçes gerçekleşme oranı

Yüzde

95

67,8

İYİ

Ku/G.3.2.1-1

İlan ve reklam verg s mükellef sayısı

15.000

13.137,0

Ku/G.3.2.1-2

Ödeme emr tebl ğ ed lme oranı

Yüzde

80

Ku/G.3.2.1-3

Tahakkuk ed lm ş alacakların tahs l ed lme
oranı

Yüzde

80

300

Adet

Sapma Neden
Yıl çer s nde planlanan
gayr menkul satışlarının
ertelenmes
Gel r n gerçekleşme durumuna
göre tasarrufa g d lmes

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

99,0

HEDEF
ÜSTÜ

2019 yılında 2 kez lanen tebl ğ
yapılması

96,1

HEDEF
ÜSTÜ

Geçm ş yıl alacaklarının
tak b n n yapılarak tahs l
ed lmes ve 7143 sayılı
yapılandırmanın olumlu etk s
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B lg ve Teknoloj k Kaynaklar
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Brm

Ku/G.5.1.1-1

B lg sayar ağı c hazlarının tamamının yılda b r
kez bakımının yapılması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-2

Kuruma a t öneml ver ler n, hazırlanmış
yedekleme planına göre yedeklenmes

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-3

B l ş m malzemeler n n envanter n n güncel
tutulma oranı

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-4

Çalışanların b l ş m h zmetler nden
memnun yet oranı

Yüzde

70

70,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-5

Tekn k destek talepler n n karşılanma süres
(B lg sayar vb. g b )

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-6

Kablosuz network alt yapısının kurum
genel nde (Merkeze bağlı tüm b r mlerde)
yaygınlaştırılması

Yüzde

80

80,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-7

Kamera ve güvenl k s stemler c hazlarının
tamamının yılda b r kez bakımının yapılması

Yüzde

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-8

Merkez çıktı projes n n tüm b r mlerde
uygulanma oranı

Yüzde

90

90,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.1.1-9

Kamera ve güvenl k s stemler arıza bakım
talepler n n karşılanması

İş
Günü

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-1

YBS performans testler n n yapılma sayısı

Adet

12

12,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-2

YBS üzer nde b r mler ç n üret lecek rapor
sayısı

Adet

20

20,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-3

YBS ve d ğer uygulamalar le lg l olarak
b r mlere destek ve eğ t m z yaretler sayısı

Adet

36

36,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-4

YBS üzer nde y leşt r lecek süreç sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-5

YBS üzer ne eklenecek yen süreç sayısı

Adet

3

3,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-6

Paket yazılım tekn k şartname hazırlama süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-7

YBS le lg l ek gel şt rme talepler n n
değerlend r l p cevaplanma süres

İş
Günü

5

5,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.2.1-8

YBS kullanıcı hesapları le lg l şlemler n
h zmet süres

İş
Günü

1

1,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.3.1-1

Kocael Şeh r Rehber ne lave ed len yen
çer k konu sayısı

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.3.1-2

Akıllı Şeh r Kocael Projes kapsamında
uygulama gel şt r lmes

Adet

2

2,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Ku/G.5.3.1-3

Yapı ruhsatı CBS b lg ler n n MAKS
(Mekansal Adres S stem ) Projes serv sler
kullanılarak güncellemeler n n ve paylaşımının
yapılması

100

100,0

ÇOK İYİ

Hedefe ulaşılmıştır

Yüzde

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Neden
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3.Performans Sonuçlarının Değerlend r lmes
Mal yönet m ve kontrol s stem n yen den düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununun get rd ğ çıktı/sonuç
odaklı b r yönet m anlayışı le kamu kaynaklarının etk l , ekonom k ve ver ml kullanımının yanı sıra mal saydamlık ve hesap
ver leb l rl k lkeler öne çıkmaktadır. Bu lkeler n uygulanab lmes n sağlamak üzere kamu mal yönet m s stem m ze dah l ed len
temel araçlardan b r de performans esaslı bütçeleme s stem d r. Performans yönet m s stem n n y b r şek lde uygulanab lmes ç n
öncel kle performans ölçüm sonuçları le bütçe arasında l şk kurulması gerekmekted r.
Performans Esaslı Bütçeleme s stem n n temel unsurları stratej k plan, planın yıllık uygulaması olan performans programı ve
performans programı kapsamında neler yapıldığını gösteren faal yet raporudur. Stratej k plan ve performans programları le
Beled yem z n temel pol t ka hede er ve bunların kaynak ht yaçları arasında bağlantı kurulmakta; öngörülen hede ere l şk n
gerçekleşmeler se faal yet raporları aracılığıyla kamuoyu le paylaşılmaktadır.
Performans hede er n n uygulama süreç ve sonuçları bel rl dönemlerde tak p ed lmekte, performans gerçekleşmeler
değerlend r lmekted r. Bu kapsamda hede enen ve gerçekleşen değerler karşılaştırılmakta, sapmalar ve sapma nedenler
araştırılmakta, başarı aralıkları tesp t ed lmekted r.
2019 Mal Yılı Performans Programında yer alan 366 adet performans gösterges zlenm ş, gerçekleşme ver ler kayıt altına alınmış ve
gerçekleşme değerler n n hedef değerler le karşılaştırılması sonucunda başarı aralıkları tesp t ed lm şt r. Tesp t ed len başarı
aralıklarına karşılık gelen puanlar bel rlenm ş ve tabloda da görüldüğü üzere uygun renk atamaları yapılmıştır.

Performans Göstergeler Başarı Düzey Değerlend rme S stem
Gerçekleşme
Aralığı

Kategor k Renk Kodu

% 115 ve üstü
% 85-114
% 70-84
% 55-69
% 45-54
% 0-44

Başarı Düzey

Puan Durumu

Hedef Üstü
Çok İy
İy
Orta
Zayıf
Çok Zayıf

5
5
4
3
2
1

;3
1
ZA
YI
F

ÇO
K

ZA
YIF

;7

Performans Göstergeler n Başarı Düzey ne Dağılımı

ÇOK İYİ; 256

10
A;
T
OR
; 14
İYİ

48
ÜSTÜ;
HEDEF
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“Performans Sonuçları Tablosu” başlığı altında yer alan performans göstergeler m z; Ana h zmet alanlarına göre göster lm ş,
gerçekleşmeler hedef değerler le karşılaştırılmış ve sapma nedenler ne yer ver lm şt r. Stratej k alan ve h zmet alanları bazında
hazırlanmış olan göstergeler n başarı düzeyler aşağıdak graﬁklerde yer almaktadır.
Stratej k Alanlara Göre Başarı Düzeyler (%)
83,56

94,29

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

90,67

88,36

91,11

89,43

84,67

100,00

81,21

85,56

85,45

89,17

96,30

97,65

84,00

100,00

Ulaşım H zmetler

Çevre Ve Yeş l Alan H zmetler

İmar, Şeh rc l k Ve Kentsel Dönüşüm H zmetler

Afet Yönet m H zmetler

Kent ve Toplum Düzen H zmetler

Kültür,Sanat ve Spor H zmetler

Sağlık H zmetler

Sosyal H zmetler

Kurumsal İlet ş m ve Tanıtım H zmetler

Kurumsal Yönet m H zmetler

Mal Yönet m H zmetler

İnsan Kaynakları Yönet m

B lg ve Teknoloj k Kaynaklar

Ana H zmet Alanlarına Göre Performans Başarı Düzeyler (%)

Bu doğrultuda; 2015-2019 Stratej k Plan kapsamında hazırlanan son performans programımız olan 2019 Mal Yılı Performans
Programı'nda yapılan ölçme ve değerlend rme sonucunda, Beled yem z n performans başarı düzey % 90,22 olarak ölçülmüştür.
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4. Performans B lg S stem n n Değerlend r lmes
Kocael Büyükşeh r Beled yes 2019 Mal Yılı Performans Programı'nda yer alan performans göstergeler n n gerçekleşme ver ler lg l
b r mlerden bel rl per yotlarla Yönet m B lg S stemler 'nde bulunan Yatırım Performans İzleme S stem ne g r lmekte ve gösterge
gerçekleşme değerler hedef değerler le mukayese ed lerek, başarı aralıkları tesp t ed lmekted r. Tesp t ed len başarı aralıklarına
karşılık gelen puanlar bel rlenerek, başarı kategor ler ne uygun renk atamaları yapılmaktadır. Puanlandırma ve renk atama şlemler
performans programında yer alan performans göstergeler n n ölçülmes ç n bel rlenen esaslar çerçeves nde gerçekleşt r lmekted r.
Bu değerlend rme s stem le her b r gösterge gerçekleşmes stratej k amaçlar ve hede er bazında ayrı ayrı puanlanarak
değerlend r lmekted r.
Sürekl y leşt rme felsefes nden hareketle, Yatırım Performans İzleme S stem , kurum kültürünü de d kkate alınarak anal z etmekte,
değerlend rmekte ve s stem n daha etk n olarak yürütülmes ç n gerekl y leşt rme çalışmaları yürütülmekted r. Stratej k Planın ve
Performans Programının zlenmes ne yönel k y leşt rme çalışmaları, hazırlanmış olan performans programlarını ve uygulamalarını
tak p ederek, hata ve eks kl kler n tesp t etmek, uygulayıcıların görüş ve öner ler n almak, y uygulamaların kurumsal s stem m ze
adaptasyonunu sağlamak suret yle yapılmaktadır.

İlker GARİP
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IV- KURUMSAL

BİLİYET VE

PASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- GÜÇLÜ VE İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER
GÜÇLÜ YÖNLER
Bütçe ve mal kaynakların etk n yönet m
Güçlü kurumsal maja sah p olunması
Yeş l alan m ktarındak düzenl artışın olması
Yaygın, başarılı sosyal ve sport f faal yetler n
sürdürülmes
Ek p ruhuna sah p, tecrübel ve n tel kl personele
sah p olunması
Mav bayraklı plajlara sah p olunması
Güncel b l ş m teknoloj s n n kullanılıyor olması
Ücrets z meslek ve sosyal becer eğ t mler n n
sunulması
İht yaç sah pler ne yaygın sosyal destekler
Merkez ve yerel yönet m arasında şb rl ğ n n
güçlü oluşu
Atık yönet m h zmetler n n yaygınlığı
Faal yetlere yönel k yeterl araç, gereç ve
donanıma sah p olunması
Çözüm odaklı ve yapıcı b r yaklaşım le talepler
etk n şek lde değerlend rmes
Coğraﬁ B lg S stemler h zmetler n n gel şm ş
olması
Kurumlar arası etk l let ş m ve şb rl ğ ç nde
olunması
Cenaze h zmetler n n kal tel ve hızlı olarak
sunulması
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İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN
YÖNLER
H zmet b nalarının ﬁz k yeters zl ğ
Tur zm alanında ulusal ve uluslararası tanınırlık
Den z yolu ulaşımının kullanımı
Beled ye faal yetler ne yönel k b r mler arası
koord nasyon
Kırsal bölgelerdek üstyapı ve altyapı sorunları
H zmetler n duyurulması ve tanıtımının yeters zl ğ
Vektörle mücadele çalışmaları
Kent genel ndek otopark kapas tes
B s klet yollarının artırılması
Yen leneb l r enerj üret m
Katı atık rehab l te h zmetler

2019 Yılı Faaliyet Raporu

B- FIRSATLAR VE TEHDİTLER
FIRSATLAR

TEHDİTLER

Loj st k açıdan kent n öneml b r konumda
bulunması

Yoğun göçe bağlı gel şen sosyal, ekonom k, altyapı
ve üstyapı sorunlarının artması

Genç nüfus oranının yüksek olması

Kent n b r nc derece deprem bölges nde yer alması

Sanay tes sler sayes nde yüksek gel r potans yel n n
olması

Küresel ısınma ve kl m değ ş kl kler etk ler n n artması

Farklı tur zm kollarına uygun çevre yapısı
Kentte k öneml ün vers teye sah p olunması
Teknoloj k gel şmelerdek vmen n yükselmes

Olası mevzuat değ ş kl kler veya ekonom k daralma
neden yle beled ye gel rler n n düşmes
Sanay tes sler ne bağlı çevre ve sağlık sorunlarının
artması

Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje fonlarının
olması

Beled yeler n görev ve sorumluluklarının
gen şlemes ne rağmen gel r arttırıcı düzenlemeler n
yapılmaması

Kent n doğal, tar h ve kültürel zeng nl ğ n n olması

K ş başına düşen araç sayısının sürekl artması

Regülasyonlarla süreçler n kolaylaştırılması

Şeh rde faal yet gösteren ﬁrmaların merkezler n n
l dışında olması

İsa CIDA
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
> Kentsel dönüşüm çalışmalarının daha etk n yürütüleb lmes ç n lg l paydaşlarla şb rl ğ n n artırılması,
> Çevre b l nc n n artırılması amacıyla çeş tl organ zasyon ve eğ t mler n düzenlenmes ,
> Ün vers teler m z, b l msel araştırma kurumları ve d ğer kuruluşlarla yürütülen proje çalışmalarının artırılması,
> Sosyal yardımların web tabanlı ortak ver s stem üzer nden yapılması,
> Çeş tl STK'lar le şb rl ğ ne g d lerek kültürel zeng nl kler n yaşatma, beled ye tarafından desteklend kler n onlara h sse rme ve
Büyükşeh r Beled yes h zmetler n daha yakından tanımalarını sağlamak üzere yarışma, fuar, gez organ zasyonun ve paneller n
düzenlenmes ,
> Marmara Den z ve İzm t Körfez 'ndek muhtemel k rl l kler n önüne geç leb lmes ç n çevre llerle ortak proje çalışmalarının
artırılması,
> Mevzuat ve yetk çakışma alanlarının ayrıntılı anal z n n yapılarak y leşt rme ve düzenlemeler n yapılması le etk n yönet m n
gel şt r lmes ,
> Da re başkanlıkları arasında Beled ye faal yetler ne yönel k koord nasyon toplantılarının artırılması,
> Toplu taşıma h zmet kal tes n n artırılması le lg l ; lçelerde faal yet gösteren şletme ve kooperat er n b rleşt r lmes , gel r
havuzları oluşturulması, tüm şletmeler n yer aldığı b r aktarmalı b n ş uygulamasına geç lmes ,
> H zmet ve faal yetler n daha y tanıtılması ç n haber sayısının artırılması,
> Hedef k tle ç n lçe ve mahalleler arası gez ağı tert p ed p; halkımızın, tar h ve tur st k mekânlar le genel yapılar hakkında b lg
alışver ş nde bulunmalarının ve yaşadığı kent tanımalarının sağlanması.
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İsa CIDA
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VI- EKLER

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mal h zmetler b r m yönet c s olarak yetk m dah l nde;
Bu darede, faal yetler n mal yönet m ve kontrol mevzuatı le d ğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu
kaynaklarının etk l , ekonom k ve ver ml b r şek lde kullanılmasını tem n etmek üzere ç kontrol süreçler n n
şlet ld ğ n , zlend ğ n ve gerekl tedb rler n alınması ç n düşünce ve öner ler m n zamanında üst yönet c ye
raporlandığını beyan eder m.
İdarem z n 2019 Yılı Faal yet Raporunun “III/A- Mal B lg ler” bölümünde yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru
olduğunu tey t eder m.
(Kocael - 23/03/2020)

Hamza BAK L
Mal H zmetler Da res Başkanı
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönet c olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve doğru olduğunu beyan eder m.
Bu raporda açıklanan faal yetler ç n bütçe le tahs s ed lm ş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve y mal
yönet m lkeler ne uygun olarak kullanıldığını ve ç kontrol s stem n n şlemler n yasallık ve düzenl l ğ ne l şk n yeterl
güvencey sağladığını b ld r r m.
Bu güvence, üst yönet c olarak sah p olduğum b lg ve değerlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporları le Sayıştay
raporları g b b lg m dah l ndek hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakkında b lg m olmadığını beyan eder m.
(Kocael 27/03/2020)

Doç. Dr. Tah r BÜYÜ KIN
Kocael Büyükşeh r Beled ye Başkanı
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Marmara Uluslararası Kent Forumu
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314

İzm t M mar S nan Yaya Köprüsü
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Darıca Sah l Parkı
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318

İstanbul Yerel Yönet mler Sıfır Atık Kongres ve Serg s
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İSU Sekapark Laboratuvar B nası
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2019-2020 Sezonu Yolun Sonu Şamp yonluk
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