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BAŞKAN’IN MESAJI
Değerli hemşehrilerim,
Kıymetli meclis üyeleri,
Her geçen gün, üreten, gelişen, değişen bir Kocaeli için, kısaca dünyayla yarışan bir Kocaeli için,
hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Vizyon projeler, yaptığımız sembol işlerle Büyükşehir ile
Kocaeli halkı el ele vererek, ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ markasını birlikte inşa ediyoruz.
Örnek yatırım ve hizmetlerimizle hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmayı ve kentsel
hizmetlerde kaliteyi yükseltmeyi temel hedefimiz olarak benimsedik. Kocaeli’nin tarihi
kimliğine, kültürel zenginliğine sahip çıkmayı, medeniyet mirasını geleceğe taşımayı görev
bildik. Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmayı, sürdürülebilir kalkınmayı amaç edindik.
Çağı yakalayan şehircilik anlayışı ile her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini arttıracak
çalışmalarımıza 2020 yılında da devam ettik.
Pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçtiğimiz bu süreçte; dayanışma ve yardımlaşma ruhu
ile hizmetlerimizi sürekli, nitelikli ve eksiksiz bir şekilde vermenin gayreti içerisindeyiz. Tüm
dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin ilk gününden itibaren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
olarak, halkımızın ve esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz…
Yaptığımız yatırımlarla ulaşımda büyük mesafeler aldık. Daha temiz ve yaşanılabilir bir Kocaeli
için çevre yatırımlarımıza devam ettik. Sadece altyapı hizmet ve yatırımlarına değil; kültür ve
sanata, tarihi eserlerin ihyasına, gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine de azami önem vererek bu
alanlarda da nitelikli hizmetler gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, çevrenin
korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi; kentsel ulaşımda sürdürülebilirliğin
sağlanması; yaşam kalitesinin arttırılması ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi; tarım ve
hayvancılığın desteklenmesi, turizmin geliştirilmesi; güven ve huzurun korunması; eğitim, kültür
ve sanatın günlük yaşantının bir parçası haline getirilmesi hedefleri doğrultusunda yenilikçi
projeler üretip hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bu şehrin evlatları olarak, yaptıklarımızla hiçbir zaman
yetinmeyip, Kocaelimizi daha mutlu yarınlara taşıma kararlılığı ile gerçekçi analizlerle, gönül
belediyeciliğini de rehber alarak, şehrimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için daha da
çok çalışacağız. Hizmetlerimizin kalitesini gelinen noktadan daha üst seviyelere taşımaya, yeni
projeler üretmeye, yatırımlar yapmaya ve hemşehrilerimizin yaşama sevincini arttırarak, Kocaeli
ile gurur duymalarını sağlamaya devam edeceğiz.
Bu vesile ile bize duydukları güvenle çalışmalarımıza ivme kazandıran değerli hemşehrilerime,
mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve “2020 Yılı Faaliyet Raporu”nun hazırlanmasında
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, hayata geçirdiğimiz tüm projelerin hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum.

Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
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I. GENEL BİLGİLER
Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018
Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli
kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri öne çıkmaktadır. Bu ilkelerin
uygulanabilmesini sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel araçlardan
biri de temel unsurları stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu olan performans
esaslı bütçeleme sistemidir.
Stratejik plan ve performans programları ile kamu idarelerinin temel politika hedefleri
ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; öngörülen hedeflere ilişkin
gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ile kamu idarelerinin
stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş
performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların
nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu
hazırlamaları hükme bağlanmış; bu raporlarda yer alacak hususlar, raporların hazırlanması,
ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul
ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 17 Mart 2006 tarihli ve 26.111 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları
Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 56’ncı maddesi ile Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen biçimde faaliyet
raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına
ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı
toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur.
2020-2024 Yılı Stratejik Planımızın uygulanmasının ilk yılı olan 2020 yılında, stratejik
planımızda da yer verdiğimiz temel değerlerimiz doğrultusunda faaliyetlerimiz; verimli, etkili,
sürdürülebilir biçimde hizmetlerin sunulmasına ve kaynakların etkin kullanımına destek
sağlamak üzere planlanmış ve sorumluluk ilkesi bilinciyle gerçekleştirilmiştir.
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A- Misyon ve
Vizyon
Misyonumuz
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla,
adaletten, verimlilikten ve yaşam
kalitesinden ödün vermeden, insanımızı,
çevremizi ve toplumsal değerlerimizi
ekonomik zenginlikle buluşturan
hizmetleri sunmaktır.

Vizyonumuz
Kocaeli’yi, yaşam kalitesiyle
imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve
gelecek nesillere devretmekten gurur
duyulacak, dünyaca tanınan bir körfez
şehrine dönüştüren model bir belediye

2020 Faaliyet Raporu

B- Temel
Değerlerimiz
“İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın”
felsefesiyle çalışırız.
Adalet, verimlilik ve
yaşam kalitesinden
ödün vermeyiz.
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.

Eğitim, kültür,
turizm, sanat ve
sporu destekleriz.
Çalışanlarımız ve
paydaşlarımızla
ilişkilerimizi liyakat
ve güven esasına
dayandırırız.

Çevreye, tarihi
mirasa, kültürel ve
toplumsal değerlere
karşı duyarlıyız.

Çalışanlarımızın
mesleki ve
sosyal gelişimini
destekleriz.

Gençlere, kadınlara,
yaşlılara ve engelli
vatandaşlarımıza
yönelik hizmetlere
öncelik veririz.

Hizmet
yönetiminde
bilimsel
yöntemlerden
ve teknolojiden
yararlanırız.

olmaktır.
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C- Yetki,
Görev ve
Sorumluluklar

2020 Faaliyet Raporu

Taşınmaz Tablosu

Taşınmaz Cinsi

Yüzölçümü (m2)

1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar

Taşınmaz Sayısı

2.632,13

2

644.215,50

29

62.872

2

6.003,12

2

1.426

1

1.1.3.2. Sağlık Ocakları

2.936,36

1

1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri

10.397,83

16

1.1.4.11. İbadet Yerleri

5.634,02

4

1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları

10.786,72

5

1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları

66.441,89

15

3.527,17

2

8.288,62

1

149.950

1

1.1.5.1. Spor Sahaları

109.182,84

8

1.1.5.2. Spor Salonları

38.990,42

4

1.1.5.3. Stadyumlar

12.421,92

1

1.1.6.2. Oteller

97.165,44

2

1.000

1

-

98

1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri

150.281,02

7

1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar

37.735,34

5

3.331.771,10

789

1.2. Arsalar

3.191.884,84

1.246

1.3.1. Tarla

4.690.292,51

868

1.3.2. Bağ Bahçe

299.598,28

157

1.3.4. Tarım Dışı Alanlar

878.738,92

134

1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar

482.434,90

86

1-Fiziksel Yapı

1.5.10.1. Barajlar

1.869.363,69

117

1.5.10.3. Göletler

437.332,03

28

818,23

1

13/09/2006 tarihli ve 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1
Kayıt Planında belirtiği şekilde tüm taşınmazlarımızın kayıt türleri belirlenmiştir.

1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları

20.155,38

4

1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)

27.694,80

4

169.870,44

48

Belediyemiz tarafından faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kullanılan
taşınmazlara ait tablo yan sayfada yer almaktadır.

1.5.3. Su İsale Hatları

53.607,85

74

238.893,93

250

501,83

4

2.961,55

7

Belediyemiz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda belirtilen
görev, yetki ve sorumluluklar ile 3.420 km2 alanda ve yaklaşık 2 milyon kişiye
hizmetlerini sürdürmektedir.

1.1.1.1. Hizmet Binaları
1.1.12.1. Fabrikalar
1.1.2.2. İlköğretim Okulları
1.1.3.1. Sağlık Evleri

1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları
1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları

D- İdareye İlişkin
Bilgiler

1.1.6.5. Pansiyonlar
1.1.7.2. Diğer Konutlar

1.1.9.5. Dükkân ve İşyeri

1.5.13. İskeleler

1.5.2. Enerji Nakil Hatları
1.5.7. Yollar
1.5.8. Sulama Kanalları
1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri

17.117.808,62

TOPLAM

14
14

Kaynak: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
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Taşınırlar
Belediyemiz bünyesinde kiralama ve satın alma şeklinde araç tedariki olup, kullanılmakta olan
taşınırlara ait tablo aşağıda yer almaktadır.

Taşınır Tablosu

Aracın Cinsi

Belediyeye Ait

Kiralık

Toplam

Yolcu Gemisi

2

1

3

Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi

1

-

1

Deniz Uçağı

-

1

1

Kontrol Botu (Tekne)

1

-

1

Deniz Süpürgesi

2

-

2

Yolcu Motoru

-

3

3

Çekici

19

-

19

Kurtarma Aracı

8

-

8

Kar Temizleme Aracı

8

-

8

Ambulans

-

22

22

Otobüs

35

27

62

Cenaze Nakil Aracı

32

5

37

Arazöz

34

-

34

Kamyon + Tanker

72

1

73

Kamyonet

25

170

195

Minibüs + Midibüs

8

63

71

Binek Oto

1

122

123

Motosiklet

20

-

20

Binek Arazi Taşıtı

2

-

2

Yol Süpürme Aracı

7

9

16

Traktör

4

-

4

Römork

12

-

12

Kazıcı ve Yükleyici

56

-

56

Forklift

3

-

3

Asfalt Döküm Aracı

7

-

7

23

-

23

1

-

1

18

-

18

Bakım Aracı

1

-

1

Yol Çizgi Aracı

2

-

2

Sepetli Araç

5

-

5

Hafif Ticari Araç

-

142

142

566

975

Silindir
Kum Temizleme Aracı
Tramvay

TOPLAM

409

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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2- Örgüt Yapısı
5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediye İdaresi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve
Belediye Başkanından oluşmaktadır.

Belediye Başkanı
Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi
sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı; belediyenin stratejik plana uygun olarak yönetilmesinden, belediye kaynaklarının sevk
ve idaresinden, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulanmasından
sorumludur.

Belediye Meclisi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12. maddesi
gereği Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır. 2972 sayılı kanunda gösterilen esas ve usullere
göre seçilen üyelerden oluşur.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte toplam 81 meclis
üyesi (İzmit 8, Gebze 8, Gölcük 7, Darıca 7, Körfez 7, Derince 7, Kartepe 7, Çayırova 7, Başiskele
6, Karamürsel 6, Kandıra 6, Dilovası 4) mevcuttur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, her ayın
ikinci haftası önceden Meclis tarafından belirlenen günde mutat yerinde toplanır. (5216 sayılı
Kanun, 13’üncü madde)
Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinde yer alan görevleri
yapmakla yükümlüdür. Stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans
ölçütlerinin belirlenmesi, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, il çevre düzeni planının ve imar
planlarının onaylanması gibi genel hizmetlerin yanında borçlanmaya karar vermek, taşınmaz
mal alımına, satımına, takasına, tahsisi gibi kararlar almak bu görevlerden bazılarıdır.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
14’üncü maddesi gereği kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yürürlüğe girmek
üzere Kocaeli Valiliği’ne teslim edilir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 15’inci maddesine göre çeşitli ihtisas komisyonları kurmuştur. Meclis
üyelerimizin tamamı çeşitli komisyonlarda görev yapmakta olup, bu komisyonlar: Çevre ve
Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hukuk Komisyonu, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu, İsimlendirme Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Sosyal Hizmetler
ve Halkla İlişkiler Komisyonu, Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler Komisyonu, Ulaşım
Komisyonu’dur.
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Belediye Encümeni

Kurumsal Yapı

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 16’ncı maddesi gereğince; Büyükşehir Belediye
Encümeni, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl
için gizli oyla seçeceği beş üye ile bir Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birimi Amiri olmak üzere
Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği üç üyeden oluşur.

Belediyemizde; başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, müdürler,
şefler, memur, işçi ve sözleşmeli personelden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır.
Genel Sekreterlik, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Danışmanlar ve Özel Kalem Müdürlüğü doğrudan
Belediye Başkanına; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Altyapı Koordinasyon Merkezi
(AYKOME), genel sekreter yardımcıları ve 1. Hukuk Müşavirliği genel sekretere bağlıdır.
Kurumda 1 genel sekreter, 4 genel sekreter yardımcısı, 21 daire başkanlığı ve 94 şube müdürlüğü
bulunmaktadır.

Belediye Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak görev
yapar. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy
kullanılamaz.
5393 sayılı Belediye Kanununun 34’üncü maddesine göre Belediye Encümeni; Stratejik plan ve
yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirir, yıllık
çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını alır ve uygular, öngörülmeyen
giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirler, kanunlarda öngörülen cezaları verir, vergi, resim
ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ve tasfiyesine
karar verir, taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygular;
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar verir.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Encümeni

1

Büyükşehir Belediye
Başkanı

6

Üye (Encümen Üyesi İzmit)

2

Genel Sekreter

7

Üye (Encümen Üyesi Körfez)

3
4
5

8

Üye (Encümen Üyesi Başiskele)

9

Üye (Encümen Üyesi Darıca)

Üye (Encümen Üyesi Gebze)

11

10
Mali Hizmetler
Dairesi Başkanı

18
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Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME): 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa
dayanılarak Belediyemiz bünyesinde kurulan ulaşım ve trafiğin düzenlenmesi, yolcu taşıma
ücretlerinin ve toplu taşıma araçlarının hat ve güzergahlarının belirlenmesinde kararlar alan
birimdir.
Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME): Belediye Başkanı veya görevlendirdiği kişinin
başkanlığında toplanan, yönetmelikle belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların
temsilcilerinin katıldığı, alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlayan bir
koordinasyon kuruludur.
Özel Kalem Müdürlüğü: Belediye Başkanının günlük ve haftalık program akışları
oluşturulmaktadır. Başkanımızın tüm randevu, ziyaretçi ve telefon trafiği ve bizzat katıldığı
programlar organize edilmektedir. Gerek resmi gerekse resmi olmadan birimimize ulaştırılan
dilekçelere, ivedi bir biçimde cevap verilerek sorunların giderilmesi ve isteklerin yerine
getirilmesi sağlanmaktadır. Bu doğrultuda 2020 yılında; 276 randevu talebi değerlendirilerek
Başkanımız ile görüşmeleri sağlanmış, Belediyemiz bünyesinde 288 toplantıya iştirak edilmiştir.
Ayrıca gerek kamu gerekse özel gerçekleştirilen 31 açılış, tören ve organizasyon programlarına
katılım sağlanmış, şehrin sosyal hayatına katkı sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum
ve Kuruluşlarına 159 ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Birinci Hukuk Müşaviri

Teftiş Kurulu Başkanlığı: Büyükşehir Belediye Başkanının emri ve onayı ile Teftiş Kurulu
Başkanının görevlendirme emri üzerine Başkan adına; Belediye birimleri ve bağlı kuruluşu (İSU)
ile belediye iştiraklerinin faaliyetleri ve personeli ile ilgili her türlü inceleme, araştırma, teftiş ve
soruşturmayı yapmakla görevli ve sorumlu birimdir.

Emlak ve İstimlâk
Dairesi Başkanı

Bu doğrultuda 2020 yılı içerisinde; genel teftiş, inceleme, araştırma, ön araştırma, disiplin
soruşturması, ön inceleme, tevdi raporu olmak üzere toplam 45 adet rapor tanzim edilmiştir.
Genel teftiş, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması ile ilgili 9 dosyada ise
teftiş devam etmektedir.

İmar ve Şehircilik
Dairesi Başkanı

I. Hukuk Müşavirliği: Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin idari organı olup Büyükşehir Belediye
Başkanı adına hukuki konulara ilişkin işlemleri yapmaktadır. Belediyemiz tarafından veya
Belediyemiz aleyhine açılan davalarla icra takiplerini Belediyemizin vekili olarak adli idari ve mali
kaza mercileri hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve sonuçlanmasını sağlayarak bunların
dosyalarını düzenleyerek kayıtlarını tutmaktadır. Bu amaçla 2020 yılı içerisinde 426 adet dava
sonuçlanarak karara çıkmıştır. Bu davaların 245’i lehte, 134’ü aleyhte, 47’si ise kısmen lehte
sonuçlanmıştır.
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2020 Yılında Organizasyonda Yapılan Değişiklikler
Belediyemiz Meclisinin 16.01.2020 tarih ve 38 nolu kararına istinaden;
» Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığının ismi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak,
» Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığının ismi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
olarak,

2020 Faaliyet Raporu

Donanım Envanteri

Malzeme Adı

Miktar

Alt Yapı (Göz Çoklayıcı)

995.000 Metre

Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular

145 Adet

Bilgisayar Kasaları

3.638 Adet

Cep Telefonları

981 Adet

» Ulaşım ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ismi Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak
değiştirilmiştir.

Diğer Bilgisayarlar

182 Adet

Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları

62 Adet

Genel Sekreterin imzalayacağı yazılar ve onaylar başlıklı 8. maddesinin p) bendine
istinaden, Belediyemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Veri Analizi ve İstatistik Şube
Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

Dizüstü Bilgisayarlar

Belediyemiz Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 189 nolu kararına istinaden, Kent Tarihi ve
Tanıtımı Dairesi Başkanlığı adında yeni bir Daire Başkanlığı kurularak, kurulan Daire Başkanlığı
bünyesinde Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürlüğü adında yeni bir müdürlük
kurulmuş, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı Veri Analizi
ve İstatistik Şube Müdürlüğü de yeni kurulan Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına
bağlanmıştır.
Belediyemiz Meclisinin 12.11.2020 tarih ve 411 nolu kararına istinaden,
» Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri İdare
Şube Müdürlüğü adında,
» Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ulaşım İdare Şube Müdürlüğü adında,
» Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler İdare
Şube Müdürlüğü adında yeni şube müdürlükleri kurulmuştur.

3- Bilgi ve Teknolojik
Kaynaklar

574 Adet

Ekranlar

3.392 Adet

Fiber Optik Kablo

200.000 Metre

Fotoğraf Makineleri

233 Adet

Fotokopi Makinesi

88 Adet

Görüntü Monitörleri (Televizyon)

502 Adet

GPS Cihazları

22 Adet

Güç Kaynakları

324 Adet

Kart Okuyucular

338 Adet

Masaüstü Tarayıcılar

207 Adet

Plotter Yazıcı

9 Adet

Projeksiyon Perdeleri

130 Adet

Projektörler (Projeksiyon Cihazları)

299 Adet

Sabit Telefonlar

1.131 Adet

Sayısal Telefon

325 Adet

Tablet Bilgisayarlar

409 Adet

Telsiz Telefonlar

835 Adet

Turnikeli Geçiş Sistemleri

42 Adet

Tümleşik Bilgisayarlar

234 Adet

Yazıcılar

549 Adet

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Belediyemizde hizmet sunma anlayışında iletişime ve teknoloji kullanımına büyük bir önem
verilmektedir. Hizmet binamızda üst düzey bilgi teknolojileri, araç ve gereçleri de bu bağlamda
kullanılmaktadır.
Kurum ağını ve bilgisayarlarını korumak üzere en güncel güvenlik donanımları ve yazılımları
kullanılmaktadır. Başta sunucu sistemleri olmak üzere, kullanıcıların internet trafiğinin yönetimi
sağlanarak yetkisiz erişimler kontrol altında tutulmaktadır.
Belediyemiz giriş ve çıkışlarında bulunan tüm turnike sistemleri ile kapı geçişlerindeki kart
okuyucu sistemi güncel teknolojiye uyarlanarak değiştirilmiş, kullanıcı veri tabanı güncellenmek
sureti ile geçiş güvenliği azami düzeyde sağlanmaktadır.
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Fiziksel Sunucu Envanteri

2020 Faaliyet Raporu

Kullanılan Programlar

Sunucu Çeşidi

Miktar

UHF Röle Kanalı

28 Adet

Belediyemizde Daire Başkanlıklarımızın kullandığı toplam 130 program/yazılım
bulunmaktadır. Bu programlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UHF Simplex

3 Adet

Kullanıcı Birim

VHF Röle Kanalı

1 Adet

Tüm Birimler

VHF Simlex 25KHZ

1 Adet

Kullanıcı Birim

Uygulama Adı

Uygulama Adı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Destek

(EBYS)

Hizmetleri

Araç Denetimi Yazılımı
Satınalma e-teklif İhale Modülü

Röle Cihazı

48 Adet

Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)

Dairesi

Sayısal SMT

20 Adet

Kurum İçi Portal Sayfası

Başkanlığı

Sayısal Araç Telsizi

51 Adet

Yönetici Arayüzleri

Sayısal El Telsizi

378 Adet

Satınalma Modülü

Emlak İstimlak

Kamulaştırma Bilgi Sistemi Uygulaması

Analog El Telsizi

130 Adet

Stok Yönetim Modülü

Dairesi

Kamulaştırma Rapor Modülü

Röle İstasyonu

12 Adet

İhale Yönetim Sistemi

Başkanlığı

Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması

Radyolink 14 mhz Frekans

8 Adet

Stratejik Plan Performans Modülü

Yol Bakım Onarım ve Yapım Uygulaması

Radyolink 28 mhz Frekans

4 Adet

Proje Mobil Uygulaması (YBS)

AYKOME Bilgi Sistemi (YBS Elektronik
Süreçler)

Kiralama Bilgi Sistemi Uygulaması

Radyolink Cihazı

24 Adet

Yatırım İzleme Modülü

Digital Ekranlar

45 Adet

sivildunyakocaeli.com web ve mobil

Fen İşleri

Altyapı Bilgi Sistemi Uygulaması (MIS)

Fiziksel Sunucu

34 Adet

uygulama

Dairesi

Makine ikmal iş akışı yönetimi ve stok

Storage Kapasite

1.275 TB

Çağrı Merkezi Uygulaması (Alotech)

Başkanlığı

modülü

Backup Kapasitesi

250 TB

Vatandaş İlişkileri Yönetim Yazılımı

Stok Programı (Yol Bakım)

Basın Yayın

(CRM)

Bilgi Evleri Yönetim Sistemi

ve Halkla

Fotoğraf Arşiv Sistemi

Spor Okulları Otomasyonu

İlişkiler Dairesi

Gez-Gör Kocaeli

Spor Tesis Bilgileri Giriş ve Güncelleme

Başkanlığı

Salon Takip ve Etkinlik Takip

Gençlik

Diriliş Kampları Yönetim Sistemi

Programı

ve Spor

Akademi Lise Yönetim Yazılımı

Sanal Sunucu

219 Adet

Firewall

27 Adet

Switch

300 Adet

WiFi Access Point

112 Adet

Yazılım Lisans

3.026 Adet

08 Core F/O Kablo TRFO 10

4.000 m

Sivil Toplum Kuruluşları Modülü

Hizmetleri

Gençlik Festivali Mobil Yönetim Sistemi

24 Core F/O Kablo TRFO 10

6.000 m

153 Rehber Uygulaması

Dairesi

Sporcu Test Merkezi Modülü

48 Core F/O Kablo TRFO 10

4.000 m

Tören ve Organizasyon Yönetim

Başkanlığı

Anne Şehir Kocaeli Modülü

96 Core F/O Kablo TRFO 13

4.000 m

Sistemi

Araç Sevk ve Yönetimi Yazılımı

144 Core F/O Kablo TRFO 13

5.000 m

Elektronik Haberleşme Altyapısı

Arıza Yönetim Sistemi

Kiralama Modülü

Akademi Üniversite Yönetim Yazılımı

Tip 12 Menhol

35 Adet

Tip 10 Menhol Kapak Çerçeveli

140 Adet

Bilgi İşlem

Bilişim Envanter ve Arıza Takip

Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi

Fiber Optik Ek Kutusu

45 Adet

Dairesi

Modülü

TAKBİS Kayıt Sorgulama

NEC Santral Sistemi

34 Adet

Başkanlığı

Yazıcı/Fotokopi Yönetimi

İmar ve

Yapı Kayıt Belgesi Sorgulama (Ruhsat

Diğer Santral Sistemleri

93 Adet

Uygulaması

Şehircilik

Sorgu)

Sayısal Telefon

95 Adet

Arıza Yönetim Sistemi

Dairesi

İmar Arşiv

Çevre Denetim ve Mobil İş Emri

Başkanlığı

Mekansal Adres Kayıt Sistemi

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
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Çevre Koruma

Yazılımı

Uygulaması

ve Kontrol

Sıhhi Müesseseler Ruhsat İşlemleri

Hasarlı Yapılar Envanter Uygulaması

Dairesi

Takip Programı

Şehir Rehberi / Zeminin Ne Kadar

Başkanlığı

Denetim Servisi Yazılımı

25
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Kullanıcı Birim

Uygulama Adı

Kullanıcı Birim

Uygulama Adı

2020 Faaliyet Raporu

Kullanıcı Birim

Kullanıcı Birim

Uygulama Adı

Personel Modülü (YBS)

Takipli Alacakların Otomatik

Ruhsat Yönetim Uygulaması

Zabıta Dairesi

Bordro Modülü (YBS)

Muhasebeleştirilmesi

Mobil Durak

Başkanlığı

Uygulama Adı
Zabıta Yönetim Modülü

İnsan

Eğitim Bilgi Sistemi Modülü (YBS)

Mali Hizmetler

Taşınır Mallar – Muhasebe

Kent Kart Araç Takip ve Sefer

Vatandaşlarımıza

e-Kocaeli

Kaynakları ve

İnsan Kaynakları İhale / Taşeron

Dairesi

Entegrasyonu

Planlama

Yönelik

Çek-İlet Kocaeli

Eğitim Dairesi

Modülü

Başkanlığı

Gelirlerin Otomatik

CBS tabanlı UKOME Bilgi Yönetim

Uygulamalar

Kocaeli Otopark

Başkanlığı

İş Analizi Modülü / İnsan Kaynakları

Muhasebeleştirilmesi

Sistemi

Kocaeli Yürüyüş Parkurları

Yönetim Modülü

Mobil İlan - Reklam Uygulaması

Ruhsat Online Başvuru Sistemi

Engelsiz Ulaşım

PKDS Personel Devam Kontrol

Borç Yapılandırma Modülü

Smart Viewer Kamera izleme

e-belediye portalı

Sistemi

Muhtarlık

Köye Hizmet Bilgi Sistemi

Uygulaması

KOBİS

Gönüllü İtfaiyeciler

İşleri Dairesi

Tarım, Hayvancılık ve Hibe Yönetim

Sürücü Eğitim Planlama ve Yönetim

E-KOMOBİL

Yangın Bilgi Sistemi

Başkanlığı

Sistemi

Sistemi Yazılımı

e-devlet hizmetleri

İtfaiye Dairesi

Yangın Emniyet Raporu ve diğer

Başkanlığı

e-dilekçe başvuru formları

Özel Kalem

İtfaiye Araç Bakım Takip Programı

Müdürlüğü /

İstihdam Modülü

e-komobil uygulaması

Güvenlik Şube

Ziyaretçi Modülü

Denetim ve Ceza Uygulaması

Kaynak

Muhtar Aktif

Geliştirme

Hal Teminat Kayıt Modülü

Müdürlüğü

ve İştirakler

Ulaştırma Bakanlığı Veri Entegrasyon

Park ve

Ulaşım Dairesi

KOBİS Web Uygulaması

Başkanlığı

ArcGIS

Mobil Durak İşaretleme ve
Düzenleme
Cenaze Hizmetleri Takip

Micro Stok Yönetim Yazılımı

Mezarlık Bilgi Sistemi Uygulaması

Kasis ve Tabela Bilgi Sistemi

Lale Festivali Yarışma Uygulaması

Uygulaması

Sosyal Doku

Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi

Kocaeli Anne Şehir Programı

Uygulaması

Sağlık ve

ENGELSİS (Kocaeli Engelli Hizmetleri

Mehtap Turları Online Rezervasyon

Tiyatro Online Bilet Satış Programı

Sosyal

Geliştirme Sistemi)

Taksi Durak Güncelleme Uygulaması

SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi

Hizmetler

Sokak Hayvanları Takip Programı

UKOME ve UTDK Kararlarının Takibi

Web Sitesi ve Online Başvuru Yazılımı

Dairesi

ÇKYS İlkyardım Eğitim Uygulaması

Yapı Kontrol

Etüt Proje Modülü

Doğa Kaşifleri/Yürüyüşleri Başvuru

Başkanlığı

(Sağlık Bakanlığı Uygulaması)

Dairesi

Enerji Bilgi Sistemi Uygulaması

ve Yönetim Sistemi

Dezenfektan Panoları Uygulaması

Başkanlığı

Proje Takip Modülü

Kültür - Gezi Programları Yönetimi

Covid 19 Dezenfeksiyon Uygulaması

Arıza Yönetim Sistemi

Kültür ve

Yazılımı

Ambulans Komuta Merkezi Modülü

Kayıtlı Elektronik Posta Modülü

Sosyal İşler

KODELİ İş Takip Sistemi

İSG Yazılımı

Yazı İşleri

(YBS)

Dairesi

Kocaeli Kongre Merkezi Uygulaması

E-reçete

ve kararlar

Yazı İşleri Giden Evrak Modülü

Başkanlığı

Bilet Takip Uygulaması

Mezbaha Uygulaması

Dairesi

Meclis, Encümen, Protokol Arama

Başkanlığı

Modülü

Dairesi

Yazılımı

Başkanlığı

Dairesi

Kent Tarihi
ve Tanıtımı

Bahçeler
Başkanlığı

Anket Hazırlama Programı

Dairesi
Başkanlığı

KO-MEK Web Sitesi
KO-MEK Online Başvuru Sistemi

Dijital Arşiv Sistemi

Robotik Kodlama Süreç Yönetimi

Encümen Modülü (YBS)
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26

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

27
27

www.kocaeli.bel.tr

2020 Faaliyet Raporu

4- İnsan Kaynakları
Belediyemizin amaçları ve hedefleri ile insan kaynakları planlaması arasındaki uyum
belirlediğimiz vizyona ulaşmada büyük önem taşımaktadır. Belediyemiz kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması için ihtiyaç
duyulan nitelik, unvan ve sayıda, katma değer yaratan personel istihdamı yönünde hassasiyet
gösterilmektedir.
İnsan kaynakları yönetimimizi kurumun genel stratejisine uyumlu planlamaya özen göstererek,
kaynak etkinliğinin artması, personel faaliyetleri ile kurum amaçlarının arasındaki uyumun
oluşturulması, istihdam ekonomisi sağlanması amaçlanmıştır.

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet

Memur

Sözleşmeli

Sanatçı

İşçi

Geçici İşçi

Kadın

240

149

13

73

37

512

Erkek

955

248

26

498

38

1.765

1.195

397

39

571

75

2.277

Sanatçı

İşçi

Geçici İşçi

Toplam

Toplam

Toplam

Belirlenen esaslar çerçevesinde Belediyemizin personel durumunu gösteren tablolar aşağıda
gösterilmiştir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu

Memur

Sözleşmeli

Hizmet Süresine Göre Personel Dağılımı

Sanatçı

İşçi

Geçici İşçi

Toplam

Hizmet Süresi

Memur

Sözleşmeli

0-5

23

87

-

1

-

111

Okur-Yazar

0

0

0

2

0

2

İlkokul

13

0

3

184

0

200

6-10

164

111

-

2

-

277

Ortaokul

37

0

1

115

0

153

11-15

534

184

3

186

6

913

Lise

98

0

13

110

14

235

16-20

143

15

6

93

17

274

Önlisans

134

146

3

37

11

331

21-25

137

-

29

234

51

451

Lisans

682

205

17

81

37

1.022

26-30

124

-

-

51

1

176

Yüksek Lisans

222

46

2

42

13

325

31+

70

-

1

4

-

75

9

0

0

0

0

9

397

39

571

75

2.277

397

39

571

75

2.277

İşçi

Geçici İşçi

Toplam

-

40

1

66

-

3

-

7

-

17

-

17

Doktora

Toplam

1.195

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı

Yaş Grubu

Memur

Toplam

1.195

Engelli-Terör Mağduru-Eski Hükümlü Sayıları

Sözleşmeli

Sanatçı

İşçi

Geçici İşçi

Toplam

Tür

Memur

Engelli

23

Sözleşmeli
2

18-25 Arası

2

1

-

-

-

3

26-35 Arası

301

139

-

3

-

443

Teör Mağduru

4

36-45 Arası

543

33

33

187

45

841

Eski Hükümlü

-

-

46 üstü

349

224

6

381

30

990

27

2

1.195

397

39

571

75

2.277

Toplam

Toplam

Sanatçı

-

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
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5- Sunulan Hizmetler
Ulaşım Hizmetleri
kapsamında;

Afet Yönetim Hizmetleri
kapsamında;

•
•

•

•
•
•
•
•

Ulaşıma Yönelik Plan Çalışmaları
Ulaşım Çalışmaları Kapsamında
Alınan Kararlar
Raylı Sistemler
Trafik Yönetimi
Toplu Ulaşım Hizmetleri
Ulaşıma Yönelik Altyapı
Çalışmaları
Otopark Hizmetleri

Afet ve Acil Durum Planlaması ve
Koordinasyonu
Afet ve Acil Duruma Müdahale
İyileştirme ve Modernizasyon
Çalışmaları
Eğitim ve Farkındalık Artırma
Çalışmaları
Afet Analiz Çalışmaları

•
•
•
•

Sürdürülebilir Çevre
Hizmetleri kapsamında;

Kent ve Toplum Düzeni
Hizmetleri kapsamında;

•
•
•
•
•

•
•
•

Yeşil Alan Yönetimi
Çevre Koruma
Atık Yönetimi
Enerji ve Aydınlatma Yönetimi
Balıklandırma Çalışmaları

İmar ve Şehircilik Hizmetleri
kapsamında;
•
•
•
•
•
•

•

Harita Çalışmaları
Planlama Çalışmaları
Kentsel Tasarım Çalışmaları
Kentsel Dönüşüm Çalışmaları
İmar Faaliyetleri
Kültür Varlıklarının Korunmasına
Yönelik Proje ve Yapım
Çalışmaları
AYKOME Hizmetleri

Ruhsatlandırma Hizmetleri
İş Yeri Denetimleri
Toplum Düzenine İlişkin
Denetimler
Reklam, İlan ve Tanıtım
Denetimleri
Tüketici/Üretici Haklarının
Korunması

•
•

2020 Faaliyet Raporu

Kültür ve Turizm Hizmetleri
kapsamında;

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler
kapsamında;

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Çocuk ve Gençlere Yönelik
Hizmetler
Meslek Edindirmeye Yönelik
Eğitim Hizmetleri
Spora Yönelik Faaliyetler
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•

Tarımsal Desteklemeler
Hayvansal Desteklemeler
Kırsal Alan Hizmetleri

Kurumsal Yönetim
Hizmetleri kapsamında;
•
•
•

Sağlık ve Sosyal Hizmetler
kapsamında;

•
•

Gençlik, Spor ve Eğitim
Hizmetleri kapsamında;

Turizmin Geliştirilmesine Yönelik
Faaliyetler
Kültürel Etkinliklerin
Gerçekleştirilmesi
Kültürel Mekanların Yönetilmesi
Kültürel, Turistik Mekanlara
Yönelik Proje ve Yapım
Çalışmaları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acil Sağlık Hizmetleri
Koruyucu Toplum Sağlığı
Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Vektörle Mücadele/İlaçlama
Hizmetleri
Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları
Mezarlık Hizmetleri
Yaşlılara Yönelik Hizmetler
Engellilere Yönelik Hizmetler
Kadın ve Aileye Yönelik Sosyal
Destek Hizmetleri
Ayni ve Nakdi Yardım Hizmetleri
Sosyal Destek Hizmetlerine
Yönelik Proje ve Yapım
Çalışmaları
Evde Bakım Hizmetleri

•

Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Dış İlişkiler
Sivil Toplum Kuruluşlarına
Yönelik Çalışmalar
Muhtarlıklara Yönelik Hizmetler
Destek Hizmetleri Yönetimi
Doküman ve Arşiv Yönetimi
Meclis ve Encümen Hizmetleri
İştirakler Yönetimi
Gelir-Gider Bütçe İşlemleri
Muhasebe İşlemleri
Stratejik Geliştirme ve Planlama
Taşınmaz İşlemleri
Personel İşlemleri
Mesleki ve Kişisel Gelişim
Eğitimleri
Kurum Kültürünün Gelişimine
Yönelik Çalışmalar

Akıllı Şehir Hizmetleri
kapsamında;
•
•
•
•
•

Akıllı Şehir Uygulamaları
Trafik Yönetimi Hizmetleri
E-Belediyecilik Hizmetleri
Güvenlik Hizmetleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hizmetleri

ilgili çalışmalarımıza Faaliyet ve Proje Bilgileri kısmında daha detaylı olarak yer
verilmiştir.
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
Beşinci Kısmında “İç Kontrol Sistemi” düzenlenmiştir. Kamu mali yönetimin önemli bir unsuru
olan iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi,
ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri,
iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir.
5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde iç kontrol, “İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer
kontroller bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Belediyemizde mevcut iç kontrol sistemi gözden geçirilerek, Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planının güncellenmesinin gerekliliği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, üst yönetici
onayı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama
Grubu ve İç Kontrol Standartları Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.
Bu süreçte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan İç Kontrol Bilindiği
üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetiminin ve Kontrol Kanununun Beşinci
Kısmında “İç Kontrol Sistemi” düzenlenmiştir. Kamu mali yönetimin önemli bir unsuru olan
iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi,
ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve
sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri,
iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, İç Denetim Koordinasyon Kurulu, İç Denetim Koordinasyon
Kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir.

II. AMAÇ VE
HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve
Hedefleri
Belediyemizin temel politika ve önceliklerin belirlenmesinde 2020-2024 Stratejik
Planımızda belirtilen vizyon unsurlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Vizyonumuzun temel unsurları:
•
•
•

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi,
Kocaeli’nin sürdürülebilir ve yaşamaktan mutlu olunan körfez şehri yapılması,
Belediyecilik hizmetlerinin model ve örnek belediye kimliği ile yürütülmesi olarak ifade
edilmiştir.

Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yön veren temel politika ve öncelikler bu üç
vizyon unsurunun gerçekleştirilmesine odaklanmıştır. Bunlardan başka, politika ve önceliklerin
belirlenmesinde mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika ve öncelikleriyle uyumlu olma kriteri
de başka bir gereklilik olarak göz önünde bulundurulmaktadır.
Belediyemiz, merkezi yönetimin politikalarıyla uyumlu bir şekilde katılımcı ve çoğulcu demokrasi
ve yönetimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin vizyon unsurlarına yönelik
olarak belirlediğimiz temel politika ve önceliklerimiz doğrultusunda,
2020-2024 Stratejik Planımızda dönüşüm alanlarının altında yan sayfada yer alan amaçlar
belirlenmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
•
•
•
•
•
•

KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım
ağı kurmak.
KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil
bir çevre bırakmak.
KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal
dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı,
estetik bir şehir oluşturmak.
KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve
hayvansal üretimi artırmak ve yaşam
standartlarını geliştirmek.
KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini
artırarak etkin bir afet yönetim sistemi
oluşturmak.
KE.6 Kent ve toplum düzeninin
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla
etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
•
•

•

•
•

KURUMSAL DÖNÜŞÜM
•
•

•
•

TO.1 Kocaeli’yi kültür, sanat ve turizm
alanlarında marka şehir haline getirmek.
TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk
ve gençlerimizin eğitim ve spor
çalışmalarından yararlanmasını
sağlamak.
TO.3 Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki

gelişimlerini destekleyerek, istihdama
dönük faaliyetlere katkı sağlamak.
TO.4 Halk sağlığına katkıda bulunarak
sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde
doğrudan insana ve aileye dokunan
hizmetleri yaygınlaştırmak.

•
•

KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım
hizmetlerin etkinliğini artırmak.
KU.2 Belediye kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde elde
edilmesini ve kullanılmasını, hesap
verilebilirliği ve mali saydamlığı
sağlamak.
KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne
uygun insan kaynakları yönetimi
oluşturmak.
KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiden
en üst seviyede yararlanarak kalite ve
memnuniyeti artırmak.
KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin
etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir
uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını
şehrimizin emrine sunmak.

Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri
gerçekleştirmeyi esas alarak, sahip olduğu kaynakların etkili ve verimli biçimde kullanılması
süreci olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, 2020-2024 yılı Stratejik Planımızda yukarıda yer
alan 17 stratejik amacın altında 82 stratejik hedef tasarlanmıştır.
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B- Temel Politikalar
ve Öncelikler

2020 Faaliyet Raporu

İlgili Bölüm/Referans

Şehirleşme

2020 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanırken temel politikalar ve öncelikler kapsamında;
11. Kalkınma Planındaki doğrudan yerel yönetimleri ilgilendiren politikalara özet
şeklinde aşağıda yer verilmiştir.

Kentsel Dönüşüm

İlgili Bölüm/Referans
Eğitim
İstihdam ve Çalışma Hayatı
Sağlık

Ailenin Güçlenmesi
Çocuk
Gençlik
Sosyal Hizmetler, Sosyal
Yardımlar
ve Yoksullukla Mücadele
Kültür ve Sanat

Spor

Verilen Görev / İhtiyaçlar
547. Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına
erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve
sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri
ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü,
teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.
564. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve
gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaçtır.
578. Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı
bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi için kanıta dayalı politikalarla desteklenen,
kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası
dağılımın iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliğinin artırılması temel
amaçtır.
592. Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için aile
kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır.
605. Çocukların üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini
gerçekleştirmeye yönelik imkanların artırılması ve fırsat eşitsizliğinin azaltılması temel
amaçtır.
618. Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve milli değerlere sahip olarak yetişmelerinin,
iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması
temel amaçtır.
624. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin
kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam
kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel
amaçtır.
629. Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması,
kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, milli kültür ve ortak değerler etrafında
toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok
boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.
645. Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine
eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev
sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye
ulaşmak temel amaçtır.
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Kentsel Altyapı

Kırsal Kalkınma

Çevrenin Korunması
Afet Yönetimi
Kamu Hizmetlerinde e-Devlet
Uygulamaları
Yerel Yönetimler
Bilim, Teknoloji ve Yenilik
Enerji
Tarım

Kamuda Stratejik Yönetim

Verilen Görev / İhtiyaçlar
673. İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve
erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler
oluşturmak temel amaçtır.
676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine
uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı
artırılacaktır.
679. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle
kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları
teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve
kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir
uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
689. Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu
arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas
alacak şekilde dönüştürülecektir.
691.1. İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik
bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren
kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır.
696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması
ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin
gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin
yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması
ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir.
705. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim
kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin
iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkanlarına
kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır.
712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve
sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların
gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel
amaçtır.
721. Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim
yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can
ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi temel amaçtır.
807. Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği
sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve
e-Devlet Kapısından hizmet sunumu ve kullanımının artırılması temel amaçtır.
796. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin
ihtiyaçlarını gözeten; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir
yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
445. Türkiye’de teknoloji üreten insan kaynağının geliştirilmesine yönelik olarak gençlerin
erken yaşlardan itibaren teknoloji alanında gelişimleri sağlanacaktır.
445.2. Bilim atölyeleri ve gezici bilim sergileri daha ulaşılabilir hale getirilerek
yaygınlaştırılacaktır.
492.4. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır.
402. Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli
beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet
gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği
yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır.
789. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik
anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm
aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.
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1. Bütçe Uygulama
Sonuçları
a- Gelir Bütçesi
2020 yılı için öngörülen 2.775.000.000,00 TL’lik gelir bütçesinde yılsonu
itibariyle, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylarda 3 aylık kesinti
yapılmaması nedeniyle %112,55 oranında 3.123.310.531,41 TL’lik gerçekleşme
sağlanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu

Gelirin Çeşidi

Gerçekleşme
Tutarı
(TL)

Bütçe Tutarı
(TL)

Bütçe
Gerçekleşme
Oranı (%)

Toplam
Gelire Oranı
(%)

Vergi Gelirleri

49.907.000,00

41.281.496,82

82,72

1,32

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

159.027.000,00

171.635.919,10

107,93

5,50

201.000,00

0,00

0,00

0,00

2.289.965.000,00

2.830.207.918,30

123,59

90,62

270.250.000,00

78.694.452,22

29,12

2,52

5.650.000,00

5.165.305,04

91,42

0,17

0,00

-3.674.560,07

-

-0,12

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar
Red ve İadeler (-)

Toplam

2.775.000.000,00

3.123.310.531,41
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112,55

100,00

Vergi Gelirleri; İlan Reklam, Eğlence,
Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan
oluşmaktadır. 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinde
49.907.000,00 TL olarak tahmin edilen
vergi gelirlerinden 2020 yılı sonu itibariyle
41.281.496,82 TL tahsil edilerek %82,72
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; Mal ve
hizmet satış gelirleri, kurum karları ve
kira gelirlerinden oluşmaktadır. 2020 Mali
Yılı Gelir Bütçesinde 159.027.000,00 TL
olarak tahmin edilen teşebbüs ve mülkiyet
gelirlerinden 2020 yılı sonu itibariyle
171.635.919,10 TL tahsil edilerek %107,93
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Alınan Bağış ve Yardımlar; Hazine
yardımları, muhtelif kurum ve kişilerden
alınan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.
2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinde 201.000,00
TL olarak tahmin edilen alınan bağış ve
yardım gelirlerinden 2020 yılı sonu itibariyle
tahsilat olmamıştır.

Red ve İadeler; (-)0,12

Diğer Gelirler; Toplam gelirler içindeki
en önemli paya sahip olan diğer gelirlerin
içinde, genel bütçe vergi gelirlerinden ve
kurumlardan alınan paylar, faizler ve ceza
gelirleri bulunmaktadır. 2020 Mali Yılı Gelir
Bütçesinde 2.289.965.000,00 TL olarak
tahmin edilen diğer gelirlerden 2020 yılı sonu
itibariyle 2.830.207.918,30 TL tahsil edilerek
%123,59 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Sermaye Gelirleri; Taşınır ve taşınmaz mal
satış gelirlerinden oluşmaktadır. 2020 Mali
Yılı Gelir Bütçesinde 270.250.000,00 TL
olarak tahmin edilen sermaye gelirlerinden
2020 yılı sonu itibariyle 78.694.452,22 TL
tahsil edilerek %29,12 oranında gerçekleşme
sağlanmıştır.
Alacaklardan Tahsilatlar; Bağlı kurumların
borçlarından yapılan tahsilatlardan
oluşmaktadır. 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinde
5.650.000,00 TL olarak tahmin edilen
vergi gelirlerinden 2020 yılı sonu itibariyle
5.165.305,04 TL tahsil edilerek %91,42
oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
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Alacaklardan Tahsilatlar; 0,17

Sermaye Gelirleri; 2,52

Diğer Gelirler; 90,62

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 0,00

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi’nin uygulama sonuçları ve temel mali
tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 5,50

A- Mali Bilgiler

Vergi Gelirleri; 1,32

III.FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

Gelir Çeşitlerinin Gerçekleşen Gelir İçerisindeki Payları

www.kocaeli.bel.tr

2020 Faaliyet Raporu

b- Gider Bütçesi
2020 yılı için öngörülen 2.775.000.000,00 TL’lik gider bütçesinde, otobüs alımlarının 2021
yılına ertelenmesi ve 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle planlanan birçok etkinliğin ve
projenin yapılamaması nedenleri ile yılsonu itibariyle %76,54 oranında 2.124.109.301,13 TL’lik
gerçekleşme sağlanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu

Giderin Çeşidi

Bütçe Tutarı
(TL)

Net Ödenek
Tutarı
(TL)

Gerçekleşme
Tutarı
(TL)

Personel Giderleri

327.744.303,00

330.145.703,00

259.820.062,18

78,7

12,23

50.982.535,00

51.337.535,00

40.676.829,90

79,23

1,92

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

928.388.687,00

943.069.687,00

787.632.424,38

83,52

37,08

Faiz Giderleri

345.000.000,00

323.380.000,00

293.897.863,77

90,88

13,84

Cari Transferler

186.407.850,00

213.142.850,00

200.222.879,28

93,94

9,43

Sermaye Giderleri

783.881.055,00

829.190.055,00

501.143.058,97

60,44

23,59

12.636.100,00

40.724.238,00

40.716.182,65

99,98

1,92

11.000,00

11.000,00

0

0

0

139.948.470,00

43.998.932,00

0

0

0

Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri

Sermaye Transferleri
Borç Verme
Yedek Ödenekler

Toplam

2.775.000.000,00 2.775.000.000,00 2.124.109.301,13

Bütçe
Toplam
Gerçekleşme Gidere
Oranı (%) Oranı (%)

76,54

100,00
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Yedek Ödenekler; 0,00

Borç Verme; 0,00

Sermaye Transferleri; 1,92

Sermaye Giderleri; 23,59

Cari Transferler; 9,43

Faiz Giderleri; 13,84

Mal ve Hizmet Alım Giderleri; 37,08

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; 1,92

Personel Giderleri; 12,23

Gider Çeşitlerinin Gerçekleşen Gider İçerisindeki Payları

Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;
Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta
olan memur, işçi ve sözleşmeli personele
ait maaş, SGK vb. ödemeleri kapsayan bu
kalem için toplam 381.483.238,00 TL’lik
bütçe ayrılmış olup, 2020 yılı sonunda
300.496.892,08 TL olarak gerçekleşmiştir.
Buna göre toplam bütçe gerçekleşmesi
içerisinde personel giderlerinin payı %12,23,
sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin payı ise %1,92’dir.
Mal ve Hizmet Alımları Giderleri; Sağlık,
sosyal destek, imar ve şehircilik, çevre
koruma, atık, park, bahçe ve yeşil alan, itfaiye,
mezarlık, tiyatro, kültürel etkinlik, mesleki
beceri ve eğitim vb. alanlarda gerçekleştirilen
faaliyetler, bina bakım-onarımı, kentsel
dönüşüm proje çalışmaları ve temizlik
çalışmaları için yapılan harcamaları
kapsamaktadır. Önemli bir kısmı yatırım
nitelikli harcamalardan oluşan mal ve hizmet
alımları için 2020 yılında 943.069.687,00
TL bütçe ayrılmış olup, 2020 yılı sonu
787.632.424,38 TL’lik bir harcamayla
%83,52 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.
Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam
bütçe gerçekleşmesi içerisindeki payı ise
%37,08’dir.
Faiz Giderleri; Belediyemizin yapılandırılan
borçlarının faiz ödemelerini içeren bu gider
kalemi için 2020 yılında 323.380.000,00
TL bütçe ayrılmış olup, yılsonu itibariyle
293.897.863,77 TL’lik harcamayla %90,88
oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Faiz
giderlerinin toplam bütçe gider gerçekleşmesi
içerisindeki payı ise %13,84 düzeyindedir.

yardımlar, gerek yurt içi gerekse uluslararası
birliklere üyelik aidatları, İller Bankası ortaklık
payı gibi giderlerden oluşmaktadır. 2020
yılında 213.142.850,00 TL bütçe ayrılmış
olup, 200.222.879,28 TL harcama ile %93,94
oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Bu
gider kaleminin toplam bütçe gerçekleşmesi
içindeki payı %9,43’dür.
Sermaye Giderleri; Raylı sistem, yol, alt ve
üst geçit, köprülü kavşak, viyadük, otopark,
tünel, asfaltlama, dere ıslahı, meydan ve
sahil düzenleme, trafik ve aydınlatma
sistemleri, çevre düzenleme, okullara
kapalı spor salonu, spor kompleksi, kültür
ve kongre merkezi, deniz ulaşım yapıları,
mezarlık, park, bahçe ve yeşil alan yapım,
kamulaştırma ve bakım-onarım çalışmaları
gibi yatırımların yer aldığı sermaye giderleri
için 2020 yılında 829.190.055,00 TL’lik bütçe
öngörülmüş olup, 501.143.058,97 TL harcama
gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin toplam
bütçe gerçekleşmesi içindeki payı %23,59’dur.
Sermaye Transferleri; Kalkınma Ajansı payı,
bağlı kuruluşlarımız ve ilçe belediyelerimizin
yatırım niteliğinde olan sermaye giderlerinin
finansmanı amacıyla yapılan sermaye
transferleri için 2020 yılında 40.724.238,00
TL ödenek ayrılmış olup, 40.716.182,65 TL
harcama gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminin
toplam bütçe gerçekleşmesi içindeki payı
%1,92’dir.
Borç Verme; Belediyemize ait şirketlerin
sermaye artışlarını ve bağlı kuruluşlara
verilen borçları kapsamakta olup, 2020
yılında bu gider kalemi için 11.000 TL bütçe
ayrılmış olup, yıl içeresinde herhangi bir
harcama yapılmamıştır.

Cari Transferler; Dar gelirli vatandaşlara
yapılan ayni ve nakdi yardımlar, çeşitli doğal
afetlerden etkilenenlere yönelik yapılan
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Fonksiyonel Sınıflandırma Cetveli

Kurumsal Sınıflandırma Cetveli

Kurum
Kodu

Açıklama

46 41 01 02 Özel Kalem Müdürlüğü

2020 Faaliyet Raporu

Bütçe Tutarı
(TL)

Net Ödenek
Tutarı
(TL)

Gerçekleşme
Tutarı
(TL)

Gerçekleşme
Oranı (%)

Fonksiyonel
Kod

Net Ödenek
Tutarı
(TL)

Bütçe Tutarı
(TL)

Açıklama

7.840.973,00

7.840.973,00

3.593.002,59

45,82

01

Genel Kamu Hizmetleri

195.401,00

195.401,00

162.916,25

83,38

03

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

70.997.226,00

46 41 01 05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

11.566.400,00

11.566.400,00

7.838.531,27

67,77

04

Ekonomik İşler ve Hizmetler

46 41 01 06 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

96.297.000,00

86.297.000,00

53.620.224,81

62,13

05

46 41 01 07 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

415.419.000,00

415.419.000,00

401.239.888,22

96,59

46 41 01 10

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

35.600.000,00

35.600.000,00

24.384.623,35

46 41 01 18

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

6.376.910,00

6.376.910,00

2.538.500,00

Gerçekleşme
Oranı (%)

932.605.294,93

87,08

73.397.226,00

61.636.390,94

83,98

179.527.532,00

339.617.532,00

152.954.177,65

45,04

Çevre Koruma Hizmetleri

294.874.092,00

239.474.092,00

149.019.589,44

62,23

06

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

764.612.656,00

727.367.656,00

570.300.821,42

78,41

68,50

07

Sağlık Hizmetleri

97.205.000,00

92.855.000,00

80.244.860,12

86,42

4.596.068,03

72,07

08

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

152.972.800,00

135.974.800,00

92.672.712,20

68,15

2.544.500,00

2.096.790,11

82,40

09

Eğitim Hizmetleri

24.538.000,00

23.038.000,00

15.998.626,33

69,44

568.401.120,00

462.771.582,00

387.226.227,14

83,68

10

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım

53.796.000,00

72.296.000,00

68.676.828,10

94,99

5.979.583,00

5.979.583,00

4.886.661,54

81,72

39.379.486,00

39.379.486,00

28.128.666,93

71,43

2.775.000.000,00 2.124.109.301,13

76,54

155.000.000,00

146.600.000,00

94.415.909,08

64,40

195.401,00

195.401,00

158.439,79

81,08

46 41 01 32 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

139.874.092,00

92.874.092,00

54.603.680,36

58,79

46 41 01 33 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

118.386.950,00

96.136.950,00

52.049.017,45

54,14

46 41 01 34 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

368.935.904,00

368.935.904,00

336.913.067,49

91,32

46 41 01 37 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

27.900.000,00

27.905.000,00

23.708.126,58

84,96

46 41 01 38 Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

14.885.532,00

42.973.670,00

36.412.408,57

84,73

65.016.643,00

67.416.643,00

56.749.729,40

84,18

195.401,00

195.401,00

110.622,46

56,61

150.000.000,00

164.150.000,00

148.921.688,22

90,72

191.410,00

191.410,00

162.014,70

84,64

46 41 01 46 Zabıta Dairesi Başkanlığı

28.225.640,00

28.225.640,00

18.508.467,71

65,57

46 41 01 48 Ulaşım Dairesi Başkanlığı

165.000.000,00

325.090.000,00

144.629.907,08

44,49

46 41 01 49 Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı

20.384.854,00

29.784.854,00

25.573.180,39

85,86

46 41 01 50 Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

81.213.800,00

72.715.800,00

55.051.113,72

75,71

250.000.000,00

235.000.000,00

157.361.547,65

66,96

46 41 01 52 ... Daire Başkanlığı

0,00

165.400,00

77.183,67

46,66

46 41 01 53 ... Daire Başkanlığı

0,00

165.400,00

48.013,62

29,03

46 41 01 54 Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı

0,00

1.811.400,00

658.177,04

36,34

46 41 01 55 ... Daire Başkanlığı

0,00

165.400,00

74.905,06

45,29

46 41 01 56 ... Daire Başkanlığı

0,00

165.400,00

75.456,35

45,62

46 41 01 57 ... Daire Başkanlığı

0,00

165.400,00

73.044,50

44,16

2.775.000.000,00 2.124.109.301,13

76,54

46 41 01 04 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

46 41 01 20 Teftiş Kurulu Başkanlığı
46 41 01 23 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
46 41 01 24 Hukuk Müşavirliği
46 41 01 25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Başkanlığı
46 41 01 30 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
46 41 01 31

Büyükşehir Altyapı Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı

Başkanlığı
46 41 01 39 İtfaiye Dairesi Başkanlığı
46 41 01 42 Projeler Dairesi Başkanlığı
46 41 01 43 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
46 41 01 44 Satınalma Dairesi Başkanlığı

46 41 01 51

Toplam

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı

2.775.000.000,00

40
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1.136.476.694,00 1.070.979.694,00

Gerçekleşme
Tutarı
(TL)

Hizmetleri

Toplam

2.775.000.000,00

2020 Yılı Maliye Bakanlığı Büyükşehir Payları Dökümü (TL)

Aylar

Brüt Gelir

Kesinti Tutarı

Net Gelir

Ocak

204.982.171,08

62.736.495,84

142.245.675,24

Şubat

137.810.488,82

43.272.575,83

94.537.912,99

Mart

167.768.145,47

52.137.640,53

115.630.504,94

Nisan

141.570.715,05

3.335.443,68

138.235.271,37

Mayıs

132.976.471,83

3.106.963,32

129.869.508,51

Haziran

161.402.919,67

3.718.535,79

157.684.383,88

Temmuz

191.973.899,19

70.247.463,15

121.726.436,04

Ağustos

236.130.794,56

69.528.288,10

166.602.506,46

Eylül

230.786.045,52

69.991.007,41

160.795.038,11

Ekim

249.382.656,03

77.182.955,25

172.199.700,78

Kasım

258.567.559,34

76.941.164,89

181.626.394,45

Aralık

328.407.263,02

93.804.158,79

234.603.104,23

2.441.759.129,58

626.002.692,58

1.815.756.437,00

TOPLAM
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Aktif
2020 Yılı İller Bankası Büyükşehir Payları Dökümü (TL)

Aylar

Brüt Gelir

Kesinti Tutarı

Net Gelir

Ocak

27.788.663,36

736.123,53

27.052.539,83

Şubat

22.883.612,63

606.188,41

22.277.424,22

Mart

25.681.446,86

680.303,23

25.001.143,63

Nisan

27.324.787,44

723.835,44

26.600.952,00

Mayıs

14.077.414,29

372.911,64

13.704.502,65

Haziran

18.713.333,44

495.717,43

18.217.616,01

Temmuz

21.055.176,55

557.753,03

20.497.423,52

Ağustos

21.086.032,43

558.570,40

20.527.462,03

Eylül

28.957.008,06

767.073,05

28.189.935,01

Ekim

37.505.610,66

993.526,11

36.512.084,55

Kasım

26.022.015,99

689.324,92

25.332.691,07

Aralık

29.186.467,89

773.151,48

28.413.316,41

300.281.569,60

7.954.478,67

TOPLAM

213.730.349,21

793.569.668,03

10 Hazır Değerler

139.532.232,93

51.372.887,02

637.462.850,46

12 Faaliyet Alacakları

95.465.448,66

89.284.732,38

94.130.859,37

13 Kurum Alacakları

37.078.544,04

6.461.854,37

1.299.313,57

1.745.668,00

528.125,23

516.102,08

16.499.682,60

10.646.070,28

20.384.039,72

16 Ön Ödemeler

5.630.595,48

6.650.093,06

7.172.760,19

19 Diğer Dönen Varlıklar

41.129.937,92

48.786.586,87

32.603.742,64

12.237.995.901,08

12.724.398.170,47

16.309.044.551,71

6.755.755,17

5.327.710,27

24.191.076,80

24 Mali Duran Varlıklar

748.508.826,79

795.647.482,92

880.315.005,48

25 Maddi Duran Varlıklar

11.482.731.319,12

11.923.422.977,28

15.404.538.469,43

0

0

0

Aktif Toplam

12.575.078.010,71

12.938.128.519,68

17.102.614.219,74

IX-Nazım Hesaplar

4.872.244.294,98

2.296.826.201,44

2.827.291.625,52

432.803.325,61

139.706.498,93

153.863.404,73

3.040.442.141,01

313.074.814,56

408.307.825,61

1.398.998.828,36

1.844.044.887,95

2.265.120.395,18

17.447.322.305,69

15.234.954.721,12

19.929.905.845,26

Cari Yıl 2018

Cari Yıl 2019

Cari Yıl 2020

15 Stoklar

II-Duran Varlıklar
22 Faaliyet Alacakları

26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

91 Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler
92 Taahhüt Hesapları

Bilanço (TL)

Genel Toplam

Pasif
III-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

1.210.289.997,14

1.241.871.355,98

1.532.190.982,19

30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar

310.933.567,34

295.391.185,18

689.969.672,82

32 Faaliyet Borçları

261.253.873,98

218.610.290,19

158.269.745,37

33 Emanet Yabancı Kaynaklar

55.987.374,40

46.239.722,92

44.366.250,95

36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler

70.225.573,23

58.568.387,35

11.902.434,84

37 Borç ve Gider Karşılıkları

18.120.789,44

22.087.296,48

19.985.876,98

493.768.818,75

600.974.473,86

607.697.001,23

6.087.598.239,56

5.697.345.988,00

4.718.044.312,70

2.591.270.510,40

2.566.270.510,40

1.866.270.510,40

42 Faaliyet Borçları

31567654,73

1802767,47

0

43 Diğer Borçlar

44.015.391,15

542.496,08

388.699,78

148.931.732,44

193.735.167,06

235.610.382,05

48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları

3.271.812.950,84

2.934.995.046,99

2.615.774.720,47

V-Özkaynaklar

5.277.189.774,01

5.998.911.175,70

10.852.378.924,85

50 Net Değer Hesabı

2.984.502.188,10

3.250.340.008,94

6.889.961.530,01

57 Geçmiş Yıllar Faaliyet Sonuçları

1.486.277.905,07

2.026.849.765,07

2.451.112.509,29

59 Dönem Faaliyet Sonuçları

806.409.680,84

721.721.401,69

1.511.304.885,55

Pasif Toplam

12.575.078.010,71

12.938.128.519,68

17.102.614.219,74

IX-Nazım Hesaplar

4.872.244.294,98

2.296.826.201,44

2.827.291.625,52

432.803.325,61

139.706.498,93

153.863.404,73

3.040.442.141,01

313.074.814,56

408.307.825,61

1.398.998.828,36

1.844.044.887,95

2.265.120.395,18

17.447.322.305,69

15.234.954.721,12

19.929.905.845,26

38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
IV-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar

2.1- Bilanço

47 Borç ve Gider Karşılıkları

Genel Muhasebe Yönetmeliği’nin 8. maddesinde yer verilen bilanço ilkelerinin amacı, kamu
idaresinin tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kayıtlarının
yapılması, mali tablolarının hazırlanması ve raporlanması yoluyla, belli bir tarihte kamu
idaresinin mali durumunun ilgililer için saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır.
2020 yılı sonu itibariyle belediyemizin sahip olduğu varlık ve kaynaklar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

91 Nakit Dışı Teminatlar ve Kişilere Ait Menkul Kıymetler

42
42

Cari Yıl 2020

337.082.109,63

99 Diğer Nazım Hesaplar

2. Temel Mali
Tablolara İlişkin
Açıklamalar

Cari Yıl 2019

I-Dönen Varlıklar

14 Diğer Alacaklar

292.327.090,93

2020 yılında Merkezi Yönetimden gelen toplam paylardan Belediyemize tahakkuk eden brüt
tutar 2.742.040.699,18 TL olup bunun 633.957.171,25 TL’si kesintiye uğramış ve geriye kalan
2.108.083.527,93 TL banka hesabımıza gelir olarak yatırılmıştır.

Cari Yıl 2018

92 Taahhüt Hesapları
99 Diğer Nazım Hesaplar

Genel Toplam

www.kocaeli.bel.tr

2020 Faaliyet Raporu

Dilovası Diliskelesi

www.kocaeli.bel.tr

3. Yardım Yapılan Birlik,
Kurum ve Kuruluşlar

2020 Faaliyet Raporu

4. Mali Denetim Sonuçları

Belediyemiz, 5216 sayılı kanunun 7. Maddesi (m) bendi; “… amatör spor kulüplerine nakdî
yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor
müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya
derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencelere belediye meclis kararıyla ödül
vermek.” hükmü çerçevesinde amatör spor kulüp derneklerine 11.972.000 TL nakdi yardımda
bulunmuş ve bağlı olduğu mahalli idare birliklerine 7.101.553,22 TL ödeme gerçekleştirmiştir.

Belediyelerin faaliyetleri ile ilgili olarak hem 5393 sayılı Belediye Kanunu hem de 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince denetimler yapılmaktadır. Bu bağlamda
Kurumumuzun 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 25’inci
maddesi gereğince Meclis Denetim Komisyonu tarafından, 5018 sayılı Kanunun 68’inci maddesi
gereğince de Sayıştay Başkanlığı tarafından denetim faaliyetleri icra edilmektedir.
2019 yılına yönelik Sayıştay Başkanlığı denetçileri tarafından hazırlanmış olan ve Belediyemize
iletilen “2019 Yılı Denetim Raporu” hakkında bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Denetim Raporunda 23 adet bulgu konusu yer almış ve tarafımızdan cevaplandırılmıştır.

11.972.000,00

Spor Kulübü Dernekleri

5.447.144,83

Türkiye Belediyeler Birliği
Marmara Belediyeler Birliği
Kandıra Kıyı Bandı Kültür ve
Turizm Koruma ve Gelişim Birliği

1.189.408,39
250.000,00

Nihai Sayıştay Denetim Raporu Aralık 2020 itibariyle belediyemize iletilmiştir. Bu rapora göre;
denetim görüşünü etkileyen herhangi bir bulgu tayin edilmemiş olup, 23 bulgu maddesinin
“denetim görüşünü etkilemeyen hususlar” olarak belirlendiği görülmüştür.
Denetim Raporunda da görüleceği üzere, her bir bulguya cevaben hem mevcut durum, hem de
bundan sonraki işlemlerde Sayıştay denetçilerinin önerdiği şekilde işlem tesis edileceği özellikle
belirtilmiştir.
Ayrıca 2019 yılı denetim raporunda, 2018 yılındaki Denetim Raporuna göre izlemeye alınan
32 hususun 20’sinin tamamen yerine getirildiği ifade edilmiştir. Yerine getirilemeyen bulgu
konusundaki çalışmalar ise devam etmektedir.

Tarihi Kentler Birliği

75.000,00

Sağlıklı Kentler Birliği

60.000,00

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

50.000,00

Sonuç olarak; bahse konu Denetim Raporlarında herhangi bir kamu zararı ve suç isnadında
bulunulmamakta, yapılan mali iş ve işlemlerin bazılarının ihtiva ettikleri “hata veya eksiklerine”
vurgu yapılarak, değerlendirme ve önerilerde bulunulmaktadır.

Kocaeli-Gölcük Yazlık Termal
Turizm Birliği

30.000,00

2019 yılı Sayıştay Denetim Raporu hakkındaki özet bilgiler yukarıda ifade edilmiş olup,
Sayıştay’ın internet sitesinde bütün belediyelere ait denetim raporları bulunmaktadır.

Darıca Millet Bahçesi

www.kocaeli.bel.tr

B- Performans
Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

2020 Mali Yılı Performans Programı’nda Kentsel Dönüşüm, Toplumsal Dönüşüm
ve Kurumsal Dönüşüm olmak üzere 3 adet dönüşüm alanı, bu alanların altında
yer alan 17 stratejik amaç ve 99 performans hedefine bağlı 287 faaliyete 2020 yılı
bütçemizin %63,43’üne karşılık gelen 1.760.152.878 TL kaynak ayrılmıştır.
2020 yılı sonu itibariyle, 2020 Mali Yılı Performans Programı kapsamında
1.374.784.320 TL harcama gerçekleştirilmiştir. Bu tutar 2020 yılı gider bütçesinin
(2.124.109.301TL) %64,73’ünü oluşturmaktadır.

Dönüşüm Alanları ve Hizmet Alanlarına Göre Ödenek ve Harcamalar
2020 Yılı
Performans
Programı Bütçesi
(TL)

2020 Yılı
Bütçesi (TL)

KENTSEL DÖNÜŞÜM

919.845.355

1.001.557.332

651.027.294

65,00%

Ulaşım Hizmetleri

460.464.323

622.537.037

422.878.439

67,93%

Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

255.973.000

202.076.000

118.454.444

58,62%

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

180.391.032

141.904.095

79.451.101

55,99%

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

13.695.000

23.415.200

20.070.207

85,71%

Afet Yönetimi Hizmetleri

8.340.000

11.450.000

10.168.973

88,81%

982.000

175.000

4.130

2,36%

325.204.580

324.325.877

253.699.109

78,22%

47.951.818

37.052.882

12.045.442

32,51%

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

164.486.867

158.150.668

122.672.308

77,57%

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

112.765.895

129.122.327

118.981.358

92,15%

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

515.102.943

519.499.150

470.057.917

90,48%

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

508.195.500

512.221.707

466.980.693

91,17%

6.907.443

7.277.443

3.077.224

42,28%

1.760.152.878

1.845.382.359

1.374.784.320

74,50%

1.014.847.122

929.617.641

749.324.981

80,61%

2.775.000.000

2.775.000.000

2.124.109.301

76,54%

Dönüşüm Alanı/
Hizmet Alanı

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM
Kültür ve Turizm Hizmetleri

Akıllı Şehir Hizmetleri
TOPLAM
2020 Yılı Performans Hedefleri
Kapsamı Dışında Kalan Harcama

Genel Toplam

48
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2020 Yılı
Harcaması (TL)

Gerçekleşme
Oranı
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1.1. KENTSEL
DÖNÜŞÜM

ULAŞIM
HİZMETLERİ
50
50
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2020 Faaliyet Raporu

GEOMETRİK DÜZENLEME YAPILAN GÜZERGAH VE KAVŞAK
PROJELERİ

KE/PH.1.1.1 2020 yılında yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan
karayolu altyapısı kurmak için 34 adet proje hazırlamak.
2020 yılı sonunda hedeflenen yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı
kurma kapsamında 1 adet trafik merkezi projesi olmak üzere toplam 70 adet proje ve 22,52 km
uzunluğunda karayolu projesi yapılmıştır.

Kent bütününde trafik dolaşımını etkileyen kavşaklarda trafik etütleri yapılmış, ilgili düzenleme
projeleri ile birlikte trafik simülasyonları gerçekleştirilmiş ve bilimsel değerlendirme yöntemleri
ile gecikme sürelerinin minimuma indirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda kent genelinde
toplam 65 kavşakta düzenlemeler yapılmıştır.

KUAP ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA PROJELENDİRİLEN
KARAYOLU DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Kocaeli ili genelinde, D-100, D-605 ve D-130 Karayolu ve TEM Otoyolu üzerinde yapılacak
ön projelerinin hazırlanması işlerini kapsamaktadır. Karayolu Düzenleme Ön projelerinin
hazırlanması için, 1/1000 ölçekli haritaların alımı, yol standartlarının belirlenmesi, hidrolik ve
hidrolojik etütlerin yapılması, küçük ve büyük sanat yapılarının yer ve boyutunun belirlenmesi,
1/1000 ölçekli plan, profil, tip kesit ve en kesit paftaların hazırlanması, istinat ve iksa duvarları,
tahkimatlar derivasyonlar ve diğer jeolojik önlemlerin belirlenmesi, avan proje raporu ve
metrajlarının hazırlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir. 2020 yılı içerisinde toplam 12
bölgede karayolu düzenleme ön projeleri yapılmıştır.
Körfez Lale Sokak Proje Düzenleme
Çalışmaları

•

Gebze Anibal Kavşağı Tatlıkuyu Giriş
Revizyonu Proje Düzenleme Çalışması

•

Gebze Anibal Kavşağı Hal Girişi
Revizyonu Proje Düzenleme Çalışması

•

•

Körfez Rota Limanı Kavşağı Proje
Düzenleme Çalışmaları

•

D605 Kandıra Yolu Çayırköy Kavşağı
Proje Düzenleme

•

İzmit K1 Otogar Kavşağı Revizyonu Proje
Düzenleme Çalışması

•

D605 Solaklar Mevkii Proje Düzenleme
Çalışması

•

Körfez Eşref Bitlis Caddesi Proje
Düzenleme Çalışması

•

Kartepe Sapanca Yolu Maşukiye Mevki

•
•
•

Darıca İstasyon Caddesi Eskihisar Feribot
Bağlantı Yolu
Çayırova İlçesi Küçük Sanayi Sitesi Ve
Devlet Hastanesi Bağlantı Yolları
D100 Kaşkaldere Katlı Kavşağı Proje
Düzenleme Çalışmaları

TRAFİK SİMÜLASYONU ÇALIŞMALARI
Kent bütününde yapılan köprülü kavşak, hemzemin kavşak, trafik sirkülasyon çalışmaları,
otopark düzenlemeleri vb. projelerin trafik mühendisliği kriterleri ile değerlendirilmesi ve
performans hesaplamalarının yapılması hedeflenmektedir. 2020 yılı içerisinde toplam 8 bölgede
trafik simülasyon çalışması gerçekleştirilmiştir.
•

Karamürsel Kent Merkezi Geçişi
Simülasyon Çalışması

•

Derince Çenesuyu Mah. Simülasyon
Çalışması

•

Yuvacık Kavşağı Seymen Kavşağı Arası
Simülasyon Çalışması

•

Kaşkaldere Similasyon Çalışması

•

Çayırova Kss-Hastane Simülasyon
Çalışması

•

Çayırova Devaulu Camii Kavşağı
Simülasyon Çalışması

•
•

Yeşilova Kavşağı Revizesi Simülasyon
Çalışması
Acıbadem Hastanesi Simülasyon
Çalışması

TRANSFER MERKEZİ ÇALIŞMALARI
2020 yılı içerisinde, İzmit İlçesi Yeni Batı Terminali Alanı Transfer Merkezi Projesinin, proje
çalışmaları tamamlanmıştır.

KENT MERKEZİ DOLAŞIM PLANI VE TRAFİK DÜZENLEMELERİ
Kent bütününde merkezi alanlarda ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde trafik
sirkülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, kent içerisinde büyük nitelikte otopark alanları bu
kapsamda projelendirilmiştir. 2020 yılı içerisinde toplam 51 adet bölgede bisiklet yolu, durak
cebi düzenleme çalışması, trafik düzenlemesi, otopark projesi ve düzenlemesi çalışması
gerçekleştirilmiştir.

RAPORLAMA ÇALIŞMALARI
Yolculuk verileri doğrultusunda hem analizlere altlık oluşturmak hem de idari amirlere bilgi
vermek için Microsoft’un bulut tabanlı iş zekası ve iş analitiği platformu olan Power BI programı
ile raporlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2020 yılı içerisinde 11 adet raporlama
oluşturulmuştur.
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YAYA ÜST GEÇİDİ DÜZENLEME PROJELERİ

2020 Faaliyet Raporu

KE/PH.1.1.2 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu
altyapısı oluşturmak.

Kocaeli genelinde yoğun yaya hareketleri olan bölgelerde yaya üst geçitleri projeleri yapılmıştır.
•

Şehir Hastanesi Tramvay Üst Geçidi
Çalışması

•

İzmit Okullar Üst Geçidi Çalışması

•

Mannesman Üst Geçidi Çalışması

•

Sekapark Tramvay Üst Geçidi Çalışması

•

Plajyolu Tramvay Üst Geçidi Çalışması

•

Darıca Okullar Caddesi Üst Geçidi
Çalışması

2020 yılında yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı oluşturmak
hedefiyle aşağıda yer alan 46 projenin çalışmaları tamamlanmıştır.
•

İzmit Valilik Yan Yol Projesi

•

Başiskele Azra Sokak Projesi

•

İzmit Çarşıbaşı Caddesi Projesi

•

Kartepe Karatepe Caddesi Projesi

•

İzmit Akarsu Caddesi Projesi

•

Kartepe Bayraktar Yolu Projesi

•

İzmit Alemdar Caddesi Projesi

•

Gölcük Hastane Köprüsü ve Yolları Projesi

•

İzmit Bağdat Caddesi Projesi

•

Gölcük Kavaklı Sahil Yolu Projesi

•

İzmit Zincirlikuyu Caddesi Projesi

•

Gölcük Seydi Ali Reis Caddesi Projesi

•

İzmit Çocuk Güvenli Eğitim Alanı Projesi

•

Karamürsel 101. Cadde Projesi

•

İzmit Eğitim Kampüsü Yaya Üst Geçidi
Projesi

•

Karamürsel 105. Cadde Projesi

•

İzmit Nuh Çimento Lisesi Önü Yaya Üst
Geçidi Projesi

•

Karamürsel 210 Cadde Projesi

•

•

İzmit Özbek Çeşmesi Kavşak Projesi

Karamürsel İznik Yolu Kalıcı Konutlar
Bağlantısı Projesi

•

İzmit Fatih Caddesi Projesi

•

Gebze 1968. Sokak Projesi

•

Derince Limanı TEM Bağlantı Yolu Projesi

•

Gebze Kirazpınar Emlak Konut Kavşak
Projesi

•

Derince İsmetpaşa Caddesi Projesi

•

•

Körfez İlimtepe Yolu 3. Etap Projesi

Çayırova Ragıp Demirkol Caddesi Kavşak
Projesi

•

Körfez Cumaköy Köprü Projesi

•

Çayırova Adnan Kahveci – Muammer
Aksoy Cd. Kesişim Kavşak Projesi

•

Körfez Yukarı Hereke Çarşı caddesi
Projesi

•

Çayırova Adnan Kahveci Caddesi Kavşak
Projesi

•

Başiskele Kanalyolu cd. İle Başyiğit Cd.
Arası Köprü Projesi

•

Çayırova Fatih Caddesi Projesi

•

Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi
Projesi

•

Çayırova Güler Sokak Projesi

•

Çayırova 2407. Sokak Projesi

Kocaeli Ulaşım Ana Planı içerisinde de yer alan sektörel bazlı toplu taşıma kullanımlarının
olduğu ana güzergahlarda kapasitenin raylı sistemler ile taşınması öncesinde mevcut durumu
iyileştirmek ve verimli ulaşımı sağlamak için omurga hatlarla entegrasyon çalışmaları
yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2020 yılı içerisinde 1 tane transfer merkezi alanı için hat
yapılandırma çalışması yapılmış ve 2 tane omurga güzergahı için hat yapılandırma çalışması
devam etmektedir.
• Batı Terminali Seka Transfer Merkezi Hat
• Gölcük Sektörü Toplu Taşıma Hat
Yapılandırması
Yapılandırması

•

Başiskele Kirazlıbahçe Yolu Projesi

•

Darıca Millet Bahçesi Otopark Projesi

•

Başiskele Selahattin Eyyubi Caddesi
Projesi

•

Darıca Osmangazi Köprüsü Projesi

•

Dilovası Hastane Köprüsü ve Yolları
Projesi

•

Başiskele Çuhane Caddesi Projesi

•

Dilovası Tır Parkı Projesi

•

Başiskele Ulubatlı Hasan Caddesi Projesi

•

Dilovası Bağdat Caddesi Projesi

•

HALİ HAZIR HARİTA ÜRETİM ÇALIŞMALARI
Kocaeli genelinde yapılan yol, kavşak, bisiklet yolu, raylı sistem düzenlemeleri vb. her türlü
çalışmalara altlık oluşturmak için 2020 yılında toplam 53 bölgede kendi ekiplerimizce harita
alımları ve hali hazır harita üretimi gerçekleştirilmiştir.

ANALİZ ÇALIŞMALARI
Kocaeli ili ve yakın çevre illerin sınırlarında bulunan duraklar ve bu duraklardan geçen toplu
taşıma hatları hem ulaşım türleri özelinde hem de işletmeci özelinde ulaşım sistemlerinin
bütünsel yaklaşımlarıyla teknik analizler yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2020 yılı içerisinde kent
genelinde 14 adet analiz çalışması yapılmıştır.

PLANLAMA VE TASARIM ÇALIŞMALARI
Kocaeli ili içerisinde toplu taşımanın en çok kullanılan türü olan kamu ve özel işletmeciler ile
birlikte hat sayısı 337, araç sayısı 2.326’yı bulan lastik tekerlekli hatların raylı sistemler ve deniz
ulaşım ile entegrasyonlu bir şekilde yapılandırması için planlama ve öneri güzergah tasarımları
yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2020 yılı içerisinde kent genelinde 2 tanesi omurga hat olmak
üzere toplamda 3 adet güzergah planlaması ve tasarımı yapılmıştır.
•
•

Kocaeli Şehir Hastanesi Lastik Tekerlekli
Toplu Taşıma Hat Planlaması ve Tasarım

•

Kocaeli Kuzey Omurga İçin Lastik
Tekerlekli Hat Planlaması ve Tasarımı

Kocaeli Güney Omurga İçin Lastik
Tekerlekli Hat Planlaması ve Tasarımı

PROJE ÇALIŞMALARI

İzmit Sektörü Toplu Taşıma Hat
Yapılandırması

54
54

•

Başiskele Yeni Emniyet Binası Yolları
Projesi
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TAMAMLANAN BAZI
PROJELER
Cumaköy ve Karagöllü Mahalleleri
Arası Bağlantı Yolu Üzeri Dere
Köprüsü Yapılması
Körfez ve Derince ilçelerini birbirinden ayıran
Koca Dere’nin üzerine yapılan köprü ile iki ilçe
arasındaki ulaşımın daha konforlu ve kolay
hale getirilmesi için, Körfez İlçesi Cumaköy
ve Derince İlçesi Karagöllü Mahallesi arası
bağlantı yoluna inşa edilen betonarme köprü
için, dere ıslahı ve 335 metre yol yapılmıştır.

Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz
Sultan Selim Caddesi Bağlantısı
Eynerce Kavşağı’ndan ilçeye giriş çıkış
yapacak olan araçlara nefes aldıran projede,
Eynerce Kavşağı’nın kuzey tarafında dönel
kavşak ve yeni bir menfez inşa edilmiş, Yavuz
Sultan Selim Caddesi ile beraber Cumhuriyet
mahallesine giriş çıkışlar rahatlamıştır.
D-100 Karayolu üzerinde yer alan Eynerce
Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda
önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi
D-100 Karayolu yan yolu (Yavuz Sultan
Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak
hizmet veriyor ancak D-100 ile yan yol
arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği
sağlanamadığından, D-100 karayolundan
Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer
yollardan dolaylı olarak sağlanıyordu. Bu
projeyle sorun ortadan kaldırılarak ilçe
merkezine ulaşım Eynerce Kavşağı’nın
kuzey tarafına inşa edilen dönel kavşaktan,
Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlanarak
daha düzenli ve kolay hale getirilmiştir.
Yapılan çalışma ile ulaşımın hızlanması ve
vatandaşların memnuniyeti kazanılmıştır.

Dilovası Eynerce Kavşağı

Çayırova -Tuzla Şifa Mahallesi
Geçiş Köprüsü ve Bağlantı Yolları
Çayırova ve Tuzla’yı birbirine bağlayan köprü
ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla
bölge halkı rahat bir nefes almıştır. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı
üstlenilen proje, trafik akışını hızlandırırken
ulaşıma büyük kolaylık sağlamış, Tuzla
Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında
gerçekleştirilen köprülü bağlantı yolu
çalışması ile iki bölge arasında ulaşımı daha
da kolaylaştırmıştır.
Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı
yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri,
buradan Çayırova ve İzmit şehir merkezlerine
ulaşım sağlarken, mahallede yer alan tır
parkının güney kısmına yapılan geçiş köprüsü
ve bağlantı yolları Şifa Mahallesi ile Çayırova
Yeni Mahallesi’nin ulaşımlarını rahatlatmıştır.

İzmit İlçesi Bilim Merkezi
Tramvay İstasyonu Yaya Üst Geçit
Köprüsü
Tramvay ile seyahat edip Sekapark Tramvay
İstasyonu’nda inen vatandaşların kolay
bir şekilde Batı Terminali ve Sekapark’a
geçebilmelerini sağlayan ve engelliler için
asansör de bulunan yaya üst geçidi 88 metre
uzunluğunda 3 metre genişliğinde, iki açıklıklı
ve çelik malzemeden inşa edilmiştir.

Çayırova -Tuzla Şifa Mahallesi Geçiş Köprüsü

DEVAM EDEN BAZI PROJELER
İzmit İlçesi Kongre Merkezi
ve Eğitim Kampüsü Tramvay
İstasyonları Yaya Üst Geçit
Köprüsü
Tramvay durağından inen vatandaşların hızlı
tren hattı ve tramvay hattını aşarak Kocaeli
Kongre Merkezi’ne ve Sekapark alanına
geçebilmeleri için yapılan üstgeçit, 63 metre
uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde çelik
malzemeden yapılmış ve engelliler için 2 adet
asansör konulmuştur.
Eğitim Kampüsü yaya üst geçidi ise 45
metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde
aynı şekilde çelik malzemeden yapılmış ve
engelliler için 2 adet asansör konulmuştur.

Gebze İlçesi Tem Otoyolu
Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap
Gebze OSB bölgeleri ile Gebze ilçe merkezi
ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM
Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar
köprülerinde, özellikle sabah ve akşam
saatlerinde trafik yoğunluğunun yaşanması
nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin
Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa
hayata geçireceği proje kapsamında TEM
Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek
yönlü sürekli, yan yollar yapılacaktır. Her iki
yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş
noktaları inşa edilecek, böylece doğu-batı
aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan
kaldırılacaktır.
Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde
rahatlatacak proje kapsamında Karayolları
Genel Müdürlüğü tarafından 4 yeni köprü
inşa edilecektir. Belediyemiz tarafından ise
menfez, kavşak kolları ve 13 kilometre yan
yol inşa edilecektir. Kirazpınar Mahallesi
ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme
Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde
mevcutta 2x1 olarak hizmet veren Tembelova
ve Kirazpınar Köprüleri 2x2 şeritli olarak
yıkılarak yeniden yapılacak, Köprüsü’nün
batısına 2x1 ve Kirazpınar Köprüsü’nün
doğusuna 2x1 şeride sahip yeni iki köprü inşa
edilecektir.

Gebze İlçesi Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları

www.kocaeli.bel.tr

Karamürsel Kent Meydanı
Köprülü Kavşağı Tamamlama
İnşaatı
Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığının
önemli güzergahlarından olan D-130
Karayolunun Karamürsel geçişine, şehir içi
bütünlük kazanırken trafik ışıkları nedeniyle
oluşan yoğunluğun ortadan kaldırılması
amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından
Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı
yapılmaktadır.
Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği
Karamürsel Kent Meydanı Köprülü
Kavşağı’nda, 19 metre genişliğinde 290 metre
uzunluğunda battı-çıktının tüneli, 1.600
metre 2x2 şerit çift anayol, 900 metre kuzey;
900 metre güney olmak üzere 2 yan yol,
310 metre bağlantı yolu olmak üzere toplam
3.700 metre yol yapılacaktır.
Tünel imalatı kapsamında 801 adet toplamda
17 bin 500 metre fore kazık çakılmıştır.

Körfez İlçesi İlimtepe Bağlantı
Yolu 1.Etap (TEM Geçişi)
Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nden
başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2
kilometrelik yolun 1. etap çalışmalarına
başlanmıştır. Viyadük temel kazıklarının
çakılmaya başlandığı çalışmalar kapsamında
Çamlıtepe Mahallesi’ne bağlantı için otoyol
geçiş köprüsü yapılacaktır.
Projenin 1. Etabı kapsamında, Anadolu
Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM
üzerinden viyadükle geçilerek Yunus Emre
Caddesi’ne bağlanacak, D-100 Yeni Yalı
Mahallesi’nden başlayan yol, Çamlıtepe ve
Yavuz Sultan Selim Mahalleleri’nden geçecek
ve yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi
için bir adet geçiş köprüsü yapılacaktır. Bin
120 metre uzunluğuna sahip olan 1.etap
kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş
menfezlerinin yapılması planlanmıştır.

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı
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D-100 Karayolu ile İlimtepe Konutları
arasında kuzey-güney yönlü bağlantı
sağlayacak dört şeritli yolun sonraki
etaplarının da tamamlanmasıyla Kuzey
Marmara Otoyolu’nun Sevindikli çıkışının
D-100 Karayolu ile olan bağlantıları
sağlanacaktır.
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DENİZ ULAŞIM FAALİYETLERİ

KE/PH.1.2.1 2020 yılında, hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini
artırarak, toplu taşıma ile yapılan yolculuk sayısını %4 artırmak.

TOPLU TAŞIMA FAALİYETLERİ
2020 yılında, Kocaeli genelinde yapılan seferlerde 87.832.583 kişi toplu taşıma araçlarını tercih
etmiştir.
2018 yılında uygulanmaya başlanan öğrenci biniş desteği 2020 yılında da aynı şekilde
uygulamasına devam edilmiş ve Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirme ve İyileştirme İşbirliği
Protokolü ile toplam 27.357.420,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

İzmit Körfezi’nde 2 adet yolcu vapuru ve 4 adet yolcu motoru filomuzla, İzmit 1 Mart İskelesi ile
Gölcük, Değirmendere (Halıdere, Ulaşlı, Ereğli İskeleleri hariç), Karamürsel, Derince, Tütünçiftlik,
Yarımca, Hereke ve Darıca (yaz aylarında gezilerde kullanılmakta) iskeleleri arasında yolcu
taşımacılığını, kamu çalışanlarının çalışma saatlerini, öğrencilerin okul saatlerini, bölgedeki
toplu taşıma araçlarının hareket programını ve tren saatlerini dikkate alarak hazırlanan tarifeli
seferlerle, kaliteli, güvenli, ekonomik ve hızlı bir biçimde hizmet sunulmakta, İzmit Marinanın
yönetimi de belediyemiz tarafından yürütülmektedir.
Bu çerçevede 2020 yılında;
•

İzmit Marinanın mevcut hali korunmuş,
bazı özel teknelerin barınması sağlanmış,
7 adet yüzer balıkçı lokantası faaliyet
göstermiştir.

•

Yaz sezonunda tarifeli seferlerimize ek
olarak, hafta sonları Mehtap Turları ve
Büyükada Gezileri COVID-19 önlemleri
kapsamında yapılamamıştır.

•

Hat-1, Hat-2, Hat-3 ve Hat-4 seferlerinde
kullanılmak üzere kiralanan yüzer
taşıtlara kiralama bedeli olarak
3.453.750 TL, deniz ulaşım hizmetleri
kapsamında ise 393.750 TL ödeme
gerçekleştirilmiştir.

•

Deniz yolu ile günde ortalama 712 yolcu
olmak üzere toplam 259.898 yolcu
taşınmış, 1.790.549,16 TL yakıt alınmış ve
787.120,92 TL gelir elde edilmiştir.

•

Kocaeli kent trafiğine ve trafikten doğan
çevre kirliliğini azaltma etkisine yönelik
tehlikeli araçların denizden arabalı
vapur ile taşınması fizibilite çalışması
yapılmıştır.

•

Tüm iskelelerin Maliye Bakanlığı’ndan
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne Deniz
Ulaşımı yapılmak şartı ile tamamen
ücretsiz ve süresiz bir şekilde tahsisi
sağlanmıştır.

•

İzmit Körfezi’nde arama kurtarma,
yangın emniyeti ve yedekleme gibi acil
durumlara yönelik destekleyici etkisi
olması nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel
Müdürlüğü’ne ait 2 adet hizmet gemisinin
Ereğli İskelesi’nde konuşlanması için
yapılan protokol devam etmiştir.

Yeni Otobüs Alımı
Toplu taşımada daha konforlu ve daha rahat ulaşım sağlamak amacıyla 15 Ekim 2020 tarihinde,
109 Adet Toplu Taşıma ve Hizmet Aracı ihalesine çıkılmış olup 277.198.728,83 TR yaklaşık
maliyet bedelliyle ihaleye çıkılmıştır. İhale değerlendirilme aşamasındadır.

Şehir İçi / Şehir Dışı Yapılan Otobüs Tahsisleri
1.539 şehir içi, 106 şehir dışı ve 1.351 cenaze hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 2.996
otobüs tahsis edilmiştir.
•

Belediye Otobüs Filo Durumu
•

Otokar (Kent LF) (20 adet)

•

Isuzu Turkuaz (1 adet)

•

Mercedes Benz (0345) (6 adet)

•

Mercedes Benz (0304) (1 adet)

•

Isuzu Urban (1 adet)

•

Temsa Marathon (1 adet)

Araç Bakım Onarım İşleri
•

Dış Servis (Arıza ve Bakım) (107 adet)

•

•

Hasar Onarımları (Kademe ve Dış Servis)
(22 adet)

Kademe (Arıza, Bakım ve Değişim) (459
adet)

•

Talepler (Mal ve Hizmet Alımları) (49 adet)

TRAMVAY İŞLETİM FAALİYETLERİ
Elektronik Ücretlendirme Verilerine göre Akçaray’dan 2020 yılında, 7.427.877 yolcu taşınmış ve
toplam 11.066.821,00 TL gelir elde edilmiştir. 2020 yılında Otogar-Plajyolu arası tramvay hattı
işletme ve bakım gideri olarak 44.505.647,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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•

Körfez’de kış sezonunda, 4 yolcu motoru,
2 yolcu vapuru ile 8 iskeleye sefer
yapılmakta olup günlük yolcu sayısı
1.000- 3.000 arasında değişmektedir.
Kış aylarında günlük 88 sefer, yaz
aylarında günlük 92 sefer yapılmıştır.
(COVID-19 salgını nedeniyle 25.03.202014.06.2020 tarihleri arasında Hat -2, Hat
-3 ve Hat -4 seferlerinde sefer sayısı %5
oranında azaltılmış olup Hat -1 seferleri
ise yapılmamıştır. 01.12.2020 - 31.12.2020
tarihleri arasında ise hafta içi mesai saati
düzenlemesi yapılmış olup hafta sonları
ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle
sefer yapılmamıştır.)
12 aylık dönemde günde ortalama 8
iskeleden 90 sefer olmak üzere toplam
32.850 sefer yapılması planlanmış olup
salgın önlemleri kapsamında kısıtlama
nedeniyle 2.960 sefer yapılmamıştır.

SEYAHAT KARTLARI
2020 yılı 12 aylık sürede; Kocaeli genelindeki özel ve resmi toplu taşıma araçlarında geçerli
olmak üzere; 74.268 adet ulaşım kartı hak sahiplerine verilmiş, yaklaşık 550.000 adet ulaşım
kartının vizesi yapılmıştır.
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Atatürk Vapuru

66
66

2020 Faaliyet Raporu

67
67

www.kocaeli.bel.tr

DURAK HİZMETLERİ
Kocaeli genelinde, 3.246 adeti kapalı, 3.022 adeti tabela durak olmak üzere toplam 6.268 adet
durak bulunmaktadır.
Toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşlarımızın rahat, konforlu bir alanda beklemesi için
2020 yılında 880.554,08 TL harcama gerçekleştirilerek,
•

40 tanesi yeni durak olmak üzere, 370 adet durağın montajı yapılmıştır.

•

19 adet durağa bilgilendirme sistemi montajı yapılmıştır.

•

11 durak yenisi ile değiştirilmiş, 8 durak kaldırılmış, 13 durak hurdaya ayrılmış, 430 durağın
tabelası değiştirilmiş, 100 durağa yeni tabela konulmuş ve 229 durak deplase edilmiştir.

•

508 durağın bakım ve onarımı, 2.174 durağın temizlik işlemi yapılmıştır.

•

Covid-19 salgını nedeniyle 60 adet dezenfektan cihazı yolcu iniş ve binişlerinin yoğun
görüldüğü durak yanlarına montajı ekiplerimizce yapılmıştır.

Ayrıca toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan virüs ve mikroplardan hijyen edilme çalışmaları
kapsamında 6.500 toplu taşıma aracı dezenfekte edilmiştir.
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KE/PH.1.3.1 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için raylı
sistem projeleri hazırlamak.
2020 yılı içerisinde raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için Yahya KaptanD-100 uzatma hattı projesi gerçekleştirilmiştir. Pandemi nedeniyle 2020’de hazırlanması
gereken 12 km’lik metro hattı projesi 2021 yılında devam edecektir.

KE/PH.1.3.2 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için yeni
tramvay hattı imalatları yapmak.

KURUÇEŞME TRAMVAY HATTI
Plajyolu Kuruçeşme arasında yapılacak olan tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme
kavşağına doğru D-100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek olup toplamda
812 m çift hat tramvay hattı, 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapılacaktır.
Mevcutta bulunan D-100 İstanbul yönüne gidiş İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkiinden
bağlantı sağlanacak ve Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlenecektir. Hattın enerjisini sağlamak
için 1 adet Trafo merkezi kurulacak olup Tramvay hattının geçtiği güzergahta bulunan mevcut
yollar ve İzmit -İstanbul yönü Batı Otoyol girişi yenilenecek ve güzergah üzerinde bulunan
altyapıların deplasesi bu proje kapsamında yapılacaktır.
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KARTEPE TELEFERİK
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Hikmetiye Kuzuyayla arasına yapılacak olan teleferik hattı yaklaşık 4.7 km hat uzunluğunda,
toplam 2 istasyondan oluşacak ve 1.500 kişi/saat kapasitede çift yönlü çalışacaktır.
İstasyonlar arası kot farkı yaklaşık 1.090 metre olup tek halatlı ayrılabilir klemensli 10 kişilik
kabinlerden oluşacaktır. Proje çalışmaları tamamlanan projenin ihale çalışmaları devam
etmektedir.
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KE/PH.1.4.1 2020 yılında kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi
çalışmaları sürdürmek ve il genelinde 10 adet sinyalize kavşağın yapımı
tamamlamak.

TAM ADAPTİF KAVŞAK PROJESİ ÇALIŞMALARI (ATAK)
Trafikte kapasite kullanımını artırmak, trafik akışını hızlandırmak, bekleme sürelerini kısaltmak
amacıyla ilimizde ilk defa Tam Adaptif Kavşak uygulaması 2 adet sinyalize kavşağımızda
uygulanmıştır. Proje ile kavşağa ait kollar üzerinde araç kuyruklanması özel bir sistem
görüntülenerek işlenmekte ve ışık süreleri bu proses sonucunda çıkan algoritmaya göre
belirlenmektedir. Sistem zamana bağlı araç sayısı ve trafik yoğunluk bilgilerini analiz ederek
raporlamakta bu raporlar planlama birimlerince kavşaklarda yapılacak fiziksel imalatlara altlık
oluşturmaktadır.

Kocaeli Kent Geneli 7. Etap Sinyalize Kavşak Yapım Projesi
Proje ile Kocaeli Kent genelinde öncelikli olarak tespit edilen kavşaklarda araç ve yaya geçiş
önceliğinin belirlenmesi amacı ile kurulan sinyalizasyon sistemlerini kapsamaktadır. Bu proje ile
kavşaklarda yer alan araç ve yayaların can ve mal güvenlikleri ile trafik düzeninin sağlanması
hedef alınmıştır. Projemiz, sinyalizasyon sistemi gereksinimi bulunan kavşaklarda sinyalizasyon
sistemlerinin kurulumunu yapmayı, sinyalizasyon sistemi bulunan kavşaklarda revize imalat
çalışmaları yapmayı ve kesintisiz güç kaynağı (UPS) kurulumları yapmayı kapsamaktadır.
10.09.2018 tarihinde yapımına başlanan Kocaeli Kent Geneli 7.Etap Sinyalize Kavşak İmalatı
Yapım İşinde Proje kapsamında 2020 yılı içerisinde, 1 adet kavşakta sinyalizasyon sistemi
imalatı, 8 adet mevcut kavşakta revize imalat çalışmaları ve 3 adet kavşakta da kesintisiz güç
kaynağı (UPS) kurulumu imalatları yapılmıştır. 15.10.2019 tarihinde tamamlanması gereken işin
mücbir sebepler dolasıyla 11.02.2020 geçici kabul tarihi itibar edilmek üzere sonlandırılmıştır.
2020 yılı içerisinde yükleniciye 849.244,25 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli Kent Geneli Trafik Sinyalizasyon Sistemleri Bakım, Onarım ve
Yeni İmalat Yapımı
Proje ile Kocaeli Kent genelinde öncelikli olarak tespit edilen kavşaklarda araç ve yaya geçiş
önceliğinin belirlenmesi amacı ile kurulan sinyalizasyon sistemlerini kapsamaktadır. Bu proje ile
kavşaklarda yer alan araç ve yayaların can ve mal güvenlikleri ile trafik düzeninin sağlanması
hedef alınmıştır. Projemiz, sinyalizasyon sistemi gereksinimi bulunan kavşaklarda sinyalizasyon
sistemlerinin yeni kurulum yapmayı, mevcut kavşaklarda revize imalat çalışmaları yapmayı ve
mevcut kavşaklarda bakım onarım yapmayı kapsamaktadır. 13.10.2020 tarihinde işin ihalesi
gerçekleşmiş, 17.12.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.

OTOKORKULUK SÖKÜMÜ VE YAPIMI
Kocaeli Kent Genelinde 4. Etap Muhtelif Yollarda Hasarlı
Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapımı
Proje ile karayolunda trafiğin güvenle seyrini sağlayarak, olası trafik kazalarında can ve mal
kaybını en aza indirgemek hedeflenmiştir. 2020 yılında 3.236.914,75 TL yüklenici firmaya
ödeme yapılmıştır. Proje kapsamına 2020 yılında, 23.000 metre yeni imalat 6.000 metre
tamirat yapılmış olup proje 20.11.2020 geçici kabul tarihi itibar edilmek üzere tamamlanmıştır.
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Kocaeli Kent Genelinde 5. Etap Muhtelif Yollarda Hasarlı
Otokorkulukların Sökülmesi ve Otokorkuluk Yapımı
25.08.2020 tarihinde ihalesi yapılan projeye, 01.10.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak
başlanmıştır. 24.12.2021 bitiş tarihine sahip proje. 3.769.965,25 TL sözleşme bedeline sahiptir.
2020 yılı içerisinde yükleniciye 780.601,81 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde 4.000
metre yeni imalat 3.600 metre tamirat yapılmıştır.2021 yılı içerisinde ilgili işin yapımına devam
edilecektir.

YATAY TRAFİK İŞARETLEME ÇALIŞMALARI
Kentin gelişen ve büyüyen yol ağlarına hızla cevap verebilme adına Yatay İşaretleme (Yol Çizgi)
çalışmalarında her yıl yeni ihale yapılmaktadır. Kent genelinde sürücü ve yaya güvenliğinin
arttırılması amacıyla 2020 yılı içerisinde ihale yoluyla 57.857,15 m2 soğuk yol çizgi, 63.861,76 m2
termoplastik yol çizgi, 40.891,21 m2 yaya geçidi ve kasis boyama işlemi (2 mm çift kompenant),
2.408,02 m2 yavaşlama uyarı çizgileri (3 mm çift kompenant), 913,51 m2 ofset tarama, 7.456,50
adet ok ve yazı, 39 adet çift ok, 8 adet ısıyla yapışan hazır şablon, 561,45 m2 profil atlama, 918,73
m2 çizgi silme olmak üzere toplam 180.091 m2 Trafik Yatay İşaretleme (Yol Çizgi) uygulaması
gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli Kent Geneli 9. Etap Yatay Trafik İşaretlemeleri Yapımı
Proje ile belediyemiz sorumluluk alanındaki yol ağı üzerine her yıl asfalt yenileme çalışmaları
yapılmakta ve yeni imara açılan yolların yol çizgi çalışması yapılmaktadır. Yol ağındaki bu
artışlar, yapılan asfalt yenileme çalışmaları ve mevcut imalatların yenilenmesi nedeniyle yatay
işaretleme çalışmaları ihtiyacı her geçen yıl artmaktadır. Bunlara ek olarak, Kocaeli kent içi
trafiğinin etkili bir şekilde kontrolü, planlanması ve düzenlenmesi, kentin gelişen yapışana
bağlı olarak her geçen gün yeni yollar, kavşaklar ve trafik düzenlemeleri için UKOME ve UTDK
gibi şehrin trafik planlanmasından sorumlu kurallarca kararlar alınmaktadır. Alınan bu kararlar
doğrultusunda Müdürlüğümüze gönderilen projelerdeki Yatay Trafik İşaretlemelerin yaya ve
araç güvenliği açısından ivedilikle yapılması sağlanmaktadır.
21.01.2020 tarihinde ihalesi yapılan 9. Etap Yatay Trafik işaretleme işinin 17.03.2020 tarihinde
yer teslim yapılarak işe başlanmıştır. 2020 yılı içerisinde 180.091 m2 çizgi imalatı yapılan proje
kapsamında 8.895.267,47 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli Genelinde Asfalt İle Hız Kesici Kasis Yapımı
Proje ile yaya ve sürüş güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır. İlgili iş kapsamında yapılan hız
kesici kasis imalatı ile yerleşim yerlerinin yoğun olduğu alanlar ile cami, park, okul gibi insan
sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda ortalama trafik hızını güvenli seviyeye getirerek yaya ve
sürüş güvenliğini ön plana çıkarmaktır. Bu kapsamda Kocaeli Genelinde Asfalt ile hız kesici kasis
yapım işi kapsamında TSE standartlarına uygun olacak şekilde 2020 yılında ihale kapsamında
toplam 3.531 metre kasis yapılarak, yüklenici firmaya 1.081.353,06 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Levha Tasarımları (Aplikasyon)
Levha Tasarım birimimiz tarafından levha imalat görevlileri eliyle 2020 yılı içerisinde yapılan
toplam levha imalatı ( T, TT, B, P ve Yönlendirme) 3.956 adettir.
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YOL HİZMET AĞIMIZ
Devlet yolları

: 502 km

İlçe – köy bağlantı : 3.309 km
yolu
Toplam yol ağı

: 3.811 km

Çayırova Köprülü Kavşağı

KE/PH.1.4.2 Kentimizin karayolu
ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği
açısından güvenli karayolu altyapısı
oluşturmak.
2020 yılı içerisinde Kocaeli genelinde 67 km
asfalt yol, 12 km beton yol ve 410 km stabilize
yolda 415.000 m2 parke, 100.000 m bordür ve
530.000 ton stabilize malzeme kullanılarak üst
yapı imalatları gerçekleştirilmiştir.

İZMİT VE KANDIRA İLÇELERİNDE
YOL ÜST YAPI DÜZENLEMELERİ
İzmit İlçesinde başta M.Ali Paşa Bağdat Caddesi,
Seka Tünel üstü (Gültepe Kavşağı), Seka Tünel
üstü (Orduevi Kavşağı), Valilik yan yol, Kocaeli
Üniversitesi yeni poliklinik yolu ve otopark
alanı, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, İlçe
geneli yama çalışmaları, Bucak sokak, Alemdar
caddesi ve Zincirlikuyu caddesinde üst yapı
imalatları tamamlanmış olup, Çarşıbaşı caddesi
(solaklar şantiye yolu) üst yapı imalatları devam
etmektedir.
Kandıra İlçesinde ise Kandıra Goncaaydın Kocakaymaz Doğalgaz Çalışması, Akçaova
Grup Yolu, Özbey - Sakarya Sınırı, Gencali ve
Palmiye Sokakta tretuar çalışması, Yağcılar
köyü bağlantı yolları ile Sarıcaali-keremler mh
içi yolunda üst yapı imalatları tamamlanmış
olup Döngelli - Karahasanlar yolunda imalatlar
devam etmektedir.

KARTEPE VE BAŞİSKELE İLÇESİ
YOL ÜST YAPI DÜZENLEMELERİ
Kartepe İlçesinde Çilem sokak, Akan sokak,
Bayraktar yolu, Selimiye caddesi, Uluışık
caddesi, Yakacık caddesi, Atatürk caddesi,
Kazım karabekir caddesi, Fevzi çakmak caddesi,
Efe sokak, Dural sokak, Karayel sokak, Çakar
sokak, Sümer sokak, Sarayiçi sokak, Kartal
sokak, Gümrük sokak, Pazarçayırı grup yolu,
Bayraktar menfez yapılması (4x4), Derbent fatih
ve doğukan caddeleri, Cumhuriyet caddesi ve
köprüsünde üst yapı imalatları tamamlanmıştır.

İzmit-Alemdar Caddesi

Başiskele İlçesinde Azra Sokak, Ulubatlı Hasan
cd., Köklü Sokak, Köroğlu Sokak, Menderes
Caddesi, Liman Caddesi, Aksığın Parke Yol ve
Can Sokakta üst yapı imalatları tamamlanmış
olup Kirazlıbahçe, Beyoğlu Caddesi ve
Selahattin Eyyubi Caddelerinde imalatlar devam
etmektedir.

DERİNCE VE KÖRFEZ İLÇELERİ
YOL ÜST YAPI DÜZENLEMELERİ
Körfez İlçesinde Kalburcu Sapağı – Hava
Radar Yolu, Yarımca İlimtepe Yolu, Beyazıt
sokak, İlçe genelinde asfalt yama ve parke
tamiratları tamamlanmış olup, Mimar
Sinan mh. Denizciler caddesi ve Hereke
Çarşı Caddesinde üst yapı imalatları devam
etmektedir.
Derince İlçesinde Araptepe Caddesi,
Yenikent Mahallesinde muhtelif sokaklarda
tretuar, taşduvar ve üst yapı imalatları
tamamlanmıştır.

GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL
İLÇESİ YOL ÜST YAPI
DÜZENLEMELERİ
Gölcük İlçesinde Mareşal Fevzi Çakmak
Caddesi 2. Kısım, Nenehatun Caddesi, Ali
İhsan Paşa Caddesi, 17 Ağustos Bulvarı,
Selimiye-Lütfiye Menfez Üzeri, Süleyman
Ateş Caddesi, Gölpark Evleri Önü (Hastane
Cd.), Seydialireis Caddesinde üst yapı
imalatları tamamlanmıştır.
Karamürsel İlçesinde İznik yolu kalıcı konutlar,
210. Cadde, 105. Cadde,
Taşağıl-İnebeyli yolu, Kadriye köy yolu,
Akpınar Değirmenler Mah., Osmaniye
Uzundere Mah., Avcıköy mesire yolunda üst
yapı imalatları tamamlanmıştır.

GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA VE
DİLOVASI İLÇELERİ YOL ÜST
YAPI DÜZENLEMELERİ
Gebze İlçesinde Mollafenari yolu, Gençlik
caddesi, 1185 sokak, Çiftlik caddesi ve 4510
sokak Çayırova İlçesinde Rahmi dibek cad.,
2407 sokak, Selin sokak, Lodos ve adalı
sokaklar, Çelik sokak, Yavuz sultan selim
caddesinde, Darıca ve Dilovası İlçelerinde
Millet bahçesi otoparkı ve yolları, Aşıroğlu
caddesi ve ilçe genelinde yama tamirat
imalatları tamamlanmıştır.

Gölcük-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

www.kocaeli.bel.tr

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
2020 yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı laboratuvarımız 432’si asfalt deneyi, 324’ü
beton deneyi ve 358’i zemin deneyi olmak üzere toplam 1.114 deney gerçekleştirmiştir.

TAŞ OCAKLARI MALZEME ÜRETİMLERİ
Bünyemizde 6 adet ruhsatlı taş ocağından ikisi faal olarak çalışmakta olup, 2020 yılında
435.000 ton malzeme çıkarılarak üst yapı düzenlemelerinde kullanılmıştır.

AKARYAKIT ALIMLARI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız bünyesinde bulunan akaryakıt istasyonuna 2020 yılı içerisinde
toplam 3.122.512 L akaryakıt alınmıştır.

ASFALT ÜRETİM ÇALIŞMALARI
2020 yılında 54.950 tonu aşınma ve 22.675 tonu binder yöntemiyle olmak üzere toplam 77.625
ton asfalt üretilmiştir.
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KE/PH.1.5.1 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve
kapalı otopark projesi hazırlamak.
İlçe merkezlerimizde parklanma sorununu çözmek için ; Gölcük ilçemizde 129 araç kapasiteli
Gölcük Devlet Hastanesi otopark projesi ve 83 araç kapasiteli Donanma Caddesi otopark projesi,
Başiskele ilçemizde yeni Emniyet Binası için 333 araç kapasiteli otopark projesi, İzmit ilçemizde
80 araç kapasiteli Kuruçeşme Eski Türk Telekom Binası otopark projesi ve 40 araç kapasiteli
Kuruçeşme Tramvay İstasyonu otopark projesi, Derince ilçemizde 250 araç kapasiteli Kev
Tesisleri otopark projesi, Darıca ilçemizde 303 araç kapasiteli Millet Bahçesi otopark projesi ve
180 araç kapasiteli Millet Bahçesi Helikopter Pisti otopark projesi ve Gebze Fatih Tren İstasyonu,
Çayırova Tren İstasyonu, İzmit Kuruçeşme Meydan ve İzmit Kongre Merkezi Tren İstasyonu park
et devam et otopark projeleri gerçekleştirilmiştir.

KE/PH.1.5.2 2020 yılında ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun
çözümü için 500 araçlık açık otopark yapmak.

ZABITA VE ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI OTOPARKI
Zabıta ve Ulaşım Daire Başkanlığının otopark ihtiyacını karşılamak için 40 araçlık otopark
yapılmıştır.

DARICA MİLLET BAHÇESİ OTOPARKI
Sahil parkının batı tarafı giriş kısmındaki 4.300 m2 alanda 303 araç kapasiteli olacak şekilde
düzenlenen otoparkta 1.500 ton asfalt kullanılmıştır.
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İZMİT UMUTTEPE YENİ
POLİKLİNİK OTOPARKI
Umuttepe Kampüsü’nde yeni yapılan
polikliniklerin otopark ihtiyacını karşılamak
için 5.300 m2 alan üzerinde gerçekleştirilen
520 araçlık otopark için bin 800 ton asfalt
kullanılmıştır.

KE/PH.1.5.3 2020 yılı sonuna kadar
2 adet kapalı otopark projesini
tamamlamak.

DİLOVASI KATLI OTOPARK
PROJESİ
Dilovası ilçesinde yer alan projenin alanı
7.398 m2 olup, toplam 4 kattan oluşmaktadır.
Projede 165 araç kapasiteli otopark, üst iki
katında ise yaklaşık 750 metretülden oluşan
pazar alanı yer almaktadır. Yapımına devam
edilen projeye 2020 yılında 111.864,00 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ CAMİ
VE KATLI OTOPARK PROJESİ
İzmit ilçesinde yer alan projenin toplam alanı
18.837 m2 olup, 5 kattan oluşmaktadır. İki
bodrum katı kapalı otopark ve toplamda 380
araç kapasitelidir. Alt zemin katında cami,
abdesthaneler ve eğitim alanı bulunmaktadır.
Üst zemin ve mahfil katı ise camiye ait
olup, toplamda cami 5.000 kişiliktir. Proje
çalışmaları devam etmektedir.

KE/PH.1.6.1 Kentimizde yer alan
sanayi tesisleri ve limanların
parklanma ihtiyacını karşılamak
için tır parkları projelerini
hazırlamak.
Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve
limanların parklanma ihtiyacını karşılamak
için Dilovası OSB mevkiide 2020 yılında
850 araç kapasiteli tır parkı projesi
gerçekleştirilmiştir.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Poliklinik Otoparkı

Yahyakaptan Bisiklet Yolu

KE/PH.1.6.2 Kentimizde yer alan
sanayi tesisleri ve limanların
parklanma ihtiyacını karşılamak
için 2020 yılında 60 araç kapasiteli
TIR parkları yapmak.

DİLOVASI İLÇESİ TIR PARKI
Özellikle mahalle aralarında ve ana cadde
üzerinde yer alan parklanmaların önüne
geçmek adına Dilovası ilçesinde yapılan tır
parkına gerekli destek sağlanmıştır.

KE/PH.1.7.1 2020 yılında kent
genelinde bisiklet kullanımını
yaygınlaştırmak için 12 km bisiklet
yolu projesi hazırlamak.
2020 yılı içerisinde Kent genelinde bisiklet
kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni
bisiklet yolları kazandırmak için; 5 km
Karamürsel sahil ve 1 km Kartepe Sakıp
Sabancı Caddesi bölgelerinde olmak üzere
toplam 6 km uzunluğunda bisiklet yolu
projesi yapılmıştır.

KOBİS FAALİYETLERİ
Belediyemiz, 236 adet akıllı bisiklet, 35 adet
bisiklet istasyonu, 444 adet bisiklet park
ünitesinden oluşan sisteme, yeni yapılan
yatırımlarla 35 adet yeni akıllı bisiklet
istasyonu, 420 adet akıllı park ünitesi ve 262
adet akıllı bisiklet eklenerek toplamda Kocaeli
genelinde 73 adet akıllı bisiklet istasyonu,
864 adet akıllı park ünitesi ve 498 bisiklet
ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam
etmektedir.
KOBİS sisteminde 2020 yılında toplam 119.118
kiralama yapılmış, 8.146.889 dakika bisiklet
kullanımı gerçekleşmiştir.

Akıllı Bisiklet İle İlgili Sayısal Veriler
Abone
Kocaeli Kentkart
Kredi Kartı
2020 Yılı Toplam Üye
Üyelik Genel Toplam

79.777 Adet
72.163 Adet
7.003 Adet
35.702 Adet
159.159 Adet

www.kocaeli.bel.tr

KE/PH.1.7.2 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 8 km
yeni bisiklet yolu yapmak.
Gölcük Kavaklı mahallesi sahil caddesinde bisiklet yolu çalışmalarımız devam etmektedir.

KE/PH.1.7.3 2020 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını
yaygınlaştırmak için yeşil alanlara 4 km bisiklet yolu yapmak.
Yeşil alanlara 2020 yılında Kocaeli genelindeki bütün sorumluluk alanlarımıza 5 km bisiklet yolu
yapılmıştır.

KE/PH.1.8.1 2020 yılında, toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim
hizmetlerini sürdürmek.

DENETİM FAALİYETLERİ
Kocaeli il sınırları içinde toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve servis araçlarına; 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu,
Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 4925 sayılı Karayolu Taşıma kanununun, 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanunu ve Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine dayanılarak denetimler yapılmaktadır.
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Toplu taşıma sürücü eğitimi programı hem bu konuda uzman olan özel kurumlar tarafından
verilmekte hem de Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın bünyesinde bulunan alanında uzman olan
personeller tarafından verilmektedir. Toplu taşıma sürücü eğitimi programı, ilgili eğitimlerin
verilmesinin yanında verilecek eğitimler öncesinde ve eğitimler devam ederken de eğitimin
yeterliliği, kalitesi, sürücü üzerinde bıraktığı izler eğitim sonrasına yapılan anketlerle de
sürücülerin eğitim hakkındaki düşünceleri de değerlendirilmektedir. Sürücülere eğitim sonrası
yeterlilik sınavı yapılmaktadır. Ayrıca eğitimlerin başından sonuna kadar eğitmenler izlenmekte
ve gerekli görüldüğü takdirde eğitim konusunun veya eğitimcinin değiştirilmesi sağlanmaktadır.
Bu amaçla 2020 yılında toplam 1.667 sürücüye aşağıda yer alan konularda eğitimler verilmiştir.

Toplu Taşıma( Özel Halk Otobüsü)
Sürücülerine Verilen Derslerin
Konuları
•
•
•
•
•

Bu çerçevede 2020 yılında denetim ekiplerimiz tarafından 5.706 adet denetim uygulaması
gerçekleştirilmiş, kusurlu bulunan araç sahiplerine 5.092 adet zabıt varakası oluşturulmuştur.

•
•
•

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeni ile vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarında
konforlu, güvenli ve sağlıklı seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarının
düzenli bir şekilde dezenfekte edilmeleri sağlanmış ve kooperatiflere 75.000 adet maske ile
5.800 litre de dezenfektan dağıtımı yapılmıştır.

•

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması
amacıyla alınan tedbirlerin ve kararların (maske kullanılması, ayakta yolcu sınırlaması, belli
bir kapasitede yolcu alınması, toplu taşıma araçlarında oturma düzenleri gibi) uygulanmasına
yönelik denetimler ve kontrollerde yapılmıştır.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Toplu taşıma sürücülerine (özel halk otobüsü sürücülerine, taksi sürücülerine, servis
sürücülerine, belediye otobüs işletmesi ve UlaşımPark A.Ş. sürücülerine) yönelik düzenlenen
eğitim programları ile sürücüler ile yolcular arasında sağlıklı iletişim kurulması, sürücüler
ile engelli yolcular arasında sağlıklı iletişim kurulması hedeflenmektedir. Ayrıca ilk yardım
ve meslek hastalıkları ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin verildiği eğitimlerde sürücünün
yangın, yangın güvenliği ve söndürme uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik bilgiler edinmesi
sağlanmaktadır. Sürücülerin öfke kontrolünün sağlaması, toplu taşıma yönetmeliğine ve trafik
mevzuatına uygun profesyonel sürücü gibi davranması ve kullandığı araçlara yönelik güvenli ve
ekonomik sürüş tekniğini öğrenmesi hedefler arasındadır.
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Taksi Sürücülerine Verilen Derslerin
Konuları

Yolcu-Sürücü İletişimi, Engelli YolcuSürücü İletişimi, Halkla İlişkiler ve Stres
Yönetimi(3 saat),
İleri Sürüş ve Ekonomik Sürüş Teknikleri
(2 saat),
İlk Yardım ve Mesleki Hastalıklar Teorik (2
saat),
İlk Yardım Uygulama Pratik (1 Saat)
Toplu Taşıma Araçlarında Genel Güvenlik
(1 saat),
Trafik Mevzuatı (1 saat),
Toplu Taşıma Mevzuatı (2 saat),
Yangın ve Yangın Güvenliği (1 saat),
Uygulamalı Yangın Söndürme Pratik (1
saat)
Genel Değerlendirme ve Ölçme Sınavı (1
saat)

•
•
•
•
•

Belediye Otobüsü ve UlaşımPark
A.Ş. Sürücülerine Verilen Derslerin
Konuları
•
•
•

Servis Sürücülerine Verilen Derslerin
Konuları

•

•

•
•
•

•
•
•

Yolcu-Sürücü İletişimi, Halkla İlişkiler ve
Stres Yönetimi (2 saat),
İlk Yardım ve Mesleki Hastalıklar (2 saat),
Servis Mevzuatı (2 saat),
Genel Değerlendirme ve Ölçme Sınavı (1
saat)

Yolcu-Sürücü İletişimi, Halkla İlişkiler ve
Stres Yönetimi (2 saat),
İlk Yardım ve Meslek Hastalıkları (2 saat),
Taksi Mevzuatı (2 saat),
Takside Genel Güvenlik (1 saat),
Genel Değerlendirme ve Ölçme Sınavı (1
saat)

•

Yolcu-Sürücü İletişimi, Engelli YolcuSürücü İletişimi, Halkla İlişkiler ve Stres
Yönetimi (3 saat),
İleri Sürüş ve Ekonomik Sürüş Teknikleri
(2 saat),
İlk Yardım ve Mesleki Hastalıklar Teorik (2
saat),İlk Yardım Uygulama Pratik (1 saat)
Toplu Taşıma Araçlarında Genel Güvenlik
(1 saat),
Trafik Mevzuatı (1 saat),
Toplu Taşıma Mevzuatı (2 saat),
Yangın ve Yangın Güvenliği (1 Saat),
Uygulamalı Yangın Söndürme Pratik (1
saat)
Genel Değerlendirme ve Ölçme Sınavı (1
saat)

Toplu taşıma sürücülerine verilen eğitimler sonucunda; sürücülerin eğitime katıldıkları ilk andaki
görüş, düşünce ve tutumları kişiye göre değişmekle beraber pozitif yönde geliştiği, karşılarında
onlarla ilgilenen, sorularına cevap veren ve kişisel gelişimleri için uğraşan birilerini görmeleri
kaliteyi ve güveni artırmaktadır. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na gelen sürücü kaynaklı şikayetlerin
2020 yılında daha önceki yıllara göre azalması ve eğitmenlerin pozitif gözlemleri eğitim
hedeflerinin gerçekleştiğini göstermektedir.
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2020 Faaliyet Raporu

KE/PH.1.9.1 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.

KE/PH.1.10.1 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.

Belediyemiz trafik zabıta birimi ilgili Kanunlar ve Belediye organları tarafından alınmış ve
uygulanması Trafik Zabıtayı ilgilendiren karaları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını
izlemek üzere görevlidir. Bu amaçla 2020 yılında;

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılanması kapsamında küresel Covid-19
salgını nedeniyle 2020 yılında Kocaeli Kitap Fuarı etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri, spor müsabakaları ve dernek ile vakıfların yapılamayan sosyal
faaliyetlerinden dolayı 8.500 adet hedeflenen araç tahsisi 3.001 adet olarak gerçekleşmiştir.

Ekiplerimiz tarafından çalışmaları
engellediği tespit edilen 1.689 aracın
çekicilerimiz aracılığıyla yerleri
değiştirilmiş, park yasağına uymayarak
çekilen 6.462 adet araçtan toplam
258.480 TL tahsis edilmiştir.

•

•

Şehir içinde uygunsuz parklanma yapan
15.752 adet araç fotoğraflanarak cezai
işlem uygulanması için Emniyet Trafik
Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir.

•

•

Vatandaşlarımızdan yazılı ve elektronik
posta yoluyla gelen 1.686 adet trafik
şikayeti Yaya Devriye, Motorize Devriye,
Araçlı Devriye ve Çekici ekiplerimizle
değerlendirilerek, olumsuzluklar
giderilmiştir.

Sorumluluk bölgelerimizde gerek trafik
güvenliği gerekse vatandaşlarımızın
güvenliği açısından tehlike oluşturacak
her türlü olumsuzluk hakkında 61
adet rapor tanzim edilip ilgili birim ve
kurumlara bildirilmiştir.

•

İlimiz sınırları içerisinde bulunan
otoparklara 7 adet denetim
gerçekleştirilmiştir.

•

Belediye yetkili organlarınca gerekli
izinleri verilerek düzenlenen 1.016 adet
doğalgaz, kanalizasyon, PTT gibi altyapı
üstyapı çalışmalarında gerekli kontrol ve
önlemler alınmıştır.

•

•

İlimiz sınırlarında bulunan ticari taksi
duraklarına 2 adet, Halk otobüslerine
yönelik olarak 20 adet denetim
gerçekleştirilmiştir.

Şehir içinde uygunsuz parklanma
yapan 205 adet araca tutanak
tanzim edilerek Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi Encümeni’ne havale edilmiş,
toplam 80.360 TL idari para cezası
uygulanmıştır.

KE/PH.1.11.1 Üst geçit yürüyen merdiven ve asansörlerinin bakım ve
onarımlarını gerçekleştirmek.
2020 yılında, 75 asansör ve 29 yürüyen merdiven için 753.100,00 TL tutarında harcama
gerçekleştirilmiştir.

Trafik kazaları sonucu kamu mallarına verilen zararın tespiti yapılıp, zararın tazmini için ilgili
birimlere 11 adet rapor gönderilmiştir.
Yolda kalan 350 vatandaşımıza çekici araç marifetiyle yardımcı olunmuştur.
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2020 Faaliyet Raporu

KE/PH.2.1.1 2020 yılında 1 adet katı atık aktarma istasyonu ve 1 adet katı
atık bertaraf tesisi yapmak.

Katı Atık Bertaraf Tesisi

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ
İlimiz genelinde oluşan belediye atıkları İzmit İlçesindeki Bertaraf Tesisinde, mer-i mevzuatta
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bertaraf edilmektedir. 2020 yılında 641.808 ton belediye
atığı bertaraf edilmiş olup, belediye atığı miktarlarına ait veriler yüzdesel olarak grafikte
gösterilmektedir.

Dilovası %3

Kandıra %3

Karamürsel %3

Derince %6

Başiskele %6

Kartepe %7

Çayırova %7

Körfez %8

Gölcük %8

Darıca %9

Gebze %19

İzmit %21

Bertaraf Edilen Belediye Atığının İlçelere Göre Yüzdesel Dağılımı

HAYVANSAL VE BİTKİSEL ATIKLARDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE
ENTEGRE ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİNDE KULLANIMI
TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1007) kapsamında İzmit
İlçesi’ndeki Entegre Atık Bertaraf Tesisi içerisinde kurulan pilot ölçekli biyogaz üretim tesisinde;
bitkisel ve hayvansal kaynaklı atıklar işlenmekte, üretilen biyogaz gaz tribününde yakılarak
elektrik enerjisi elde edilmekte ve fermente ürün (organik gübre) üretimi sağlanmaktadır.
Biyogaz üretim tesisinde yıl içerisinde 3.593.814 kg atık işlenmiş olup (hal atıkları, işkembe
içi atık, büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi, çim atıkları), 9.059 m3 biyogaz üretilmiş, bu
gazın gaz-jeneratöründe yakılması ile 18.800 kW elektrik enerjisi elde edilmiştir. Biyogaz
projesi kapsamında yapılan çalışmalar, elde edinilen deneyimler ve tesisin işletilmesine ilişkin
bilgiler; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler vb. kişi/kurum ve kuruluşların
temsilcilerinden oluşan ziyaretçiler ile paylaşılmıştır.
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KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARI
İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıklarının bertaraf tesisine taşınması sürecinde,
daha az sayıda araç kullanılarak trafik yükünün azaltılması ve buna bağlı olarak çevrenin
korunması ve oluşabilecek kirliliğin minimize edilmesi amacıyla; Gebze Aktarma İstasyonu ile
Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze İlçelerine, Kandıra Aktarma İstasyonu ile Kandıra İlçesine,
Körfez Aktarma İstasyonu ile Derince ve Körfez İlçelerine ve Gölcük Aktarma İstasyonu ile
Gölcük İlçesine hizmet verilmektedir.

2020 Faaliyet Raporu

TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI STERİLİZASYONU/
BERTARAFINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Sağlık kuruluşlarından lisanslı tıbbi atık taşıma araçları ile toplanan enfeksiyöz, patolojik ve
kesici-delici atıklar olarak tanımlanan tıbbi atıkların; sterilizasyon tesisinde yüksek sıcaklık ve
basınçta buhar ile temas edilerek sterilize edilmesi ve nihai olarak bertarafı sağlanmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVID-19 salgını ile mücadelede;
karantina altına alınan ve/veya pozitif vakalardan kaynaklanan atıkların, diğer tıbbi atıklardan
ayrı olarak taşınması ve sterilize edilmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, vatandaşların sokağa çıkarken kullanmış oldukları eldiven ve maskeler için halkın yoğun
olarak kullandığı 60 ayrı noktaya (hastane girişleri, otobüs ve tramvay durakları) üzerinde
bilgilendirme ve uyarıların yer aldığı mavi renkli konteynerler yerleştirilmiştir.

Yıl içerisinde bertaraf tesisine; Gebze Aktarma İstasyonu’ndan 242.718 ton, Kandıra Aktarma
İstasyonu’ndan 17.573 ton, Körfez Aktarma İstasyonu’ndan 86.644 ton ve Gölcük Aktarma
İstasyonundan 2.591 ton olmak üzere toplam 349.526 ton belediye atığı nakledilmiştir.

TEHLİKELİ ATIK BERTARAF TESİSLERİ
Tehlikeli ve Klinik Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinde; endüstriden kaynaklanan yanabilir
nitelikteki plastik ve plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya
atıkları, PVC, solvent, boya atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma çamurları vb. tehlikeli atıklar
ile klinik atıklar bertaraf edilmektedir. İZAYDAŞ verilerine göre 2020 yılında tesiste 36.751.380
kg tehlikeli atık yakılarak bertaraf edilmiş olup, brüt üretilen elektrik enerjisi miktarı 16.235.000
kWh’dır. Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisinde ise, yıl içerisinde 56.818.613 kg. tehlikeli atık
kabul edilmiştir.

İl genelindeki tıbbi atık üreticilerinden yıl içerisinde 2.889.970 kg tıbbi atık toplanmıştır. Tıbbi
atık üreticisi bazında oluşan atık miktarlarının yüzdelik dağılımları aşağıdaki grafikte yer
almaktadır.

Sağlık Kuruluşlarının Türlerine Göre Atık Miktarı Yüzdeleri
Diğer

2,51
16,16

Üniversite Hastanesi

32,57

Özel Hastane
Firma
Evde Bakım

2,12
1,22
4,41

Diyaliz Merkezi

38,75

Devlet Hastanesi
Aile Sağlığı Merkezi

1,33

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

0,93
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ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN TOPLANMASI,
TAŞINMASI VE GERİ KAZANIMINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALAR
Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanması (kamu kurum ve kuruluşları,
okullar, haneler) çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda, İlçe Belediyeleri,
yetkilendirilmiş kuruluşlar ve çevre izin/lisanslı işleme tesisleri ile birlikte yürütülmekte
olup, belirlenen uygun yerlere biriktirme ekipmanları konulmakta, eğitim/seminerler
gerçekleştirilmekte ve toplanan atıkların ekonomiye geri kazandırılması sağlanmaktadır.
Kaynağında ayrı toplamanın önemine dikkat çekmek ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla,
2019-2020 eğitim & öğretim döneminde (01 Ocak - 30 Nisan tarihleri arası) okullar arasında
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Kampanyası’nın 2’ncisi düzenlenmiş, kampanya
sürecinde okullardan 6.958 kg atık elektrikli ve elektronik eşya toplanmış ve dereceye giren
okullara ödülleri verilmiştir. Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kaynağında ayrı toplanması
çalışmaları kapsamında; yıl içerisinde hanelerden 19.880 kg e-atık toplanmış ve çevre izin/
lisanslı işleme tesisine gönderilmiştir.
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KATI ATIK KARAKTERİZASYONU
Günümüzde atıkların sıfır atık yaklaşımı ile “yenilenebilir” bir kaynak konumuna yükselmesi
ve içerdikleri bileşenler bakımından hammadde olarak kullanılabilecek unsurlarının geri
kazanılması önem kazanmıştır.
2007/10 sayılı Bakanlık Genelgesi kapsamında öngörülen analiz metodu çerçevesinde, Atık
Bertaraf Tesisi ve Aktarma İstasyonlarında özel alanlarda, yıl içerisinde İlçe Belediyeleri
tarafından toplanan belediye atığı numuneleri üzerinde; kış dönemi ve yaz dönemini kapsayan
Atık Karakterizasyonu çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Karakterizasyon çalışmaları, 16 adet katı atık bileşenine göre yapılmış olup; ayrımı yapılan atık
bileşenleri ve il geneli kış ve yaz mevsimi atık dağılımı yandaki tabloda verilmektedir.

Katı Atık Karakterizasyonu Dağılımı

Katı Atık Bileşenleri

Yaz Mevsimi %

Kış Mevsimi %

ORGANİK ATIKLAR

55,00

53,96

Çevrenin korunması ve konuda farkındalık oluşturulması maksadıyla; hanelerden kaynaklanan
ambalaj atıkları, elektrikli-elektronik atıklar, kızartmalık atık yağlar, atık piller, ömrünü
tamamlamış lastikler, hacimli atıklar, atık ilaçlar, boya-tiner kutusu gibi tehlikeli atıklar
vb. atıkların sağlıklı bir şekilde biriktirilerek geri kazanımının/bertarafının sağlanması ve
tüketicilerin bu sisteme dahil edilmesi amacıyla mer-i mevzuat doğrultusunda Büyükşehir
Belediye Başkanlığı koordinasyonunda İlçe Belediyeleri tarafından “Atık Getirme Merkezleri”
kurulmaktadır. Atık Getirme Merkezleri’nde türlerine göre ayrı biriktirilen atıklar, çevre izin/
lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine nakledilmektedir.

Mutfak atıkları

54,73

53,96

0,27

0,00

25,27

26,75

Kağıt

3,27

0,89

Karton

4,12

5,81

Hacimli karton

0,00

0,32

Plastik

12,22

12,57

Sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla,
kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan toplanmasına yönelik altyapıyı
geliştirme çalışmaları Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülmektedir.
İlçe Belediyeleri tarafından, ayrı biriktirilen atıkların geri kazanıma gönderilmesi amacıyla “I.
Sınıf Atık Getirme Merkezi” kurulumunun yanısıra “Mobil Atık Getirme Merkezi” uygulaması da
başlatılmış olup, bu merkezlerin sayılarının artırılması planlanmaktadır.

Cam

4,89

6,22

Metal

0,77

0,94

DİĞER ATIKLAR

19,73

19,29

Hacimli metal

0,00

0,00

Atık elektrik ve elektronik ekipman

0,07

0,06

Tehlikeli atık

0,87

1,09

Diğer yanmayanlar

1,51

0,28

Diğer yanabilenler

17,01

17,73

Diğer yanabilir hacimli atıklar

0,00

0,00

Diğer yanmayan hacimli atıklar

0,00

0,00

Diğerleri

0,00

0,00

Kül (toz, kum, taş dahil)

0,27

0,12

100

100

ATIK GETİRME MERKEZLERİ

Park ve bahçe atıkları
GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR

TOPLAM
Kaynak: Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
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Entegre çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, atıkların ekonomiye
kazandırılmasında ve çevre ile uyumlu yönetim politikalarının izlenmesinde büyük öneme sahip
olan atık karakterizasyonu çalışmaları ile atık bileşenlerinin tespiti yapılmakta ve uygulama
çalışmalarında kullanılmaktadır.
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DEPO GAZINDAN (LFG) ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
Bertaraf Tesisleri’nde bertaraf edilen atıklar içerisindeki organik kısmın anaerobik şartlarda
mikroorganizmalar tarafından parçalanması sonucu oluşan depo gazı (LFG), gaz toplama
sistemi ile toplanmakta ve “Depo Gazından Enerji Üretim Tesisi”nde değerlendirilmektedir. 2020
yılında depo gazından; İzmit İlçesi’nde 33.663 MW, Dilovası İlçesi’nde 3.939 MW olmak üzere
toplam 37.602 MW brüt elektrik enerji üretilmiştir.
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ATIK PİLLERİN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ KAZANIMI/
BERTARAFINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Atık pillerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeksizin toplanması, taşınması ve geri kazanımı
çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda; İlçe Belediyeleri ve Bakanlık
tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
İktisadi İşletmesi” (TAP) ile birlikte yürütülmekte olup, özellikle okullarda ve sivil toplum
kuruluşlarında eğitim & bilinçlendirme seminerleri düzenlenmekte, kamu kurum ve kuruluşları,
sağlık kuruluşları, işyerleri/ticarethaneler vb. yerlere atık pil toplama bidonları/toplama kutuları
konulmakta ve atık pillerin kaynağında ayrı toplanması sağlanmaktadır.
Kaynağında ayrı toplamanın önemine dikkat çekmek ve çevre bilincinin aşılanması amacıyla,
2019-2020 eğitim & öğretim döneminde Okullar ve Belediyeler arasında her yıl geleneksel
olarak düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası’nın 11’incisi düzenlenmiş ve kampanya
sürecinde 19.352 kg atık pil toplanmıştır. Her İlçede dereceye giren ilk üç okula ödülleri
verilmiştir.
Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları kapsamında; yıl içerisinde 12.970 kg atık
pil toplanmış ve geri kazanımının/bertarafının sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş kuruluş
tarafından belirlenen çevre izin/lisanslı firmaya teslim edilmiştir.

ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ
Bertaraf Tesisleri’nde depolanan atıklardan kaynaklanan sızıntı suları, Membran Biyoreaktör
ve Nano Filtrasyon ünitelerinden oluşan 500 m3/gün kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisinde
arıtılmakta olup, yıl içerisinde 160.340 m3 sızıntı suyu arıtılmıştır.
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AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE GERİ
KAZANIMINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda; İlçe Belediyeleri ve Çevre İzin/Lisanslı Toplama
Ayırma Tesisleri tarafından “Ambalaj Atıklarının Yönetimi Uygulama Planları” doğrultusunda
yürütülen kaynağında ayrı toplama çalışmalarında; belirlenen uygun bölgelere konulan
biriktirme ekipmanlarında toplanan ambalaj atıkları, ayırma tesislerinde kategorilerine göre
ayrıştırılmakta ve buradan da Çevre İzin/Lisanslı Geri Dönüşüm Tesislerine nakledilmektedir.
Bununla birlikte; cam ambalaj atıklarının diğer ambalaj atıklarından kaynağında ayrı toplanması
amacıyla özel olarak tasarlanmış biriktirme ekipmanları da belirlenen uygun bölgelere
yerleştirilmiştir.
İlimiz genelinde hanelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, işyerlerinden, ticarethanelerden
olmak üzere yeşil/beyaz renkli kumbaralardan yıl içerisinde 12.798 ton cam ambalaj atığı mavi
renkli konteynerlerden yıl içerisinde 33.586 ton ambalaj atığı toplanarak ayırma tesislerinde
kategorilerine göre ayrıştırılmış ve geri dönüşüm tesislerine nakledilmiş olup, toplanan bu
atıkların depolama sahalarına gönderilmesi engellenerek ekonomiye geri kazandırılması
sağlanmıştır.

BİTKİSEL ATIK YAĞLARA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

2020 Faaliyet Raporu

ATIK İLE İLGİLİ PROJELER
Sıfır Atık Yönetim Sistemi
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kaynağında ayrı toplanması ve toplama
verimliliğinin arttırılmasına yönelik olarak Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İlçe
Belediyeleri ve çevre izin/lisanslı firmalar ile birlikte yürütülen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”
uygulamasının; kamu kurum/kuruluşları, alışveriş merkezleri, eğitim kurumları, sağlık
kuruluşları, siteler vs. yerlerde yaygınlaştırılması ve farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır.
Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması
çalışmaları kapsamında; öğrencilerin atıkları kaynağında ayırma ve ayrı biriktirme alışkanlığını
kazanması maksadıyla, İl genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarına “Atık Oyun Setleri”
dağıtılmıştır.
“Sıfır Atık Yönetim Sistemi” uygulaması kapsamında; Belediyemiz bünyesindeki her Daire
Başkanlığı, iştirakleri ve bağlı kuruluşunda yetkili odak noktaları tayin edilmiş ve sorumlu
personellere eğitim verilmiş, oluşan atık türleri ve miktarları tespit edilmiş, gerekli ekipman
ihtiyacı belirlenmiş, atık kumbaraları hizmet binalarına yerleştirilmiş ve böylelikle sıfır atık
yönetim sistemi kurulmuş olup, tüm hizmet binaları için ilgili mevzuat doğrultusunda “Temel
Seviye Sıfır Atık Belgesi” alınmıştır.

“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince, bitkisel atık yağ üreticilerinin
geri kazanım tesisleriyle veya ara depolama tesisleriyle sözleşme yapmalarını sağlamak
ve hanelerden ayrı toplama sistemini oluşturmak çalışmaları İlçe Belediyeleri tarafından
sürdürülmekle birlikte, “2872 sayılı Çevre Kanunu”nun 12’inci maddesine istinaden Büyükşehir
Belediye Başkanlığımıza yapılan yetki devri kapsamında; bitkisel atık yağların kaynağında ayrı
toplanması & taşınması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla bitkisel atık yağ üreticilerinin
kontrol edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak lokanta, restaurant vb. konularda faaliyet gösteren
işyerlerinde kontrolde bulunulmuş olup; bitkisel atık yağ oluşturan ve kaynağında ayrı toplama
yapan işyerlerinden, toplama sözleşmesi bulunmayanların çevre lisanslı firma ile bitkisel atık
yağ toplama sözleşmesi yapması sağlanmıştır.
Bitkisel atık yağların hanelerden ayrı toplanması çalışmaları da, Büyükşehir Belediyesi
koordinasyonunda İlçe Belediyeleri ve Çevre Lisanslı Geri Kazanım Tesisi ile birlikte
yürütülmekte olup; bu çalışmalar kapsamında eğitim & bilinçlendirme çalışmaları
gerçekleştirilmekte, belirlenen uygun yerlere toplama bidonu, afiş-broşür, sticker vb. materyaller
teslim edilmekte, bununla birlikte toplama verimliliğinin arttırılmasına yönelik koordineli
çalışmalar yürütülmektedir.
İl genelinde yıl içerisinde hanelerden 44.468 kg bitkisel atık yağ kaynağında ayrı toplanarak
Çevre Lisanslı Geri Kazanım Tesisine teslim edilmiştir.
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KE/PH.2.2.1 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme
faaliyetlerini sürdürmek.

KONTROL/DENETİM FAALİYETLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İl mülki sınırlarının tamamından sorumlu olup bu durum
Belediyemiz için özel bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca ilimizin fiziki şartları, sanayi gerçeği,
doğal güzellikleri ve deprem kuşağında olması göz önüne alındığında Büyükşehir Belediyemizin
model bir belediye olduğu aşikardır. Özellikle çevresel konularda yapılacak kontrol, denetim ve
uygulamalarda sürekliliğin ve tutarlılığın sağlanabilmesi için Büyükşehir Belediyemizin Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından farklı değerlendirildiği görünen bir gerçektir. Bu nedenler
göz önünde bulundurularak; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca; Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından;
•

İzmit Körfezi’nde gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe ilişkin; kontrol, denetleme
ve idari yaptırım kararı verme yetkisi,

•

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü amacıyla; satışa sunulan katı yakıtların
denetim yetkisi,

•

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi amacıyla gürültü ölçüm, denetim, izleme, izin ve idari
yaptırım kararı verme yetkisi,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yapılan yetki devirleri kapsamında ve çevrenin korunmasına yönelik olarak haftanın yedi günü
mobil denetim ekiplerimizce gerçekleştirilen denetimlerimiz İl genelinde hız kesmeden devam
etmektedir. Belediyemize bağlı kontrol ve denetim ekiplerimiz tarafından 2020 yılı içerisinde,
206 gürültü, 361 deniz ve 534 genel çevresel ve ısınmadan kaynaklı hava kirliliği denetimleri
olmak üzere 1.101 kez kontrol ve denetim amaçlı göreve çıkılmıştır.

2020 Faaliyet Raporu

İletilen Şikayetlerin İlçelere Göre Dağılımı
170

Başiskele

21

Çayırova

34

Darıca

52

Derince

87

Dilovası

78

Gebze

53

Gölcük

192

İzmit

47

Kandıra
Karamürsel
Kartepe
Körfez

9
71
129

İletilen Şikayetler
Kocaeli İli genelinde meydana gelen çevre kirliliklerine ilişkin olarak Belediyemize; çözüm
masası, dilekçe ve çeşitli kurumlardan aşağıda detayı verilen alanlarda toplam 1.722 adet şikayet
iletilmiştir.
•

Genel Denetim (875 adet)

•

Deniz Kirliliği (97 adet)

•

Gürültü Kirliliği (731 adet)

•

Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği (19 adet)

Genel Çevresel Kirlilik Kontrol ve Denetim
Genel Çevresel Kirlilik Denetim Ekiplerimizce; 2020 yılı içerisinde 507 kez denetim amaçlı
göreve çıkılmış, 165 adet hava kirliliği, 187 su kirliliği ve 620 adet koku kirliliği olmak üzere
toplam 972 adet çevresel olumsuzluk tespit edilmiş ve söz konusu olumsuzlukların giderilmesi
yönünde gerekli çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca; yapılan rutin denetimler ve Belediyemize gelen ihbarlar üzerine yerinde yapılan
denetimler neticesinde teknik ekiplerimiz tarafından tespit edilen toplam 58 adet (6 su kirliliği,
29 hava kirliliği, 23 koku kirliliği) olumsuzluk hakkında gerekli değerlendirmelerin yapılması
hususunda konu ilgisi gereği Kocaeli Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmiştir.
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Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğine İlişkin Yapılan Çalışmalar

Gürültü Kirliliğinin Tespit ve Önlenmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar

Çevre Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
18/09/2006 tarihli ve 4674 sayılı yazı ile; Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi gereği, ilimiz sınırları dahilindeki alanlarda, satışa sunulan katı
yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararı verme konusunda yetki devri Büyükşehir Belediye
Başkanlığımıza vermiştir.

Çevre Kanunu’nun 12’nci maddesi doğrultusunda, 29.06.2006 tarihli ve 2006/16 sayılı Yetki
Devri konulu Genelge ile; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
esas ve hükümleri kapsamında; sınırları içerisinde gürültü kaynaklarına ilişkin şikayetlerin
değerlendirilmesi, denetimlerin yapılması ve ihlalin tespiti halinde idari yaptırım kararı verme
konularında Belediyemize yetki devri yapılmıştır. Ayrıca; söz konusu Kanun kapsamında
getirilen şartları sağlamış olması nedeniyle Gebze ve Dilovası Belediye Başkanlıklarına da yetki
verilmiştir.

2020 yılı içerisinde Belediyemiz teknik personeli tarafından yakma tesislerinin ve satışa sunulan
yakıtların denetimine dair, ilimiz genelinde kömür satışı yapan 174 adet işyerinde denetim
yapılmıştır.
Yapılan denetimler neticesinde;
•
•

172 adet işyerinin kömür satışı faaliyetine devam ettiği,
2 adet işyerinin kömür satış faaliyetini sonlandırdığı tespit edilmiştir.

Faaliyetine devam eden ve kömür satışı yapan 3 işyerinin Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi’nin
mevcut olmadığı tespit edilmiş, söz konusu işyerleri hakkında yasal işlem başlatılmasına yönelik
olarak ilgili kurumlara tarafımızca bildirimde bulunulmuştur.
Ayrıca; Belediyemize 2020 yılı içerisinde iletilen ısınmadan kaynaklı 19 adet hava kirliliği şikayeti
neticesinde yapılan denetimlerde; ısınma amaçlı olarak kullanılan kömürlerin satış izin belgeli
olduğu anlaşılmıştır. Bu dönemde denetimi yapılan işyerlerinde satışa sunulan kömürlerden
teknik personelimiz tarafından usulüne uygun olarak 3 adet kömür numunesi alınmış ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterlilik belgesi bulunan laboratuvarlarda analiz ettirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize verilen yetki kapsamında; teknik
personelimiz tarafından 2020 yılı içerisinde, 731 adet gürültü şikayetine ilişkin yapılan inceleme
ve değerlendirmeler neticesinde; 130 adet şikayetin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde çevresel gürültü düzeyi ölçümleri yapılmış, 409 adet
şikayete aynı Yönetmelik çerçevesinde uyarı veya bilgilendirme yapılmış, ayrıca ilgisi ve yetkisi
gereği 192 adet şikayet (72 adet şikayet ilgili Belediye Başkanlıkları ruhsat birimlerine, 94 adet
şikayet Gebze Belediye Başkanlığına, 26 adet şikayet Dilovası Belediye Başkanlığına) ilgili
makamlara iletilmiştir. Bununla birlikte; şikayetlere istinaden yapılan 130 adet çevresel gürültü
düzeyi ölçümlerinin Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde; 108 adet şikayet
yasal sınırın altında olduğu tespit edilmiş olup, 22 adet yasal sınırın üzerinde olup, 12 adetinin
gürültü düzeyi değerleri yasal seviyeye indirilmiş diğer 10 adetine toplam 368.675,00 TL idari
para cezası uygulanmasına müteakip gereği yapılması için ilgili Belediye Başkanlıklarına havale
edilmiştir.

İletilen Şikayetlerin İlçelere Göre Dağılımı
72

Başiskele

37

Çayırova
Darıca

68

Derince

71
26

Dilovası

94

Gebze

25

Gölcük

230

İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe

104
104

Körfez

2
7
35
64
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Gemilerden Kaynaklanan Kirlilik Önleme ve Denetim Çalışmaları
2872 sayılı Çevre Kanununun 12’nci maddesi doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
2006/13 ve 2009/13 sayılı Genelgeleri ile Daire Başkanlığımıza verilen ve 2011/9 sayılı Genelge
ile revize edilen yetki devri kapsamında, İzmit Körfezi’nde koordinatları belirlenmiş deniz
alanında gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik tespit ve idari yaptırım kararı verme görevi 2006
yılından bu yana Başkanlığımızca yerine getirilmektedir.
Çevre ve deniz kirliliği ile mücadele kapsamında, Başkanlığımız bünyesindeki “Reis Bey” isimli
kontrol teknesiyle bu görev yerine getirilmektedir. Bununla birlikte; 03.04.2006 tarihli ve 26482
sayılı Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile
Tahsili Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 2’nci bendinde “Denizlerde idari para cezası
vermeye yetkili kurum veya kuruluşların yetkili oldukları alanlarda sürekli olarak havadan,
karadan ve denizden kontrol ve izleme yapmaları, kontrol, izleme ve haberleşme için gerekli her
türlü tedbiri almaları esastır.” hükmü doğrultusunda gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik kirlilik
unsurların tespiti için “TC MAR” adlı deniz uçağı ile havadan kontroller gerçekleştirilmektedir.
İzmit Körfezi’nde kirliliğe neden olan tüm unsurlar teknik personelimizin koordinasyonunda
tespit edilmekte olup gerektiğinde karadaki ekiplerimiz de yürütülen çalışmalara destek
vermektedir. Kontrol Teknesi ve Deniz Uçağı ile gemiler, kıyı tesisleri, sanayi tesisleri ve yüzeysel
sular kontrol edilmekte; kirliliğe neden olan unsurların tespiti yapılarak, gerektiğinde görülen
olumsuzluklar denetim faaliyetlerini sürdüren kara ve/veya deniz ekiplerimize bildirilmektedir.
2020 yılı içerisinde; “Reis Bey” isimli kontrol teknesi ile 185 adet kontrol seferi, “TC MAR” adlı
deniz uçağı ile 129 adet kontrol uçuşu ve diğer faaliyetlerde 47 adet çevresel kontrol olmak üzere
Denetim Ekiplerince toplam 361 kez göreve çıkılmış ve toplam 11 adet çevresel olumsuzluk tespit
edilmiştir. Tespit edilen, söz konusu olumsuzluklara ilişkin tarafımızca 6 adet gemiye toplam
5.819.824,00 TL tutarında ceza kesilmiştir. Kesilen cezaların 4.364.869,00 TL’si; 2872 sayılı
Çevre Kanunu’nun 17’nci maddesinde “İdarî para cezalarının tahsil usulü hakkında Kabahatler
Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmü ve Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin 6’ncı
bendinde “… İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun ¾’ü
tahsis edilir.” hükmü doğrultusunda tahsil edilmiştir.
İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen etkin denetim faaliyetleri sonucunda gemi ve deniz araçlarına
uygulanan ceza-i işlem miktarında azalma olduğu görülmektedir.

2020 Faaliyet Raporu

Gemi ve Deniz Araçlarından Kaynaklanan Atıkların Toplanması, Taşınması ve
Bertarafı
“Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında; gemilerin normal
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan MARPOL 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V kapsamındaki petrol ve
petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, yağ vb.), pis sular ve çöplerin
gemilerden alınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından
onaylanan “Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Yönetim Planı” çerçevesinde yürütülmektedir.
Gemi ve deniz araçlarından alınan bu tür atıklar “Bilal Bey” ve “Aslan III” adlı “Lisanslı Atık Alım”
gemilerince toplanmakta, Safi Port Derince Uluslararası Limanı içerisinde yer alan “Atık Kabul
Tesisi”ne nakledilmekte ve atık türüne göre iş ve işlem tesis edilmektedir. Ayrıca Atık Alım
Hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında atıkların geri kazanım verimini artıracak yine aynı
limanda yeni modern bir tesisin inşa aşamasında da sona gelinmiştir.
İzmit Körfezin 2020 yılında Bilal Bey ve Aslan 3 isimli Atık Alım gemileri ile 3.454 gemiye atık
alım hizmeti verilmiş olup, bu hizmet kapsamında gemilerden sintine, slaç, atık yağ, pis su ve
çöp kategorilerinden toplam 13.034 m3 atık toplanmıştır. Toplanan atıklar İZAYDAŞ tesislerine
bertarafa gönderilmiştir.
İlimizde faaliyet gösteren 150 grostonun altındaki tankerler ile 400 grostonun altındaki tüm
teknelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Denizcilik Atıkları Uygulama
sistemine kayıtları amacıyla tekne sahiplerinden Başkanlığımıza yaklaşık 830 adet başvuru
yapılmış olup, 2020/21 sayılı Genelge kapsamına giren 164 tanesi Denizcilik Atıkları
Uygulamasına kayıt edilmiştir.

Deniz ve Kıyı Temizleme Çalışmaları
Başkanlığımız tarafından “İzaydaş 1”, “İzaydaş 2” ve “İzaydaş 3” adlı Deniz Süpürgeleri ile
“İzaydaş 4” kontrol botu ve amfibik sulak alan taşıtları ile yapılan rutin çalışmalar sonucunda
İzmit Körfezi sınırları dahilinde çeşitli yerlerde toplam 700 m3 yüzer halde bulunan veya birikinti
yapan yüzer haldeki katı atık deniz yüzeyinden toplandıktan sonra Solaklar Mevkiindeki (İzmit)
Katı Atık Bertaraf Tesisi ne gönderilip bertaraf edilmiştir. Deniz Süpürgeleri ve amfibik sulak
alan taşıtı ile yürütülen çalışmalar göz önüne alındığında 2020 yılında 226 kez göreve çıkılmıştır.

Ambalaj Atığı %12

Tehlikeli Atık %8

Kontrol/Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı

Katı Atık %23

Başkanlığımız tarafından denizde ve/veya diğer sulak alanlarda meydana gelen ve acil
müdahale gerektiren kirlilik durumlarında Çevre Kanunu, Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına
Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Başkanlığımıza bağlı deniz süpürgeleri,
amfibik sulak alan taşıtı ve kontrol tekneleri ile acil müdahalede bulunularak oluşabilecek
kirliliğe ilişkin gerekli önlemlerin alınması sağlanmaktadır. Başkanlığımızca gerçekleştirilen
müdahalelere ilişkin harcamalar; Büyükşehir Belediye Meclisimizin Kararı ile çıkarılan Gelir
Tarifesi doğrultusunda kirliliğe sebebiyet veren ilgililerden tahsil edilmektedir. 2020 yılında
Başkanlığımızca 1 acil müdahale hizmeti verilmiştir. 2020 yılında yapılan Acil Müdahaleye ilişkin
bazı fotoğraflar aşağıda gösterilmiştir.

Tıbbi Atık %15

Başkanlığımız bünyesinde İzmit Körfezi ile İlimiz sınırlarında bulunan sulak alanların petrol
ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesi durumunda, kirliliğin sınırlandırılması, giderilmesi ve
çevrenin iyileştirilmesi için etkin bir şekilde müdahale edilerek önlem alınması amacıyla 3
adet “Deniz Kirliliği Acil Müdahale Konteynırı” bulunmaktadır. Deniz Kirliliği Acil Müdahale
Konteynırlarının içerisinde, deniz petrol çit bariyeri, petrol ve yağ emici sosis bariyer ile petrol ve
yağ emici pedler bulunmakta olup acil müdahale gerektirecek deniz kirliliklerine etkin bir şekilde
müdahale edilerek kirlenme tehlikesini ortadan kaldırmak veya kirlenmeyi azaltmak, sınırlamak
ve gidermek suretiyle koruyucu önlem alınması sağlanmaktadır. Ayrıca bu tür kirlilikler insansız
hava araçları ile havadan kontrol edilmek suretiyle, kirliliğin yayılımı, çevresel etkisinin takibi
daha verimli bir şekilde yapılmaktadır. Kirliliğe müdahale şekli havadan alınan görüntüler dikkate
alınarak belirlenmekte veya değiştirilmektedir.

ve insan sağlığının korunması amacıyla atıkların mevzuatta belirlendiği şekilde kaynağında
ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı/bertarafına yönelik olarak atık üreticilerinin
bilgilendirilmesi ve atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılması amacıyla denetim ve kontrol
çalışmaları sürdürülmektedir. Atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, mümkün
olan en yüksek oranda geri kazanılması, geriye kalanların ise tekniğine uygun olarak çevre
ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertarafının sağlanmasının ana ilkeler olarak
belirlendiği mevzuata göre gerçekleştirilen kontrollerde; çevre kirliliğine neden olan/olabilecek
unsurlar ile izin/lisans, deşarj kalite kontrol ruhsatı, İşyeri Açma Çalıştırma Ruhsatı olmaksızın
faaliyet gösteren işyerlerinin tespiti halinde, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve
işlemlerin yürütülmesi hususunda konu yetkili kurum/kuruluşlara iletilmektedir. Yıl içerisinde
gerçekleştirilen 104 adet kontrol/denetimde; üretim, tüketim ve hizmet faaliyeti sonrası oluşan
tüm atıkların yönetimine ve geçici depolama alanlarına ilişkin incelemelerde bulunulmuş ve
atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri kazanımı/bertarafı konularında da bilgilendirme
çalışması yapılmıştır.

Bitkisel Atık Yağ %21

Acil Müdahaleler
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Tehlikesiz Atık %25
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Amfibik Sulak Alan Taşıtı
Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan göl, gölet ve derelerin, bakım ve temizlik çalışmalarını
gerçekleştirmek üzere, deniz ve göl kıyılarında, açık kanalet içlerinde, dalyanlarda, bataklık
ve sazlıklarda saz ve ot biçme, toplama, pompa, tırmık ve kepçe kullanmak suretiyle tarama
faaliyetinde bulunacak çok işlevli, karada ve suda hareket kabiliyetine sahip mevcut olan
amfibik sulak alan taşıtına ilaveten özellikle deniz ortamına dayanıklı bir amfibik taşıt daha
alınmıştır. 2020 yılında İzmit Körfezi’nin çeşitli alanlarında, özellikle Körfezin doğu sahilinde,
Darıca Bayramoğlu Halk Plajında, Kandıra Kerpe ve Kandıra Cebeci Halk Plajlarında, İzmit Fuar
Göletinde ve Dere Ağızlarında etkin bir şekilde çalışma gerçekleştirmiştir.

Derelere Sabit Bariyer Uygulaması
İzmit Körfezine dökülen bazı derelerde özellikle yağışlar sonrası Körfeze gelen yüzeysel atıkların
denize ulaşmadan toplanarak bertaraf edilmesine ve oluşabilecek sıvı atıkların toplanmasına
yönelik olarak İzmit İlçesi sınırlarındaki Kumla ve Kiraz Derelerinin denize dökülmeden önceki
bölümlerine sabit bariyer sistemi yerleştirilmiştir.2020 yılı içerisinde bariyerde biriken çöplerin
toplanmasını kolaylaştırmak amacıyla elektrik motorlu vinç sistemleri kurulmuştur. Söz konusu
sabit bariyerler sayesinde, özellikle yağışlı havalardan sonra dereler vasıtası ile İzmit Körfezine
dökülen yüzeysel katı atıklar Körfeze ulaşmadan toplanmaktadır. 2020 yılında yaklaşık 200 m3
atık denizlere ulaşmadan bariyerlerden toplanmıştır.

ATIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN KONTROLLER/DENETİMLER
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlükte
olan mevzuat ile bu Kanunun ilgili hükümlerine istinaden Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza
yapılan yetki devri kapsamında; görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, ayrıca çevre
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KE/PH.2.3.1 2020 yılında çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik 4 adet
eğitim düzenlemek.
Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğümüz tarafından Sanayiciler için düzenlenmesi
gereken eğitimler, pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında toplantı ve eğitim gibi
organizasyonların iptal edilmesinden dolayı yapılamamıştır.
Sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması
çalışmaları kapsamında; halkı atıklarını kaynağında ayırmaya, ayrı biriktirmeye ve israfı
önlemeye yönelik yıl içerisinde okullar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında
41 adet eğitim & bilinçlendirme semineri düzenlenmiş olup, toplam 763 kişiye ulaşılmıştır.
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KE/PH.2.4.1 İzmit Körfezi’nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında
balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.

İZMİT KÖRFEZİ SU KALİTESİ İZLEME FAALİYETLERİ
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile yürütülen “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal
Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi Projesi”
kapsamında; İzmit Körfezi’nin su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler
2008 yılından bu yana saha örneklemeleriyle izlenmektedir. Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi
Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen projede, İzmit Körfezi’nde izlemeler toplam 6 deniz
istasyonunda mevsimlik olarak belli derinliklerde gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalarda;
kimyasal/fizikokimyasal parametreler (Sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen, tuzluluk, ışık
geçirgenliği, besin elementleri, klorofil-a), Biyolojik parametreler (Fitoplankton, makrofit,
bentik omurgasızlar), Sedimandaki kirleticiler (Ağır metaller, PAH, HH, organik karbon, organik
azot), Biyotadaki kirleticiler (Ağır metaller, PAH, HH, EOM) mevsimsel olarak örneklenmiş
olup ayrıca İzmit Körfezi’ne dökülen 12 adet derede de aylık olarak kimyasal ve fizikokimyasal
parametrelerin örneklemesi yapılmıştır. Bununla birlikte; İzmit Körfezi’nin üç boyutlu akıntı
rejimi mevsimsel ölçümlerle belirlenerek körfezin ana ekseni boyunca su kütlesi değişimi ve
kıyısal döngü akıntıları saptanmış, ölçümler sonucunda yapılan analizlerle kıyısal su dolaşım
rejimi, körfez su kütle bütçesi, su kütlesi yenilenme süresi ve dikey tabakalaşmanın yapısı ve
değişimi gibi dinamikler çözümlenmiştir.
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İzmit Körfezi’nde yürütülen su kalitesi izleme çalışmaları; temiz bir körfeze kavuşmak için
son derece önemli olup izleme çalışmalarında elde edilen verilerin tümü körfez su kalitesi ve
ekosistem modellerine girdi oluşturmaktadır. İzleme çalışmaları ile evsel veya endüstriyel
girdilerdeki değişimlerin körfez su kalitesine ve ekosistemine etkileri izlenebilmekte; alınması
gerekli önlemler ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı belirlenebilmektedir. Körfezin
mevcut durumunu bilmek, bundan sonra yapılacak yatırımlar ve alınan önlemlerin yeterliliğini
anlamak için önemli olduğu gibi, ekosistemde meydana gelen ani değişimlerin (mukus/musilaj
oluşumları, ani alg çoğalmaları ve ani balık ölümleri gibi) de nedenlerini anlamak açısından
oldukça önemlidir.

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi
“İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” ile; İzmit Körfezi’ndeki, mevcut balık tür ve çeşitliliğinin
zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik
gelişmişliğine ve halkın denizden faydalanmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef
doğrultusunda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü) ve ona bağlı Enstitüler ile işbirliği çerçevesinde 20.12.2016 tarihinde imzalanan
protokol ile “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi”ne başlanmıştır.Proje doğrultusunda İzmit
Körfezi’nden temin edilen anaç balıklar, Enstitülerde yavrulatılarak belli bir boya geldiğinde
markalandırma işleminden sonra İzmit Körfezi’ne bırakılmaktadır. Bu kapsamda; yetiştirilen
Kalkan, Levrek ve Çupra olmak üzere toplam 5.000 adet balık 2020 yılı içerisinde Darıca Şehit
Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkından İzmit Körfezi’ne bırakılmıştır.
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KE/PH.2.5.1 2020 yılında Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini
sağlamak.

ULUSLARARASI MAVİ BAYRAK ÖDÜLÜ
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE)
tarafından koordine edilen ve Türkiye
temsilciliği Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
(TÜRÇEV) tarafından yapılan “Mavi
Bayrak Programı” kapsamında gerekli
çalışmalar yapılmıştır.
Mavi Bayraklı Plaj statüsüne
kavuşmak için toplam 33 kriter
bulunmakta olup deniz suyu kalitesi,

Kerpe Miço Koyu Kadınlar Plajı

çevre eğitimi ve bilgilendirme;
çevre yönetimi, güvenlik ve engelli
vatandaşlarımıza yönelik hizmetler
bu kriterler arasında büyük önem
arz etmektedir. Ayrıca; plajın,
sanayi ve kanalizasyon atıklarından
etkilenmemesi ve beldede toplanan
atık suların “Ulusal Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği” ve “Kentsel
Atık Su Direktifi”ne uygun olarak
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bertaraf edilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda; yapılan başvurular
sonrasında ilimiz Karamürsel
sahilinde bulunan “Altınkemer Halk
Plajı” ve Kandıra sahilinde bulunan
“Cebeci Halk Plajı”, “Kerpe Halk Plajı”,
“Bağırganlı Halk Plajı”, “Kumcağız
Halk Plajı” ve “Miço Koyu Kadınlar
Plajı” belirlenen tüm kriterleri
sağlamış olduğundan Uluslararası
Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından
2020 yılında “Mavi Bayrak Ödülü”

ile ödüllendirilmiştir. 2021 yılına
yönelik olarak da bu altı plajın yanında
ayrıca İlimiz Kandıra İlçesi’nde
bulunan “Kovanağzı Halk Plajı”
için Başkanlığımızca “Mavi Bayrak
Ödülü” başvurusu yapılmıştır. Mavi
Bayrak Programı kapsamında son 9
yıldır ödül alan plajlarımız sayesinde
sürdürülebilirlik sağlanmış olup
böylelikle çevre bilincinin artmasına,
ayrıca şehrin yaz turizmine katkı
sağlanmaktadır.
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KE/PH.2.6.1 2020 yılı sonuna kadar
kişi başına düşen açık yeşil alan
miktarını 0,4 m2 artırmak.
2020 yılında Kocaeli ilçelerinde Büyükşehir
Belediyesi sorumluluğunda bulunan yapımı
tamamlanmış açık yeşil alanlarda bakım
çalışmalarına devam edilmiştir. Bakım
çalışmaları kapsamında yeşil alanların
sulanması, ağaçların budanması, çimlerin ve
otların biçilmesi, ağaçlandırma yapılması,
alanların temizlenmesi, bitki dikimi gibi
çalışmalar aralıksız olarak yürütülmüştür. Bu
doğrultuda, toplam yeşil alan miktarı, 2020
yılı içerisinde yapılan 1.076.800 m2 açık yeşil
alan ile 24.566.442 m2’ye ulaşmıştır. Kişi
başına düşen yeşil alan miktarı ise 12.57 m2
olarak hesaplanmıştır.
Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda
olan kavşaklar ve bu kavşakların bağlantı
yolları, mesire alanları, kent ormanı, kent
parkları, sahil parkları, Sakarya ve İstanbul il
sınırları arası ilimiz otoban kenarları, D-100
kenarları, yürüyüş ve bisiklet yolları, caddeler,
bulvarlar gibi açık yeşil alanların her türlü
bakımını kapsamaktadır.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
birimimizin ekipleri tarafından, 2020
yılında 94.180 adet fidan olmak üzere
toplam 8.550.171 adet fidan dikimi
gerçekleştirilmiştir.

•

Kocaeli’nin anayol güzergâhında hizmet
alımı ile 11 adet 7m3 vakumlu süpürge
aracı, 2 adet 2 m3 kapasiteli hidrostatik
belden kırmalı süpürme aracı, 2 adet el ile
kumandalı yol süpürme makinası, 4 adet
açık sac kasa çift kabin kamyonet, 1 adet
7 m3 tramvay hattı temizleme sistemli
süpürme aracı ve 1 adet 5 m3, süpürge
araçları ile günlük 2.610 km yol temizliği
yapılmıştır.

•

Muhtelif alanlardaki ağaçlarımızın
budama çalışmaları da düzenli olarak
devam etmiştir.

•

İzmit Orman İşletme Şefliğinden
Belediyemiz tarafından kiralanan üretim
alanında, yerli üretimi teşvik etmek,
katkı sağlamak, fidan ithalatını azaltmak
ve fidan ihracatını çoğaltmak amacı ile
tarafımızca fidan dikimi yapılmıştır.

Ayrıca 2020 yılında,
•

•

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız
tarafından, yeşil alanlarının damlama
ve otomatik sulamalarında kullanılmak
üzere malzeme alımı yapılmıştır.
Bu yıl içerisinde 1.076.800 m2’lik
yeni eklenen yeşil alanlara otomatik
sulama tesisatlarının döşenmesi ile
sorumluluğumuzdaki 24.566.442 m2’lik
yeşil alanlarımızın sulama tesisatlarının
bakımı yapılmıştır.
Marmara ve Karadeniz bölgesinde 6’sı
mavi bayraklı olmak üzere toplam 18 adet
sahilin temizliği yapılmıştır.
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Gebze Tatlıkuyu Vadisi 2. Etap Ağaçlandırma
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Tamamlanan Yapım
Çalışmalarından Örnekler

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu
Sahil Parkı (Millet Bahçesi)

Toplam 240.000 m2 alanda bisiklet ve
yürüyüş yolu, restoran, kafeterya, meydanlar,
amfi, mescit, WC, anne bebek odası otopark,
kumsal alan, basketbol sahası, tenis kortu,
voleybol sahası, futbol sahası (mini), balık
tutma platformları, macera parkı, oyun
grubu, fitness grubu, akülü araç parkuru,
engelsiz oyun grubu hobbit evleri, masal
evleri, yel değirmeni, su değirmeni, taş duvar
yapımı, tel çit yapımı ve mendirek yapılmıştır.
donatı elemanları konulup ve bitki dikimi
gerçekleşmiştir. Aydınlatma ve asfalt yol
çalışması yapılmıştır.
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Çayırova Çocuk Parkı

Darıca Sahil Restoran Yapım İşi

Toplamda 1.200 m2 lik alanda yeşil alan ve sert zemin oluşturulmuştur. Çocuk oyun grubu
ve fitness aletleri montajı yapılmıştır. Donatı elemanları parkın çeşitli yerlerine konulmuştur.
Sulama ve aydınlatma sistemleri yapılmıştır. Parkın çevresi panel çitlerle çevrilmiştir.

Toplam 2.303 m2 alanda 572 m2 toplam kapalı alanı olan restoranın kullanım kapasitesi 350
kişi olup, açık kapalı alanların kullanımı ile 470 kişidir. Restoran servis birimleri toplam alanı
148 m2’dir. Restoran bahçesinde bazalt plak taş sert zemin imalatı, süpürgeli beton imalatı
yapılmıştır. Rulo çim serimi, bitkilendirme ve otomatik sulama sistemi yapılmıştır. Restoran
bahçesi ile deniz sınırını oluşturan hatta betonarme duvar yapılmıştır. İskele imalatı, duvar üzeri
ve iskele çevresi ferforje montajı yapılmıştır.

Başiskele K3-Sanayi Kavşağı Çevre Düzenleme İşi
Proje kapsamında sanayi kavşağı toplam alan 6.022 m2’dir. Yeşil alan oluşturulmuştur. Pomza,
dolamit ve beyaz kırma taşlar ile renkli yongalar kullanılmış olup bitkilendirme ve otomatik
sulama sistemi yapılmıştır.

Gebze Sanayi Kavşağı Çevre Düzenleme İşi
Yaklaşık 7.000 m2 alanda torak tesviyesi yapılarak bitki dikimi gerçekleştirilmiştir.

Dilovası Eynerce Kavşağı Çevre Düzenleme İşi
Yaklaşık 35.500 m2 alanda toprak tesviyesi yapılarak bitkilendirme ve otomatik sulama sistemi
yapılmıştır.

Dilovası Diliskelesi Sahil Düzenlemesi Yapım İşi
Yaklaşık 2.400 m2 alanda; 1 adet ahşap bina, deniz tarafına perde beton üzerine ferforje
korkuluk, kayık çekek yeri, amfi, balık tutma iskelesi, gömme depo binası, giriş kapsı, panel çit
imalatı, baskı beton ve aydınlatma yapılmıştır. 2 kuleli çocuk oyun grubu montajı, oyun grubu
etrafına ferforje imalatı yapılmıştır. Kameriye, bank ve çöp kovası konulmuştur. Bitki dikimi ve
rulo çim serimi yapılıp otomatik sulama sistemi çekilmiştir.

Karamürsel Yalakdere Mesire Alanı Düzenlemesi
Proje kapsamında Karamürsel Yalakdere Mesire Alanı’na; bay, bayan ve engelli WC, çeşme
yeri, traverten köprü basamak imalatı, parke imalatı ve iki kuleli çocuk oyun grubu kurulumu
yapılmıştır.
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Karamürsel Avcıköy Hasanpınar Mesire Alanı Düzenlemesi
Proje kapsamında alanda bulunan WC’nin yapımı, şadırvan yapımı, büfe imalatı, parke imalatı,
çeşitli yerlere beton atımı yapılmış ve tek kuleli çocuk oyun grubu kurulmuştur.

Pişmaniyeciler Meydanı Çevre Düzenleme Yapım İşi
Pişmaniye satış dükkanları ve büfe binası yapılmıştır. Granit plak taş kaplama zemin imalatı,
baskı beton sert zemin, yeşil alan sulama hattı ve bitki dikimi yapılmıştır. Meydan etrafı granit
küp taş yol onarımı ve meydan sınırında taş duvar yapılmıştır. Ahşap kapı, çit ve güneş kırıcı
imalatı yapılmıştır. Ferforje korkuluk imalatı, yeşil alan rulo çim serimi yapılmıştır.

Tatlıkuyu Vadisi 2. Etap Çevre Düzenleme Yapım İşi
Toplam 150.000 m2 alanda bisiklet ve yürüyüş yolları, yaya için köprü, çocuk oyun alanları,
otopark, ahşap giriş kapısı, mescit binası, engelli dahil olmak üzere WC binası, rulo çim
döşemesi, çim tohumu serimi yapılmış; kameriye, pergola, çeşme, çöp kovası ve ahşap tabelalar
konulmuştur.

Daire Başkanlığımız inşaat ekiplerince 2020 yılında Kocaeli geneli bakım alanlarımızda ve
ortak kullanım alanlarında meydana gelen tahribatların tamirat ve bakımlarının yapılması ve
küçük boyutta yapılması gereken inşaat işleri ve idari binaların tamir tadilat işlerinin yapılmaı
çalışmaları yürütülmüştür.
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YEŞİL ALANLARLA İLGİLİ PROJE ÇALIŞMALARI
Kocaeli genelinde 2020 yılında, 68 adet iş kapsamında toplam 692.014 m2’lik alanda
mesire alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, meydanlar, yeşil alan düzenlemeleri, ihtiyaç
programındaki yapılar, sulama ve aydınlatma sistemleri, kentsel donatı elemanlarını içeren proje
tamamlanmıştır.

Projesi Tamamlanan Çalışmalar
•
•
•
•
•
•

Değirmendere – Halıdere Arası Sahil
Uygulama Projesi
Dilovası Mimar Sinan Mahallesi
Rekreasyon Alanı Düzenleme Projesi
Darıca Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme 1.
Etap Projesi
Körfez Hereke Merkez Sahil Parkı Projesi
Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu
Parkı ( Millet Bahçesi ) Masal Köyü ve
Hobbit Evleri Projesi
Derince Cımbızdere Mesire Alanı Avan
Projesi

•
•
•
•
•
•
•

İzmit Otogar (K1) Kavşağı Projesi
Başiskele Sanayi (K3) Kavşağı Projesi
Başiskele Kullar Futbol Sahası Projesi
Körfez Rota Limanı Yanı Sahili Uygulama
Projesi
Kandıra Seyrek Sahil Uygulama Projesi
Gebze Beylikdağı Restoran Projesi
Çayırova Cumhuriyet Mahallesi İsmet
İnönü Caddesi Park Projesi
Darıca Balyanoz Koyu Sahil Düzenleme 1. Etap Projesi
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KE/PH.2.7.1 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor
aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığımızın atölyelerinde 2020 yılı içerisinde Kocaeli genelinde
çeşitli alanlarda; ferforje korkuluk ve kapı, kafes tel, panel çit ve jiletli tel çit yapımları ve
tamiratlarının yapımı, çelik köprü, paravan, halatlı korkuluk imalatı ve tamiratı, sahillere iskele
yapımı ve monte edilmesi, parklara ve yol kenarlarına kompozit duba ve çelik duba montajı,
sundurma ve benzeri çelik yapı imalatı ve tamiratlarının yapımı, CNC makinalarımızla tabela
yapımları çeşitli yazı ve panoların hazırlanması, ahşap köprü yapımı, yalı baskı malzemesi
hazırlığı ve uygulanması, soyunma kabinleri, duşlar, yönlendirme tabelaları, çevre çitleri, büfe,
güvenlik kulübesi, bina yapımları, mesire alanları ve park giriş kapıları yapımı, gözetleme
kuleleri yapımı, bank ve piknik masaları için malzeme hazırlığı, bungalov evlerin yapımı, yapılan
imalatlara boya cila vernik yapılması, bakım alanlarındaki donatı elemanlarının boyanması
cilalanması ve verniklenmesi, bina iç ve dış boyama işlerinin yapılması ve ahşap tabela boyama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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KE/PH.2.8.1 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde
sürdürmek.

ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
‘’Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik“
ve ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Enerjinin Etkin ve Verimli Kullanılmasına Yönelik
Yönetmelik” kapsamında yürütülen çalışmalar, her yılın mart ayında Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Ayrıca binalarımızın Enerji Kimlik Belgelerinin alınması ve
bina enerji etütlerinin yapılması da bu müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
Daire başkanlıklarımızın kullandığı elektrik, doğalgaz, binalarda yapılan ısı yalıtım çalışmaları,
tasarruflu ampul kullanımı, klima ve benzeri elektrikli araçların tasarruflu kullanılmasını
sağlamak üzere denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca; yenilenebilir enerji
kaynakları çalışmaları devam etmekte olup, Gençlik Parkı Güneş Panelleri ile yenilenebilir enerji
ihtiyacı da karşılanarak tasarruf yapılmıştır.

Gençlik Parkı Güneş Santralleri
192 panelle 240 m2 alanı kaplayan ve 31 kWh enerji üreten santral 2008 yılında devreye alınmış
olup, 2008-2020 yılları arasında 865.000 kWh enerji kazancı ve 413.000 TL mali kazanç
sağlamıştır. (2020 yılında 51.000 kWh enerji kazancı ve 40.000 TL mali kazanç sağlamıştır.)

KE/PH.2.9.1 Vatandaşlarımız tarafından kullanılan park, bahçe, mesire
alanı, sahil düzenlemesi vb. alanların elektrik tesisatı bakım, onarım ve
yapım çalışmalarını yürütmek.
Belediyemize ait 134 adet yeşil alanda bakım, onarım ve yapım çalışması yapılmış, yeşil
alanlar ve altyapılarının periyodik bakım, onarım ve sarf malzeme teminleri için 2.774.000,00
TL, 37 adet yeni yeşil alanda elektrik tesisatı yapımı için ise 2.538.000,00 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

Hazine Kapsamındaki Aydınlatma Faturaları Takibi İşleri
4628 sayılı elektrik piyasası kanunu gereğince; cadde, sokak, bulvar ve meydanların aydınlatma
bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili dağıtım şirketine (SEDAŞ)
ödenmektedir. Ödemenin gerçekleşmesi için, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanı içerisinde
bulunan aydınlatma abonelerinin Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Müdürlüğü tarafından
Bağlantı Sözleşmelerinin imzalanması ve aylık faturalarının onaylanması gerekmektedir.
Tahakkuk eden miktarın %20 ‘si Büyükşehir, % 10 ‘u ilgili İlçe belediyelerin hazine payından
kesilmektedir. Bu çerçevede 2020 yılında 700 aboneye elektrik giderleri için 1.824.562,00 TL
SEDAŞ’a ödeme gerçekleştirilmiştir.
Bu çerçevede 2020 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından, derneklerden gelen talepler
incelenmiş, değerlendirilip idarece belirlenen alanlara çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin
kurulumu yapılmıştır. Toplamda 3 tanesi engellilerin kullanımına uygun olmak üzere 33 adet
çocuk oyun grubu ve 17 adet spor aletleri grubu kurulmuştur.
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İMAR VE
ŞEHİRCİLİK
HİZMETLERİ
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İZMİT MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

KE/PH.3.1.1 2020 yılı sonuna kadar 1 adet kent meydanı yapımını
tamamlamak ve 4 adet millet bahçesi projesine başlamak.

KARTEPE KENT MEYDANI
Kartepe ilçesinde 32.000 m2’lik alana yapılacak olan kent meydanı projesinin içerisinde,
bir adet 109 m2 kafeterya, 1 adet 203 m2 sanat merkezi bulunmaktadır. Çeşitli ağaç ve bitki
görselleri arasında oturma bankları, aydınlatmalar yer almaktadır. Yeşil alanların dışındaki
zemin kaplamaları; mineral kaplı beton parke, granit ve bazalt plak taşlar olup; 26.000 m2 sert
zemin yapılmaktadır. Proje devam etmekte olup, 2020 yılında projeye 6.778.874,34 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

İzmit ilçesinde proje alanı yaklaşık 1.000.000 m2 büyüklüğe sahip olan millet bahçesi, İzmit Fuar
alanı ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahil şeridini içine alan Kocaeli sahil bandının İzmit körfezinin
bittiği doğu ucunda yer alır. Fuar alanı kısmında; düğün salonları, lunapark, sergi yapısı, eğlence
merkezi, gözlem kulesi, doğa müzesi, sessiz bahçe, rekreasyon iskelesi, sulak alan kısmında;
endemi bahçeleri, kuş gözlem platformu, yürüyüş alanları, anma tepesi, çocuk oyun alanları,
gün batımı terası, kuş gözlem evi, kürek kayık kulübü, performans festival çayırı, spor kulübü,
spor alanları içermektedir. Fikir projesi tamamlanan projeye 2020 yılında 354.000 TL harcama
gerçekleştirilmiş olup, proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmiştir.

MİLLİ İRADE MEYDANI PROJESİ
İzmit ilçesinde 44.000 m2 parsel alanına sahip Milli İrade Meydanı alanı için hazırlanan proje
kapsamında, üst örtü ile çevrili tek katlı yapılar içerisinde gençlere hizmet edecek kütüphane,
bilgi evi, büfe, kafe, ticari birimler, medyatek yapısı ile birlikte tasarlanan açık alanın farklı
zamanlarda pazar ve kermes alanı, buz pisti ,açık hava sineması, çocuk oyun aktiviteleri,
miting, sergi alanı festival alanı olarak kullanılmasına göre planlanmasını içermektedir. Mimari
Fikir projesi tamamlanmış olan proje kapsamında 2020 yılında 102.660,00 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

KE/PH.3.2.1 Kent estetiğini iyileştirme amacıyla 2 adet sokak cadde
sağlıklaştırılması yapmak.
Kent estetiğini iyileştirme amacıyla 2020 yılında,

GEBZE KIŞLA MİLLET BAHÇESİ PROJESİ
Gebze ilçesinde proje alanı, yaklaşık 56.89 hektar olan millet bahçesi içerisinde; yamaç tepesi,
futbol sahası, doğal gölet, çocuk oyun alanı, fitness alanı, tematik bahçeler, millet kıraathanesi,
koru patika, orman kafe, spor kafe, wc, bisiklet ve koşu yolu, otopark yer almaktadır. Mimari
ön projeleri kurumumuz tarafından tamamlanmış olup, uygulama projeleri Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
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•

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Şehit Er
Gökhanoğlu Sahil Parkı Duvar Boyama/
Resimlendirme İşi,

•

Kartepe İli, Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mah.,
Ormanya Kavşağı, Çamkonak Caddesi
Cephesine Ayaklarının Resim Boyama
Uygulaması Hizmet Alımı İşi,

•

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Pişmaniyeciler
Meydanında Bulunan Elektrik Trafosu ve
Köprü Ayağı Resim Boyama İşi,

•

İzmit İlçesi, Seka Park (Kongre Merkezi
Yanı) 3314 Ada 1 Parselden Geçen Dere
Duvarının Bakım, Onarım ve Resim
Boyama İşi,

•

Kocaeli İli, İzmit İlçesi Sınırlarında,
Alemdar Caddesi Üzerinde Yer Alan
Muhtelif Binalarda Cephe İyileştirme
Amacıyla Fotoğraflama, Fotoğraf İşleme
ve Dijital Ortamda Gösterilmesi İçin Proje
Hazırlanması Hizmet Alımı İşi

gibi projelerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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İZMİT YÜRÜYÜŞ YOLU PROJESİ
İzmit ilçesinin Hürriyet ve Cumhuriyet
caddesinde 1.400 m uzunluğundaki kısımda
yapılacak olan kentsel tasarım cadde
düzenlemesi projesidir. Bu kapsamda
Hürriyet caddesinin bir kısmı trafiğe kapatılıp
yayalaştırılacak, Cumhuriyet caddesi ise
2 şerit tek yön araç trafiğine uygun hale
getirilecektir. Cadde doğal taş ile kaplanacak
yer yer oturma birimleri aktivite alanları
aydınlatma elamanları ile zenginleştirilecektir.
Uygulama proje çalışmaları tamamlanmış
olan proje kapsamında 2020 yılında
592.360,00 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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KE/PH.3.3.1 Katılımcı planlama anlayışı ile dönüşüme konu alanlara ilişkin
imar planlarını hazırlamak.

•

Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyeleri
sınırları içerisinde Gebze-Darıca
LRT hattının değiştirilmesi amacıyla
hazırlanan imar planı değişikliği

•

Vatandaş ve Diğer Belediyelerin teklifleri
doğrultusunda hazırlanan plan tadilatı

Darıca Millet Bahçesi Planları

Başiskele İlçesi, B1-B2 nolu planlama
bölgesinde hazırlanan imar planı
değişikliği

•

İmar Durumu hazırlanması

•

ÇED Görüşlerin hazırlanması

Derince İlçesi, uygulama imar planı
revizyonu

•

Belediyemizin Yatırımları Doğrultusunda
hazırlanan plan değişikliği

•

Başiskele İlçesi, Ağaçlandırılacak
Alanların planlanmasına yönelik imar
planı değişikliği

•

Kocaeli sınırları içerisinde Kırsal Konut
Alan Sınırlarının Revize edilmesine
yönelik imar planı değişikliği

•

İzmit Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Planları
İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma ve Kabaoğlu Mahalleleri sınırları
içerisinde yaklaşık 500 hektarlık “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı”
ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli
nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı-plan notu değişikliği teklifi Belediyemiz Meclisinin 13.08.2020 tarih ve 308
sayılı kararı ile onaylanmış, yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş ve imar
planları kesinleşmiştir.

Katılımcı planlama anlayışı ile 2020 yılında,

•
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Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri sınırları içerisinde yaklaşık
91 hektarlık alanda yer alan eski Askeri Kışla alanı ve çevresinin Millet Bahçesi olarak
düzenlenmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve
1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği Belediyemiz Meclisinin 12.11.2020
tarih ve 440 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
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İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, Riskli Alana ilişkin daha önce imzalanmış
olan işbirliği protokolü iptal edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı(TOKİ) ve Belediyemiz arasında Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ile koordineli
şekilde yeni iş birliği protokoü imzalanmıştır. Alana ilişkin Fizibilite Analizi, İcmal ve Hak
Sahipliliği Listesinin güncellenmesi için ihale yapılmış olup süreç takip edilmektedir.
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Belediyemiz bünyesinde veri tabanı CBS sistemleriyle paylaşılmak üzere güncel tutulması
sağlanmakta olup meri üst ölçekli imar planları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre
düzenlenmiştir. Ayrıca 2019 yılı içerisinde kentsel dönüşüm alan sınırları ve Bakanlık tarafından
onaylanmış planlar sistem üzerinde güncellenmiştir.

KE/PH.3.4.1 Kent tarihine ve estetiğine katkı sağlayacak 2 yapının
restorasyon projesini tamamlamak.
Tarihi eserlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve kent hafızasının yeniden yaşatılması
için restorasyon projeleri hazırlatılmıştır. Bu kapsamda 2020 yılında;
•
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Kocaeli Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından tarafımıza gönderilen Kocaeli ilinde
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başlanmıştır.
bulunan ağır ve orta hasarlı binalar listesi tarafımızca yapılan arazi çalışmaları neticesinde

•

•

•

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultan Orhan
Mahallesi, 86 ada, 9 parselde bulunan
Tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapının
Rölöve Projesi Hazırlatılması Hizmet Alım
işi,
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akaçakoca
Mahallesi, 365 Ada, 9 Parseldeki Sivil
Mimarlık Örneğinin Rölöve, Restitüsyon
ve Restorasyon Projelerinin Hazırlatılması
Hizmet Alımı İşi,
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Hacıhasan Mah.,
G23B24D2C Pafta, 387 Ada, 1 Parseldeki
S.M.Ö. Yapının Rölöve, Restitüsyon
ve Rekonstrüksiyon Projelerinin
Hazırlatılması Hizmet Alımı İşi,
Sıra no : 2 olarak kayıtlı SEKA Lojman
Binası rölöve, restitüsyon ve restorasyon

projeleri hazırlatılması hizmet alım işi
doğrudan temini,
•

Kocaeli İli, Gebze ilçesi, Hacıhalil
Mahallesi, 1 pafta, 25 ada, 25-16
parsellerde bulunan Tarihi Kagir
Bedestenin Rölövesi hazırlatılması hizmet
alım işi doğrudan temini,

•

Kocaeli ili, Karamürsel İlçesi, Osmaniye
Mahallesi, 106 ada, 250 parselde yer alan
Uzundere (Uludere) Camii’nin; Rölöve,
Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
Hazırlatılması Hizmet alım işi,

•

İzmit Orhan Camii bilgilendirme tabelası
ve tanıtım kitapçığı yapım işi,

•

İzmit Kilezdere Köprüsü Bilgilendirme
Tabelası Yapım İşi,

gibi projelerin inşai uygulamaları KUDEB denetiminde takip edilmiştir.

güncellenmiş ve metruk binaların güvenlik bakımından doğurduğu sakıncaların, görüntü
kirliliğinin ve çevre sakinlerine verdiği rahatsızlıkların önlenmesi amacıyla 2016/15 No’lu
İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca metruk binalara ilişkin gerçekleştirilen çalışmaların takibi
yapılmaktadır.

•

Ayrıca 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (z) bendi gereği ilçe
belediyelerinin talepleri doğrultusunda yıkımlara araç gereç desteğinin sağlanmaktadır. Bu
kapsamda 2020 yılında 71 adet binanın yıkımı gerçekleştirilmiştir.

uygulama kontrolörlüğü yapılmıştır.

Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Ereğli
Mahallesi, 276 ada, 29 parselde bulunan
Tescilli Sivil Mimarlık Örneği (Çıpalı
Konak) yapı için,

•

Kocaeli ili, Karamürsel İlçesi, Ereğli
Mahallesi, 262 ada, 5,6,7 parsellerde yer
alan Tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapı
için,

Kocaeli ilinde bulunan ağır ve orta hasarlı binalar listesi (toplamda 1616 bina) tarafımızca
yapılan arazi çalışmaları neticesinde güncellenerek veri tabanı haline getirilmiş ve koordinasyon
sağlanması amacıyla Bakanlık, Valilik ve İlçe Belediyeler nezdinde erişime açılmıştır.
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Mail-i inhidam raporu hazırlanan 7 adet yapının yıkım ve söküm işleminde denetim görevi
gerçekleştirilmiştir.
Kocaeli ili sınırlarında yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların,
sit ve koruma alanlarının mevcut veri tabanına girilmesi hususunda çalışmalar yapıldı. Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescili ilan edilen sit, koruma alanlarına ve yapılara
ait koordinatlar ile ilgili parseller, netcad üzerinde işlendi. Yapılan çalışmalar yetkili kişiler
tarafından mevcut veri tabanına girildi. Çalışmalar devam etmektedir.
Kocaeli İli Sürdürülebilir Bütüncül Yeşil Alan Sistemleri ve Kıyı Alan Kullanımları Projesine
yönelik çalışmalara katılım sağlandı istenen rapor ve evraklar hazırlanarak teslim edilmiştir.
•

•

•

Ambarcı (Uzunlar) Köyü Cami’nin rölöve,
restitüsyon ve restorasyon projelerinin
hazırlatılması hizmet alım işi,

Kocaeli İli, Kozluk Mahallesi, G23B24D4B
Pafta, 3317 Ada, 1 Parseldeki 2 Adet
Silo yapısının Rölöve, Restitüsyon ve
Restorasyon Projelerinin Hazırlatılması
Hizmet Alımı İşi

•

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akmeşe Mahallesi,
2127 parselde bulunan, Akmeşe
Matbaası’nın rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazırlatılması
hizmet alımı işi,

Kandıra İlçesi, Akdurak M., 371 ada, 1
parselde yer alan, Eski Cezaevi Binasının
rölövesi ile yanındaki çeşmenin
rölöve,restitüsyon ve restorasyon
projelerinin hazırlatılması hizmet alımı işi,

•

Dilovası İlçesi, Tavşancıl M., Erdoğan C.,
Tavşancıl Myd. ve Fikri Bengi Cad.nin her
iki cephesinde, cephe rehabilitasyonu ve
sokak sağlıklaştırma projelendirme işi,

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Ambarcı
Mahallesi, 2635 parselde yer alan,

gibi projelerde KAİP sınırları içerisindeki tescilli ve tescilsiz yapılarda cephe iyileştirme ve sokak
sağlıklaştırması amacıyla projelerin hazırlatılması, hizmet alımı yöntemiyle devam etmektedir.

KE/PH.3.4.2 2020 yılı sonuna kadar 1 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon
projesi yapımına başlamak.

SEKA ALANI İÇERSİNDE YER ALAN 3319 ADA, 1 PARSELDE
BULUNAN TESCİLLİ LOJMANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ
İzmit ilçesindeki projenin toplam inşaat alanı 510 m2 olup bodrum, zemin ve çatı arası katından
oluşmaktadır. Şehit Aileleri Derneğine hizmet edecek bir yapı olarak planlanmaktadır. Proje
çalışmaları devam etmektedir.

KARAMÜRSEL İLÇESİ EREĞLİ EVLERİ RESTORASYONU
Karamürsel ilçesi Ereğli mevkiisinde bulunan binaların kapalı alanları 289 m2 ve 316 m2 olup,
binalar 3’er katlıdır. Çipalı Konak’ın taşıyıcı ve çatı sistemi, tavanlar, tabanlar, merdiven ve
korkulukları, kat ve köşe silmeleri ahşaptır. Binanın ön cephesinde çipa motifi bulunmaktadır.
Diğerinin ön cephesinde, 2 adet dükkan ve 2 adet konut bulunmaktadır. Duvarları, harman
tuğla, taşıyıcı sistem ahşap karkas, dışı sıvalı ahşap süs elemanları bulunmaktadır. 2020 yılında
tamamlanan proje kapsamında 571.869,74 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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KE/PH.3.5.1 2020 yılı sonuna kadar 2 adet hizmet tesisi yapımını ve Kocaeli
Yeni Adliye Kompleksi projesini tamamlamak.

KANDIRA BELEDİYE HİZMET BİNASI
Kandıra ilçesinde toplam kapalı alanı 13.896 m2 olan 7 katlı yapı içerisinde; otopark, sığınak ve
teknik hacimler, belediye hizmet birimleri, meclis salonu, meclis grup odaları ve 84 araçlık kapalı
otoparkı bulunmaktadır. Projede çalışmalar devam etmekte olup, 2020 yılında proje kapsamında
7.426.358,41 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

ULAŞIM VE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIKLARI
YENİ HİZMET BİNALARI DÖNÜŞÜMÜ
İzmit ilçesinde yer alan proje kapsamında toplam alanı 4.980 m2 olan ve bodrum kat, zemin kat
ve 1. kat olmak üzere 3 kattan oluşan mevcut yapının dönüşümü yapılmıştır. Bina içerisinde;
Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı için idari ofisler, dinlenme odaları, toplantı
odaları ve teknik hacimler bulunmaktadır. Tamamlanan projeye 2020 yılında 5.653.126,66 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.
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KOCAELİ YENİ ADLİYE KOMPLEKSİ PROJESİ
Kartepe ilçesinde yer alan Adliye Binası Projesinin toplam inşaat alanı
209.814,20 m2’dir. Açık alanı 144.252,05 m2 olan projenin 625 araçlık açık otoparkı
bulunmaktadır. Bodrum kat ve zemin kata ek olarak 6 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında
kapalı otopark alanı 31.000 m2 ve 2.028 araç kapasitelidir, 2 adet 168 ve 130 kişilik çok amaçlı
salon, 2 adet 100 m2 spor salonu bulunmaktadır. Zemin kattan itibaren 6 bloktan oluşan yapı;
hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri olacak şekilde iki ana bölümden oluşmaktadır.
Proje çalışması Belediyemizce tamamlanan projeye 2020 yılında 1.338.403,20 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

İZMİT BAĞÇEŞME İTFAİYE MÜFREZE BİNASI
İzmit ilçesinde toplam kapalı alanı 788,4 m2 olan yapı 3 katlıdır. 4 adet itfaiye aracı otoparkı ile
10 araçlık açık otoparkı vardır. Yapıda; teknik odalar, eğitim ve dinlenme salonları, yemekhane,
kütüphane, depolar, idari odalar, spor salonu ve yatakhaneler bulunmaktadır. Tamamlanan
projeye 2020 yılında 1.056.869,82 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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KÖSEKÖY İSTASYON CAMİİ CEPHE VE ÇATI YAPIMI
Kartepe ilçesinde yer alan mevcut camide, çatı yalıtımı, kaplaması, cephe tadilat ve boya
yapılmıştır. Tamamlanan projeye 2020 yılında 493.610,76 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2020 Faaliyet Raporu

HALK EKMEK SATIŞ BİRİMLERİ
İzmit, Gölcük, Kartepe, Kandıra, Derince, Dilovası, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde, 33 farklı
noktada 9 m2’lik halk ekmek satış birimleri oluşturulmuştur. Tamamlanan projeye 2020 yılında
473.490,85 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ BİNA VE EĞİTİM ALANI
İzmit ilçesinde yer alan projede, toplam kapalı alanı 1.841 m2 ve 2 katlı yapıda; kapalı garaj,
müdahale birimleri, idari birimler, 2 adet toplantı salonu, 67 araçlık otopark ve eğitim alanı ve
ıslak hacimler bulunmaktadır. Proje çalışması tamamlanan ve yapımına devam edilen projeye
2020 yılında 132.520,15 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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KE/PH.3.6.1 Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde
ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek.
2020 yılında 12 ilçede 54.321,07 m2 alanda kamulaştırma işlemleri yapılmış ve 40.186.227,09 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılında Projelere Göre Alan (m2) Dağılımı
31.115,44 m2

Yol Projeleri
Park ve Rekreasyon Alanları

Kent Meydanı, Otopark ve
Terminaller

13.464,39 m2
2.416,84 m2

Koruma Alanları

1.755,36 m2

Teknik Altyapı ve Belediye
Hizmet Alanları

4.573,74 m2

Raylı Sistemler

KAMULAŞTIRMASI YAPILAN BAZI PROJELER
Derince Limanı-D100 Karayolu-Tem Otoyolu Bağlantı Yolu ve Kavşak Projesi
Derince Limanı’ndan çıkan ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden transit olarak
otobana bağlanması ve TEM Körfez Bağlantısı ile İzmit Batı Kavşağı bağlantısı arasındaki
trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi, aynı zamanda trafik güvenliğinin sağlanması
amacıyla başlanılan proje kapsamında; 133 parselde 34.880,23 m2 alan ve 71 adet binanın
kamulaştırılması planlanmakta olup, 2020 yılı içerisinde; 7.615,90 m2 alan ve 19 bina
kamulaştırılmış, toplam 15.761,825,77 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Kalan 14.169,86 m2
alan ve 16 binanın kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Köseköy Koridoru-Alikahya Stadyum Yolu Projesi

251,68 m2

Mezarlık Alanları

2020 Faaliyet Raporu

İzmit Alikahya Stadyum Yolunun açılması amacıyla başlanılan proje kapsamında; 23 parselde
25.000,00 m2 alan ve 4 adet binanın kamulaştırılması planlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde
5.336,00 m2 alanın kamulaştırma işlemi tamamlanmış olup, 4.850.574,93 TL kamulaştırma
bedeli ödenmiştir. Kalan 19.663,85 m2 alan ve 4 adet binanın kamulaştırma işlemleri devam
etmektedir.

Kuruçeşme Tramvay Hattı Projesi
Tramvay Hattının, İzmit Kuruçeşme Mahallesine ulaştırılmasını sağlamak amacıyla
başlanılan proje kapsamında; 1 parselde 733,99 m2 alan ve 3 adet binanın kamulaştırılması
planlanmaktadır. 1 parselde 733,99 m2 alan ve 3 adet binanın kamulaştırılması için bedel tespit,
tescil ve teslim davaları açılmıştır.

746,62 m2

Dilovası Tavşancıl Rezerv Yapı Alanı Projesi

2020 Yılında Projelere Göre Harcama (TL) Dağılımı
25.694.897,30 TL

Yol Projeleri
Park ve Rekreasyon Alanları

85.797,00 TL

Mezarlık Alanları

1.202.030,00 TL

Raylı Sistemler

1.045.268,00 TL

Kent Meydanı, Otopark ve
Terminaller
Koruma Alanları
Teknik Altyapı ve Belediye
Hizmet Alanları

8.964.145,79 TL
207.793,00 TL
2.986,296,00 TL
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Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesinde 167.579,67 m2 alanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
“16.07.2020 tarih ve 148406” sayılı Olur’u ile “Tavşancıl Rezerv Yapı Alanı Projesi” kapsamında
Maliye Hazinesi adına 2942 sayılı yasa hükümlerine göre Kamulaştırma çalışmalarına
başlanmıştır. 2020 yılı içerisinde 14.255,16 m2 alan ve 1 adet bina için kamulaştırma işlemi
tamamlanmış olup, 11.308.998,00 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Kalan 153.324,51 m2
alanın kamulaştırma işlemleri devam etmektedir.
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KE/PH.3.7.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf
edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.

2020 Faaliyet Raporu

Faaliyeti Devam Eden Firma, Araç ve Uydu Takip Cihazı Bilgileri

ŞİRKET
1.257

Kocaeli sınırları içerisinde doğal yapısı bozuk alanlar, rezervini tamamlamış maden sahaları,
ağaçlandırma-park yapılacak alanlar belirlenip Belediyemizce projelendirilerek dolgu çalışması
sonrasında kent yaşamının (mesire alanı, park alanı, yeşil alan vb.) kullanımına sunulmaktadır.

ŞAHIS
1.256

TOPLAM
2.513

Projelendirilen alanların (Belediye Meclis Kararı ve ücreti karşılığında) rehabilitesi iştirakimiz
Kent Konut tarafından yapılmakta olup, kontrolleri Belediyemiz tarafından yürütülmektedir.
Kocaeli sınırlarında 2020 yılı içeresinde 2 adet hafriyat dolgu sahası faaliyete açılmıştır. Aynı yıl
içeresinde 5 adet sahanın dolgu çalışması tamamlanarak ağaçlandırma çalışması bitmiştir. İlimiz
sınırlarında 2020 yılı itibari ile 12 adet hafriyat dolgu sahası faaliyete devam etmektedir. Yıl
içeresinde hafriyat dolgu sahalarında 5.001,059 ton hafriyat bertarafı yapılmış ve 11.527.436,74
TL gelir elde edilmiştir.

ÇEKİCİ
757

D. KAMYON
260

KAMYON
323

ÇİFT ÇEKER
55

Y. RÖMORK
229

TOPLAM
1.624

Denetim Faaliyetleri
Geri Kazanım ve Geri Dönüşümün Sağlanması Amacıyla Yapılan Çalışmalar
Kocaeli sınırları içeresinde inşaat, yol, alt-üst yapı çalışmaları, firma veya kamu kurumlarınca
yapılan projeli işlerden çıkan nitelikli malzemenin (bitkisel toprak, stabilize, taş, grovak malzeme
vb.) geri kullanımı veya geri kullanılmak üzere geçici depolanması için izinler verilmektedir.
2020 yılı içeresinde verilen 1022 adet izin ile birlikte 1.894,216 m3 nitelikli malzemenin geri
kullanımı sağlanmış olup, buna karşılık 4.022,197 TL tutarında gelir elde edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize verilen denetim ve idari yaptırım yetkisi
kapsamında tüm il sınırları, İstanbul, Sakarya, Yalova Bölge sınırlarında gündüz-gece, hafta
içi-hafta sonu, uçak ve drone da kullanılmak üzere aralıksız teknik ekiplerimizce denetim
yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde kanun ve yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 2020
yılında 95 adet tutanak düzenlenmiş, tutanağa konu aykırılıkları kanunda belirtilen süre
içerisinde gidermeyen 1 şahısa toplamda 88.499 TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır.

Verilen izinler Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemine (HYBS) tanımlanarak, il sınırları içerisinde ki
hafriyat faaliyetleri tamamı ile kontrol altına alınmıştır. Sistem üzerinden ilçe, mahalle, malzeme
cinsi, miktar, ücret vb. veriler online raporlanabilir hale getirilmiş olup, bilgiler tüm denetim
birimleri ile paylaşılmaktadır.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Düzenlenmesi
Yönetmeliğin 24’üncü maddesince hafriyat faaliyetinde bulunan araçların alması gereken
hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi, Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi
üzerinden hazırlanmaktadır. 2 yıl geçerli olan belge 1 iş günü içerisinde teslim edilmektedir.
Belge için herhangi bir ücret alınmamaktadır.
NOT: Pandemi nedeniyle yıl içerisinde biten taşıma izin belgeleri Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi
tarafından otomatik olarak uzatılmıştır.
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KE/PH.3.8.1 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, ruhsat
müracaatlarına 5 iş günü içerisinde cevap vermek.

İLÇE BELEDİYELERİNİN HAZIRLADIĞI PARSELASYON PLANLARININ
ONAYLANMASI

AYKOME Şube Müdürlüğümüz tarafından ruhsat müracaatlarına 5 iş günü içerisinde cevap
verilmektedir. Ayrıca yapılan altyapı kazı çalışmaları %90 oranında ruhsatta belirtilen süre
içerisinde bitirilmektedir. 2020 yılı içerisinde 62 adet alt kurul toplantısı yapılmış olup, 10 adet
ceza tutanağı düzenlenmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi gereğince ilçe belediyelerinin
hazırlamış oldukları toplam 86 adet parselasyon planının 84 tanesi onaylanıp, 2 tanesi yapılan
kontroller sonucu Belediyesine iade edilerek yaklaşık 3.211 Ha alanda parselasyon planlarının
kontrol ve onayı yapılmıştır.

2020 Yılında Verilen Ruhsat Metrajı (m)

2020 Yılında Verilen Ruhsat Sayıları

İlçelere Göre Parselasyon Planı Onayı

Kurum

Metre

Kurum

İSU

120.173,00

İSU

121

Belediyesi

39

Adet

Onay

İade

Başiskele

20

-

DOĞALGAZ

12.915,80

DOĞALGAZ

ŞAHIS

7.622,60

ŞAHIS

8

Çayırova

2

-

SEDAŞ

6.728,00

SEDAŞ

26

Dilovası

8

-

TELEKOMÜNİKASYON

35.921,50

TELEKOMÜNİKASYON

557

Gebze

15

-

Gölcük

2

-

İzmit

4

-

Karamürsel

12

1

Kartepe

10

-

Körfez

6

1

Kandıra

5

-

84

2

TOPLAM

183.360,90

TOPLAM

751

KE/PH.3.9.1 2020 yılında Kocaeli’ndeki planlama ve haritalama çalışmaları
tamamlamak.

KARAMÜRSEL İLÇESİ, EREĞLİ 57 NOLU DÜZENLEME BÖLGESİ
AÇILMAMIŞ İMAR YOLLARININ PROJESİNİN HAZIRLANMASINA
ALTLIK OLACAK ŞERİTVARİ PLANKOTE İŞİ
Belediyemiz ile Üçöz Proje Mühendislik Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti. arasında
“Karamürsel ilçesi, Ereğli 57 No’lu Düzenleme Bölgesi Açılmamış İmar Yollarının Projesinin
Hazırlanmasına Altlık Olacak Şeritvari Plankote İşi” danışmanlık hizmet alımı kapsamında
10.08.2020 tarihinde 22.000,00TL+KDV bedel ile imzalanan sözleşme ile 11.08.2020
tarihinde çalışmalara başlanmış, arazi ve büro çalışmalarının ardından 03.09.2020 tarihinde
tamamlanmıştır. Söz konusu ihale kapsamında 4.164,68 metre imar yolu uzunluğunda,
‘‘Karamürsel ilçesi, Ereğli 57 Nolu Düzenleme Bölgesi Açılmamış İmar Yollarının Projesinin
Hazırlanmasına Altlık Olacak Şeritvari Plankote’’ işi gerçekleştirilmiştir.

18. MADDE İMAR UYGULAMASI
5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden 2020 yılında yaklaşık 451.1 Ha alanda 3194 sayılı
imar kanununun 18’inci madde uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Ortak proje kapsamında 18. madde imar uygulamaları
İlçe Belediyelerine destek amacıyla Kartepe ilçesinde 5 adet bölgede toplam 280.48 Ha alanda
3194 sayılı imar kanununun 18’inci madde imar uygulaması ilçe belediyeleri ile ortak proje
kapsamında yapılmıştır.

İFRAZ VE TEVHİD İŞLEMLERİ
5216 sayılı kanunun 7/c maddesine istinaden kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev
hizmetlerin gerektirdiği projelerin bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait veya tahsisli parsellerde
3194 sayılı kanunun 15 ve 16’ncı maddesine istinaden 2 adet imar uygulamasının yapımı
tamamlanmıştır.
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KOCAELİ’NDE NUMARATAJ GÜNCELLEMELERİ KAPSAMINDA ADRES
TABELALARININ YAPILMASI VE YERİNE MONTAJI
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci maddesinin (g) bendi gereğince alınan 18
adet meclis kararına ve talep edilen ihtiyaçlara istinaden, 2020 yılında 520 adet cadde-sokak
tabelası ve yaklaşık 2.000 adet kapı numarası levhası temin edilerek montajı yapılmıştır.

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ HİZMETLERİ
Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında, İlçe Belediyelerince 2020 yılında
gönderilen 13.161 adet ruhsat, iskan yeni numarataj talebi değerlendirilerek tamamlanmıştır.
Ayrıca ilgili Dairemize ulaşan 8.500’ün üzerindeki mesken, işyeri ve İmar Barışı Kanunundan
faydalanan ve Yapı Kayıt Belgesi alan binaların adres tespit işlemi, adres tespit tutanağı
düzenlenerek gerçekleştirilmiştir.

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGELERİ
3194 Sayılı İmar Kanunun 26’ncı maddesine ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 56’ncı
maddesi ve 5/9. maddesine istinaden 2020 yılında; 6 adet proje için yapı ruhsatı düzenlenmiş
ve 1 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
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İMAR MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN YAZIŞMALAR
Belediyemizin ilgili birimince, ilçe belediyeleri, vatandaşlar, Belediyemizin diğer birimleri ile
diğer kurum ve kuruluşlar tarafından imar mevzuatı hususunda tereddüte düşülen konular
hakkında gerekli inceleme, araştırma ve değerlendirme yapılarak, bilgi ve belge taleplerine cevap
verilerek, vatandaşlardan gelen proje yardımı talepleri, ruhsat ve denetim işleri için 2020 yılında
toplam 653 adet yazışma yapılmıştır.

İLÇE BELEDİYELERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAPI
RUHSATLARININ DENETİMİ İŞLERİ
Belediyemizce 5216 sayılı Kanunun 11’inci maddesi kapsamında, 01/10/2014 tarihi itibariyle;
konut, ticaret ve bunların dışında kalan 5.000 m2 ve üzerindeki yapılar için düzenlenecek yeni,
ilave, tadilat vb. tüm yapı ruhsatlarının ilçe belediyelerce onaylanmasının ardından 5 iş günü
içerisinde ruhsata esas mimari uygulama projeleri ile projelerin sayısallarının yer aldığı CD
yanında tapu kaydı, imar durum belgesi, gerekliyse ÇED raporu, plankote, istikamet rölövesi ile
aplikasyon krokisinden birer adet incelenmek üzere Belediyemize gönderilmesi istenmiştir. 12
ilçe belediyesi tarafından ruhsatı verilerek Belediyemize iletilen 4 adet projenin ruhsat denetimi
tarafımızca yapılmıştır.

İLÇE BELEDİYELERİNİN TANZİM ETTİKLERİ YAPI RUHSATI VE YAPI
KULLANMA İZİN BELGELERİNİN İNCELENMESİ
Faaliyet dönemi içerisinde, düzenli olarak her ay Belediyemize gönderilen; ilçe belediyelerince
düzenlenmiş olan yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgeleri üzerinde gerekli incelemeler
yapılarak, görülen eksik ve yanlışların düzeltilmesi hususu ilgili Belediyesine bildirilmiştir. Ayrıca
ilçe belediyeleri tarafından birimimize iletilen yapı ruhsatlarında geçen otopark bedelleri ile
Belediyemiz otopark hesaplarındaki dökümler karşılaştırılmıştır.

DÜZENLENEN TOPLANTI VE SEMİNERLER
Faaliyet dönemi içerisinde, İlçe Belediyelerinin imar biriminden sorumlu Teknik Başkan
Yardımcıları ile İmar Müdürlerinin katılımıyla “İlçe Belediyeleri tarafından yapılan imar
uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunlar ve tereddüte düşülen konularda İlçe Belediyeleri
arasında uygulamalarda bütünlük sağlanması” amacıyla 2 adet toplantı düzenlenmiştir.

KOCAELİ GENELİNDE BELEDİYEMİZCE İHTİYAÇ SAHİBİ OLDUĞU
TESPİT EDİLEN VATANDAŞLARA YAPILAN PROJE YARDIMI
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24/j maddesi uyarınca, İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı bünyesinde, Kocaeli’nde yaşayan, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek, fakirlik durumu tespit edilen bireylerin
yaptıracağı 100 m2’yi geçmeyen binalara ait yapı ruhsatı ve ruhsata esas projeleri için, 2020
yılında Belediyemize 5 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. ihtiyaç sahibi vatandaşlara
yönelik proje yardımı işi için;
“5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 24/j maddesi uyarınca Kocaeli’de
yaşayan, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince
değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları
içerisinde yaptıracağı, 100 m2’yi geçmeyen binalarının ruhsata esas projelerinin hazırlanması,
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yapı ruhsatı alınması ve teknik uygulama sorumluluğunun deruhte edilmesi işi” kapsamında
doğrudan temin dosyası hazırlanarak ASN Mimarlık Mühendislik ile sözleşme imzalanmış olup;
iş sözleşme süresinde devam etmektedir.

5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNUNUN 11. MADDESİNE
İSTİNADEN YAPILAN İMAR DENETİMLERİ
Faaliyet dönemi içerisinde; Başiskele ilçesi 43, Çayırova ilçesi 25, Darıca ilçesi 52, Derince
ilçesi 28, Dilovası ilçesi 41, Gebze ilçesi 102, Gölcük ilçesi 26, İzmit ilçesi 126, Kandıra ilçesi 53,
Karamürsel ilçesi 10, Kartepe ilçesi 40, Körfez ilçesi 26 olmak üzere toplam 572 adet ruhsatsız
veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı ile ilgili şikayet gelmiştir. Belediyemize iletilen şikayetlerin
tamamı ilgili birimimizin teknik ekiplerince mahallinde fotoğraflanmış olup, tespiti yapılan tüm
inşaat çalışmaları ile ilgili büroda uydu görüntüleri, halihazır haritalar, imar planları ve konunun
içeriğine göre yapılara ait ruhsata esas arşiv dosyaları üzerinde incelemeler yapılmıştır. Bu yıl
içerisinde gelen tüm şikayetler ile mevcut dosyalar hakkında gereğinin yapılması hususunda
ilçe belediyelerine 630 adet yazı yazılmış olup yapılan işlemler ile ilgili şikayet sahiplerine, resmi
kurumlara, tüzel kişilere ve Belediyemiz iç birimlerine 931 adet yazı gönderilmiştir.

3194 SAYILI İMAR KANUNU VE 3621 SAYILI KIYI KANUNU
KAPSAMINDA YAPILAN DENETİMLER
Faaliyet dönemi içerisinde; İl genelinde 3621 sayılı Kıyı Kanununa aykırı olarak yapıldığı yönünde
gelen 4 adet şikayet doğrultusunda işlem başlatılmış olup belediyesi ile gerekli yazışma ve
incelemeler yapılmıştır.

KAÇAK YAPI DÖNEM İZLEME RAPORU DÜZENLENMESİ
Kocaeli Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler
Genel Müdürlüğü’ ne sunulmak üzere yılda iki kez rutin olarak istenilen; “kaçak ve ruhsatsız
yapılaşmanın önlenmesine ilişkin bilgi ve belgeler ilçe belediyelerinden derlenerek rapor haline
getirilmiş ve Valiliğe iletilmiştir.

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 28. VE 40. MADDESİNE AYKIRI
YAPILAN UYGULAMALAR İLE İLGİLİ DENETİMLER
Faaliyet dönemi içerisinde 10 adet izinsiz kazı ve dolgu yapımı ile ilgili şikayet gelmiştir.
Belediyemize iletilen şikayetlerin tamamı ilgili birimimizin teknik ekiplerince mahallinde
fotoğraflanmış olup, tespiti yapılan tüm kazı ve dolgu çalışmaları ile ilgili büroda uydu
görüntüleri, halihazır haritalar ve imar planları üzerinde incelemeler yapılarak, ilgili mevzuatlar
kapsamında gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi hususu ilgili İlçe Belediyelerine yazı ile
bildirilmiştir.

İLÇE BELEDİYELERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAPI
RUHSATLARININ DENETİMİ İŞLERİ
Faaliyet dönemi içerisinde; 5216 sayılı Yasanın 11’inci maddesinin daha etkin kullanılması
amacıyla; 01/06/2014 tarihinden itibaren, 5.000 m2 ve üzerindeki belediyelerince yapı ruhsatları
verilen yapılardan imar şefliğince uygun bulunanların inşaat mahallinde kontrolü yapılmaktadır.
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KIRSAL VE
TARIMSAL
HİZMETLER
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2020 Faaliyet Raporu

KE/PH.4.1.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.

2020 YILI SERA YAPIMI VE SERA NAYLONU DESTEKLEME PROJESİ
Seracılığı geliştirme projesi kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı
seraları hasar gören çiftçilerimize teknik personellerimizin tespitleri ile sera naylonu desteği
verilmektedir. Bu çerçevede 2020 yılında, 200 çiftçimize % 50 hibeli, 36 ay ömrü olan
UV+AB+EVA+IR katkılı 353 top Sera Naylonu desteği verilmiş ve bu seralarda hastalık ve
zararlılar ile mücadelede başarı sağlanmıştır.

TARIMSAL SULAMA KANALLARI YAPIMI
Tarımsal sulama kanalları kapsamında 2020 yılında, Kocaeli genelinde bakıma ihtiyaç duyulan
sulama kanalları için malzeme desteği sağlanmış, sulama kanallarının kapalı sisteme çevrilmesi
için İSU Genel Müdürlüğü ile proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları başlatılmıştır.

TARIMSAL SULAMA GÖLETLERİNİN KONTROLÜ İŞİ
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü zamanında yapılmış olan 7 adet ( Denizli, Sipahiler, Sevindikli,
Ütük, Tahtalı, Çağırganlı, Toramanlar) tarımsal sulama amaçlı gölet bulunmaktadır. Göletlerin su
seviyesinin kontrol edilmesi, gerekli durumlarda vanaların açılarak derelere su verilmesi, sulama
sezonunda tarım arazilerinin sulanması için sulama kanallarına suyun kontrollü bir şekilde
iletilmesi ve sulama kanallarının fiziksel durumunun kontrolü sağlanmıştır.
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İSTATİSTİK VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI VE TARIM HARİTASI

MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİ DESTEKLEME PROJESİ

Kocaeli’nin Kırsal Mahallelerinde her yıl devam eden tespit çalışmaları sonucu elde edilen veriler
kayıt altına alınmaktadır. Kocaeli Tarım ve Hayvancılık Haritası düzenli olarak güncellenmektedir.

2020 yılında çiftçilerimize ekonomik anlamda gelir getiren yüksek verimli meyve fidanı destek
projelerimize devam edilmiştir. Bu kapsamda 250 çiftçimize yaklaşık 1.000 dekar tarım arazisine
dikilmek üzere % 50 hibeli 13.500 adet mavi sertifikalı ceviz fidanı, 5.650 adet Trabzon hurması
ve 3.600 adet doku kültürü kivi fidanı desteği sağlanmıştır.

TOPRAK, SU, YAPRAK, KALINTI ANALİZ HİZMETLERİMİZ
Çiftçilerimize ücretsiz olarak verdiğimiz toprak, su ve yaprak analizlerinde 2020 yılında
640 adet toprak analizi yapılmış, çiftçilerimize gübreleme ve bitki besleme konularında bilgi
aktarılmış, çıkan toprak analizi sonuçlarına göre çiftçilerimizin toprağına faydalı gübre tavsiyeleri
verilmiştir.

ÇİFTÇİ EĞİTİM VE YAYIM FAALİYETLERİ
50 kırsal mahallemizde uygulanan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ve Doğal Salma
Yumurta Tavukçuluğu Projelerinde talepte bulunan 200 çiftçimize yerinde uygulamalı eğitimler
verilmiştir. Çiftçi eğitimlerinde kullanılmak üzere biberiye yetiştiriciliği broşürü hazırlanmış, 3
adet broşür (ceviz yetiştiriciliği, toprak ve gübreleme, fiğ yetiştiriciliği) güncellenmiş, 15.000
adet çiftçi eğitim broşürü dağıtılmıştır. İl sınırlarında çiftçilik yapan üreticilerimiz ve tarımsal
kurumlar ile koordinasyon toplantıları yapılmıştır.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ
Alım Garantili Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi ile kırsal mahallelerimizde istihdamı
artırmak, çiftçilerimizin gelir düzeyini yükseltmek, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde
etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini
geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kandıra ilçemizin 35 mahallesinde 1.200 dönüm
arazide 100 çiftçimize 2.000.000 adet biberiye fidesi desteği verilmiştir.

AFETTEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEK PROJESİ
Dolu, sel gibi afetlerden dolayı ürünleri zarar gören 15 mahallemizden yaklaşık 100 çiftçimize
silajlık mısır ve erkenci fasulye tohumluk desteği verilmiş, toplamda 1.500 dekar araziye destek
sağlanmıştır.
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ZİRAAT MÜHENDİSLERİMİZ
İLE TEKNİK DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
Tarımsal üretim yapılan 350 mahallemizde
çiftçilerimizin uygun yetiştiricilik koşullarında
üretim yapması için yerinde tarım
danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Bu
çerçevede 2020 yılında, 1.250 adet sera, bağ,
bahçe ve tarla gibi üretim sahaları kontrol
edilmiştir.

KORUYUCU VETERİNER
HEKİMLİK HİZMETLERİ
Hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin
sağlık koşullarına uygun üretim yapması
için incelemeler yapılmakta, çiftçilerimizin
yetiştiriciliğini yaptığı hayvanların verim
ve sağlık durumları, tespit edilmektedir.
Çiftçilerimizi bilinçlendirme ve daha verimli
hayvancılık yapması amacıyla 2020
yılında 250 hayvancılık işletmesi yerinde
incelenmiştir.

YEM BİTKİSİ TOHUMU
DESTEKLEME PROJESİ
Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin
en fazla üretim gideri olan kaba yem
ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 yılı
Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi
uygulanmıştır. Bu projeyle, ilkbahar ve
sonbahar dönemlerinde 3.500 çiftçimize %
50 hibeli 800 ton yem bitkisi tohumu ( dane
mısır, silajlık mısır, sütotu, arpa, tritikale, yem
bezelyesi ) desteği sağlanmış, 70.000 dekar
alan desteklenmiştir.

PERMAKÜLTÜR VE ORGANİK
TARIMI GELİŞTİRME PROJESİ
İnsan sağlığına ve çevreye zarar veren
kimyasal ilaçlar ile gübrelerin azaltılması
amacıyla biyolojik ve organik ürünler
çiftçimizin kullanımına sunularak
desteklemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 40
çiftçimize % 50 hibeli organik ilaç desteği ve
organik katı gübre desteği verilmiştir. Kırsal
ve tarım turizmini desteklemek, yöresel
ürünlerin katma değerini arttırmak amaçları
ile Kandıra ilçesi Kurtyeri mahallesinde
permakültür bahçeleri desteği verilmiştir.

KE/PH.4.2.1 Hayvancılığı
Geliştirme faaliyetlerini
desteklemek.

ARICILIK MALZEMELERİ
DESTEK PROJESİ–RUŞET
KOVAN DESTEKLEME PROJESİ
2020 yılında, ilimizde teknik arıcılığı
desteklemek ve modern koşullarda bal
üretimine katkıda bulunmak amacıyla arıcılığı
geliştirme projeleri ile 140 arıcımıza ellerinde
kolonileri gençleştirmek ve ana arı üretimi
için yaklaşık 1.000 adet ruşet kovan desteği
verilmiştir. Ayrıca arı hastalık ve zararlılarını
azaltmak amacıyla yaklaşık 2.000 adet
polen tuzaklı plastik kovan altlığı desteği
sağlanmıştır.

KÜMES EKİPMAN MALZEMESİ
İLE TAVUK VE YEM DESTEĞİ
PROJESİ

Kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak,
istihdamı arttırmak, zorunlu besin ihtiyacını
karşılamak amaçları ile Doğal Salma Yumurta
Tavukçuluğu Projesi uygulanmıştır. Proje
kapsamında 2020 yılında, 40 çiftçimize %
50 hibeli 14.300 adet gezen tavuk, 221 adet
askılı yemlik, 199 adet askılı suluk, 112 adet 10
gözlü folluk, 17 adet 500 litrelik su deposu,
1.100 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta
öncesi yemi ve 1.200 adet 50 kg’lık paketler
halinde yumurta yemi desteği verilmiştir.

TARIMSAL YAPILARIN
MODERNİZASYONU
2020 yılında Kocaeli genelinde hayvan
refahına uygun fiziksel koşulları olmayan
tarımsal yapıların modernize edilmesi
amacıyla teknik destek sağlanmıştır. Tarımsal
işletmelerin gelirinin artırılması ve hayvan
yetiştiriciliği yapan üreticilerin modern
barınaklarda pazar değeri yüksek ürün elde
etmelerinin sağlanması için tip projeler
(Büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınakları,
Tavuk kümesi vb.) hazırlanmış ve talep eden
vatandaşlara verilmiştir.
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KE/PH.4.3.1 Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini
yükseltmek.
Kırsal mahallelerdeki fiziksel çevre ve sosyal altyapıyı oluşturan hizmet donatılarının, toplumsal
ihtiyaçları karşılayacak düzeyde hizmet vermesini sağlayarak, vatandaşlarımızın rahat ve
huzurlu bir yaşam sürmesi amacıyla destekleme çalışmalarımız devam etmektedir.
Kırsal Mahallelerimizde; Köy Odası, Köy Konağı, Sosyal Tesis, İbadethane, Şadırvan, Çeşme, Su
Deposu, Mezarlık, vb. yapıların tamir veya yeniden inşa edilmesi maksadıyla, 2020 yılı içerisinde
uygun görülen 570 talep için; kereste, seramik, çimento, kireç, kiremit, kalebodur, demir, hazır
beton vb. inşaat malzemesi desteği sağlanmıştır.

KIRSAL MAHALLELERDE FİZİKSEL ÇEVRE VE SOSYAL ALTYAPI
DONATILARININ YAPIM, BAKIM VE TADİLAT İŞİ
Kocaeli ili geneli mahallelerimizde; Köy Odası, Köy Konağı, Sosyal Tesis, İbadethane, Şadırvan,
Çeşme, Su Deposu, Mezarlık, vb. yapıların tamir veya yeniden inşa edilerek kullanılır hale
getirilmesi amaçlı, 78 yapı da çalışmalar yapılmıştır. Böylelikle mahallelerimizdeki atıl haldeki,
görsel ve fiziksel deformasyona uğramış ortak donatılar elden geçirilmekte, bakım ve tadilatı
tamamlandıktan sonra tekrar halkımızın hizmetine kazandırılmaktadır.

KIRSAL MAHALLELERDE KÖY FIRINI YAPIMI
Kırsal mahallelerimizin ortak kullanım alanlarında köy fırını yapımlarımız devam etmektedir.
Köy fırınları sayesinde mahalle halkının bir araya gelmesi sağlanmakta ve sosyal etkileşim
artırılmaktadır. İhtiyaç tespiti yapılan mahallelerimize 2020 yılı içerisinde 14 adet yeni köy fırını
yapılarak, mahalle halkının hizmetine sunulmuş, 12 adet fırının tamiratı yapılmıştır.

2020 Faaliyet Raporu

KIRSAL MAHALLELERDE SOSYAL TESİS YAPIMI
Mahalle halkının toplantı, sosyal etkinlik, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde ortak kullanımına
hizmet etmek amacıyla sosyal tesis çalışmalarımız devam etmektedir. Sosyal Tesisi olmayan
kırsal mahallelerde nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç önceliği dikkate alınarak değişik kapasitelerde
(Toplantı Salonu, Köy Odası, Köy Konağı, vb.) tesisler inşa edilerek hizmete alınmaktadır.
2020 yılı içerisinde 47 adet sosyal tesise malzeme desteği, bakım onarım ve tadilat çalışması
yapılmıştır.

ESKİ OKUL DÖNÜŞÜMLERİ
Mahalle halkının toplantı, sosyal etkinlik, kültürel ve eğitim faaliyetlerinde ortak kullanımına
hizmet etmek amacıyla, uzun süredir atıl olarak kalan eski köy okullarının gerekli tadilat
çalışmaları yapılarak hizmet verebilir ortamlara dönüştürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda
eski köy okullarının onarımları yapılarak sosyal tesis olarak hizmet vermesi sağlanmaktadır.
Bu kazanım ile yeni yapılacak bir sosyal tesis sürecinde yaşanabilecek zaman ve maliyet
kaybının önüne geçilmekte, böylelikle mahalle halkının ihtiyacını karşılayacak kapalı alanlar
elde edilmektedir. 2020 yılı içerisinde 11 adet eski köy okulu onarılarak halkımızın hizmetine
sunulmuştur.

KÖY KONAĞI YAPIMI
Sosyal tesisi olmayan kırsal mahallelerde nüfus yoğunluğu ve ihtiyaç önceliği dikkate alınarak
ortak kullanım amaçlı değişik kapasitelerde (Toplantı Salonu, Köy Odası, Köy Konağı, vb.)
tesisler, belediyemizin ve mahalle halkının destekleri ile sıfırdan yapılarak hizmete alınmaktadır.
Mevcut sosyal tesislerin bakım onarım ve tadilat çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı
içerisinde 17 adet mahalle konağının bakım onarım ve tadilat çalışması tamamlanmış, mahalle
halkının destekleri ile yapılan yeni 2 adet tesise malzeme desteği sağlanmıştır.

MUHTARLIK OFİSİ DESTEKLERİ
Muhtarlarımızın kamu hizmetlerini kesintisiz ve verimli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak
amacıyla, muhtarlık ofisi olmayan mahallelerimize gerekli yasal şartlar sağlanması şartıyla
imkanlar dahilinde muhtarlık ofisleri yapılmaktadır. Mevcut muhtarlıkların gerekli durumlarda
bakım onarım ve tadilatları karşılanarak hizmetlerine devam etmesi sağlanmaktadır. Bu
çerçevede 2020 yılı içerisinde 23 adet muhtarlık ofisinin bakım onarım ve tadilat çalışması
tamamlanmıştır.

İBADETHANE DESTEKLERİ
Halkımızın dini vazifelerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ibadethanelerin; yapım, bakım,
onarım ve tadilat çalışmalarında kullanılmak üzere inşaat malzemesi ihtiyaçları, bağlı oldukları
müftülük tarafında kurumumuza iletilmesi neticesinde keşif yapılarak, mevcut imkânlar
dahilinde gerekli malzeme ve işçilik desteği karşılanmaktadır. 2020 yılı içerisinde 245 onarım
ve 41 yapım projesi olmak üzere toplam da 286 adet proje için gerek duyulan; kereste, seramik,
çimento, kireç, kiremit, kalebodur, demir, hazır beton vb. inşaat malzemesi desteği sağlanmıştır.

YAPI DESTEKLERİ
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İbadethanelerin yapılarında kullanılmak üzere inşaat malzemesi desteğine devam edilmektedir.
2020 yılı içerisinde 202 farklı proje için gerekli inşaat malzemesi desteği sağlanmıştır.
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EĞİTİM KURUMU DESTEKLERİ
Kırsal mahallelerdeki okullarımıza ağırlıklı olmak üzere dini eğitim veren resmi kurumlara, il veya
ilçe milli eğitim müdürlükleri ile müftülükler üzerinden gelen resmi taleplere göre gerekli keşifler
yapılarak, imkânlar dâhilinde inşaat malzemesi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 2020 yılı içerisinde
52 eğitim kurumunun malzeme ihtiyacı karşılanmıştır.
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KIRSAL MAHALLELERDE KÖY ÇEŞMESİ YAPIMI
Mahalle halkının içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere ortak olarak kullandıkları çeşmelerin
yapım ve bakımları için gerekli inşaat malzemesi desteği sağlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde
kırsal mahallelerimizde 3 adet köy çeşmesi yapılmış, 25 adet çeşmenin bakımı için gerekli
malzeme desteği sağlanmıştır.

KIRSAL MAHALLELERDE MEZARLIK DESTEKLERİ
Kırsal Mahallelerde yer alan mezarlıkların çevre düzenlemesi için gerekli olan beton pano,
beton direk, tel çit, galvaniz kapı ile temizlik ve defin işlemlerinde kullanılan malzemelerin
saklanması için depo ve şadırvan ihtiyaçlarının karşılanması için inşaat malzemesi ve işçilik
desteği sağlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde kırsal mahallelerimizdeki 12 adet mezarlığa çevre
düzenlemesi desteği sağlanmış, 13 adet mezarlığın depo ve şadırvan tamiri için malzeme desteği
verilmiştir.

MUHTAÇ VATANDAŞ DESTEKLERİ
Yaşanan afetler veya imkansızlıklar sebebiyle yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın,
Belediyemizin ilgili birimi tarafından uygun görülmesi şartıyla ekiplerimiz tarafından yapılacak
teknik keşif sonrası belirlenen miktarda inşaat malzemesi desteği sağlanmaktadır. Bu çerçevede
2020 yılı içerisinde 16 muhtaç vatandaşımıza destek sağlanmıştır.

KIRSAL MAHALLELERDE SU DEPOSU YAPIMI
MİNARE DESTEKLERİ
Kırsal mahalle camilerinin minare yapım ve bakım çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı
içerisinde bakıma ihtiyaç duyan 9 adet minarenin tespit edilerek tadilatları yapılmış, minaresi
olmayan camiler için 1 adet çelik minare yapılmış olup, ihtiyacı talep doğrultusunda karşılanmaya
devam edilmektedir.

Kocaeli ili genelinde tarım arazilerinin sulanabilmesi ve Hayvan İçme Suyu amaçlı farklı
ebatlarda (10-20-30m3), 2020 yılı içerisinde toplam 1 adet su deposu yapılmıştır. Böylece yaz
aylarında sulama sıkıntısı çeken tarım arazileri sulanabilir duruma getirilmiş ve su bulmakta
zorlanan yaban ve çiftlik hayvanları için içme suyu kaynağı sağlanmıştır. Eskiyen ve tahribata
uğrayan su depoları tespit edilerek bakım ve tadilatları yapılmıştır.

KUBBE KAPLAMALARI
Belediyemiz tarafından, ibadethanelerin kubbe kaplamaları için gofrajlı Alüminyum ve kurşun
levha desteği sağlanmaktadır. 2020 yılı içerisinde 14 adet ibadethane için toplamda 22.988 kg
gofrajlı alüminyum ve 30.000 kg kurşun levha desteği sağlanarak kubbeler kaplanmıştır.

ŞADIRVAN VE WC
İbadethanelerin Şadırvan ve WC kısımlarında kullanılmak üzere inşaat malzemesi desteğine
devam edilmektedir. 2020 yılı içerisinde 28 farklı proje için gerekli inşaat malzemesi desteği
sağlanmıştır.

CAMİ LOJMANI
İbadethane görevlileri tarafından kullanılan cami lojmanlarının yapım ve bakım çalışmaları
devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 33 farklı proje için gerekli inşaat malzemesi desteği
sağlanmıştır.
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SU KAZALARI ENGELLEME HİZMETLERİ (KOSKEM)

KE/PH.5.1.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımız, 12 ilçemizde bulunan 18 adet itfaiye
istasyonu ile vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları her an ulaşarak mağduriyetlerinin giderilmesi
amacıyla yıl boyunca 7 gün 24 saat faal ve aktif olan bir birimimizdir.

2.721

Kurtarma: İntihar, Kapı açma, Hayvan Kurtarma, Su Baskınları
Endüstriyel Yangın: Fabrika ve İşyeri Yangınları
Yapısal Yangınlar: Ev ve Baca Yangınları
Orman, Arazi ve Diğer Yangınlar: Orman, Ot, Araç, Trafo,
Lastik, Çöp vb. Yangınları

2005-2020 Yılları Arasında Kurtarma İstatistikleri

860

639

965

1.446

1.230

1.776

1.529

1.822

2015

2016

2017

2018

2019

2020

475
2011

2014

326
2010

584

361
2009

2013

304
2008

632

179
2007

2012

205

Diğer Yangınlar

2006

Yapısal Yangın

75

Endüstriyel Yangın

2005

Kurtarma

139

886

Trafik Kazaları

146

433

519

2.227

3.970

2019
2020

4.032

Toplam Yangın ve Kurtarma İstatistiki Verileri

Kocaeli sınırları içerisindeki Karadeniz ve Marmara sahillerinde, halkımızın güvenli bir şekilde
deniz aktiviteleri yapmaları amacıyla Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM)
tarafından yürütülen su kazalarını engelleme hizmeti; İlimizdeki 11 bölgede haftanın 7 günü
10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilmiş, 2020 yılı yaz döneminde görev bölgelerimizde
çalışma saatleri arasında 1.822 kişi kurtarılmıştır. Su kazaları engelleme hizmetleri ile ilgili
istatistiki veriler incelendiğinde, yıllar geçtikçe boğulma vakalarında azalma, kurtarılan insan
sayısında artış gözlemlenmektedir. Geçmiş yıllarda çift hanelerde olan boğulan kişi sayısı,
günümüzde yapılan faaliyetler sonucunda tek hanelere düşürülmüş olup, 2018-2019-2020 yılı
yaz döneminde, görev bölgemizde ve görev saatleri içinde boğulma vakası yaşanmamış, sezon
kayıpsız olarak kapatılmıştır.

İlimiz sahillerindeki su kazaları engelleme hizmeti, Belediyemiz birimleri, sivil toplum kuruluşları
ve gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan 117 kişilik ekiple yapılan ortak çalışma sonucunda
gerçekleştirilmiştir. Proje, ülkemizde bir ilk olup, halkımız ile yerel yönetimimizin kaynaşmasına
örnek teşkil etmiştir.
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Su Kazaları Engelleme Hizmetinde Görev Alan Birim ve STK’lar
•

KBB İtfaiye Dairesi Başkanlığı

•

Gönüllü İtfaiyeciler

•

KBB Zabıta Dairesi Başkanlığı Güvenlik
Şube Müdürlüğü

•

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAGDER)
Kocaeli Şubesi

•

KBB Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı Ambulans Birimi

•

Kocaeli Yüzme Kulübü

•

Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde
Arama Kurtarma (YÜDAK)

•

KBB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

•

KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı

2020 Faaliyet Raporu

Sahillerimizde su kazaları hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanan
broşürler, yaz dönemi boyunca çalıştığımız bölgelerde dağıtımı yapılmıştır.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara ve Karadeniz sahillerinde görev yapılmayan
bölgelerde, KOSKEM ekipleri tarafından arama-kurtarma ve tarama çalışmaları yapılmış, Kocaeli
Valiliği bünyesindeki ekip çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
KOSKEM bünyesindeki cankurtaranlık çalışmalarına destek veren tüm personel, Kamu
Kurumları, Sivil Toplum Örgütleri ve Gönüllü İtfaiyecilere teşekkür edilmiş, Büyükşehir Belediye
Başkanımız Sn. Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN imzalı teşekkür belgeleri verilmiştir.

KÖY TANKERLERİ

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) tarafından İlimiz sahillerinde
yürütülmekte olan su kazaları engelleme hizmeti (15.06.2020-13.09.2020) sırasında;
sahillerdeki vatandaşımıza, ilgili birimimiz bünyesinde bulunan ambulanslarda görev yapmakta
olan Acil Tıp Teknisyenleri tarafından tansiyon ölçümü, kramp, kalp ve yaralanma 483 kişiye
müdahale edilmiştir.

Kocaeli sınırları içerisindeki kırsal yerleşim alanlarında, yangınlara daha etkin ve kısa zamanda
müdahale edilebilmesi amacıyla, Belediyemiz tarafından 2012 yılından itibaren toplam 79 adet
köy tankeri dağıtımı yapılmıştır. Bu tankerlerden halihazırda 78 adedi faal olarak kullanılmakta
ve tankerler 3 ton su kapasitesine sahip olup traktör miline takılarak çalıştırılmaktadır. Bu
tankerleri kullanacak vatandaşlarımıza gönüllü itfaiyecilik eğitimleri ve tankerle ilgili pratik
eğitimler verilmektedir. Köy tankerlerinin periyodik bakım ve onarımları düzenli olarak
yapılmakta, sürekli faal olması sağlanmaktadır.

AFETE HAZIRLIKLI OLMA VE SİVİL SAVUNMA İŞLERİ
•

•

Proje kapsamında 2020 yılında;
•

•

Yaz sezonu öncesi ve sonrasında,
sahillerimiz ile ilgili Kocaeli Valiliği ve
Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde,
ilgili Kurumlarla gerekli tedbirler ve
sezon sonu değerlendirme toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Sezon öncesi cankurtaranlık
çalışmalarında dünya standartları,
Mavi Bayrak kriterleri ve TSSF’nin
standartlarına uygun olarak, Kocaeli
Sahillerinde görev alacak tüm
personelimize profesyonel eğitmenler

tarafından havuz eğitimi verilmiş,
cankurtaranlık belgesi olmayan ya
da süresi geçen personelimize ve
gönüllülerimize bronz ve gümüş
cankurtaranlık bröveleri aldırılmıştır.
•

Sezon başında ilk iş olarak tüm sahil
bölgelerimizde halkımızı bilgilendirme ve
uyarı bilgileri içeren ( rip (çeken akıntı)
akıntısı tehlikesi hakkında ) tabelalar
dikilmiş, üzerlerine 2 ‘şer adet 30’ar metre
ipli can simitleri asılmıştır. Görev alanımız
içerisinde olan tüm sahillerimize emniyet
şeridi (mantarlama) çekilmiştir.
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Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet
Binası ve bağlı Hizmet Birimlerinin
(Daire Başkanlıkları, bağlı şirketler)
Afet, Acil Durum ve Eylem Planlarının
Güncellenmesi (Sabotaj, yangın ve tabii
afetler) yapılmıştır.
TAMP – Büyükşehir (Büyükşehir Afet
Müdahale Planı hazırlanarak kitapçık
halinde basımı yapılmış, İlgili Daire
Başkanlıklarına gönderilmiş. Planın Alt
Detay Planlamaları hazırlanarak ilgili
Daire Başkanlıklarına ve İştiraklere
gönderilmiştir.

•

TAMP – Büyükşehir (Büyükşehir
Afet Müdahale Planı ve Planın Alt
Detay Planları hakkında İlgili Daire
Başkanlıklarına ve yöneticilerine gerekli
seminer ve eğitimler verilmiştir.

•

TAMP - Kocaeli (Türkiye Afet Müdahale
Planı-Kocaeli) Güncellemeleri yapılmıştır.

•

Büyükşehir Belediyesi Hizmet
Birimlerince oluşturulan İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurullarına katılarak
ilgili hizmet birimlerinin risk analizi
çalışmalarına eşlik edilmiştir.

KE/PH.5.2.1 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz
çalışmalarını yapmak.

KOCAELİ’NDE YAPILACAK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
PLANLARINA ALTLIK JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK ETÜTLERİN
YAPILMASI)
Kocaeli sınırları ve mücavir alanlar içerisinde 06.10.2008 tarihli ve 10337 sayılı plana esas
jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve mikro bölgelendirme etüt genelgesi doğrultusunda revizyon imar
planları, mevzi imar planları ve ilave imar planlarına esas olmak üzere Müdürlüğümüzce 2020
yılı içerisinde 3 adet 1/1000 ölçekli imar planına esas jeolojik, jeofizik, jeoteknik çalışmalar
yapılmıştır.
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HEYELAN VE DOĞAL AFET TEHLİKELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

EĞİTİM HİZMETLERİ

İlimizde meydana gelen heyelanlara yönelik çalışmalar belediyeler ve vatandaşlarımızdan gelen
talepler doğrultusunda teknik personelimiz tarafından yerinde gözlemsel inceleme sonucu rapor
hazırlanarak taleplere cevap verilmektedir. 2020 yılında 4 adet heyelana yönelik gözlemsel
rapor hazırlanmıştır.

Tüm Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle eğitim hizmetlerimiz
de etkilenmiş, ancak ilgili Bakanlıklarımızın ve Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda eğitim
hizmetlerimiz, COVİD-19 tedbirleri uyarınca gerekli tedbirler alınmak kaydı ile devam etmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı gereğince kurum, işyeri, tesis ve işletme çalışanları arasından
acil durum ekibi olarak belirlenenlere, acil durum ekibi eğitimleri verilmiştir. İşyeri, tesis ve
işletme çalışanlarının acil durum ekibi dışında kalkan diğer personeline ise Yangın Önleme ve
Söndürme Eğitimi ve talebe göre iki saatlik bilgilendirme seminerleri verilmiştir.

İMAR PLANINA ESAS YAPILAN JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜTLERİN
YERLEŞİME UYGUNLUK HARİTASINA İŞLENMESİ VE ZEMİN VERİ
BİLGİ BANKASININ OLUŞTURMAK
Büyükşehir Belediyemiz sınırlarında yapılmış bulunan Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylı
imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları sayısal olarak arşivlenmektedir. İlimize ait
tüm zemin verileri girilerek bir zemin veri bilgi bankası oluşturulacaktır. Çalışmalar devam
etmektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile ülkemizin tüm itfaiyecilerinin gruplar halinde
itfaiyemize sevk edilerek, hizmet içi eğitimlerinin verilmesi hizmetine, 2020 yılında da devam
edilmiştir. 2010 yılından bu yana 213’ü büyükşehir belediyesi, 536’sı il belediyesi, 1.271’i ilçe
belediyesi ve 151’i yabancı ülkelerden gelen personel olmak üzere toplam 2.171 itfaiyeciye eğitim
verilmiştir.

Eğitim Alan Belediyelerin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2011-2020)

KE/PH.5.3.1 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği yaparak bilgi
ve farkındalık düzeyini artırmak.

Belediye Bölgesi

GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK ÇALIŞMALARI
Gönüllü itfaiyeciliğin başladığı 2001 yılından bu yana -2020 yılında 5 dönem halinde 98 kişi109 dönem halinde 1.819 kişiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği
kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev almak isteyen gönüllü itfaiyeci adaylarına 40
ders saati gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verilmiştir.

İlçelere Göre Gönüllü İtfaiyeci Müfreze ve Aktif Gönüllü İtfaiyeci Sayısı
199

Müfreze Sayısı
Gönüllü İtfaiyeci Sayısı

26

48

39

41

103

13
1
Körfez

2
Kartepe

Karamürsel

1

4

170

Kandıra

1

2
İzmit

Gebze

Gölcük

3

4
1
Dilovası

2
Derince

Darıca

1
2

17

27
3
Başiskele

Kişi

Oranı %

Marmara Bölgesi

69

278

13

Ege Bölgesi

65

432

16

Karadeniz Bölgesi

116

513

29

Akdeniz Bölgesi

23

143

6

Doğu Anadolu Bölgesi

53

227

10

İç Anadolu Bölgesi

68

323

15

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

23

104

4

Yabancı Ülke

16

151

7

TOPLAM

433

2.171

100

2020 yılında eğitim çalışmaları kapsamında 32.393,28 TL gelir elde edilmiştir. Bu çerçevede;
•

170

Belediye Sayısı

•

İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi “İtfaiyecilik ve Yangın
Güvenliği Bölümü” öğrencilerine,
İtfaiyelerde İş Organizasyonu, Uçak
Yangınlarına Müdahale ve Kurtarma,
Yangına Müdahale ve Arama-Kurtarma
konularında meslek dersi için öğretmenlik
hizmeti verilmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gönüllü
İtfaiyecilik Yönetmeliği kapsamında
İtfaiye Dairesi Başkanlığında görev almak
isteyen gönüllü itfaiyeci adaylarına 40
ders saati gönüllü itfaiyecilik eğitimleri
verilmiştir.

•

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan
işbirliği ile ilimizdeki tüm ilköğretim okulu
ve liselerimize 2010 yılında başlayan
1 ders saati Yangın Güvenliği konulu
seminer ve eğitimler verilmesi faaliyeti
sürdürülmüştür.

•

Yaz mevsiminde orman yangınlarına
karşı, kış mevsiminde baca yangınlarına
karşı uyarılar yayınlanmış, hemşerilerimiz
uyarılmıştır.

Eğitim faaliyetlerinin COVID-19 tedbirleri kapsamında ilgili Bakanlıkların talimatları
doğrultusunda 2021 yılında da devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
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KE/PH.5.3.2 Paydaşlarla işbirliği yaparak depreme yönelik bilgi ve
farkındalık düzeyini artırmak.
Teknik personelimiz, AFAD Eğitmen Eğitimi Programı sonucu aldıkları sertifikalar
doğrultusunda Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezimizde eğitim vermektedir. Bu
eğitimlerde farklı şiddetlerde depremler yaşatılarak deprem anında, sırasında ve sonrasında
neler yapılabileceği hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. 1 Ocak 2020 ile 13 Mart
2020 tarihleri arasında merkezimizde toplam 2.480 kişiye deprem eğitimi verilmiştir. Ayrıca 1
Ocak 2020 ile 13 Mart 2020 tarihleri arasında 3 farklı okulda deprem tatbikatı yapılarak 1.470
öğrenciye eğitim verilmiştir.

2020 Faaliyet Raporu

Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi
Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin
ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan bir eğitim
projesidir.
Mahalle gönüllülerine Afet öncesi, sırası ve sonrasında bilimesin ve yapılması gerekenlerle ilgili
eğitimler verilecektir. Afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel
Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılacaktır.
Mahalle muhtarı, imam, öğretmenler ve kanaat önderlerinden oluşan bilinçli gönüllüler toplum
temsilcileri durumundadırlar. Toplum temsilcileri olası bir afet durumunda, yardımların en çabuk
ve doğru şekilde ulaştırılması, kayıp kişilerin tespiti için en kısa sürede iletişime geçilebilecek
kesimlerdir. Çünkü bu kişiler yaşadıkları bölgeyi en iyi tanıyan ve yerel halka en yakın ilişkilere
sahip kişilerdir. Her biri bulundukları sosyal çevre içerisinde söz sahibidir. Rol model olarak
yönlendirici etkileri vardır. Yerel projelerin tabana yayılma sürecinde en kolay ve en hızlı
çalışabilecek gruplar olarak gösterilmektedirler.
Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi 1. etap kapsamında İzmit, Derince, Gölcük,
Karamürsel ve Körfez İlçelerinde toplam 22 mahallede eğitimler verilmiştir.
1 Ocak 2020 ile 12 Mart 2020 tarihleri arasında, kalan diğer ilçelerdeki uygulamalarla ilgili 2. etap
çalışmaları için protokol yenilenmiş ve saha çalışmalarını tamamlanmıştır. Pandemi sürecinden
dolayı proje tamamlanamamıştır.

Kocaeli Afetlere Hazır Anneler Projesi

17 Ağustos Anma Etkinlikleri

Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’nde öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireylere
deprem eğitimleri veriliyor. Merkezde çocuklara verilen eğitimlerin ev içerisinde daha
uygulanabilir olması için “Afetlere Hazır Anneler” projesiyle, annelerin de eğitim alarak afetlere
karşı bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında afet bilinci eğitimi, eğitmen sertifikası bulunan Zemin Deprem İnceleme
Müdürlüğü personelleri tarafından verildi. Eğitimde afet bilinci, KBRN, afetlerde ilkyardım ve
yangın, psikolojik ilkyardım, yapısal olmayan risklerin azaltılması (eşya sabitleme) ve gözlemsel
mahalle tehlike analizi eğitimleri verildi. Eğitime katılan annelere Aile Afet Planı uygulamalı
olarak öğretildi. 1 1 Ocak 2020 ile 12 Mart 2020 tarihleri arasında 6 farklı yerde toplam 306
anneye eğitim verilmiştir. Projemiz saha uygulaması olduğundan dolayı pandemi sürecinde
eğitim yapılamamıştır.

Belediyemiz gelenekselleştirerek her yıl düzenlediği 17 Ağustos Anma Etkinlikleri kapsamında
2020 yılında da İzmit yürüyüş yolu Fevziye Camii mevkiinde stant kurmuştur. Yürüyüş Yolu’na
kurulan stantta, Deprem Gerçeği ve Kentleşme Çalıştayı, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim
Merkezi ve Büyükşehir Belediyesinin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren dergi
ve kitapçıklar vatandaşlara verilmiş, bunların yanı sıra stant da bulunan görevli personel,
fotoğraflarla Büyükşehir Belediyesinin deprem ile ilgili gerçekleştirdiği eğitim ve diğer
faaliyetlerle ilgili vatandaş bilgilendirilmiştir.

Tedbiri Mekan Projesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile
Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğümüzün ortaklaşa gerçekleştirdiği Tedbiri Mekan Projesi,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından hibe desteği almıştır.
65 yaş ve üzeri bireylerin deprem felaketinden görebilecekleri zararları en aza indirmek, önlem
alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde yaygınlaştırmak, eğitim faaliyetleri düzenlemek
ve her vatandaşın temel bir insan hakkı olan daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir
çevrede yaşama hakkına katkı sağlamak amacıyla, ana hedefi Yapısal Olmayan Risklerin
Azaltılması(YORA) olan projede görevlendirilen personellerimiz afet eğitimi, eşya sabitleme,
bilgilendirme/bilinçlendirme ve materyal desteği ile projeye katkı sunacaklardır.
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173
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2020 Faaliyet Raporu

YANGIN EMNİYET TEDBİRLERİNİN DENETİMİ HİZMETİ

KE/PH.5.4.1 Binaların yangından korunmasına yönelik önlemlerin alınması
için denetim faaliyetlerini sürdürmek.

PROJE İNCELEME VE UYGUNLUK GÖRÜŞÜ VERİLMESİ HİZMETİ
Kamu kurum ve kuruluşları ile kuruluşlarca yapılacak her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin
projeleri, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli
olan kriterler göz önünde bulundurularak kontrol edilir ve yapı ruhsatı vermeye yetkili kurumlara
itfaiye kurum görüşü verilir. Kurumlarca talep edilen imar planı değişikliği, yer seçimi ve tesis
kurma izni, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) vb. konularla ilgili itfaiye kurum görüşü verilir.
2020 yılında bu konularla ilgili 180 adet kurum görüşü verilmiş, 245.150,18 TL ücret tahsil
edilmiştir.

Özel kişi ve kuruluşlarca kullanılacak olan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin,
işletmeye alınması sırasında ilgili mevzuat gereğince açma ve işletme izni veren kurumlarca
istenen yangın emniyet (itfaiye) raporları için, Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik hükümlerince denetimler yapılmakta ve eksiği bulunmayan işletmelere bu
rapor düzenlenmektedir. Ayrıca kamu ve özel kurumların denetlenmesi ile ilgili Valilik ve
Kaymakamlıklar uhdesinde kurulan komisyonlarda görev yapılmakta, kamu ve özel kurumlar
yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenmektedir.
Yangın emniyet tedbirleri ile ilgili 2020 yılında işletmelere 4.028 denetim yapılmış, 2.775 rapor
verilmiş ve 551 tutanak tutulmuştur. Verilen hizmetler kapsamında toplam 4.638.382,54 TL
gelir elde edilmiştir.

Yangın Emniyet Tedbirleri Yönünden Yapılan Denetim ve
Verilen Rapor Sayısı

Binaların Kullanım Sınıfları

Binaların Kullanım Sınıfları

Adet

Konutlar

1

Konaklama Amaçlı Binalar

3

Kurumsal Binalar

4

Büro Binaları

2

Ticaret Amaçlı Binalar

3

Endüstriyel Yapılar

54

Toplanma Amaçlı Binalar

5

Depolama Amaçlı Tesisler

9

Yüksek Tehlikeli Yerler

3

Karışık Kullanım Amaçlı Binalar

1

Vaziyet Planı

26

İmar Görüşü

69

TOPLAM

180

174
174

Tutanaklı
Bekleyen Yer
Sayısı

İşletme
Ruhsatına
Esas Rapor

İskâna Esas
Rapor

Konutlar

76

3

-

71

Konaklama Amaçlı Binalar

113

40

30

3

Kurumsal Binalar - Eğitim ve Sağlık

282

51

131

9

2.288

280

1.806

22

AVM - İş Merkezleri

5

2

3

14

Endüstriyel Binalar

873

151

576

37

Konut + İşyeri

36

-

-

35

Depolama Amaçlı Binalar

191

20

138

16

Akaryakıt İkmal İstasyonları

56

4

34

3

Rapor güncelleme (Ek-3)

53

-

53

-

Komisyon Denetimleri (Valilik , Koruyucu Güvenlik)

55

-

4

-

Genel İşyerleri (Büro, ticaret ve toplanma amaçlı binalar)

Uygun Görüş Verilen Projelerin Kullanım Sınıflarına Göre Dağılımı

Yapılan
Denetim Sayısı

TOPLAM

4.028

551

2.775

210

KENT VE
TOPLUM DÜZENİ
HİZMETLERİ
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2020 Faaliyet Raporu

ZABITA DENETİM HİZMETLERİ

KE/PH.6.1.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve
denetimlerini sürdürmek.

ZABITA GÜVENLİK HİZMETLERİ
7 kişilik denetim ekibimiz, kurallara uygun bir şekilde denetimler yapmak ve görev bölgelerine
Belediyemizin talimat ve duyurularını iletmek ve uygulatmak gibi görevleri yerine getirmektedir.
2020 yılı içinde denetim ekiplerimizce güvenlik bölgeleri, personel puantaj kontrolleri ve görevin
ifası hakkında tespit edilen eksikliklere müdahale edilmiştir.
Bu çerçevede 2020 yılında;
•

•

Güvenlik hizmeti sağlanan bölgelerde
personellerimizce tespit edilen
olumsuzluklar ve bilgilendirme işlemleri
ile alakalı 755 adet tutanak düzenlenmiş,

•

Belediyemiz tarafından düzenlenen
etkinlikler çerçevesinde 135 adet
organizasyonda 1.501 personel
görevlendirilmiş,

•

Güvenlik hizmeti sağlanan bölgelerde
kamu malına yönelik 3 adet hırsızlık
teşebbüsüne ve 14 olaya müdahale
edilerek ilgili birimlere bildirilmiş,
263 adet kayıp eşya bulunmuş olup,
189 adet kayıp eşya tutanakla Merkez
Zabıta Amirliğine, 74 adet kayıp eşya
sahiplerinin müracaat etmesi üzerine
kendilerine teslim edilmiştir.

Belediyemiz sorumluluğunda olan üstgeçitler, yürüyüş yolu ve marina devriye ekibi tarafından
düzenli olarak denetim altında bulundurulmakta, seyyar satıcı, dilenci, halkı rahatsız edici eylem
ve faaliyetlere müsaade edilmemektedir.
Zabıta denetim birimlerimiz sorumluluk alanlarımız içerisinde 3 vardiya sisteminde 24 saat
hizmet vermektedir. Bu çerçevede 2020 yılında;
•

5326 sayılı Kabahatler Kanununa
istinaden dilencilik yapan 101 şahsa
18.887 TL idari para cezası uygulanmış,

•

Sokakta kaldıkları tespit edilen, 268
mağdur vatandaşa yardımcı olunarak
Belediyemiz Barınma Merkezine teslim
edilmiş,

•

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının
ekipleri ile birlikte 8 adet yıkım işlemine
katılım sağlanmış,

•

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı ekipleriyle birlikte deniz
kirliliğini önlemek amacıyla gemi
denetimleri yapılarak 2 gemiye toplam
1.847.059 TL ceza kesilmiş,

•

•

178
178

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığına bağlı ekiplerle birlikte 11
adet işyeri ruhsatsız olarak faaliyet
gösterdiğinden, işyerleri ruhsat alıncaya
kadar mühürlenerek, faaliyetten men
edilmiş,
Ekiplerimizce covid -19 genelgeleri
de dikkate alınarak 24.751 adet işyeri
denetimi gerçekleştirilmiş,

•

Kabahatler Kanunu 37, 38, 41 ve 42.
maddelerine istinaden 53 adet işyeri
ve şahsa 9.911 TL, 5326 sayılı Kanunun
32’nci maddesine istinaden Belediye
Encümeni tarafından 28 adet işyeri
ve şahsa 10.976 TL idari para cezası
uygulanmış,

•

Kocaeli Valiliği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
ekipleriyle birlikte 774 adet sigara
denetimi gerçekleştirilmiş,

•

15 adet kaçak midye avı olayına müdahale
edilmiş olup, 12 kişi hakkında Tarım İl
Müdürlüğü ekipleriyle işlem yapılmış,

•

Ekiplerimiz tarafından ilimiz genelinde
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkındaki Kanun hakkında
vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla
Covid-19 salgını nedeniyle eğitimlere ara
verilmeden önce, 440 öğrenciye seminer
düzenlenmiştir.

•

89 adet ulusal, dini bayramlar ve
Belediyemiz tarafından yapılan
etkinliklerde görev alınmıştır.
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KE/PH.6.2.1 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)’lerin işlemlerini
ve denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirilmek.
Ruhsatlandırma

2020 Faaliyet Raporu

2020 Yılı Ruhsat Harçları
Sıhhi Ruhsat

SIHHİ MÜHESSESE

2020 yılında ruhsatlandırılan sıhhi işyeri sayısı 78 adet olup, düzenlenen belge karşılığı olarak
yaklaşık 193.998,06 TL harç tahsilatı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğü
vasıtası ile yapılmış olup Büyükşehir Belediyemize önemli bir girdi sağlanmıştır.

Canlı Müzik Belgeleri ve Cezalar
2020 yılı içerisinde 3 adet canlı müzik belgesi düzenlenerek 7.500,00 TL, 1 adet nargile görüş
yazısı için 100 TL ve 5 adet para cezası kesilerek 13.182,00 TL harç tahsilatı yapılmıştır.

Denetleme
2020 yılında gelen müracaatlardan şartları uygun olan firmalar bahse konu yönetmelik
hükümlerine göre ruhsatlandırılmış ve firmaların rutin denetimleri yapılmıştır. Ayrıca ilgili
birimimiz koordinasyonunda Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
personellerinin katılımıyla, vatandaşlarımızın gerek yılbaşı gecesini gerekse de yaz döneminde
ki sosyal aktiviteleri daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri amacıyla mülkiyeti
Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde,
denetim ekibi tarafından yapılan denetimler sonucunda 137 adet Sıhhi Müessese denetimi
gerçekleştirilmiştir.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE

8.755.040,85 TL

GSM Ruhsat

Cezalar
Canlı Müzik
Nargile

Denetleme

193.998,06 TL
13.182,00 TL
7.500,00 TL
100,00 TL

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğüne Yer Seçimi ve Tesis izni, Ek Tesis İzni,
Deneme izni veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kapsamında şartları uygun bulunan firmaların
bir ruhsatlandırma öncesi bir de ruhsatlandırma sonrası olmak üzere toplam iki defa denetimleri
yapılmıştır.
Denetim ekibi tarafından 2020 yılı süresince firmalarda yapılan denetimler sonucunda 246 adet
rutin denetim, 590 adet GSM, 137 adet Sıhhi Müessese servisince gerçekleştirilen denetimler
olmak üzere Müdürlüğümüzce toplam 973 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

KE/PH.6.3.1 Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde
yöneterek, denetimleri sürdürmek.
Hal Denetim Hizmetleri
Merkez Hal Zabıta Amirliği tarafından 21.385, Gebze Hal Zabıta Amirliği tarafından 11.515 olmak
üzere toplam 32.900 denetim (Hal Kayıt Sistemi giriş ve çıkışı, hal esnafı denetimi, fatura
denetimi, seyyar esnaf denetimi, pazarcı ve market denetimi) yapılmıştır.

Ruhsatlandırma

Terminal Denetim Hizmetleri

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğümüze 2020 yılında, resmi olarak 1. Sınıf Gayri
Sıhhi Müessese ile Akaryakıt ve LPG İstasyonu olmak üzere toplam 166 adet müracaat dilekçesi
gelmiştir. Bu başvurulardan evrakları tamamlanıp işlemleri sonuçlandırılan ve hazırlanan belge
sayısı 138’dir. Düzenlenen 138 belge karşılığı olarak yaklaşık 8.755.040,85 TL harç tahsilatı
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü vasıtası ile yapılmış olup Büyükşehir
Belediyemize önemli bir girdi sağlanmıştır.

Terminallerimizde ve ilçelerde faaliyet gösteren otobüs firma ve acenteler, İlimiz hudutlarından
geçen D-100, D-130, D-605 karayollarında seyreden şehirlerarası otobüsler, yetki belgeleri ve
diğer faaliyetleri yönünden Terminal Zabıta Amirliği Denetim Ekibi tarafından denetlenmekte
olup; ihlal ve kusurlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Bunun yanında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereği Ruhsat verilen
firmaların ruhsat örnekleri aylık olarak Sigorta İl Müdürlüğü’ne ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne
bildirilmektedir.

Terminallerimizde bulunan diğer işletmeler ise ruhsat, gıda, temizlik ve portör muayeneleri
yönünden (Terminal Zabıta Amirliği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı yetkili personelce) denetlenerek denetim raporları
tanzim edilmiştir. Bu çerçevede 2020 yılında;
•

•

Şehirlerarası Otobüs Terminallerinde 139
işyeri denetimi yapılmıştır.

Terminal civarında yapılan görev
esnasında 13.235 adet şehirlerarası
taşımacılık yapan otobüsün terminale
giriş-çıkış kontrolü yapılmıştır.

•

İzmit, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra
terminallerinden toplam 261.824 araç ve
544.860 yolcu çıkış yapmıştır.

İlgili mevzuata uygun davranmayanlara
87 adet ceza sonucunda toplam
33.048,00 TL ceza kesilmiştir.

•

Yolda kalan 111 mağdur vatandaşımızın
51’i şehir içinde bulunan Belediyemiz
barınma-konuk evine ve Aile Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğüne ait tesislere
yerleştirilmiş, 60’ı şehir dışına
gönderilmiştir.

•

Kocaeli sınırları dahilinde 174 bilet satış
noktası denetlenmiştir.

•

İzmit, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra

1.2.TOPLUMSAL
DÖNÜŞÜM

Kültür ve
turİZM
HİZMETLERİ
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TO/PH.1.1.1 Şehrimizi yıl boyunca turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği
önemli bir turizm merkezi haline getirmek.

KOCAELİ TURİZM MASTER PLANI ÇALIŞMALARI
Turizm Master Planının temel hedefi turizm ile ilgili sorunlara çözüm getirmek, alanda var
olan potansiyeli değerlendirerek tüm ilçe belediyeleri, STK’lar, ulusal ve uluslararası aktörler,
akademisyenler ve halkın desteğini alacak bir yapı kurgulamaktır.

2020 Faaliyet Raporu

DOĞAYA YÜRÜYORUZ KOCAELİ
Mevcut parkurlara yenilerinin eklenmesi sonucunda; toplam 106 adet, 2.500+ km ile
Türkiye’nin en uzun doğa yürüyüşü parkurlarına sahip kenti unvanını alan ilimizin bu yöndeki
bilinirliğinin arttırılması amacıyla doğa yürüyüşü etkinlikleri düzenlenmektedir. 2020 yılı içinde
yapılan faaliyetlere toplamda 860 kişi katılmıştır.

Bu kapsamda; eko turizm, doğa turizmi, kıyı turizmi, kış turizmi, macera ve doğa sporları
turizmi, sağlık turizmi, kongre ve fuar turizmi, doğa ve kültür festivalleri konularında 45 proje
geliştirilmiştir.
Ayrıca Kocaeli turizmine yönelik tüm kaynakların envanterinin çıkarılarak, yerli ve yabancı
turistlerin tercihleri ile şehirdeki tüm paydaşların algı ve beklentileri de dikkate alınarak özgün
bir marka ve görsel kimlik (görsel-işitsel logo, kurumsal kimlik vb.) oluşturularak etkili bir
tanıtım ve pazarlama stratejisi belirlenmesi hedeflenmektedir.
Kent genelini kapsayan, tüm önemli turistik lokasyonları içeren bir Turizm Rehberi için 12
ilçedeki turistik noktalar belirlenmiştir. 2020 de ön çalışmaları yapılan rehberin 2021 yılı
içerisinde basımı planlanmaktadır.
Kocaeli’nin tanıtımına katkıda bulunmak ve şehrimize gelen turistlere gezilerinde kolaylık
sağlamak amacıyla “Kocaeli’yi Keşfetmek İçin 10 Neden” ve “48 Saatte Kocaeli” broşürleri 2020
yılında hazırlanarak basılmıştır.

KOCAELİ DOĞA TURİZMİ PARKURLARI PROJESİ
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından açılan, Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programına; 2.500+ km doğa yürüyüşü parkurumuzun tabelalandırılması, tanıtılması
ve markalanması amacıyla hazırlanan “Kocaeli Doğa Turizmi Parkurları Projesi” ile başvuruda
bulunulmuş ve karşılıksız mali destek almaya hak kazanılmıştır.

ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI
Çocuk Hayvanat Bahçesi ve Yaban Yaşam Alanı
İçerisinde 78 tür 776 adet hayvana ev sahipliği yapan Çocuk Hayvanat Bahçesi bölümümüzde
2020 yılında;
•

Rakun ve Velvet Maymunları için yeni
barınaklar yapılmıştır.

•

Kanatlı Hayvanlar için cam alan iptal
edilerek kafesler yapılmıştır.

25 Ocak Cumartesi günü protokol ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Proje
Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Doğa Parkurları

Projenin ana faaliyet kalemi olan doğa yürüyüş rotalarının işaretlendirme, tabelalandırma,
yönlendirme çalışmaları ise yıl içerisinde başlamıştır.

8 km bisiklet, 18 km yürüyüş parkurları ile toplam 26 km’lik 5 adet doğa parkurun, düzenli olarak
temizliği, güvenliği ve tabela kontrolleri yapılmaktadır.

SEYAHAT ACENTELERİ KOCAELİ BULUŞMASI
Kocaeli Valiliği, TÜRSAB, Kocaeli Otel İşletmecileri Derneği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
işbirliği ile düzenlenen organizasyon ile Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 125 Seyahat Acentesi
temsilcisine, şehrimizin turistik noktalarının bir kısmının tanıtılması sağlanmıştır.
Ayrıca 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen “Kocaeli Turizm Sektör Buluşması”nda; şehrimize
gelen acentalar ile ilimizdeki 90 turizm işletmecisi, kahvaltıda il protokolü ile bir araya gelmiş
olup ardından birebir görüşmelerin, anlaşmaların ve sektörün faaliyetleri, tanıtımı ve çalışmaları
hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı bir fuar ortamı oluşturulmuştur.

184
184

Sarı Parkur
3 km

Turuncu Parkur
4 km

Yeşil Parkur
5 km

Mavi Parkur
6 km

Kırmızı Parkur
8 km

Toplam Parkur
26 km

Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
Yaralı ve hasta yaban hayatı canlılarına; izleme, kurtarma, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik
müdahalelerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda merkezimizde 2020 yılında 525 hayvan tedavi
edilmiş, 267 hayvan doğal yaşam alanına geri salınmıştır.

Kamp Alanı
2020 yılında kamp alanımızda, 1.073 karavan, 1.460 çadır ve 7.463 kişi konaklamıştır.

185
185

Ormanya Doğa Okulu
‘‘Öğren, Keşfet, Koru’’ sloganı ile 7-14 yaş
çocuk ve gençlerin aktif katılımlı, doğayı
keşfederek, üretici becerilerini destekleyen,
yaşayarak öğrenme yöntemlerinin
uygulandığı eğitim modeli benimsenmiştir.
2020 döneminde gerçekleştirilen 5 farklı
eğitimimize ek olarak;
•
•

“Doğada Yaşam Atölyesi”
“Aromatik Bitki Atölyesi”

eğitimleri planlanmış olup hazırlık
aşamasındadır.
Yağmur barınağı, seyyar mutfak, parmakültür
bitki alanı ve wc yapılarak eğitime gelen
çocuklar için güzel bir alan oluşturulmuş,
2020 yılı içerisinde 1.389 çocuk Ormanya
Doğa Okulu’nda eğitim görmüştür.

Atlı Binicilik Eğitimi Hizmeti
Ocak- Mart 2020 tarihleri arasında 1.452
çocuk ve genç bu hizmetten faydalanmıştır.
Pandemiden dolayı faaliyete devam
edilememiştir.

YENİ DONATILAR
Sportif Olta Balıkçılığı
Alanımız içerisinde yer alan dereler üzerine
oluşturulmuş bentler ile meydana gelen
iki adet göletimizde sportif olta balıkçılığı
etkinliklerinin yapılması hedeflenmiştir.

Böcek Oteli
Alanımız içerisinde daha öncesinde yer alan
böcek oteli yeniden inşa edilip daha büyük
bir alan oluşturulmuştur. İçerisinde farklı
böceklerin yaşayabileceği yeni yapılar inşa
edilerek yapımı tamamlanmıştır.

Evcil Hayvan Oteli
Alanımıza ziyarete gelen evcil hayvan
sahiplerinin ziyaretleri sırasında köpeklerini
bırakabilecekleri büyük boyutta barınaklar
alanımızın giriş bölümüne yerleştirilmiştir.

ORMANYA DOĞAL YAŞAM PARKI
Parkımız, 2020 yılında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan
kısıtlamalara rağmen 5.426.978 ziyaretçi ağırlamıştır.

TO/PH.1.2.1 Şehrimizdeki kültürel
ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve
erişilebilirliğini artırmak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları 2020 yılı içerisinde 7’si yeni
oyun olmak üzere toplam 18 farklı oyun
sahnelemiştir. Toplamda 93 temsil
yapılmış ve 35.911 seyirciye oyunlarımız
sahnelenmiştir.

2020 YILINDA SAHNELENEN
YENİ OYUNLAR
•
•
•
•
•
•
•

Masal Odası (Üç Küçük Köpek Yavrusu)
Tamamen Doluyuz
80 Günde Devr-İ Alem
Evvel Zaman İçinde
Vişne Bahçesi
Mesafeli Kabare
Yaramaz Notalar

2020 YILINDA SAHNELENEN
DİĞER OYUNLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göl
Masal Odası (Çirkin Ördek Yavrusu)
Otobüs Durağında Üç Bencil
Minik Bulut Minnak
Kurdele Ya Da Artı Sonsuz
Beyaz Tay (Çocuk Oyunu)
Günün Çorbası
Macbeth
İlerleme
Fareler Ve İnsanlar
Hayal Perdesi

AÇIK HAVA FAALİYETLERİMİZ
Pandemi dolayısıyla 8 ay kapalı olan
tiyatromuzda, seyircimize moral, motivasyon,
psikolojik destek kapsamında farklı
ilçelerimizde sergilenmek üzere Mesafeli
Kabare ve Yaramaz Notalar adlı oyunlar, TIR
tiyatrosu kapsamında pandemi kurallarına
bağlı kalınarak açık havada toplam 15 temsil
ile sahnelenmiştir.

Açık Hava TIR Tiyatrosu

ULUSAL VE ULUSLARARASI
FESTİVALLER, ETKİNLİKLER,
ANMA PROGRAMLARI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
23 Nisan kutlamalarının Festival ve
Uluslararası boyutu pandemi nedeniyle
gerçekleştirilememiştir. 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramında, TBMM’nin
100. Yılı olması sebebiyle “Evde Bir Bayram
Havası” sloganıyla, Kocaeli’deki 4.800 sağlık
çalışanının çocuklarına pasta gönderimi
gerçekleştirilmiştir.

Servetiye Cephesi Şehitlerini
Anma Programı
Millî mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve
8 bin Yunan askerine karşı destan yazan
Servetiye Cephesi şehitleri, Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen program
ile Servetiye Köyü’nde anılmıştır. Anma
Programı’nda, Servetiye Cephesi Tiyatro
Grubu tarafından Bahçecik tepelerinde destan
yazmış kahraman köylülerin hikayesinin
anlatıldığı tiyatro oyununun gösterimi
yapılmıştır. Programda, şehitlerimiz için saygı
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının
ardından Başiskele Fatma Hatun Camii İmamı
Hasan Aksoy tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti
okunarak, şehitlerimiz için dualar edilmiştir.

15 Temmuz Anma Programı
15 Temmuz 2020 tarihinde Milli İrade
Meydanında gerçekleştirilen “15 Temmuz
Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik
Günü” etkinliği kapsamında; 251 şehidimiz
için, ‘ Bir Yasin de Sen Oku’ kampanyasında
okunan 350 bin Yasin-i Şerif’in duası yapılarak
şehitlerimizin ruhlarına hediye edilmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatrolarının “Kurtuluş Senfonileri 15
Temmuz” özel gösteriminin geceye anlam
kattığı program, Kocaeli’deki camilerle eş
zamanlı olarak selâların okunmasıyla sona
ermiştir.
15 Temmuz Anma Programı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konservatuvarı tarafından 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı kapsamında
“Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri
Konseri’’ düzenlenmiştir. Kocaeli Uluslararası
Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde,
Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı
eğitmenleri Tuğçe Erenci, Nuray Polat
Gündoğan ve Neşe Sarısözen Adalı tarafından
kahramanlık türküleri seslendirilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
sanatçısı Fatih Sevdi tarafından, konserde
seslendirilen eserlerin hikâyelerinin anlatımı
yapılmıştır.

Malazgirt Zaferi Anma
Etkinlikleri
Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Anadolu’nun
kapılarını sonuna kadar açan 1071 Malazgirt
Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri,
‘1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’nda
düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen yıl dönümü
etkinliklerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
de kültür çadırı açmıştır.
Dört gün boyunca büyük bir coşkuyla
kutlanan etkinliklerde, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi tarafından açılan stantta,
Kocaeli’nin kültürü ve tarihi başta olmak
üzere tüm özellikleri tanıtılmıştır. Karamürsel
Sepeti, Kandıra Bezi, Gölcük Nüzhetiye
Bez Bebekleri gibi ürünlerin sergilendiği
programda katılımcılara pişmaniye vb.
yöresel ürünler ikram edilmiştir.

10 Kasım Atatürk’ü Anma
Programı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan
ayrılışının 82. yıldönümünde 10 Kasım
Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri
kapsamında, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür
Merkezi’nde, Bekir Ünlü Ataer ve Kocaeli
Kongre Merkezi’nde Melihat Gülses ve Hakan
Aysev’in seslendirdiği ‘Atatürk’ün Sevdiği
Şarkılar’ konserleri düzenlenmiştir.
Hikayeleriyle Kahramanlık Türküleri Konseri

Azerin ‘Tek Millet İki Devlet’
Konseri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenen “Tek Millet İki Devlet” konseri
kapsamında Azerbaycan Devlet Sanatçısı
Azerin, sevenleri ile buluşmuştur. Kocaeli
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere
gelen vatandaşlara Türkiye ve Azerbaycan
bayrakları hediye edilmiştir.

KONSERVATUVAR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı,
2019-2020 eğitim döneminde; Batı Müziği,
Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din
Musikisi, Bale, Güzel Sanatlar ve Geleneksel
Sanatlar bölümleri olmak üzere toplam 7
bölüm ve 27 branşta 543 öğrenci ile eğitim
gerçekleştirmiştir.

YAZ KONSERLERİ
Bu yıl yaz konserleri İzmit, Kartepe, Gölcük,
Kandıra, Karamürsel, Başiskele, Derince Körfez,
Gebze, Çayırova, Darıca’da gerçekleştirilmiştir.

AYLIK KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde; 42
tiyatro, 9 sinema, 1 konser, 2 seminer olmak
üzere toplam 54 program düzenlenmiş olup,
toplam seyirci sayısı 15.000 kişidir.
Kocaeli Kongre Merkezinde; toplamda 104
toplantı ve 18 etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

ARABADA SİNEMA ETKİNLİĞİ
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında,
vatandaşların keyifli vakit geçirebilmeleri
amacıyla hayata geçirilen Arabada Sinema
etkinliği, “7. Koğuştaki Mucize” filmi ile 20
Mayıs İzmit, 4 Haziran Gebze, 5 Haziran
Körfez- Derince, 20 Haziran Kandıra, 18
Haziran Kartepe, 25 Haziran Başiskele’de
gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe toplam 2 bin elli
kişi katılım sağlamıştır.
Vatandaşların filmin sesini kapalı devre radyo
sistemiyle dinledikleri etkinlikte, vatandaşların
kurallar çerçevesinde bir sosyal aktivitede
buluşması ve keyifli zaman geçirmeleri
sağlanmıştır.

Arabada Sinema Etkinliği

KARFEST
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve
Kartepe Belediyesi ortaklığıyla bu yıl ilki
gerçekleştirilen Karfest Kış Festivali /
KARFEST 18 Ocak Cumartesi günü Sisli
Vadi’de gerçekleştirilmiştir. Kartepe’nin eşsiz
doğasında gerçekleşen festivalde; unutulmaz
dj performansları, lazer ışık gösterileri, canlı
müzik, oyunlar, yarışmalar, yerel sanatçılar,
sucuk-ekmek ikramı ve pop müzik konseri
yer almıştır.

www.kocaeli.bel.tr

2020 Faaliyet Raporu

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK KÜTÜPHANESİ

KÜLTÜR YAYINLARI

Modern ve ferah iç mekanı, farklı çalışma ortamı, ergonomik mobilyalarıyla, Bilim Merkezi Binası
ikinci katında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, vatandaşlara geniş bir
yelpazede okuma fırsatı sunmaya devam etmektedir.

2020 yılında ‘Uluslararası Milli Mücadele Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü
Sempozyumu’ kitabı hazırlanarak basımı gerçekleştirilmiş ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.

8.845 üye sayısına sahip olan kütüphanede, 20.073 kitap raflarda okuyucularla
buluşturulmuştur. Rafların dışında E- Kitap veri tabanıyla 22.222 kitap üzerinden zengin bir
içerikle hizmet vermeye devam eden kütüphaneyi, 2020 yılında toplam 60.030 kişi ziyaret
etmiş, kütüphaneden 5.275 adet ödünç kitap verilmiştir.
Okuyucular kütüphane içerisinde bulunan bilgisayar ve kablosuz internet imkanlarından
da faydalanabilmektedir. Toplumun her kesiminin ve ziyaretçilerin sıkılmadan kütüphaneyi
kullanabilmeleri amacıyla belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmektedir.

GEBZE ÇOBAN MUSTAFA PAŞA HALK KÜTÜPHANESİ
Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit Halk Kütüphanesi’nden sonra, Gebze Kent Meydanında
yapımı tamamlanan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi’nde kullanıcılar, Türk
klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere; 18 bin basılı kitap, 22 bin dijital
e-kitaba erişim sağlayabilmektedir. 1.300 m2 kapalı alana sahip olan kütüphane, bünyesinde
çocuk, genç ve yetişkin bölümlerini barındırmaktadır. Akıllı kütüphane sistemleri ile donatılan
Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi, zengin yayın koleksiyonu ile kullanıcılara hizmet
vermeye devam etmektedir.

ARA TATİL ETKİNLİKLERİ
Ara tatilde çocukların zamanlarını verimli şekilde geçirebilmeleri amacıyla Büyükşehir
Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğü tarafından sanat ve eğlence alanında atölye
etkinlikleri düzenlemiştir.7-13 yaş arasındaki ilköğretim çağındaki çocukların yararlandığı Atölye
etkinlikleri, 16-21 Kasım tarihlerinde İzmit’te Kocaeli Kongre Merkezi ve Gebze’de Çoban Mustafa
Paşa Kütüphanesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Etkinlik alanlarında Karagözden, Ebruya, Karikatürden Masal ve Müziğe, Origamiden, Taş
Boyamaya, Bez Bebekten, Saksı Tasarıma kadar ondan fazla atölye kurulmuştur. Aynı zamanda
Konservatuvar öğrencilerinin resitaline ve sergisine de yer verilmiştir.
Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, atölyelere sınırlı sayıda katılımcının kabul edildiği
etkinliklere 770 kişi katılım sağlamıştır.

Gebze Çoban Mustafa Paşa Halk Kütüphanesinde 2020 yılı sonunda 16.321 kitap ve 22.000
e-Kitap bulunmaktadır. 2019 yılının Mart ayında hizmete açılan ve 11.784 üyesi bulunan
kütüphaneyi 2020 yılında 70 bin kişi ziyaret etmiştir. 22 bin adet ödünç kitap verilen kütüphane,
Gebzeliler tarafından büyük ilgi görmüştür.
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TO/PH.1.3.1 2020 yılı sonuna
kadar 1 adet kültürel tesis yapımını
tamamlamak.

UZUNTARLA KÜLTÜR MERKEZİ
Kartepe ilçesinde, 1.488 m2’lik kapalı alana
sahip olan binanın, 760 m2‘lik alanı kültür
merkezi, 285 m2‘lik alanı sağlık ocağı, 301
m2‘lik alanı KO-MEK kısmı oluşturmakta
olup ayrıca merkezin 30 araçlık açık otoparkı
bulunmaktadır. 2020 yılında tamamlanan
projeye 2.144.214,83 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

SEKA KÜLTÜR HAVZASI
PROJESİ
İzmit ilçesinde, proje alanı SEKA kültür
havzası olarak adlandırılan eski SEKA
fabrikaları alanını ve Mannesman fabrika
alanını kapsayan yaklaşık 540.000 m2’lik
bir alandan oluşmaktadır. Proje birçok farklı
fonksiyonu bir arada bulundurmaktadır;
Batı terminali, bilim müzesi, eğitim yapıları,
kongre merkezi, kültür-sanat yapıları ve ticari
birimler başlıca fonksiyonlardandır. Proje
alanı için önerilen yeni işlevler ve işlevlere
karşılık gelecek olan yapılar, mevcut binalar
ve onların yeniden işlevlendirilmesi, fabrika
alanına farklı kesimden kullanıcıları çekecek,
günün belli saatlerine ya da tüm güne yayılan
çeşitli işlevlerin yerleşeceği farklı yoğunluklar
yaratacak, böylece fabrika alanında yedi gün
yirmi dört saat sürecek yaşantıyı kuracaktır.
fikir proje aşaması tamamlanan projeye 2020
yılında 967.600 TL harcama yapılmıştır.

Uzuntarla Kültür Merkezi

GENÇLİK, SPOR
VE EĞİTİM
HİZMETLERİ

www.kocaeli.bel.tr

TO/PH.2.1.1 Kocaeli’yi çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaktan mutlu
olduğu bir şehre, bir okula dönüştürmek ve geleceğe daha donanımlı
hazırlamak.

BİLGİEVLERİ
Bilgievlerinde milli ve manevi değerlerine bağlı; kültürel, sosyal, bilişsel alanda gelişmiş ve
yeteneklerinin farkında olan ahlak sahibi, mutlu bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Değer
Eğitimi temelli Bilgi Destek Programları, Kulüp ve Atölye Çalışmaları, Üreten Sınıflar Atölyesi,
Rehberlik Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Aile Eğitimleri, Bilişim
Hizmetleri, Çocuk Kütüphaneleri, Yarışmalar olmak üzere on ana alanda hizmet verilmektedir.

Üreten Sınıflar
Atölyesi

Kulüp ve Atölye
Çalışmaları

Kamp ve Spor
Faaliyetleri

Çocuk
Kütüphaneleri

Sosyal
Etkinlikler

DEĞER
EĞİTİMİ

Bilişim
Hizmetleri

Rehberlik
Hizmetleri

Aile
Eğitimleri

2020 yılında bilgievlerine 3.483 öğrenci yeni kayıt yaptırmış, 16.391 öğrenci ve 3.259 veli
bilgievlerinden hizmet almıştır.
2020 yılı içerisinde kurumlarımızda pandemi öncesi eğitim faaliyetleri yüz yüze uygulanmıştır.
16 Mart 2020 tarihi itibarı ile Belediyemizin ve Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararlar
doğrultusunda, uzaktan eğitim (çevrim içi) çalışmaları başlamıştır. Kurumumuz, Milli Eğitim
Bakanlığının pandemi sürecinde yürüttüğü eğitim model ve yöntemlerine uyum sağlamıştır.

Değerler Eğitimi
Bilgievlerindeki değerler eğitimi çalışmaları; Kılavuz Değerler Eğitimi Müfredatına (KIDEM)
uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak
yürütülmektedir. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı
belirlenmiş sekiz adet değer (cömertlik, sorumluluk, dürüstlük, birlikte yaşam ve işbirliği,
adet vb.) eğitim dönemi içinde uygulanmaktadır. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal
etkinliklerde de belirlenen değer çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren
öğrenciler ile birlikte tüm personelin aktif katılımcı olduğu etkinlikler yapılmaktadır.

Çevrim İçi Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası
Uzaktan eğitim döneminde Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile Bilgievi öğrencilerinin
katılım sağladığı çevrim içi satranç turnuvası gerçekleştirilmiştir. Turnuvaya 130 öğrenci katılım
sağlamıştır. Katılım sağlayan tüm öğrencilere lisans verilmiştir.
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Yaz Etkinlikleri
Bilgievlerinde yoğun eğitim – öğretim döneminden çıkan öğrencilerin sosyalleşmeleri, fiziksel
ve zihinsel açıdan rahatlamaları, eğlenerek ve farklı deneyimler yaşayarak öğrenmelerini
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik programıdır. Yaz etkinlikleri ile gençlerin milli,
manevi, ahlaki ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmaya çalışılmaktadır. Bu
kapsamda Kur’an-ı Kerim ve temel din eğitimi, kulüp ve atölye çalışmaları, tematik öğrenci
kampları, spor ve sanat faaliyetleri, müze ve dış kurum etkinlikleri yapılmaktadır. Covid-19
pandemisi ile birlikte 2020 yılında yaz etkinlikleri, çevrim içi ve 4 hafta sürecek şekilde
gerçekleştirilmiştir. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim, Temel Dini
Bilgiler derslerinin yanında, El Sanatları Kulübü, Akıl Oyunları Kulübü gibi kulüp faaliyetleri de
yer almıştır. Kulüp faaliyetlerinde kullanılacak materyaller ‘Yaz Dönemi Eğitim Seti’ şeklinde
öğrencilere hediye edilmiştir. Toplamda 1061 Eğitim Seti öğrencilere ulaştırılmıştır. 2020 yaz
etkinliklerine 1173 öğrenci katılım sağlamıştır.

Kulüp ve Atölye Çalışmaları

Bilgi Destek
Programları

Yarışmalar

2020 Faaliyet Raporu

Bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlayan,
öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu eğitimleri ifade eder.
Eğitim çalışmalarımız, kurumumuz sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılmıştır. Yazarlık,
kodlama, satranç, dijital okuryazarlık, akıl oyunları kulüpleri ders programına dahil edilerek
uygulanmıştır. Diğer çalışmalarımızı oluşturan; 3D yazıcı, ebru, müzik, ahşap atölyeleri ise
sadece yüz yüze eğitim ile uygulanmıştır. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında, 2020 yılında
8.804 öğrenciye hizmet verilmiştir.

Üreten Sınıflar Atölyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği
protokolü kapsamında öğrencilerin eğitimlerine ve gelişimlerine katkı sunmak ve Bilgievi
faaliyetlerimizin tanınırlığını artırmak amacıyla okul gruplarına kulüp ve atölye çalışmaları
uygulanmaktadır. Bu yıl okul ziyaretleri yapılamadığından okullar ile istişare edilerek
kurumlarımız EBA destek noktası olarak öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır.

Bilgi Destek Programları
İlkokul-ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce ve Hayat
Bilgisi branşlarında yapılan, okul derslerine destek kurslarını ifade etmektedir. Branş derslerine
ek olarak Değerler Eğitimi dersi de müstakil olarak yapılmaktadır. Branş derslerinde DEDEP (
Derste Değerler Eğitimi Programı) ile derslerde konu müfredatı ile ilgili etkinlik, hikâye anlatımı
vb. çalışmalar ile değer aktarımı yapılmaktadır. Pandemi sürecinde bilgi destek programları
uzaktan eğitim şeklinde devam etmektedir. Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerin derslerine
katkı sunma adına belediyemiz tarafından kurumumuza kayıtlı tüm öğrencilere kaynak kitap
desteği sağlanmıştır. LGS’ye hazırlanan 8. Sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavları, ortaokul
öğrencilerine yönelik kazanım değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Çeşitli iletişim teknolojileri
kullanılarak öğrencilerin takibi yapılmaktadır.2020 yılında toplam 9.783 öğrenci değer eğitimi
temelli bilgi destek programlarından faydalanmıştır.
LGS Hazırlık Çalışmaları; Kurumumuzda 8.sınıf öğrencilerimize sınav hazırlığı programı
uygulanmaktadır. Ders desteği, etütler, rehberlik çalışmaları, kaynak kitap ve deneme sınavları
ile öğrenciler kapsamlı şekilde takip edilmektedir. Aileler ile düzenli iletişim kurularak sınav
sürecinin doğru şekilde yürütülmesine destek olunmaktadır. 2020 LGS de tam puan alan ve
%2’lik dilime giren öğrencilerimiz ödüllendirilmiştir.
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Sosyal Etkinlikler

Bilişim Hizmeti

Kurumumuzun formal eğitim dışında uyguladığı diğer faaliyetlerin genelini ifade eder.
Öğrenci-veli ve kurumumuz arasındaki iletişimi artırıcı çalışmalar bu başlıkta yürütülmektedir.
Zanaatkarlar buluşması, Kılavuzum Sensin yarışması, Siperlik üretimi ve Sosyal yardımlar örnek
çalışmalarımızı oluşturmaktadır. Pandemi döneminde Bilgievlerinde; 3D Yazıcılar ile siperlik
üretimi yapılarak sağlık çalışanlarına destek olunmuştur. Van’daki 500 civarındaki yetim ve
ihtiyaç sahibi çocuklar için kışlık giyecek yardımı yapılmıştır. İşitme engelli bireyler için çeviri
çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılında uygulanan sosyal etkinliklere 186 personel, 5.790 öğrenci
ve 758 veli katılmıştır.

Teknoloji alanında öğrencilerimizin yeteneklerinin keşfedildiği, ihtiyaç duyulan önleyici
ve geliştirici çalışmaların yapıldığı, disiplinler arası çalışmalarda kurumlarımızda yoğun
olarak kullanılan hizmeti ifade etmektedir. Araştırma yapma, sorgulama ve derslerini
pekiştirebilmelerine fırsat sunulmaktadır.
Dijital Okur Yazarlık çalışması ile öğrencilerimize karşılaşabilecekleri problemlere çözüm yolları
öğretilmektedir. Üreten Sınıflar Atölyesi ile kurumlarımız, okul saatinde öğrencilere tanıtılmakta
ve tanınırlığını artırmaktadır. Pandemi sürecinde bilişim dersliklerinde; 3D yazıcılarla, riskli
alanlardaki kamu çalışanları için siperlik üretimi yapılmıştır. Uzaktan eğitime erişemeyen
öğrencilere destek vermek amacıyla bilişim sınıfları Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla EBA
Destek Merkezi olarak hizmete sunulmuştur. 2020 yılı içerisinde 6.045 öğrenci Bilgievlerinden
bilişim hizmeti almıştır.

Rehberlik Hizmetleri
Eğitim ve öğretim hizmetlerinin genel amaçları çerçevesinde; öğrencilerin eğitim sürecinden
yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde fayda sağlamaları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
önleyici rehberlik, psiko-eğitim programları, sosyo-eğitim programları, seminer ve rehberlik
saatleri gibi alanlarda rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Özellikle uzaktan eğitim sürecine
kısa sürede adapte olması gereken LGS öğrencilerine yönelik rehberlik hizmeti uzaktan erişim
araçlarıyla Kocaeli genelindeki tüm öğrencilerin randevu alarak yararlanabileceği bir hizmet
haline getirilmiştir. 2020 yılında rehberlik hizmetlerine 1.684 öğrenci ve 756 veli katılım
göstermiştir.

Aile Eğitimleri
Bilgievlerinde öğrencilere verilen eğitimin tamamlayıcısı olarak görülen Aile Eğitimleri;
öğrenci-veli iletişimini artırmak, kişisel gelişimlerine yönelik destek sağlamak ve sağlıklı bir
aile ortamının sürdürülebilirliği için gerekli psikolojik, sağlık ve kültürel açıdan bilgi aktarımını
hedefleyen programlardır. Pandemi döneminde Aile Mektebi Sohbetleri dijital ortamda şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen Doğan Cüceloğlu’nun “Güçlü Aile Bağışıklığı”
konulu semineri 49.000 sosyal medya kullanıcısı tarafından takip edilmiştir. Ailede Değerler
Eğitimi Programı (ADEP) toplantıları ise çevrimiçi ortam üzerinden gerçekleştirilmiş ve 943 veli
katılım sağlamıştır.
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Yarışmalar
Öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine yönelik öğrenmelerine katkı
sağlamak için ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde gerçekleştirilen çalışmaları kapsamaktadır.
Yarışmalar Bilgievleri eğitim faaliyetleri içerisinde bulunan; Akıl Oyunları, Spor Etkinlikleri, Aile
Katılımlı Etkinlikler vb. alanlarda yapılmakta, İl geneli ya da Bilgievi özelinde düzenlenmektedir.
2020 yılında yarışmalara toplamda 16.491 öğrenci katılım sağlamıştır.

Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü
çerçevesinde 2017 yılı itibariyle uygulanmaya başlayan projede Kocaeli genelinde eğitim gören
ilkokul 4. Sınıf öğrencileri için Zeka Oyunları yarışmasıdır. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında
16.361 öğrenci yarışmaya katılım sağlamıştır.
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Çocuk Kütüphaneleri

AKADEMİ LİSE

Üyelerimizin kullanımına sunulan ‘Çocuk Kütüphaneleri’nde her öğrenci seviyesine uygun
kitaplar yer almaktadır. Çocuk Kütüphaneleri’nde çocuk kitapları, öykü serileri, sözlükler, meal
kitapları, kaynak kitaplar ve romanlar bulunmaktadır. Kütüphane alanı hikaye anlatıcılığı kulübü,
bilgi destek programı ve atölye çalışmalarında aktif olarak kullanılmaktadır. Pandemi sürecinde
gerekli tedbirlere uygun şekilde kütüphanelerimizde kitap alışverişi devam etmektedir.
17 kurumumuzda 100.000’in üzerinde kitap tüm Kocaeli’nde eğitim görev öğrencilere
ve velilerine okumak için fırsat oluşturmaktadır.2020 yılı içerisinde 4.674 öğrenci kitap
alışverişinde bulunmuştur.

Akademi Lise’de gençlerimizin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda
olumlu bir seyir izleyen, ülkemizin gelişimine fayda sağlayan, başarılı, özgüvene sahip, sanat,
müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmek amaçlanmıştır.
Bu hedef doğrultusunda kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programı, değerler
eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, enstrüman kursları, okuma grupları,
duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi
programları, yazarlık okulu atölyeleri ve uzman PDR personelimiz ile rehberlik alanında seminer
ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
2020 Akademik Yılı içerisinde 14.783 öğrenci ön kayıt /başvuru yapmış olup, 9.267 öğrenci kayıt
olarak hizmetlerimizden faydalanmaktadır.

Akademi Lise Personel Hizmet İçi Eğitimi
2020 eğitim -öğretim yılının ilk yarısının ardından Akademi liselerin sonraki döneme dair
beklenti ve hedeflerini belirlemek üzere üç günlük hizmet içi eğitim planlanmıştır. Konularında
uzman eğitmenlerin katılımıyla üç günlük eğitim Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde
gerçekleşmiştir. Hizmet içi eğitimine ilk gün Uzm. Psk. Feyzullah Gürdaş ve Yazar Dursun Çiçek
katılırken, ikinci gün ise Prof. Dr. Nurullah Genç ile Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan
seminer vermiştir. Üçüncü gün ise genel bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Kılavuz Gençlik Buluşmaları
Gençlik Buluşmalarının ilki Akademi Lise Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alan yüz öğrenci ile birlikte
Kartepe Nurettin Topçu Akademi Lise kütüphanesinde bir öğrencimizin moderatörlüğünde
Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kamp ve Spor Faaliyetleri
Bilgievlerindeki kamp faaliyetleri tematik doğa kampları, dil kampları, sınav hazırlık kampları
şeklinde yürütülmektedir. Tematik kamplar öğrenci, anne–kız, baba-oğul kampları şeklinde
gerçekleştirilmektedir. Bilgievleri spor faaliyetlerine, talep edilen branşlarda görevli antrenörler
eşliğinde Bilgievinde veya Spor Okulları bünyesinde bulunan tesislerde devam edilmektedir.
Spor faaliyetleri; satranç, basketbol, tekvando, voleybol, masa tenisi, jimnastik, atletizm, güreş,
okçuluk, halk oyunları, yüzme branşları ile sürdürülmektedir. Uzaktan eğitim döneminde satranç
eğitimleri çevrimiçi eğitim şeklinde devam etmiştir.
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Akademi Lise Uzaktan Eğitim Programları

2020 Yaz Okulu

Çevrimiçi Eğitim: Akademi liselerimizde uygulanan akademik ders desteği programından
faydalanan öğrencilerimizin pandemi sürecinde eğitimden uzak kalmamaları amacıyla bire
bir eğitim koçluğu sistemi uygulanmıştır. Eğitim verilen her bir ders için ayrı ayrı gruplar
oluşturularak öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre akademik destek programı sürdürülmüştür.

Yaz okulu programında hızlandırılmış bilgi destek programı ve sosyal etkinliklerimizden üzerine
planlanmış ve lise grubu öğrencilerimiz faydalanmıştır. Yaz okuluna 1.304 öğrenci katılmıştır.

Çevrimiçi Deneme Sınavı: Üniversite sınavına girecek olan 12. sınıf ve mezun grubu
öğrencilerimize düzenli olarak 6 TYT-6 AYT, toplamda 12 çevrimiçi sınav yapılmıştır. Sınavlara
4.151 öğrenci katılmıştır.

9.10.11. ve 12. Sınıf öğrencilerimizin faydalandığı okul derslerine ön hazırlık niteliğinde olan
programımız çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Her sınıf için ayrı gruplar kurulmuş, ders
programları öğrencilerle paylaşılmış, ders anlatımları için gerekli süreçler yapılandırılmıştır.

Uzaktan Psikolojik Destek

Spor Faaliyetleri

Akademi Liseler bünyesinde görevli psikolojik danışmanlarımız, Covid-19 pandemi sürecinde
eğitime ara verilmiş olmasına rağmen, öğrencilerimiz ve velilerimizle uzaktan iletişim kanallarını
kullanarak danışmanlık hizmetleri vermişlerdir.

Yaz Kursu kapsamında; doğa yürüyüşü ve bisiklet alanında faaliyetlere gerçekleşmiştir. Her
akademi lise farklı lokasyonlarda belirli periyotlarda belirlenen alanlarda doğa yürüyüşleri
yapılmıştır.2020 Ocak-Mart ayı arasında spor salonunda 500 öğrenci spor eğitmenlerinin
uyguladığı antrenmanlardan faydalanmıştır.

Tüm akademi liselerde 2020 yılında toplam 7.875 görüşme yapılmıştır. Görüşmeler; bireysel
psikolojik destek, ders çalışma programı, veli görüşmesi, sınav kaygısı gibi konular üzerinden
yapılmıştır.

Üniversite Sınavını Kazanan ve Yerleştirilen Öğrenci Sayısal Verileri

Kılavuz Gençlik Canlı Yayınları
Sosyal medyadan gerçekleştirilen canlı yayınlara psikoloji edebiyat ve sinema gibi dallarda
uzman konukları katılmıştır. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile ‘Güçlü Aile Bağışıklığı’ konulu söyleşisi
ile başlayan canlı yayınlarımız yazar Serdar Tuncer’in ‘Kalbine Dön’, Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın
‘Ruh Sağlığımız ve İnanç Psikolojisi’ile devam etti. Daha sonra sırasıyla Senarist ve yönetmen
Osman Nail Doğan’ın ‘Tutunamayanlar’, Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan’ın “Birtakım Cinslikler”
ve Yazar Savaş Barkçin’in Kalbin Aklı başlıklı söyleşileri ile sürdürüldü. Söyleşilerimiz özellikle
gençler tarafından takip edilirken, canlı yayınlarımıza sosyal medya üzerinden yoğun katılım
olmuştur. Kılavuz gençlik canlı yayın programlarımızı yaklaşık 215.000 kişi takip etmiştir.

Akademi Lise Öğrencilerinden İstiklal Marşı
İstiklal marşımızın 99. Yıl dönümünü akademi lise öğrencilerimiz hazırladıkları video ile
anmışlardır.

“Ara’da Bir Görüşelim” Projesi
Koronavirüs salgınıyla beraber öğrencilere destek olmak için. YKS (AYT-TYT) hazırlanan
gençler için “Ara’da Bir Görüşelim” uygulaması geliştirmiştir. Uygulamayla gençlere Çevrimiçi
olarak psikososyal destek verilmiştir.
Okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği andan itibaren “Ara’da Bir Görüşelim” uygulamasıyla
gençlerin sınav kaygısını azaltılması amaçlamıştır. Öğrenciler psikososyal yönden desteklenirken
özelikle sınavlarla ilgili oluşabilecek soru işaretlerinin minimum seviye çekilmesi hedeflenmiştir
Mart ayından itibaren vaktinin büyük kısmını evde geçiren ve sınavlara hazırlanan gençlere
psikososyal destekler sağlanmıştır. “Ara’da Bir Görüşelim ile gençlerin pandemi döneminde
kaybettiği motivasyonun geri kazandırılması için akademi liselerdeki rehberlik ve psikoloji
danışmanlarımız iletişime geçerek destek vermişlerdir.

210
210

Bilgi Destek

2020 yılında Akademi Liselerimize kayıtlı olup, üniversite sınavına giren 1.595 öğrenciden 920
öğrencimiz üniversite sınavını kazanmıştır

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE VE YARIŞMALAR
Yazarlık Atölyesi
Projemizde temel amaç; yazarlık alanında ilgisi ve yeteneği olan gençleri keşfetmektir.
Öğrencilerimizi alanında yetkin ve tecrübeli yazarlarla bir araya getirerek gelişimlerini sağlamak
amaçlanmıştır. Proje içeriğinde; deneme (makale) , şiir, portre (biyografi), hikaye (öykü) ve
karikatür alanında eğitimler verilmiştir. Çalışma dönem içerisinde toplamda 16 hafta süreyle
yürütülmüştür. Yazarlık atölyesi pandemi döneminde ise çevrim içi devam etmiştir. 2020 yılında
yazarlık atölyesinden 118 öğrencimiz faydalanmıştır.

Gönül Coğrafyası Okumaları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde
eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin, ecdadımızın yaşadığı farklı coğrafyaları tanıması,
tarihimizde yaşanan olaylar hakkında bilinç kazanması amacıyla bu okuma ve yarışma süreci
tasarlanmıştır. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen gönül coğrafyası okumaları yarışmasında Türkistan
coğrafyasından dünya medeniyetlerine öncülük etmiş Semerkant ve Buhara bölgeleri konu
alınmıştır. Yarışmamıza Kocaeli Genelinde 125 okuldan 4410 öğrenci başvuruda bulunmuştur.
Bu yıl projeye dâhil olan öğrenciler Necip Kiylani’ye ait “Türkistan Geceleri” ve Yılmaz Öksüz’ün
“Pir-i Türkistan” kitaplarını okuyarak hazırlık yapmıştır.
Kocaeli’nin 12 ilçesinde yer alan okullarda final etabına kalan şiir, hikâye, deneme alanlarındaki
çalışmalar, jüri tarafından titizlikle değerlendirilmiştir. Her alandan dereceye giren ilk 10 eser
belirlenmiştir. Dereceye giren öğrenciler için Semerkant’a planlanan gezi programı ise pandemi
sebebiyle belirsiz bir süreyle ertelenmiştir.
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Akademi Liselerimizin EBA Destek Noktası Olarak Hizmet Vermesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler
neticesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız bünyesindeki Akademi Liseler
EBA destek noktası olarak hizmet vermiştir. EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı
COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin
EBA’ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır. Dokuz birimimiz EBA
destek noktası olarak hizmet vermiştir.

Akademi Lise Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projeleri

2020 Faaliyet Raporu

KOCAELİ ZULA TURNUVASI
Kocaeli Zula Turnuvası Belediyemiz ve Kağıtspor ortaklığıyla düzenlendi. Belediyemiz, Kocaeli
Zula Turnuvası ile katılım sağlayan gençlere evde kaldıkları pandemi sürecinde rekabet ederken
eğlendirme fırsatı sağlanması amaçlandı. Kocaeli Zula Turnuvası’nda toplamda 16 takım online
olarak yarıştı ve finale kalan son 2 takım Kocaeli Kongre Merkezi’nde final maçını gerçekleştirdi.
Turnuva final maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 13.00-16.00 saatleri arasında Kocaeli Kongre
Merkezi’nde yapıldı. Final maçı sonunda turnuvanın en iyi dört takımına ödülleri takdim edildi.
Katılımcı sayısı 147 kişidir.

Akademi lise öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleriyle duygudaşlık yeteneklerini geliştirerek
karakter oluşumuna katkı sağlamıştır. Mevlid-i nebi haftasında peygamberimize yapılan
saldırılara tepki vermek amacıyla kentin belli noktalarında kırmızı güller dağıtarak tepkilerini
ortaya koymuşlardır.

AKADEMİ ÜNİVERSİTE
Kocaeli’ de üniversite eğitimi alan öğrenciler için akademik, sosyal, kültürel, sportif, zihinsel,
sanatsal ve kişisel gelişimlerini desteklemek, donanımlarını arttırmak amacıyla birçok gençlik
çalışmasının yapıldığı birimdir.
Akademi Üniversite; üniversite eğitimi alan gençlerin, akademik, kişisel, sosyal ve kültürel
alanlarda gelişimlerini desteklemek; mesleki anlamda donanımlı, dünyada ve ülkemizde
süregelen meselelerle ilgili farkındalık sahibi, toplumsal sorunlara karşı çözüm üreten, milli ve
manevi değerleri konusunda bilinçli ve duyarlı genç bireyler yetiştirmek için ihtiyaç duyulan ve
talep edilen alanlarda gençlerle iş birliği içerisinde gençlik çalışmaları gerçekleştirmektedir.
Akademi Üniversite Biriminin düzenlediği faaliyet ve organizasyonlara toplam 867 üniversite
öğrencisi katılmıştır. Akademi Üniversite birimimizce 2020 yılında gerçekleştirilen başlıca
faaliyetler;
•

•

•

Genel İngilizce Eğitimi, YDS Eğitimi, 6.
Şehir Kocaeli, İbn-i Haldun Okumaları,
Medya Okulu, Şehir Akademisi, Müzik ve
Medeniyet Eğitimi, Psikodrama Eğitimi ve
Girişimcilik Okulu düzenlendi. Pandemi
sürecinin başlamasından kaynaklı
eğitimlere ara verilmiştir.
Akademik eğitime devam etmek isteyen
öğrencilerin talepleri doğrultusunda YDS
sınav ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmiş
olup ayrıca konuşmaya dayalı Genel
İngilizce eğitimi de verilmiştir.
Medyaya ilgi duyan üniversiteli gençlerin
medya vizyonuna katkı sağlamak, ufkuna

•
•

derinlik katmak, medyanın fayda ve
zararlarını derin bir şekilde incelemek
için Medya Okulu açılarak eğitimler
gerçekleştirilmiştir.
Müzik ve Medeniyet Eğitimi, 6. Şehir
Kocaeli projesi ve Şehir Akademisi
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
GDG Kocaeli, Genç Tema Kulübü, Elektrik
Kulübü, Kocaeli Tıp Birliği Topluluğu,
Tiyatro Kulübü, KOÜ Blokzincir
Topluluğu, Kocaeli Minval Kulübü gibi
üniversite kulüplerine Akademi Üniversite
Birimi tarafından destek verilmiştir.

TEKNOFEST 2020
Teknoloji Atölyelerinde ulusal yarışmalara katılan öğrenci kulüplerine ait toplamda 7 teknoloji
takımına hizmet binası, malzeme tedariği, lojistik, altyapı ve ulaşım konularında destekler
verilmiştir. Teknoloji atölyelerinden 110 öğrenci faydalanmıştır.
Bu kapsamda 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen TEKNOFEST 2020’de (Havacılık
Uzay ve Teknoloji Festivali) final etaplarında yarışmaya hak kazanan 4 teknoloji takımının
Gaziantep ve Aksaray illerindeki organizasyonlara katılımlarına ulaşım ve lojistik noktalarında
destek verilmiştir.

DİJİTAL GENÇLİK
E-Gençlik; kendini sosyal medyada ifade eden, internet ve akıllı cihazlar aracılığıyla sosyalleşen,
bilgiye ulaşmada birincil kaynak olarak arama motorlarını gören ve böyle sınırları belirsiz
bir ortamda kaynağı belirsiz sayısız içeriğe maruz kalırken benliğini, değerlerini ve düşünce
dünyasını şekillendirmeye çalışan ülkemiz gençliğine yerinde yani sanal alemde ulaşmakta ve
kılavuzluk etmektedir.
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Kerpe Gençlik ve Spor Kampı

Her seviyede öğrencilere milli manevi değerlerimize yönelik programlar; sportif alanda
okçuluk, paintball, dekatlon, matrak, macera parkuru ve doğa yürüyüşlerini içeren faaliyetler,
‘’Orman Kaşifleri’’ ve Akıl Oyunları gibi birçok eğlenceli ve eğitici aktiviteler doğal ortamda
düzenlenmektedir.

Kentimizde yaşayan eğitim ve spor alanında başarı elde etmiş gençlerimize hizmet vermek
amacıyla kullanılmaktadır. Toplam 12 adet ev bulunmakta ve aynı anda 44 kişi misafir
edilebilmektedir. Toplam 12 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir tesistir. 2020 yılında 3 kurumdan
607 kişi kamplarımızdan faydalanmıştır.

Kamplarımızdan Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Üniversite, Uluslararası Öğrenciler, Milli
Eğitime Bağlı Okullar, Üniversite Öğrencileri, Kredi Yurtlar Kurumunun Öğrencileri başta olmak
üzere gençlik ile ilgili faaliyet yürüten vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşları ve amatör spor
kulüpleri istifade etmektedir. 2020 yılında 97 kurumdan 12.222 misafirimiz kamplarımızdan
yararlanmıştır. Kamplarımızda görevli 53 bayan 21 erkek olmak üzere toplam 74 gençlik
liderlerimiz bulunmaktadır.

Kumcağız Gençlik ve Spor Kampı

Diriliş 1 Gençlik ve Spor Kampı
Toplam 26 adet bungalov ev bulunmaktadır. Toplam yatak kapasitesi 208 kişidir. Evler
içerisinde tuvalet ve banyo mevcuttur. 2017 yılı içerisinde inşası tamamlanmıştır. Kamp
içerisinde; 1 adet yemekhane, 1 adet mescid, 1 adet lider evi, 1 adet idari bina, 1 adet umumi
tuvalet bulunmaktadır.2020 yılında 31 kurumdan 3414 kişi kamplarımızdan faydalanmıştır.

Diriliş 2 Gençlik ve Spor Kampı
82 adet bungalov ev bulunmaktadır. Toplam 328 kişi yatak kapasitesi vardır. 2016 yılı içerisinde
inşası tamamlanmıştır. Kamp içerisinde; 1 adet yemekhane, 1 adet mescid, 1 adet lider evi, 1
adet idari bina, 2 adet tuvalet ve banyo, 4 adet misafir evi, 1 adet depo vardır. 2020 yılında 37
kurumdan 4096 kişi kamplarımızdan faydalanmıştır.

Diriliş 3 Hüma Hatun Gençlik ve Spor Kampı
Kadın kampı olarak kullanılmaktadır. 2018 yılında faaliyet geçmiştir. Toplam 81 adet ev
bulunmaktadır. Toplam kapasite 162 kişidir. İçerisinde 200 kişilik yemekhanesi, 100 kişilik
konferans salonu ve 50 kişilik toplantı salonu mevcuttur. Biri 60, diğeri 175 m2 olan iki adet
çok amaçlı spor salonu vardır. İçerisinde aerobik, zumba, cimnastik, step, pilates, masa tenisi,
satranç, dart aktiviteleri ve çeşitli zeka oyunları oynanabilmektedir. Denize sıfır olan kampımız,
halk plajına da çok yakındır. Kampta üç adet yüzme havuzu mevcuttur. 28 m2 iki adet çocuk
havuzu ve 432 m2 bir adet açık yüzme havuzu bulunmaktadır. 2020 yılında 23 kurumdan 2.820
kişi kamplarımızdan faydalanmıştır.

Kentimizde yaşayan eğitim ve spor alanında başarı elde etmiş gençlerimize hizmet vermek
amacıyla kullanılmaktadır. Toplam 24 adet ev bulunmakta ve aynı anda 96 kişi misafir
edilebilmektedir. Toplam 24 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir tesis olup 2020 yılında 3
kurumdan 1.285 kişi kamplarımızdan faydalanmıştır.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER
Uluslararası Öğrenciler; ilimizde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim gören
yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim hayatı ve kent yaşamına adaptasyonunu sağlamak,
kültürel etkileşimlerini artırmak, sosyal ve kültürel donanımları güçlendirilerek hayata emin
adımlarla hazırlamak amaçlanmıştır. Ayrıca akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen
etkinlik ve kamplar düzenlemektedir.
Farklı ülkelerden Kocaeli’ye üniversite eğitimi almak için gelmiş olan öğrenciler için
birbirinden farklı birçok proje yürütülmektedir. Şehrimize geldiklerinden itibaren oryantasyon
eğitimi, akademik çalışmalar, kültürel ve sosyal etkinlikler gibi alanlarda faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
2020 yılında pandemi süreci uluslararası öğrenci çalışmalarını doğrudan etkilemiştir. 2020
yılında Kocaeli Somalili Öğrenciler Birliği mezuniyet programı (50 kişi), pandemi süreci kumanya
dağıtımı (150 kişi), Türkiye genelindeki Yemenli öğrencilerle eğitim kampı (100 kişi), Yemen ve
Türkiye ilişkilerinde son durum başlıklı konferans (150 kişi) programları gerçekleştirilmiştir.

www.kocaeli.bel.tr

2020 Faaliyet Raporu

TO/PH.2.2.1 Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili
eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.

KODELİ ROBOTİK KODLAMA ATÖLYELERİ PROJESİ
KODELİ Robotik Kodlama Atölyeleri Projesinin birincil amacı; ülkemizi ve şehrimizi dijital çağa
ve enformasyon toplumuna hazırlarken, geleneksel sanayiyi ileri teknolojiye dönüştürerek
ve sanayi 4.0’a geçişimizi hızlandırarak, gençlerimizin Robotik Kodlama alanında kendilerini
geliştirmelerini sağlamaktır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen projeyle gençler atölye ortamında uygulama
ağırlıklı robotik kodlama eğitimleri alırken diğer yandan gelişimleri de takip edilebilecek ve
uygulanacak aşamalar ile projenin sürdürülebilirliği artırılarak verimli işleyiş sağlanabilecektir.
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Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) Tanıtım Töreni
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30 Ekim 2020 tarihinde tanıtım programı gerçekleştirilen projede, 2019-2020 yılında 43’ü
ortaokul, 52’si lise ve 2’si de bilişim merkezi olmak üzere toplam 97 okula atölye kurulumu
gerçekleştirilmiştir. 2024 yılına kadar fiziki durumu uygun olan diğer okullara da atölye
kurulması planlanmaktadır. Bir atölyenin kurulumunda; fiziki ortamın kontrolü, elektrik ve
network altyapısı, atölye mobilyaları, 15 + 1 Bilgisayar Sistemi, Robotik Setler ve 3D yazıcı teslimi
gibi aşamalar izlenmektedir.

KOCAELİ BİLİM MERKEZİ
Algı ve Gerçeklik, Dinamik Dünya, Bilimin Sultanları ve Su Alanı Galerisi olmak üzere 4 ayrı
galeri alanı, Bilim İnsanları Sergisi, PÜF (Proje Üretim Fabrikası) Laboratuvarı, Sanayi 4.0 Mucit
Dünyası Laboratuvarı, Atölye alanları, Bilim Sahnesi ve Bilim Kafe gibi bölümlerden oluşan
Kocaeli Bilim Merkezini 2020 yılında 88.144 kişi ziyaret etmiştir. Gerçekleştirilen 283 atölyede
4.360 kişi eğitimlere katılım sağlarken, gerçekleştirilen 6 etkinliğe katılan kişi sayısı 1.030’dur.

Proje Basamakları
1.
2.
3.
4.

Atölyelerin Kurulumu
Eğitmen Eğitimi
Öğrenci Eğitimi
Sosyal Web Platformunun Kurulması

5.
6.
7.

Yetenekli Öğrencilerin Tespiti
İleri Düzey Eğitimler
Yarışmalar

Kocaeli Bilim Merkezi Etkinlikleri ve Atölye Çalışmaları
Kocaeli Bilim Merkezi’nde 2020 yılında aşağıda adları yer alan 9 farklı etkinlik/atölye çalışması
düzenlenmiş ve 5.160 kişi katılım sağlamıştır.
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%17
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%18

%21

%20

%20

%24

%24

%24

%29

İlçedeki Okul Sayılarına Göre Atölye Kurulum Oranları

•

Bilim Atölyeleri (Haftalık)

•

Bilim Temalı Doğum Günü Etkinliği

•

Sanayi 4.0 Atölye Çalışmaları Mucit
Dünyası Laboratuvarı

•

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

•

Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

•

Geleceğin Ayak İzleri Etkinliği

•

Doğada Bilim Etkinliği

•

Çevrim İçi Eğitimler

•

TÜBİTAK (2237) Fen Bilgisi Öğretmen
Adayları Eğitimi

Haftalık Atölyeler
Başiskele

Çayırova

Darıca

Derince

Dilovası

Gebze

NOT: Her ilçenin kendi okul sayısına göre yüzdesi alınmıştır.

Gölcük

İzmit

218
218

Kandıra Karamürsel Kartepe

Körfez

81 farklı konuda 2.425 okul öncesi ve ilköğretim öğrencisinin katılımı ile dönüşümlü olarak her
hafta sonu atölye çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı

Geleceğin Ayak İzleri STEM Etkinliği

Mucit Dünyası Laboratuvarında Arduino Yazılım Eğitimi, Scratch Oyun Kodlama ve Robot
Kontrol Eğitimi, Makey Makey Elektronik Devre Eğitimi, İntel Edison Mikro Denetleyici Yazılım
Eğitimi, 3D Tarayıcı ile 3D ürün tarama ve dijital ortama aktarma eğitimi, 3D Tasarım ve Ürün
çıktısı alma eğitimi ve 3D Kalem ile Ürün Tasarlama Eğitimleri verilmektedir.

10-11-12-13 Mart Bilim Haftasında 700 ortaokul öğrencisinin katılımıyla STEM Etkinliği
gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında 7-70 yaş aralığındaki bireysel katılımcılar, okul grupları ve öğretmenlere yönelik
olarak 64 eğitimde 1.475 kişiye eğitim verilmiştir.

Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Etkinliği
“11 Şubat Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü Etkinliği” seminer ve atölye çalışmalarına 70 kız
öğrencinin katılımlarıyla Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Doğada Bilim Etkinliği
Çocukların dokunarak, keşfederek, yaşayarak öğrenmeleri için doğal ortamlarda her yıl
gerçekleştirdiğimiz etkinlik bu yıl 29 Ağustos tarihinde SEKA Park’ta 80 öğrencinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.

SEKA KAĞIT MÜZESİ
SEKA Kağıt Müzesi, ziyaretçiyi odağına alan, Türkiye’nin en büyük endüstriyel mirasının müzeye
dönüşüm projesidir. Müze, farklı yaş gruplarından oluşan ziyaretçileri için çağdaş bir sergileme
yaklaşımıyla unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.
Kağıt Müzesi’nde, alanın arkeolojik geçmişi, Kağıt Fabrikası’nın üretim süreci, SEKA
çalışanlarının günlük yaşamı, sosyal hayatı ve Kağıtspor gibi konular işlenirken SEKA’lıların
anılarına da yer verilmektedir. Ayrıca 16 farklı atölye ile ziyaretçilerine hizmet etmektedir.
Türkiye’nin ve dünyanın en büyük kağıt müzesi olan SEKA Kağıt Müzesi 12.345 m2’lik alan, 4 kat,
18 salon, 443 belge, 329 obje ve 115 tane vitrin bulunmaktadır. 2020 yılında 58.405 kişi ziyaret
etmiştir. Gerçekleştirilen 42 atölyede 691 kişi eğitimlere katılım sağlarken, gerçekleştirilen 7
etkinliğe katılan kişi sayısı 605’dir.

Çevrim içi Eğitimler
Pandemi sürecinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen 18 eğitimde 230 öğrenci eğitim almıştır.

TÜBİTAK (2237) Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Eğitimi
8-9-10 Ocak tarihlerinde 40 Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencisinin katılımlarıyla Kocaeli Bilim
Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Doğum Günü Etkinlikleri
Her ay bir bilim insanı seçilerek seçilen bilim insanın çalışmaları doğrultusunda o ay içinde
doğan belirli bir yaş aralığındaki çocuklar için atölye, oyun ve bilim gösterilerinin yapıldığı
etkinliktir. Yıl içinde gerçekleştirilen etkinliğe toplam 70 kişi katılım sağlamıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Doğal Bakım Atölyesi çalışmasına 80 kadın katılım sağlamıştır.
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SEKA Kâğıt Müzesi Etkinlikleri ve Atölye Çalışmaları

Müzede Selfie Günü Etkinliği

SEKA Kağıt Müzesi’nde 2020 yılında aşağıda adları yer alan 8 farklı etkinlik/atölye çalışması
düzenlenmiş ve bu faaliyetlere 8.226 kişi katılım sağlamıştır.

15 Ocak Müzede Selfie günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe 250 kişi katılım
gerçekleştirmiştir.

•

Haftalık Atölyeler (33)

•

Müzede Selfie Günü Etkinliği

•

Grup Atölyeleri (9)

•

•

Köy Okulları Projesi – El Yapımı Kâğıt
Atölyesi (3)

Ezoterik Resim Sergisi ve İzafi Portreler 2
Sergisi

•

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

•

Okay Temiz Ritmin Renkleri Fotoğraf
Sergisi

•

Evde Yapalım Etkinlikleri

Haftalık ve Grup Atölyeleri
Tüm yaş gruplarında farklı konularda 691 kişinin katılımı ile dönüşümlü olarak atölye çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Ezoterik Resim Sergisi ve İzafi Portreler 2 Sergisi
18 Şubat tarihinde Ekin Deveci’nin Ezoterik Resim Sergisi ve Haluk Arda Oskay’ın İzafi Portreler
2 Sergisi etkinliği 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Evde Yapalım Etkinlikleri
Pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen Evde Yapalım isimli atölye
çalışması görselleri(27), videolar(12) ve canlı yayınlar(2) ile 6.930 kişiye erişilmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilen etkinliğe 40 kadın katılım sağlamıştır.

Köy Okulları Projesi
Köy okulları projesi kapsamında 9 Ocak – 20 Şubat tarihleri arasında 4 okulda
gerçekleştirdiğimiz el yapımı kâğıt atölyesine katılan 240 öğrenci kendi kâğıtlarını kendileri
yaptı.

Okay Temiz Ritmin Renkleri Fotoğraf Sergisi
14 Ocak tarihinde Okay temiz tarafından oluşturulan Ritmin Renkleri Fotoğraf sergisi etkinliği 45
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
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TO/PH.2.3.1 Kocaeli Kent Markasına, kent kimliğine uygun sporlara katkı
üretmek üzere Spor Kenti Kocaeli Programını başlatmak ve 2020 yılında
440 amatör spor kulübünü desteklemek.

ÜCRETSİZ SPOR OKULLARI
Ücretsiz Spor Okulları Projesi kapsamında çocuklarımıza spor kültürü ve sevgisi oluşturmak,
onları spora yönlendirmek, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, ahlaklı ve vatan sevgisi dolu
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ücretsiz Spor Okullarına katılan
yetenekli öğrenciler tespit edilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübüne lisanslı
sporcu olmaları amacıyla yönlendirilme sağlanır. 2020 yılında 17.123 Kız Öğrenci, 17.785 Erkek
Öğrenci olmak üzere toplam 34.908 öğrenci spor okullarına katılım sağlamıştır.

SPORTAM (SPORCU SAĞLIĞI PERFORMANS TEST VE ANALİZ
MERKEZİ)
Bireysel ve takım sporcularının sportif performans düzeylerinin özel test ve ölçümlerle
belirlendiği bir merkezdir. Bu merkezde sporcuların performans ölçümlerinin yanında antrenman
plan ve programlarının düzenlenmesine rehberlik edilmektedir. SPORTAM’dan 2020 yılında 11
kurum, 888 kişi faydalanmıştır.

EVDE KAL SPORSUZ KALMA GÜNLÜK SPOR ETKİNLİĞİ
Pandemi döneminde spor eğitmenlerimizin hazırladıkları egzersiz faaliyetleri video sunum
haline getirilerek sosyal medya araçlarından paylaşılmıştır. Evde kalan 7 den 70’e tüm
vatandaşlarımızın sağlıklı ve zinde kalmalarını amaçlayan sportif etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan sosyal medya paylaşımları 100.000’in üzerinde etkileşim almıştır.
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SAHİLLERDE CANKURTARAN HİZMETLERİ
Spor okullarımızın cankurtaran uzman ekipleri kandıra sahillerinde boğulma tehlikesi geçiren
352 kişiye müdahale etmiştir.

SAĞLIK İÇİN SPOR ETKİNLİĞİ
Pandemi sürecinde büyük fedakârlık gösteren sağlık çalışanlarımızı aileleriyle birlikte Diriliş 1
Diriliş 2, Darıca ve Kandıra gençlik kamplarımızda misafir ettik. Kamplarımızda sağlık çalışanı
ve ailelerine spor eğitmenlerimiz eşliğinde farklı branşlarda sportif ve eğlenceli aktiviteler
sunulmuştur. 5.100 sağlık personeli ve ailesine kamplarımızda hizmet sağlanmıştır.

KOCAELİSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI
2019-2020 futbol sezonu 3. lig şampiyonu olan Kocaelispor’un şampiyonluk kutlamaları
şampiyonluk yemeği, gemi turu ve üstü açık otobüsle şehir turu yapılarak gerçekleştirildi.

5’TE DEVRE 10’DA BİTER FUTBOL ETKİNLİKLERİ
Şehrimizin farklı bölgelerinde yaşayan gençlerin Tahir Büyükakın başkanımızın sosyal medya
hesaplarına gönderdikleri spor malzemesi talepleri yerinde değerlendirilerek gençlere spor
malzemeleri ve Kocaelispor forması hediye edilmiştir.

KORT TENİS TURNUVASI
Belediyemiz tarafından desteklenen kort tenisi turnuvası, sanayi mahallesi tenis kortu sahasında
gerçekleştirildi. Kocaeli ve çevre illerden tenis severlerin hünerlerini gösterdiği turnuvada,
müsabakalar dostluk çerçevesinde yapıldı. Turnuva boyunca covid-19 tedbirlerine büyük önem
verildi.
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ŞİFA VEREN ELE VEFA ORGANİZASYONU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle yoğun emek ve fedakarlıklarda
bulunan sağlık çalışanlarına motivasyon amaçlı futbol etkinliği düzenlendi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ ZİYARETLERİ
Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Körfez, Gebze ve Başiskele ilçelerimizde amatör Spor Kulüp
başkanları, yöneticileri, antrenörleri ve sporcularıyla birlikte yerinde toplantılar düzenlendi.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME YARDIMI
Kocaeli ili içerisindeki 96 amatör spor kulübüne, 12 okula, 12 kuruma ve 7 muhtarlığa spor
malzemesi yardımı ve nakdi yardım gerçekleştirilmiştir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATATÜRK’Ü ANMA ENGEL
ATLAMA BİNİCİLİK YARIŞMASI
Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleştirilen binicilik yarışmasına 4 İlden 60 sporcu katılmıştır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kupası’nı “Claytman” isimli atıyla Sencer HOROSAN kazanmıştır.

ATLI EĞİTİM MERKEZİ
Atlı Eğitim Merkezimizde Hollanda, Alman, Haflinger, Midilli, Poni cinslerinde toplam 7 at ile
hizmet verilmektedir. 2020 yılında 530 katılımcıya hizmet verilmiştir.

FLOOR CURLING ŞENLİĞİ
Floor Curling spor branşı ile İzmit, Darıca, Gölcük, Başiskele bölgelerinde toplamda 2.100 kişi
katılımıyla etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
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TO/PH.2.4.1 Şehrimizdeki spor organizasyonlarının, gençlik etkinliklerinin
etkisini ve erişilebilirliğini artırmak ve 2020 yılında 8 organizasyon
düzenlemek.

SPOR İLE BAĞLAN HAYATA ETKİNLİĞİ
Sevgi evleri ve rehabilitasyon merkezlerinde bulunan 3 -18 yaş aralığındaki dezavantajlı
çocuklara yönelik sportif etkinlikler yaptırılmıştır.

SPOR FESTİVALİ
27-28-29 Ekim 2020 tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde “Pandemide Spor İle Güçlü Kal”
sloganıyla pandemi kurallarına uyularak masa tenisi, badminton, eğlenceli atletizm, ayak tenisi,
futbol ve Floor curling branşlarında etkinlikler düzenlendi. Spor festivali etkinliğimize 1.500
kişilik katılım sağladı.

ŞAHİKA ENCÜMEN DALIŞ ETKİNLİĞİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında,
dünya serbest dalış şampiyonu Şahika Encümen’i misafir ettik. Şampiyon sporcu Karamürsel
sahili açıklarında 20 metre derinliğe batırılan yolcu gemisine dalış gerçekleştirdi.

KOLİ YARDIMI ORGANİZASYONU
Kılavuz gençlik çalışanları olarak belediyemize sosyal yardım amaçlı başvuran kişilere yönelik
pandemi döneminde 40.000 adet koli dağıtım desteği sağlanmıştır.

KOCAELİ SU SPORLARI FESTİVALİ
29 Ekim Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sekapark Uçurtma
Tepesi Sahilinde yüzme, yelken, dalış ve dragon bot branşlarında su sporları festivali
düzenlenmiştir. Su Sporları Festivaline 1.000 kişi katılım sağlamıştır.
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TO/PH.2.5.1 2020 yılı sonuna kadar
8 adet eğitim ve spor tesisi yapımını
tamamlamak.

KARTEPE İLÇESİ YARI OLİMPİK
YÜZME HAVUZU
Kartepe ilçesinde, toplam kapalı alanı 3.372
m2 olan 3 katlı yapıda; yüzme havuzu,
çocuk havuzu, 90 kişilik seyirci tribünü, bay
ve bayan spor salonları, mescit, mekanik
ve elektrik teknik odaları, kafeterya, idare
ofisleri, seminer salonu ve ıslak hacimler
bulunmaktadır. Tamamlanan projeye
2020 yılında 3.043.013 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

KARTEPE ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ KAPALI SPOR
SALONU
Kartepe ilçesinde, toplam kapalı alanı 1.600
m2 olan 2 katlı yapıda; basketbol ve voleybol
sahası, 220 kişilik tribün, idari ve görevli
odaları bulunmaktadır. Tamamlanan projeye
2020 yılında 5.479.016,72 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

GEBZE İLÇESİ CUMHURİYET
MAHALLESİ KAPALI SPOR
SALONU

Kartepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Gebze ilçesinde toplam kapalı alanı 1.600
m2 olan 2 katlı yapıda; basketbol ve voleybol
sahası, 220 kişilik tribün, 3 adet spor salonu,
idari ve görevli odaları bulunmaktadır.
Tamamlanan projeye 2020 yılında
2.222.008,12 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KÖRFEZ ORHANGAZİ ANADOLU
LİSESİ KAPALI SPOR SALONU
Körfez ilçesinde, toplam kapalı alanı 1.600
m2 olan 2 katlı yapıda; basketbol ve voleybol
sahası, 220 kişilik tribün, idari ve görevli
odaları bulunmaktadır. Tamamlanan projeye
2020 yılında 1.051.262,81 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

KARTEPE UZUNTARLA SEMT
SPOR SAHASI (ORTAK PROJE)
Kartepe ilçesinde, FIFA standartlarında,
FIFA Quality belgeli, gece maçı yapmaya
elverişli, amatör sporların müsabaka maçı
yapacağı teknik ve idari donanımlara sahip
300 koltuklu çelik tribünlü sentetik çim
futbol sahası yapılmaktadır. Ortak proje
kapsamında, Kartepe Belediyesi’ne işin
toplam sözleşme bedeli kadar maddi katkı
sağlanmaktadır. İş tamamlanmış olup Kartepe
Belediyesine 2020 yılında 454.856,52 TL
ödeme gerçekleştirilmiştir.

GEBZE İLÇESİ AKADEMİ LİSE
Gebze ilçesinde, 4.320 m2’lik kapalı
alanı olan 10 katlı yapı Akademi Liseye
dönüştürülmüştür. İçerisinde; 14 adet derslik,
spor salonu, konferans salonu, kütüphane,
bilgisayar salonu, dinlenme salonları,
yönetici ve eğitmen odaları bulunmaktadır.
Tamamlanan projeye 2020 yılında
3.196.829,01 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

GEBZE SPORCU EĞİTİM
MERKEZİ
Gebze ilçesinde 15.500 m2’lik kapalı alanı
olan 4 katlı yapıda; okçuluk, güreş, judo,
karate, jimnastik, kadın fitness, aerobik, masa
tenisi, eskrim, boks ve tekwando salonları ve
120 kişilik tribün bulunmaktadır. 105 araçlık
kapalı otopark ile 29 araçlık açık otopark
yer almaktadır. Proje devam etmekte olup,
projeye 2020 yılında 17.332.609,96 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.

Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Spor Salonu

Darıca Kapalı Spor Salonu

DARICA İLÇESİ 1800 KİŞİLİK
KAPALI SPOR SALONU
Darıca ilçesinde toplam kapalı alanı 10.215 m2
olan yapıda; 2.000 m2’lik alanda 1.810 kişilik
seyirci tribünü, basketbol, voleybol, hentbol
sahası, pilates-aerobik salonu, fitness salonu
ve çok amaçlı salonlar ve bodrum katında 55
araçlık kapalı, 55 araçlık açık ve 10 adet açık
otobüs otoparkı bulunmaktadır. Tamamlanan
projeye 2020 yılında 19.905.579,79 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.

GEBZE İLÇESİ CUMHURİYET
MAHALLESİ YARI OLİMPİK
YÜZME HAVUZU
Gebze ilçesinde toplam kapalı alanı 3.600
m2 olan yapıda; eğitim yüzme havuzu, çocuk
havuzu, 2 adet çok amaçlı spor salonu,
130 kişilik tribün ve 30 koltuklu eğitim
salonu, mekanik ve elektrik teknik odaları,
kafeterya, idare ofisler ve ıslak hacimler ve
19 araçlık açık otopark bulunmaktadır. Proje
devam etmekte olup, projeye 2020 yılında
3.651.889,85 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KÖRFEZ YUKARI HEREKE
GENÇLİK MERKEZİ
Körfez ilçesinde yaklaşık 500 m2 kapalı
alanı olan yapı tek katlıdır. Yapıda; 4 adet
etüt odası, 1 adet bilgisayar salonu, eğlence
ve sanat odası, 1 adet gösteri salonu
bulunmaktadır. Tamamlanan projeye
2020 yılında 262.301,02 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

GÖLCÜK İLÇESİ HAMİDİYE
SUNİ ÇİM HALI SAHASI (ORTAK
PROJE)
Gölcük ilçesi Hamidiye yerleşkesine, 20 x
40 m ölçülerinde sentetik çim futbol sahası
yapılmıştır. Ortak proje kapsamında, Gölcük
Belediyesi’ne işin toplam sözleşme bedeli
kadar maddi katkı sağlanmıştır. Tamamlanan
projeye 2020 yılında 643.024,48 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

ROBOTİK KODLAMA SINIFLARI
TADİLATI
Kocaeli genelinde belirlenen okullarda
mevcut sınıfların bazılarında kapı pencere
değişimi, 131 adet sınıfta ise zemin
seramiği ve duvar boyası yapılmıştır. Proje
tamamlanmış olup 2020 yılında projeye
276.691,40 TL harcamam gerçekleştirilmiştir.

GEBZE İLÇESİ METİN OKTAY
FUTBOL SAHASI
Gebze ilçesindeki yapıya 50 x 70 m
ölçülerinde futbol sahası, çevre duvarı
ve çitleri, 88 kişi kapasiteli çelik tribün,
aydınlatma ve sulama tesisatı yapılmaktadır.
Proje çalışması tamamlanmış olup, yapımı
devam etmektedir. 2020 yılında projeye
370.264,86 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

KANDIRA YARI OLİMPİK YÜZME
HAVUZU
Kandıra ilçesinde toplam kapalı alanı 3.372
m2 olan 3 katlı yapıda; yüzme havuzu, çocuk
havuzu, 90 kişilik seyirci tribünü, kafeterya,
idare ofisleri, bay ve bayan fitness salonu
ve ıslak hacimler bulunmaktadır. Proje
devam etmekte olup, projeye 2020 yılında
9.021.630,29 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

TO/PH.2.5.2 Kentin eğitim ve spor
altyapısını geliştirmek üzere yeni
mekanlar oluşturmak.
2020 yılında 6 tane gençlik merkezi ve millet
kıraathaneleri, 7 tane spor salonu ve 1 tane
akademi lise olmak üzere toplam 15 merkezin
açılması planlanmış, ancak dünyada ve
ülkemizde yaşanan corona virüs salgınından
dolayı 2020 yılında aşağıda yer alan 5 spor
tesisi ile 1 gençlik merkezi tefrişatı yapılarak
faaliyete alınmıştır.
• Kartepe AİHL Kapalı Spor Salonu
• Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi Kapalı
Spor Salonu
• Darıca Kapalı Spor Salonu
• Kartepe Yüzme Havuzu
• Dilovası Yüzme Havuzu
• Körfez Fatih Sultan Mehmet Gençlik
Merkezi

Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

TO/PH.3.1.1 İstihdam odaklı
mesleki eğitim kurslarını ve Hayat
Boyu Öğrenme çalışmalarını
yaygınlaştırmak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve
Sanat Eğitimi Kurslarında 2019-2020 Eğitim
Öğretim döneminde il genelinde 42 kurs
merkezinde 38 meslek alanında toplam
350 branşta 3.032 gruba eğitim verilmiş ve
eğitimlere 57.201 kişi katılmıştır.

Branş Türüne Göre Kursiyer Dağılımı

Branş Türü

Kursiyer Sayısı Oranı %

Mesleki ve Teknik

37.480

65,82

Sosyal ve Kültürel

19.721

34,18

57.201

100
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KO-MEK PROJELERİ
Komeksepeti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek
ve Sanat Eğitim Kursları(KO-MEK)
kursiyerlerinin evde ve KO-MEK Kurs
Merkezlerinde ürettikleri el emeği göz nuru
ürünlerinin satışını yapabilecekleri ve gelir
elde edebilecekleri bir dijital pazar kurulmuş,
15.12.2020 tarihinde tanıtım programı
gerçekleştirilmiştir.
KOMEKSEPETİ’nden yapılan satışlar
üzerinden hizmet bedeli ya da komisyon
alınmayacaktır. Bununla birlikte kursiyerler
komeksepeti.com’dan yaptıkları satışlardan
dolayı vergi mükellefi olmayacaklar ve KDV
ödemeyeceklerdir.

www.kocaeli.bel.tr
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İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim Projesi

KO-MEK Vefası

KO-MEK’te vatandaşın talebiyle açılan branşların sektörün ihtiyacı ile örtüşmediğinde iş
arayanların aldıkları eğitim ile iş bulamamasına çözüm üreterek sektörün taleplerini kapsayan
yeni bir eğitim modelini hayata geçirmekteyiz. Proje hayata geçtiğinde sektörün nitelikli eleman
ihtiyacına çözüm üretmekle birlikte, kentin istihdam potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda
daha etkin rol alınması sağlanacaktır.

Dolan kap taşar misali; KO-MEK emeğinin zekâtını veriyor. KO-MEK ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza imkânlarını seferber ederek kursiyerleri ile dayanışma
hareketi başlatıldı. Başlatılan bu «vefa hareketi» ile bugüne kadar 6.989 vatandaşın ve 47
kurumun ihtiyaçları kursiyerlerimiz tarafından giderilmiştir.

Proje Aşamaları
•
•
•
•

Masa Araştırması ve Derin Görüşme (Daraltılmış bir toplantıda Sektör temsilcileri ile derin
görüşmeler yapılarak, sorunlar ve çözümler üzerine anket soruları şekillendirilmiştir.)
Saha Araştırması ( Sektörler bazında araştırma yapmak üzere Kocaeli ilindeki sanayide
faaliyet gösteren 392 işletme yöneticileri ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir.)
Çalıştay (Kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, OSB’ler ve Odalar ve İmalat Sanayi
Sektör Temsilcilerinden oluşan 84 kişilik katılımla çalıştay düzenlenmiştir.)
Masa Araştırması, Saha Araştırması ve Çalıştay sonrasında İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim
Projesi fizibilite raporu hazırlanmıştır.

KO-MEK Bohçası

KO-MEK SOSYAL PROJELER

KO-MEK Bohçası Projesi ile paylaşma ve hediyeleşme kültürümüzü yaşatmak amacıyla
evlenmek üzere olan ihtiyaç sahibi genç kızlara kursiyerlerimiz el emeği, göz nuru çeyiz
eşyalarını hediye etmektedir. 2013 yılında başlanan projede toplamda 447 gencimize KO-MEK
Bohçası hediye edilmiştir.
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Ayrıca bu yıl Covid-19 salgınından dolayı KO-MEK olarak giyim branşı usta öğreticileri ve
gönüllü diğer usta öğreticilerin desteğiyle 19 merkezde 2,5 milyon maske, 6.400 önlük, 2.200
tulum dikimi yapılmıştır.

Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2015 yılında başlatmış olduğu “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi
Var” projesinde yer almak isteyen KO-MEK, Kocaeli geneli 42 Kurs Merkezimizde her sınıfa
bir kumbara koyarak kursiyerlerle birlikte her ay bir yetime destekte bulunmaktadır. 20152016 eğitim öğretim döneminde başlanan proje kapsamında bugüne kadar 133 yetime destek
olunmuştur.

KO-MEK Yılsonu Sergileri
2019-2020 yılı KO-MEK ilçe sergilerinde sadece 2 ilçe sergisinin açılışı gerçekleşmiş, diğer ilçe
sergileri ile genel sergi Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmiştir.
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SAĞLIK VE
SOSYAL
HİZMETLER
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TO/PH.4.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini Proaktif Halk Sağlığı
yaklaşımıyla sürdürmek.

HASTA NAKİL HİZMETLERİ
Bünyemizde faaliyet gösteren 22 hasta nakil ambulansımız ile vatandaşlarımızdan gelen talepler
üzerine, il içi ve il dışı olmak üzere 7/24 hasta nakil ambulans hizmeti verilmektedir.
Hasta nakil ambulanslarımız ile kanser, diyaliz, fizik tedavi, sosyal endikasyon hastaları ve
hiperbarik oksijen tedavisi gören hastalar taşınmaktadır. Ayrıca, spor müsabakalarına, şenliklere,
konser ve açılışlara, alt yapı çalışmalarına ve Kandıra sahillerine, ihtiyaç duyulması halinde
hizmet verilmektedir.
Bu çerçevede, Belediyemiz Hasta Nakil Hizmet kapsamında 2020 yılında 48.634’ü hasta nakil,
1.176’sı il dışı nakil ve 1.233’ü ek görev olmak üzere toplam 51.043 kişiye hizmet vermiştir.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Birey ve toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgi düzeyini artırmak ve bu konularda farkındalık
oluşturmak amacıyla, sağlıklı beslenme, hijyen, ergen sağlığı gibi konularda eğitimler
düzenlenmekte ve vücut analiz ölçümleri yapılmaktadır.
2020 yılında yapılan faaliyetler;
•
•
•

Sağlıklı Yaşam Eğitimleri (161 adet)
Vücut Ölçüm Analizleri (92 adet)
Covid Eğitimleri (941 adet)
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Eğitimler
Hasta Refakatçi Eğitimleri
Hastalık nedeniyle öz bakımını ve kendi ihtiyaçlarını gideremeyen bağımlı hasta gruplarına
Belediyemiz tarafından bakım destek hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında 516
kişiye Hasta Refakatçi Eğitimi verilmiştir.

PANDEMİ SÜRECİ DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI
Tüm dünyada etkisini gösteren ve halk sağlığını olumsuz etkileyen Koronavirüs için Türkiye’de
ilk vakalarının ortaya çıkmasının ardından toplum sağlığını korumak amacıyla 12 ilçe
belediyesinin katılımı ile Koronavirüs Kriz Masası kurulmuştur.
Alınan kararlar gereği, Kocaeli genelinde toplu alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları için
Belediyemizce, 12’si teknik personel olmak üzere 131 personelin görev aldığı dezenfeksiyon birimi
kurulmuştur. Birimimiz tarafından 2020 yılında;
• 10 milyon m2’lik alanda 9.600 kez
yeni nesil el dezenfektan makinaları
konulmuştur.
tekrarlanarak dezenfeksiyon çalışması
yapılmıştır.
• 22.586 adet araç dezenfekte edilmiştir.
• 15.950 L dezenfektan, 60.000 L çamaşır
• İlçe belediyelerine, 2.345 L dezenfektan,
suyu ve 113.000 L el dezenfektanı ürün
4.730 L çamaşır suyu, 160 adet Crystalin,
43 sırt pülverizatörü, 25 sırt atamizörü ve
temin edilmiştir.
26 adet el ULV cihazı dağıtılmıştır.
• 578 adet okul dezenfeksiyon edilmiştir.
• 12 ilçenin genelinde 200 merkezi noktaya

VEKTÖRLE MÜCADELE HİZMETLERİ

Belediyemiz, sivrisinek, karasinek, hamam böceği, fare, sıçan, tahtakurusu, pire, bit gibi insan
sağlığını tehdit eden vektörlerin salgın hastalık oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulması
amacıyla fiziksel, biyolojik, kültürel, kimyasal mevcut tüm bilimsel yöntemlerle mücadele
etmektedir.

Kanser Tarama
Kanseri erken evrede tespit ederek kanserin etkin ve basit yöntemlerle tedavisini sağlamak,
böylece kansere bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürerek olası karmaşık ve pahalı tedavileri
önlemek amacıyla, 30-65 yaş arası 373 kadına HPV Rahim ağzı (Serviks) kanseri ve 50-70 yaş
arası 699 kadın ve erkeğe Kalın bağırsak (Kolorektal) kanseri taraması yapılmış ve 1.336 kişiye
bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. (Pandemi nedeniyle mart ayında çalışmalara ara verilmiştir.)

Vektör Mücadelesi Hizmeti kapsamında yapılan mücadelenin en önemli ayağı olarak kültürel ve
fiziksel tedbirlerdir. Bu kapsamda çalışmalarımız, 3 bölge amiri ve 6 kontrol mühendisi olmak
üzere 129 personelle 12 ay boyunca aralıksız devam etmektedir. 2020 yılında planlı çalışmalar
dışında 4.515 adet talep ekiplerimizce karşılanmıştır.

2020 Yılında Yapılan Çalışmalar

Uygulama Alanı

Büyüklük (m2)

Su Birikintisi

35.533.092

Dereler

42.462.468

Logar

448.980

Foseptik

114.276

Kanal Kanalet

18.508.656

Göl, Gölet

30.284.976

Havuz

242
242

694.476

Ahır

27.216

Gübrelik

20.256

Terkedilmiş Bina Bodrum

20.844

Kuyu Bidon Atık Lastik
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1.589.784
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SOKAK HAYVALARI REHABİLİTASYON HİZMETLERİ
Sokak hayvanlarına yönelik yapılan rehabilitasyon hizmetleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
gerçekleştirilmektedir.
Bu kapsamda 2020 yılında; 7.185 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirilmiş, 2.408 hayvanımız
sahiplendirilmiş, 7.365 kuduz aşısı, 1.046 karma aşı, 7.950 tedavi hizmeti verilmiş ve mesai
saatleri dışında olmak üzere 485 hayvana icapçı veteriner hekim tarafından müdahale edilmiştir.
Ayrıca Kocaeli ili genelinde 2 araç 7 personelden oluşan besleme ekibi kurularak, Pandemi
sürecinde belirli noktalara 50 ton kedi ve köpek maması bırakılmıştır.

2020 Faaliyet Raporu

‘’Bir Can Bir Fidan” Projesi
Geçici Bakım evinde sokak hayvanı sahiplenen ziyaretçilerin isimleri Bakımevi sınırları içerisinde
dikilen fidanlara verilerek, ziyaretçilerin sokak hayvanı sahiplenme isteklerinin artırılması;
hayvan ve doğa sevgisinin bir arada aşılanması hedeflenmiştir.

MEZBAHA HİZMETLERİ
Belediyemizce, halkımızın sağlıklı bir ortamda kesilen et ve et ürünlerini tüketebilmesi için
mezbahalarımız aktif olarak halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Bu çerçevede 2020
yılında,
•
•
•

İzmit Mezbahası Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından Kalıcı Ruhsatı
alınmıştır.
Gıda güvenliği HACCP dosyası Tarım ve
Orman Bakanlığı onayından geçmiştir.
Gölcük ve Uzunçiftlik Mezbahalarımızın
faaliyetlerine son verilmiştir.

•

•

Mezbahalarımızda 8.499’u büyükbaş,
831’i küçükbaş olmak üzere toplam 9.330
hayvan kesilmiş ve 2.492.056 kg et elde
edilmiştir.
KO-MEK ve Halk eğitim merkezlerinden
260 kişi kesici eğitimlerine katılmıştır.

TO/PH.4.2.1 Kurumsal sağlık hizmetleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği
risklerini azaltmak.

İSG HİZMETLERİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları

Sokak Hayvanlarına Yönelik Diğer Çalışmalarımız
Umuttepe’nin Mavi Tasmalı Köpekleri Projesi
Umuttepe’de öğrencilerin baktığı köpeklere numaralı mavi tasmalar yaptırılmıştır. Bu şekilde
alana yabancı bir köpek girişinin tespiti daha kolay olmaktadır. Köpeklerin aşılama, kısırlaştırma,
tedavi vs. uygulamaları ve gerektiğinde yerinde müdahaleleri; Geçici Bakımevinde görevli bir
veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve diğer mevzuatlar gereğince tüm personele
periyodik olarak etkin ve sürekli İSG eğitimleri verilmeye devam edilmiştir. 2020
yılında Belediyemiz personeli olan İSG uzmanlarımız ve işyeri hekimlerimiz tarafından
düzenlenen eğitimlere 1.259 kişi katılmıştır.
İSG çalışmaları kapsamında 2020 yılında 51 İSG kurul toplantısı yapılmış, 888 saha
gözetimi gerçekleştirilmiş, 117 risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Cezaevinin Kırmızı Tasmalı Köpekleri
Kandıra Belediyesi ve Cezaevi Yönetimi ile ortak yürütülen projeyle, Cezaevi Bölgesindeki 40
köpek dışındaki diğer köpekler bölgeden uzaklaştırılmış ve alandaki köpeklere kırmızı küpeler
takılmıştır. Alanda çalışmalar devam etmektedir.

Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Paketi
Vatandaşlarımız tarafından sahiplenilen sokak hayvanlarının yanında; vatandaşlarımıza içinde
bez tasma, gezdirme aparatı, mama kabı, belirlenen miktarda mama, bilgilendirme broşürü ve
taşıma çantası bulunan Sahiplendirme Paketi hediye edilmiştir.
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Sağlık Hizmetleri

Gebze Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi

İşyeri hekimlerimiz aracılığıyla tüm kurum çalışanlarına ve vatandaşlara tedavi edici sağlık
hizmeti verilmektedir. Personelimizin İSG Kanunları gereğince, işe giriş muayeneleri, yıllık
periyodik muayeneleri, sağlık taramaları yapılmakta, yapılan taramalarla iş ortamında
oluşabilecek meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda,
personelimize ve vatandaşlarımıza İSG Kanunları gereğince,

16 Kasım 2020 tarihinde hizmete başlayan Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi, 58 yatak
kapasiteli olup, merkezimizde bir daire Afet mağduru (yangın-sel vs.) aileler için ayrılmıştır.
2020 yılında merkezimizden 117 kişi barınma hizmeti almıştır.

•
•
•
•
•
•

4.176 Adet Personel Poliklinik
2.082 Adet Vatandaş Poliklinik,
1.371 Adet Periyodik Muayene,
210 Adet İş Başı/İşe Dönüş Muayenesi,
24.886 Adet Hemşirelik Hizmeti,
5.614 Adet Sağlık Taraması,

•
•
•
•
•

65.615 Adet Tahlil,
3.589 Adet Röntgen (Akciğer),
151 Adet SFT,
960 Adet İşitme Testi,
984 Adet EKG

hizmetleri verilmiştir.
İSG hizmetlerimiz kapsamında 264.540 TL gelir elde edilmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz
tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine (Beyaz Kalpler, Anne Şehir Kocaeli,
Yürüyelim Arkadaşlar, Barınma Evi, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi vb.) sağlık hizmeti
sunulmaktadır.

BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ
Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezimiz, kentimizde çeşitli nedenlerle okul hayatına ara
vermek zorunda kalan, ergenliğin getirmiş olduğu sorunlarla başa çıkmakta zorlanan 11-18 yaş
arası çocukların, sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklendiği bir merkez olarak hizmet
vermektedir. Pandemi nedeniyle öğrencilere ve ailelere online eğitim verilmiştir.
Merkezin Amacı;
•
•
•

Bedenen ve zihnen daha sağlıklı olmaları,
Eğitim hayatına devam etmeleri,
Suça bulaşmamaları,

•
•

Ailelerinin bilinçlendirilmesi,
Meslek kazandırılarak işe
yerleştirilmeleridir.

İlkyardım Eğitimleri
Birey ve toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin artırılarak, ani gelişen kazalara ve hastalıklara
bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması amacıyla “İlkyardım Yönetmeliğine” istinaden; çalışan
personellere ve halkımıza eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında 56 kişiye Temel İlk
Yardım, 66 kişiye ise İlk Yardım Güncelleme eğitimi verilmiştir. (Pandemi nedeniyle mart ayında
çalışmalara ara verilmiştir.)

TO/PH.5.1.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve
destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.

BARINMA VE SOSYAL YARDIM MERKEZLERİ
İzmit Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi
Belediyemiz tarafından sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı sorunlar yüzünden sokakta
yaşamak zorunda kalan, ilimizde tedavi görmeye gelen vatandaşlarımıza, şehir dışından
gelip geçici barınma ihtiyacı yaşayan hasta ve yakınlarına barınma ve konaklama hizmeti
sunulmaktadır. Bu kapsamda 2020 yılında; 1.742 kişi barınma hizmetinden, 87 kişi hasta yakını
konaklama hizmetinden, 14.368 kişi sağlık hizmetinden faydalanmış, 27 yabancı uyruklu
misafirimiz ve 18 yol yardımı alan vatandaşımız misafir edilmiş ve 6 vatandaşımızın SGK
işlemleri yapılmıştır. Ayrıca, 281 kadın Konuk Evi’ne, 15 kişide huzurevine yerleştirilmiştir.
Merkezimizde,
•
•
•
•
•

Geçici barınma hizmeti,
Sağlık hizmeti,
Huzurevi ve kadın sığınma evine
yerleştirme,
Sosyal yardım,
Aileleri ile irtibat kurma,

•
•

Sosyal güvenlik işlemlerini yapma,
Şehir dışından gelen geçici barınma
ihtiyacı yaşayan hasta ve yakınlarına
barınma ve konaklama
gibi hizmetler sunulmaktadır.
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YAŞLI HİZMETLERİ
Geniş Ailem Projesi
60 yaş üstü, dışa bağımlı ve kimsesi olmayan vatandaşlara Sağlık destek hizmetleri ile Sosyal
destek hizmetleri sunulmaktadır. 2020 yılında pandemi döneminde sosyal desteği olmayan
3.091 yaşlı vatandaşlarımızın sağlık, alışveriş ve resmi işlemleri yapılmıştır.

Şifalı Balkonlar
Pandemi döneminde kısıtlamalara karşı yaşlı bireylerin evlerinde kaliteli zaman geçirmelerini
sağlamak, toprakla uğraşmanın rehabilite edici özelliğinden faydalanmak, tıbbı ve aromatik
bitkiler içeren defne, lavanta, kekik, aloe vera, biberiye ve nane saksılarından oluşan 2.250 kasa
dağıtımı yapılmıştır.
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Danışmanlık ve Psiko Sosyal Destek Hizmeti
Danışmanlık ve Bilgilendirme
Engelli bireyler ve ailelerine, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına, öğrenci, öğretmen ve talepte
bulunan işyerleri ile tüm vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti verilmektedir. Genel engelli
hakları, engelli kimlik kartı, yaşlılık maaşı, iş imkanları vb. konular ve Engelsiz Kocaeli Taksi
Hizmeti ile Belediyemizin diğer sosyal hizmetleri konularında bilgilendirmeler yapılarak 1.871
kişiye danışmanlık ve bilgilendirme yapılmıştır.

Psiko Sosyal Destek Hizmeti
2020 yılının Ekim ayından itibaren, engelli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, sosyal hayat, maddi
imkansızlıklar gibi yaşam alanlarında zorlandıkları durumlar karşısında yardımcı olmak için
psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanı ile psiko sosyal destek hizmeti sunulmaktadır.
2020 yılında 69 vatandaşımıza sosyal desteğin yanı sıra ruhsal anlamda kendilerini iyi
hissetmeleri için ev ziyaretleri ve telefon görüşmeleri yaparak destek olunmuştur.

İşaret Dili Tercümanlığı Hizmetleri
İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızla, emniyet birimleri, adliye, noter, banka, hastane
gibi kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarındaki resmi işlemlerinde, 0 (549) 781 3925 numaralı
telefonla görüntülü görüşülerek vatandaşlarımızın isteklerine destek olunmaktadır. Bu
çerçevede 2020 yılında 939 vatandaşımıza İşaret Dil Tercümanlığı hizmeti verilmiştir.

Şifalı Balkonlar Projesi

Hayatın İçindeyim Projesi
Aktif yaşlanmayı temel alan Hayatın İçindeyim Projesi mart ayında itibaren Covid (19) sebebi ile
durdurulmuştur. Bu nedenle Pandemi döneminde Şifalı Balkonlar ve Hayata Tutun gibi projeler
hayata geçirilmiştir.

Engelsiz Nakil Hizmeti

Hayata Tutun

Engelli vatandaşlarımızın resmi kurumlar ve rehabilitasyon merkezlerine ulaşımının sağlanması,
engelli bireylerin en çok karşılaştığı ulaşım sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla
asansörlü nakil araçlarımızla hizmet verilmektedir.

65 yaş üstü bireylerin düşme tehlikesine karşı ortaya çıkabilecek kalıcı hasarların azaltılmasını
sağlamak amacıyla, tutunma barı, oturma taburesi, harekete duyarlı lamba, kaydırmaz
paspastan oluşan uygulamalar Kocaeli genelinde 600 haneye uygulanmıştır.

Randevu sistemi ile planlı bir şekilde yürütülen Engelsiz Nakil Hizmeti kapsamında, 2020 yılında
3.043 kişi hizmetten yaralanmış ve 5.213 ulaşım hizmeti sağlanmıştır.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ
Herhangi bir tedavi gerektirmeyen, ancak kendine bakamayacak, günlük yaşam aktivitelerini
tek başına karşılayamayacak durumdaki bakıma muhtaç kişilerin, kişisel bakım ve hijyen
ihtiyaçlarının bakım destek personelleri tarafından karşılanması için yürüttüğümüz bir hizmettir.
2020 yılında Pandemi sürecinde aksamadan devam eden hizmetimiz çerçevesinde, 4.966 kişiye
hizmet verilmiş, 344 ev temizlenmiş, 1.494 öz bakım hizmeti verilmiştir.

ENGELLİ HİZMETLERİ
Engelli Sporcu Eğitimi “Aşmak İçin Hareket”
Engel türü ve derecesi ne olursa olsun çalıştırıcıların gözetiminde güçlükleri aşmak ve hareket
etme bilincini kazandırmak için uygulanan yardımcı egzersizler yapılmaktadır. 12 dalda 23’ü Milli
Sporcu olan toplan 250 sporcumuz bulunmaktadır.
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Kültürel ve Sosyal Etkinlikler

Online Dersler

Toplumda engellilik konusunda farkındalık oluşturmak, engelli ve yaşlı bireylerin evden
çıkmasını sağlamak, farklı ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla 2020 yılında 14 adet
etkinlik düzenlenmiştir. (Mart ayında görülmeye başlayan COVİD-19 virüsü sebebiyle etkinlik ve
organizasyonlarımız durdurulmuştur.)

Koronavirüs nedeni ile evinde kalan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin beden
ve ruh sağlığı için online dersleri verilmiş, özel öğrencilerin beden sağlığı için spor atölyesi
öğretmeni eşliğinde de Whatsapp üzerinden online spor dersleri yapılmıştır.

CEMİL MERİÇ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ
Herhangi bir nedenden ötürü öğrenme güçlüğü yaşayan 17-35 yaş aralığında çocukların;
eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük etmek, toplum içinde bağımsız yaşam becerileri
kazanmalarına yardımcı olmak, onlara ve ailelerine gelişim ve destek hizmetleri sunulmaktadır.
Pandemi süreci ile birlikte Mart tarihinden itibaren eğitimlere ara verilmiş, Koronavirüs tedbirleri
kapsamında, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre yüz yüze eğitime 4 Ağustos 2020
tarihinde yeniden başlamıştır. Eğitimin başlaması ile birlikte e- KPSS kurslarına ve sosyal ve
kültürel etkinliklere devam edilmiştir.

Bu çerçevede 2020 yılında;
•
•

52 öğrencimizin devam ettiği
merkezimizde, 65 öğrenciye online eğitim
verilmiştir.
Öğrencilerimiz, Türkiye Aşçılar ve Şefler
Federasyonu tarafından 3 altın madalya
ve 3 özel eğitim yarışması sertifikası

•

kazanmıştır.
Marmara Belediyeler Birliğinin Altın
Karınca 2020 Ödülleri kapsamında
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi
‘Sosyal Hizmetler’ kategorisinde ödül
almıştır.

Yapılan Çalışmalar;
•

Atölye Faaliyetleri

•

Sportif Faaliyetler

•

Ailelere Yönelik Yapılan Çalışmalar

•

Gezi ve Aktiviteler

•

Hizmet İçi Eğitim Programları-Seminerler

TO/PH.5.1.2 2020 yılı sonuna kadar 2 adet yerel kalkınma projesini ve 2
adet sosyal hizmet tesisi projesini tamamlamak.

GEBZE BEYAZ KALPLER EĞİTİM VE GELİŞİM MERKEZİ PROJESİ
Gebze ilçesinde toplam inşaat alanı 2.905 m2 ve 2 kattan oluşan proje içerisinde zemin katta; 7
adet atölye, restoran, ofisler, spor salonu birinci katta ise kütüphane, öğretmenler odası, ofisler,
10 adet atölye, mescit yer almaktadır. Projenin uygulama projeleri hazırlanmakta olup 2020
yılında 14.042 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BARINMA VE
KONAKLAMA MERKEZİ TADİLATI
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TO/PH.5.2.1 Sosyal ve psikolojik çalışmalar yaparak aile bütünlüğünü
korumak.

AİLEM KOCAELİ PROJESİ

İzmit ilçesinde bulunan lojman binalarının kapsamlı tadilatı yapılarak barınma ve konaklama
merkezinin dönüşümü gerçekleştirilmiş, 2020 yılında 88.921 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Kocaeli’ de ikamet eden ailelere, kadınlara, çocuklara yönelik kapsayıcı hizmet sunacak merkezler
oluşturarak hedef kitlenin yaşam kalitesini, aile yapısını olumlu yönde destekleyecek eğitim
programları ve faaliyetler düzenlenmektedir.

Spor
Düzenli aktif spor faaliyetlerimiz sosyal medya üzerinden video çekimi olarak kitlelere
ulaşmaktadır. Ayrıca Zoom uygulaması ile canlı/online olarak üyelere doğrudan ulaşılmaya
devam edilmektedir. 2020 yılında, Zoom üzerinden yaklaşık 7.500 kadına ulaşılarak, 15.000
kadına hizmet verilmiştir.

Psikolojik Danışmanlık “Aile Söyleşileri”
Pandemi sürecinde Psikolojik Danışmanlık Hizmeti almak için başvuru yapan vatandaşa online
destek hatları üzerinden birebir Danışmanlık hizmeti verilmiş, sosyal medya hesaplarımızdan
canlı yayında bilgilendirme ve söyleşi yapılarak katılımcılarla soru-cevap şeklinde aktif yayın
yapılmıştır.

El Sanatları Atölyesi /On-Line

KANDIRA ROMAN VATANDAŞLAR UYGULAMA PROJESİ
Kandıra’da Akçakayran, Eğitim Sokak ve Tekeli Kümeevler bölgelerinde yaşayan Roman
vatandaşlar için hazırlanan proje kapsamında 219 adet 3+1 müstakil ev planlanmıştır. Bütün
evlerin kendine ait bahçeleri ve araç park alanları bulunmaktadır. Dairelerde 1 adet 10 m2, 2 adet
8 m2 oda, açık salon mutfak, banyo, 5 m2 depo, 10 m2 teras planlanmıştır. Daire net alanı 60 m2
olup, brüt alan 70 m2 ve teras dâhil alan 80 m2’dir. Uygulama projeleri tamamlanmıştır.

Pandemi süreci öncesi aktif hizmetimiz olan el sanatları çalışmalarımız bu süreçte online olarak
Zoom programı üzerinden devam etmiştir.

Uzman Konuklar
Sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipçilerimize ulaşmak amacıyla alanında uzman
konuklarla Covid 19 süreci ve dikkat edilmesi gerekenler konulu video çekimleri yapılmıştır.

Diyetisyen “Sağlıklı Beslenme”
Pandemi sürecinde sosyal medya hesaplarımız üzerinden Diyetisyenlerimiz online katılımcı
üyelere sağlıklı yaşam, pandemi sürecinde beslenme ve dikkat edilmesi gerekenler gibi
konularda bilgilendirme yaparak katılımcılarla soru-cevap şeklinde aktif yayın yapmıştır.

Okul Öncesi Eğitim
Pandemi sürecinde sosyal medya hesaplarından video yayınları ile kitlelere ulaşılmaya devam
edilmiştir. 2020 yılında, 7 okul öncesi eğitimci personelimiz tarafından, Zoom üzerinden toplam
90 çocuğumuza birebir okul öncesi eğitimi verilmiştir. (2020 Yılı Mart ayı itibariyle başlayan
Pandemi süreci dahilinde aktif saha çalışmalarının büyük kısmını online olarak yapmaya
başlamış ve halen devam etmektedir.)
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TO/PH.5.3.1 Sosyal yardım için gelen başvuru sahiplerinin sosyal
incelemelerini 4 iş günü içerisinde tamamlamak.

SOSYAL YARDIM FAALİYETLERİ
Ekonomik açıdan mağduriyet içinde bulanan, engelli, hasta, yaşlı, kimsesiz ve yardıma muhtaç
vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarını gidermek amacıyla Sosyal Hizmetler
ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, sosyal yardımlar yapılmıştır. Bu
kapsamda 2020 yılında, 82.955 yardıma muhtaç vatandaşımıza; hayatlarını kolaylaştırmak ve
sorunlarını gidermek için 45.360.723,33 TL sosyal yardımda bulunulmuştur.

Sosyal Projeler
Gönül Kazan Projesi
Belediyemiz, Kocaeli’de yaşayan, yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli,
bakıma muhtaç ailelere tüketime hazır dayanıklı yemekler teslim etmektedir. Bu doğrultuda
2020 yılında muhtaç vatandaşlarımıza 7.676.450 TL tutarında donuk gıda yardımı yapılmıştır.

Annelere Süt Projesi
Belediyemiz sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği örnek projede
hamile annelere, doğumdan önce 3 ay ve doğumdan sonra 3 ay olmak üzere ayda 12 litre süt
bedeli 41 Kartlarına yüklenmektedir. Bu çerçevede 2020 yılında 19.513 annemize 1.225.160 TL
süt yardımı yapılmıştır.

Köye Dönüş Projesi
Memleketlerine geri dönmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelere “Köye Dönüş” projesiyle nakliye
yardımı yapılmaktadır. Bu çerçevede 2020 yılında 235.053,63 TL nakliye yardımı yapılmıştır.

Pandemi Dönemi Sosyal Yardım Hizmetleri
Gıda Koli Yardımı
Pandemi döneminde, vatandaşlarımızın yaşadığı sosyal ve ekonomik sıkıntılara hafifletebilmek
için 150.000 adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilerek 23.953.320 TL sosyal yardım
sağlanmıştır.
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Hijyen Koli Yardımı
Pandemi sürecine katkı sağlamak amacıyla 15.000 aileye 247.982 TL tutarında hijyen kolisi
dağıtımı yapılmıştır.

Sağlık Cihazı Yardımı
Pandemi mücadelesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğümüze yoğun bakım ünitelerinde
kullanılmak üzere; 5 PCR cihazı, 8 hasta başı monitörü, 5 oksijen ve nemlendirme cihazı alınarak
1.107.060,00 TL katkı sağlanmıştır.

Tablet Yardımı
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapılan protokol gereği pandemi dönemi eğitim sürecinde online
eğitim gören ihtiyaç sahibi 8.030 öğrenciye 9.636.000 TL tutarında tablet verilmiştir.

Ücretsiz İnternet Yardımı
32.000 öğrenciye çevrimiçi eğitimlerinde kullanılmak üzere 4.174.622 TL ücretsiz internet
desteği sağlanmıştır.

TO/PH.5.4.1 2020 yılı sonunda cenaze hizmetlerinden %98 oranında
memnuniyet sağlamak.
Belediyemiz tarafından cenazelerin (kefen, tabut, tahta mezar kazımı vb.) tüm hizmetleri ücretsiz
olarak yerine getirilmektedir. 2020 yılında vefat edenlerin yakınlarını bizzat telefonla aranarak
yapılan memnuniyet anketinde vatandaş memnuniyeti %98,33 olarak ölçülmüştür.
2020 yılında Kocaeli genelinde 10.852 cenazeye hizmet verilmiş, 1.818’ü karayolu ile 651’i
havayolu ile il dışına nakledilmiştir. Ayrıca başta şehitliklerimiz olmak üzere sorumlu olduğumuz
mezarlık alanlarımızın bakımı, temizliği ve düzenlemesi itina ile yapılmıştır.

1.3. KURUMSAL
DÖNÜŞÜM

KURUMSAL
YÖNETİM
HİZMETLERİ
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KU/PH.1.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve
tanıtım ağı üzerinden yürütmek.

153 ÇAĞRI MERKEZİ
Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, Kocaeli halkına daha hızlı ve kaliteli hizmet üretebilmek adına
çalışmalarına devam etmekte olup, 7/24 hizmet anlayışıyla 2020 yılında 1.051.252 vatandaşımız
ile iletişim kurmuş ve toplamda 32.950 saat görüşme gerçekleştirilmiştir.
“Mutlu Şehir Kocaeli” ilkesi ile çalışan Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, “Çek-İlet’’ mobil uygulaması
ve WhatsApp hattını da hizmete sokarak iletişim ağını üst seviyeye çıkarmıştır.
Çağrı merkezinde elde edilen talep, şikayet ve önerilere ilişkin tüm veriler “Kocaveri İş
Zekası” platformunda toplanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde 6.340 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen anket sonucuna göre 153 Çağrı Merkezi’nden %70 memnuniyet sağlanmıştır.
Memnuniyetin arttırılmasına ilişkin iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

CİMER VE AÇIK KAPI
Vatandaşlarımızın doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na erişimini sağlayan devlet ve millet arasındaki
köprü niteliğinde olan birimimiz 2020 yılı itibari ile toplamda 5.350 başvuru ile ilgili işlem
yapmıştır.
Bilgi edinme birimimize Kocaeli Valiliği Açık Kapı aracılığı ile iletilmiş olan toplamda 717 başvuru
ile ilgili işlem yapılmıştır.

GEZ-GÖR KOCAELİ
8 farklı güzergahta 65 tur organize edilerek 1.917 vatandaşımızın projeden faydalanması
sağlanmıştır. Belediyemizin çalışmaları doğrultusunda çeşitli birimlerin, vakıf ve derneklerin
gerçekleştirdikleri 100 organizasyona araç hizmeti sağlanmıştır.
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KU/PH.1.2.1 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin
faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.

MEDYA TAKİBİ VE ARŞİV
Medya takip ajansları ve ilgili personel tarafından yaygın medya (radyo, TV, gazete, dergi
ve internet siteleri), Büyükşehir Belediyemiz adına takip edilerek rapor halinde sunulmakta,
istendiğinde Büyükşehirle ilgili haberler temin edilmekte ve arşivlenmektedir. Bu doğrultuda
2020 yılında belediyemiz ile ilgili; yerel basında 29.700 adet, ulusal basında 2.152 adet, TV
kanallarında 2.100 adet ve internet haber sitelerinde 322.403 adet haber çıkmıştır.

HABER MERKEZİ
Belediyemizin tüm faaliyetleri ve projeleri, değişik aşamalarında görüntülenmekte, hazırlanan
haberler basına servis edilmekte ve belediyemiz web sitesinde yayınlanmaktadır. 2020 yılı
içerisinde 489 yerel-ulusal medya, 223 internet haber sitesi olmak üzere toplam 712 medya
kuruluşuna düzenli bir şekilde haber servisi yapılmıştır. İnternet haber sitelerine ve yazılı basın
kuruluşlarına 1.948 haber, yerel televizyonlara 1.230 adet görüntülü haber gönderilmiştir.
Medya ve iletişim araçları etkin kullanılarak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye
ile ilgili haberlerde %95 oranında olumluluk düzeyi sağlanmıştır.

GRAFİK TASARIM
Büyükşehir Belediyemizin bütün organizasyon ve faaliyetleri ile ilgili görseller tasarlanmakta
ve baskı işleri takip edilmektedir. Bu doğrultuda 2020 yılında, 1.292 adet grafik-tasarım görsel
çalışması gerçekleştirilmiş, 55 konunun açık hava mecralarında duyurusu yapılmıştır.

www.kocaeli.bel.tr
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PRODÜKSİYON

ÇEVİRİ

Belediyemizin bütün organizasyon ve etkinlikleriyle alakalı tanıtım filmleri ve radyo spotları
yapılmaktadır. 2020 yılında belediyemizin yatırım ve projelerini anlatan 318 adet tanıtım filmi ve
13 adet radyo spotu yapılmıştır.

Kurum bünyesinden gelen talepler doğrultusunda yabancı dilde toplam 52 adet evrak tercümesi
yapılmıştır.

METİN YAZARLIĞI

Başkanlık Makamının ve belediyemiz birimlerinin katıldığı yurtdışı inceleme misyonları,
uluslararası paneller, organizasyonlar, festivaller, resepsiyonlar ve kardeş kent ziyaretleri
kapsamında 112 saat sözlü tercümanlık ve mihmandarlık hizmeti verilmiştir.

2020 yılında 310 adet metin yazarlığı (konuşma metinleri, önsözler, radyo spotu, reklam filmi
senaryosu vb.) işlemi gerçekleştirilmiştir.

YENİ MEDYA
2020 yılında sosyal medya mecralarında belediyemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili 7.593 içerik
hazırlanmış olup, 6.962.541 etkileşim sağlanmıştır.

KU/PH.1.3.1 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım
faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.

ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
•
•
•

Endonezya Başkonsolosu Sayın İmam
Asari ve beraberindeki heyetin Başkanlık
Makamını ziyareti,
Kosova Başkonsolosu Sayın Suzan
Novoberdaliu’nin Başkanlık Makamını
ziyareti,
Sayın Başkan Tahir Büyükakın’ın
Endonezya İstanbul Başkonsolosluğuna
nezaket ziyareti,

•
•
•

Sayın Başkan Tahir Büyükakın’ın Kosova
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğuna
nezaket ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Belediyeler Birliği Dış
İlişkiler Komisyon üyelik işlemi
gerçekleştirilmiştir.
Kars İli Akkaya İlçesi ile Kardeş Şehir
ilişkisi tesis edilmiştir.

ULUSAL VE ULUSLARARASI HİBE PROGRAMLARINA YÖNELİK
ÇALIŞMALAR
2020 yılında ulusal ve uluslararası hibe programlarına yönelik toplam 10 hibe proje teklifi
hazırlanmış ve başvurusu yapılmıştır. Söz konusu projelerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,
“Başvuru sahibi”, “Ortak” veya “İştirakçi” kurum olarak yer almıştır.
Bu kapsamda başvurusu yapılan 10 projeden 3’ü kabul edilmiş, 4 proje hibe program otoritesi
tarafından kabul edilmemiştir. 3 proje ise değerlendirme aşamasındadır. Söz konusu 10 projenin
toplam hibe tutarı 990.804,99 Avro’dur.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimlerinin görev alanları kapsamında başvurusu yapılarak
hibe almaya hak kazanan ve yürütülen 8 proje için ilgili birimlere teknik destek verilmiş ve
danışmanlık yapılmıştır. Söz konusu 8 projenin hibe tutarı 2.739.366,61 Avro’ dur.
Ayrıca 5 Sivil Toplum Kuruluşuna proje yazma desteği verilmiş olup söz konusu projelerin
toplam hibe tutarı 401.894,36 Avro’dur.

MARKA TESCİL İŞLERİ
2020 yılında toplam 6 proje için marka tescil başvurusu ve 2 marka devir işlemi talebi gelmiştir.
Marka tescil ve devir başvurularından 4’ü tescillenmiş, 2’sinin belediyemize devri yapılmıştır. 2
projenin ise tescil süreci (yayın aşamasında) devam etmektedir.
Büyükşehir Belediyemize ait halihazırda toplam 20 tescilli marka bulunmakta olup, söz konusu
markaların 2020 yılında marka izleme işlemleri yürütülmüştür.

Tescillenen Markalar
•
•
•

ABD Başkonsolosu Daria L. Darnell Ziyareti
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KODELİ
Kocaeli Gönüllüsü
Komeksepeti

•
•
•

Ormanya Doğayla Başbaşa
Kartepezirvesi
Kocaeli Spor Müzesi
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KU/PH.1.4.1 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına
yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.
2020 yılında İzmit STM’de 1.223 ve Gebze STM’de 311 toplantı olmak üzere toplam 1.534 toplantı
gerçekleştirilmiştir. Sivil Toplum Merkezlerini 47 farklı kamu kurumu ve 132 farklı STK kullanmış,
merkezlerde toplam 71.522 kişiye hizmet verilmiştir.

STK’LARLA BİRLİKTE YAPILAN PROGRAMLAR

•

MUHTAR İRTİBAT SORUMLULARI
Muhtarlarımız ile koordinasyonun birebir etkileşim içerisinde sağlanması ve iletişimin sağlıklı
yürütülmesi için ilçe bazlı muhtar irtibat sorumluları görevlendirilmiştir. Muhtarlarımız, muhtar
irtibat sorumlularına her türlü taleplerini 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak iletebilecektir.
Talepleri hakkında bilgi alabilecek ve hangi aşamada olduğunu öğrenebileceklerdir. Muhtar
irtibat sorumluları, muhtarlarımızın belediyedeki temsilcisi ve danışmanı olarak faaliyet
göstermektedir.

MUHTAR BİLGİ FORMLARI

2020 yılında STK’larla birlikte;
•
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4 Ocak Gebze Bölgesi STK Okulu
Katılımcı STK’larla Kahvaltı Programı
9 Ocak Roman Vatandaşlara Yönelik
Strateji Belgesi (2016-2021) 2. Aşama
Eylem Planı Toplantısı 1

•

6 Ağustos Roman Vatandaşlara Yönelik
Strateji Belgesi (2016-2021) 2. Aşama
Eylem Planı Toplantısı 2

olmak üzere 3 program düzenlenmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
Sivil Dünya Kocaeli Web Sitesi ve mobil uygulaması

TALEP YÖNETİMİ
2020 yılında toplam 97 adet talep değerlendirilmiştir. 14 STK ile bire bir, 160 STK ile dijital olarak
temas sağlanmıştır.

KU/PH.1.5.1 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini artırmak ve 2020
yılında muhtarlıklarla 30 faaliyet düzenlemek.

MUHTAR TALEPLERİNİN KOORDİNASYONU
Belediyemiz yürütmekte olduğu koordinasyon hizmeti ile kurumumuzun hizmet paydaşı olan
muhtarlarımızın kamu hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini
amaçlamaktadır.
Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü amacıyla,
belediyemizden yapacakları taleplerin koordinasyonunun sağlanması ve muhtarlarımızı birim
birim dolaştırmadan hizmetlerinin seri şekilde sonuçlandırılması hedefiyle, talepler Muhtar Aktif
platformunda kayıt altına alınmakta ve takip edilmektedir.

MUHTAR AKTİF PLATFORMU
Muhtar Aktif Platformu üzerinden muhtarlarımız taleplerini online olarak belediyemize
iletebilmekte, dilekçe vermek zorunda kalmamakta ve kamu hizmetlerini daha etkin biçimde
yönetebilmektedir.
Tüm cihazlara uyumlu teknik alt yapısı sayesinde muhtarlarımız internet olan her yerden talep
gerçekleştirebilmekte ve taleplerinin neticelerini kontrol edebilmektedir.
Online ortamda yapılan taleplerin takip edilmesi ve raporlanması sistem sayesinde
kolaylaşmıştır. Kayıtlar özlük ve iletişim bilgilerinde değişmeler olduğu sürece
güncellenmektedir. Ayrıca yapılan etkinlikler ve verilen eğitimler akabinde bilgi formlarının
güncelleştirilmesi ve güncel tutulması sağlanmaktadır.
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Muhtar bilgi formları: muhtarlarımız ile iletişimin sağlanması, muhtarlık meslek standartlarının
kuvvetlendirilmesi için muhtarlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması
amaçlanan, eğitimlerin ve organizasyonların planlanmasında kıstas olarak kullanılmaktadır.
Muhtar bilgi formları, muhtarlarımızın kendi beyanları ile doldurulmuştur. Muhtar bilgi formları
özlük ve iletişim bilgilerini içermektedir. Kayıtlar özlük ve iletişim bilgilerinde değişmeler
olduğu sürece güncellenmektedir. Ayrıca yapılan etkinlikler ve verilen eğitimler akabinde bilgi
formlarının güncelleştirilmesi ve güncel tutulması sağlanmaktadır.

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI
Muhtarlarımızın kanaat önderi ve toplum lideri statüsünü, toplumsal duyarlılık oluşturmak için
halkımıza örnek model göstererek, mahalle sakinlerinin bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Belirli gün, haftalar ve gündem teşkil eden özel zamanlarda günün anlam ve önemine binaen
toplumsal bilincin oluşmasına yardımcı olacak etkinlikler, toplantılar ve sosyal projeler
düzenlenmektedir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, ilimizdeki kadın muhtarlarımız ziyaret edilerek 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kutlanarak, muhtarlık mesleğini tercih etmelerinden ve hizmetlerinden
ötürü teşekkür edilmiş, başarılarının devamı dilenmiştir.

19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlaması
19 Ekim Muhtarlar Günü, İl Protokolü ve Kocaeli’de hizmet eden tüm muhtarlarımızın katılımı
ile kutlanmış, 2019–2024 döneminde hizmet eden tüm muhtarlarımıza, hizmetlerinden dolayı
hediyeleri takdim edilmiştir.

Yatırım, Proje ve Hizmetlerimizin Tanıtılması
Belediyemizin yatırım, proje ve hizmetlerinin muhtarlarımıza tanıtılması, dolayısıyla
muhtarlarımızın vatandaşlarımız ile yapacakları bilgi paylaşımları sayesinde doğrudan ve
dolaylı bir tanıtım (bilgilendirme) ağının kurulması sağlanmıştır. Hizmetlerimize karşı farkındalık
oluşturulmuştur. İZAYDAŞ, SCADA (İSU), Bilim Merkezi, Kâğıt Müzesi, ORMANYA, Hayvan
Barınağı, Beyaz Kalpler, Bilgi Evleri, Sismoloji Deprem Eğitim Merkezi, Diriliş Kampları, diğer
hizmetlerimiz ve projelerimizin (köprü, yol, tramvay, vb.) tanıtılması hedeflenmektedir.
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Belediye Başkanımızın Başiskele Muhtarlarıyla Buluşması
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KOORDİNASYON TOPLANTILARI
Hizmet paydaşımız olan ilçe belediyesi muhtar sorumluları, muhtar dernek başkanları ve
muhtarlarımız ile belirli periyotlarla grup toplantıları ya da genel koordinasyon toplantıları
yapılmaktadır. Bu toplantılarda toplumsal, kentsel ve sosyal sorunlar yetkililerden dinlenmekte,
sorunlara birlikte çözüm geliştirilmektedir. Ortak yürütülen hizmet faaliyetleri ya da
muhtarlarımızın talepleri ile ilgili, problemlerin çözümü için uyum ve işbirliği içerisinde görev
dağılımı yapılıp, birlikte karar alınmaktadır. Ayrıca kentimizdeki yaşam kalitesini artıracak
yeni projeler planlanmakta, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve iş takibi
yapılmaktadır.
Kocaeli Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından düzenlenen
muhtar toplantılarına katılım sağlanmakta, toplantı sırasında interaktif bir biçimde sorulara
cevap verilmektedir. Cevaplanamayan soru ya da sorunlar kısa bir süre içerisinde fizibilite
yapılarak neticeye kavuşturulmaktadır.

Koordinasyon Toplantıları
Gerçekleşme
Sayısı

Koordinasyon Kapsamı
Muhtar dernek başkanları

12

İlçe belediyesi muhtarlardan sorumlu yöneticileri

3

Muhtarlar

12

Katılım sağlanan valilik muhtar toplantıları

5

Gerçekleştirilen muhtarlık ziyaret sayısı

350

MUHTARLIKLARA YAPILAN AYNİ YARDIMLAR
Halkımıza sunulan muhtarlık hizmetlerinde devamlığının sağlanması ve standart kalitenin
yakalanması için kırtasiye, ofis takımı, vb. gerekli olan muhtarlık ayni yardımlarına devam
edilmektedir.

Muhtarlık Kırtasiye İhtiyaçlarının Sağlanması
Kocaeli’de hizmet veren muhtarların vatandaşlara yönelik evrak işlerinde kullandıkları kırtasiye
malzemeleri düzenli olarak belediyemiz tarafından sağlanmaktadır. Elindeki kırtasiye malzemesi
biten muhtarlarımız tekrardan talep edebilmektedir. Bu sene de Kocaali’de hizmet veren 472
muhtarımıza ulaştırılan yardımlar, ilçelerdeki muhtar derneği başkanlıklarına teslim edilmiştir.
Dernekler vasıtası ile muhtarlıklara dağıtımı yapılmıştır.
Kocaeli genelinde dağıtımı yapılan kırtasiye yardımı kolilerinde pilot kalem, tükenmez kalem,
a4 şeffaf poşet dosya, istampa, istampa mürekkebi, mekanizmalı geniş klasör, mekanizmalı dar
klasör, yapıştırıcı, a4 plastik telli dosya, diplomat zarfı ve A4 kağıt bulunmaktadır.

Muhtarlık Tefrişatlarının Sağlanması
Belediyemiz tarafından, daha önce ofis takımı verilmeyen veya ofis takımlarının kullanıma
uygun olmadığı tespit edilen muhtarlıklarımıza ofis takımları verilmektedir. Teslim edilen ofis
takımı içerisinde; makam koltuğu, çalışma masası, keson ve etajer, misafir koltuğu, sehpa, dolap
bulunmaktadır.
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Muhtarlıklara Sağlık Paketi, Dezenfektan, Maske ve Cerrahi Eldiven
Sağlanması
Covid-19 Pandemisi nedeniyle belediyemiz tarafından Kocaeli genelindeki 472 muhtarlığa sağlık
paketi, dezenfektan, maske ve cerrahi eldiven dağıtımı yapılmıştır.

Taleplerin Yerinde İncelenmesi, Muhtar ve Dernek Ziyaretleri
Mahallelere mevcut durumlarının fizibilite edilmesi ve sorunların yerinde dinlenmesi amacıyla
ziyaretler gerçekleştirildi. Muhtarlarımızın taleplerini yerinde incelediğimiz zamanlarda, iyi niyet
temennilerine muhtaç olduğumuz mahalle büyükleri ve engelli vatandaşlarımız ziyaret edildi.
Muhtar ve dernek ziyaretlerimize düzenli olarak devam edildi.

KU/PH.1.6.1 2020 yılında belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon
ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi sunarak %90 oranında memnuniyet
sağlamak.
2020 yılında belediyemiz; paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde vatandaşlarımızı
memnun edecek kalitede hizmet sunmaya devam ederek, %90 memnuniyet sağlamıştır. Bu
çerçevede 2020 yılında;
•
•
•

5 adet okulumuzun düzenlediği program
ve etkinliğine destek sağlanmıştır.
Sivil toplum kuruluşunun tertip ettiği 19
program ve etkinliğe destek sağlanmıştır.
Resmi kurum ve kuruluşun
gerçekleştirdiği 78 program ve etkinliğe

•
•

destek verilmiştir.
Kurum içinde düzenlenen 125 program ve
etkinliğe teknik destek verilmiştir.
Uluslararası Fuar Merkezinde pandemi
nedeniyle fuar vb. organizasyon
gerçekleştirilememiştir.

PROTOKOL VE TAKDİM BİRİMİ İŞ VE İŞLEMLERİ
2020 yılı içerisinde, 61 program ve organizasyonda takdim, 41 program ve organizasyonda
protokol karşılama ve yönlendirme yapılmıştır.

TÖREN VE ALAN HAZIRLIK İŞ VE İŞLEMLERİ
Tören ve alan hazırlık iş ve işlemleri kapsamında 2020 yılında,
•
•
•
•
•

57 programa çeşitli ebatlarda sahne
kurulmuştur.
8 programda protokol tribünü kurulumu
yapılmıştır.
44 programda güneşlik kurulumu
yapılmıştır.
35 program ve etkinlikte protokol düzeni
yapılmıştır.
77 program ve etkinliğe masa ve
sandalye desteği verilmiştir.

•
•
•
•

11 program ve etkinlikte farklı ebatlarda
çadır kurulumu yapılmıştır.
Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği 8
adet program ve etkinlikte alan süslemesi
yapılmıştır.
Resmi kurum ve kuruluşların düzenlemiş
olduğu 24 adet program ve etkinliklerde
alan süsleme desteği verilmiştir.
Kurum içi düzenlenen 81 adet program ve
etkinliklerde alan süslemesi yapılmıştır.
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SES SİSTEMİ KURULUM FAALİYETLERİ

BANDO EKİBİ FAALİYETLERİ
Bando ekibimiz 2020 yılında,
•
•

2 okul programında gösteri ve konser
vermiştir.
Sivil toplum kuruluşunun düzenlediği 4
adet program ve etkinlikte bando ekibimiz
gösteri ve konser vermiştir.

•
•

Resmi kurum ve kuruluşların düzenlemiş
olduğu 8 adet program ve etkinliklerde
gösteri ve konser vermiştir.
Kurum içi düzenlenen 8 adet program ve
etkinliklerde görev almıştır.

KU/PH.2.2.1 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek 2020 yılında en az %90
oranında gerçekleşme sağlamak.
Haziran ayının son haftası birimlere, 2021 yılı gider bütçelerini, stratejik plan ve performans
programlarındaki amaç ve hedeflerini göz önünde bulundurarak hazırlamaları amacıyla
çağrı yapılmıştır. Birimlerden gelen gider teklifleri birleştirilip, gelir bütçesi ve izleyen iki yılın
gelir tahminleri hazırlanarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısı
oluşturulmuştur. Bütçe tasarısı Ağustos ayının sonunda Encümen’e havale edilmiş ve Encümen
görüşü alınmıştır. Ayrıca yine bütçe tasarısı Eylül ayının ilk haftası Kamu Harcama ve Muhasebe
Bilişim Sistemi’ne (KBS) kaydedilmiştir. Encümen görüşü ile birlikte üst yöneticiye sunulan
bütçe tasarısı Kasım ayı meclisine sunulmuş, Meclis’te görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmiştir. Plan ve Bütçe Komisyonu bütçe tasarısını, gerektiğinde harcama yetkililerinin
de görüşünü alarak incelemiş ve nihai hali verilen bütçe tasarısı ile ilgili görüşünü içeren raporu
hazırlayıp Kasım ayındaki ikinci Meclise sunulmuş ve karara bağlanmıştır. Böylece, 2021 Mali
Yılı gider bütçesinde yer alan 3.400.000.000,00 TL ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen
3.192.000.000,00 TL gelir ile 208.000.000,00 TL banka nakdi karşılık gösterilmek suretiyle
denklik sağlanmıştır.
•

12 ilçe belediyemizin 2021 mali yılı
bütçeleri kontrol edilerek Belediye
Meclisine havaleleri yapılmış ve Kasım
ayı ikinci meclisinde görüşülerek karara
bağlanmıştır.

2020 Yılı Bütçe Karşılaştırmaları (TL)
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Gelir Bütçesi
Verilen Bütçe

Gider Bütçesi
Gerçekleşen Bütçe

•

2020 mali yılında 2.124.109.301,13 TL
bütçe gideri yapılmış olup, %76,54
oranında gider gerçekleşmesi
sağlanmıştır.

Yıllar İtibariyle Bütçe Karşılaştırmaları (TL)

2018 Yılı

2019 Yılı
Gelir Bütçesi

2.124.109.301,13

12 program ve etkinlikte projeksiyon
cihazı kurulumu yapılmıştır.

3.123.310.531,41

•

2020 yılı bütçe ile tahmin edilen tutar 2.775.000.000,00 TL, net tahsilatı ise 3.123.310.531,41
TL’dir. 2020 yılı gelir bütçesi gerçekleşmesi için hedef olarak belirlenen oran %95 iken gelir
bütçesi gerçekleşme oranı, genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylarda 3 aylık kesinti
yapılmaması nedeniyle %112,6 olarak gerçekleşmiştir.

2.297.115.055,86

45 program ve etkinlikte jeneratör desteği
sağlanmıştır.

Kurum içi düzenlenen 3 adet program ve
etkinliklerde görev almıştır.

KU/PH.2.1.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek 2020 yılında en az %95
oranında gerçekleşme sağlamak.

2.124.109.301,13

•

•

2.378.816.786,05

Jeneratör ve projeksiyon cihazı teknik desteği kapsamında 2020 yılında,

Resmi kurum ve kuruluşların düzenlemiş
olduğu 5 adet program ve etkinliklerde
gösteri ve konser vermiştir.

2.786.391.181,84

JENERATÖR VE PROJEKSİYON FAALİYETLERİ

•

2.775.000.000,00

•

•

olduğu 44 adet program ve etkinliklerde
ses sistemi kurulmuştur.
Kurum içi düzenlenen 80 adet program
ve etkinliklerde ses sistemi kurulumu ve
teknik personel desteği sağlanmıştır.

3.123.310.531,41

•

2 okul programında ses sistemi
kurulmuştur.
Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği
10 adet program ve etkinlikte ses sistemi
kurulumu sağlanmıştır.
Resmi kurum ve kuruluşların düzenlemiş

2.775.000.000,00

•

Mehteran Bölüğü ekibimiz 2020 yılında,
• Sivil toplum kuruluşunun düzenlediği 2 adet program ve etkinlikte gösteri ve konser
vermiştir.

2.604.688.262,22

Ses sitemi kurulum faaliyetleri kapsamında 2020 yılında,

MEHTERAN BÖLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

2020 Yılı
Gider Bütçesi
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•

•

•

Kurumumuz 2019 yılı faaliyet raporunda
“Mali Bilgiler” başlığı altında paylaşılması
gereken bütçe uygulama sonuçları,
temel mali tablolara ilişkin açıklamalar
ve mali denetim sonuçları içerikleri
hazırlanmıştır.
Hazine Müsteşarlığı’na olan borçlarımızın
takibi her ay düzenli olarak yapılmıştır.

•
•

2020 Faaliyet Raporu

Bütçe ödenek kontrolleri düzenli bir
şekilde yapılmıştır.
2020 yılında 490.279.210,40 TL bütçe içi
aktarma yapılmıştır. Bu rakam bütçenin
%17,67’sine tekabül etmektedir.
Yılsonunda harcanmayan
650.890.698,87 TL tutarındaki bütçe
ödenekleri tenkis edilmiştir.

•

KOTA UYGULAMASI
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62’nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22’nci
maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı İdarelerin
bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü
olmadıkça aşamaz” denilmektedir. Bu kapsamda 21/f ve 22/d kapsamındaki mal ve hizmet
alımları ile yapım işleri için harcama birimleri bazında kota belirlenmiştir.

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim
kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklar” denilmektedir. Bu kapsamda oluşturulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporumuzda, Kurumumuza ait ilk altı aylık gelir-gider bütçe gerçekleşme verileri ve yürütülen
faaliyetler paylaşılmış ve bu verilerinden hareketle ikinci altı aylık dilimde gelir-gider bütçe
gerçekleşme beklenti ve hedefleri belirlenmiş ve yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgilere
kısaca yer verilmiştir. Hazırlanan bu rapor Temmuz ayı içerisinde web sitemizde yayınlanmıştır.

KU/PH.2.3.1 2020 yılında genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk
edilmiş alacakların %85’ini tahsil etmek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gelirlerinde 2019 yılından devreden tahakkukun 92.851.435,50
TL, 2020 yılında gerçekleşen 3.150.694.585 TL tahakkuk ile toplam tahakkuk 3.243.546.020,50
TL olarak gerçekleşmiştir. Yılı içinde 3.126.985.091,48 TL tahsilat yapılmış olup, yapılan
tahsilattan 3.674.560,07 TL’nin Red ve İadesi yapıldıktan sonra 2020 yılı net bütçe tahsilatı
3.123.310.531,41 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2020 yılında stratejik hedef olarak belirlenen
genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %85’inin tahsil edilme oranı
%96,29 olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Tahakkuk/Tahsilat Oranları

Gelir Türü

Toplam
Tahakkuk

2020 Yılı
Net Tahsilatı

Oran

Vergi Gelirleri

56.349.427,96

40.812.559,99

72,43

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

221.830.233,13

170.284.672,98

76,76

0,00

0,00

0

2.880.397.518,70

2.828.356.305,42

98,19

79.803.535,67

78.694.452,22

98,61

5.165.305,04

5.162.540,80

99,95

Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan Tahsilatlar

TOPLAM

3.243.546.020,50

3.123.310.531,41
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Tahsilat işlemleri, merkez hizmet binasında 2 adet, Gebze Hizmet Binasında 1 adet olmak üzere
toplam 3 adet vezne, kurum web sitemiz üzerinden, e-belediye uygulamalarında yer alan online
vezne hizmetinden, Daire Başkanlıklarında faaliyet konuları ile ilgili sabit ve mobil tahsilat işlemi
yapmak üzere yetkilendirilmiş muhasebe yetkilileri ile yapılmaktadır. Diğer tahsilatların tamamı
ise bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede; 2020 yılında toplam 3.123.310.531,41 TL’lik
tahsilat yapılmıştır. Bu tutarın 2.288.979.279,91 TL’si (vezne ve bankalar aracılığıyla) nakit,
8.621.487,44 TL’si kredi kartı, 826.468.000, 69 TL’si mahsuben ve 2.916.323,44 TL’si online
vezne tahsilatı olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında:

96,29

•

Yapılan beyan ve tespitler sonucunda,
2020 yılı ilan ve reklam vergisi mükellef
sayısı 13.050 kişi olmuştur.
Kocaeli Adliyesi’nde bulunan 4 adet Sulh
Mahkemesi ve 7 adet İcra Müdürlüğü,
SGK İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü
ve Orman İşletme Müdürlüğü’nce
satışa çıkarılan taşınır ve taşınmazların;

•

Belediyemiz mezat salonunda ve ilgili
mahkeme ve icra müdürlüklerinin
belirlediği yerlerde satışları yapılmaktadır.
Yapılan bu satışlarda görevli 4 tellaliye
memurumuz bulunmaktadır.
Harca tabi satışlardan 2020 yılı içinde
595 işlemden 1.242.883,60 TL tellaliye
harcı tahsil edilmiştir.

KU/PH.2.4.1 2020 yılında stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde
yaygınlaştırmak için 60 kişiye eğitim vermek.
Belediyemizin stratejik yönetim sürecinde, stratejik plana bağlı olarak hazırlanan performans
hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı
ve performans göstergeleri performans programında belirlenmektedir. Bununla birlikte
programdaki hedeflere ne derece ulaşıldığı tespit edilerek, değerlendirilmekte ve buna göre
yeni karar alınmasına altlık teşkil edecek değerlendirme toplantıları ve elektronik ortamda
performans raporlaması düzenli periyotlarla yapılmaktadır.
Birimlerimizin yıl içerisinde yapmayı planladıkları yatırım ve hizmetler; ihtiyaçlar doğrultusunda
bütçe ile uyumlu olacak şekilde değerlendirilmekte, yatırım ve hizmetlerin gerçekleşme bilgileri
elektronik ortamda takip edilmektedir. Belediyemizde stratejik kültürü yaygınlaştırmak için
2020 yılında yapmayı planladığımız eğitim, pandemi sürecinde alınan tedbirler nedeniyle
yapılamamıştır.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YILI FAALİYET RAPORU
2019 Yılı Faaliyet Raporumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.
maddesine dayanılarak; Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmış ve Kocaeli
Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak 18.06.2020 tarihinde kabul edilmiştir.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2021 MALİ YILI PERFORMANS
PROGRAMI
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak
hazırlanmaktadır. Bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu
hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans
göstergelerini içeren programdır. Çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, doğru ve güvenilir bilgiye
dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanan 2021 Mali Yılı
Performans Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde onaylanarak 1 Ocak 2021 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
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KU/PH.2.5.1 Belediyemize ait taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek.

BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLAR İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ
Belediyemiz mülkiyetinde toplam 4.024 adet tapuya kayıtlı taşınmaz bulunmakta olup, 874
adet kat mülkiyetli, 3.149 adet ana gayrimenkul nitelikli olmak üzere tamamının arazi tespiti
yapılmıştır. Ayrıca 5 adet cins değişikliği (yapılı hale gelme ve yapısız hale gelme), 4 adet
Kadastro kontrollük işlemi (İfraz, Birleştirme, İhdas, Yola Terk ve Parka Terk), Kamu İdarelerine
Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik kapsamında kamuya ait 5.220 adet taşınmazın
Gayrimenkul Değerlemesi yapılmıştır.

Belediyemize Ait Taşınmazların İlçelere Göre Dağılımı

Çayırova
Darıca

93
215
153

Dilovası

202

Gebze

378

Gölcük

1.812

İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe
Körfez

69
103

BELEDİYEMİZE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALAMA İŞLEMLERİ

Grubu

Kiracı Sayısı

Terminaller

48

Kültür Merkezleri

13

İş Merkezleri (AVM)

7

Belediye Hizmet Binaları

11

Sahil ve Park İşyerleri

110

Hal Tesisleri

139

Mezbaha Tesisleri

15

Muhtelif Yerler

53

Kalıcı İş Merkezleri

46

Fuar Alanı

71

513

TOPLAM
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Belediyemizin taşınmazlarına yönelik 2020 yılında,
•

•

354.403,20 TL bedelle satılmıştır.
Konut ortak gider, bakım-onarım bedeli
10.059,07 TL, kalıcı iş merkezi ortak gider
bakım-onarım bedeli olarak 46.912,90 TL
olmak üzere toplam 56.971,97 TL ödeme
yapılmıştır.
Orman Bölge Müdürlüğünden verilen
72.994,18 m2’lik orman izni karşılığında
89.476,26 TL izin bedeli ödenmiştir.

Gruplara Göre Kiracıların Dağılım Tablosu

107

Derince

•

Belediyemizin işyerlerinde 2020 yılı sonu itibariyle toplam 513 kiracı bulunmaktadır.

493

Başiskele

18 adet taşınmazın tahsis işlemi
yapılmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununa göre 78 adet taşınmaz toplam
2.631.600,00 TL bedelle, 3194 sayılı İmar
Kanununun 17. Maddesinin 3. bendine
göre 2 adet 269,70 m2 yüzölçümü hisse/
taşınmaz 230.496,00 TL bedelle, geçici
16. Maddesine göre (İmar Barışı) 5 adet
774,45 m2 yüzölçümü hisse/taşınmaz

14 adet 26.967,58 m2 yüzölçümlü
taşınmaz 26.574.000,00 TL bedelle
Belediyemizin prim borçlarına karşılık
Sosyal Güvenlik Kurumuna, 1 adet
15.440,69 m2 yüzölçümlü taşınmaz
3.088.138,00 TL bedel üzerinden
ayni sermaye artırımı olarak taşınmaz
devri yoluyla İzmit Su A.Ş.’ye, 10 adet
34.332,67 m2 yüzölçümlü taşınmaz
38.925.570,25 TL bedelle Belediyemiz
vergi borçlarına mahsuben Maliye
Hazinesine olmak üzere toplamda 4
adet bedelsiz, 26 adet 80.763,79 m2
yüzölçümlü taşınmaz 68.587.708,25 TL
bedelle kamu kurum ve kuruluşlarına
devir edilmiştir.

•

•

1 adet 168,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
bağış yolu ile 2 adet 480,00 m2
yüzölçümlü taşınmaz 1.000.000,00
TL bedelle doğrudan temin yolu ile 1
adet 2.875,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz
1.006.250,00 TL bedelle, 2 adet 4.209,81
m2 yüzölçümlü taşınmaz bedelsiz olarak
kamu kurumundan devir alınmış olup,
toplamda 6 adet 7.732,81 m2 yüzölçümlü
taşınmaz 2.006.250,00 TL bedelle devir
alınmıştır.
78 adet 339.745,71 m2 yüzölçümlü
taşınmaz bedelsiz olarak tahsis edilmiş
ve 16 adet 1.387.418,79 m2 yüzölçümlü
taşınmaz bedelsiz olarak tahsis alınmıştır.
Belediyemize bağlı Daire Başkanlıklarına
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2020 yılında;
• 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa
göre Belediyemizce yapılan 71 ihaleden
40 adedi için kiralama yapılarak kira
sözleşmesi imzalanmıştır.
• Mülkiyeti belediyemize ait 4 adet
işyerinin işletimi 5216 sayılı belediye
kanununun 26.maddesine göre belediye
meclis kararı ile belediyemiz şirketlerine
devredilmiştir.
• 14 adet yer için encümen kararı ile
ecrimisil uygulanmış, 16 adet işyerinin
devri yapılarak kira sözleşmeleri

•

•

yenilenmiş ve 24 adet işyerinin fesih ve
tahliye işlemleri yapılmıştır.
7244 Nolu Kanun kapsamında toplam
238 adet işyerinin faaliyette bulunmadığı
döneme ilişkin kira bedelleri tahsil
edilmemesi/ kira ertelenmesi işlemi
yapılmıştır.
Belediyemizin diğer birimlerince hizmet
ve faaliyetlerini sürdürmek üzere 75
adet iş yerinin kiralaması ve süre uzatımı
yapılarak ilgili birimlere teslim edilmiştir.

KU/PH.2.6.1 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve
iştiraklerle koordinasyonu artırmak.
Belediyemizin Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının hizmet kalitesinin
yükseltilmesiyle, birimizde bulunan alanında uzman personellerle, iştiraklerimizin faaliyetlerinin
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesi sağlanmış ve
iştiraklerimizle birlikte gelir artırıcı çalışmalar için faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
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KU/PH.3.1.1 2020 yılında, kurum
personeline mesleki ve kişisel
gelişime yönelik eğitim programları
düzenleyerek %85 oranında
memnuniyet sağlamak.
Belediyemizin ilgili birimi tarafından
personelimizin mesleki ve kişisel gelişimine
yönelik olarak 2020 yılında, 43 adet hizmet içi
eğitim düzenlenmiş ve toplam 312,5 saat eğitim
verilmiştir. Eğitimlere 2.883 personelimiz
katılmış ve ortalama 3,48 saat eğitim
sonucunda memnuniyet oranı %88,29 olarak
belirlenmiştir.
Bu kapsamda;
•

•

•

•

•

İmar Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi

Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi
çalışanlarımıza, Uzaktan Eğitim Yöntemiyle
Eğitmen Jülide SÖNMEZ tarafından “Çağrı
Merkezi Operatörlerine Vatandaşla Etkili
İletişim” konulu eğitim sunulmuştur.
Tüm çalışanlarımıza, Uzaktan Eğitim
Yöntemiyle Angela TERESİ tarafından
“Salgın Sonrası İş Yerinde Motivasyon”
eğitimi sunulmuştur.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görev
yapan insan kaynakları personeline,
Eğitmen Fatma YILDIZ tarafından “Eğitim
ve Gelişim Yönetiminde Temel Bilgi ve
Beceriler” konulu eğitim sunulmuştur.
Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan
ilgili personellere, Eğitmen Abdurrahman
KELEŞ tarafından “İmar mevzuatı ve
Uygulamaları” konulu eğitim sunulmuştur.
Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir
BÜYÜKAKIN’ın Seçim Beyannamesinde
yer alan “Otobüs şoföründen zabıtaya,
belediyenin halkla temas eden bütün
ekipleri vatandaşla ilişkiler konusunda
özel eğitim programına tabi tutulacak.
Halkla ilişkilerin niteliği geliştirilecek,
etkinleştirilecek.” beyanına istinaden zabıta
ve güvenlik personeline, otobüs şoförlerine,
cenaze hizmetleri personeline, Alo 153
Çağrı Merkezi personeline, gençlerle
iletişim halinde olan birimlerin personeline,
Büyükşehir, İlçe Belediyeler ve İştiraklerde
sosyal medya hesaplarını yöneten
personele yönelik halkla ilişkilerin niteliğini
geliştirecek ve etkinleştirecek eğitimler
verilmiştir.
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KU/PH.3.2.1 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.
Belediyemizde daima daha yetkin, verimli ve yenilikçi çalışmalar yapılması vatandaş odaklı
hizmet anlayışımızın en büyük kanıtıdır. İnsan kaynaklarının etkin kullanımı Belediyemizin
stratejik amaçlarının daha ileri seviyelere ulaşmasında ve bireysel iş gören ihtiyaçlarının
karşılanmasında önemli bir noktadır. Mevcut işlerin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve personelin
görev, yetki ve her bir iş için gerekli özelliklerin ne olduğu insan kaynakları aracılığıyla
belirlenmektedir.

2020 Faaliyet Raporu

KU/PH.3.2.2 Personel işlemlerine ait destek hizmetlerini yürütmek.

MEMUR ÖĞLEN YEMEĞİ HİZMETİ
‘’Memur Öğle Yemeği Hizmeti Alım İşi” ihalesi yapılmış olup bu kapsamda 3 yıllık olmak üzere
44.787.816,00 TL sözleşme imzalanmıştır. 2020 yılında 6.197.483,00 TL hak ediş ödemesinin
tahakkukları, ödenmek üzere ilgili birimimize gönderilmiştir.

PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA YÖNELİK HİZMET ALIMI
Hizmet alımı ihaleleri kapsamında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İhalelerinde çalışan
toplam 4.663 personelin aylık hakediş ve ödemeleri ile ilgili gerekli belgeler hazırlanmıştır. Bu
çerçevede 2020 yılında 31 personel hizmet alımı ihalesi kapsamında 321.935.801,85 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

KU/PH.3.3.1 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak
için organizasyonlar düzenlemek.
Genel Sekreterimiz Balamir GÜNDOĞDU’nun katılımıyla Covid-19 salgını sonrası düzenlenen
“Salgın Sonrası İş Yerinde Motivasyon” ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanımız
Bayram BAYRAM’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Çağrı Merkezi Operatörlerine Vatandaşla
Etkili İletişim” eğitimleri personele kurum kültürü bilincini oluşturmak ve personelin aidiyet
duygusunu artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Belediyemizde kurum kültürü ve
aidiyet çalışmaları kapsamında oryantasyon eğitimleri düzenlenmiştir.
Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, kaliteden ödün vermeyen hizmet
anlayışına uygun personel istihdam edilmesi hedeflenmekte ve bu kapsamda birimlerde
organizasyonel gelişim çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda 589 personelimiz ile
uzaktan bağlantı yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve pozisyonlarının görev tanımları
çıkarılmıştır.

Yöneticilerin katılımıyla gerçekleştirilen programlarda eğitimin etkinliği ve personel
motivasyonunun artırılması hedeflenmiştir.

2020 YILINDA PERSONEL İŞLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
Cumhurbaşkanlığının 26.08.2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
genelgesi ve Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda Covid-19 salgınının
belediyemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, dönüşümlü, uzaktan çalışma gibi esnek
çalışma yöntemlerine dair usul ve esasları belirlemek, salgınla mücadele ve salgının etkilerinin
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Pandemi İle Mücadele Komisyonu kurulmuştur.
Alınan komisyon kararlarının Belediyemizde ivedi şekilde uygulamaya konulmasını sağlanmış
ve esnek çalışma yöntemlerine dair haftalık olarak raporlar düzenlenmiştir. Ayrıca;
•

•
•

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa
göre 2019-2020 yılı eğitim öğretim
döneminde Belediyemizde 270 öğrenci
beceri eğitimini, 142 öğrenci üniversite
stajını yapmıştır.
Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS)
5 adet yeni cihaz montajı, 126 adet bakım
ve arıza giderilmesi işlemleri yapılmıştır.
Personelimizin tahsil değişiklikleri,

•

terfi, bordro, nakil, izin, rapor, pasaport,
emeklilik vb. işlemleri yapılmıştır.
Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri
ile Başvuru Usül ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 23 üncü maddesine
istinaden Belediyemizde 2020 yılında
göreve başlayan personele etik
sözleşmeler imzalatılmıştır.
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KU/PH.3.3.2 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak
için spor organizasyonları düzenlemek.
Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için 2020 yılında planlanan
birimler arası spor şenliği pandemi nedeniyle düzenlenememiştir.
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KU/PH.4.1.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini
geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.

KURUMA YÖNELİK SUNULAN YAZILIM HİZMETLERİ
Belediyemizde Daire başkanlıklarımızın kullandığı toplam 130 program/yazılım bulunmaktadır.

VATANDAŞA SUNULAN YAZILIM VE PROJE HİZMETLERİ
•
•
•
•
•
•

E-Belediye Projesi (ebelediye.kocaeli.bel.tr)
Esnaf Pandemi Destek Başvuru Sistemi
7256 sayılı Borç Yapılandırma Başvurusu
Mobil Uygulamalar
Engelsiz Ulaşım
Büyükşehir 153 (CRM)

•
•
•
•
•

e-Kocaeli
Kurumsal Web Sayfası (kocaeli.bel.tr)
Tiyatro/Mezbaha Online Ödeme Sistemi
E-devlet Kapısı Hizmetleri
HES Kodu Entegrasyonu(Toplu Taşıma ve
Hizmet Binaları)

ÖNE ÇIKAN YAZILIM HİZMETLERİMİZ
e-Belediye Projesi
Kurumumuzda dijital dönüşümün en önemli göstergelerinden olan ve
https://ebelediye.kocaeli.bel.tr adresinde hizmet veren e-belediye projemizle birlikte,
vatandaşlarımızın işlemlerini güvenli ve interaktif bir şekilde yapabilmeleri sağlanmıştır.
E-devlet entegrasyonuyla birlikte e-imza veya e-devlet şifresiyle sisteme üye olmak suretiyle
vatandaşlarımız dilekçeleri e-belediye platformu üzerinden kurumumuza ulaştırmaktadırlar.
Bu sayede hizmetlerimizin dijital dönüşümün bir gereği olarak vatandaşlarımızın ayağına
götürülmesi amaçlanmıştır. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid’19
pandemisi nedeniyle 2020 yılında önemini daha da hissettiğimiz kurumların dijital dönüşümü,
vatandaşların kurumumuzla ilgili bir çok iş ve işlemlerini evlerinden çıkmadan online olarak
güvenli bir şekilde yapabilmelerine olanak sağlamıştır. Özellikle kurumumuz tarafından
pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaflarımız için sağlanan Esnaf Pandemi Destek Paketi
Başvurusu ve 7256 sayılı Borç Yapılandırma işlemleri e-belediye platformunda sunduğumuz
hizmetlerimize örnek verilebilir. e-belediye portalımızda,
•
•
•
•
•
•

Esnaf Pandemi Destek Başvuru Sistemi
7256 sayılı Borç Yapılandırma Başvurusu
Borç Sorgulama ve Ödeme
Yapılan Tahsilatları Görüntüleme
İlan Reklam Beyanı Verme
Büyükşehir 153 Başvurusu ve Başvuru
Takibi Yapabilme

•

EBYS İle Entegre Elektronik Dilekçe
Gönderebilme
• Zabıta Çekilen Araç Sorgulama
• Yangın Sigorta Beyanı
• Mezbaha Online Ödeme
• Bilişim Malzemeleri Envanter Girişi
gibi hizmetler bulunmaktadır.

7256 sayılı Borç Yapılandırma Sistemi
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun kapsamında kurumumuzun da bazı alacaklarıyla ilgili yapılandırma süreci ilgili
daire başkanlığımızca başlatılmıştır. Yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın özellikle
içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle kendi sağlıklarını ve toplum sağlığını tehlikeye
atmadan kurumumuza gelmeden online ortamda borç yapılandırmalarını yapabilecekleri sistemi
kurduk ve devreye aldık. Bu vesileyle borç yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın %50’den
fazlası işlemlerini kuruma gelmeden, bulundukları yerden internet aracılığıyla işlemlerini
kolayca ve güvenli bir şekilde yaptılar. Online borç yapılandırma sistemi sayesinde hem toplum
sağlığının riske atılmasının hem de kurumda aşırı yoğunluğun oluşmasının önüne geçilmiş oldu.
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Esnaf Pandemi Destek Paketi Başvuru Sistemi
Covid’19 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda bir çok sektörde olumsuz
etkilere yol açmış ve sektör çalışanları maddi zorluklar içine girmiştir. Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi olarak sektörlerde yaşanan bu sıkıntılı dönemlerde esnafımızın yanında olduğumuzu
göstermek ve esnafımızın bu zor günleri yıkıma yol açmadan atlatabilmelerini sağlamak
amacıyla Esnaf Pandemi Destek Paketini devreye alarak 30 Milyon liralık destekte bulundu.
Esnaf Pandemi Destek Paketine başvuru koşullarının belirlenmesiyle birlikte yine esnafımızın
bu pakete kolayca başvuru yapabilmelerini sağlamak ve kendileri ve toplum sağlığını tehlikeye
atacak yoğunluklar oluşturmamak adına başvuru sistemini online platforma taşıdık.
Vatandaşlarımızın kuruma giriş kapısı olarak hizmet veren ebelediye.kocaeli.bel.tr adresi
üzerinden esnaflarımız gerekli bilgi ve belgelerini eksiksiz bir şekilde kaydetmek suretiyle esnaf
destek paketine başvurularını online olarak gerçekleştirdiler. 13 bin esnafımızın başvuru yaptığı
esnaf destek paketi sistemi 15 Ocak 2021 tarihine kadar e-belediye platformunda esnaflarımızın
hizmetine sunulmuştur.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Sayısal Veriler
Kurumumuzda dijital dönüşümün en temel öğelerinden birisi olan ve tüm otomasyon
sistemlerimizin temelini oluşturan Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) etkin kullanımı
her geçen yıl artarak devam etmektedir. Kurumumuzun genişleyen personel kadrosuyla birlikte
ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Kamu Sertifikasyon Merkezinden elektronik imza sertifika
alımları ve süresi dolan sertifikaların da yine yenileme işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca üst
yöneticilerimiz için de mobil imza alım süreçleri tarafımızca yürütülmektedir. Başta e-belediye
platformunda devreye aldığımız e-dilekçeler olmak üzere bir çok modül ile entegre bir şekilde
çalışan EBYS ‘de 2020 yılında 457.000 evrak üretilmiş, 557.144 e-imza atılmıştır.

Web Servis Entegrasyonları
2020 yılında da başta HES (Hayat Eve Sığar) servisleri olmak üzere bir çok web servis
entegrasyonunu otomasyon sistemlerimizle entegre bir şekilde çalışır hale getirdik. Web
servisler sayesinde kurumların otomasyon sistemleri birbiriyle daha uyumlu ve daha verimli
çalışır hale gelmektedir. Bir uygulamanın çıktısı web servisler sayesinde başka bir uygulamanın
girdisi olmakta ve bu sayede zaman ve iş gücü başta olmak üzere birçok kalemden tasarruf
sağlanmaktadır.
2020 yılında entegre hale getirdiğimiz web servisler başlıca şu şekildedir:
•
•
•
•

Sağlık Bakanlığı (Toplu Taşıma için HES
Kodu sorgulama servisi)
İçişleri Bakanlığı (İSDEM TC NO ile
Covid’19 izlem sorgulama)
NVİ Genel Müdürlüğü (Adres Sorgulama)
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
(TAKBİS)

•
•
•

YÖK, MEB mezuniyet ve öğrenci durum
sorgulama servisleri
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (Kurum
içi Modüllerimizle entegrasyon)
Büyükşehir 153 CRM Modülü (İlçe
Belediyelerle very paylaşımı)
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MOBİL UYGULAMALAR

Kurumsal Web Sitesi

Mobil cihaz kullanımının her geçen gün arttığı ve kullanıcıların hızla mobiliteye geçtiği
dünyamızda Belediyemiz olarak çağın gereksinimlerine ayak uydurarak, kurumumuzu vatandaş
nezdinde daha ulaşılabilir kılmak için, hizmet ve projelerimizi halkımıza duyurmak amacıyla
mobil uygulamalara büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın kullanımına
sunmuş olduğumuz mobil uygulamalarımızın sayısı ve kapsamı her geçen gün artmaktadır
Kurumumuz bünyesinde hizmete sunduğumuz mobil uygulamalarımız aşağıda belirtilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•

Engelsiz Ulaşım
Çek-İlet Kocaeli
Mobil Arıza
e-kocaeli
e-komobil
HYBS(Hafriyat yönetim
Bilgi Sistemi)
Kocaeli Bilişim Fuarı

•
•
•
•
•

Kocaeli Yönetim
Kocaeli Kitap Fuarı
Kocaeli Mezarlık
ilgilendirme/Yönlendirme
Sistemi
Kocaeli Otopark
Stratejik Plan&Performans
Uygulaması
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal Doku
KOBİS
Kocaeli Yürüyüş Parkurları
Yatırım İzleme
Özel Kalem
Muhtar Aktif
Sivil Dünya Kocaeli
Mobil Zabıta

www.kocaeli.bel.tr adresinde hizmet veren kurumumuzun resmi internet sayfamızın geçen
zamana ve değişen şartlara göre gerek teknolojik olarak gerekse de ihtiyaçlara cevap
verememesi nedeniyle yeniden tasarım ve geliştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu düşünceden
hareketle Belediyemiz olarak kurumumuzun vizyonuna uygun, stratejik hedefleri doğrultusunda
ve teknolojinin gereklerine uygun etkin ve kullanıcı dostu bir tasarım yapmak suretiyle web
sitemiz yeni ara yüzüyle hizmete sunulmuştur.
Her geçen gün web sitemizin içeriklerini daha da zenginleştirerek bir çok hizmet ve faaliyeti web
sitemiz marifetiyle vatandaşlarımızın kullanımına sunmaya devam ediyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi 2020 Yılı İstatistikleri
Ziyaret Sayısı			: 2.782.045
Farklı Ziyaretçiler		
: 2.683.019
Sayfa Gösterimleri		
: 13.811.584

Oturum/Gösterilen sayfa
Ortalama Ziyaret Süresi
Yeni Ziyaret Yüzdesi		

: 1,84
: 2 dk. 06 sn
: % 70,46

Öne Çıkan Mobil Uygulamalarımız

E-Dilekçe Başvuru Formları

Engelsiz Ulaşım Uygulaması

Vatandaşların kurumumuza gelmesine gerek kalmadan, uzaktan e-belediye portalı üzerinden
online olarak doldurabilecekleri form ile başvuru işlemlerinin kolaylıkla yapabilmesi amacıyla
ilgili dairelerimize başvuru için istenilen elektronik formlar hizmete sunulmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını Erişilebilirlik yılı ilan etmesiyle birlikte biz de
vatandaşlarımızın toplumsal hayattan tam ve eşit bir şekilde yararlanabilmeleri ve toplumsal
hayata katılımlarını sağlamak amacıyla Engelsiz Ulaşım projesini hayata geçirdik. Engelsiz
Ulaşım uygulaması Kocaeli’de engelli seyahat kartı ve refakatçi seyahat kartına sahip olan tüm
vatandaşlarımızın dijital mağazalardan mobil cihazlarına kolayca indirip yükleyebilecekleri bir
mobil uygulamadır.
2019 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen proje fikir yarışmasında 500 bin
TL hibe destek alan projemiz, hiç bir şekilde kurum kaynağı kullanılmadan hayata geçirilmiştir.
Ilk olarak 48 hatta pilot olarak devreye alınan Engelsiz Ulaşım Uygulaması 2021 yılının ilk
aylarından itibaren yaygınlaştırılacaktır.
2019 yılında engelli ve refakatçi yolcularımız 5 milyondan fazla toplu taşıma araçlarını
kullandıkları gözönünde bulundurulduğunda engelli bireylerimizin toplu taşıma araçlarını
daha rahat ve daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla sesli yönlendirme
sistemini barındıran Engelli Ulaşım Asistanı uygulamasını geliştirdik. Bu uygulamayla birlikte
engelli yolcularımız herhangi bir şekilde başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan uygulama
aracılığıyla doğrudan kullanmak istedikleri otobüs şoförüyle iletişime geçerek otobüs şoförünün
belirtilen duraktan engelli yolcuyu otobüse alması sağlanacaktır. Ayrıca engelli yolcu inmek
istediği durağı da yine uygulama aracılığıyla otobüs şoförüne ileterek, önündeki tablet cihazdan
nerede engelli yolcu inip/bineceğini gören şoför engelli yolcuların güvenli bir şekilde seyahat
etmesini sağlayacaktır.

Yatırım İzleme Uygulaması
Yatırım izleme uygulaması hem mobil hem de web tabanlı olarak çalışan yönetici karar destek
uygulamasıdır. Kurumumuzun tüm birimleri tarafından kent genelinde yapılan tüm proje ve
faaliyetlerin raporlandığı, ilçe ve mahalle ziyaretleri gerçekleştiren üst yöneticilerimizin hangi
mahalleye veya bölgeye ne kadar yatırım yapıldığıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaştıkları mobil
uygulamadır. Bu uygulamaya veri sağlamak üzere tüm birimlerimiz tarafından kullanılan web
arayüzleri mevcuttur.
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Akıllı Şehir Kocaeli Web Sitesi
Kurum içi otomasyon sistemlerimizin yanı sıra vatandaşa yönelik hizmetlerimizi de
zenginleştirerek vatandaşlarımızın veriye daha kolay ulaşmasını sağlamaktayız. Bu kapsamda
ilgili şube müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde hayata geçirdiğimiz Akıllı Şehir Kocaeli web
sitesiyle birlikte açık veri portalının da temelleri atılmış oldu. https://akillisehirkocaeli.com
adresinde yayına açılan web sitesi sayesinde kentimize dair Ulaşım, Yapı, Nüfus, Yaşam, Çevre
ve Eğitim gibi konularda istatistiki verilere ulaşılabilecektir. Ayrıca kurumumuz tarafından
geliştirilen Akıllı Şehir projelerine de web sitemizden ulaşılabilmektedir. Akıllı Şehir Kocaeli web
sitesi “Mutlu Şehir Kocaeli” mottosuna giden yolun temel taşlarından birisidir.

KU/PH.4.2.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi arttırılarak 2020 yılı
sonunda % 70 oranında memnuniyet sağlamak.

Elektronik Haberleşme Altyapısı Hizmetleri
Elektronik haberleşme altyapıları, kamu kurumları ile BTK’dan servis sağlayıcısı onayı alan
firmaların data, ses, görüntü hizmetlerini yüksek standartlarda daha hızlı ve güvenli şekilde
vatandaşa ulaştırması için hazırlanan alt yapıdır.
Elektronik haberleşme altyapısı oluşturulması kapsamında Belediyemiz tarafından yapılan
altyapı ve üst yapı çalışmalarında (yol kaldırım, köprü, kavşak, park vs.) elektronik haberleşme
altyapısına birleştirilmek üzere boş boru bırakılmak sureti ile 8.000 metre güzergâh hazır hale
getirilerek 11.000 metre göz çoklayıcı boru döşenmiş, 350 farklı lokasyonda bakım ve onarım
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilaveten 50.000 metre güzergâhın fiziksel ortamda tespiti
yapılıp dijital ortama aktarılmıştır.
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Bunun yanı sıra Belediyemiz tarafından koordinasyonu yapılan projelerde etkilenen elektronik
haberleşme altyapılarının koordinasyonunu ve gerektiği durumlarda deplasesi Belediyemiz
tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda destek verilen projelerden bazıları;
•
•
•
•

Kullar Fidanlık Fiber Altyapı Projesi
Kocaeli Modern Kongre Merkezi Fiber
Optik Altyapı Projesi
Trafik İzleme Merkezi Projesi
Çağrı Merkezi Haberleşme Projesi

•
•
•
•

Kocaeli Modern Kongre Merkezi Sistem
Odası Taşıma Projesi
Üst Geçitler Fiber Optik Altyapı Projeleri
Darıca Gebze metro hattı projesi,
Hızlı tren 4. Ve 5. Hat çalışmaları projeleri

Tesis edilen elektronik haberleşme altyapıları elektronik haberleşme kanunu ile BTK’ dan
servis sağlayıcısı onayı alan firmalara (Superonline, Vodafone, Turksat ) kiralanmaktadır.
Bu firmalara ve kamu kurumlarına tek bir (ortak) altyapı kullandırarak şehrin altyapısının
planlanması ile birlikte mükerrer kazıların önüne de geçmiş bulunmaktayız. 2020 yılı içerisinde
toplam 213.413,91 metre elektronik haberleşme altyapısı kiralanmıştır. Yapılan bu kiralama
sözleşmelerinden 2.517.558,90-TL gelir elde edilmiştir.
Belediyemiz tarafından yapılan büyük projelere uzmanlık alanı olan işlerde destek (şartname,
kontrolörlük, koordinasyon, proje gibi) verilmektedir. Bunlardan bazıları;
•
•
•
•

Ormanya Fiber Optik Altyapı Projesi
Perşembe Pazarı Fiber Optik Altyapı
Projesi
Kocaeli Modern Kongre Merkezi Senato
Odası Projesi
Akıllı Bisiklet 3. Etap Elektronik

•
•
•
•

Haberleşme Altyapı Projesi
Turnike Geçiş Sistemleri Projeleri
Personel Devam Takip Sistemi Projeleri
Digital Signage ve Led Ekran Projeleri
KO-MEK Şubeleri Elektronik Haberleşme
Altyapı Projesi

Elektronik haberleşme altyapısı kapsamında diğer yapılan işler;
•

•

•

Kocaeli genelinde elektronik haberleşme
altyapılarının kiralamalarının yapılması
projelerin kontrollerinin yapılması,
elektronik haberleşme geçiş hakkı
sözleşmelerinin takiplerinin yapılarak
yenileme sözleşmelerin yapılması,
sözleşme şartlarının yerine getirilmeleri
sağlanmaktadır.
Kocaeli genelinde ortak elektronik
haberleşme altyapılarının bakım, onarım,
deplase, arıza işlerinin planlanarak
koordinasyonu sağlanmaktadır.
Aykome koordinasyon toplantılarına
katılım sağlanıp ortak elektronik
haberleşme altyapılarının korunması
deplase ve yeni altyapı oluşturulması
işlerinin planlaması ve koordinasyonunun

•

•
•

•
•

sağlanması yapılmaktadır.
Valilik, İSU, İzmit Belediyesi, Sakarya
Büyükşehir Belediyesi ve 30 Büyükşehir
Belediyesi gibi kurumlara teknik destek
verilmektedir.
Aykome toplantılarına katılım
sağlanmaktadır.
Aykome altyapı verisi yazışmalarının
yapılması istenen veriler CAD ortamında
hazırlanarak koordinatlı bir şekilde
Aykome’ ye projelerde kullanılmak üzere
gönderilmektedir.
Gelen kiralama başvurularının incelenerek
saha çalışmaları yapılarak kiralama
işlemlerinin yapılmaktadır.
Fiber optik altyapı bakım ihalesi işi
yapılmıştır.
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•
•
•

Bu projelerden bazıları;
• Ormanya F/O Altyapısı
• ALO 153 F/O Altyapısı
• Akıllı Bisikletler F/O Altyapısı
• KO-MEK Şubeleri F/O Altapısı

•

Üst Geçitler F/O Altyapısı
Kullar Fidanlık F/O Altyapısı
Kocaeli Modern Kongre Merkezi F/O
Altyapısı
Trafik Sinyalizasyon F/O Altyapısı

KGYS ile yapılan protokoller kapsamında Belediyemize ait Fiber Optik Altyapı 1.162 km’ye
ulaşmıştır.
Kurum merkez ve 65 ayrı dış birimde kullanılan kablolu ve kablosuz internet altyapısının
kurulum ve desteği verilmiştir.
Kurum hizmet alanlarının Kamera Güvenlik Sistemleri ve Telefon Haberleşme Sistemleri için
ihtiyaç duyulan network altyapısı kurulum ve destek hizmetleri rutin olarak verilmeye devam
edilmektedir.
Belediyemiz tarafından yenilenen ve yeniden yapılan binalarda sunucu ve ağ sistemleri
altyapısının planlanması ve projelendirilmeleri yapılarak, gerekli teknik (şartname, kontrol gibi)
destek verilmiştir. Destek verilenlerden hizmet yerlerimizden bazıları:
•

Bilgi Evleri

•

KO-MEK

•

UKOME Trafik Kontrol Merkezi

Sistem Yönetim Hizmetleri
Belediyemiz bünyesindeki hizmet binalarına ve vatandaşa verilen hizmetler için sunucu ve
ağ sistemlerinin kurulum, test, devreye alma ve sistemlerin siber tehditlere karşı güvenliğinin
sağlanması için bilişim süreçleri yönetilmektedir. Yürütülen bu süreçler kapsamında,
Sunucu hizmetlerinde,
•

•

Kurum içine hizmet veren YBS (Belediye
Otomasyon Uygulaması), GIS (Coğrafi
Bilgi Sistemleri), İnternet sağlayıcı,
E-posta, Anti virüs, İntranet, Dijital arşiv,
Hafriyat, Enerji takip, Araç takip gibi
birçok sunucunun kurulum, test, devreye
ve kaynak planlama hizmetleri rutin
olarak verilmeye devam edilmektedir.
Kurum dışına hizmet vermekte olan, Web

•

sitesi, Kent Rehberi, Şehir Kameraları,
Çağrı merkezi, gibi birçok uygulama
sucusunun kurulum, test, devreye ve
kaynak planlama hizmeti rutin olarak
verilmeye devam edilmektedir.
Belediyemiz tarafından yürütülen
projelere sunucu ve altyapı desteği rutin
olarak verilmeye devam edilmektedir.

Fiber Optik Altyapı ve Network Hizmetleri
Kocaeli genelinde Belediyemiz uhdesinde olan parklar, hizmet binaları ve tesisler gibi alanlarda;
kamera sistemlerinin daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmesi için fiber optik kablo ile
altyapıları yapılmıştır. Bu kapsamda görüntü hizmetlerinin merkezi sistem ile kayıt altına
alınması vatandaşların ve kamu mallarının güvenliği; fiber optik teknolojisi ile daha yüksek
standartlarda hizmet vermesi sağlanmıştır.
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Baz İstasyonları ve Telsiz Sistemi Hizmetleri

Dokümantasyon ve Fotokopi Hizmetleri

Baz istasyonları ve telsiz sistemleri kapsamında 2020 yılında,
Kocaeli genelinde firmalar tarafından ihtiyaç duyulan yerlere (belediyemizin uhdesindeki
alanlara) Vodafone A.Ş. tarafından 5 adet, Turkcell A.Ş. tarafından 61 adet ve TT Mobil A.Ş.
tarafından 30 adet baz istasyonu için yer seçim belgesi başvuruları için 388.718,95 TL, üç
operatör firmanın 21 baz için sözleşme yenilemelerinin kiralama bedeli olarak 574.922,60 TL
gelir elde edilmiştir. İstasyonların gerekli BTK güvenlik sertifikaları ve ölçümleri yaptırılmıştır.
Belediyemizde Sayısal Telsiz Sistemine ait 12 site olarak, 378 adet el telsizi, 51 adet araç telsizi
ve 20 adet sabit merkez telsizi birimler tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Sayısal telsiz
sisteminde 28 adet UHF telsiz frekansı, 12 adet radyolink frekansı ve 3 adet yakın kanal simplex
frekansı kullanılmakta olup her yıl OKTH olarak dışardan hizmet alınmış, sistemin 7/24 ayakta
kalması için arıza, bakım ve onarım işleri düzenli olarak yapılmış, baz istasyonu kiralamalar ve
yer seçim belgesi verilmiştir.

Doğa bilinci ve ekonomik tasarruflar göz önüne alınarak “Merkezi Sistem Yazıcı Hizmetleri” ne
devam edilmiş ve tüm iç ve dış birimlerin çıktı işleri 2020 yılı için yüklenici firma tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu hizmetin 2021 Yılı için yeni ihalesi yapılmıştır.
Bu hizmetle yeni cihaz alımı, bakım ve onarım maliyetleri, yedek parça maliyetleri, teknik servis
ve satın alma çalışanlarının mesai yoğunluğu ve giderleri, elektrik giderleri konularında tasarrufa
giderek Kamuya yıllık %70 kar ettirilmiştir.
•
•

2020 yılında 72 Adet personel kartı ile
çalışan makine kullanılmıştır.
Kartlı olmayan makineler için yazıcı
sunucusu üzerinden paylaşımlı
sürücü yapılmıştır. Bu cihazlar sunucu
üzerinden çalıştırılarak rapor alt yapısı

•

oluşturulmuştur.
Her ay çıkarılan raporlar tüm
müdürlüklerle paylaşılmış ve gereksiz
çıktı alımın önüne geçilerek %45 kâğıt
tasarrufu yapılmıştır.

Kablosuz (Wifi) İnternet Hizmeti

Network Altyapı Kurulum Hizmetleri

2020 yılında, Sekapark 1.Etap bölgesinde 5 noktada, Sekapark 2.Etap bölgesinde 1 noktada,
kongre merkezinde, belediyemiz merkez bina arka otopark sahil kesiminde 1 noktada olmak
üzere toplam 8 noktada vatandaşlarımızın ücretsiz kullanımı için wifi hizmeti, hizmet
binalarımızdan kütüphane, bilgi evleri, akademi liseler gibi vatandaşa ve öğrencilere 60 ayrı
noktada 120 access point ile kablosuz internet hizmeti verilmiştir.

Dış Birimler: Kuruma bağlı birimlerin muhtelif yerlerde açılan yeni hizmet binaları veya mevcut
binalarında network altyapısının projelendirilmesi, kurulumu ve bakım hizmetleri desteği
verilmiştir.

Akıllı Şehirler Kapsamında Sekapark Akıllı Direk
Belediyemiz ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ortak çalışması olarak Sekapark 1. Etap Uçurtma
Tepesi yakın bölgede akıllı direk montajı yapılmıştır.

Telefon Haberleşme Sistemleri
Belediyemiz tarafından yenilenen, yeniden yapılan binalarda haberleşme altyapısının
planlanması, projelendirilmeleri yapılarak, gerekli teknik (şartname, kontrollük gibi) destek
verilmiştir. Bu kapsamda birimlerimize teknik şartname, kurulum ve kontrollük destekleri
verilmiştir.
•
•
•

Gebze Barınma ve Konaklama Evi
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Sivil Toplum Merkezi Pembe Köşk

•
Ambulans Komuta Merkezi
•
Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi
Başkanlığı

Kurumumuz 127 adet santral ile haberleşme hizmetlerini sağlamaktadır. Bu santrallerde
meydana gelen, ayrıca son kullanıcılardan gelen tüm arıza ve problemlerin giderilmesi için
çalışılmıştır. Bu sistemlerin devamlılığı ve iyileştirilmesi kapsamında bakım onarım anlaşması
yapılmıştır.

PDKS
Belediyemiz hizmet binaları ve çalışma alanları, şantiyeler, bilgi evleri, KO-MEK’ler vb. gibi
hizmet alanlarında çalışan tüm çalışanlarımız için devam takip sistemleri kurulmuştur.
Bu kapsamda 259 adet kart okuyucu (Turnike, Duvar Tipi) cihazı ile Personel Devam
Takip Kontrolü sağlanmıştır. Sistemlerin bir bütün olarak merkezi yönetimi ve raporlaması
sağlanmıştır.
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Aylık ortalama 400 kullanıcıya; Arıza Bildirim Programı (YBS) üzerinden gelen işletim sistemi,
program, bilgisayar, yazıcı, modem, tarayıcı, akıllı telefon ve tablet gibi arızaların bakım, onarım
ve kurulum işlemleri hizmeti verilmiştir.
Uzak Masaüstü Desteği: Gerek dış birim personelinin gerekse muhtarların program ve işletim
sistemi ayar kaynaklı arızalarına; aylık yaklaşık 200 kullanıcıya, merkezimizden uzak masaüstü
bağlantı programı yöntemi ile destek verilmiştir. Bu sayede arıza olan yere araç, personel ve
yakıt harcanmayarak ciddi tasarruflar edilmiştir.
Faks Maker Desteği: Kurumun % 85 inde sistem faaliyete geçirilerek, faks işlemlerinde gereksiz
çıktı alma işlemlerinin önüne geçilmiş ve mail server üzerinden yürütülen bu hizmet ile faks
cihazları kullanımı asgari seviyeye indirilmiştir.
Muhtarlıklar: Kocaeli’nin 12 İlçesinde bulunan toplam 472 Muhtarımıza aylık rutin olarak; gerek
telefonla, gerek uzaktan kontrol ve bizzat yerinde olmak üzere teknik destek hizmeti verilmiştir.
2020 yılında, 2.065 yazılım arızası, 659 donanım arızası, 508 muhtarlıkların bildirdiği arıza ve
608 network arızası olmak üzere toplam 3840 adet arızaya müdahale edilmiştir.

KU/PH.4.3.1 2020 yılında belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini
artırmaya yönelik 10 adet analiz/araştırma yapmak.
Belediyemizin hizmetlerinin ölçme ve kaliteyi artırmaya yönelik olarak 2020 yılında aşağıda
belirtilen 10 adet analiz/ araştırma yapılmıştır.
•

•

Kurum Kiralık Araçlarının Kullanım
Kapasitesi Araştırması: Bu çalışma
ile kurumda kullanılan kiralık araçların
kullanım kapasiteleri değerlendirilmiş,
satın alma opsiyonu bu değerlendirme
üzerinden incelenmiştir.
Toplu Taşıma Şikâyetleri Analizi: Bu

•

çalışma ile Kocaeli geneline 153 Çağrı
Merkezine gelen toplu taşıma şikâyetleri
analiz edilmiştir.
Turizm İstatistikleri Araştırması:
Turizm Master planın hazırlık çalışmaları
kapsamında Kocaeli’ne ait sayısal veriler
incelenmiştir.
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•
•
•

Sosyal Yardımlar Analizi: Büyükşehir
Belediyesi tarafından verilmekte olan
sosyal yardımlar yıl bazında incelenmiştir.
Özgelir Analizi: Büyükşehir Belediyesine
ait gelirlerin arttırılmasına ilişkin
kaynakların değerlendirilmesi yapılmıştır.
153 Çağrı Merkezi Analizi: Kuruma

•
•
•
•
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ulaşan şikâyet, talep ve önerilere ilişkin
kayıtlar incelenmiş ve analiz edilmiştir.
Çözüm Masası Analizi,
Elektrik-LED Dönüşümü Araştırması,
Site-Mahalle Karşılaştırmalı Beklenti
Araştırması,
Mesai Verimlilik Analizi

Ayrıca 2020 yılında kurumumuza veya şehrimize yönelik,
•

Balıkhan Memnuniyet Anketi: Balıkhan
müşterilerinin ve esnafının beklenti
ve ihtiyaçlarını ölçmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir.

•

Çalışan Memnuniyeti Anketi: Kurum
personelinin ihtiyaç ve beklentilerini
ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

gibi memnuniyet anketleri düzenlenmiştir.

KU/PH.5.1.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.
Akaryakıt Alımı
Belediyemizin Akaryakıt ihtiyacını temin etmek için; 2020 yılında alınmak üzere 2019 yılı
sonunda 27.303.400 TL bedelli 4.990.000 Litrelik akaryakıt ihalesi yapılmış, belediyemiz
tarafından kiralanan araçlar ile istasyondan yakıt alan diğer resmi ve kiralık araçların akaryakıt
alımı gerçekleştirilmiş, alımlar karşılığında 13.002.141,19 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

Araç Kiralama
Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2020 yılında açık ihale usulüyle kiralanan 554
aracın hakediş ödeme işlemleri ile ilgili gerekli belgeler hazırlanmış ve 22.925.662,54 TL ödeme
gerçekleştirilmiştir.

Satınalma Talepleri
Belediye Hizmet Binası, Gebze Hizmet Binası ve Daire Başkanlığımızın tüm ihtiyaçlarını temin
etmek üzere (mal ve hizmet) alımları kapsamında; 2020 yılında 172 adet talep yapılmıştır.

KU/PH.5.2.1 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Büyükşehir Belediye Meclisimiz 2020 yılında 13 toplantı gerçekleştirmiş, önergeler ve harcama
birimleriyle ilgili toplam 524 adet karar almıştır.
Belediye Encümenimiz 2020 yılında gerçekleştirilen toplantılarda 2.450 encümen kararı, 150
ihale kararı almış ve alınan kararlar ilgili dairelere bildirilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları, 2020 yılında 232 toplantı gerçekleştirmiş ve
kararları ilgili birimlere iletmiştir.
•
•
•
•
•

İmar ve Bayındırlık Komisyonu (105
toplantı)
Plan ve Bütçe Komisyonu (36 toplantı)
Çevre ve Sağlık Komisyonu (4 toplantı)
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonu (1 toplantı)
Ulaşım Komisyonu (9 toplantı)

•
•
•
•

Hukuk Komisyonu (18 toplantı)
İsimlendirme Komisyonu (12 toplantı)
Toplumsal Fırsat Eşitliği ve Engelliler
Komisyonu (1 toplantı)
Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler
Komisyonu (1 toplantı)
Denetim komisyonu (45 toplantı)
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KU/PH.5.3.1 Teknolojiyle uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi
oluşturmak.
Belediye birimlerimizden kurum arşivine devredilen 15.414 adet arşivlik malzeme ile ilgili; Devlet
Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 342.482 işlem gerçekleştirilmiş ve 23.877
adet dosya imha edilmek üzere ayrılmıştır.
Faaliyet dönemi içinde Belediyemize; kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlardan 79.963 evrak ve
dilekçe, 54.827 adet sosyal yardım başvurusu, 26 adet yazılı soru önergesi ve 22 Resmi Gazete
bilgilendirmesi gelmiştir.
Belediyemizden kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara; toplam 66.524 gönderi yapılmış ve
258.653 TL’lik pul harcaması gerçekleştirilmiştir.

KU/PH.5.4.1 Belediyemizin ana hizmet binasının bakım, onarımlarını
yapmak ve giderlerini karşılamak.
Su Faturası Ödemeleri
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı dış birimlerin ve Belediyemiz hizmet binamızın
su faturaları için 2020 yılında 140.538,00 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

İletişim Giderleri
Belediyemizin kullandığı Telekom sabit hat, internet, GSM, kablo yayın ve toplu SMS’lere ait
faturaların takip edilmiş ve 2020 yılında 2.533.391,75 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
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Bakım Onarım Giderleri
Belediyemiz ana hizmet binası ihtiyaçlarını (elektrik tesisat, aydınlatma, jeneratör bakım,
asansör bakım, yangın algılama sistemleri vb.) karşılamak üzere toplamda 364.650,00 TL
harcama gerçekleştirilmiştir.

KU/PH.5.4.2 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve
onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.
2020 yılı içerisinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde;
•
•

•

74 adet tesisin inşaat, bakım, onarım,
kapsamlı tadilatı ve sarf malzeme temini
için 4.573.043,00 TL harcanmıştır.
537 adet tesisin elektrik altyapısı
periyodik bakım, onarım, kapsamlı tadilatı
ve sarf malzeme temini için 2.753.000,00
TL harcanmıştır.
537 adet tesisin mekanik altyapısı
periyodik bakım, onarım, kapsamlı tadilatı
ve sarf malzeme temini için 3.470.015,69

•

•

TL harcanmıştır.
2020 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi’ne ait 42 tesiste yeni elektrik
ve mekanik altyapısı için toplam
5.582.803,32 TL harcanmıştır.
Ayrıca hizmet tesislerimizin elektrik
giderleri için 18.554.000,00 TL, doğalgaz
kullanımı için 5.138.992,00 TL olmak
üzere toplam 23.692.992,00 TL harcama
gerçekleştirilmiştir.

Belediyemize ait elektrik, doğalgaz ve genel aydınlatma aboneliklerine ait açma, kapama ve
diğer takip işlemleri Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Müdürlüğümüz tarafından düzenli
olarak yapılmaktadır.

KU/PH.5.5.1 İş makinalarının bakım ve onarımları %85 oranında kendi
imkanlarımız ile yapmak.
Makine İkmal Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içerisinde iş makineleri ve araçların bakım
ve onarım hizmetleri için 1.528 işlem yapılmış ve araç ve iş makinelerimizin % 85‘i kendi
imkânlarımız ile tamir edilmiştir.
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KU/PH.6.1.1 Kocaeli’nin ortak aklını, akıllı kent teknolojileri ve yönetime
katılım araçlarını kullanarak şehir yönetimine yansıtmak.

KU/PH.6.2.2 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi için
altyapı çalışmalarını sürdürmek.

Kocaeli’deki vatandaşlarımızın yönetim süreçlerine katılabilmesine olanak sağlayacak
Kocaeli’nin yeni bir marka projesi olarak yapımına başlanmıştır. Platformun içeriğinde aşağıda
yer alan alt projeler bulunacaktır.

Trafik akışının sürekliliğinin sağlanması, yol ağı kapasitesinin etkin olarak kullanılması, trafiğin
7/24 saat gerçek zamanlı izlenmesi, kontrol edilmesi, tek merkezden kontrolü ve yönetimi
amacıyla İzmit İlçesi Sekapark mevkiine Trafik Yönetim Merkezi kurulmuştur.

Kocaeli Gönüllüsü: Şehrin gönüllü hizmetlerine gönüllü olacak bireylerin, gönüllülük projesi
önerisi olan bireylerin ve gönüllü arayanların bir araya getirildiği bir organizasyon olan proje
geliştirme aşamasında olup çalışmalar devam etmektedir.

EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) Çalışmaları

Sivildünyakocaeli: Kocaeli’nin STK’larının üye olarak etkinlik, faaliyet ve haberlerini ekleyip
yayınlayabilecekleri ve Sivil Toplum Merkezleri salonlarını rezerve edebilecekleri kısaca Sivil
Toplum Faaliyetlerini yürütebilecekleri bir projedir. Proje web ve mobil uygulama olarak aktif
halde çalışmalarına devam etmektedir.
Kocaeli Kültür Sanat: Kocaeli’de bulunan tüm kütür sanat faaliyetlerin duyurusundan içerik
bilgilerine kadar ulaşımına olanak sağlayan bir projedir. Çalışmalar devam etmektedir.
Çek-İlet: Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi, çağdaş belediyecilik anlayışıyla Kocaeli’nde yaşayan
vatandaşlarımıza en kısa sürede en iyi hizmeti sunabilmek ve vatandaş ile belediye arasındaki
bürokrasiyi ortadan kaldırarak iletişimi güçlendirmek amacıyla kurulmuştur ve faaliyetine
devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 10.758 talep, şikayet ve öneri alınmıştır.

KU/PH.6.2.1 2020 yılı sonuna kadar Trafik Yönetim Merkezi projesini
tamamlamak.
İzmit ilçesinde tek kattan oluşan yapı içerisinde; 25 m2 ofis, 106 m2 ana salon ve ayrı girişli
44 m2 EDS birimi, teknik birim ve ıslak hacimler bulunmaktadır. 2020 yılında tamamlanan iş
kapsamında 74.624,33 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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Trafik akışının kontrolü ve ulaşım iyileştirilmesinin yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun,
standartlar dahilinde bir yapıya kavuşturulması için, trafikte kural ihlali yapan araçlardan
kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile geliştirilen, kural
ihlali yapan araçların sensörler ve video analizi ile tespit edilmesi, plakalarının kaydedilmesi
ve ilgili kanunda öngörülen cezaya tabii tutulması için gerekli kanıtların oluşturulduğu bir
denetleme sistemidir.
2020 yılı içerisinde EDS’nin teknik şartnamesi hazırlanarak ihalesi yapılmış, yüklenici
belirlenmiştir. Radarın yurt dışından tedarik edilmesi beklenmekte olup, tedarik sürecinden
sonra kurulum yapılıp devreye alınarak aktif olarak çalışmaya başlayacaktır.

Kamera Genişleme Çalışmaları
2020 yılında Trafik Yönetim Merkezi’nin kurulması ile birlikte Trafik Yönetiminin daha efektif
hale gelmesi için sahadan veri toplayacak sistemlerin kurulumlarına ağırlık verilmiştir. Bu
kapsamda en önemli unsurlardan olan trafik görüntüleme sistemleri öncelikli ihtiyaç olduğundan
çalışmalara başlanmıştır. Birinci etapta ana arterler üzerinde 20 adet kamera devreye alınmıştır.
65 noktada 83 kameradan oluşan 2. etap çalışmanın saha çalışmaları yapılarak keşifleri
tamamlanmış, 2021 yılında ihalesi yapıldıktan sonra kameraların devreye alınma süreçlerine
başlanacaktır.
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Portatif Kamera Çalışmaları

Gazanfer Bilge Bulvarı Gabari EDESİS Malzeme Alım İşi

Belediyemize ait proje çalışmaları sırasında proje alanının düzenli olarak görüntülenebilmesi
ve proje ilerleme raporlarının sahadan görüntülerle desteklenebilmesi için kamera ihtiyacı
oluşmaktadır. Standart kamera imalatlarının bu tip projeler için pahalı olduğu tespit edilmiştir.
Geçici bir durum olan bu ihtiyacın düşük maliyetlerle karşılanabilmesi ve oluşturulacak
sistemin yeni açılacak projelerde tekrar kullanılabilmesi için portatif görüntüleme sistemleri
oluşturulmuştur. Bu sistemler sadece enerji bağlantısı yapılarak kullanılabilmektedir. 2020 yılı
içerisinde toplam 4 adet portatif kamera sistemi tedarik edilmiştir.

Gazanfer Bilge Bulvarı Gabari EDESİS projesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk
alanında yer alan, girmesi yasak olan araçların (gabari yüksekliği 2,4 metreden yüksek araçlar)
kural ihlali yaparak kullandığı Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bir elektronik sistem kurulmasını
gerektiren malzemenin temin edilerek, entegrasyon sonrasında ihlal denetimi yapılması ve
arterde sık yaşanan kazaların asgari seviyeye indirilmesi hedeflenmektedir.

Bluetooth Tabanlı Trafik Takip Sistemi
Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında Bluetooth tabanlı trafik sensörleri ilk defa kullanılmaya
başlanmıştır. Sensörler trafikte seyir halinde olan araç ve yolcuların bluetooth sistemlerine ait
mac bilgilerinin toplayarak uzak bir sunucuda depolamakta, bu veriler özel algoritmalardan
geçirilerek yola ait hız bilgisi, belirli hedeflere ait ulaşım süresi bilgisi ve yaklaşık olarak araç
sayısı gibi bilgileri oluşturmaktadır. Hesaplanmış bu veriler vatandaşlara oluşturulmuş DMS,
mobil uygulamalar ve web uygulamaları gibi iletişim kanalları üzerinden aktarılmaktadır. Bu
kanallar arasında sensörler her araç için mac üzerinden kimlik bilgisi oluşturduğu için şehrin
trafik akış haritaları toplanan bu veriler üzerinden oluşturulabilmektedir. 2020 yılı içerisinde
toplam 16 adet Bluetooth sensör montajı yapılarak devreye alınmıştır.

Sistem lazer sensörler ile aracın izin verilen gabaride olup olmadığını algılayıp 1.PTS (Plaka
Tanıma Sistemi) kamerasından görüntü işleme yaparak aracın plakası, markası, rengi, tipi, yönü,
geçiş zamanı, vb. belirleyerek aldığı verileri harmanlayarak ihlal durumuna karar vermektedir.
İhlal yapan aracın plakasını ve güzergahı terk etmesi gerektiğini DMS’e (Değişken Mesaj Sistemi)
aktarabilmektedir. Araç güzergahı terk etmezse daha ileride bulunan 2. PTS de aynı analizleri
yaparak araç ile ilgili merkezi web tabanlı yazılımla ceza oluşturulabilmektedir. 2020 yılı
içerisinde sistemin kurulumu yapılarak devreye alınmıştır. Sistem aktif olarak çalışabilmektedir
ancak sistemin kullanımı için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne tarafından yetkili kullanıcılar
belirlendiği ve Belediyemiz ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalandığı zaman
sistem ceza kesmeye başlayacaktır.

Meteorolojik Durum Tespit Sistemleri
Kocaeli genelinde belirlenecek noktalarda anlık olarak yol yüzeyi buzlanma, toz ve su seviyesi
vb. bilgilendirmeler, görüş mesafesi ölçümleri, bununla birlikte yağmur, dolu, rüzgâr gibi hava
yağış durumu ve şiddeti ölçümleri yapılacaktır. Bu değerler tüm platformlara servis edilecektir.
Meteorolojik Durum Tespit Sistemleri Alım İşi kapsamında 2020 yılı içerisinde konuyla
alakalı firmalarla teknik görüşmeler yapılmış, ilk defa şehrimizde uygulanacak sistem ile ilgili
teknik şartname ve ihtiyaç listesi hazırlanmıştır. 2021 yılı içerisinde işin satın alma işlemi
gerçekleştikten sonra sistemin devreye alınması sağlanacaktır.

Otopark Takip ve Yönlendirme Sistemi
Kent genelinde belirlenmiş otoparklarda tesis edilecek sensörler vasıtasıyla otopark kapasite
ve doluluk takibi yapabilmek için araç sayım kiti donanımı ve sunucu yazılımından oluşan
sistemdir. Otoparkların anlık olarak takibi yapılarak merkezi bir veri katmanında durumları
saklanmakta. toplanan veriler işlenerek web servis haline getirilmekte ve mobil uygulamalar,
web uygulamalar, DMS’lerde ve şehir içi trafik yönlendirme LED panelleri vb. platformlarla
paylaşılmaktadır.
2020 yılı içerisinde, Kocaeli Üniversitesi Teknopark ile işbirliği yaparak proje için gerekli
donanım ve yazılım üretilerek ilk etapta 4 otoparkımızda uygulaması yapılmıştır. 2021 yılında
proje ile ilgili genişleme yatırımı planlanmıştır.

Yazılım Faaliyetleri
Yeni tasarımıyla yayına sunduğumuz e-komobil uygulaması ile Kocaeli Kartınıza online
yükleme yapmak, kartınızın bakiyesini sorgulamak, kullanım geçmişini incelemek, durağa
yaklaşan otobüsleri görmek, araç hareket saatlerini takip etmek artık çok daha kolaylıkla
yapılabilmektedir. Ayrıca NFC özelliği sayesinde uyumlu telefonlardan temassız biniş
yapılabilmektedir.

KU/PH.6.3.1 Güvenli ve huzurlu bir şehir için 2020 yılında il genelinde 5 adet
şehir kamerası kurmak.

KAMERA VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Güvenlik Sistemleri kapsamında 2020 yılı içerisinde Belediyemiz birimlerinden 37 lokasyon
için hazırlanan şartnamelerden 32 adedi için ihale gerçekleştirilmiş, 5 lokasyon da alarm ve
programlanabilir zil sistemi,3 lokasyona da ise bariyer sistemi kurulmuştur. 2020 yılı içerisinde
420 adet kamera, 30 adet kayıt cihazı ve sistem aparatları takılmış ve bu kameraların kayıt altına
alınması ve uzaktan izlenmesi sağlanmıştır. Belediyemiz tarafından 260 lokasyonda toplam
3.200 kamera takip edilmektedir.
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Kocaeli İl Genelindeki Belediyemize bağlı 230 lokasyonda bulunan 2.900 adet kamera, 35 adet
alarm sistemi, 30 adet programlanabilir zil ve ses sistemleri ile 25 adet araç bariyer ve plaka
tanıma sistemleri bakım onarımı yapılarak bu kapsamda gelen 600 adet arızaya müdahale
edilmiştir. 2020 yılında yapılan bazı işler;
•
•
•
•
•

Hereke Gençlik Merkezi Kamera, Alarm ve
Ses Sistemi
İzmit Kuruçeşme Barınma Konaklama ve
Sosyal Yardım Merkezi Güvenlik Kamera
Sistemi ve Araç Bariyer Sistemi
Körfez Gençlik Merkezi Güvenlik Kamera
ve Ses Sistemi Alımı
Servis Araçları Ruhsat Birimi Sıramatik
Sistemi
Tütünçiftlik KOBİS İstasyonu Kamera

•

Sistemi
Timelapes Görüntü İşleme İşi (Bu
iş kapsamında 3 noktaya konulan
(Karamürsel battı çıktı giriş ve çıkış,
Yeni itfaiye binası) TİMELAPES kamera
sistemi ile projenin baştan sona belli
aralıklar ile çekilen fotoğrafları birleştirilip
tamamlanan projeleri hızlandırılmış bir
tanıtım videosu haline getirilecektir.)

2020 Faaliyet Raporu

KU/PH.6.3.2 Akıllı şehir uygulamaları ile afet zararlarını azaltılmak.

AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA AKILLI KENT UYGULAMA
PROJESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından girişimlerimiz neticesinde afetle ilgili
projelerde öncelik verilmesine yönelik Kocaeli Pilot İl seçilmiştir. “Kocaeli İli Afet Zararlarının
Azaltılmasında Akıllı Şehir Uygulaması Projesi” Türkiye’de ilk defa ilimizde yapılacak diğer
şehirlere örnek olacaktır. Proje kapsamında belediyemizce işletilen 31 adet deprem istasyonuna
ilave 10 istasyon daha eklenerek sayı 41 e çıkarılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

KOCAELİ İLİ BİNA ENVANTERİ ÇALIŞMASI
Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğümüzce 24 Temmuz 2019 tarihinde başlayan Kocaeli İli
Bina Envanteri veri girişi çalışmaları devam etmektedir. Şimdiye kadar Körfez, Başiskele Kartepe,
Gebze, Gölcük, Darıca, Dilovası ilçelerinde ki veri girişleri tamamlanmış olup şimdiye kadar
85238 adet veri girişi yapılmıştır. Aynı zamanda bu çalışma Afet Zararlarının Azaltılmasında
Akıllı Şehir Uygulama Projesi ne de altlık teşkil edecektir.

KU/PH.6.4.1 Akıllı Şehir teknolojileri ile kentin sağlık ve sosyal yapısını
ortaya çıkarmak.
Kentin sosyal Risk Haritasını çıkarmak ve sağlık profilini oluşturmak amacıyla veri toplama ve
raporlama çalışmalarına devam edilmektedir.

KU/PH.6.5.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-Belediyecilik hizmetlerini
geliştirerek, kurumun ve vatandaşın aktif kullanımına sunmak.

YAPI BELGELERİ ARŞİV SİSTEMİ UYGULAMASI
İlçe Belediyeleri tarafından 2007 yılı ve öncesi verilen yapı belgelerinin taranarak arşivlendikten
sonra sayısallaştırılan geçmişe dönük bu verilerin, MAKS sistemindeki ilgili yapı geometrisi
tespit edilip ilişkilendirilerek sisteme girilmesi çalışmaları Körfez, Kartepe, Başiskele, Dilovası
ve Darıca İlçelerinde tamamlanmış olup Gölcük ve Gebze ilçelerinde çalışmalara devam
edilmektedir. Bu çalışmaların 12 ilçede tamamlanması sonucunda Kocaeli ilinin yapı belgeleri
arşiv envanteri elde edilecektir. Bu veriler Afet Bilgi Sistemi’nden Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne
kadar birçok alanda kullanılabilecektir.

ŞEHİR KAMERALARI PROJESİ
Bu kapsamda; Kandıra Sahil, İzmit Kent Meydanı, Derince Kent Meydanı, Gebze Eskihisar, İzmit
Bağçeşme, Gölcük Anıtpark, İzmit Fethiye Caddesi, Kandıra Kent Meydanı, Karamürsel Sahil,
Kartepe Otel, Körfez Kent Meydanı’na kameralar kurularak 8 olan kamera sayımız 20 kameraya
çıkarılmış ve www.kocaeliyiseyret.com adresinden canlı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.
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İMAR PLANLARININ SENKRONİZASYONU VE AKILLANDIRILMASI
PROJESİ

NUMARATAJ TALEP UYGULAMASI ARA YÜZÜ GELİŞTİRME
ÇALIŞMALARI

1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının planların
şehir rehberinde gösterilmesi ve servis olarak dağıtılması için günlük senkronizasyon sistemi
kurularak veriler veri tabanına eklenmiştir. Ayrıca Arcgis Server sunucusunda sunulan veriler
açık kaynak sunucusu olan Geoserver sunucularımıza taşınarak, gösteriminin sağlanması için
stil dosyasına ait kodlar hazırlanmıştır. Planlar günlük olarak güncellenerek şehir rehberinde ve
servislerde sunulmaktadır. Kurulan sistemle birlikte kurumumuzdan talep edilmesi durumunda,
planlara ait istatiksel veriler ve görsel haritalar oluşturulabilmektedir.

Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nin yürütülmesi için kullanılan Numarataj Talep Uygulaması
ara yüzü üzerinde MAKS Servislerinde NVİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değişiklikler,
kullanıcılardan ve idareden gelen talepler üzerine geliştirmeler ve iyileştirmeler gerçekleşmiştir.
Numarataj, Yapı, Diğer Yapı, Yol katmanlarının çizim, geometri güncelleme, silme gibi teknik
fonksiyonlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Adres Tespit Belgesi standartlaştırılarak tüm ilçelerin
kullanımına sunulmuştur.

Kocaeli ilimizde, 12 ilçede yaklaşık 70 bölgeye ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları
Belediyemiz tarafından takip edilerek güncellenmekte olup, canlı olarak sunulmaktadır. Arcgis
Server üzerinden sunulan planların Geoserver sunucularına taşınması için stil dosyası kodları
hazırlanmakta olup, 2021 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Kurulan sistem sayesinde
ilimize ait detaylı analizler yapılabilmektedir (Nüfus, donatı ihtiyacı, ulaşım vb).

ŞEHİR REHBERİ ÇALIŞMALARI
https://rehber.kocaeli.bel.tr adresinden yayın yapan Şehir Rehberi’nden Adres Bilgileri,
Kadastro Bilgileri, Yapı Bilgileri, Vergi Dairesi Bilgileri, Plan Bilgileri, Nüfus Bilgileri, Okul
Bilgileri, Nöbetçi Eczaneler, Aykome Kazı Çalışmaları, Önemli Noktalar, Jeolojik Zemin Bilgileri,
Güncel Trafik Yoğunluğu gibi sorgulamalar yapılabilmekte, kartografik ve hibrit uydu görüntüleri
üzerinden ölçü alma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. 2020 yılı içerisinde dünya üzerindeki
kullanıcılar tarafından 129 ülkeden 1.253.834 adet görüntüleme yapılmıştır.
Şehir Rehberi harita altlıklarını oluşturan Kartografik görüntü ve Hibrit görüntünün açık kaynak
kodlu bir sunucu olan geoserver üzerinden yayınlanabilmesi amacıyla her bir katmanın görseli
için gerekli stil dosyası kodları ve semboloji çalışmaları 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

VERİ GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI
Şehir Rehberi üzerinden sorgulanabilen Önemli Nokta verisindeki temel donatılar
güncellenmiştir. Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan ve Küme Evler tiplerindeki yol verisi, raylı
sistemler, bisiklet yolları güncel duruma göre düzenlemiştir. Yol verisinde kırık sayısı azaltma
işlemi gerçekleştirilerek veri tabanındaki yük azaltılmıştır.

MEKANSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ (MAKS)
Mekansal Adres Kayıt Sistemi üzerinde bulunan, meclis onayı almış idari sınır değişiklikleri (İlçe,
Mahalle) NVİ Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş, MAKS veri tabanına işlenen değişiklikler Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi veri tabanına da işlenmiş, güncel uydu görüntülerinden ve ortofoto
görüntülerden faydalanarak yeni yapılan yol, kavşak vb. yapılar MAKS uygulamamız aracılığı ile
çizilmiş veya mevcut olanların geometrileri düzeltilmiştir.

NETCAD TEKNİK DESTEK ÇALIŞMALARI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde yer alan ve network lisansı ile yönetilen
120 ana modül, 354 ilave modül, 1 adet Belnet, 1 adet Netigma, 1 adet Netgis Server, 1 adet
Kamulaştırma, 1 adet Taşınmaz Bilgi Sistemi lisansının yönetimi, bakımı, güncellemesi ve
kullanıcılara teknik destek sağlanmıştır.
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ENERJİ BİLGİ SİSTEMİ PROJESİ
Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde
kaliteyi, verimliliği artırmak amacı ile Coğrafi Bilgi Sistemlerimizin altyapısını kullanacak Enerji
Bilgi Sistemi Projesi hayata geçirilmeye başlanmıştır.
Öncelikle kurumumuza ait binalarımızın içindeki ve dışındaki (Parklar, üst geçitler vb.) tüm
abonelikler, trafolar, klimalar, asansörler, aydınlatma ekipmanları (direk, hat vb.) envanteri
çıkarılacaktır. Bu kapsamda KBB Enerji Bilgi Sistemi Envanter Modülü Uygulaması yazılım
hizmet alımı işi yaptırılmaktadır. Bu uygulama Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube
Müdürlüğümüzün elektrik ve mekanik unsurlarına ait mevcut sözel ve coğrafi envanter
bilgilerinin CBS veri tabanı ortamına aktarılması, uygulama üzerinden bundan sonraki veri
girişlerinin kullanıcı bazlı yapılabilmesi, girilen verilerin sorgulanabilmesi, yönetici dashboard
kısmında çeşitli raporlamaların alınabilmesi için harita tabanlı bir yazılım olacaktır. Akabinde
stok yönetimi, bakım veya arıza destek ihtiyacı olan hususlarda ekipleri hızlı bir şekilde
yönlendirecek bir sistem için ilave modüller geliştirilecektir.

ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ İŞ BİTİRME KONTROLLERİ
Altyapı projelerini (Su, Elektrik, Doğalgaz, Haberleşme) yapan firmalar iş bitiminde diğer tüm
altyapı kurumlarına imzalattıkları ilişik kesme belgesini kurumumuza onay için sundukları
esnada, Altyapı Bilgi Sistemi Standartlarına uygun hazırladıkları CBS altyapı projelerini de
tarafımıza sunmaktadırlar. Kontrollerimiz sonucu dilekçeye onay/ret verdiğimiz proje sayısı
2020 yılı için 45’tir.

YOL BAKIM UYGULAMASI
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğümüzün yol bakım,
onarım ve yapım çalışmalarını takip edebilmesi ve raporlayabilmesi talebi üzerine Yol Bakım
Uygulaması oluşturulmuş, müdürlük personellerine kullanıcı ve yetki tanımları yapılarak
kullanıma sunulmuştur.

TOPLU ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİ (TUBS) DESTEK ÇALIŞMALARI
Kocaeli genelindeki işletmeci kurum ve kooperatifler tarafından hat, güzergah ve durak
bilgilerinin girildiği, güncellendiği ve https://tubs.kocaeli.bel.tr adresinden hizmet vermekte
olan Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi Uygulamasında ilgili personeller tarafından hat ve güzergâhların
oluşturulabilmesi için gerekli olan yol çizim ve geometri düzeltme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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GTFS VALİDASYON ARACI
GTFS (General Transit Feed Specification) verilerinin periyodik test edilmesi, raporlanması,
verilerin FTP (File Transfer Protocol) üzerinden paylaşımının sağlanması için GTFS Validasyon
aracı geliştirilmiştir. Bu aracın geliştirilmesi kapsamında; GTFS dosyalarının kaynağından
indirilmesi, test aracı ile GTFS testinin yapılması, test sonuçlarının anlaşılır hale getirilerek
ilgililere mail olarak gönderilmesi, GTFS verilerinin isimlendirmesi yapılarak kuruma ait FTP
kaynağına yüklenmesi işlemlerinin günlük otomatik olarak yapılması sağlanmıştır.

HASARLI YAPILAR VERİ GİRİŞİ – GÜNCELLEME – SORGULAMA
AFAD tarafından tespiti yapılan hasarlı yapıların Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’nde kayıtlı
yapılar ile eşleştirilmesi sağlanıp yetkili kullanıcıların veri üzerinde güncelleme, silme, binaya ait
fotoğraf ve bilgi ekleme, görüntüleme gibi işlemleri yapabilecekleri bir ara yüz oluşturulmuş ve
kullanıma sunulmuştur. Ayrıca hasarlı yapılar bir web servis ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
sunulmaktadır.

COVID-19 DEZENFEKSİYON UYGULAMASI
Pandemi döneminde yönetim karar süreçlerine olumlu katkıda bulunması amacı ile tasarlanıp
kısa süre içinde uygulamaya geçirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Takip
Programı, https://covid19dezenfeksiyon.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden kullanılmakta olup,
kurum ekiplerinin gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemlerinin coğrafi olarak işaretlenip tarih,
ilçe ve ekip bazlı olarak harita üzerinde görülmesini sağlamaktadır. Çeşitli yaş aralıklarındaki
nüfus yoğunluk verisi ve ilaçlama yoğunluk verileri ile analiz süreci desteklenmekte ve İlçe bazlı
olarak tematik haritalar oluşturulabilmektedir. Veri girişinin ve analizlerin sağlıklı olabilmesi
için dezenfeksiyon yapılan belirli noktalar için hâlihazırdaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
donatı verisi kullanılmaktadır. Html5 teknik altyapısı ile tablet ve mobil telefonlar üzerinden
çalıştırılabilen Dezenfeksiyon Takip Programı böylece veriyi sahada iken işlemeye olanak
tanımaktadır.

AKILLI ŞEHİR WEB PORTALI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, akıllı şehir kapsamında gerçekleştirilen tüm
çalışmalarımızı sunmak amacı ile https://akillisehirkocaeli.com adresinden yayın yapan
web portalı oluşturularak, akıllı şehir kategorilerindeki tüm hizmetlerimizin ve projelerimizin
tek bir adreste sunulması ve duyurulmasını sağlayacak ve şehre ait gerçek zamanlı verilerin
vatandaşlarımızla paylaşılmasına yardımcı olacak bir web sayfası hazırlanmıştır. Bu portal
aracılığı ile Kocaeli’ye ait veri ve bilgiler yıllık olarak, ilçe ve akıllı şehir kategorilerine göre
yayınlanacaktır.
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KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bir
kuruluşu olarak, 2020 yılı sonu itibariyle 1.680 personeliyle, yaptığı altyapı yatırımları ve
çalışmaları ile bölgede yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır.

•

Kocaeli, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yolların kavşağında, coğrafi konumu, birçok kültür
ve turizm değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ayrı bir öneme
sahip marka şehirdir. Ülkemizin en çok göç alan illerinin başında gelmektedir. 2 milyona yakın
nüfusa sahip olup, nüfusu artmaya, sanayisi büyümeye devam etmektedir. Kurumumuz, bu
marka şehrin sürekli artan su ihtiyacını karşılamak, yönetmek için çalışmaktadır.
Kurumumuzun en önemli hedefleri, ekolojik dengeyi korumak, sürdürebilirlik ilkesiyle su
kaynaklarımızı artırmak, atık suları geri dönüşümle kazanmak, teknolojik yatırımlar ve modern
işletmecilik anlayışı ile kaliteli hizmet vermektir.

•

suyun ekonomik ve verimli kullanımını
sağlanmıştır.
İl genelindeki yerleşimlere kesintisiz
ve sağlıklı içmesuyu temin edilmesi
maksadıyla yıl içerisinde İzmit ilçesinde
1 adet 100 m3, 1 adet 300 m3 ve Derince
ilçesinde 1 adet 5.000 m3 lük içmesuyu
deposu tamamlanarak işletmeye
alınmıştır. Ayrıca Darıca ilçesi için
ihale edilen 1 adet 15.000 m3 hacimli
içmesuyu deposu yapımı devam etmekte
olup en kısa sürede devreye alınması
planlanmaktadır.
Gebze ilçesinde sık sık arıza veren, sağlıklı
ve sürdürülebilir içmesuyu imkanını
sekteye uğratan CTP içmesuyu hattı
deplase edilmek üzere ihale edilmiş ve
bu kapsamda 1. ve 2. Etap olmak üzere
toplamda 4543 m muhtelif çaplarda çelik

•

•

boru döşenerek devreye alınmış ve 3.945
m uzunluğunda mevcut ctp hat devreden
çıkarılmıştır.
Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve hızlı
hizmet verilebilmesi, çalışanlarımıza
uygun çalışma ortamları sağlanması
amacıyla yeni idare binaları tesis
edilmektedir. Bu kapsamda Kartepe’de
yeni idare binası ihale edilmiş ve
çalışmalar tamamlanarak hizmete
alınmıştır.
Yağmursuları ve sel sularının verebileceği
zararların önlenmesi amacı ile muhtelif
bölgelerde yağmursuyu hatları ve
dere ıslah çalışmaları yapılmaktadır.
Bu kapsamda Başiskele ilçesinde 1 ad.
Yağmur suyu terfi merkezi tamamlanarak
işletmeye alınmıştır.

Yatırımların Sektörel Dağılımı
İhale Yoluyla
Harcanan Tutar (TL)

Kurum İmkânlarıyla
Harcanan Tutar (TL)

Toplam Harcanan
Tutar (TL)

Yüzde

İçme Suyu

51.759.348,37

66.209.071,02

117.968.213,39

45,65%

Kanalizasyon

35.128.257,04

32.826.956,35

67.955.213,39

26,30%

Yağmursuyu

25.838.654,85

5.498.707,78

31.337.362,63

12,13%

Dere Islahı

1.969.212,66

-

1.969.212,66

0,76%

Boru Bedeli

22.753.592,97

-

22.753.592,97

8,80%

Üstyapı

15.310.760,19

-

15.310.760,19

5,92%

Çalışmanın Türü

Diğer
TOPLAM

MALİ BİLGİLER
2020 Yılı Gelir (TL)

925.823.025,54

2020 Yılı Gider (TL)

2020 Yılı Sonu Borç (TL)

2020 Yılı Sonu Alacak (TL)

910.962.416,52

551.667.922,67

144.759.214,27

FAALİYET BİLGİLERİ
Kocaeli İlçelerinde kayıp kaçak oranının azaltılması, atık suların kontrollü bir şekilde arıtma
tesislerine iletilmesi ve yağmursularının güvenli bir şekilde alıcı ortama deşarj edilerek
yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevre sağlanabilmesi için 2020 yılında, muhtelif içme suyu,
kanalizasyon ve yağmursuyu hatları kapsamda ihale yoluyla 101,4 km içme suyu hattı, 46,7
km kanalizasyon hattı, 22,7 km yağmur suyu hattı yapımı ve 1,5 km dere ıslahı çalışması,
kurumumuzun kendi imkanlarıyla 162,9 km içme suyu hattı, 76,2 km kanalizasyon hattı, 9,5 km
yağmursuyu hattı imalatı tamamlanmıştır. Ayrıca 2020 yılında;
•

Mevcut su kaynaklarımıza alternatif
olması amacı ile bir önceki yılda yapımı
tamamlanan 3,0 milyon m3 kapasiteli
kil çekirdek ve stabilize dolgu gövdeli

Cumaköy Göleti ile mevcut Denizli
göleti arasında Ø700 mm çelik boru ile
8.260 m iletim hattı yapılarak göletler
birbirine entegre edilmiştir. Dolayısıyla
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1.131.899,1

-

1.131.899,1

153.891.725,18

104.534.735,15

258.426.460,33

0,44%
100%

Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı
Bölge

İçme Suyu (m)

Kanalizasyon (m)

Yağmur Suyu (m)

Dere Islahı (m)

İçme Suyu Deposu ve
Terfi Merkezi (Adet)

Başiskele

1.612

397

863

-

1

Darıca

7.051

15.106

7.791

-

-

Derince

37.593

14.867

5.859

-

1

Dilovası

-

-

128

-

-

9.188

2.752

369

-

-

213

41

766

25.425

5.357

1.656

195

6.325

-

-

-

-

-

-

-

5

1.011

18

2.522

486

-

Gebze
Gölcük
İzmit
Kandıra
Karamürsel
Kartepe

2

Körfez

18.758

9.940

3.594

-

-

TOPLAM

101.400

46.687

22.713

1.447

9
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•
•
•
•
•
•
•
•

Karamürsel İlçesi İçmesuyu Depoları
İnşaatı
İzmit Muhtelif Yağmursuyu, Kanalizasyon
Ve İçmesuyu İnşaatı
Kartepe Muhtelif Yağmursuyu,
Kanalizasyon Ve İçmesuyu İnşaatı
Gölcük Ve Başiskele Muhtelif
Yağmursuyu, Kanalizasyon Ve İçmesuyu
İnşaatı
Gebze Cumaköy Göleti İle Denizli Göleti
Arası İletim Hattı İnşaatı
Kandıra Gebze Körfez Ve Derince İlçeleri
Fosseptik İnşaatı
İzmit Başiskele Kartepe Ve Gölcük İlçeleri
Fosseptik İnşaatı
Derince İlçesi İçmesuyu İkmal İnşaatı

•
•
•

•

•

Gebze Ø1200 Mm Ctp Hat Deplasesi
İnşaatı
Kandıra Sahil Bölgesi Atıksu Terfi
Merkezleri Revizyonu İnşaatı
Başiskele Mahmutpaşa Mah. İl Emniyet
Müdürlüğü Ve Kartepe Köseköy Kazım
Karabekir Cad. Yağmursuyu, İçmesuyu Ve
Kanalizasyon İnşaatı
İzmit Nebihoca İçmesuyu ve Kanalizasyon
İnşaatı, İzmit Kısalar, Pirceler Kandıra
Sarıahmetler Ve Kandıra Giosb İçmesuyu
İnşaatı
İzmit Alemdar Ve Zincirlikuyu Caddeleri
Yağmursuyu, Kanalizasyon ve İçmesuyu
İnşaatı

2020 Faaliyet Raporu

Antikkapı sanayi akaryakıt istasyonumuzda günlük ortalama satışlarımızdan; perakende
satışımız 6.622 L, dökme satışımız 12.133 L, otomatik iç, dış ve irsaliyeli satışı 7.483 L’dir.
Toplamda günlük ortalama akaryakıt litre satışımız 26.238 L olarak gerçekleşmiştir.
Beyaz kalpler eğitim ve oryantasyon merkezinde, sokakta çalışan, korunmaya muhtaç ve risk
grubunda bulunan çocuklara aşçılık eğitimi uygulamalı olarak, ihtiyaç sahiplerine hazır yemek,
diriliş erkek ve bayan gençlik kampları ve Darıca Hüma hatun bayan gençlik kampında yemek ve
temizlik hizmetimiz devam etmektedir.
Kongre Merkezi organizasyon salonu, Kongre Merkezi kafe, Darıca Antikköfte, Darıca Antikkafe
(park), Antikkafe karavan (mobil) ve Antikköfte karavan (mobil) şirket bünyesinde hizmete
açılmıştır.
Miço bayanlar plajı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerinde kafe, akademi liselerde
(İzmit, Gölcük, Karamürsel, Derince, Kartepe, Darıca, Başiskele, Körfez, Gebze, Kandıra, Çayırova)
ikram hizmeti de şirket bünyesinde verilmeye devam etmektedir.

DEVAM EDEN PROJELER
•
•
•
•
•
•

Derince İçmesuyu Kanalizasyon Ve
Yağmursuyu İkmal İnşaatı
Darıca ve Gebze İlçeleri 2019 Yılı
Muhtelif Cadde ve Sokaklarda İçmesuyu,
Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı
Körfez İlçesi Güney ve Fatih Mah.
İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu
İnşaatı
Kocaeli İli Muhtelif İlçelerde Üstyapı
İnşaatı
Gebze CTP Hatların Deplasesi 2. Etap
İnşaatı
İzmit Mehmet Ali Paşa İçmesuyu Deplase,
Tren Garı Yanı Kanalizasyon, Alemdar
Caddesi Yağmursuyu, Gölcük Karınca
Dere Kanalizasyon Ve Panayır Köyü
Kanalizasyon İnşaatı

•

•

•

•
•

Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde
Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan
Yolların Üst Yapı( Asfalt, Parke, Kaldırım,
Yama) İnşaatı 1. Kısım
Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde
Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan
Yolların Üst Yapı( Asfalt, Parke, Kaldırım,
Yama) İnşaatı 2. Kısım
Derince, Körfez ve Darıca İlçelerinde
Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan
Yolların Üst Yapı( Asfalt, Parke, Kaldırım,
Yama) İnşaatı 3. Kısım
Dilovası İlçesi D-100 Karayolu Batı
Kavşağı Yağmursuyu Hattı İnşaatı
İzmit Yürüyüş Yolu Atıksu Hatlarının
Kazısız Yöntemle Rehabilitasyonu

ANTİKKAPI TURİZM İŞLETMECİLİK VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
A.Ş.
Şirketimiz 280 personeliyle, Antikpass kart işlemleri, Sekapark Otel, düğün salonları, restoran,
akaryakıt istasyonu ve sosyal tesis işletimi yapmaktadır. Bu kapsamında 2020 yılında,
Antikpass uygulamasıyla 68.483 kişiye hizmet verilmiş, Sekapark Otel’de 11.830 misafir
konaklatılmış ve 9.507 oda satımıyla ortalama %56 doluluk oranına ulaşılmıştır.
Düğün salonlarımızda 322.000 kişi, restoranlarımızda 520.000 kişi, donuk yemek ve kumanya
hizmeti olarak 306.000 kişi, ihale kapsamında 310.000 kişi, kamplar yerinde yemek üretimi
olarak 114.000 kişi ve dış organizasyon hizmeti olarak 360.000 kişi ile toplamda 1.932.000
kişiye hizmet verilmiştir.
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BELDE ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SOSYAL HİZMETLER
GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
1978 yılında kurulan şirket 41 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şirketi olarak faaliyetlerini
sürdürmekte olup; özellikle 2004 yılından itibaren modern işletmecilik anlayışı ile faaliyetlerine
devam etmektedir. Şirketimiz kuruluş amacı, bir belediye şirketi olmasından dolayı faaliyetlerini
icra ederken sadece ticari bakış açısı ile hareket etmemekte olup, günümüzde belediyeciliğin
olmazsa olmazlarından olan sosyal sorumluluk ilkesini de göz önünde bulundurarak
hizmetlerine 5.488 personel ile devam etmektedir.
Faaliyet Alanlarımız
•
•
•
•

KHK ve İhaleli Personel Çalıştırma,
Gülen Yüzler
Kiralık İşyerleri,
Kapalı, Açık ve Parkomatlı Otoparklar,

•
•
•

Kandıra İlçesi Kerpe, Cebeci ve Bağırganlı
Sahil Hizmetleri,
Darıca İlçesi Bayramoğlu Sahil Hizmetleri.
Karamürsel İlçesi Sahil Hizmetleri
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Gülen Yüzler Engelliler Mesleki İşyeri Merkezi
2020 yılında Gülen Yüzler Engelliler Mesleki İşyeri Merkezinde,
•

•

30 Mart itibari ile dikim atölyemiz
pandemi dolayısıyla Haziran ayının
ortasına kadar 404.000 adet maske
kesimi, 128.895 adet maske dikimi
gerçekleştirmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Belde

•

A.Ş. ve Gülen Yüzlere 5.000 adet kumaş
maske dikimi gerçekleştirilmiştir.
Başiskele Belediyesi, Kocaeli Valiliği,
Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü
için Maske ve tek kullanımlık koruyucu
kıyafet kesimi gerçekleştirilmiştir.

İZAYDAŞ (İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE
DEĞERLENDİRME) A.Ş.
İzmit Entegre Çevre Projesi kapsamında projeleri işletmek üzere Büyükşehir Belediyesi
tarafından Mayıs 1996 yılında kurulan İZAYDAŞ, 2020 yılı sonu itibariyle 292 personeliyle,
Entegre Çevre Projesi çerçevesinde; Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim
Tesisi, Düzenli Depolama Alanlarının işletmeciliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin
sorumluluğundaki deniz sınırları dahilinde gemilerden atık alma işlerini yapmaktadır.
İZAYDAŞ, Türkiye’deki ilk atık bertaraf tesisi olarak bir taraftan atıkların bertarafını sağlarken
diğer taraftan elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Gelir kaynaklarımız;
•
•
•
•
•
•

Yakma Gelirleri
Endüstriyel Atık Depolama Gelirleri
Tehlikeli Atık Depolama Gelirleri
İnert Atık Depolama Geliri
Özel İşlem Geliri
Belediye Evsel Atık Gelirleri

•
•
•
•
•

Sanayi Evsel Atık Gelirleri
Enerji Gelirleri
Gemi Atıkları Gelirleri
Laboratuvar Gelirleri
Diğer Gelirler

•

Nakliye hizmeti verilen firma sayısı
1.061 adet olup toplam 3.320 adet sefer
gerçekleştirilmiştir.
3.454 gemiden atık alınmıştır.

Gelen Atık Miktarları
2020 yılında;
• Yakma tesisimize 37.956 ton atık
gelmiştir.
• Düzenli Depolama Alanlarına 58.576 ton
atık gelmiştir.

•

2020 Faaliyet Raporu

Entegre Yönetim Sistemi iç denetimleri, şirket havuzundaki iç denetçiler tarafından
gerçekleştirilmekte olup yönetim sistemi uygulamalarının ilgili standartlara uygunluğu
denetlenmektedir. Kalite, çevre ve İSG yönetim sistemlerinin uygunluğu 19-23.10.2020
tarihleri arasında, müşteri memnuniyeti-şikayet yönetim sisteminin uygunluğu 26.11.2020
tarihinde denetlenmiştir. Denetim açılış ve kapanış toplantıları video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Denetim ekipleri tarafından sistemde ve uygulamalarda görülen
uygunsuzluklar raporlanmış, gerekli düzeltici faaliyetler başlatılmış ve takip edilmiştir.
Müşterilerin İZAYDAŞ’ı başarılı bulma oranı % 96,2, müşteri memnuniyeti 81 puandır. Araştırma
sonuçlarına göre iyileştirme ihtiyacı olan konular aksiyon planlaması yapılarak takip edilmiştir.

Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimi
Enerji Yönetim Sisteminin 2020 yılı için ISO 50001:2018 standardına geçiş denetimi
belgelendirme kurumu KALİTEST tarafından TÜRKAK gözetiminde 27.08.2020 tarihinde
belgelendirme geçiş denetimi yapılmıştır. Denetim sonucunda uygulanmakta olan Enerji
Yönetim Sisteminin ilgili standarda uygunluğunu gösteren belgelerin yenilenmesi sağlanmıştır.

İZAYDAŞ LABORATUVARI
1996 yılında kurularak faaliyetlerine başlamış olan İZAYDAŞ Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025
standartlarının gereklerine göre kurulmuş olan Kalite yönetim sistemimizin tüm personelimizin
katılımı ve katkısı ile etkinliğini sürekli iyileştirerek, günün değişen koşullarına ayak uydurabilen
yasal etik değerlere saygılı güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık gizlilik ve bağımsızlık ilkelerine bağlı
yönetim anlayışı ile çalışmalarını gerçekleştirmeye devam etmektedir. İZAYDAŞ Laboratuvarı
tarafından verdiğimiz hizmetin kalitesini; belirttiğimiz metotlarla, müşteri şartlarına uygun
müşterilerimizin taleplerini memnuniyete dönüştüren ve müşteri odaklı bir çalışma ile
sağlamaktadır.
İZAYDAŞ Laboratuvarı, bugün birçok alanda konusunda söz sahibi, lider ve aynı zamanda
sektöre yol gösteren bir laboratuvar olarak çalışmalarına büyük bir titizlik ve özenle devam
etmektedir. 2011 yılında almış olduğu ISO 17025 akreditasyon sertifikasını dört yıl sürekli
hizmet kapsamını genişleterek sürdürmeyi sağlamış ve 2015 yılında belge yenileme denetimini
de başarı ile tamamlamış ve 2020 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmeye hak kazanmıştır. Bu
çerçevede laboratuvarımız 2020 yılında, 1.186’sı deklarasyon ve ücretli analiz, 206’sı atık kabulü
analizi ve 1.917’si işletme analizi olmak üzere toplam 3.309 analiz yapılmıştır.
İZAYDAŞ Laboratuvarı;
•

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ
Müşteri Memnuniyeti-Şikayet Yönetim Sistemi gözetim denetimleri belgelendirme
kurumu Kalitest tarafından uzaktan erişim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Yönetim sistemi
uygulamalarının ISO 10002:2014, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007
standartlarına uygunluğu denetlenmiş, denetim başarı ile tamamlanarak belgelerin devamına
karar verilmiştir.
Yönetim sistemleri uygulamalarının ilgili standartlara uygunluğu müşteriler tarafından da
denetlenmektedir. 2020 yılında pandemi süreci tedbirleri nedeni ile müşteri denetimleri
genellikle tedarikçi anketi/soru listeleri/değerlendirme bilgi formları doldurulması yöntemi ile
gerçekleştirilmiştir.
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•

ISO 17025 Akreditasyon Sertifikası
ile Deney Alanında; Su, Atık Su, Deniz
Suyu, Havuz Suyu, Atık, Toprak, Arıtma
Çamuru, Atık Yağ, İzolasyon Sıvıları,
Değerli Metaller, Tıbbi Atık, Katı Yakıt
(Kömür), Emisyon ve İmisyon;
Numune Alma Alanında; Nehir ve
Akarsular, Yeraltı Suları, Göl ve Göletler,
Deniz Suları, Katı Atıklar, Kanalizasyon
Su ve Arıtma Tesislerinden Çamur
Numuneleri, Yüzey Topraktan Numune

•
•

Alma, Petrol Sıvılarından Elle Numune
Alma, Yalıtım Sıvılarından Numune
Alma, Emisyon ve İmisyon Ölçüm ve
Örnekleme;
ISO 17043 Akreditasyon Sertifikası ile
Yeterlilik Testi Alanında; Atık, Su, Atık
Su ve Atık Yağ;
Kontrol Standardı Üretimi Alanında;
Atık yağ, su, atık su ve atık kapsamlarında
hizmet vermektedir.
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KLİNİK VE TEHLİKELİ ATIK YAKMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİ
5.400 kg/saat yakma kapasiteli tesisin çalışma prensibi, endüstriden kaynaklanan yanabilir
nitelikteki plastik atıklar, kullanılmış yağlar, ilaç ve kozmetik atıkları, petrokimya atıkları, PVC,
solvent, boya atıkları, yapıştırıcı ve yapışkanlar, arıtma çamurları vb. tehlikeli atıklar ile klinik
atıkların yakılarak bertaraf edilmesine dayanmaktadır.
Atık kabul kriterleri doğrultusunda yakma tesisinde yakılarak bertaraf edilen atıklara ait veriler
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2020 yılında yakma tesisinde ek yakıt olarak 693.095 sm3 doğal
gaz tüketilmiştir.

2020 Faaliyet Raporu

Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi Projesi kapsamında yapılan çöp gazından enerji üretim
tesisinin, uluslararası gönüllü standartları arasında en prestijli kabul edilen “Gold Standart
Projesi” olarak geliştirilmektir.

Dilovası Depolama Sahası
Dilovası Düzenli Depolama sahasında iki tane gaz motoru bulunmaktadır. Motorlar 1.063 MW
Kurulu güce sahip olup tesis yılda 8.000 saatin üzerinde tam kapasite çalışmaktadır. 2020
yılında brüt üretilen enerji 3.939.120 kWh, satılan enerji 3.649.438 kWh’dır.

DEPO SAHALARINDA KOKU GİDERİMİ ÇALIŞMALARI

Yakma Tesisinde Enerji Üretimi
2020 yılı içerisinde sahip olunan 49 yıllık üretim lisansı çerçevesinde, yakılan 36.751 ton
atıktan 16.235.000 kWh elektrik enerjisi üretilmiş ve bunun 11.764.216 kWh’ı tesiste tüketilmiş,
5.367.685 kWh’ı TEİAŞ’a satılmıştır. Ayrıca 896.901 kWh elektrik satın alınmıştır.
Sterilizasyon Tesisinde yaklaşık 900 sağlık kuruluşundan toplanan atıkların sterilize edildikten
sonra 2020 yılında 2.986.991 kg tıbbi atığın nihai depolaması yapılarak, 43.858 kg patolojik
atıkların ise yakılarak bertarafı sağlanmıştır.

Biyogaz Tesisi
Biyogaz Tesisi’nde çim, hal atığı, işkembe içi atığı, tavuk ve büyükbaş gübresi kullanılarak
anaerobik çürütme sonucu biyogaz elde edilmektedir. Üretilen gaz, gaz motoru yardımıyla
elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Gaz motorunun soğutulması ile ortaya çıkan ısı enerjisi
ise mezofilik şartlarda çalışan reaktörlerin ısıtılmasında kullanılmaktadır.
2012 yılında EPDK’ndan alınan 10 yıl geçerli Yenilenebilir Enerji Üretim Lisansı ve T.C. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan kısmi geçici kabulü ile 01.01.2013 tarihinden itibaren
tesiste üretilen elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kapsamında, Elektrik Dağıtım Şirketine
satılmaktadır. Tesiste 2020 yılında toplam 3.593.814 kg atıktan, 3.607.300 kg gübre elde
edilmiştir.

Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi
2019 yılında Arıtma Tesisinde revizyon yapılarak kapasite artırımı gerçekleştirilmiş ve 2020
yılında 160.340 m3 çöp suyu arıtılmıştır.

İzmit Düzenli Depolama Alanları
2020 yılında toplam; 679.713 ton Evsel nitelikli atık (II. Sınıf) , 56.819 ton Tehlikeli Atık (I. Sınıf)
İzmit Düzenli Depolama Alanlarında depolanarak bertaraf edilmiştir.

DEPO GAZI (LFG)/ ENERJİ ÜRETİMİ PROJESİ
İzmit Depolama Sahası
İZAYDAŞ İzmit ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik
Üretim Santrali Yapımı ve İşletilmesi sonucu 2020 yılında toplam brüt üretilen enerji miktarı
33.663.420 kWh/yıl olarak gerçekleşmiştir.
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Tesiste devreye alınan koku bariyer sistemi, 2020 yılında da bakım ve onarım çalışmaları da
yapılarak verimli olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Koku önleme çalışmaları kapsamında,
stadyum tarafına bakan güzergaha 325 adet kokulu akasya ağaç dikimi gerçekleştirilmiş olup
sürekli olarak toprak kapatma çalışmaları yapılmıştır.

SIFIR ATIK BELGESİ
İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri
kazanarak yarınlara temiz bir dünya bırakmak hedefi ile Şirket bünyesinde 2011 yılından beri
sürdürülen ambalaj atıklarının ayrı toplanması çalışmalarını, Sıfır Atık Yönetmeliği’nin yürürlüğe
girmesi ile Sıfır Atık Belge başvurusunu yaparak Kocaeli İlinde Sıfır Atık Belgesi alan ilk tesis
İZAYDAŞ olmuştur.

İZMİT SU ANONİM ŞİRKETİ
Misyonumuz; Su, yaşamın en önemli gereksinimidir. İzmit Su A.Ş. olarak hizmet verdiğimiz
Kocaeli şehrine kesintisiz ve kaliteli içme suyunu temin eder iken; sürdürülebilir çevre ve sağlıklı
toplum hedefine hizmet etmekteyiz.
Vizyonumuz; Yaşamın vazgeçilmezi olan suyu sürdürülebilir yaklaşımla yöneten, yetkin ve
sürekli gelişen çalışanlarının bireyi olmakla övünç duyduğu, yenilikçi ve ülkemizin lider kuruluşu
olmaktır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzmit Su A.Ş. Kocaeli ilinin Kentsel ve Endüstriyel Su
Temini Projelerinin işletme ve bakım faaliyetlerini yürütmektedir.
Yaklaşık 2 milyon nüfusa kesintisiz ve güvenli içme suyu temini sorumluluğunu sürdüren İzmit
Su A.Ş.’nin sürdürülebilir kalkınma prensiplerini esas alan kadrosu içme suyu arıtımı, baraj,
isale hatları ve hidroelektrik santral işletimi konularında deneyim kazanmış bulunan uzman
ve teknisyenlerden oluşmaktadır. İzmit Su A.Ş. vizyonuna uygun olarak, işletme ve bakım
hizmetlerinde en üst standartlarda hizmet vermeye devam etmektedir.

İnsan Kaynakları
İzmit Su A.Ş. 2020 yılı sonu itibari ile 162 personel ile hizmet vermektedir. 2020 yılında İzmit
Su A.Ş. personeline toplam 3.457 adam/saat eğitim verilmiştir. Yıl içerisinde tüm personelin işe
giriş muayeneleri ve yıllık periyodik sağlık kontrolleri yapılmıştır. Revire müracaat eden personel
sayısı 1.564’dir. Yıl boyunca personelin kaynaşması amacıyla şirket içerisinde ve dışında çeşitli
etkinlikler düzenlenmiştir.
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9,396674

10,394082

9,8836

10,880368

11,271024

12,53379386

12,800793

12,855663

12,079672

11,167033

10,887744

Yıl boyunca Yuvacık Barajı’ndan temin edilen
ham su, Yuvacık İçmesuyu Arıtma Tesisi’nde
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde proses
edilerek Kocaeli halkının kullanımına
sunulmuştur.

İşletilen Projelerden Elde Edilen Enerji Miktari
PROJE ADI

2020 Aylık Gerçekleşen Su Temini

10,22828

İşletme Faaliyetleri

2020 Faaliyet Raporu
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İZAYDAŞ Yuvacık Hidroelektrik Santrali ( HES )

9.555.854

İSU Namazgah Hidroelektrik Santrali ( HES )

1.521.068

İSU Namazgah Güneş Enerjisi Santrali ( GES )

4.493.645

İSU Avluburun Hidroelektrik Santrali ( HES )

989.200

Yuvacık İçmesuyu Arıtma Tesisi Güneş Enerjisi Santrali (GES )

1.568.812

İSU Soğukpınar Hidroelektrik Santralleri ( HES I-II-III-IV )

6.456.679

TOPLAM

Kalite ve Çevre Müdürlüğü
İSAŞ tarafından 2020 yılında ham su kaynaklarını izlemek ve içmesuyu arıtma performansını
gözlemlemek için yaklaşık 63.353, Yuvacık Barajı’nın seviyelerindeki ve koruma bandındaki
su kalitesini değerlendirmek için yaklaşık 2.541, suyun iletildiği depo girişlerindeki kontrolleri
gerçekleştirmek için yaklaşık 25.968, diğer analizlerle birlikte toplamda yaklaşık 93.217 analiz
yapılmıştır.

Bakım Grup Müdürlüğü
2020 yılında Yuvacık Barajı, (arıtma tesisi, pompa istasyonları, Yuvacık HES) Namazgah
Barajı (pompa istasyonu, GES, HES) ve Avluburun HES’te toplam 25.097 adet iş emri işleme
alınmıştır. Bu iş emirlerinden 24.255 adedi koruyucu bakım, 842 adedi ise düzeltici bakım
olarak gerçekleşmiş olup koruyucu bakımların toplam bakımlara oranı %96,6 olmuştur. Tüm
sahalardaki bakım faaliyetleri için 30.616 saat işçilik harcanmıştır.
2020 yılında İzmit Kentsel ve Endüstriyel Su Temini Projesi kapsamında yer alan Yuvacık
Barajı, Arıtma Tesisi ve 6 adet pompa istasyonunda toplam 29.322.000 kWh elektrik tüketimi
gerçekleşmiştir.

Faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların cins ve miktarları elektronik ortamda kayıt altına
alınarak takip edilmiştir. Tehlikeli, tehlikesiz ve geri dönüştürülebilen atıklar üretildikleri
noktalardan alınarak tesis içerisindeki atık sahasında toplanmıştır. 8.902 kg tehlikeli atığın
lisanslı firmalarda bertarafı sağlanmıştır. Yıl boyunca işletme sahalarında yer alan geri
kazanılabilir atık kutularının da yardımı ile 10.408 kg geri kazanılabilir ambalaj atık toplanmış
ve Başiskele Belediyesi’ne gönderilmiştir. Ayrıca 7.690 kg geri kazanılabilir tehlikesiz atık geri
kazanım firmalarına gönderilmiştir.
2020 yılı içeresinde 11 adet düzeltici faaliyet kaydı açılmış ve bunlar elektronik ortamda takip
edilerek sonuçlandırılmıştır. Yıl boyunca 31 adet ramak kalma raporlanmış ve bunlarla ilgili
düzeltici faaliyetler tamamlanmıştır. Çeşitli İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmiştir.
2020 yılı içerisinde 5 adet iş kazası meydana gelmiştir. Kazalar sonucu herhangi bir ciddi
yaralanma ve can kaybı meydana gelmemiş olup; iş günü kaybı 196 adam/gün olarak
gerçekleşmiştir.
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24.585.258

Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi İlave Temiz Su Tankı Projesi
Yuvacık İçme suyu Arıtma Tesisinde mevcut temiz su tankına ilave olarak artan su ihtiyacını
karşılamak üzere maksimum kapasitesini aşan anlık tüketimleri dengelemek amacıyla, 17.375 m3
hacimli ve 59.240 hanenin 1 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek ilave temiz su tankı yapılmıştır.

İZMİT SİGORTA LİMİTED ŞİRKETİ
2004 yılında kurulan şirket, 08.09.2015 tarihinde unvanını UlaşımPark Ulaştırma Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirerek sigortacılık faaliyetine son vermiş olup faaliyetlerine
ulaşım sektöründe devam etmektedir. Bu şirket yerine Belediye’nin sigorta faaliyetlerini devam
ettirmesi için; 10.09.2015 tarihinde İZAYDAŞ, İzmit Su A.Ş. ve UlaşımPark A.Ş. ortaklığında
İzmit Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. kurulmuştur. Şirketimiz Güneş Sigorta A.Ş. acenteliğini
yapmaktadır. Bu çerçevede 2020 yılında;
•
•

Yönetim Sistemleri Müdürlüğü
İzmit Su A.Ş. 2020 yılı içerisinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim
Sitemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartları kapsamında
çalışmalarını sürdürmüştür.

Enerji Miktari (Kwh)

•

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ve
Kartepe Belediyesine ait araçların Trafik
sigortaları yapılmıştır.
İzaydaş, İzmit Su A.Ş., Belde A.Ş., Kent
Konut A.Ş. şirketlerine ait araçların
Trafik sigortaları ve Kasko sigortaları
yapılmıştır.
3.Belde A.Ş. ve Kent Konut A.Ş.’nin
demirbaşlarının ve elektronik cihazlarının
Kapsamlı İşyeri 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.
İzmit Su A.Ş.’ye ait Mesleki Sorumluluk
sigortası yapılmıştır.
Ulaşımpark A.Ş.’ye ait İzmit Şehirlerarası
Otobüs Terminalinin Kapsamlı İşyeri
Paket Sigortası yapılmıştır.
İzaydaş’a ait teknelerin Tekne Sigortaları
yapılmıştır.

KENT KONUT İNŞAAT SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KENT KONUT İnş. San. ve Tic. A.Ş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından planlı ve sağlıklı
kentleşmenin gerçekleştirilmesi, ucuz ve sağlıklı konut yapımı amacı ile toplu konut, şehir
plancılığı yapmak ve çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmak modern, çağdaş mekanlar üretmek
ve Kentsel Dönüşüm Projesini hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.
Kent Konut’un hedefi; “Kocaeli’nde kaliteli,
konforlu, ekonomik ve çağdaş özellikleriyle;
halkımıza yakışır, konutlar ve yaşam alanları
üretmektir.”
Kent Konut’un vizyonu; “Toplu konut
üretiminde lider, kentsel dönüşümün simgesi,
sosyal değerlere önem veren, etkin ve
güvenilir bir şirket olmaktır.
Kent Konut’un misyonu; “Kentsel dönüşüm
kapsamında toplu konut stratejilerini
belirleyerek, yaşanabilir mekânlar üretmek,

Kocaeli halkının yaşam kalitesini yükseltmek,
konut inşaatlarını başlatarak ilan edilen
tarihte konutların anahtarını teslim etmektir.”
KENT KONUT yukarıdaki hedef ve
misyonunu gerçekleştirirken kendisine slogan
olarak tespit ettiği “Kocaeli Halkına Hizmet”
parolasına uymayı ilke edinerek 2020 yılı
sonu itibariyle 99 personeliyle hizmetlerine
devam etmektedir.
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2020 Faaliyet Raporu

2020 yılı içinde yapılan faaliyetleri;

Tuana Evleri 2.Etap
741 adet konut Kasım 2014’de kat karşılığı usulü ile ihale edilmiş, Aralık 2014’de yükleniciye yer
teslimi yapılmıştır. Yapılan revizyonlar sonucu hali hazırdaki konut sayısı 758 adet olmuştur.
5 adet bloğun inşaatı (445 adet daire) Aralık 2017’de tamamlanmış olup sahiplerine teslim
edilmiştir. Kalan 7 bloğun inşaatı (313 adet daire ve 11 işyeri ) devam etmektedir. 5 adet bloğun
(A,B,C,D ve E bloklar) kaba inşaatı ile birlikte dış cephe işleri, alçı sıva işleri, şap ve mermer
denizlik imalatları büyük oranda tamamlanmıştır. F blok ise zemin kat betonarme inşaatı
seviyesine kadar tamamlanmıştır. Sosyal tesis ve otopark kaba yapı betonarme inşaatları
tamamlanmış olup iç bölme duvarları örülmüştür. İmalat iş ilerleme seviyesi %62,50’dir.
2020 yılı itibariyle, satışa hazır daire adedi 322, satışa hazır işyeri adedi 23; satılan daire adedi
38, kalan daire adedi 284, kalan işyeri adedi 23’ dür.

Hafriyat Döküm Sahası İşletilmesi

Sürücü Bilgileri: Şirketimiz 103‘ü Körfez garajımızda, 195’i Gebze garajımızda ve 334’ü Plajyolu
Garajımızda olmak üzere toplam 632 sürücü personel ile toplu taşıma hizmeti vermektedir.

2020 yılı rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu çalışmaları kapsamında,
•
•
•
•
•

Gebze İlçesi Pelitli köyünde, 348.869
m2’lik orman alanında (Kırmataş)
963.661,98 ton,
Kirazpınar mahallesinde bulunan,
55.425,7 m2’lik orman alanında (Ayhanlar
Depolama), 1.902.323,46 ton,
Gebze İlçesi Pelitli köyünde, 138.880,22
m2’lik orman alanında (Metro),
659.403,82 ton
Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim mahallesi
sınırlarında kalan 30.854 m2’lik orman
alanında (İlimtepe) 942.977,33 ton,
Gölcük İlçesi Hisareyn Mahallesi

•

•

sınırlarında kalan 41.988,05 m2’lik orman
alanında (Hisareyn) 258.500,93 ton,
İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi sınırlarında
kalan 10.100 m2’ lik orman alanında
(Alikahya Depolama) 446.747,74 ton
hafriyat kabulü gerçekleştirilmiştir.
Körfez ilçesi Hereke Mahallesi sınırlarında
kalan 27.166,47 m2’ lik orman alanında
(Hereke) 486.139,70 ton hafriyat kabulü
gerçekleştirilmiş, 30.09.2020 tarihinde
saha düzenlemeler yapılarak teslim
edilmiştir.

SEKAPARK TURİZM İŞLETMECİLK VE YATIRIM A.Ş.
Sekapark Turizm İşletmecilik ve Yatırım A.Ş. 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle deniz ulaşım
hizmetlerini ve tarımsal faaliyetleri faaliyetlerini 30 personel ile gerçekleştirmektedir.

ULAŞIMPARK ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şirket 1990 yılında kurulmuş olup Kocaeli Kent Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. unvanıyla
sigorta hizmetleri alanında faaliyet göstermekte iken 8 Eylül 2015 tarihinde şirketin faaliyet
konuları ve unvanı değişmek suretiyle ulaşım alanında Ulaşımpark Ulaştırma Hizmetleri
Ticaret Limited Şirketi unvanı ile faaliyetine devam etmiştir. Şirket 5 Ocak 2016 tarihinde tür
değiştirmek suretiyle Anonim Şirket statüsüne dönüştürülmüştür.
Şirketimizin sorumluluğunda, Körfez Garajı, İzmit Plajyolu Garajı ve Gebze Garajı olmak üzere 3
adet garajımız bulunmakta olup 1.010 personelimizle hizmetlerimiz devam etmektedir.
Araç Bilgileri: Şirketimize ait 336 aracımız bulunmaktadır. Araçlarımızın 329 adedi engelli
erişimine tam uyumlu alçak tabanlı olup, 301 adedi çevre dostu CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz), 35
adedi dizel yakıt sistemine sahiptir. Filomuzdaki araçların 58 adedi Körfez garajımızda, 105 adedi
ise Gebze garajımızda, 173 adedi ise Plajyolu garajımızda konuşlandırılmıştır.
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Hat Bilgileri: Şirketimiz bünyesinde, toplam uzunluğu 2.494 km olan ve Başiskele ilçemizde
8, Çayırova ilçemizde 5, Darıca ilçemizde 7, Derince ilçemizde 10, Dilovası ilçemizde 6, Gebze
ilçemizde 9, Gölcük ilçemizde 6, İzmit ilçemizde 17, Kandıra ilçemizde 5, Karamürsel ilçemizde
2, Kartepe ilçemizde 11 ve Körfez ilçemizde 4 hat olmak üzere toplam 90 farklı hattımız
bulunmaktadır.
Sefer Bilgileri: Hafta içi günlerinde yapılan 2.843 sefer ile 81.216 km, Cumartesi günleri yapılan
2.378 sefer ile 66.851 km. ve Pazar günleri yapılan 2.177 sefer ile 61.773 km. yol yapılmaktadır.
Yolculuk ve Hasılat Bilgileri: 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 15.577.418 yolcu
taşınmıştır. Ortalama km başına 0,58 kişi taşınırken ortalama sefer başına 16,73 kişi taşınmıştır.

Raylı Sistemler Müdürlüğü
Raylı Sistemlerin Müdürlüğünde yürütülen faaliyetlerin profesyonel olarak, 7/24 çalışma
saati esasına dayalı olarak işletme, arıza ve bakım onarım hizmetlerinin çağın getirdiği ileri
teknolojilerle gerçekleştirilmek, emniyetli, sessiz, enerji verimli, konforlu, dakik, hızlı ve güvenilir
yolculuk hizmeti sunmak, bunun için gerekli tüm sistemlere önleyici bakımlarının titizlikle
uygulamak, meydana gelen arızaların en kısa sürede gidererek yolcu memnuniyetini için
iyileştirmeleri yapmak temel amaçtır. 9,4 kilometrelik ana hat üzerinden 15 istasyondan oluşan
güzergahı 35 dakikada kateden Akçaray’da 2020 yılında 12.700.265 yolcu taşınmıştır.

İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali Fiziki Durumu Faaliyetleri
Terminalimiz 4925 sayılı Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Taşıma Kanunu ile T1 yetki belgesine
sahip olup 63 personel ile 7/24 saat hizmet sunmaktadır. Terminalimiz Kamera odasından 74
kamera ile 7/24 güvenlik görevlileriyle Terminalin tamamı takip edilmektedir. İzmit Şehirlerarası
Otobüs Terminali güvenlik tedbirleri nedeniyle 2 ana giriş 2 ara giriş ( 10:00 - 22:00 saatleri
arası açık ) kapısında X-Ray cihazları, metal kapı ve el dedektörleri ile yolcuların bagajları
aranarak, bagaj taşıma araçlarımızın kullanımıyla vatandaşların eşyalarını rahat taşımaları için
gerekli kolaylık sağlanmaktadır.
01/01/2020 – 31/12/2020 tarihleri arası toplam 221.613 araç, 301.089 yolcu çıkış yapmıştır.
Ziyaretçi sayımız 1.600.312 kişi olmuştur.
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2- Performans Sonuçları Tablosu
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Kentsel Dönüşüm

Ulaşım Hizmetleri
Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ke/G.1.1.1-1

Projesi yapılan kavşak sayısı

Adet

30

65,0

Hedef Üstü

İhtiyaç doğrultusunda hedeflenenden fazla
proje yapılması

Ke/G.1.1.1-2

Yapılan yayalaştırma projesi
sayısı

Adet

2

0,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle bir sonraki yılda
değerlendirilecek olması

Ke/G.1.1.1-3

Yapılan trafik sirkülasyon
projesi sayısı

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.1.1-4

Projesi yapılan karayolu
uzunluğu

Km

5

22,5

Hedef Üstü

İhtiyaç doğrultusunda hedeflenenden fazla
proje yapılması

Ke/G.1.1.2-1

Projelendirilen karayolu
koridoru uzunluğu

Km

15

17,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.1.2-2

Yol, kavşak, köprü uygulama
projelerinin sayısı

Adet

4

5,0

Hedef Üstü

Talep ve ihtiyaç nedeniyle fazla proje yapılması

Ke/G.1.1.2-3

Diğer karayolu imalatlarının
sayısı

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.1.2-4

Yapılan yaya üst geçit sayısı

Adet

4

2,0

Zayıf

Pandemi sürecinde malzemede tedarik sıkıntısı
yaşanması

Ke/G.1.2.1-1

Toplu taşıma ile yapılan yıllık
yolculuk sayısı

Adet

130.000.000

95.260.460,0

İyi

Pandemiden dolayı yolculuk sayılarında düşüş
olması

Ke/G.1.2.1-2

Deniz ulaşımımda yıllık
yolcu sayısı

Adet

556.000

259.898,0

Zayıf

Pandemiden dolayı seferlerin ve gezi turlarının (Büyük Ada , Mehtap ve Özel geziler)
yapılamaması

Durum

Sapma Nedeni

2020 Faaliyet Raporu

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ke/G.1.4.1-6

Trafik eğitimi verilen öğrenci
sayısı

Kişi

12.000

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde okulların Uzaktan Eğitime
geçmesi

Ke/G.1.4.2-1

Üst yapısı tamamlanan
cadde ve sokak imalatlarının
uzunluğu

Km

60

67,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.4.2-2

Grup köy yolu üst yapı
düzenleme imalatlarının
uzunluğu

Km

30

28,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.4.2-3

Yapılan beton yol
imalatlarının uzunluğu

Km

30

12,0

Çok Zayıf

Bazı yolların bakım onarım çalışmaları ile telafi
edilmesi

Ke/G.1.4.2-4

Üretilen asfalt miktarı

Ton

250.000

77.625,0

Çok Zayıf

Bazı bölgelerde altyapı çalışmalarının devam
etmesinden dolayı üst yapı çalışmalarının
yapılamaması

Ke/G.1.4.2-5

Hemzemin kavşak
imalatlarının sayısı

Adet

30

27,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.5.1-1

Plan döneminde projesi
yapılan otopark sayısı

Adet

2

4,0

Hedef Üstü

Talep ve ihtiyaç nedeniyle fazla proje yapılması

Ke/G.1.5.1-2

Projesi yapılan Park Et
Devam Et otopark sayısı

Adet

2

4,0

Hedef Üstü

Talep ve ihtiyaç nedeniyle fazla proje yapılması

Ke/G.1.5.2-1

İmalatı yapılan açık
otoparklarının kapasitesi

Araç

500

823,0

Hedef Üstü

Talep ve ihtiyaç nedeniyle fazla proje yapılması

Ke/G.1.5.3-1

Projesi tamamlanan kapalı
otopark sayısı

Adet

2

1,0

Zayıf

Kocaeli Üniversitesi Cami ve Katlı Otopark
Projesi, ihtiyaç programı revize edildiğinden
yeniden çalışılması

Ke/G.1.6.1-1

Projesi yapılan tır parkı
kapasitesi

Araç

300

850,0

Hedef Üstü

Talep ve ihtiyaç nedeniyle fazla proje yapılması

Ke/G.1.6.2-1

İmalatı yapılan tır
parklarının kapasitesi

Araç

60

60,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.7.1-1

Projesi yapılan bisiklet yolu
uzunluğu

Km

12

6,0

Zayıf

İlçe belediyeleri ile yapılan görüşmelerde
güzargahların tam olarak netleştirilememesi

Ke/G.1.7.2-1

İmalatı yapılan bisiklet yolu
uzunluğu

Km

8

1,0

Çok Zayıf

Bisiklet yolu imalatlarının devam etmesi

Ke/G.1.7.3-1

Yeşil alanlarda yapılan
bisiklet yolu uzunluğu

Km

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.8.1-1

Denetimi yapılan toplu
taşıma, servis, ticari taksi
araç sayısı

Adet

8.000

8.270,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Durum

Sapma Nedeni

Ke/G.1.2.1-3

Düzenlenen toplu taşıma ve
trafik içerikli program sayısı

Adet/Yıl

100

104,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.3.1-1

Projesi yapılan metro hattı
uzunluğu

Km

12

0,0

Çok Zayıf

Pandemiden dolayı çalışmaların ertelenmesi

Ke/G.1.3.1-2

Projesi yapılan tramvay hattı
uzunluğu

Km

2

0,9

Çok Zayıf

Hattın belirlendiği bölgeden olumsuz görüşlerin
gelmesi ve pandeminin getirdiği olumsuz
şartların olması

Ke/G.1.3.1-3

Toplu taşımada raylı
sistemlerin payı

Yüzde

9

7,8

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.3.2-1

Plajyolu - Kuruçeşme
Tramvay Hattı imalatının
tamamlanma oranı

Yüzde

5

0,0

Çok Zayıf

Projenin ihale aşamasında itiraz olması
sebebiyle sürecin uzaması

Ke/G.1.8.1-2

Düzenlenen varaka sayısı

Adet

8.459

3.853,0

Zayıf

Pandemiden dolayı dönüşümlü çalışma ve hafta
sonları özel toplu taşıma araçlarının çalışmadığı
günlerde varaka düzenlenmemesi

Ke/G.1.3.2-2

Mehmet Ali Paşa - Kocaeli
Hastanesi Tramvay Hattı
imalatının tamamlanma
oranı

Yüzde

10

0,0

Çok Zayıf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi
nedeniyle işlem yapılmaması

Ke/G.1.8.1-3

Eğitim alan sürücü sayısı

Adet

2.300

1.525,0

Orta

Pandemiden dolayı toplu organizasyon ve
eğitimleri yasaklanması

Ke/G.1.9.1-1

Adet/Yıl

3.100

3.125,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yahya Kaptan-Kocaeli
Stadyumu Tramvay Hattı
imalatının tamamlanma
oranı

Yüzde

Görev yaptığımız alanlarda
uygunsuz parklanmalarla
ilgili yapılan denetim sayısı

Ke/G.1.9.1-2

Adet/Yıl

110

110,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.4.1-1

Yapılan sinyalize kavşak
sayısı

Adet

10

10,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Sorumluluk sahamızda
trafik güvenliği açısından
tehlike oluşturabilecek
olumsuzlukların denetlenme
sayısı

Ke/G.1.4.1-2

Yapılan Tam Adaptif
Sinyalize Kavşak sayısı

Adet

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.9.1-3

Adet/Yıl

260

266,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.4.1-3

Yapılan yatay trafik
işaretleme (çizgi) miktarı

M2

200.000

180.091,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Belediyemiz diğer
birimlerince yapılan
toplu taşıma ve otopark
faaliyetleriyle ilgili denetim
sayısı

Ke/G.1.4.1-4

Konulan düşey trafik
işaretleme (levha) sayısı

Adet

10.000

8.409,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.10.1-1

Gerçekleştirilen tahsis sayısı

Adet/Yıl

8.500

3.001,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle araç taleplerinin azalması

Ke/G.1.4.1-5

Yapılan otokorkuluk
uzunluğu

M

25.000

27.000,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.11.1-1

Yürüyen merdiven ve
asansörlerin periyodik
bakımlarının yapılma oranı

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.1.3.2-3

5

0,0

Çok Zayıf

Proje çalışmalarının tamamlanmaması
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Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

2020 Faaliyet Raporu

İmar ve Şehircilik Hizmetleri
Sapma Nedeni

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Ke/G.2.1.1-1

Sıfır atık hedefi
doğrultusunda düzenlenen
kampanya sayısı

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.1.1-1

Yapımı tamamlanan kent
meydanı sayısı

Adet

1

0,0

Çok Zayıf

Pandemi sebebiyle saha imalatlarında gecikme
oluştuğu için Kartepe Kent Meydanının
tamamlanamaması

Ke/G.2.1.1-2

Çevre koruma ve atık
yönetimi konusunda verilen
eğitim ve seminer sayısı

Adet

52

41,0

İyi

İçişleri Bakanlığı Genelgesine istinaden Covid-19
pandemisi nedeni ile eğitim ve seminerlerin
gerçekleştirilememesi

Ke/G.3.1.1-2

Diğer kurum ve kuruluşlarla
ortak yürütülen kent
meydanı proje sayısı

Adet

1

0,0

Çok Zayıf

Gebze Beylikbağı Mah. Sarı Camii ve Meydan
düzenlemesi işi ile ilgili, ilçe belediyesinin
yapıma başlamaması

Ke/G.2.1.1-3

Yapılan katı atık aktarma
istasyonu sayısı

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.1.1-3

Projesine başlanılan millet
bahçesi sayısı

Adet

4

2,0

Zayıf

Gölcük ve Derince Millet Bahçesi projelerinin,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılması

Ke/G.2.1.1-4

Yapılan katı atık bertaraf
tesis sayısı

Adet

1

0,0

Çok Zayıf

Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi”nin;
çevresel, ekonomik, sosyal ve teknik kriterleri
göz önünde bulundurularak ilgili taraflar ile
birlikte yürütülen yer belirleme çalışmalarının
devam etmesi

Ke/G.3.2.1-1

Hazırlanan cephe iyileştirme
proje sayısı

Adet/Yıl

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.3.1-1

Dönüşüme konu
planlanacak alan miktarı

Hektar

300

300,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Katı yakıt satış izin belgesi
almış üreticilerin dağıtımını
yaptığı ürünlerden 1 (bir)
adet numune alınma oranı

Yüzde/Yıl 100

Ke/G.3.4.1-1

KUDEB kapsamında yer alan
işlerin 5 iş günü içerisinde
tamamlanma oranı

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.4.1-2

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Gürültü tespitlerinde cezai
işlem uygulamaya gerek
kalmaksızın önlem aldırılan
işyerleri oranı

Yüzde/Yıl 95

Hazırlanan rölöve,
restorasyon, restitüsyon
proje sayısı

Ke/G.3.4.21

Yapımına başlanılan
restorasyon ve
rekonstrüksiyon proje sayısı

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.3.1-1

Sanayici ve girişimciler için
düzenlenen eğitim sayısı

Adet

4

0,0

Çok Zayıf

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında
toplantı ve eğitim gibi organizasyonların iptal
edilmesi

Ke/G.3.5.1-1

Kocaeli Yeni Adliye
Kompleksi projesinin
tamamlanma oranı

Yüzde

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.4.1-1

Deniz kirliliğini önleyici
yapılan kontrol saati

Saat/Yıl

2.000

1.843,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.5.1-2

Yapımı tamamlanan hizmet
tesisi sayısı

Adet

2

3,0

Hedef Üstü

Köseköy İstasyon Cami ve Cephe Yapımı
projesinin sonradan eklenmesi

Ke/G.2.4.1-2

Çevre ile ilgili gelen
şikâyetlerin 3 (üç) gün
içinde değerlendirilme oranı

Yüzde/Yıl 95

94,8

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.5.1-3

Diğer kurum ve kuruluşlarla
ortak yürütülen hizmet
tesisi proje sayısı

Adet

5

3,0

Orta

Darıca Cami Mah. Kapalı Pazar Alanı ve Gebze
Kirazpınar Mah. Kapalı Pazar Yeri işi ile ilgili, ilçe
belediyelerinin yapımları tamamlayamaması

Ke/G.2.5.1-1

Mavi bayraklı plajların
sürdürülebilirliğinin
sağlanması için kriterlerin
yerine getirilme oranı

Yüzde/Yıl 100

90,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.6.1-1

Müstakil parsel satın alma
işleminin, meclis kararının
alındıktan sonra ortalama
tamamlanma süresi

İş Günü/
Yıl

30

30,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.6.1-1

Kişi başına düşen yeşil alan
miktarı

(Yüzde)M2 40

40,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.6.1-2

İş Günü/
Yıl

15

15,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.6.1-2

Dikilen mevsimlik çiçek
sayısı

Adet

2.000.000

500.668,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar
nedeniyle işlerin aksaması

Kamulaştırma kararı ile
tebligat arasındaki işin
yapılış süresi

Ke/G.3.7.1-1

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.6.1-3

Dikilen fidan sayısı

Adet

190.000

94.180,0

Zayıf

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar
nedeniyle işlerin aksaması

Ke/G.2.7.1-1

Kurulumu yapılan çocuk
oyun grubu sayısı

Grup Adet 30

30,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kaçak hafriyat ile ilgili
kontrollerin yapılma,
ihbarların değerlendirilme,
denetim faaliyetlerinin
yapılma oranı

Ke/G.3.7.1-2

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.7.1-2

Kurulumu yapılan spor aleti
grubu sayısı

Grup Adet 20

17,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.7.1-3

Kurulumu yapılan engelli
oyun grubu ve kondisyon
aleti sayısı

Grup Adet 4

3,0

İyi

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar
nedeniyle işlerin aksaması

Oluşturulan hafriyat döküm
sahası, rekreasyon alanı,
rehabiliteye hazırlık maksatlı
dolgu alanı ve rehabilite dolgu alanları sayısı

Ke/G.3.7.1-3

Hafriyat taşıma izin belgesi
düzenlenme süresi

İş Günü/
Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.7.1-4

Büyükşehir sınırları
içerisinde kurulumu yapılan
donatı elemanları sayısı

Adet

3.500

1.984,0

Orta

Pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar
nedeniyle işlerin aksaması

Ke/G.3.7.1-4

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.8.1-1

Tesislerin aydınlatma
sisteminin LED ürünlere
dönüşüm oranı

Yüzde

15

15,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Rehabilite ve geçici
depolama hafriyat
taleplerinin değerlendirilme
oranı

Ke/G.3.7.1-5

Adet

1

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Ke/G.2.8.1-2

Yenilenebilir Enerji Üretim
Miktarı

KWH

35

35,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

İlçe belediyeleri, kamu
kurum ve kuruluşları
ile yapılan eğitim ve
bilgilendirme toplantı sayısı

Ke/G.3.8.1-1

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

2

2,5

Hedef Üstü

Proje çalışmalarında konvansiyonel armatür
aydınlatma yerine LED armatür kullanılarak
daha fazla verim elde edilmesi

İş Günü/
Yıl

5,0

Yapı birim metrekaresine
düşen kurulu güç ihtiyacı
(KW/m 2) oranının azaltılma
oranı

Altyapı çalışma ruhsat
müracaatlarının
cevaplandırılma süresi

5

Ke/G.2.8.1-3

Ke/G.3.8.1-2

Ruhsatta belirtilen süre
aralığında bitirilen kazı oranı

Yüzde/
Yıl

90

90,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.3.9.1-1

Evrakları tam plan değişiklik
dosyalarının belediyemize
ulaşmasından belediye
meclisine sevkine kadar
geçen ortalama süre

İş Günü/
Yıl

15

13,7

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.2.2.1-1

Ke/G.2.2.1-2

Ke/G.2.9.1-1

Genel Aydınlatma
Yüzde/Yıl 100
Alanlarındaki Direk, Armatür,
Pano Bakım ve Onarımlarının
Yapılması Oranı

100,0

92,0

95,0

Çok İyi

Çok İyi

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Hedefe Ulaşılmıştır.

Osmangazi Köprüsü
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Gösterge
Kodu
Ke/G.3.9.1-2
Ke/G.3.9.1-3
Ke/G.3.9.1-4
Ke/G.3.9.1-5

Ke/G.3.9.1-6
Ke/G.3.9.1-7

Ke/G.3.9.1-8

Gösterge Adı
Plan değişikliğine ait kararın
havalesinden ilgili yerlere
dağıtımına kadar geçen süre
Talep üzerine imar durumu
hazırlama süresi
İmar planlarına ait görüş
taleplerinin sonuçlandırılma
süresi
Plan yapımıyla ilgili talep
sonrası plan hazırlanışı ve
meclise sunuluşu arasında
geçen ortalama süre
Kocaeli’nde yaşayan mağdur
vatandaşlara proje yardımı
yapılma oranı
Ruhsatsız ve ruhsat eklerine
aykırı yapılar ile ilgili gelen
şikâyetlerin değerlendirilme
süresi
775 sayılı gecekondu
kanununa istinaden tespit
edildiği andan itibaren
yıkılması gereken yapıların
yıkım oranı

Ke/G.3.9.1-9

Arazi tespiti ile ilgili
gelen taleplerin ortalama
sonuçlandırılma süresi
Ke/G.3.9.1-10 İlçe belediyelerden gelen
(evrakları tam) imar
uygulamalarının parselasyon
planlarının onaylanma süresi

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Gösterge Adı

Adet

10

10,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

İş Günü/
Yıl
İş Günü/
Yıl

3

2,7

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.4.2.1-4

Adet

10

10,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

5

4,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği için destek
verilen işletme sayısı
İbadethanelerin(cami-kuran
kursu-cem evi vb.) bakımonarım ve yapım sayısı

Adet

100

128,0

Hedef Üstü

Yıl içerisinde talebin fazla olması

İş Günü/
Yıl

Ke/G.4.3.1-1
15

14,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.
Ke/G.4.3.1-2

Sosyal tesis ve
müştemilatların bakımonarım ve yapım sayısı

Adet

150

159,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.4.3.1-3

Bakımı yapılan tarla
yollarının uzunluğu
Yapılan tarımsal sulama
deposu ve çeşme sayısı

Km/Yıl

1.400

1.400,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

10

10,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

İş Günü/
Yıl

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.4.3.1-4
Ke/G.4.3.1-5

Yapılan köy fırını sayısı

Adet

15

16,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.4.3.1-6

Yapılan çelik minare sayısı

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

3

100

100,0

Çok İyi

Afet Yönetimi Hizmetleri
İş Günü/
Yıl

5

2,3

Hedef Üstü

Taleplerin az olması

İş Günü/
Yıl

14

11,4

Hedef Üstü

EBYS Sisteminde sürenin hızlanmış olması

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni
Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.4.1.1-2

Yapılan tarım danışmanlığı
ve koruyucu veteriner
hekimliği faaliyet sayısı
Yapılan toprak, yaprak ve su
analizi sayısı

Adet

1.500

1.500,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

540

640,0

Hedef Üstü

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında fide dikilecek arazilerden alınan toprak
numunelerinin dolayı analiz sayısının artması

Ke/G.4.1.1-4

Destek olarak verilen fidan
sayısı

Adet

20.000

22.750,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.4.1.1-5

Destek olarak verilen fide
sayısı
Seracılık desteği verilen
işletme sayısı

Adet

100.000

2.000.000,0

Hedef Üstü

Adet

70

200,0

Hedef Üstü

Ton

150

60,0

Çok Zayıf

Ton

1.000

800,0

İyi

Km/Yıl

105

105,0

Çok İyi

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi
nedeniyle dağıtılan fide sayısının artması
Seraları, dolu, sel, rüzgar ve yağmurdan zarar
gören çiftçilerimizden gelen taleplerden
dolayı hedeften fazla sera naylonu ve seracılık
işletmesi desteğinin verilmesi
Pandemi nedeniyle çiftçilerimizden yeterli talep
gelmemesi
Pandemi nedeniyle destek olarak verilen ürün
çeşitliliğinde ve miktarında düşüş olması
Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

1

0,0

Çok Zayıf

Adet

30

40,0

Hedef Üstü

Adet

30

140,0

Hedef Üstü

Ke/G.4.2.1-2

Sapma Nedeni

Büyükbaş hayvan
yetiştiriciliği için destek
verilen işletme sayısı

Çok İyi

Tavukçuluk desteği verilen
işletme sayısı
Arıcılık desteği verilen çiftçi
sayısı

Durum

Ke/G.4.2.1-3

200,0

Ke/G.4.2.1-1

Gerçekleşen
Değer

Hedefe Ulaşılmıştır.

200

Destek olarak verilen gübre
miktarı
Ke/G.4.1.1-8 Destek olarak verilen tohum
miktarı
Ke/G.4.1.1-9 Bakımı yapılan sulama
kanalı uzunluğu
Ke/G.4.1.1-10 Yapılan kapalı sistem
sulama kanalı sayısı

Hedef
Değer

Çok İyi

Kişi

Ke/G.4.1.1-7

Ölçü
Birimi

4,3

Tarımsal yayın ve yayım
çalışmaları kapsamında
eğitim verilen çiftçi sayısı

Ke/G.4.1.1-6

Gösterge Adı

5

Ke/G.4.1.1-1

Ke/G.4.1.1-3

Gösterge
Kodu

İş Günü/
Yıl

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler
Gösterge
Kodu

2020 Faaliyet Raporu

Pandemi döneminde çiftçilerimizden
talep gelmediği için kanal yapım ve bakım
çalışmalarının yapılmaması
Yıl içersisinde gelen ekstra çiftçi taleplerinin
olması
Yıl içerisinde arıcılarımızdan gelen yoğun
taleplerden dolayı, arıcılarımıza Ruşet Kovan
desteği verilmesi

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Ke/G.5.1.1-1

Şehirdeki itfai olay ihbarı
ile müdahale başlangıcı
arasında geçen süre

Dakika/
Yıl

7

7,1

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.1.1-2

Kırsaldaki itfai olay ihbarı
ile müdahale başlangıcı
arasında geçen süre

Dakika/
Yıl

18

20,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.1.1-3

Orman yangınlarına müdahale süresi

Dakika/
Yıl

15

18,1

İyi

Vakaların ulaşım yollarına uzak mesafelerde
olması

Ke/G.5.1.1-4

Yeni alınan itfaiye müdahale
araç sayısı

Adet

5

4,0

İyi

Araç fiyatlarının öngörülemez yükselmesi
nedeniyle bütçe yetersizliğinin olması

Ke/G.5.1.1-5

Kocaeli Afet Müdahale Planı
(KAMP) hazırlanması ve
güncellenme oranı

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.1.1-6

Büyükşehir Belediyesi
Yüzde/Yıl 100
birimlerinin Acil Durum Eylem
Planlarının hazırlanması ve
güncellenme oranı

80,0

İyi

Pandemi nedeniyle esnek çalışma yapılması

Ke/G.5.1.1-7

Kocaeli için Türkiye Afet
Müdahale Planı (TAMP)
ve Sivil Savunma Planının
güncellenme oranı

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.1.1-8

Su altı arama kurtarma
çalışmalarında
görevlendirilmek üzere
brövelendirilen dalgıç
personel sayısı

Kişi/Yıl

5

0,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle eğitimlerin yapılamaması

Ke/G.5.1.1-9

Su kazaları engelleme
hizmetlerinde görev
alması için brövelendirilen
cankurtaran sayısı

Kişi/Yıl

40

78,0

Hedef Üstü

İhtiyaç fazlalığı nedeniyle yeni brövelendirilen
personel ile birlikte eski brövelerin
yenilenmesinin sağlanması

Ke/G.5.1.1-10 Yıllık olarak ilk yardım eğitimi Kişi/Yıl
aldırılan müdahale personeli
sayısı

100

67,0

Orta

Pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilmesi ve
eğitimlerin tamamlanamaması

Ke/G.5.1.1-11

3

0,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle eğitimlerin yapılamaması

İtfaiye personeline yönelik
aldırılan eğitici eğitimi sayısı

Adet/Yıl

325
325

www.kocaeli.bel.tr

Gösterge
Kodu
Ke/G.5.2.1-1

Ke/G.5.2.1-2

Ke/G.5.2.1-3

Ke/G.5.2.1-4

Ke/G.5.2.1-5

Ke/G.5.3.1-1

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Çok İyi

Sapma Nedeni

Şehir Planlama Şube
Yüzde/
Müdürlüğü tarafından
Yıl
talep edilen, imar
planlarına yönelik zemin
araştırmalarının karşılanma
oranı(1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarına
altlık jeolojik, jeofizik,
jeoteknik etütlerin yapılması)

100

Belediyemiz daire
Yüzde/
başkanlıklarından talep
Yıl
edilen zemin etütlerinin
karşılanma oranı
Belediyeler ve vatandaşlardan Gün/Yıl
gelen talepler doğrultusunda
heyelan kaynaklı zeminler
ile ilgili yerinde gözlemsel
inceleme ve teknik rapor
hazırlama süresi

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Vatandaş ve belediyemiz
birimlerinden gelen talepler
doğrultusunda titreşim
ölçümü yapılması ve rapor
hazırlanması oranı
İmar planına esas yapılan
jeolojik ve jeoteknik etütlerin
yerleşime uygunluk haritasına
işlenmesi ve zemin veri bilgi
bankasının oluşturulma oranı
İtfaiye hizmetlerinin
tanıtılması amacıyla kurulan
stant sayısı

Ke/G.5.3.1-2

Eğitim, seminer, stant
etkinliği vb. faaliyetlerde
aktarılan bilgilerin akılda
kalıcılık düzeyini artırmak için
dağıtılan promosyon sayısı
Ke/G.5.3.1-3 Kuruma kazandırılan gönüllü
itfaiyeci sayısı
Ke/G.5.3.1-4 İtfaiyecilik eğitimi verilen kişi
sayısı
Ke/G.5.3.1-5 Acil durum ekibi eğitimi
verilen kişi sayısı
Ke/G.5.3.1-6 Yangın önleme ve söndürme
teknikleri eğitimi verilen kişi
sayısı
Ke/G.5.3.1-7 Temel yangın bilgisi ve
müdahale teknikleri hakkında
teorik bilgilendirme ve
seminer verilen kişi sayısı
Ke/G.5.3.1-8 Yangın ve afetlere karşı
bilinç düzeyini artırmaya
yönelik seminer verilen okul
ve meslek edindirme kursu
sayısı
Ke/G.5.3.1-9 Yangın ve afetlere karşı bilinç
düzeyini arttırmaya yönelik
dağıtılan broşür sayısı
Ke/G.5.3.1-10 Afet ve acil durumlara
hazırlıklı olma çalışmaları
kapsamında düzenlenen
tatbikat sayısı
Ke/G.5.3.1-11 Sivil Toplum Kuruluşları
ve Gönüllü İtfaiyecilerin
motivasyonunu artırmaya
yönelik düzenlenen sosyal
etkinlik sayısı

Yüzde/
Yıl

Yüzde/
Yıl

Adet/Yıl
Adet/Yıl

100

100

5
15.000

100,0

Durum

100,0

100,0

0,0
0,0

Çok İyi

Çok İyi

Çok Zayıf
Çok Zayıf

Hedefe Ulaşılmıştır.

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

98,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi/Yıl

190

120,0

Orta

Kişi/Yıl

400

151,0

Çok Zayıf

Kişi/Yıl

300

0,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilmesi ve
eğitimlerin tamamlanamaması
Pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilmesi ve
eğitimlerin tamamlanamaması
Pandemi nedeniyle eğitimlerin yapılamaması

Kişi/Yıl

3.000

646,0

Çok Zayıf

20,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilmesi ve
eğitimlerin tamamlanamaması
Pandemi nedeniyle eğitimlere ara verilmesi ve
eğitimlerin tamamlanamaması

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.4.1-1

Tesis kurma izni, iskanişletme yangın emniyet
raporu başvurularının ilk
incelemesinin yapılma süresi

İş Günü/
Yıl

3

2,2

Hedef Üstü

Başvuru sayısını düşmesi, genel olarak küçük
işletmelerin olması ve bu işletmelerin inceleme
süresinin az olması

Ke/G.5.4.1-2

Tüm proje başvurularının
yangın emniyet tedbirleri
açısından ilk incelemesinin
yapılma süresi

İş Günü/
Yıl

2

1,9

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.4.1-3

Yangın emniyet tedbirleri
yönünden denetlenen işyeri
sayısı

Adet/Yıl

1.000

4.028,0

Hedef Üstü

Genel olarak küçük işletmelerin olması ve bu
işletmelerin inceleme süresinin az olması

Ke/G.5.4.1-4

Yangın güvenliği açısından
risk oluşturabilecek yapıların
envanterinin oluşturulma ve
haritalandırılma oranı

Yüzde

20

20,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.4.1-5

Binaların yangından
Adet/Yıl
korunması hakkında
yönetmelik gereği eğitim
verilen kamu kurum ve iştirak
sayısı

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.4.1-6

Binaların yangından
korunması hakkında
yönetmelik gereği eğitim
verilen kuruluş sayısı

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.5.4.1-7

Yangına ulaşım yolları
Adet/Yıl
denetlenen toplu konut alanı
sayısı

20

21,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Ke/G.6.1.1-1

Sorumlu olduğumuz
bölgelerde, dilenci ve seyyar
satış faaliyetlerine yönelik
düzenlenen denetim sayısı

Adet/Yıl

310

397,0

Hedef Üstü

Pandemi nedeniyle denetimlerin sıkılaştırılması

Ke/G.6.1.1-2

Zabıta haber merkezine
gelen zabıta hizmetlerini
ilgilendiren dilek ve
şikayetlerin sonuçlandırılma
süresi
Şehir merkezi ve ilçelerde
yapılan işyeri denetimi sayısı
Tüketici haklarına yönelik
eğitim verilen okul sayısı
Tüketici hakları ile ilgili
vatandaşları ve tacirleri
bilgilendirmeye yönelik
düzenlenen etkinlik sayısı
Afiş ve reklam ile ilgili yapılan
denetim sayısı
Güvenlik personellerimizin
güvenliğini sağladığı
bölgelerdeki devriye atma
süresi

Saat/Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

3.060

19.476,0

Hedef Üstü

Pandemi nedeniyle denetimlerin yoğunlaşması

Adet/Yıl

22

4,0

Çok Zayıf

Adet

6

3,0

Zayıf

Pandemi döneminde okulların tatil olması
nedeniyle eğitimlerin verilememesi
Pandemi nedeniyle etkinliklerin
düzenlenememesi

Adet/Yıl

352

352,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Dakika

55

55,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Ay

100

88,9

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Ay

90

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.6.1.1-3
Ke/G.6.1.1-4
Ke/G.6.1.1-5

10.000

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Adet/Yıl

50

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde tatbikatların
gerçekleştirilememesi

Ke/G.6.1.1-7

Adet/Yıl

2

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Ke/G.6.2.1-1

326

Ölçü
Birimi

İlköğretim okulları tarafından Yüzde/
talep edilen sismolojik izleme Yıl
ve deprem eğitim merkezinde
verilen deprem eğitimlerinin
karşılanma oranı

Adet/Yıl

326

Gösterge Adı

Ke/G.5.3.2-1

Hedefe Ulaşılmıştır.

100

150

Gösterge
Kodu

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi/Yıl

Adet/Yıl

2020 Faaliyet Raporu

Ke/G.6.1.1-6

Ke/G.6.2.1-2

Sıhhi işyeri müracaatlarına 1
(bir) gün içinde cevap verme
oranı
GSM, LPG ve akaryakıt
istasyonlarından yapılan
başvurulara 7 (yedi) gün
içinde cevap verme oranı

327
327

www.kocaeli.bel.tr

Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Gerçekleşen
Değer

Hedef
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Ke/G.6.2.1-3

GSM inceleme Kurulu’ndan
çıkan kararların 3 (üç) gün
içinde başkanlık makamına
gönderilme oranı

Yüzde/
Ay

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ke/G.6.2.1-4

Ruhsat verildikten sonraki
Yüzde/
denetimin 1 (bir) ay içerisinde Ay
yapılma oranı(sıhhi, gayri
sıhhi, umuma açık)

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Şehirlerarası yolcu
taşımacılığında düzeni ve
yolcu güvenliğini sağlamak
amacıyla otobüs/ firma/
acente ve şubelere yönelik
yıllık yapılan denetim sayısı

Adet

16.200

Ke/G.6.3.1-2

Yolcu şikâyetlerinin ortalama
sonuçlandırılması süresi

İş Günü

Ke/G.6.3.1-3

Ke/G.6.3.1-1

13.560,0

İyi

Pandemi döneminde 2 ay şehirlerarası
ulaşımın yasaklanması nedeniyle acenteler
iş yapmadığından bu aylarda denetim
yapılamaması

23

6,1

Hedef Üstü

Gerekli ve özverili çalışmalarla yolcu şikayetlerin
hedeflenenden önce cevaplandırılması

Kamu kurum/kuruluşları ile İş Günü
şahıslara verilen şehirlerarası
yolcu taşıma fiyat ve mesafe
rayiçlerinin hazırlanma süresi

4

1,3

Hedef Üstü

Titizlik ve özenle olması gerekenden daha
kısa sürede yolcu taşıma fiyat ve rayiç bilgileri
ilgililere hazırlanması

Ke/G.6.3.1-4

Terminal gişe gelirleri artışı
oranı

Yüzde/
Yıl

3

0,7

Çok Zayıf

Ke/G.6.3.1-5

Hal tesislerindeki esnafların
belge düzeni ve işletme
faaliyetlerindeki uygunluğun
artırılmasını amacıyla yıllık
yapılan denetim sayısı

Adet

5.400

10.415,0

Hedef Üstü

Hal esnafı, pazar ve
marketlerin Hal Kayıt
Sistemi (HKS) kapsamında
bildirimlerinin takipleri için
yıllık yapılan denetim sayısı

Adet

Ke/G.6.3.1-7

Yaş sebze, meyve üretici
ve üretici birlikleri ile hal
esnafının mesleki gelişimine
yönelik verilen eğitim ve

seminer
sayısı

Ke/G.6.3.1-8

Muhataplarına (Üretici,
Yüzde/
pazarcı, market vb )
Yıl
yapılacak eğitim, seminer,
sempozyum vb. bilgilendirme
çalışmalarıyla rüsum payının
artırılma oranı

1

Kocaeli il sınırlarındaki
Ton
sebze ve meyve üreticileri
tarafından hale getirilen yıllık
meyve sebze miktarı

13.000

Ke/G.6.3.1-6

Ke/G.6.3.1-9

14.400

Adet/Yıl

20.134,0

1

Hedef Üstü

Pandemi nedeniyle işyerleri kapalı olması ve
şehirlerarası seyahati gercekleştiren firmaların
ilçe terminallerine giriş yapmaması
Denetimlere daha fazla ağırlık verilmesi

Gerekli titizlik ve özenle denetimlere daha fazla
ağırlık verilmesi

0,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle eğitimlerin yapılamaması

0,0

Çok Zayıf

Pandemi nedeniyle eğitim, seminer,
sempozyum vb. bilgilendirme çalışmalarının
gerçekleştirilememesi

14.510,4

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

2020 Faaliyet Raporu

Toplumsal Dönüşüm

Kültür ve Turizm Hizmetleri
Gösterge
Kodu

Gösterge Adı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

To/G.1.1.1-1

Ormanya ziyaretçi sayısı

Kişi

7.875.000

5.426.978,0

Orta

Ormanya’nın Pandemi sebebiyle bir süre kapalı
kalması

To/G.1.1.1-2

Doğa yürüyüş ve bisiklet
parkurları sayısı

Adet

32

32,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

To/G.1.1.1-3

Kocaeli Turizm Master
Planı’nın tamamlanma oranı

Yüzde

20

0,0

Çok Zayıf

Yapılması planlanan çalışmaların pandemi
sebebiyle ertelenmesi

To/G.1.1.1-4

Kent kültürü markalama
Adet
çalışması yapılan eser ve ürün
sayısı

6

0,0

Çok Zayıf

Yapılması planlanan çalışmaların pandemi
sebebiyle ertelenmesi

To/G.1.1.1-5

Kültür ve turizme yönelik
hazırlanan yayın ve mobil
uygulama sayısı

Adet

5

1,0

Çok Zayıf

Yapılması planlanan çalışmaların pandemi
sebebiyle ertelenmesi

To/G.1.2.1-1

Konservatuvara yeni kayıt
yaptıran öğrenci sayısı

Kişi/Yıl

275

0,0

Çok Zayıf

Pandemi sebebiyle konservatuvarın kapalı
kalması

To/G.1.2.1-2

Sahnelenen yeni oyun sayısı

Adet

5

7,0

Hedef Üstü

Planda olmamasına rağmen 2 farklı oyunun,
Pandemi zamanında açık alanda sergilenmek
üzere repertuvara eklenmesi

To/G.1.2.1-3

Sahnelenen tiyatro oyunları
seans sayısı

Adet

270

93,0

Çok Zayıf

Pandemi sebebiyle tiyatroların 8 ay kapalı
kalması

To/G.1.2.1-4

Tiyatro oyunlardaki doluluk
oranı

Yüzde

85

87,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

To/G.1.2.1-5

Düzenlenen ulusal ve
uluslararası etkinlik/
organizasyon sayısı

Adet

8

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

To/G.1.2.1-6

Bilim merkezi ziyaretçi sayısı

Kişi

220.000

88.144,0

Çok Zayıf

Pandemi süreci sebebiyle ziyaretlerin azalması

To/G.1.2.1-7

SEKA Kağıt Müzesi ziyaretçi
sayısı

Kişi

149.940

58.407,0

Çok Zayıf

Pandemi süreci sebebiyle ziyaretlerin azalması

To/G.1.2.1-8

Düzenlenen bilimsel etkinlik
sayısı

Adet

23

6,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

To/G.1.2.1-9

Kültür ve Kongre Merkezi’nde Adet
düzenlenen etkinlik sayısı

322

98,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

To/G.1.2.1-10

Kültür gezileri taleplerinin
karşılanma oranı

Yüzde/
Yıl

95

0,0

Çok Zayıf

Pandemi süreci sebebiyle etkinliklerin iptal
edilmesi

To/G.1.3.1-1

Yapımı tamamlanan kültürel,
turistik ve sanatsal tesis
sayısı

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

To/G.1.3.1-2

Diğer kurum ve kuruluşlarla
Adet
ortak yürütülen kültürel,
turistik ve sanatsal tesis proje
sayısı

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

www.kocaeli.bel.tr

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Gösterge Adı

To/G.2.1.1-1

Gençlik kamplarından
faydalanan kişi sayısı

Kişi

50.000

12.860,0

Çok Zayıf

Kamplarda Pandemiden dolayı sadece belirli
dönemlerde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

To/G.2.1.1-2

Şehrimizdeki uluslararası
öğrencilerin Kılavuz Gençlik
Projesi çalışmalarına katılım
oranı
Genç Şehir Proje
Yarışması’nda hazırlanan
proje sayısı

Yüzde

65

30,0

Zayıf

Pandemi nedeniyle planlanan çalışmaların
gerçekleştirilememesi

To/G.2.1.1-4
To/G.2.2.1-1
To/G.2.2.1-2

To/G.2.2.1-3
To/G.2.3.1-1
To/G.2.3.1-2
To/G.2.3.1-3

To/G.2.3.1-4
To/G.2.3.1-5
To/G.2.3.1-6
To/G.2.3.1-7
To/G.2.4.1-1

Bilgievi ve Akademi
Liselerden yararlanan kişi
sayısı
Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt
Müzesi atölyelerine katılan
kişi sayısı
Fiziki durumu uygun
okullarda Robotik Kodlama
Atölyesi kurulumlarının
tamamlanma oranı
Doğa okulu ve etkinliklerine
katılan kişi sayısı
Spor okullarından
faydalanan sporcu sayısı
Atlı Eğitim Merkezi’nden
faydalanan kişi sayısı
Yetenek Keşfi Programı’ndan
(sporcu sağlığı ve test analiz
merkezi) faydalanan kişi
sayısı
Desteklenen amatör spor
kulübü sayısı
Spor tesislerimizden
faydalanan kişi sayısı
Spor tesislerimizden
faydalanan spor kulübü
sayısı
İzcilik faaliyetlerimizden
faydalanan kişi sayısı
Düzenlenen yerel, ulusal ve
uluslararası organizasyon
sayısı
Kılavuz Gençlik
yarışmalarına katılan kişi
sayısı

Adet
Kişi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Gösterge
Kodu

To/G.2.1.1-3

Ölçü
Birimi

150
35.000

0,0
25.955,0

Durum

Çok Zayıf
İyi

Sapma Nedeni

Pandemi sürecinde etkinlik ve organizasyonların
iptal olması
Pandemi döneminde toplu olarak
gerçekleştirilen faaliyetlerin kısıtlanması

Kişi

7.983

4.821,0

Orta

Pandemi süreci sebebiyle katılımın az olması

Yüzde

25

25,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi

4.752

1.539,0

Çok Zayıf

Pandemi süreci sebebiyle katılımın az olması

Kişi

40.000

34.933,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi

4.700

530,0

Çok Zayıf

Kişi

5.500

1.067,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Pandemi döneminde sağlık amaçlı spor yapan
kişilerin ve spor kulüplerinin antrenmanlarının
azalması

Adet

440

96,0

Çok Zayıf

Kişi

190.000

50.000,0

Çok Zayıf

Adet

310

120,0

Çok Zayıf

Kişi

2.400

1.200,0

Zayıf

Adet

8

16,0

Hedef Üstü

Pandemi nedeniyle amatör liglerin
oynanmaması
Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Pandemi nedeniyle etkinliklerin
düzenlenememesi
Pandemi sebebi ile online etkinliklere ağırlık
verilmesi ve sağlık çalışanlarına yönelik de
ekstra etkinlikler düzenlenmesi
Hedefe Ulaşılmıştır.

21.500

20.601,0

Çok İyi

Kişi

15.000

196.000,0

Hedef Üstü

Kişi

200

1.890,0

Hedef Üstü

Pandemi nedeni ile 2020 yılında 2. çeyrekten
itibaren online söyleşiler gerçekleştirilmesi
Pandemi nedeniyle toplu spor turnuvaları
yerine kurum bazlı turnuvalar organize
edilerek, dar kapsamlı ama sayıca fazla turnuva
gerçekleştirilmesi

Adet

8

7,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

4

2,0

Zayıf

Adet

7

5,0

İyi

Körfez İlçesi Çamlıtepe Spor Kompleksi ve
Güneysu Mah. Kapalı Spor Salonu için ilçe
belediyelerinin yapımlara başlamaması
Pandemiden dolayı hedeflenen sayıya
ulaşılamamıştır.

Faaliyete alınan Bilgievi,
Akademi Lise tesisleri ve
Gençlik Kampı sayısı

Adet

2

1,0

Zayıf

To/G.3.1.1-1

KO-MEK kurslarından
faydalanan kursiyer sayısı

Kişi

72.000

57.205,0

İyi

Pandemi süreci sebebiyle birçok kurs
programının açılamaması

To/G.3.1.1-2

E-ticaret platformu
kurulumunun tamamlanma
oranı

Yüzde

100

95,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

To/G.2.4.1-3
To/G.2.4.1-4

To/G.2.5.1-1
To/G.2.5.1-2
To/G.2.5.2-1
To/G.2.5.2-2

Kılavuz Gençlik söyleşilerine
katılan kişi sayısı
Akademi Lise spor
turnuvalarına katılan kişi
sayısı
Yapımı tamamlanan eğitim
ve spor tesisi sayısı
Diğer kurum ve kuruluşlarla
ortak yürütülen spor tesisi
proje sayısı
Faaliyete alınan spor tesisi
sayısı

Gösterge
Kodu
To/G.4.1.1-1

To/G.4.1.1-2

To/G.4.1.1-3
To/G.4.1.1-4
To/G.4.1.1-5

To/G.4.1.1-6

To/G.4.1.1-7

Kişi

To/G.2.4.1-2

2020 Faaliyet Raporu

Planlanan projelerin pandemi nedeniyle
tamamlanamaması

Gösterge Adı
Anne Şehir Programı
kapsamında düzenli spor
yapan katılımcıların obezite
oranın düşürülme yüzdesi
Anne Şehir Programı
kapsamında düzenli spor
yapan katılımcıların ilaç
kullanımının azaltılma oranı
Sağlıklı ve aktif yaşam için
eğitim alan kişilerin artırılma
oranı
Hasta nakil kriterlerine uygun
taleplerin karşılanma oranı
Kentimizde yaşayan
30-65 yaş grubundaki
kadınlara servix CA, 50-70
yaş grubundaki kadın ve
erkeklere kolon CA taraması
yapılma oranı
Etkin Lavrasit uygulaması
ile ULV sistemi (Uçkun)
ilaçlama programının
azaltılma oranı
Vektör mücadelesi ile ilgili
talep ve şikâyetlere yerinde
müdahale edilme süresi

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Yüzde/
Yıl

1

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde kısıtlamaların olması

Yüzde/
Yıl

1

0,0

Çok Zayıf

Projede çalışmaların devam etmesi

Yüzde

2

1,2

Orta

Pandemi nedeniyle kısıtlamaların artması

Yüzde

95

97,6

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/Yıl 1

0,7

Orta

Pandemi nedeniyle kısıtlamaların artması

Yüzde

5

4,0

İyi

ULV Sistemi İlaçlama Programı kapsamında
talep ve şikayetlerin karşılanması

İş Günü

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

To/G.4.1.1-8

Sokak Hayvanları Geçici
Bakımevi ve Rehabilitasyon
Merkezi’ndeki sokak
hayvanları sahiplendirme
oranı

Yüzde/
Yıl

18

16,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

To/G.4.1.1-9

Plan döneminde tefrişatı
yapılan mezbaha sayısı
Mezbahalardan halkın
tüketimine arz edilecek
hijyenik ve izlenebilirliği
sağlanmış kırmızı et miktarı
artırılma oranı
Sertifikalı ilkyardım
eğitimine katılanların başarı
oranı
Meydana gelen iş kazası
oranı
Beyaz Kalpler Eğitim ve
Gelişim Merkezi’nden
faydalanan öğrenci sayısının
artırılma oranı
Aktif Yaşlanma Programı
ile kentimizde yaşayan 65
yaş ve üstü bireylerin sosyal
hayata katılım oranı
Evde bakım hizmetiyle
yaşam koşulları iyileştirilen
vatandaşlarımızın
memnuniyet oranı
Engelli nakil talebinin
karşılanma süresi
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam
Merkezi’nde bağımsız yaşam
becerileri kazandırılan
öğrenci oranı
Anne Şehir ve Hayatın
İçindeyim projeleri
içerisinden oluşturulan kent
gönüllüleri sayısı
Aşmak İçin Hareket Projesi
kapsamında düzenli olarak
spora gelen engelli sporcu
sayısının toplam sporcu
sayısına oranı

Adet

1

0,0

Çok Zayıf

Yüzde

8

-21,0

Çok Zayıf

Otopark alanı ve araç hijyen ünitesi yapımlarının
tamamlanamaması
Resmi kontrollerin vatandaşı caydırması ve
işçilik kalitesinin düşük olması

Yüzde

81

96,3

Hedef Üstü

Başarı oranının yüksek gerçekleşmesi

Yüzde

1,32

1,41

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

15

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

Yüzde

10

2,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

Yüzde

94

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Saat

42

37,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

55

58,3

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi

100

30,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

Yüzde

70

To/G.4.1.1-10

To/G.4.2.1-1
To/G.4.2.1-2
To/G.5.1.1-1

To/G.5.1.1-2

To/G.5.1.1-3

To/G.5.1.1-4
To/G.5.1.1-5

To/G.5.1.1-6

To/G.5.1.1-7

331
30,4

331

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların iptal edilmesi

www.kocaeli.bel.tr

Gösterge
Kodu
To/G.5.1.2-1
To/G.5.1.2-2
To/G.5.2.1-1
To/G.5.2.1-2
To/G.5.3.1-1
To/G.5.3.1-2
To/G.5.3.1-3

To/G.5.3.1-4
To/G.5.4.1-1

To/G.5.4.1-2

To/G.5.4.1-3

Gösterge Adı
Projesi tamamlanan yerel
kalkınma proje sayısı
Projesi tamamlanan sosyal
hizmet tesisi sayısı
Aile Hizmetleri kapsamında
aile içi şiddetin azaltılma
oranı
Aile Hizmetleri kapsamında
boşanma oranının düşürülme
yüzdesi
Sosyal incelemelerin kurulda
karara bağlanma süresi
Kurulda onaylanmış
taleplerin karşılanma süresi
Son 5 yıldır düzenli
olarak sosyal yardım
alan ailelerdeki çalışabilir
nüfusun mesleki eğitim
kurslarına veya istihdama
yönlendirilme oranı
Başvuru sahiplerinin
sosyal incelemelerinin
tamamlanma süresi
Cenazenin alınma
talebinden define hazır
hale getirilmesine kadarki
işlemlerin 3(üç) saat
içerisinde yerine getirilmesi
oranı
Belediyelerden gelen defin
ve yapım işi ile ilgili ekipman
desteğinin gerçekleştirilme
oranı
Vatandaşın cenaze
hizmetlerinden memnuniyet
oranı

Ölçü
Birimi

Gerçekleşen
Değer

Hedef
Değer

Durum

2020 Faaliyet Raporu

Kurumsal Dönüşüm

Sapma Nedeni

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/

Yıl

1

0,0

Çok Zayıf

Aile Hizmetleri Projesi kapsamında çalışmaların
devam etmesi

Yüzde/

Yıl

1

0,0

Çok Zayıf

Aile Hizmetleri Projesi kapsamında çalışmaların
devam etmesi

Ku/G.1.1.1-2

İş Günü

4

4,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.1.1.1-3

İş Günü/
Yıl
Yüzde/
Yıl

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

5

0,0

Çok Zayıf

Aile Hizmetleri Projesi kapsamında çalışmaların
devam etmesi

Gösterge
Kodu
Ku/G.1.1.1-1

Ku/G.1.2.1-1
Ku/G.1.2.1-2

İş Günü

4

4,4

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

99,8

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.1.2.1-3
Ku/G.1.2.1-4

Ku/G.1.2.1-5
Yüzde/
Yıl

90

Yüzde/
Yıl

98

95,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.
Ku/G.1.2.1-6

98,3

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.1.3.1-1

Ku/G.1.3.1-2

Ku/G.1.3.1-3
Ku/G.1.4.1-1
Ku/G.1.4.1-2
Ku/G.1.4.1-3
Ku/G.1.4.1-4
Ku/G.1.4.1-5
Ku/G.1.4.1-6
Ku/G.1.4.1-7

332
332

Ku/G.1.4.1-8
Ku/G.1.4.1-9

Gösterge Adı
Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi
ve Alo Başkan Hattı çözüm
oranı
Gez-Gör Projesi ile
düzenlenen turlara katılan
vatandaş sayısı
Gez-Gör Projesi ile turlara
katılan vatandaşların
memnuniyet oranı
Belediye faaliyetleri ile ilgili
medyaya sunulan haber
sayısı
Organizasyon ve faaliyetlerle
ilgili yapılan tasarım ve
uygulama sayısı
Belediye faaliyetleri ile
ilgili Yeni Medyada yapılan
paylaşım sayısı
Televizyon kanallarında ve
çeşitli mecralarda gösterilmek
üzere hazırlanan prodüksiyon
sayısı
Ulusal medyada (etkin web
siteleri de dahil) belediye ile
ilgili haberlerin olumluluk
oranı
Yeni Medya’da sağlanan
etkileşim ve erişim sayısı
İstihdamı artırmaya yönelik
mahalli idareleri destekleyen
teşvik fonlarından
yararlanılması için verilen
proje ve danışmanlık sayısı
Hibe çağrılarını takip ederek
teşvik ve destek fonlarından
yararlanılarak hazırlanan
ulusal ve uluslararası proje
sayısı
Dış ilişkiler ve Kardeş Şehir
faaliyetleri kapsamında
gerçekleştirilen etkinlik sayısı
Sivil toplum merkezlerini
kullanan STK’ların sayısı
Sivil toplum merkezlerinde
gerçekleştirilen faaliyetlerden
vatandaş memnuniyet oranı
STK’larla gerçekleştirilen,
organizasyon, eğitim,
konferans, panel ve fuar sayısı
STK’lar ile yapılan ortak ve
hibe destekli proje sayısı
Sosyal alanlarda, Üniversiteler
ve Kamu Kuruluşları ile ortak
düzenlenen etkinlik sayısı
Kentli Hakları Bildirgesi ile
ilgili yapılan bilgilendirme ve
tanıtım sayısı
STK faaliyetlerinin
duyurulmasına yönelik
mobil uygulamasının hayata
geçirilme oranı
Gönüllülük faaliyetlerine
katılan kişi sayısı
Hazırlanan gönüllülük esaslı
proje sayısı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Yüzde/
Yıl

70

70,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi/Yıl

19.500

1.917,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Yüzde/
Yıl

91

91,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

2.400

1.948,0

İyi

Pandemi nedeniyle faaliyetlerin büyük bir
çoğunluğuna ara verilmesi

Adet/Yıl

1.400

1.288,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

1.500

7.593,0

Hedef Üstü

Pandemi dönemi ksııtlamalarıyla alakalı güncel
bilgi haber ve tanıtımların artması

Adet/Yıl

90

396,0

Hedef Üstü

Covid 19 virüsü ile ilgili bilgi ve görsellerin
paylaşılması

Yüzde/
Yıl

95

95,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

13.000.000

9.572.541,0

İyi

Adet/Yıl

2

4,0

Hedef Üstü

Pandemi dönemi kısıtlamaları ve sosyal
medyanın haberler bakımından daha aktif
kullanılması
Beklenenden fazla hibe programı açılması

Adet/Yıl

8

9,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

10

2,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Adet/Yıl

300

132,0

Çok Zayıf

Yüzde/
Yıl

90

90,0

Çok İyi

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

15

3,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Adet/Yıl

3

0,0

Çok Zayıf

Adet/Yıl

3

0,0

Çok Zayıf

Pandemi dolayısıyla yeterli ekinlik
düzenlenememesi
Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Adet/Yıl

5

0,0

Çok Zayıf

Covid 19 virüsünün gündemde daha çok yer
alması ve bunula ilgili çalışmalar yapılması

Yüzde

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

2.000

0,0

Çok Zayıf

Adet/Yıl

3

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Kısıtlamalar nedeniyle gönüllü faaliyetlerinin
durdurulması

www.kocaeli.bel.tr

Gösterge
Kodu
Ku/G.1.5.1-1
Ku/G.1.5.1-2
Ku/G.1.6.1-1
Ku/G.1.6.1-2
Ku/G.1.6.1-3
Ku/G.1.6.1-4

Ku/G.2.1.1-1
Ku/G.2.1.1-2
Ku/G.2.1.1-3
Ku/G.2.1.1-4
Ku/G.2.1.1-5

Ku/G.2.1.1-6
Ku/G.2.2.1-1
Ku/G.2.2.1-2
Ku/G.2.2.1-3
Ku/G.2.3.1-1
Ku/G.2.3.1-2
Ku/G.2.3.1-3
Ku/G.2.4.1-1
Ku/G.2.4.1-2
Ku/G.2.4.1-3
Ku/G.2.4.1-4

Ku/G.2.5.1-1

Gösterge Adı
Muhtarlıklara yapılan
malzeme desteği sayısı
Muhtarlıklarla yapılan
toplantı, sosyal ve kültürel
faaliyet sayısı
Kurum içi gerçekleştirilen
etkinlik sayısı
Kurum dışı işbirliği ile
düzenlenen etkinlik sayısı
Uluslararası Fuar Merkezi
ve Kocaeli Fuarı’nda
gerçekleştirilen etkinlik sayısı
Düzenlenen tören ve
organizasyonlarda
paydaşların memnuniyet
oranı
Gelir bütçesi gerçekleşme
oranı
Yayınlanan mükellefleri
bilgilendirici broşür, ilan vb.
doküman sayısı
Tahakkuku tahsiline bağlı
gelirlerde, gelir türüne göre
online tahsil edilebilme oranı
Beyana tabi gelirlere yönelik
e-beyanname verilebilme
oranı
E-devlet sistemi üzerinden
e-beyan ve e-tahsilat
sistemine erişimin
tamamlanma oranı
Yoklama çalışması yapılan
saha alanı oranı (il geneli)
Gider bütçesi gerçekleşme
oranı
Harcama yetkilileri ve
sorumlu personele verilen
eğitim sayısı
Yayınlanan bütçe oluşturma
ve harcama rehberi sayısı
Tahakkuk edilmiş alacakların
tahsil edilme oranı
Vadeli alacakların
mükelleflere SMS aracılığı ile
bildirilme oranı
Ödeme emri tebliğ edilme
oranı
Stratejik yönetim süreç
eğitimlerine katılan kişi sayısı
Kurum içi süreç yönetim
sisteminin tamamlanma
oranı
Organize edilen stratejik plan
izleme ve değerlendirme
toplantı sayısı
Performans, yatırım ve
hizmet programlarının YBS
üzerinden hazırlanması
için oluşturulacak modülün
tamamlanma oranı
Kamu idarelerinin
mülkiyetindeki taşınmazların
tahsis alma ve verme
işlemlerinde talebin alınması
ile meclise sunulması
arasında geçen süre

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Adet/Yıl

472

472,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

30

30,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

20

69,0

Hedef Üstü

Adet/Yıl

20

30,0

Hedef Üstü

Adet/Yıl

20

4,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde, Covid-19 ile ilgili bilgi
amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi
Pandemi döneminde, Covid-19 ile ilgili bilgi
amaçlı etkinliklerin düzenlenmesi
Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması

Yüzde

90

90,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/Yıl 95

112,6

Hedef Üstü

Adet/Yıl

1,0

Çok İyi

Genel bütçe vergi gelirlerinden alınan paylarda 3
aylık kesinti yapılmaması
Hedefe Ulaşılmıştır.

1

2020 Faaliyet Raporu

Gösterge
Kodu

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.2.5.1-3

Kamulaştırılan
gayrimenkullerin tapu
işlemlerinin tamamlanma
süresi

İş Günü/
Yıl

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.2.5.1-4

Belediyemize ait
taşınmazların kontrol ve
denetimlerinin yapılma oranı

Yüzde/
Yıl

100

45,0

Zayıf

Pandemi döneminde denetimlerin azaltılması

Ku/G.2.5.1-5

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.2.6.1-1

Belediyemiz mülkiyetindeki
Yüzde/
kiralık işyerlerinin denetim
Yıl
oranı
Belediyemiz kaynaklarını
Adet/Yıl
etkin ve verimli kullanımını
sağlamak maksadıyla
iştiraklerle yapılan proje sayısı

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.1.1-1

Hizmet içi eğitim planına
uyum oranı

Yüzde/
Yıl

75

75,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.1.1-2

Hizmet içi eğitimlerden
memnuniyet oranı
Personel başına ortalama
eğitim saati

Yüzde/
Yıl
Saat/Yıl

85

88,3

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

4

3,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.1.1-4

Personelin pozisyon
yetkinliklerinin artırılması
amacıyla düzenlenen
sertifikalı eğitim sayısı

Adet

6

6,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.1.1-5

Belediyemizde yeni göreve
başlayan personele
oryantasyon eğitimi verilme
oranı
Organizasyon yapısı ve
pozisyonların sisteme
tanımlanma oranı
Pozisyonların iş tanımları
ve görev kartlarının
tamamlanma oranı

Yüzde/
Yıl

90

90,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

45

45,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

45

45,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

15

15,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/Ay 85

100,0

Hedef Üstü

Özverili çalışmayla, personel ücretleri ile ilgili
ödeme emirlerinin tam zamanında hazırlanması

Yüzde

50

50,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

20

20,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

20

19,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/Yıl 90

76,5

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

85

96,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.2.1-3

Yüzde/Yıl 75

0,0

Çok Zayıf

Pandemi döneminde ödemelerin ertelenmesi
nedeniyle mükelleflere SMS atılmaması

Ku/G.3.2.2-1

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Kişi

60

0,0

Çok Zayıf

Yüzde

5

0,0

Çok Zayıf

Pandemi kamsamında alınan önlemler
nedeniyle eğitimin verilememesi
Pandemi nedeniyle dairelerle görüşmelerin
yapılamaması

Adet

3

11,0

Hedef Üstü

Ku/G.3.1.1-3

Ku/G.3.2.1-1
Ku/G.3.2.1-2

İş Günü/
Yıl

7

7,0

Çok İyi

334
334

Pozisyonların iş gereklerinin
sisteme tanımlanma oranı
Personel çalıştırılmasına
yönelik hizmet alımı
dosyalarına ait ödeme emir
belgelerinin hazırlanarak
ayın 9’una kadar ilgili birime
gönderilme oranı

Ku/G.3.3.1-1

Personelin aidiyet
bilincinin geliştirilmesi ve
motivasyonunun artırılması
amacıyla yönetici ve
personelin bir araya gelme
sayısı

Adet

2

2,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.3.1-2

Katılımcı yönetim anlayışıyla
personelle yüz yüze
görüşmelerin tamamlanma
oranı

Yüzde

35

35,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.3.3.2-1

Kişi

1.200

0,0

Çok Zayıf

Ku/G.4.1.1-1

Birimler arası spor şenliğine
katılan personel sayısı
Yazılım arıza taleplerini 8
saat içinde sonuçlandırma
oranı

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Pandemi döneminde etkinlik ve
organizasyonların kısıtlanması
Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.1.1-2

Yeni geliştirilen mobil
uygulama sayısı

Adet/Yıl

2

Hedefe Ulaşılmıştır.

Hedefe Ulaşılmıştır.

Sapma Nedeni

Çok İyi

Planlanan tarihten önce online tahsile geçilmesi

Çok İyi

Durum

7,0

Hedef Üstü

40,0

Gerçekleşen
Değer

7

28,0

40

Hedef
Değer

Kamu idarelerinin
İş Günü/
mülkiyetindeki taşınmazların Yıl
devir alma ve verme
işlemlerinde talebin alınması
ile meclise sunulması
arasında geçen süre

15

Yüzde

Ölçü
Birimi

Ku/G.2.5.1-2

Yüzde

Daire başkanlıklarıyla ayrı ayrı toplantı
yapılması

Gösterge Adı

335
2,0

335

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

www.kocaeli.bel.tr

Gösterge
Kodu
Ku/G.4.1.1-3
Ku/G.4.1.1-4

Gösterge Adı
Düzenlenen genel kullanıcı
eğitim sayısı
Yazılım taleplerinin
değerlendirme ve karara
bağlanma süresi

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Adet/Yıl

4

4,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

İş Günü/
Yıl

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.1.1-5

Açık kaynak kodlu veritabanı
kullanılarak geliştirilen
uygulama sayısı

Adet/Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.1.1-6

Kullanıcı yetkilendirme
taleplerine 2 saat içinde
cevap verilme oranı

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.2.1-1

Bilgisayar ağı cihazlarının
tamamının yılda bir kez
bakımının yapılma oranı

Yüzde/Yıl 100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.2.1-2

Belediye çalışanlarının
bilişim hizmetlerinden
memnuniyet oranı

Yüzde/Yıl 70

70,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.2.1-3

Bilgi İşlem tarafından teknik İş Günü/
destek taleplerinin karşılanma Yıl
süresi (bilgisayar vb.)

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.2.1-4

Merkezi çıktı projesinin
taleplerinin karşılanma
süresi

İş Günü/
Yıl

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.2.1-5

Elektronik haberleşme
altyapısı arızalarının
giderilme süresi

İş Günü/
Yıl

10

10,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.2.1-6

Elektronik haberleşme
altyapısı bakımının yapılma
oranı

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.3.1-1

Daire başkanlıklarına
ait yönetici ekranlarının
tamamlanma oranı

Yüzde

23

15,0

Orta

Yönetici ekranlarında format değişikliği
yapılacak olması

Ku/G.4.3.1-2

Kuruma ve şehre yönelik
yapılan araştırma ve analiz
raporu sayısı

Adet

10

10,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.4.3.1-3

Kuruma ve şehre yönelik
yapılan memnuniyet
anketleri sayısı

Adet

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.5.1.1-1

KİK’e firmalarca yapılan
itirazlar sonucu KİK
tarafından iptal edilen
ihalelerin oranı

Yüzde/Yıl 1

0,0

Hedef Üstü

KİK tarafından iptal edilen ihalemizin
bulunmaması

Ku/G.5.1.1-2

Kurum dışı yapılan araç
taleplerinin karşılanma oranı

Yüzde/Ay 85

93,8

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.5.1.1-3

Kurum içi yapılan araç
taleplerinin karşılanma oranı

Yüzde/Ay 97

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.5.1.1-4

Satınalma dosya hazırlama
süresi

İş Günü/
Yıl

4

4,6

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.5.1.1-5

Araç Takip Sistemi üzerinden
taşıtların denetlenme sayısı

Adet/Ay

3

3,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.5.1.1-6

Araç Takip Sistemi üzerinden
alınan denetleme verilerinin,
taşıt yönergesi uyarınca ilgili
dairelere yazı ile 2 iş günü
içerisinde bildirilme oranı

Yüzde/
Ay

85

88,9

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Ku/G.5.1.1-7

Kiralanan araçların aylık
hakediş ödemelerinin
hazırlanarak ödeme emir
belgelerinin ayın ilk 7
günü içinde ilgili birime
gönderilme oranı
Satınalma tedarikçi
portföyüne kaydedilen yeni
firma sayısı

Yüzde/
Ay

85

90,7

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Ay

6

18,3

Hedef Üstü

Özverili çalışmayla, tedarikçi portföyüne
kaydedilen firma sayısının fazla olması

Ku/G.5.1.1-8

336
336
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Gösterge
Kodu
Ku/G.5.1.1-9

Gösterge Adı

Satınalma işlemlerinde en
az 4 firmadan teklif alınarak
satınalma onay belgesinin
düzenlenme oranı
Ku/G.5.2.1-1 Kesinleşen meclis kararlarının
mülki idare amirine
gönderilmesi ve karar
özetlerinin internet üzerinden
yayınlanma süresi
Ku/G.5.2.1-2 Yürürlüğe giren meclis
kararlarının ilgili birimlere
gönderilme süresi
Ku/G.5.2.1-3 Meclise sunulan yazılı soru
önergelerinin cevaplandırılma
süresi
Ku/G.5.2.1-4 Encümen gündeminin e-posta
ve SMS yolu ile üyelere
ulaştırılma oranı
Ku/G.5.2.1-5 Kesinleşen encümen
kararlarının dijital ortamda
arşivlenmesi ve ilgili daireye
ulaştırma süresi
Ku/G.5.3.1-1 Birimlerden kurum arşivine
gönderilen belgelerin tasnif
edilerek arşivlenmesi,
dijitalleştirilmesi oranı
Ku/G.5.3.1-2 Kurum arşivinde süresi
dolan ve Cumhurbaşkanlığı
Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğü’ne gönderilecek
evrakların dijital ortama
aktarılma oranı
Ku/G.5.3.1-3 Saklanmasına lüzum
kalmayan evrakların imha
işlemlerinin tamamlanma
oranı
Ku/G.5.3.1-4 Gelen evrakın kurum içi
dağıtım süresi
Ku/G.5.3.1-5 Kurum dışına posta veriliş
süresi
Ku/G.5.4.1-1 Ana hizmet binasındaki
birimlerden gelen bina
bakım onarım taleplerinin
5 iş günü içinde
gerçekleştirilme oranı
Ku/G.5.4.2-1 Uzaktan takibi ve arıza
tespiti yapılan tesislerin
(trafo, asansör vb.) oranı
Ku/G.5.4.2-2 Bina ve Tesislerin Coğrafi Bilgi
Sistemine Eklenme Oranı
Ku/G.5.5.1-1 İş makinesi ve araç parkı
bakım onarım imalatlarının
kendi imkanlarımızda
yapılma oranı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

Yüzde/
Yıl

28

23,2

İyi

İş Günü/
Yıl

1

1,0

Çok İyi

Pandemi sürecinde ithal ürünlerin tedarik ve
teklif alınması aşamasında yaşanan gecikme
ve zorluklari ile esnaflara ulaşmakta ve dönüş
almakta yaşanan gecikmelerin artması
Hedefe Ulaşılmıştır.

İş Günü/
Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Gün/Yıl

30

30,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

İş Günü/
Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

İş Günü/
Yıl
İş Günü/
Yıl
Yüzde/
Ay

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

75

95,4

Hedef Üstü

Gerekli bakım onarım taleplerinin
geciktirilmeden yapılması

Yüzde

70

70,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

60

60,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

85

85,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

www.kocaeli.bel.tr

Akıllı Şehir Hizmetleri
Gösterge
Kodu

Ku/G.6.1.1-1

Gösterge Adı

Kocaeli Platformu üzerinden
vatandaşların şikayet, talep
ve önerilerinin ilgili birimlere
iletilme süresi
Ku/G.6.2.1-1 Trafik Yönetim Merkezi
projesinin tamamlanma
oranı
Ku/G.6.2.2-1 Kurulumu yapılan trafik
kamera sayısı
Ku/G.6.2.2-2 EDS kurulumu yapılan ilçe
sayısı
Ku/G.6.2.2-3 Kurulumu yapılan WMS
nokta sayısı
Ku/G.6.2.2-4 Akıllı Durak Bilgilendirme
Sistemi yapılan durak sayısı
Ku/G.6.3.1-1 Kamera ve güvenlik
sistemleri arıza bakım
taleplerinin karşılanma
süresi
Ku/G.6.3.1-2 Kamera ve güvenlik
sistemleri cihazlarının
tamamının yılda bir kez
bakımının yapılma oranı
Ku/G.6.3.1-3 İl genelinde kurulan şehir
kamerası sayısı
Ku/G.6.3.2-1 Afet zararlarının
azaltılmasında Akıllı Kent
Uygulama Projesinin
tamamlanma oranı
Ku/G.6.4.1-1 Kentin sosyal risk haritasının
tamamlanma oranı
Ku/G.6.4.1-2 Kentin sağlık profilinin
oluşturulma oranı
Ku/G.6.5.1-1 Altyapı haritaları ve ruhsat
bilgilerinin WEB üzerinden
ilgili kurumlara sunulma
oranı
Ku/G.6.5.1-2 Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin
MAKS (Mekânsal Adres
Sistemi) projesi servisleri
kullanılarak güncellemelerin
ve paylaşımının yapılma
oranı
Ku/G.6.5.1-3 Kocaeli Şehir Rehberi
carto ve hybrid altlık
görüntülerinin yenilenme
sayısı

Ölçü
Birimi

Hedef
Değer

Gerçekleşen
Değer

Durum

Sapma Nedeni

İş Günü/
Yıl

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

20

20,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

1

1,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

13

19,0

Hedef Üstü

İş Günü/
Yıl

2

2,0

Çok İyi

Farklı teknolojiye sahip akıllı durak teminine
geçilmesi
Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

50

30,0

Orta

Pandemi sürecinde çalışma koşullarında
meydana gelen olumsuz etkiler ve veri toplama
aşamasında gecikmelerin olması

Yüzde

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde

5

5,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Yüzde/
Yıl

100

100,0

Çok İyi

Hedefe Ulaşılmıştır.

Adet/Yıl

1

1,0

Çok İyi
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3- Performans Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun getirdiği çıktı/sonuç odaklı bir yönetim anlayışı ile kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri öne
çıkmaktadır. Bu ilkelerin uygulanabilmesini sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize
dahil edilen temel araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans
yönetim sisteminin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle performans ölçüm sonuçları ile
bütçe arasında ilişki kurulması gerekmektedir.
Performans Esaslı Bütçeleme sisteminin temel unsurları stratejik plan, planın yıllık uygulaması
olan performans programı ve performans programı kapsamında neler yapıldığını gösteren
faaliyet raporudur. Stratejik plan ve performans programları ile Belediyemizin temel politika
hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; öngörülen hedeflere ilişkin
gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Performans hedeflerinin uygulama süreç ve sonuçları belirli dönemlerde takip edilmekte,
performans gerçekleşmeleri değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hedeflenen ve gerçekleşen
değerler karşılaştırılmakta, sapmalar ve sapma nedenleri araştırılmakta, başarı aralıkları tespit
edilmektedir.
2020 Mali Yılı Performans Programında yer alan 356 adet performans göstergesi izlenmiş,
gerçekleşme verileri kayıt altına alınmış ve gerçekleşme değerlerinin hedef değerler ile
karşılaştırılması sonucunda başarı aralıkları tespit edilmiştir. Tespit edilen başarı aralıklarına
karşılık gelen puanlar belirlenmiş ve tabloda da görüldüğü üzere uygun renk atamaları
yapılmıştır.

Performans Göstergeleri Başarı Düzeyi Değerlendirme Sistemi

Gerçekleşme Aralığı

Kategorik Renk Kodu

Başarı Düzeyi

Puan Durumu

Hedef Üstü

5

% 85-114

Çok İyi

5

% 70-84

İyi

4

% 55-69

Orta

3

% 45-54

Zayıf

2

Çok Zayıf

1

% 115 ve üstü

Hedefe Ulaşılmıştır.

% 0-44

Performans Göstergelerin Başarı Düzeyine Dağılımı (Adet)
44

Hedef Üstü

195

Çok İyi

15

İyi
Orta
Zayıf
Çok Zayıf

11
13
78

339
339

www.kocaeli.bel.tr
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4- Performans Bilgi Sisteminin
Değerlendirilmesi

“Performans Sonuçları Tablosu” başlığı altında yer alan performans göstergelerimiz; Ana
Hizmet Alanlarına göre gösterilmiş, gerçekleşmeler hedef değerleri ile karşılaştırılmış ve
sapma nedenlerine yer verilmiştir. Stratejik alan ve hizmet alanları bazında hazırlanmış olan
göstergelerin başarı düzeyleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Dönüşüm Alanlarına Göre Başarı Düzeyleri (%)
79,18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı’nda yer alan performans
göstergelerinin gerçekleşme verileri ilgili birimlerden belirli periyotlarla Yönetim Bilgi
Sistemleri’nde bulunan Yatırım Performans İzleme Sistemine girilmekte ve gösterge
gerçekleşme değerleri hedef değerler ile mukayese edilerek, başarı aralıkları tespit edilmektedir.
Tespit edilen başarı aralıklarına karşılık gelen puanlar belirlenerek, başarı kategorilerine uygun
renk atamaları yapılmaktadır. Puanlandırma ve renk atama işlemleri aşağıda belirtilen esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

88,42

59,44

Performans Göstergeleri Başarı Düzeyi Değerlendirme Sistemi

Gerçekleşme Aralığı
% 115 ve üstü

Kentsel Dönüşüm

Toplumsal Dönüşüm

Kurumsal Dönüşüm

Hizmet Alanlarına Göre Performans Başarı Düzeyleri (%)

88,67

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

91,00

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

70,86

Afet Yönetimi Hizmetleri

80,00

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

59,17

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

67,33

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

87,07

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

97,33

Akıllı Şehir Hizmetleri
Bu doğrultuda; 2020-2024 Stratejik Planının uygulamasının ilk yılı olan 2020 Mali Yılı
Performans Programı’nda yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda, Belediyemizin
performans başarı düzeyi % 78,20 olarak ölçülmüştür.
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5

% 85-114

Çok İyi

5

% 70-84

İyi

4

% 55-69

Orta

3

% 45-54

Zayıf

2

Çok Zayıf

1

Sürekli iyileştirme felsefesinden hareketle, Yatırım Performans İzleme Sistemi, kurum kültürünü
de dikkate alınarak analiz etmekte, değerlendirmekte ve sistemin daha etkin olarak yürütülmesi
için gerekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. Stratejik Planın ve Performans Programının
izlenmesine yönelik iyileştirme çalışmaları, hazırlanmış olan performans programlarını ve
uygulamalarını takip ederek, hata ve eksikliklerini tespit etmek, uygulayıcıların görüş ve
önerilerini almak, iyi uygulamaların kurumsal sistemimize adaptasyonunu sağlamak suretiyle
yapılmaktadır.
Sırrı Paşa Konağı

45,88

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Puan Durumu

Bu değerlendirme sistemi ile her bir gösterge gerçekleşmesi stratejik amaçlar ve hedefler
bazında ayrı ayrı puanlanarak değerlendirilmektedir.

81,90

Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

Başarı Düzeyi

Hedef Üstü

% 0-44

72,44

Ulaşım Hizmetleri

Kategorik Renk Kodu
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IV. KURUMSAL
KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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A- GÜÇLÜ VE

İYİLEŞTİRİLECEK
YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
•

•

Vatandaşlarımız ve STK lar başta olmak
üzere, tüm şehir paydaşları ile interaktif,
etkin iletişim ağlarının varlığı,
Doğa ve Çevre duyarlılığının üst düzeyde
olması ve bu alanda artarak büyüyen
çalışmaların yapılması,

•

Güçlü kurumsal imaja sahip olunması,

•

Tüm hizmet alanlarında, belediye
tesis ve faaliyetlerinin şehir genelinde
yaygınlığı,

•

Kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkan
bir belediyecilik anlayışının olması,

•

Şehir ve kırsal arasındaki hizmet
farklarını azaltan fiziki ve sosyal altyapı
çalışmalarına önem verilmesi,

•

Bilişim altyapısının güçlü olması,

•

Cenaze hizmetlerinin kaliteli ve hızlı
olarak sunulması,

•

Bütçe ve mali kaynakların etkin
yönetimi,

•

Ekip ruhuna sahip, tecrübeli ve nitelikli
personele sahip olunması,

•

Merkezi ve yerel yönetim arasında
işbirliğinin güçlü oluşu,

•

Sahipsiz hayvanlara yönelik beslenme
ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması,

•

Kurumlar arası etkili iletişim ve işbirliği,

•

Coğrafi Bilgi Sistemleri faaliyetlerinin
gelişmişliği ile vatandaşlarımıza,
kamu kurum ve kuruluşlarına kolaylık
sağlaması.

2020 Faaliyet Raporu

B- FIRSATLAR VE
TEHDİTLER

İYİLEŞTİRİLECEK YÖNLER

FIRSATLAR

TEHDİTLER

•

Katı atık rehabilite hizmetleri,

•

•

•

Bisiklet, yaya ve engelli öncelikli yolların
arttırılması,

Birçok turizm faaliyetine elverişli bir
doğaya sahip olması,

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri
tehdidi altında olması,

•

•

Doğal afet riskleri barındırması,

•

Hizmet binalarının fiziki olarak yetersiz
olması,

Vatandaşların çevre bilinci konusunda
hassasiyetinde artış olması,

•

•

Hızlı nüfus artışının olması,

•

Hizmet ve Faaliyetlerin daha iyi
tanıtılması için haber sayısının
arttırılması,

Hava, kara ve deniz ulaşımı imkanlarının
olması,

•

•

Lojistik açıdan kentin önemli bir
konumda bulunması,

Artan araç sayısı nedeniyle güçlüklerin
yaşanması,

•

•

Zabıta ekip sayısının arttırılması,

•

•

Hizmet içi eğitim ve seminerler eğitim
ihtiyaç analizleri sonucunda artırılarak
devam edilmesi,

Tarihi-kültürel miras değerlerine ve
doğal güzelliklere sahip olması,

Olası mevzuat değişiklikleri veya
ekonomik daralma nedeniyle belediye
gelirlerinin düşmesi,

•

Kamu kurum ve kuruluşlarına coğrafi
bilgi sistemlerinin altyapısının
kullandırılması ve işbirliği ile çalışmaya
açık olması,

•

Sanayi tesislerine bağlı çevre ve sağlık
sorunları,

•

Belediyelerin görev ve sorumluluklarının
genişlemesine rağmen gelir arttırıcı
düzenlemelerin yapılmaması,

•

Şehirde faaliyet gösteren firmaların
merkezlerinin il dışında olması.

•

Acil ulaşım yollarının arttırılması ve
olası tedbirler,

•

Üniversitelerle işbirliğinin geliştirilerek
arttırılması.
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•

Bilişim üslerinin varlıkları ve teknolojik
gelişmelerdeki ivmenin yükselmesi,

•

Genç nüfus oranının yüksek oluşu,

•

Kentte üniversitelerin varlığı,

•

Teknolojik gelişmelerdeki ivmenin artışı,

•

Ulusal ve uluslararası kuruluşların proje
fonlarının varlığı.

345
345

www.kocaeli.bel.tr

2020 Faaliyet Raporu

V- ÖNERİ VE
TEDBİRLER
• Hizmet ve faaliyetlerin daha iyi tanıtılması için haber sayısının
artırılmasının yanı sıra haberlerin fotoğraf, video vb. görsel
unsurlarla desteklenmesi, ayrıca sosyal medyanın etkin kullanılması,
• Pandeminin oluşturduğu etki göz önünde bulundurularak, , toplumsal
analiz ve anketler ile paydaşlar arası ilişkilerin arttırılması ve hayata
geçirilen yenilikçi projelerin çoğaltılması,
• Çeşitli STK’lar ile işbirliğine gidilerek kültürel zenginliklerini
yaşatma ve Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini daha yakından
tanımalarını sağlamak üzere faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
• Kurum kültürü, mesleki bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik
kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması,
• Marmara Denizi ve İzmit Körfezi’nin olası kirliliklerin önüne
geçilebilmesi için İstanbul, Yalova ve Kocaeli illerinin ortak hareket
edebilmesi hususunda çalışmaların arttırılması,
• Çevre kirliliği ile mücadelede etkin rol kazanılması ve atık yönetimi
alanındaki politikaların belirlenmesinde Üniversitelerimiz ve
bilimsel araştırma kurumları ile yürütülen proje çalışmalarının hız
kesmeden devam etmesi,
• Toplu taşıma hizmet kalitesinin artırılması ile ilgili; ilçelerde faaliyet
gösteren İşletme ve kooperatiflerin birleştirilmesi, gelir havuzları
oluşturulması, tüm işletmelerin yer aldığı bir aktarmalı biniş
uygulamasına geçilmesi.
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VI- EKLER
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;

Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye
raporlandığını beyan ederim.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

İdaremizin 2020 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını
bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında
bilgim olmadığını beyan ederim.

(Kocaeli - 23/03/2021)

(Kocaeli - 26/03/2021)

Ali İhsan ÖZGÜR

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN

Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
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