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BAŞKANIN SUNUŞU
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      5- Sunulan Hizmetler
      6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
      7- İç Denetim
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 
B- Temel Politikalar ve Öncelikler 
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
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      4- Diğer Hususlar 
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İHTİSAS KOMİSYONLARI
(29.03.2009’a Kadar)

MECLİS KATİPLERİ

1- Recep KAYA
2- Metin KÜÇÜKKOĞULLARINDAN
3- Latif AYDEMİR

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ

1- Mevlüt HEPSEVEN
2- Ahmet Hamdi SÖNMEZ

ENCÜMEN ÜYELERİ

1- Şerafettin YANOVA
2- Zeki BEKTAŞ
3- Güven YALÇIN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

1- Mevlüt HEPSEVEN 
2- Ahmet Hamdi SÖNMEZ
3- Recep KAYA
4- Ahmet MÜFTÜOĞLU
5- Ayla ÖZKAN

ESNAF KOMİSYONU

1- Mehmet ALAŞ 
2- Nejat YAYLACIKORAL
3- Recep KAYA
4- Salih BÖLUK
5- Latif AYDEMiR

İMAR KOMİSYONU 
  
1- Funda KUMOVA
2- Siracettin ALTUN
3- Cemal EROĞLU
4- Dursun ÇETIN
5- Cengiz DERİCİ

HUKUK KOMİSYONU
  
1- Şevket TUNCA
2- Mehmet ALAŞ
3- Ayten ARIKAN
4- Mehmet ÇALMAZ
5- Mehmet ÖZ

ÇEVRE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
  
1- Siracettin ALTUN
2- Ahmet Hamdi SÖNMEZ
3- Şevket TUNCA
4- Hakan GÜLEN
5- Mehmet Emin ALTAS

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ
  
1- Siracettin ALTUN
2- Hakan GÜLEN
  
YEREL GÜNDEM 21 ÜYELERİ

1- Siracettin ALTUN
2- Cengiz DERiCi

 
DENETİM KOMİSYONU
  
1- Şaban HÜNKAR
2- Kadir YILDIZ
3- Bulent  ÇETİNKAYA
4- Ahmet MÜFTÜOĞLU
5- Salih BÖLÜK



İHTİSAS KOMİSYONLARI
(01.04.2009’dan İtibaren)
5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi gereğince Belediye Meclisi Üyeleri arasından en az 3, en fazla 5 kişiden oluşur.Görev sürelerini 1 yılı geçmemek üzere Meclis 
belirler.Her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.Nüfusu 10.000 üstündeki Belediyelerde Plan 
ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu kurulması zorunludur.İmar Komisyonunun çalışma süresi 10 gün Diğer Komisyonların 5 gündür.Denetim Komisyonu 
her yıl ocak ayında Meclis üyeleri arasından seçilir 3’ten az 5’ten çok sayıda olamaz. Çalışma süresi 45 gündür.
Bütçe Komisyonunun Bütçeye rastlayan dönemde çalışma süresi 20 gündür.

MECLİS KATİPLERİ

1- Ercan KAHYA (Asil)
2- M.Barış AYSAL(Asil)
3- Ramadan DİNÇSEVER (Yedek)
4- Mehmet AKSU (Yedek)

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ

1- Enver DÜNDAR
2- Mustafa KUNDAKÇI

ENCÜMEN ÜYELERİ

1- Mustafa TOSUNLAR
2- Mustafa İDUĞ
3- Zeynel Abidin FİDAN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

1- Hüseyin HAMAMCILAR
2- Erol MUTLU
3- Muammer ULUOCAK
4- Ercan KAHYA
5- Haşim AYTEN

ESNAF KOMİSYONU

1- Nejat YAYLACIKORAL
2- Mehmet SOYDAN
3- Mehmet Barış AYSAL
4- Zeynel Abidin FİDAN
5- Salih Bölük

İMAR KOMİSYONU 
  
1- Ramazan AKYURTLAKLI
2- Mehmet ÇITAK 
3- Kudret YİĞİT 
4- Hasan YERAKAR 
5- Yahya YILDIZ 

HUKUK KOMİSYONU
  
1- Şenay BİÇER 
2- Sadık ÇAĞLAYAN 
3- Mehmet SOYDAN 
4- Mehmet AKSU 
5- Reyhan KÜÇÜKBAY

ÇEVRE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU
  
1- Hafize BAŞER 
2- Erol MUTLU 
3- Metin ATMACA 
4- Muammer ULUOCAK
5- Özen KIZILIRMAK

EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ
  
1- Adnan HOCAOĞLU (Asil)
2- Özen KIZILIRMAK (Yedek)
  
KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
  
1- Hafize BAŞER 
2- Şenay BİÇER 
3- Hüseyin HAMAMCILAR
4- Zeynel Abidin FİDAN
5- Reyhan KÜÇÜKBAY
  
KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
  
1- Muhammet YILDIZ (Asil)
2- Mehmet AKSU (Asil)
3- Dursun ÇETİN (Asil)
4- Olgun ATİLA (Yedek)
5- Şenay BİÇER (Yedek)
6- Ramadan DİNÇSEVER (Yedek)
  
DENETİM KOMİSYONU
  
1- Ercan KAHYA 
2- Hüseyin HAMAMCILAR
3- Muammer ULUOCAK
4- Mehmet SOYDAN 
5- Salih BÖLÜK 





Sevgili Bornova’lı Hemşehrilerim, 

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinin ardından geçen bir yıl sonrasında “Bornova Belediyesi” olarak ger-
çekleştirmiş olduğumuz çalışmalarımız ile sizlerle birlikteyiz. Bornova’mızda mekanın ve toplumsal 
yaşamının şekillendirilmesi amacıyla, kentimizin vizyonunun, belediyemizin misyonunun ve strate-
jik amaç ve hedeflerimizin belirlenmesinde sizlerin de katılımı ile hazırlamış olduğumuz “Stratejik 
Plan”ımız doğrultusunda ortaya koyduğumuz faaliyetlerimizi bir bir hayata geçirdik. 2010 yılı Per-
formans Programımızdaki söz konusu faaliyetler bu yılın projeler yılı olacağını ortaya koymuştur. 
Bildiğiniz gibi 2008 yılından planlanarak oluşturulan 2009 yılında başlatılan 20 milyon TL’ye varan 
yatırımlarımızın (Mevlana Toplum Merkezi, Naldöken Kültür Merkezi, Kızılay Konukevi, Pınarbaşı 
Rekreasyon Alanı) tamamını bitirdik ve çok yakında sizlerin de katılımlarıyla açılışlarını gerçekleş-
tireceğiz. Bunlardan Mevlana Toplum Merkezimizin yapım amacını değiştirerek Toplum ve Bilim 
Merkezine dönüştürdük. Diğer yandan, Bornova Merkez pazaryeri de dahil olmak üzere Mevlana, 
Doğanlar, Işıkkent, Evka-4, Çamkule, Serintepe Kandere  pazaryerlerimiz, Organik Pazar, Köy Paza-
rı, Dramalılar Köşkü restorasyonu, Işıkkent Tarihi Köprü restorasyonu, Bornova Büyük Çarşı Sokak 
Sağlıklaştırma Projemiz, Atatürk Kitaplığı Restorasyon Projemiz, Altındağ Kapalı Spor Salonumuz, 
Çamdibi Sosyal Tesislerimiz, Evka-4 Hobi Bahçemiz, Çevre Parkımız, Pınarbaşı Sağlık Köyü Projemiz 
kapsamındaki Halk Sağlığı Evi ve Çocuk Sağlığı ve Eğitim Merkezimiz de Ege Üniversitemizin sağlık 
personeli desteği ile 2010 yılında gerçekleştirecek olduğumuz yatırımlarımız arasında yer alacak 
olanlardır. Kentimizde mevcut yeşil alanların artırılması çalışmalarımıza hız vererek 1 yıl içerisinde 
yeşil alan miktarını % 20 oranında artırdık. Çevre bilincimiz halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü 
kirleticiye karşı halkımızın yanında ve halkımızla birlikte müdahale etmemizi sağladı. Bu kapsamda 
taş ocakları ve baz istasyonlarına karşı yasal çerçevede gereken önlemlerimizi almaya devam ediyo-
ruz. Bildiğiniz üzere, spor, Bornova’mızın, özellikle de Çamdibi ve Altındağ bölgemizin, en önemli sos-
yal faaliyetleri arasında yer almaktadır. Amatör spor kulüplerimizin başarıları hepimizin gurur kayna-
ğıdır. Bu bağlamda gelecek sezonda Bornova ilçemizden 5 kulüp takımımızın (Yeşilova, Yeni Bornova, 
Öz Çamdibi, Çamdibi ve Bornova Altınyıldız) süper amatör ligde mücadele edecek olması bizlere ayrı 
bir mutluluk vermektedir. Bornova Belediyemizin Spor tesislerinin bakımı, çimlendirilmesi, yenilen-
mesi vb çalışmalarımız da spora destek anlamında kesintisiz devam etmektedir. 2010 yılı içerisin-
de ayrıca eski adıyla Tuborg tesisleri olarak anılan Bornova Belediye Spor Kulübü Tesislerimizin de 
tümüyle yenilenmesi, konaklama imkanının yaratılması ve açık yüzme havuzlarının dahil edilmesi 
sonucu yüzme sporları, su topu, kapalı salon sporlarının tamamının modern koşullarda yapılabilmesi 
de mümkün olacaktır. Diğer yandan, Beko Basketbol liginde mücadele eden basketbol takımımızın 
başarıları, Teknosa Türkiye Kupasında yarı finale kalması Bornova’mızın adının tüm yurtta tanınır ve 
söylenir olmasına neden olmuştur. Mütevazi bir bütçe ile amatör takım ruhu ve anlayışıyla ve büyük 
oranda sponsor desteğiyle gelinmiş bulunan bu büyük başarıdan dolayı aldığımız güzel tepkilerle siz 
sevgili hemşerilerimizce de memnuniyetle ve gururla karşılanmaktadır. Belediyemiz, sosyal ve kül-
türel faaliyetleri ve sosyal projeleri ile de siz değerli hemşerilerimizin yanında olmaya devam ediyor. 
Hamile kadınlarımızın gebelik sürecinde sağlık ekiplerimizce kontrol altında tutulacağını ve Anne 
Çocuk Sağlığı, Lider Kadın eğitimlerimize de aralıksız devam edecektir. Yola çıkarken hedeflediğimiz 
daha insanca bir yaşam için birlikte yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışıyla siz hemşerilerimize 
hiçbir ayırım gözetmeksizin, doğaya, tarihi dokuya ve insana saygı çerçevesinde, güler yüzlü ve yapıcı 
anlayış ile çalışmalarımıza aralıksız devam etmeye kararlıyız. Bütün çabamız daha çağdaş Bornova’yı 
birlikte yaratabilmektir. 

Bunları yaparken belediye meclisimizin her konuda örnek gösterilebilecek şekilde uyum içinde ça-
lışması ve kararlar alması, hizmetlerimizin bir bütün halinde ve daha çabuk gerçekleşmesinde etken 
olmuştur. Bu çalışmalarından dolayı tüm meclis üyelerimize ve özveriyle görev yapan belediye per-
soneline, muhtarlarımıza, üniversitelerimize, sivil toplum örgütü, oda ve dernek başkan ve yönetici-
lerimize, ayrıca yatırım ve hizmetlerimizi yakından izleyen, katkı, destek, öneri ve şikayetlerini sunan 
Bornova halkına, bizi yakından takip eden basınımıza gönülden teşekkür ederim. 

Bornova’daki yatırım ve hizmetlerimizin gerçekleşmesinde her konuda yardım ve desteklerini gör-
düğümüz Valimiz Sayın M. Cahit Kıraç’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu’na, 
Kaymakamımız Sayın Hakkı Uzun’a, halkımız ve meclisimiz adına teşekkür ederim. Birlik, beraberlik 
ve dayanışma içinde Bornova’yı çağdaş bir kent haline getireceğimiz inancıyla hepinize saygı ve sev-
gilerimi sunarım. 

Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR 
BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI
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A- MiSYON - ViZYON ve iLKELER

MİSYON

125 yıldır güvenilir ve sağlam bele-
diyecilik anlayışıyla, güçlü ve istik-
rarlı finansal performans gösteren, 
İzmir’in tüm önemli belediyeleri 
arasında güçlü bir varlığı olan, tüm 
uygulamarda tam anlamıyla mü-
kemmel hizmet vermek ve vatan-
daşların ödediği vergilerin kıymetini 
bilen, var olduğu toplum ve çevreye 
duyarlı, deneyim ve birikimlerin-
den yararlanarak geleceğe umut ve 
azimle bakan öncü belediye olmayı 
sürdürmektir.

ViZYON

İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, 
gereksinimlerini çağdaş koşullarda 
sağlayabileceği, belediye hizmet-
lerinin kentin tüm noktalarına eşit, 
kaliteli ve hızlı ulaştığı belediye ola-
bilmektir.

 İLKELER

- Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik  
- Hizmetlerde sürdürebilirliğin sağlanması
- Karar alma ve uygulamada şeffaflık  
- İnsan ve çevre haklarına saygılı olmak
- Uygulanabilir proje üretmek
- Yönetimde katılımcılığı sağlamak
- Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti 
- Hizmetlerde adalet ve eşitlik

5393 Sayılı Belediye Kanununa göre, Belediyenin Görev ve 
Sorumlulukları ;

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla ;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yar-
dım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandır-
ma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve 
spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi 
ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir beledi-
yeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma 
evleri açar.
b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 
yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını kar-
şılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat 
varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekân-
ların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını 
yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa 
edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi 
ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara 
belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle 
sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 
uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

// B - Yetki Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları ;
MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır ;

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşıla-
mak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkar-
mak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen 
cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belir-
tilen izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve 
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve 
harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, 
su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yap-
tırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri 
suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağ-
lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçla-
rı, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, 
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, 
ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak 
ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıy-
la, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, ka-
mulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, 
tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

* Misyon, Vizyon ve İlkeler 2006 - 2010 Stratejik Plan Dönemini Kapsamaktadır.
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Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın gö-
rüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek 
üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz 
veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine ge-
tirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’nci madde-
deki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sı-
nırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis 
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim ku-
rumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma 
gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli 
veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında ya-
pılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük 
bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve dü-
şüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması 
yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş 
sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri 
belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı 
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye ta-
rafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet ; 

MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun ya-
rarlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve 
kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından 
muaftır.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezba-
ha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işlet-
mek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına 
izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların 
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması 
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, 
cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini 
gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan 
gıda dışı malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye 
etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat 
toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) de-
polama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depola-
ma alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşıma-
larda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve 
toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman 
ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, so-
kak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek 
ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediye-
leri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

1- FİZİKSEL YAPI
1.1- HİZMET BİNALARI

1-Başkanlık Hizmet Binası
2-Engelliler Merkezi
3-Işıkkent Şube Binası
4-Altındağ Şube Müdürlüğü
5-Bornova Belediyesi Şehir Stadyumu
6-Yusuf Tırpancı Spor Sahası
7-Taç Sanayi Futbol Sahası
8-Doğanlar Futbol Sahası
9-5. Sanayi Sitesi Futbol Sahası
10-Veterinerlik Binası
11-İçtaş Hizmet Binası
12-Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi
13-Atatürk Kitaplığı

Belediyemize ait toplam 1083 adet taşınmaz bulunmaktadır.

// C- İdareye İlişkin Bilgiler 14-Zabıta Müdürlüğü
15-Belediye Hizmet Binası (Eski Bina)
16-Şantiye Binası (Naldöken)
17-Çamdibi Şube Binası
18-BELGEM
19-Altındağ Rekreasyon Alanı Tiyatro Binası 
20- Taşdemirler İş Merkezi 1.3.5. kat bürolar (İZBAŞ)
21- Nikah ve Meclis Salonu (Büyükpark)
22- Kızılay Mahallesi Toplum Merkezi Binası 
23- Altındağ Merkez Mahallesi Toplum Merkezi Binası
24-Pınarbaşı Şube Müdürlüğü
25-Naldöken Kültür Merkezi 
26-Mevlana Mahallesi Toplum Merkezi
27-Çamdibi Kapalı Pazaryeri Şehir Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisi
1.2- SOSYAL ALANLAR
1.2.1. Lojmanlar
 Lojman Sayısı: 25 Adet
 Lojman Bürüt Alanı: 151m² + 170 m² + 105 m² + 114 m²
 Dolu Lojman Sayısı: 23 Adet
1.3- ARŞİV ALANLARI
 Arşiv Sayısı: 1 Adet
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// 2.2.-Belediye Yöneticilerinin Özgeçmişleri

Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR / Bornova Belediye Başkanı

20.11.1962 tarihinde Bornova’da doğdu.
Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 1984 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Lisans, 1988 
yılında E. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1989-1993 yıllarında 
Freedom From Hunger (Açlıkla Mücadele) bursu ile İngiltere, Cranfield Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. 
1997 yılında Yardımcı Doçent ve Üniversite Doçenti ile 2004 yılında Profesör unvanına hak kazandı. İyi derecede İngilizce 
bilen Sındır, orta derecede Almanca ve Fransızca bilmektedir. 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler 
Seçimine, Cumhuriyet Halk Partisi’nden Bornova Belediye Başkan adayı olarak girerek Bornova Belediye Başkanlığına 
seçilen Sındır bu görevine devam etmektedir.  

Dr. S. Sırrı AYDOĞAN / Bornova Belediye Başkanı        (29.03.2009’a Kadar)

21.07.1947 tarihinde Bornova’da doğdu.
Evli ve üç çocuk babası olan Dr. S. Sırrı AYDOĞAN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1977 – 1980 tarihleri arasın-
da Bornova Belediye Başkanlığı yapan Dr. S. Sırrı AYDOĞAN, 18.03.2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Bornova Bele-
diye Meclis üyesi olarak seçildi. Bornova Belediye Başkanlığı görevine, 28.06.2004 tarihinde Bornova Belediye Meclisinde 
yapılan seçimi kazanarak başlayan Dr. S. Sırrı AYDOĞAN 29.03.2009’da görevini tamamlamıştır.
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Lütfi TAVŞANLI / Koordinatör Başkan Yardımcısı

26.03.1949 tarihinde Afyon’da doğdu.
Evli ve iki çocuk babası olan Lütfi TAVŞANLI, Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 
mezunudur. 26.05.1976 tarihinde İzmir Belediyesi Mezbaha Müdürlüğünde Memur olarak göreve başlayan Lütfi TAVŞAN-
LI, sırasıyla Sayman, Tanzim Satışlar Müdür Yardımcısı, Şube Amiri, Temizlik İşleri Müdür Yardımcısı ve Başkan Yardımcısı 
olarak görev yaptı. 23.06.1994 tarihinde Çiğli Belediye Başkanlığına Başkan Yardımcısı olarak naklen atanan Tavşanlı, 
18.07.2001 tarihinde emekli oldu. 15.05.2009 tarihinde açıktan atanmayla Belediyemizde  Koordinatör Başkan Yardımcısı 
olarak göreve başlamış olup görevine devam etmektedir.

Ali AYKUT / Başkan Yardımcısı

01.03.1954 tarihinde Denizli’nin Çal ilçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk babası olan Ali AYKUT, Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunudur.   
17.12.1979 tarihinde Bornova Belediye Başkanlığında Su İşleri Amiri olarak göreve başlayan Ali AYKUT, Belediyemizde 
sırasıyla İnşaat Şube Şefi, Mühendis, Şube Müdürü ve Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmış olup 17.09.1999 tarihinde 
Belediyemizde Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış olup görevine devam etmektedir.

Zerrin GENÇTÜRK / Başkan Yardımcısı

18.09.1960 tarihinde Ankara’nın Elmadağ ilçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk annesi olan Zerrin GENÇTÜRK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü mezunudur. 01.11.1982 tarihinde Elmadağ Belediye Başkanlığında Şehir Plancısı olarak göreve başlayan Zerrin 
GENÇTÜRK, sırasıyla T.C. Ziraat Bankası, Ankara ve Mamak Belediye Başkanlığı ile Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığında Şehir Plancısı olarak görev yapmış olup 25.05.1994 tarihinde Belediyemize Başkan Yardımcısı olarak nak-
len atanarak göreve başlamış olup görevine devam etmektedir.

Sermet PINAR / Başkan Yardımcısı

22.04.1958 tarihinde Aydın’ın Germencik ilçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk babası olan Sermet PINAR, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisli-
ği Bölümü mezunudur. 16.06.1983 tarihinde Yenişakran Belediye Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak göreve başlayan 
Sermet PINAR, 14.05.1992 tarihinde Kurumumuza İnşaat Mühendisi olarak naklen atandı. Belediyemizde de sırasıyla 
İnşaat Mühendisi, Fen İşleri Müdür Vekili, Işıkkent Şube Müdürü, Çamdibi Şube Müdürü ve Fen İşleri Müdürü olarak görev 
yapmış olan Pınar, 08.03.2007 tarihinde Belediyemizde Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış olup görevine devam 
etmektedir.
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Orhan ŞAYLAN / İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V.

30.06.1979 tarihinde Burdur’un Yeşilova ilçesinde doğdu.
Evli olan Orhan ŞAYLAN, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 20.12.2000 tarihinde Marmaracık Belediye 
Başkanlığında Başkatip olarak göreve başlayan Şaylan, 09.04.2007 tarihinde Kurumumuza naklen atandı. Belediyemiz 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde Şef olarak görev yapan Şaylan, Belediyemizde İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğünde Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Ali Rifat MATER / Yazı İşleriMüdürü

18.10.1952 tarihinde İzmir’de doğdu.
Evli ve üç çocuk babası olan Ali Rifat MATER, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü mezunudur. 13.03.1978 
tarihinde Belediyemizde Tahakkuk Şefi olarak göreve başlayan Ali Rifat MATER, sırasıyla Belediyemizde Sular Amiri; 
ESHOT Genel Müdürlüğünde, Abonman Şef Yardımcısı; TEK Sınırlı Sorumlu Ege Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlü-
ğünde Şef olarak görev yaptıktan sonra yine 22.09.1987 tarihinde Belediyemize Personel Müdürü olarak naklen atandı. 
Daha sonra sırasıyla Pınarbaşı Şube Müdürü Yardımcısı, Arşiv Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Personelden Sorumlu Başkan 
Danışmanı ve Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yapan Mater, Belediyemizde Yazı İşleri Müdürü olarak görevine devam 
etmektedir.

Mustafa ACAR / Hukuk İşleri Müdür V.

12.01.1967 tarihinde Kayseri’de doğdu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 03.03.1994 tarihinde Kurumumuzda Avukat olarak göreve başlayan 
Acar, Belediyemizde Hukuk İşleri Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Aysel ÖZKAN / Başkan Yardımcısı

18.09.1966 tarihinde Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğdu.
Evli ve bir çocuk annesi olan Aysel ÖZKAN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. 15.09.1985 tarihinde Sağlık 
Bakanlığında göreve başlayan Aysel ÖZKAN, 15.10.1991 tarihinde Çankaya Belediye Başkanlığına; 27.04.1998 tarihinde de 
Kurumumuza Ziraat Mühendisi olarak naklen atandı. Belediyemizde Ziraat Mühendisi ve Park ve Bahçeler Müdürü olarak 
görev yapmış olan Özkan, 08.03.2007 tarihinde  Belediyemizde Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamış olup görevine 
devam etmektedir.
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Ekrem KIZILGÖZ / Teftiş Kurulu Müdür V.

21.10.1966 tarihinde Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğdu.
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 06.07.1992 tarihinde Çan-
kaya Belediye Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ekrem KIZILGÖZ, 24.04.2006 tarihinde Kurumu-
muza açıktan atandı.  Kurumumuzda Müfettiş olarak göreve başlayan Kızılgöz, Belediyemizde Teftiş Kurulu Müdür Vekili 
olarak görevine devam etmektedir. 

Cemile BEKTAŞ / Mali Hizmetler Müdür V.

20.07.1970 tarihinde Kayseri’nin Sarız İlçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk annesi olan Cemile BEKTAŞ, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 
15.03.1990 tarihinde Kurumumuzda memur olarak göreve başlayan ve daha sonra Belediyemizde Muhasebe Yetkilisi 
olarak görev yapan Bektaş, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Kamıran ÖZAYDIN / Fen İşleri Müdürü

02.06.1957 tarihinde İzmir’in Karaburun İlçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk babası olan Kamıran ÖZAYDIN, Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. 23.07.1985 tarihinde Kurumumuzda Makine Mühendisi olarak göreve başlayan 
ve Belediyemizde sırasıyla Atölyeler Müdürü, Fen İşleri Şantiye Şefi, Vasıtalar ve Atölyeler Müdürü ve Temizlik İşleri Mü-
dürü olarak görev yapan Özaydın, Belediyemizde Fen İşleri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Erdoğan YILDIZ / Zabıta Müdür V.

01.04.1963 tarihinde Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.
Evli ve üç çocuk babası olan Erdoğan YILDIZ, lise mezunudur. 03.09.1985 tarihinde İzmir Kapalı Cezaevinde İnfaz ve Ko-
ruma Memuru olarak göreve başlayan Erdoğan YILDIZ, 05.10.1989 tarihinde Kurumumuza Tebliğ Memuru olarak naklen 
atandı. Belediyemizde sırasıyla Zabıta Memuru ve Zabıta Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Yıldız, Belediyemizde 
Zabıta Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.
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Haluk Dora YARUTKAN / Park ve Bahçeler Müdürü

06.03.1958 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu.
Evli ve bir çocuk babası olan Haluk Dora YARUTKAN, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur. 26.11.1981 tarihin-
de Kurumumuzda Ziraat Mühendisi olarak göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla Parklar Amiri, Park ve Bahçeler 
Müdürü ve Vasıtalar ve Atölyeler Müdürü olarak görev yapan Yarutkan, Belediyemizde Park ve Bahçeler Müdürü olarak 
görevine devam etmektedir.

Kazım ATALAN / Temizlik İşleri Müdürü

13.04.1945 tarihinde Manisa’da doğdu.
Evli ve üç çocuk babası olan Kazım ATALAN, Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu 
mezunudur. 31.10.1980 tarihinde İzmir Belediye Başkanlığında Temizlik İşleri Mıntıka Amiri olarak göreve başlayan ve 
Belediyemizde sırasıyla Personel Müdürü, Temizlik İşleri Müdürü, Gelir Müdürü ve Zabıta Müdürü olarak görev yapan 
Atalan, Belediyemizde Temizlik İşleri Müdürü olarak görevine devam etti.

Doğan Alparslan DEMİR / Sağlık İşleri Müdür V.

19.05.1961 tarihinde Manisa’da doğdu.
Evli ve iki çocuk babası olan Doğan Alparslan DEMİR,  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.  25.01.1985 tarihinde 
Sağlık Bakanlığında Tabip olarak göreve başlayan Doğan Alparslan DEMİR, 05.12.1996 tarihinde Kurumumuza Sağlık 
İşleri Müdürü olarak açıktan atandı. Belediyemizde Sağlık İşleri Müdürlüğünün yanı sıra Çevre Koruma ve İktisat işleri 
Müdür Vekili olarak da görev yapan Demir, Belediyemizde Sağlık İşleri Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Beyhan KURT / İmar ve Şehircilik Müdür V.

16.03.1961 tarihinde Bornova’da doğdu.
Evli ve bir çocuk annesi olan Beyhan KURT, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü 
mezunudur. 25.07.1985 tarihinde Kurumumuzda Mimar olarak göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla İmar Servisi 
Şefi, İmar Amiri, Yapı Kullanma Şefi ve İmar Müdür Vekili olarak görev yapan Kurt, Belediyemizde İmar ve Şehircilik Müdür 
Vekili olarak görevine devam etmektedir.
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Çiğdem Ziylan TAŞKIN/ Özel Kalem Müdürü

04.03.1968 tarihinde Bornova’da doğdu.
Evli ve bir çocuk annesi olan Çiğdem ZİYLAN TAŞKIN, lise mezunudur. 14.10.1993 tarihinde Kurumumuzda Memur olarak 
göreve başlayan ve Belediyemizde BİMER Yetkilisi olarak görev yapan Ziylan Taşkın, Belediyemizde Özel Kalem Müdürü 
olarak görevine devam etti.

Mustafa Yaşar TAŞKIN /Etüd Proje Müdür V.

28.02.1964 tarihinde İzmir’de doğdu.
Evli ve bir çocuk babası olan Mustafa Yaşar TAŞKIN, Selçuk Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve 
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü mezunu olup; Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını 
tamamladı. 11.07.1988 tarihinde Mamak Belediye Başkanlığında Mühendis olarak göreve başlayan Taşkın, 31.03.1997 
tarihinde Kurumumuza naklen atandı. Belediyemizde Harita Mühendisi olarak görev yapan Taşkın, Belediyemizde Etüd 
Proje Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Yılmaz DİLEK / Destek Hizmetleri Müdür V.

14.12.1964 tarihinde Tokat’da doğdu.
Evli olan Yılmaz DİLEK, Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik – Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. 
14.10.1993 tarihinde Kurumumuzda göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla Basın Danışmanı ve Kültür ve Sosyal İş-
ler Müdür Vekili olarak görev yapan Yılmaz DİLEK, Belediyemizde Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görevine devam 
etmektedir.

Zümral YAKAN / Ruhsat ve Denetim Müdür V.

06.03.1968 tarihinde İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu.
Evli ve iki çocuk annesi olan Zümral YAKAN, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Süt ve Süt Ürünleri programı me-
zunudur. 14.10.1993 tarihinde Kurumumuzda Gıda Teknikeri olarak göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla Yemek-
hane Şefi ve Çevre Koruma Müdürlüğü İdari Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zümral YAKAN, Belediyemizde Ruhsat 
ve Denetim Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.
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Kasım SAYIN / Yapı Kontrol Müdür V.

01.08.1969 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde doğdu. 
Evli ve iki çocuk babası olan Kasım SAYIN,  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çorum Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı 
mezunudur.  22.07.1993 tarihinde Çankaya Belediye Başkanlığında Tekniker olarak göreve başlayan Sayın, Çankaya Bele-
diye Başkanlığında Yapı Kontrol Şube Şefi olarak da görev yaptı. 27.06.2007 tarihinde Kurumumuza naklen atanan Sayın, 
Belediyemizde Yapı Kontrol Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Tunçay BENZEDEN/ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

11.01.1951 tarihinde Afyon’da doğdu.
Evli ve bir çocuk babası olan Tunçay BENZEDEN,  Ege Üniversitesi İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi Gazetecilik Yüksek 
Okulu mezunudur. 14.10.1993 tarihinde Kurumumuzda göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla Halkla İlişkiler Müdü-
rü, Özel Kalem Müdürü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapan Tunçay BENZEDEN, Belediyemizde Basın Yayın 
Halkla İlişkiler Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Selma KISA / Plan ve Proje Müdür V.

12.08.1967 tarihinde İzmir’de doğdu. 
Evli ve iki çocuk annesi olan Selma KISA, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü mezunudur. 15.02.1990 tarihinde Kurumumuzda Şehir Plancısı olarak göreve başlayan ve Belediyemizde 
sırasıyla İmar Müdürlüğüne bağlı İmar Durumu ve Planlama Şubeleri ile Fen İşleri Müdürlüğünde Şehir Plancısı; Işıkkent 
Şube Müdürlüğünde İmar Amiri, İmar Müdürlüğünde İmar Durumu Şube Şefi ve Planlama Müdür Vekili olarak görev 
yapan Selma KISA, Belediyemizde Plan ve Proje Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Satiye UYGUN / Kültür ve Sosyal İşler Müdür V.

01.01.1959 tarihinde Tokat’ın Niksar ilçesinde doğdu. 
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunudur.  17.11.1980 tarihinde Işıkkent Belediye Başkanlığında memur 
olarak göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla Tahakkuk Şefi, Gelir Müdür Yardımcısı ve Spor Müdürü olarak görev 
yapan Satiye UYGUN, Belediyemizde Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili olarak görevine devam etti.
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Muzaffer TETİK / Veteriner İşleri Müdürü

01.02.1956 tarihinde Afyon’un Dazkırı ilçesinde doğdu. 
Evli ve iki çocuk babası olan Muzaffer TETİK, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunudur. 30.07.1981 tarihinde 
İzmir Belediye Başkanlığında Veteriner Hekim olarak göreve başlayan Tetik, Belediyemizde Veteriner İşleri Müdürü olarak 
görevine devam etmektedir.

Ufuk DEĞİRMENCİLER / Bilgi İşlem Müdürü

18.09.1958 tarihinde İzmir’de doğdu. 
Bir çocuk annesi olan Ufuk DEĞİRMENCİLER, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 
20.07.1982 tarihinde Kurumumuzda Tahakkuk Memuru olarak göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla Gelir Şefi, Gelir 
Müdür Yardımcısı ve Gelir Müdürü olarak görev yapan Ufuk DEĞİRMENCİLER, Belediyemizde Bilgi İşlem Müdürü olarak 
görevine devam etmektedir.

Emel Hülya SOLAK / Emlak ve İstimlak Müdür V.

23.12.1973 tarihinde Bornova’da doğdu.
Evli ve bir çocuk annesi olan Emel Hülya SOLAK, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 12.11.1993 tarihinde 
Kurumumuzda Teknisyen olarak göreve başlayan ve Belediyemizde sırasıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bağlı, İmar 
Durumu ve Yapı Kullanma Servislerinde teknik personel olarak görev yapan Emel Hülya SOLAK Emlak ve İstimlak Müdür 
Vekili olarak görevine devam etmektedir.

Nur Banu BARUT / Çevre Koruma ve Kontrol Müdür V.

01.07.1971 tarihinde Bursa’da doğdu. 
Evli ve bir çocuk annesi olan Nur Banu BARUT,  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü 
mezunu olup; Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını ve yine aynı Enstitüde Biyoloji Anabilim Da-
lında Doktorasını tamamladı. 31.07.2000 tarihinde Salihli Belediye Başkanlığında Bakteriyolog olarak göreve başlayan 
Nur Banu BARUT, 23.09.2005 tarihinde Kurumumuza Bakteriolog olarak naklen atandı. Belediyemizde Çevre Koruma 
Müdür Vekili olarak da görev yapan Barut, Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili olarak görevine devam 
etmektedir.
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Kamu hizmetlerinin oluşumu ve değerlendirilmesi süreçlerinde vazgeçilmez bir araç olan bilgisayar donanım ve yazılımlarının, temini kurulumu ve kullanımı 
konusundaki faaliyetler genel olarak Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğü demirbaşında 4 adet sunucu bilgi-
sayar, 1 adet yazıcı, 25 adet anahtarlama cihazı, 19 adet modem bulunmaktadır. 

 •Belediyemiz birimlerinin tüm bilişim uygulamalarını  “Belediye Bilgi Sistemi“ çerçevesinde oluşturabilmeleri için yazılım güncellenmelerine ağırlık 
verilmiştir. Farklı binalarda hizmet üreten Belediye birimlerimiz sağlıklı bir  “Bilişim Sistemi“ oluşturulmasına engel teşkil etmektedir. Bu sorunların aşılabilmesi 
için binalarımızın birbirlerine bağlantılarının tamamlanması konusunda gerekli teknik hazırlık tamamlanmıştır. Fiber kablo ile Belediye Merkez binası içersinde 
bulunan donanım sistemimize merkez hizmet binası dışında kalan (İçtaş hizmet binası, Uğur Mumcu kültür merkezi, Zabıta Müdürlüğü binası, Evlendirme Dai-
resi bina ve Kütüphane) binalarımızın aynı ağ üzerinden bağlanması işinin yapılması gerekmektedir.
 •Yeni başlayan  Belediye çalışanlarına alanlarına göre personel eğitimlerinin tamamlattırılarak yetkilendirmelerinin yapılması sağlanmıştır. 
 •300 bilgisayar kullanıcısının Verimli olarak kullanımı artık mümkün olmayan güncelliğini yitirmiş donanımlarının gözden geçirilerek yenilenmesi 
sağlanmıştır.
 •Bilişim Sisteminin yazılım ayağında yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler nedenleriyle kullanılan yazılımların güncellenmeleri gerçekleştirilecektir. 
Yazılımların güncelleştirilmelerinde dikkat edilen diğer bir konuda  “Belediye Bilgi Sistemi“ çerçevesinde belediye birimlerinin oluşturulmuş bilgiyi paylaşmaları 
olmuştur.
 •E - Devlet uygulamaları; gelecekte Kamu hizmetlerinin oluşturulması, kolay erişilebilirliğinin sağlanması, verimlilik artışı ve ekonomik katkısı 
açısından çok önemlidir. Bu konuda Belediyemizin internet sayfasının aktif tutulması e-devlet çalışmaları içersinde önemli bir yer tutmaktadır. 2010 yılından 
itibaren Belediyemiz web sayfasındaki e-devlet uygulamaları daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanacaktır. Öncelikle Belediyemiz tarafından toplanmakta 
olan tüm vergilerin tahsilatının yapılması sağlanacaktır.
 •Birimlerimizin donanım ihtiyacı, Müdürlüğümüz tarafından birimlerde oluşan taleplere göre karşılanmış olup, talepler değerlendirilerek öncelik ve 
ağırlıkları; Belediyemizin hızlı ve etkin hizmet oluşturmaya yönelik stratejik plan politikaları dikkate alınarak belirlenmiştir. Mevzuat gereği öncelikle DMO’dan 
teminine çalışılmış,
bunun mümkün olmaması halinde piyasadan temini yoluna gidilmiştir.
 •Belediyemiz birimlerinin arşivlerinin elektronik ortama aktarılması ve “Belediye Bilgi Sistemi“ içinden erişiminin mümkün hale gelmesi işi yazılım-
ların temini ve hizmet alımının planlanması aşamasına getirilmiştir. Gerekli donanım ve hizmet, önümüzdeki dönemde temin edilecektir.

// 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
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// 4 - İnsan Kaynakları

BORNOVA BELEDİYESİNİN İSTİHDAM POLİTİKASI VE FAALİYET 
DÖNEMİ İÇİNDE İZLENEN POLİTİKALARDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE 
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Belediyeler, 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelik ile verilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nunun 4. Maddesinin A bendi kapsamındaki memur kadrolarını, 03.05.2002 
tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 
Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik esasları çerçevesinde, açıktan atama veya başka kurumlardan nak-
len atama yoluyla istihdam edebilirler. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 
49. Maddesine istinaden de teknik, sağlık ve avukatlık hizmetleri sınıfındaki 
kadroları sözleşmeli personel olarak da kullanabilirler. Belediyemiz İnsan 
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 2009 faaliyet yılı içerisinde kamu kaynak-
larının verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edil-
mesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması ama-
cıyla ihtiyaç duyulan nitelikli, eğitimli ve genç personel istihdamını açıktan 
atama, naklen atama ve sözleşmeli personel istihdamı ile gerçekleştirmiştir. 
Yerel yönetimlerin her geçen gün artan faaliyet alanları ile hızlı kentleşmenin 
yarattığı toplumsal hareketlilik bugün belediyelerin etkinliğini artırma nokta-
sında zorunlu bir personel ihtiyacı doğurmuştur. Başlangıçta sadece altyapı 
hizmetlerini yürütmek üzere dizayn edilen yerel yönetim anlayışı bugün kentin 
tüm yaşam alanlarına müdahale etmeyi ve kontrolü zorunlu hale getirmiştir. 
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerden eğitime; ticaretin geliştirilmesinden halk 
sağlığına kadar tüm yaşam alanlarında aktif olarak kontrol mekanizmasının 
geliştirilmesi zorunluluğu yine bizim dışımızda belirlenen ve ön görülmeyen 
Bayraklı Belediyesine personel devri gibi acil durumlar Belediyemizde açıktan 
atanma yöntemini (diğer istihdam şekillerinin çok uzun süreçlerden oluşması) 
ön plana çıkarmıştır. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere açıktan atanma 
yöntemi en çok kullandığımız istihdam türü olmuştur.

Nakil Atama 19% 12

Sözleşmeli Atama 11% 7

Açıktan Atama 70% 45

1980’lerde KİT’lerde siyasi tercihlerle oluşan kadro yığılmasını engellemek 
için düşünülen sözleşmeli personel çalıştırılması projesi belediye bütçelerin-
deki personel giderlerinin artması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanununun 
49. Maddesi ile belediyelere de verilmiştir. 2006 yılında başlattığımız sözleş-
meli personel çalıştırma politikamız 2009 faaliyet yılında da devam etmiştir. 
İdari faaliyetin niteliğine uygun vasıflara sahip personelin, faaliyetin süresi ile 
görevlendirilmesi hem kamu hizmetinin vatandaşa daha hızlı ve kaliteli sunul-
masını hem de idari faaliyet sonunda Belediyemiz kadrolarının gereksiz yere 
şişirilmemesini sağlayacaktır. 2009 Faaliyet Yılında görev yapan sözleşmeli 
personel listesi unvanlar ve müdürlükler itibariyle aşağıda sunulmuştur.

Sözleşmeli Personellerin Müdürlüklere Göre Dağılımı

Müdürlük Adı Personel Sayısı

Hukuk İşleri Müdürlüğü 3

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 9

Fen İşleri Müdürlüğü 6

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5

Çevre Koruma ve Kont. Müd.ğü 2

Etüd Proje Müdürlüğü 4

Plan ve Proje Müdürlüğü 4

Yapı Kontrol Müdürlüğü 1

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2

Veteriner İşleri Müdürlüğü 2

Basın Yayın ve Halkla İlişk. Md.ğü 2

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1

Bilgi İşlem Müdürlüğü 2

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 1

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 2

TOPLAM 46

Sözleşmeli Personellerin Ünvanlara Göre Dağılımı

Ünvan Adı Personel Sayısı

Avukat 3

Mimar 3

Mühendis 11

Şehir Plancısı 5

Tekniker 11

Teknisyen 4

Ölçü Ayar Memuru 1

Veteriner Hekim 3

Fizikçi 1

Kameraman 1

Programcı 3

TOPLAM 46
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Memur Personel 40% 185

İşçi Personel 50% 232

Sözleşmeli Personel 10% 46

Alt - 28 8% 14

29-36 26% 49

37-44 31% 57

45-53 24% 45

54 - Üstü 11% 20

İlkokul 8% 13

Lise 39% 62

Önlisans 19% 30

Lisans 28% 45

Yüksek Lisans 6% 9

Genel İdari Hizm. Sınıfı 76% 141

Teknik Hizm. Sınıfı 18% 33

Sağlık Hizm. Sınıfı 4% 7

Avukatlık Hizm. Sınıfı 1% 2

Yardımcı Hizm. Sınıfı 1% 2
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Erkek 78% 144

Kadın 22% 41

Alt - 28 24% 11

29-36 48% 22

37-44 28% 13

Lise 9% 4

Önlisans 30% 14

Lisans 48% 22

Yüksek Lisans 13% 6

Genel İdari Hizm. Sınıfı 6% 3

Teknik Hizm. Sınıfı 80% 37

Sağlık Hizm. Sınıfı 7% 3

Avukatlık Hizm. Sınıfı 7% 3
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Erkek 41% 19

Kadın 59% 27

Alt - 28 0% 1

29-36 29% 65

37-44 30% 68

45-53 35% 78

54 - Üstü 6% 14

İlkokul 42% 95

Lise 38% 85

Önlisans 7% 15

Lisans 12% 28

Yüksek Lisans 1% 3

Erkek 75% 170

Kadın 25% 56
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// 5 - Sunulan Hizmetler

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25000 ve 1/5000’lik 
planlar doğrultusunda 1/1000’lik İmar Planları yapmak 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

- İmar durumu düzenlemek 
- İnşaat ruhsatı vermek
- Tadilat ruhsatı vermek 
- Yapı kullanma izin belgesi vermek 
- Isı yalıtım vizelerini yapmak 

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

- Uygulama imar hatlarını vermek 
- Numarataj krokilerini kontrol edip onaylamak 
- Numarataj belgesi düzenlemek 
- Temel ve subasman vizelerini yapmak 
- Yapı yeri uygulaması ve kot krokilerini kontrol edip onaylamak 
- İmar hatlarını hazırlamak 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Yeni yol açılması ve stabilizasyonu yapmak
- Tretuar ve bordür yapımı, bakım ve onarımı yapmak
- Yeni açılan yolların kaplanmasını yapmak
- Asfalt yolların bakım ve onarımlarını yapmak  
- Hizmet binaları, spor tesisleri, Pazaryerleri ve sosyal tesisler yapmak 
- Asansör avan ve uygulama projesi onayını yapmak 
- Asansör işletme ve motor ruhsatı vermek 
- Vatandaştan gelen su sızıntısı şikâyetlerinin yerinde tetkikini yapmak 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

- Gürültü ölçümü yapmak ve gürültü ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek 
- 2. ve 3. sınıf iş yerlerine GSM ruhsatı vermek 
- Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler düzenlemek
- İlçe genelinde çevreyi koruma konusunda bilinç arttırmak 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Yetişkin ve çocuklar için tiyatro oyunları düzenlemek
- Toplantı, sempozyum, panel vb. etkinlikler düzenlemek
- Mesleki ve beceri kazandırma eğitimleri vermek 
- ÖSS, OKS kursu düzenlemek 
- Spor okulları açmak 
 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

- Park yapımı, bakım ve donatım faaliyetlerini yürütmek 
- Yeni yeşil alanlar yapmak
- Çocuk oyun alanları yapmak
- Dış mekân spor alanları yapmak
- Yeni kent ormanları oluşturmak
- Kamuya ait alanları ağaçlandırmak, bakım ve budamasını yapmak 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Bornova sınırları içindeki sıhhi müessese ve umuma açık iş yerlerinin 
   denetlenmesi
- İşyeri açma ve hafta sonu çalışma ruhsatlarının verilmesi

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Görev alanımız kapsamında sağlık taraması yapmak 
- Koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim çalışması yapmak 
- Engellilere yönelik eğitim çalışması düzenlemek
- Kadınlara yönelik eğitim çalışması düzenlemek
- Kadınlara danışmanlık hizmeti vermek (aile içi şiddet, hukuki yardım)

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Katı atık yönetimi yapmak 
- Meydan, bulvar, cadde ve sokakların temizliğini yapmak 
- Pazaryerlerinin temizliğini yapmak 
- Moloz ve hafriyat atıklarını kaldırmak ve bertarafını yapmak 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- 5199 sayılı yasa uyarınca sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, aşılamak 
   ve rehabilite etmek 
- İlçe sınırları içersinde kuduzla mücadele etmek 
- Büyük baş hayvanların kontrolü için menşe şahadetnamesi düzenlemek 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

- İletişim faaliyeti
- Masa üstü yayıncılık faaliyeti
- Web tasarım faaliyeti 
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BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

- Bakım ve onarım faaliyeti
- Kurum otomasyon programlarının güncellenmesi faaliyeti
- E-mail takibi (diğer birimler ile ilgili) faaliyeti
- Web sayfasının güncellenmesi faaliyeti
- Temel bilgisayar eğitimi verilmesi faaliyeti
- Sunucu ve ağ yapısı donanımlarına takviye yapılarak, network hızının ve 
   kapasitesinin arttırılması faaliyeti
- Sistem odasının günümüz teknolojik çağına uyumlu hale getirilmesi faaliyeti
-Birimlere teknik destek hizmeti verilmesi faaliyet

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye gelirleri ile ilgili faaliyetler
- Belediye giderleri ile ilgili faaliyetler
- Muhasebe hizmetleri
- Belediye bütçesi ile ilgili hizmetler
- İç kontrol hizmetleri
- Belediye personeli ile ilgili mali hizmetler
- Emanet işlemleri ile ilgili hizmetler
- Harcama birimlerinin ve dış kurumların mali konularla ilgili istedikleri 
   raporların hazırlanması
- Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmetleri
- Ölçü ve ayar işleri faaliyeti

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

- Belediye başkanının resmi ve özel yazışmalarının yürütülmesi faaliyeti
- Protokol ve benzeri hizmetlerin düzenlenmesi faaliyeti 
- Vatandaşlar ile başkanlık makamı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi 
   faaliyeti
- Belediye başkanının günlük çalışma programının hazırlanması faaliyeti
- İletişim ve randevu programlarının düzenlenmesi faaliyeti
- Toplantıların hazırlık ve organizasyonunun yapılması faaliyeti
- Temsil ve ağırlama giderlerinin yürütülmesi faaliyeti

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
 
- Disiplin soruşturmalarını yaparak disiplin soruşturması raporlarını düzenlemek
- Ön inceleme veya araştırma yapmak
- Ön inceleme veya araştırma raporu düzenlemek

HUKUK  İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Dava dosyalarının hazırlanması faaliyeti
- Davaların takibi faaliyeti
- Duruşmalara katılma faaliyeti
- Keşiflere katılma faaliyeti
- Savcılık şikayetleri takip faaliyeti
- Diğer birimlerin mevzuat konusunda bilgilendirilmesi ve hukuki görüş 
   sunulması faaliyeti
- Diğer birimlerden bilgi ve belge akışının hızlanması amacıyla genelge 
   çıkarılması

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

- Yeni yapılacak yerleşim alanlarının imar planına uygun olarak kamulaştırılması 
   faaliyeti
- Yapılaşma bulunan alanlardaki mülkiyeti Belediyemize ait olmayan şahıs 
mülkiyeti yerlerden imar planında yol, yeşil alan, otopark, BHZ ve sosyal tesis 
alanında kalan yerlerin kamulaştırmasını yapmak

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Güvenlik Personeli hizmet alımı ihalesini yapmak
- Bir sonraki yıl güvenlik personeli ihalesini yapmak
- Temizlik  Personeli hizmet alımı ihalesini yapmak
- Bir sonraki yıl yemizlik  personeli ihalesini yapmak
- Temizlik maddesi alım ihalesi yapmak
- Santral,telefon, fax bakım onarım ihalesini yapmak
- Asansör bakım onarım ihalesini yapmak
- Klima bakım onarım ihalesini yapmak
- Elektrik,su,telefon,telsiz giderlerine ait faturalı düzenlemek
- Memur öğle yemeği alımı için ihale yapılması
- İşçi erzak alımı ihalelerinin yapılması
- İşçi koruyucu eşya alımı ihalesinin yapılması
- İşçi yoğurt yardımı ihalesinin yapılması
- Memur melbusat yardımı ihalesinin yapılması
- İşçi ayakkabı yardımı ihalesinin yapılması
- Araçların görevlendirmelerini takip etmek
- Servis güzergahlarını belirlemek
- Havuzda çalışanların puantajlarını düzenlemek

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- Eğitim talep analizinin yapılması faaliyeti
- Kurum dışında düzenlenen eğitim seminerlerine personelin katılımını sağlamak
- Personele yönelik eğitim alanlarını belirlemek
- Eğitim alacak personelleri belirlemek
- Eğitimi sunacak eğiticileri belirlemek
- Eğitimin yapılacağı yeri ve tarihleri belirlemek
- Eğiticilerin ücretlerini ödemek
- Personel alımında üniversite mezunlarına öncelik vermek
- Kuruma personel alımında gençlere öncelik vermek
- Birimlerden ihtiyaç duydukları personel taleplerini aranılan özelliklerle 
   birlikte almak
- Etkili bir duyuru yapmak
- Başvuruları ilgili birim yetkilileri ile değerlendirmek
- Bilgisayar programlarını ve teknik alt yapıyı oluşturmak
- Personel memnuniyet anketi düzenleyerek çıkacak sonuçları değerlendirmek
- Emekli olan personelimize Belediyemize yaptığı hizmetlerinden dolayı 
  Teşekkür Belgesi vermek
- Takdir ve tanıma mekanizmalarının işletilmesini sağlamak
- Personelin talepleri doğrultusunda faaliyetler düzenlemek
- Nikâh işlemleriyle ilgili personel sayısını ve teknik altyapı imkanlarını artırmak
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YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

- Kaçak binaların arşiv ve yerinde inceleme yapılması faaliyeti
- Yapı tatil zaptı düzenlenmesi faaliyeti
- Kaçak yapı sahibinin Savcılığa ihbar edilmesi faaliyeti
- Yasal sürede uygun hale gelmeyen binaların Encümene sevk edilmesi 
   faaliyeti
- Yıkım kararı kesinleşen binaların yıkılması faaliyeti
- Encümende para cezası kesinleşenlerin binaların ilgili birime bildirilmesi    
   faaliyeti

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

- Gelen Giden Evrak kayıt ve dilekçe işlemleri faaliyeti
- Encümen kalem faaliyeti
- Meclis kalem faaliyeti
- Posta gönderi ve kurye işlemleri faaliyeti

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

- Vatandaş şikayetlerinin toplanması ve değerlendirilmesi faaliyeti
- İşgal taleplerinin değerlendirilmesi faaliyeti
- İzinsiz işgallerin kaldırılması faaliyeti
- Seyyar satıcıların denetimi ve engellenmesi faaliyeti
- İzinsiz afiş, reklam ve panoların kaldırılması faaliyeti
- Dilencilik yapanların engellenmesi ve haklarında yasal işlem yapılması 
   faaliyeti
- İşyerlerinin denetimlerinin sağlanması faaliyeti
- Mevzuata uymayan işyerlerinin faaliyetten men edilmesi ve mühürlenmesi 
   faaliyeti
- Mühür fekki-i yapanlar hakkında  mühür fekk-i zabtı tanzim etmek faaliyeti
- Mühür fekki zabtı düzenlenenleri Cumhuriyet Savcılığına sevk etmek 
   faaliyeti
- İmar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılaşmaların denetim, yıkım 
   ekiplerinde destek hizmeti vermek
- Semt pazarlarının denetlenmesi ve düzeninin  sağlanması faaliyeti
- Diğer birimlere destek hizmetlerinin verilmesi faaliyeti

// 6 - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
6.1-YÖNETİM
6.1.1-BELEDİYE BAŞKANI

MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişi-
liğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûl-
lere göre seçilir. 
Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve de-
netim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını 
yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

Belediye Başkanı’nın görev ve yetkileri
MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare et-
mek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin ku-
rumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, 
izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarma-
lara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri 
almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yö-
nelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni ka-
rarını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

6.1.2-BELEDİYE MECLİSİ

MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda 
gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

Meclisin görev ve yetkileri
MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve perso-
nelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
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6.1.3-BELEDİYE ENCÜMENİ

MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;

a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin 
her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler 
birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye 
olmak üzere yedi kişiden,

b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim 
amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden, Oluşur.

Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği 
başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.

Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye 
başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.	

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye 
meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uy-
gulamak.

c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygula-
mak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Norm kadro ilke ve esaslarına göre belirlenen harcama birimleri’nin müdürleri Beledi-
ye Başkanı tarafından Harcama Yetkisi olarak görevlendirilmişlerdir.

6.2.-İç Kontrol
- Birimlere  Maliye Bakanlığı’nın (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) 
   04.02.2009 tarih ve 1209 sayılı yazısının ve eklerinin ( rehber ve tablolar) 
   bildirilmesi, Kamu İç Kontrol Standartları’na Uyum ve Eylem Planı’nın 
   belediyemizce yapılması gerektiği, tüm müdürlüklere bildirilmiştir.

- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Kamu İç Kontrol Standartları’na 
   Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Grubu’nun üst yönetici tarafından 01.06.2009 
  tarihinde belirlendi.

- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üst yönetici tarafından 01.06.2009 
   tarihinde belirlendi.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerin-
de il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla 
bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin iste-
ğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla dava konusu 
olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı 
kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-iş-
let-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleş-
tirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 
ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar ver-
mek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ay-
rılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekono-
mik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet 
ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, 
yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek 
kabul etmek.
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- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Eylem Planı hazırlama   çalışmalarının başlayabilmesi için, onay yazısı hazırlanmış ve söz konusu   onay yazısı 
01.06.2009 tarih ve 1851 sayı ile üst yönetici onayının müteakip   tüm müdürlüklere dağıtılmış ve çalışmalar başlamıştır.

- Bilgilendirme toplantısı yapıldı, toplantıya belediye başkanı, belediye başkan   yardımcıları, birim yöneticileri, birimlerde iç kontrol konusunda görevli   perso-
nelle, İç Kontrol ve İç Kontrol Standartları’na yönelik 05.06.2009 tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları’na Uyum ve Eylem Planı Hazırlama Grubu’nun  hazırlık çalışmaları:

- İç kontrol sistemi değerlendirme anket formunun doldurulması ve sonuçların değerlendirilmesi,

 - İç kontrol sistemi değerlendirme anket formu hazırlanarak, tüm   müdürlüklerdeki hazırlama grubuna verilerek doldurulması istenmiş,   böylelikle kurumdaki 
iç kontrol sisteminin genel olarak değerlendirilmesi  yapılmıştır.

- İç kontrol sistemi değerlendirme formu ve tabloların birlikte değerlendirilmesi    sonucunda belediyemiz iç kontrol sistemine ilişkin aşağıdaki değerlendir-
meler   yapılmıştır.

- Kontrol ortamı bileşeni standartlarına göre durum değerlendirmesi: Kamu İç Kontrol Standartları’na uygun bir sistem benimsenmekte olup,    Kamu Etik 
Sözleşmesi tüm personele imzalatılmıştır.İç kontrol yetkilisi tarafından Kamu Etik Kuralları’na ilişkin bilgiler verilmiştir.

Durum Değerlendirilmesi: İç  kontrol sistemi genel olarak ,  İç kontrol sistemi değerlendirme formuna göre; bileşenlere ait standartlara  verilen cevapların 
genel değerlendirmesi yapıldığında, karşımıza aşağıdaki  durum ortaya çıkmaktadır.

- Hazırlama grubunun çalışmaları (Eylem planının hazırlanması)Kamu İç   Kontrol Standartları’ndan veya bu standartlara ilişkin 79 adet genel   şartlardan bir 
kısmını karşılayan ve iç kontrol sisteminin öngördüğü mevcut  düzenleme veya uygulamaların bulunması halinde mevcut durum 30.06.2011’e   kadar öngörülen 
eylem plan çalışmaları 15.06.2009’da yapılmıştır. 

- Bu çalışmalar 19.06.2009 tarih 2129 sayı ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’na sunulmuştur. 

- 30.06.2009’da rapor ve uyum eylem planları tamamlanmıştır.

- 02.07.2009 tarihinde rapor ve uyum eylem planları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

- Hazırlanan Uyum Eylem Planları ve Rapor İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu’nun 03.07.2009 tarih 2310 sayı ile üst yöneticinin onayı, 10.08.2009   tarih 
152_1793/2 sayı ile Maliye Bakanlığı (Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) ‘na  11.08.2009 tarihinde gönderilmiştir.

- Eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları,   en az altı ayda bir olmak üzere düzenli olarak izlenmektedir.

- İç kontrol sistemine ilişkin yürürlüğe konulan düzenlemelerin, iç kontrol ve   ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslarına uygun müdürlüklerden gelen 9 adet 
ihale dosyaları kontrol edilmiştir.

% 14 zayıf              % 20 kısmen            % 66 iyi
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// 7 - İç Denetim

I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon:

Misyonumuz; belediyemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanıl-
ması için, yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlere ilişkin karar ve tasar-
rufları sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirmek, önleyici, 
tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunmak, belediyemizin faaliyetlerine 
değer katmak ve geliştirmek suretiyle amaçlarına ulaşmasına yardımcı 
olmaktır.

Vizyonumuz; doğruluk ve sorumluluk duygusuyla görevini en iyi şekilde ya-
pan, görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, çalışmaları örnek 
alınan, ulusal ve uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık faa-
liyetleri sunan ilkeli bir birim olmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
     
 İç denetçinin görevleri
(İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 15)
İç denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol 
yapılarını değerlendirmek,

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından inceleme-
ler yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, 
amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve 
performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek,

d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu ko-
nularda önerilerde bulunmak,

e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulun-
mak ve bunları takip etmek,

f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını ge-
rektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek,

g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek,

ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini 
belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygula-
nabilirliğini değerlendirmek,

h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

İç denetçinin yetkileri
(İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 16)

İç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aşağıdaki yetkilere 
sahiptir:

a) Denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge 
ve dokümanlar ile nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını ve göste-
rilmesini talep etmek, 
b) Denetlenen birim çalışanlarından, iç denetim faaliyetlerinin gereği olarak 
yardım almak, yazılı ve sözlü bilgi istemek,
c) Denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanlardan yarar-
lanmak, 
ç) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri üst yöneticinin bilgisine 
intikal ettirmek.

İç denetçinin sorumlulukları
(İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 17)

İç denetçi, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki hususlara riayet eder:

a) Mevzuata, belirlenen denetim standartlarına ve etik kurallara uygun hare-
ket etmek,
b) Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek,
c) İç denetim faaliyetlerinde yetki ve ehliyetini aşan durumlarda iç denetim 
birimini haberdar etmek,
ç) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durum-
ların bulunması halinde, durumu iç denetim birimine bildirmek,
d) Denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif 
olmak,
e) Denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.

C- İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler:

1- Fiziksel Yapı : İç Denetim Birimi, Bornova Belediyesinin eski bina diye 
tabir edilen binanın 4. katında bir odada faaliyetini sürdürmektedir.
2- Örgüt Yapısı : İç Denetim Birimi kamu iç denetçi sertifikasına sahip iki iç 
denetçiden oluşmakta olup, idari yönden doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : İç Denetim Birimi, çalışmaları sırasın-
da Kamu İç Denetimi konusunda yayımlanmış birinci, ikinci ve üçüncü düzey 
mevzuatta belirtilen görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde çalışmalarını yü-
rütmekte olup, çalışmalar sırasında gerek kağıt ve kitap ortamında, gerekse 
bilgisayar ortamında denetim konusu tüm mevzuattan yararlanılmaktadır.
4-  İnsan Kaynakları : İç Denetim Biriminde iki iç denetçi dışında görevli 
bulunmamakta olup, birime ilişkin tüm iş ve işlemler iç denetçiler tarafından 
yerine getirilmektedir.
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5-  Sunulan Hizmetler: 

 İç Denetim Birimi; 

- Belediyemiz çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için mali ve mali ol-
mayan tüm faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, 
stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak plan-
lanmasını ve yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanıl-
masını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini 
sağlamak amacıyla iç denetim yapmakta,  

- Ayni amaçla ayrıca rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.        

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İç Denetim Biriminin Amaç ve Hedefleri: İdarenin tüm faaliyetlerinin, 
mevzuata uygun olarak gerçekleşmesi ve kaynakların etkin verimli ve eko-
nomik kullanılmasına katkıda bulunarak, tüm iş ve işlemlerinin her acıdan 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.    

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
 A- Mali Bilgiler 

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün “İç Denetçilere Yapılacak Ödeme-
ler” konulu duyurusunda; “… 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununa göre atanan ve doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak denetim fa-
aliyetlerinde bulunan iç denetçilerin denetim faaliyetlerine ilişkin her türlü 
giderlerinin iç denetim birimi kurulup kurulmadığına bakılmaksızın, üst yöne-
ticinin giderlerinin yapıldığı tertiplerden yapılması gerekmektedir.” hükmüne 
yer verilmiştir. Buna göre, iç denetim faaliyetlerine ilişkin her türlü giderler, 
üst yöneticinin giderlerinin yapıldığı, Özel Kalem Müdürlüğü’nün ilgili tertiple-
rinden karşılanmaktadır.

B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: 

a) Eğitim Faaliyetleri :  İç denetçi Ali ÇUKUR, Kamu İç Denetçileri Derneği’nin 
(KİDDER), Ege Bölgesindeki kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilere yö-
nelik, 20 Haziran 2009 tarihinde İzmir’de düzenlenen İngiltere Çalıştayı’na İliş-
kin Paylaşım Toplantısına katılmıştır. 

İç denetçi Ali Çukur Türkiye Belediyeler Birliği’nin, 01-05/11/2009 tarihleri 
arasında, Türkiye’deki Belediyelerin iç denetçilerine yönelik olarak Ankara’da 
tertip ettiği ve muhtelif konuları ihtiva eden bilgilendirme toplantılarına katıl-
mıştır.

b) Denetim Yönetimi Faaliyeti: İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tara-
fından yayımlanan Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi’nin 
“II. İÇ DENETİM PLANI” bölümünde “Plan her yıl gözden geçirilerek gerekti-
ğinde revize edilir, değişiklikler üst yönetici onayıyla yürürlüğe girer.” denil-
mektedir. Bu bağlamda 3 yıllık plan ve 2009 yılına ait programa ilişkin olarak 
gerekli revize işlemleri yapılmıştır.

  

c) Denetim Faaliyetleri: 

İç Denetim Birimi olarak 2009 yılında;

-19.01.2009-18.02.2009 tarihleri arasında ilgili tüm müdürlükleri kapsa-
yan Taşınır Mal İşlemleri konulu iç denetim yapılarak, 27.02.2009 tarih ve 
2009/1223-R-2; 1493-R-2 sayılı iç denetim raporu, 
-09.03.2009-17.04.2009 tarihleri arasında Mali Hizmetler Müdürlüğü ve ge-
liri olan diğer müdürlükler bünyesinde Gelir (Vergi gelirleri ve diğer gelirler) 
konulu iç denetim yapılarak   24.04.2009 tarih ve 2009/1223-R-3; 1493-R-3 
sayılı iç denetim raporu, 
-04.05.2009-15.06.2009 tarihleri arasında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bün-
yesinde Gayrimenkullerin tespiti, alımı, satımı, devri, kiralaması, ecri misil, ir-
tifak hakkı tesisi, bakım ve onarımı hizmetleri süreci denetlenerek 15.06.2009 
tarih ve 2009/1223-R-4; 1493-R-4 sayılı iç denetim raporu, 
-13.07.2009-11.08.2009 tarihleri arasında Mali Hizmetler Müdürlüğü’nü kap-
sayan Muhasebe ve Raporlama İşlemleri süreci denetlenerek 12.08.2009 ta-
rih ve 2009/1223-R-5; 1493-R-5 sayılı iç denetim raporu, 
-14.09.2009-15.10.2009 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür-
lüğü ve Mali Hizmetler   Müdürlüğü’nü kapsayan Ücret tahakkuku ve ödemesi 
süreci denetlenerek 23.10.2009  tarih ve 2009/1223-R-6; 1493-R-6 sayılı iç 
denetim raporu, 
-02.11.2009-23.12.2009 tarihleri arasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
bünyesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilen Hiz-
met Alımı İşlemleri süreci denetlenerek 23.12.2009 tarih ve 2009/1223-R-7; 
1493-R-7 sayılı iç denetim raporu, 
-Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamında gerçekleştirilen Hizmet Alımı İşlemleri sürecine ilişkin 
olarak yapılan iç denetim çalışmaları sırasında tespit edilen bazı usulsüzlük-
ler nedeniyle 23.12.2009 tarih ve 2009/1223-R-8; 1493-R-8 sayılı inceleme 
raporu, düzenlenmiştir.

d) İzleme Faaliyetleri : Kamu İç Denetim Rehberinde, Denetim Sonuçlarının 
İzlenmesi;  “.....İç denetim faaliyeti sonucu denetçi tarafından önerilen düzelti-
ci işlem ve tavsiyeler ilgili raporda belirtilen süre içerisinde denetlenen birim 
tarafından yerine getirilir. Düzeltici işlemin gerçekleştirilmesinin belli bir süre 
gerektirmesi durumunda, bu husus denetim raporuna verilen cevapta belirtilir 
ve periyodik gelişmeler ilgili birimce en az altı aylık dönemler halinde iç dene-
tim birimine bildirilir. Raporda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığı üst yönetici 
tarafından izlenir. Üst yönetici bu görevini iç denetim birimi aracılığıyla da yerine 
getirebilir....” denilerek açıklanmıştır. 2008 ve 2009 yıllarında yapılan iç denetim 
çalışmalarına ilişkin olarak düzenlenen raporlarda belirtilen öneriler ve bu öne-
rilere ilişkin olarak ilgili müdürlüklerin verdikleri cevapların ve eylem planlarının 
izlemesi görevi, Belediye Başkanımız tarafından İç Denetim Birimine verilmiştir. 
Bu doğrultuda 2008 ve 2009 yıllarında yapılan iç denetimler sonucunda, dü-
zenlenen iç denetim raporlarındaki önerilere istinaden, ilgili müdürlükçe yapı-
lan eylemler, en az 6 aylık dönemler halinde İç Denetim Birimince izlenmiş ve 
neticesinde 25.01.2010 tarih ve 2010-1223/1;1493/1 sayılı Yıllık İzleme Raporu 
düzenlenmiş olup, 6 aylık izleme dönemi en son 31.12.2009 tarihine rastlayan 
süreçlerin izleme sonuçları rapora dahil edilmiştir.

e) Danışmanlık ve Diğer Faaliyetler : İç Denetim Birimi olarak 2009 yılında 
muhtelif danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinde bulunulmuştur. 
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// D - DİĞER HUSUSLAR

1- BORNOVA KENT KONSEYİ

13.07.2005 Tarih ve 25874 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 Sayılı Bele-
diye Kanununun 76.Maddesine göre;

Kent konseyi, kent yaşamında ; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin 
geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması ,sürdürülebilir kalkınma, 
çevreye duyarlılık,sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık hesap sor-
ma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye 
çalışır.

Belediyeler; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
,sendikaların,noterlerin varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin ,si-
yasi partilerin , kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsil-
cileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve 
verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar denilmektedir.

Ayrıca İçişleri bakanlığınca 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı resmi gazete ile 
06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı resmi gazetedeki değişikliğe göre 
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır.

Bornova  Kent Konseyi oluşumuna yönelik ilk toplantı daveti için Bornova Be-
lediye Başkanı   Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR tarafından KENT KONSEYİ 
YÖNETMELİĞİNİN 8.maddesinde belirtilen taraflara  yazılı davet gönderildi.

KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİNE uygun olarak Bornova Kent Konseyi 1.Genel 
Kurulu’nun 

1.oturumunu 11.08.2009 tarihinde , 
2.oturumunu 20.08.2009 Perşembe günü saat 18.30 da Bornova belediyesi 
Nikah Sarayı Meclis salonunda gerçekleştirmiş ve KENT KONSEYİ BAŞKANI  
ve KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULUNU   seçmiştir.

KENT KONSEYİ BAŞKANI  ve KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU  üyeleri
aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

BORNOVA KENT KONSEYİ  BAŞKANI: FERDAN ÇİFTÇİ
BORNOVA KENT KONSEYİ  YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ:  
ALİ UYANIK - ALİ YAŞAR ÇALIŞKAN - BEHİCE ERYIL -  ERTAN BEYAZIT
HAMİT VEDAT BAŞER - HASAN ÖZİNCE - NECLA BAŞTAN - ÖZTÜRK BAĞCI  
REŞAT GENÇTÜRK - SÜLEYMAN KARADUMAN  - VOLKAN BAKKALLAR  

2- MUHTARLAR MASASI: Bornova Belediye Başkanlığınca Bornova Sınır-
ları içindeki 33 Mahalle, 12 Köy Muhtarı ile Bornova Belediyesi arasındaki 
koordinasyonun sağlanması mahalle ve köylerde oluşacak sorunlara çözüm 
oluşturulması için 1.8.2009 tarihinde Bornova Muhtarlar Masası faaliyetlerine 
Bornova Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde başlamıştır. 

// II. AMAÇ VE HEDEFLER

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
2006-2010 Yılı Stratejik Plan Kapsamında
Bornova Belediyesi’nin iç ve dış çevre analizleri yapılmış ve belediyenin kanunla 
belirlenmiş olan görevleri de dikkate alınarak 8 stratejik alan belirlenmiştir. Her 
bir stratejik alanla ilgili olarak paydaş görüşleri alınmış belediye başkan vaatleri ve 
Bornova ile ilgili hedefleri de dikkate alınarak herbir stratejik alana yönelik stratejik 
amaçlar belirlenmiştir.

STRATEJİK ALAN  1:KURUMSAL GELİŞİM 
•Stratejik Amaç 1.1-Etkin,verimli ve Kaliteli Hizmet üretimi için güçlü bir Kurumsal 
yapı oluşturmak
•Stratejik Amaç 1.2-Belediyenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilecek yeterlik-
te İnsan Kaynakları yapısının oluşturulması
•Stratejik Amaç 1.3-Belediyenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirme sürecinde 
katılımcılığın sağlanması
•Stratejik Amaç 1.4-Performans takip sisteminin kurulması

STRATEJİK ALAN  2 : İMAR, PLANLAMA, YAPI KONTROL ve HARİTA 
•Stratejik Amaç  2.1-Bornova Kent Kimliğini oluşturmaya yönelik olarak gerekli 
görülen bölgelerde İmar Planlarının hazırlanması ve Bu planlara uygun denetim-
lerin yapılması
•Stratejik Amaç  2.2- Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarının yapılması 

STRATEJİK ALAN  3 : KENTSEL HİZMETLER
•Stratejik Amaç  3.1-Kentte yaşam Kalitesini arttırıp,  içinde yaşamaktan keyif alı-
nan kent olma yolunda kentsel hizmetler üretmek  

STRATEJİK ALAN  4:YEŞİL ALAN- REKREASYON ALANLARI-PARKLAR 
•Stratejik Amaç  4.1-Kentte yaşam Kalitesini arttırıp,  içinde yaşamaktan keyif alı-
nan kent olma yolunda yeşil alanlar yaratmak 

STRATEJİK ALAN  5:ÇEVRE KORUMA VE ÇEVRE SAĞLIĞI
•Stratejik Amaç  5.1- Çevreyi Koruma ve Çevre Kalitesi Yüksek bir Kent yaratmak 
•Stratejik Amaç  5.2 -Hayvan Haklarını Korumaya yönelik çalışmalar yapmak 

STRATEJİK ALAN 6: SAĞLIK HİZMETLERİ 
•Stratejik Amaç  6.1- Sağlık Hizmetlerini geliştirmek ve halkın ayağına sağlık hiz-
meti götürmek 

STRATEJİK ALAN  7 : KAYNAKLARIN YÖNETİMİ 
•Stratejik Amaç  7.1-Mali Durumun Yönetilmesi 
•Stratejik Amaç  7.2-Teknolojinin Yönetimi
•Stratejik Amaç  7.3-Bina ve Varlıkların Yönetimi
•Stratejik Amaç  7.4-Bilgi Yönetimi

STRATEJİK ALAN 8: BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER, KÜLTÜR VE SOS-
YAL HİZMETLER, EĞİTİM,SPOR
•Stratejik Amaç 8.1- Kent yaşam kalitesini yükseltmek için  kültürel ve sanatsal 
faaliyetler düzenlemek 
•Stratejik Amaç 8.2-Kentimizdeki eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla faaliyetler 
düzenlemek 
•Stratejik Amaç  8.3 -Çocuk ve gençlere yönelik spor faaliyetleri düzenlemek 
•Stratejik Amaç 8.4- Basın, Halkla İlişkiler ve tanıtım konularında daha etkin ve 
kaliteli çalışmalar yapmak 
•Stratejik Amaç 8.5- Sosyal Belediyecilik anlayışı ile tüm risk gruplarına yönelik 
çalışmaların yapılması
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B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

Belediyemiz çalışmalarında öncelikle 01.07.2006 tarih ve 26215 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında yerel yönetimler için öngörülen hedeflere yer 
vermektedir.

9.Kalkınma Programında Yerel Yönetimler için Öngörülen Hedefler Enerji ve ulaştırma 
altyapısının geliştirilmesi kapsamında; dış finansman sağlanması düşünülen kentiçi ula-
şım projelerinin seçiminde; proje maliyeden ile iç-dış finansman kompozisyonunun be-
lediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacağı, Çevrenin korunması ve kentsel 
altyapının geliştirilmesi kapsamında; kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde 
belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirileceği, ülke ge-
nelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin 
içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihti-
yaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı, Çev-
resel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine 
ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirileceği, Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması 
kapsamında; kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde be-
lediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yer-
leşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve 
uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacağı, Kurumlararası yetki ve sorumlulukların ras-
yonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. 

Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edileceği, kültürün 
korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültü-
rel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılma-
sı amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu 
alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme 
çalışmaları başlatılmıştır.

 Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereğinin 
ortaya çıktığı, yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve 
asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırla-
maktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygu-
sunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve 
STK’larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu, yerel dinamiklere ve içsel potan-
siyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin 
artırılması çerçevesinde diğer taraftan, Plan döneminde yürürlüğe giren il özel idaresi 
kanunu, belediye kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanun-
ları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. 

Bu gelişme ile, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün 
yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı-
nın daha da önem kazandığı, kurumlararası yetki ve sorumlulukların rasyonelleşti-
rilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, 
yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorun-
ları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke 
genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standart-
ların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetim ihtiyacının sürmekte olduğu, 
politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması  kapsamında; bu çerçevede 
kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili 
ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha 
fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
çıkarılmıştır. 

Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı 
kanun ile getirilen esaslara uyum sağlandığı, enerji ve ulaştırma altyapısının gelişti-
rilmesi kapsamında; bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim 
ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanacak, maliyet azaltıcı tedbirler alına-
cak ve havayolu şirketleri küçük  (stol) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo 
oluşturmaları için yönlendirileceği, çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştiril-
mesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek 
ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve 
eşgüdüm geliştirilecek, 

bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması destekleneceği, sanayi ve hizmet-
lerde yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması kapsamında;  turizm 
hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili 
kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacağı, 
sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması kapsamında; yerel yönetimler ve si-
vil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri destekle-
neceği, Kültürün korunması ve geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi 
kapsamında; sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve 
kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK’ların etkin katı-
lımı sağlanacaktır. 

Toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişiminin sağlanacağı, yerel dü-
zeyde kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında; başta yerel yönetimler olmak 
üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip 
olmaları desteklenecek, Kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırla-
ma, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak 
kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler 
ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve 
kurumsal kapasiteleri güçlendirileceği, Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların ras-
yonelleştirilmesi kapsamında; merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev 
aktarımı, Avrupa yerel yönetimler özerklik şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak 
sağlanacaktır. 

Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali 
açıdan güçlendirecek önlemler alınacağı, yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için 
ülke çapında asgari hizmet standardı belirlenecek; standartlara uygunluk denetimi 
merkezi idare tarafından yapılacağı, E-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve et-
kinleştirilmesi kapsamında; e-devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir 
araç olarak kullanılacak, yerel yönetimler de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, 
hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetişim ilkelerinin benimsen-
diği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır.

Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından 
değerlendirileceği ve güçlendirileceği, yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunu-
lan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı 
sağlanacaktır.Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin 
katılımı için ortam sağlanacağı, kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleş-
tirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, 
yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen 
yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları 
devam etmektedir . 

Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir 
hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve 
bu standartlara uyumun denetimi ihtiyacının sürmekte olduğu, çevrenin korunması 
ve kentsel altyapının geliştirilmesi kapsamında; çevresel altyapı yatırımlarının yapıl-
masında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel 
yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, Bu kapsamda mahalli idare 
birliklerinin kurulması destekleneceği, eğitim sisteminin geliştirilmesi kapsamında; 
eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü ku-
ruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılacağı, gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal 
içerme ve yoksullukla mücadele kapsamında; yoksulluk ve sosyal dışlanmanın ön-
lenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve 
istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları 
başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacağı belir-
tilmiştir.
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// III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
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(TL)
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2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2009 YILI BÜTÇE GİDERLERİ (TL)

AÇIKLAMA BÜTÇEYLE 
VERİLEN  ( A )

GEÇEN YILDAN 
DEVROLAN ( B )

AKTARMAYLA 
EKLENEN ( C )

BÜTÇE ÖDENEĞİ 
TOPLAMI

D=(A+B+C )

2009 YILI BÜTÇE 
GİDERİ ( F )

GERÇEK LEŞME 
ORANI F/D

BÜTÇE 
GİDERLERİNİN 

TOPLAM HARCA-
MAYA ORANI

PERSONEL 
GİDERLERİ

21.416.433,00 - 349.100,00 21.765.533,00 16.402.696,06 %75 %18

SOSYAL 
GÜVENLİK KU-
RUMLARINA

3.613.700,00 - 62.500,00 3.676.200,00 2.881.920,02 %78 %3

MAL ve HİZMET 
ALIM GİDERLERİ

47.933.200,00 - 2.347.150,00 50.280.350,00 39.930.968,53 %79 %44

CARİ TRANSFER-
LER

9.186.667,00 450.962,10 850.000.00 10.487.629.10 8.807.846.73 %84 %10

SERMAYE 
GİDERLERİ

13.350.000.00 21.449.520.77 928.500.00 35.728.020.77 21.221.824.46 %59 %24

SERMAYE 
TRANSFERLERİ

- - - - - - -

BORÇ VERME - - 550.000.00 550.000.00 524.024.25 %95 %1

YEDEK ÖDENEK 9.500.000.00 - - 9.500.000.00 - - -

TOPLAM 105.000.000.00 21.900.482.87 5.087.250 126.900.482.87 89.769.280.05 %71 %100
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2009 Yılı Aylık Gider Cetveli (TL)

Ocak 7.255.975,32

Şubat 8.428.926,49

Mart 7.050.000,30

Nisan 8.650.209,98

Mayıs 6.685.615,27

Haziran 8.914.455,04

Temmuz 5.410.010,06

Ağustos 7.948.065,87

Eylül 7.211.895,11

Ekim 6.117.742,80

Kasım 7.586.187,81

Aralık 8.510.196,00

Toplam 89.769.280,05

2009 Yılı Aylık Gelir Cetveli (TL)

Ocak 5.360.953,44

Şubat 4.365.275,15

Mart 5.447.523,82

Nisan 5.256.777,02

Mayıs 11.127.683,59

Haziran 7.021.434,52

Temmuz 4.880.570,44

Ağustos 3.760.014,91

Eylül 4.068.555,49

Ekim 5.403.078,85

Kasım 7.174.633,87

Aralık 8.862.182,20

Toplam 72.728.683,30
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AÇIKLAMA BÜTÇEYE VERİLEN TAHSİLAT
GERÇEKLEŞME 

ORANI 
BÜTÇE GELİRLERİNİN TOPLAM 

TAHSİLATA ORANI
VERGİ GELİRLERİ 40.974.650,00 29.360.253,09 %71 %40
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 7.582.570,00 3.726.572,24 %49 %5
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE 
ÖZEL GELİRLER(*)

5.000,00 79.130,04 %1582 %0,1

DİĞER GELİRLER 45.388.350,00 39.168.812,00 %86 %53,85
SERMAYE GELİRLERİ 1.326.500,00 393.915,93 %29 %0,54
ALACAKLARDAN TAHSİLAT 40.000,00 - - -
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE 
İADELER

317.070,00 - - -

TOPLAM 95.000.000,00 72.728.683,30 %76 %100
(*) İzka projesi kapsamında Bütçede öngörülmeyen 75.692,73 TL.
      AB projeleri için yurtdışından alınan Bütçede öngörülmeyen 3.437,31

3-Mali Denetim Sonuçları
Mali denetim sistemi genel olarak 3 başlık altında ele alınabilir.
-İç Kontrol sistemi
-Belediye Meclis Denetimi
-Dış Denetim

3-1.İç Kontrol Sistemi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile getirilen iç kontrol sistemi uygulaması, kurumumuzda dörtbaşlık altında tasnif edilir.
-Harcama birimleri bünyesinde, işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında süreç kontrolleri şeklinde yapılan ön mali kontrol uygulaması yapılmıştır.

Mali Hizmetler birimi bünyesinde gerçekleştirilen;
- Muhasebe uygulaması
-Ön mali kontrol uygulaması
-Kurum iç denetçilerince yapılacak iç denetim faaliyetleri yürütülmüştür.

3-2.Belediye Meclisi Denetimi
5018 sayılı kanunun ön gördüğü iç kontrol sistemine ek olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği
Bornova Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından 2009 ocak ayı meclisinde Denetim Komisyonu kurulmuş olup 2008 mali yılı denetimi yapılmıştır.

3-3.Dış Denetim
Kurumun dış denetimini yapmakla yetkili Sayıştay Başkanlığı’nın 2009 yılı denetim programı doğrultusunda,2008 mali yılı denetlenmiştir.

2009 YILI BÜTÇE GELİRLERİ (TL)
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BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERİ ORAN %

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2.277.961,10 2,5

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.728.564,60 9,7

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1.732.957,07 1,9

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 715.561,62 0,8

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 118.051,94 0,1

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 84.412,96 0,1

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 435.572,58 0,5

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 209.706,38 0,2

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 491.816,88 0,5

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 1.748.867,87 1,9

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 864.547,59 1,0

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22.995.672,77 25,6

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.869.642,40 2,1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 6.330.750,90 7,1

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8.560.305,57 9,5

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 13.178.844,26 14,7

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 380.251,09 0,4

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 405.116,73 0,5

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 760.675,09 0,8

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 15.546.099,58 17,3

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 791.112,02 0,9

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 434.043,40 0,5

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.108.745,65 1,2

TOPLAM                                                     89.769.280,05 1,00

4-DİĞER HUSUSLAR

22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 1 inci Maddesinin 26. fıkrasına göre 24 sayılı listede adları yazılı mahalleler yeni kurulan Bayraklı Belediyesine 
bağlanmış olup Borç ve Alacaklarımızın %17,01 Bayraklı Belediyesine devredilmiştir.Ayrıca 2009 Mali Yılında İller Bankası Paylarımızın Nüfus sayımızın düşme-
si ile tahminlerimizin altında gerçekleşmesi ve Gelirlerimizin %17,01 oranında düşmesi sebebi ile 2009 yılında Borçlanma yoluna gidilmiş olup  2009 ve 2010 
yılı tüm harcamalarımızda kullanılmak üzere İller  Bankası teminatı ile T.Vakıflar Bankası T. A.O. dan %0,95 faiz oranı ile 36 ay vadeli 3.000.000.-TL(anapara) 
borçlanma yapılmıştır.
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// Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1-Belediyemiz faaliyetlerinin gerek kitle iletişim araçları gerekse diğer yollar-
la belde halkına ve tüm kamuoyuna duyurulması, tanıtılmasının sağlanması
2-Vatandaşların istem ve şikayetlerinin (memnuniyet) yönetime bildirilerek 
olabilirliğinin yerine getirilmesi.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE 
İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu

Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Kenti paydaşlarla birlikte yönetme anlayışının gelişmesi için etkin ve sağlıklı 
iletişimin gerçekleştirilmesi, ayrıca kentin yurtiçi ve yurtdışında tanınırlılığının 
üst düzeye çıkarılması konusunda çalışmalar yapıldı.
Belediye hizmet, yatırım, proje ve etkinliklerinin yazılı ve görsel basında yer 
alma oranının önceki yıllara göre %5 oranında arttırmak hedefi doğrultusunda 
faaliyetler gerçekleştirildi.
Müdürlüğümüzde basın konusunda başarıyla uzun yıllar görev yapan işçi 
personelimiz Z. Abidin FİDAN yerel seçimlerde Meclis Üyesi olarak seçil-
miş, emekli olduktan sonra yerine 18.08.2009 tarihinde Hatice ALPARSLAN 
SEVGİ göreve başlamıştır. Yazılı ve görsel basın muhabirleriyle 01.01.2009-
31.12.2009 tarihleri arasında kendi olanaklarımızla 2 kez toplantı düzenlen-
miş olup, 2010 yılında 3 aylık periyotlar halinde toplantı yapılması konusunda 
karar alınmıştır.
Belediyemize ait Faaliyet Raporu, afiş, broşür, pankart, bilboard, teşekkür bel-
gesi, katılım belgesi, ruhsatlar, kitap, kitapçık, yaka kartı, hayvan aşı karnesi 
vs. gibi konularda 198 adet tasarım  gerçekleştirilmiştir.
01.01-31.12.2009 tarihleri arasında  A3 boyutunda  9.250, A4 boyutunda 
30.300, A5 boyutunda 6.500 adet ve toplam 46050 sayfa baskı yapılmış ve 
Belediyemiz bu konuda ekonomik olarak rahatlatılmıştır.
Gelen şikayetlerin tamamı ilgili müdürlüklere havale edildi.Elektronik posta 
üzerinden gelen istem şikayet 1050 (Kaldırım işgalleri, Küçükpark, Pazaryer-
leri, Sahipli sahipsiz hayvan şikayetleri, İş başvuruları, Kaçak inşaat, Temizlik, 
Parklar vs)Telefonla gelen istem-şikayet 205 (Kanal açıcı, Budama, Konteynır 
yer değişimi, Seyyar, İşgaller vs)
Belediye yönetimimizce hedeflenen Belediye Faaliyet Bülteni (gazete) 2009 yılı 
içerisinde 1. sayı 12 sayfa, renkli, 10.000 adet ve 2. sayı 8 sayfa, renkli 10.000 
adet bastırılarak halkımıza, oda, dernek ve STK’lara, muhtarlara, Bornova ve 
İzmir protokolüne, basına, milletvekillerine, ilgili kurum ve kuruluşlara da-
ğıtılmıştır. 2010 yılında bu Faaliyet Bülteni’nin 9 sayı olarak çıkartılması ve 
yayınlanması hedeflenmektedir.
1 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 Arasında, 107.487 ziyaretçi, 186.666 sayfa gö-
rüntüleme ve %78 civarındaki hizmet memnuniyetiyle Bornova Belediyesi web 
sitesi (www.bornova.bel.tr) halkımızdan büyük ilgi gördü.

 Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Basın bülteni sayısı 335 350 357

Görsel basında çıkan haber ve yorum 200 220 229

Yazılı basında çıkan haber ve köşe 
yazısı sayısı

1700 1750 1851

Kitap-Rapor 2 4 8

A3 afiş 24 36 65

Broşür (A4 ve B5) 10 23 35

Bilboard (3 mtX2mt) 8 17 22

Dijital baskı (vinil-pankart) 14 21 30

Davetiye-sertifika (A4, B5) 12 17 28

Gazete ilanları 6 8 10

A4 Boyutunda Baskı 30.300

A3 Boyutunda Baskı 9.250

A5 Boyutunda Baskı 6.500

Belediye Faaliyet Bülteni ( Gazete) 20.000

İnsan Kaynakları

B.Y. Halkla İlişkiler Md. : Tunçay BENZEDEN
                EÜ İletişim Fakültesi mezunu, memur
Web sayfası sorumlusu : Murat ERDEN  
               E.Ü. M.Y.O. Bilg. Prog. mezunu, sözleşmeli memur 
Basın danışmanı : Hatice ALPARSLAN SEVGİ 
                                 DEÜ Eğitim Fakültesi mezunu, şirket işçisi
Bilgisayar ve baskı uzmanı :Yavuz MİRAZLI  
                   İÜ Edebiyat Fakültesi mezunu, işçi 
Grafik tasarım ve yayıncılık uzmanı : Kaan BAĞCI  
                    AÜ Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi, 
                   şirket işçisi

MAKİNA, TECHİZAT VE EKİPMANLARI

3 PC, 1 Machintosh, 1 adet dizüstü Machintosh bilgisayar, 1 scaner, 2 yazıcı,
1 adet 4 renk baskı makinesı, 1 adet hızlı baskı makinesı, 1 cilt makinesı, 
1 ses alma cihazı, 1 DVD gösterici,      1 adet Nikon D2xs dijital fotoğraf 
makinesi, 1 adet Nikon D100 dijital fotoğraf makinesı, 2 adet küçük fotoğraf 
makinesı, 2 video kamera,  4 telefon, 1 faks makinesı, 2 adet cep telefonu,      

2 adet tripot.
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Konu Yüklenici Bütçe (Bedel) Tarih

Tasarım uzmanı alımı işi GPS Danışmanlık 20350 TL + KDV
02.03.2009
31.12.2009

Xerox Workcentre 2128 renkli fotokopi ve baskı makinesinin periyodik bakım söz-
leşmesi

LDS Teknoloji, Bilişim 
San. Tic. Ltd. Şti.

1.080 TL+KDV
15.01.2009
31.12.2009

Risograph GR 2710 baskı makinesi periyodik bakım sözleşmesi İSHAR Büro makineleri 720 TL+KDV
15.01.2009
31.12.2009

Belediye Faaliyet Bülteni (gazete) yaptırılması işi (12 sayfa, 4 renk, 10000 adet) İZBAŞ 6000 TL + KDV 20.10.2009

Kurban satış yerleri için 4 renk vinil pankart yaptırılması (35 adet) İZBAŞ 5162,50 TL+KDV 13.11.2009

Emlak vergisinin duyurulması amacıyla 4 renk vinil pankart yaptırılması işi (20 adet) İZBAŞ 1888 TL + KDV 23.11.2009

// Bilgi İşlem Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
UYGULAMA YAZILIMLARI BAKIM VE GELİŞTİRME GÖREVİ

1. Belediyemizde bilgi sistemleri konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek ve 
belediyemiz yapısına uygun yeni projeler geliştirmek.
2. E-belediyecilik çalışmaları kapsamında, Kent Bilgi Sistemi projeleri geliş-
tirmek, Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulabilmesi için araştırmalar yapmak.
3. Web sayfamızdaki e-belediyecilik sayfası ve interaktif uygulamaların sür-
dürülebilmesi ve geliştirilebilmesini sağlamak. 
4. Belediyemizle ilgili haberlerin ve çalışmaların duyurulması ve e-belediye-
cilik çalışmaları için belediyemiz içinde yayınlanan İntranet web sayfasını alt 
yapısının oluşturulması ve yayınlanmasını sağlamak.
5. Belediyemiz web sayfası/portalının bulundurulmasını, hazırlanmasını ve 
düzgün işleyişini sağlamak, dinamik portal ile ilgili kontrolleri yapmak. 
6. Kentliler için sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacı ile başlatılan e-
belediyecilik uygulamalarının hazırlanmasını sağlamak, güncelleştirilmesi ve 
geliştirilmesi için yöntemler geliştirmek.
7. Belediye yönetim bilgi sisteminin hazırlanması, geliştirilmesi ve bakımı 
amacıyla aramızda sözleşme yapılmış olan firma ile birlikte sistem analiz-
leri yapmak, yeni yapılmış programları teslim almak, müdürlüklerden gelen 
her türlü yeni istek ve sorunun ilgili firmaya iletilmesi ve çözümlerini takip 
etmek. 
8. Belediyemizin tüm Müdürlüklerinden gelen yazılım ihtiyaçlarını analiz et-
mek, piyasa araştırması yapmak, belediyemizdeki bilişim alt yapısına uygun-
luklarını denetlemek.
9. Birimlerden program kullanımları hakkında gelen eğitim ihtiyaçlarını kar-
şılamak.

SUNUCULAR VE AĞLAR İŞLETİMİ GÖREVİ

1. Belediyemiz yönetim bilgi sisteminin düzenli çalışması için ana bilgisayarlar 
ve diğer cihazların iyileştirilmesi, güvenliği ve bakımlarını sağlamak.
2. Belediye yönetim bilgi sistemi çerçevesinde üretilen verilerin yedekleme 
işlemini yapmak ve yedeklerin korunmalarını sağlamak.
3. Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin 
de gerekli önlemleri almalarını sağlamak.
4. Sistem odasında bulunan kritik önemdeki bilişim cihazlarının (server, swit-
ch, modem, router, fire wall, v.b.)  güvenli bir ortamda çalışması için gerekli 
önlemleri (kesintisiz güç kaynakları, ısı, toz, nem yalıtımı, yangın, kilit, v.b.)  
almak.
5. Server’ ların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak. Sistemi sü-
rekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu 
sağlamak, bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek. İş-
letim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağla-
yıcı çalışmaları yapmak.
6. Firewall (ateş duvarı) kurulumunu gerçekleştirerek, internet yoluyla olabi-
lecek saldırıları önlemek.
7. Belediyemiz ağına bağlı tüm bilgisayarların internet ve diğer yollarla bu-
laşabilecek virüsleri engellemek amacıyla anti-virüs sistemleri araştırmak, 
satın almak ve kuruluşunu gerçekleştirmek.
8. Kurum bünyesinde, korsan yazılım ve idarece uygun görülmeyen teçhizatın 
kullanılmasını önlemek.
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5. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü 
kaydını tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan ev-
rakı usulüne uygun olarak muhafaza etmek.
6. Her türlü teknik ihtiyacın alım ve tamir işlemleri açısından evraklarının ha-
zırlanmasını sağlamak.
7. İlgili mevzuat gereğince dışarıdan ihale yoluyla satın alınacak mal ve hiz-
metlerin alım işlemleri için gerekli tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırıl-
masını sağlamak.
8. Görevle ilgili her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak.
9. Müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden tüm evrakların kayıt defterine kay-
dını yaparak ilgili yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek.
10. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak.
11. Müdürlüğün malzeme, ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak.
12. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara 
uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine 
getirmek.
13. Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmetlenmesi, 
demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolünü 
yapmak.

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT 
VE YÖNETMELİKLER

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu
5651 Sayılı İnternet Ortamında Ya-
pılan Yayınların Düzenlenmesi ve 
Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

Bornova Belediyesi Bilgi İşlem Mü-
dürlüğü Teşkilat, Görev Yetki So-
rumluluklarına Dair Yönetmelik
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmalarını 1 Müdür, 1 memur, 2 kadrolu işçi, 2 adet 
sözleşmeli memur ve 1 adet programcı firma görevlisi ile sürdürmektedir. Bil-
gi İşlem Müdürlüğümüze 2009 yılı boyunca 496 adet evrak gelmiş olup buna 
karşılık 242 adet evrak çıkışı olmuştur. Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediyemize 
ait tüm birimlerde bilgisayar sistemlerinin çalışır durumda tutulmasını kul-
lanıcılara en yüksek seviyede faydalar sağlanabilmesi için; Belediye birimleri 
tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımların 
organizasyonunu yapmakla sorumlu bulunmaktadır. 
1. 2009 yılı içersinde Müdürlüğümüz sorumluluk alanında bulunan Bilgi İşlem 
Müdürlüğü Sistem Odasında tekrar düzenlemeler yapılarak ısı ve toz yalıtımı 
sağlanmış ayrıca iklimlendirme (klima) cihazı ile sürekli soğuk tutulması zo-
runlu olan bu odanın soğutulması garanti altına alınmıştır.
2. Belediyemiz bilgisayar alt yapısına verilebilecek zararlara karşı kötü niyetli 
kişilerce oluşturulmuş virüs programları (Bilgi çalma ve veya zarar verme vb.) 
girişimlerine geniş güvenlik önlemleri alınmıştır. Belediyemiz bilgisayar ağları 
donanımsal ve yazılımsal firewall yazılımları ile denetlenmekte olup, firewall’lar 
ve virüs tarama yazılımları Müdürlüğümüzce güncel tutulmaktadır.
3. Temin edilen web filter programı ile belediyemiz çalışanlarının ziyaret ettik-
leri web siteleri kontrol altında tutulmakta gerekli hallerde ilgililere raporla-
ma hazırlanmaktadır.
4. Belediyemiz merkez binasının internet altyapısı 2008 yılından bu yana Türk 
Telekom’ dan temin edilen metro ethernet ile sağlanmaktadır. 2009 yılı içinde’ 
de metro ethernet hattı çalışır durumda tutulmuştur.

9. Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların lisanslarının kontrolünü yapmak, li-
sanssız program kullanılmaması için önlemler geliştirmek.
10. Belediyemiz merkez binası ile şube ve diğer hizmet binalarında yer alan 
müdürlüklerin yerel ve geniş veri ağı (LAN/WAN) bağlantısını sağlamak.
11. Belediyemiz ile çalışma faaliyetlerinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlar 
ile gerekli bağlantı alt yapılarını kurmak, güvenli veri iletişimini sağlamak
12. Uzak birimlerle olan haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistem-
de sürekli güncel olarak toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması 
için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak.
13. adsoyad@bornova.bel.tr kurumsal e-posta hizmetinin yönetilmesini ve 
kurum içerisinde yaygın kullanımını sağlamak.
14. Bilgisayar sistemlerinin bir bütün olarak etkin çalışmasını sağlamak, 
sistemin sorunsuz çalışmasına engel olan faktörleri tespit edip çözüm ge-
tirmek.
15. Bilgisayar sistemlerinin dinamik olarak iyileştirilmesini sağlamak, bu 
kapsamda alınacak donanımın teknik özelliklerini belirlemek.
16. Yerel ağ yönetim çözümleri, ağ yapıları, protokolleri, mimarileri ve güven-
liğinin etkin ve verimli olmasını sağlamak.
17. Sistem odasında bulunan ana bilgisayar sisteminin, yan ünitelerinin ve 
ağ cihazlarının, ağ içerisinde kullanılan çevre birimlerinin ve kesintisiz güç 
kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak.

DONANIM BAKIM VE TEKNİK DESTEK GÖREVİ

1. Belediyemizdeki bilişim cihazları (kişisel bilgisayar, monitör, yazıcı, tarayıcı, 
switch, router, modem, Access point, v.b.)  ve sarf malzemesini (toner, kartuş, 
cd, dvd, v.b.) temin etmek ve teknik desteğini sağlamak.
2. Belediyemizde kullanılacak özel bilişim/iletişim malzeme ve ürünlerinin 
veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bunlar için danışmanlık 
hizmeti vermek.
3. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçla verilecek 
eğitimlere istekli olarak katılmak.
4. Yapılmış olan ağ kablolama işlemlerinin işlerliğini test etmek.
5. Kişisel bilgisayarların yazılım/donanım arızalarının belirlenmesi, gideril-
mesi ve periyodik bakım, onarımlarını yapılmasını sağlamak.
6. Bilgi işlem donanımının kurulması, faaliyete geçirilmesi ve kontrolünün 
gerçekleştirilmesini, bu faaliyet ile bilgi giriş /çıkış birimleri, bağlı ve bağsız 
çevre birimleri ile bilgisayar sisteminin denetimini sağlamak.
7. Donanım malzemeleri ihtiyaçlarını belirleyerek satın alınması için piyasa 
fiyatı araştırmak.
8. Müdürlüklerden gelen her türlü donanım arıza bildirimlerini kaydetmek, 
arızaya yerinde müdahale etmek, arızanın giderilmesini sağlamak.
9. Müdürlüklerden gelen bilgisayar programları ve donanım kullanımları hak-
kında eğitim isteklerinin karşılanmasını sağlamak.
10. Kesintisiz güç kaynağı kullanımı konusunda Müdürlük yetkilerini uyarmak.

İDARİ VE MALİ İŞLER GÖREVİ

1. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını sağlamak.
2. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 
amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yerine getirmek.
3. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere 
istekli olarak katılmak.
4. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, teb-
liğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükteki mevzuata uygun hareket etmek.
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5. Belediyemiz Ana Hizmet Binası dışında bulunan birimlerimizin (İçtaş binası,fen 
işleri şantiyesi) hizmet verdiği binalarda bilgisayar ağları kurulmuştur. Bu birim-
lerimizin daha hızlı, kesintisiz ve güvenilir çalışmaları amacıyla oluşturulan ana 
makinelerle aynı zamanda yedekleme işleminin alımı da sağlanmıştır. Beledi-
yemizin bilgisayar ağı altyapısı ile ilgili teknik bilgiler şematik olarak ekte gös-
terilmiş olup bilgisayar ağı altyapısı ile ilgili geliştirme çalışmaları 2009 yılında 
da devam etmiştir.
6. Bilgi İşlem Müdürlüğü hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla belediyemiz 
birimleri çalışanlarına bilgisayar programları konusunda, 2009 yılı içersinde uy-
gulamalı eğitimler vermiş bulunmaktadır. (Hızlı doküman tarama eğitimi, Evrak 
kayıt eğitimi, Taşınır mal işlemleri eğitimi, Stratejik plan uygulama prg. eğitimi, 
ofis programları kullanma eğitimi, taşınmaz malların kaydı eğitimi. Veterinerlik 
hizmetleri prog.eğitimi),
7. Tüm birimlerin ödeme emri programının kullanılması sağlanmış, Taşınmaz 
malların kaydı ve takibi programı uygulamaya geçirtilmiştir.
8. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaları yapılan Coğrafi Bilgi Sis-
teminin belediyemizde entegre çalışması için gerekli alt yapının oluşturulması 
çalışması yapılmış olup, Belediyemizde kullanılmakta olan Yönetim Bilgi Siste-
mi programları ile ilişkili hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 
9. Müdürlüğümüzce Belediyemizde kullanılmakta olan tüm bilişim donanımının 
(bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, sunucu, aktif ağ cihazları vb.) teminini sağlamakta 
olup, farklı büroların elektronik  cihazlarının  (fotokopi, faks, plan kopya vb) alım 
işlemlerinde talepte bulunan birimlere teknik destek sağlanmaktadır.
10. Müdürlüğümüzce 2009 yılı içersinde diğer müdürlüklerden gelen bilgisayar, 
yazıcı, swich, toner talepleri karşılanmıştır.
11. Bilgisayar ve internet kullanan personelimize “adsoyad@bornova.bel.tr” 
uzantılı e-posta adresleri oluşturulmuş ve böylece e-posta yazışmalarına res-
miyet kazandırılmıştır.

 Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Verilen teknik bakım sayısı (ort. gün-
lük)

12 12 12

Stratejik plan süresinde güncellenen 
program sayısı(haftalık)

15 13 10

1 yılda temel bilgisayar eğitimi verilen 
kullanıcı sayısı (yıllık)

30 35 35

Otomasyon programları ile ilgili 
eğitim verilen kullanıcı sayısı (yıllık)

10 15 15

Bilgisayar ağına bağlanmaları ile ilgili 
çalışma yapılacak birim sayısı (yıllık)

3 2 2

Güncellenen Donanım Oranı (yıllık) - - %8

Güncellenen Yazılım Oranı (yıllık) - - %30

Web sayfasından Vatandaş 
Memnuniyeti

- - %75

1- Tamire Giden Malzemeler

Malzeme Adet

LASER YAZICI 16

MONİTÖR 5

PC KASA 2

SWITCH SUPER STACK SWİTCH 320 Servis bedeli 1

2- Mal Alımları

Malzeme Adet

800GB TAPE KARTUŞ 4

HARD DİSK 19

ÇEŞİTLİ RAM 49

ANAKART 29

POWER SUPPLY 22

SWICH 5

RJ45 JAK 600

KABLO TEST CİHAZI 3

KLAVYE , MOUSE 33-44

FLASH BELLEK-DVD RW 10

ÇEŞİTLİ KABLOLAR 10+2500mt

HARİCİ BELLEK 2

USB TO RS232 DÖNÜŞTÜRÜCÜ 5

USB KABLO UZATMA 4

BİLGİSAYAR-YAZICI-TARAYICI 49-31-2

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 2

LİSANSLAR 284

FIREWALL VE IPS CİHAZI 1

LOG CİHAZI 1

LAYER 3 24 PORT SWITCH 2

LAYER 2 24 PORT SWITCH 15

KABLOSUZ ERİŞİM BAĞLANTI NOKTASI 15

3- Yıl İçinde Alınan Toner Sayısı

Malzeme Adet

 TONER ( Tüm Müdürlükler İçin ) 749
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4- 01/04/2009 - 31/12/2009 tarihleri arası e-arşiv raporu 

NUMARATAJ BELGESİ 26

KABUL PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 1

YAPI KULLANMA 0

İMAR DURUMU 1488

YAPI RUHSATI 640

MECLİS KARARI 0

HAKEDİŞ RAPORU 1085

ŞİKAYET YAZISI 0

YIL SONU SEVİYE TESPİT 706

UYGULAMA İMAR HATTI KROKİSİ 9

İMAR HATTI KROKİSİ 633

YAPI YERİ KOT KROKİSİ 571

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ 0

SU BASMAN 0

TEKNİK KOMİSYON KARARI 38

YAPI TATİL ZAPTI 0

KURUL KARARI 0

TAPU 584

APLİKASYON KROKİSİ 774

BASIN ARŞİVİ 922

ENCÜMEN KARARI 2

TESCİL BİLDİRİMİ 0

İŞ BİTİRME BELGESİ 87

Toplam 7566

5. Müdürlüğümüzce  yıl içerisinde belediyemiz çalışanlarına  Excel, Word, 
PowerPoint kullanım eğitimleri verilmiştir.
6. Müdürlüklerde görevli taşınır mal sorumlularına Taşınır mal işlemleri ile 
ilgili program eğitimi verilmiştir. 
7. Müdürlüklerde görevli harcama yetkilisi olan personele  ödeme emri belge-
si düzenleme ile ilgili program eğitimi verilmiştir.
8. Belediyemiz fen işleri şantiye binasına taşınır kayıtların giriş çıkış işlem-
lerinin kontrol altına alınması amacı ile barkod sistemi ve buna bağlı olarak 
kablosuz yerel ağ kurulması.
9. İçtaş binamızda faaliyet gösteren birimlerimizin Merkez binasında kurulu 
sistemimize entegre  olarak çalışmasını sağlamak amacı ile server sistemi 
kurulmuştur.
10. Altındağ toplum merkezimize vatandaşlarımızın yararlanması için kablo-
suz ağ sistemi kurulmuştur.
11. Müdürlüklerin evrak kayıt elemanlarına elektronik ortamda evrak kayıt 
işlemleri programı yürütülmesi eğitimi verilmiştir.
12. Web sayfamızın yenilenme ve geliştirilmesi sağlanmıştır. 

13. e-belediyecilik kapsamında web sayfasında ihale arşivi oluşturulmuş is-
teklilerin ihalelerimizi web sitemizden takip etmesi sağlanmıştır. Yine bu kap-
samda basın arşivi oluşturulmuş belediyemizin basında çıkan haberleri web 
sayfasında yayınlanmıştır.
14. Birimlerimizde kullanılmakta olan belediye otomasyon programlarına kü-
tüphane programı yaptırılmış olup ilgili personele eğitimleri verilmiştir.
15. Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne dava dosyası takip programı yaptırılmış olup 
ilgili personele eğitimleri verilmiştir.
16. Belediyemiz Merkez Hizmet Binasının Bilgisayar Ağ Güvenliğinin Sağlanma-
sı amacı ile Güvenlik ve Network Donanım malzemelerinin satın alınmıştır. 
17. Veteriner  İşleri programı yaptırılmış olup ilgili personele eğitimleri veril-
miştir.
18. Strateji biriminde kullanılmak üzere İstatistik programı yaptırılmış olup 
ilgili personele eğitimleri verilmiştir.
19. Başkanlık Randevu programı yaptırılmış olup ilgili personele eğitimleri 
verilmiştir.
20. Veri güvenliği ile ilgili düzenli olarak günde 2 kez yedek alınması sağlanmaktadır.
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// Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 
Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakan-
lığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları 
doğrultusunda görev yapmak.
2- Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal, mikrobiyolojik ve 
toplumsal yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal 
kaynakları kirleten kuruluşlar olarak tanımlanan gayri sıhhi müesseselerin 2. ve 3. 
sınıflarının yerinde inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ruhsatlandırılma-
sına veya kapatılmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
3- Vatandaşların ve çeşitli kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikayetlerini almak, 
değerlendirmek, gereğini yerine getirmek ve şikayet sahibine bilgi vermek,
4- Çevre korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun ge-
liştirilebilir teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını
tespit etmek,
5- Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ör-
gütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
6- Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim 
faaliyetlerini izlemek, desteklemek,  yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki 
yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları 
yapmak, toplantılar düzenlemek,
7- Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken ted-
birler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine 
getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
8- İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri 
değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.
9- Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) 
Belediyeyi temsil etmek.
10- Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ör-
gütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,
 11- Çevre uygulamaları ve yatırımlarına etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim 
faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki 
yatırımların tanıtımını yapmak, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları 
yapmak, toplantılar düzenlemek,
12-Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken 
tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri ye-
rine getirmek ve kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
13- İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikayetleri 
değerlendirmek, gürültünün önlenmesine yönelik teknik çalışmaları yapmak.
14- Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) 
Belediyeyi temsil etmek.
15- Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve 
işlemleri yürütmek,
16- Yasal mevzuat değişimine ilişkin ilgili mercilerce talep edildiği veya gerek gö-
rüldüğü takdirde görüş ve öneri sunmak.
17- Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.
18- Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikayetleriyle ilgili iş ve işlemleri 
yürütmek.
19- Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.
20- Stajyer öğrencilerin mevzuat ve teknik açıdan yetişmesine katkı sağlamak.

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 
YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
2972 sayılı Çevre Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği-
nin Kontrolü Yönetmeliği
Çevresel Gürültünün Değerlendirilme-
si Ve Yönetimi Yönetmeliği
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv
yönetmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Yapılan denetimler ve düzenlenen  eğitimler sonucunda ruhsatsız olarak faali-
yet gösteren işyerlerinin ruhsatlandırılması sağlanmıştır Ayrıca ruhsatlı oldu-
ğu halde hakkında şikayet olan yada ruhsat aldığı koşulları değiştirmiş olduğu 
tespit edilen işyerleri denetlenerek; şikayete konu olan hususların kaldırılma-
sı ve işyerlerinin ruhsat aldığı koşulların sürekliliği sağlanmıştır.
Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Amacıyla Yapılan Eğitim ve Etkinlikler: 
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından her yıl İlçemiz sınırları içerisindeki 
tüm İlköğretim okulları 4. Sınıf öğrencilerine okullarında “ Çevre Bilincinin Geliş-
tirilmesi “ ne yönelik Eğitim Semineri düzenlenmiş olup 52 okul ve 8640 öğrenci 
katılmıştır. 
2009-2010 Eğitim Öğretim yılı içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ta-
rafından “Biz Artık Atık Değiliz” ve “En Çevreci İlköğretim Okulu” proje yarışmaları 
düzenlenmekte olup yarışma sonucu 5 Haziran 2010 Dünya Çevre Günü Etkinlik-
lerinde açıklanacaktır.
5 Haziran 2009 Cuma günü Dünya Çevre Günü nedeniyle Büyük Parkta bir dizi 
etkinlik gerçekleştirdik. Çevre Bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla 
kurulan stantlarda çocuklara ve yurttaşlara çiçek ve ağaç fideleri ile çeşitli pro-
mosyonlar dağıtıldı.
İlçemizdeki Firmalara Çevre Eğitimi Verilmesi Faaliyeti: Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğümüz tarafından ilçemizdeki firmalara Bitkisel ve madeni yağlar, 
gürültü, atık su ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir. Eğitimlerimize 2009 yılında 50 
firma katılmıştır. 

Halk Sağlığı Alanında Eğitim Düzenlenmesi: Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğümüz tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri Halk Sağ-
lığı Stajı yapmaktadır. Staj kapsamında öğrenciler: GSM denetimlerine katılmak-
tadır. Ayrıca öğrencilere Gıda Güvenliği, Hijyen ve Çevre Eğitimleri verilmektedir.. 
2009 yılında 250 öğrenci Halk Sağlığı Stajı yapmıştır. 
   
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Süt ve Süt Ürünlerinin Sağlıklı 
Beslenmedeki Rolü üzerine etkinlik düzenlendi. Çevre Koruma ve Kontrol Mü-
dürlüğümüz İzmir’de Su Kaynakları, Kalitesi ve Yönetimi Sempozyumu , Organik 
Pazar Projesi ve Gıda Bankası projelerinde destek verildi. 2009 yılında Gıda ve Gıda 
dışı faaliyet gösteren 217 işyerine GSM Ruhsatı düzenledi. 2009 yılında Şikayetlere 
ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliğine istinaden 38 işyerine Gü-
rültü Raporu düzenlendi. 2009 yılında 1550 adet Gıda ve gıda dışı faaliyet gösteren 
işyerleri şikayete istinaden ve rutin denetimlerle denetlenmiştir.
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Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Çevre Eğitimi verilen Okul Sayısı (2007-2008) 40 (2008-2009) 20 (2009-2010) 52

Çevre Eğitimi verilen öğrenci sayısı 9600 4800 8640

Çevre Eğitimi verilen firma sayısı 15 25 50

Halk Sağlığı Stajına Katılan öğrenci sayısı - 380 250

Ruhsat Verilen İşyeri Sayısı 230 250 217

Mühürlenen İşyeri Sayısı 80 108 100

// Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1-Belediyeye ait tüm birimlerin ve hizmet binalarının güvenliğini sağlamak  
2-Belediyeye ait binalarının  rutin temizliğini yapmak 
3-Memur Personele öğle yemeği yardımını sağlamak
4-İşçi personele TİS gereğince yapılması gereken sosyal yardımlara ilişkin 
alımların (yiyecek,   giyecek vb.) yapılması 
5-Belediyenin telefon, telsiz, faks ve benzeri haberleşmelerini sağlamak ve 
sistemin bakım onarım işlerini yapmak
6-Personel servis ve sefer hatlarını düzenlemek, takip etmek
7-Diğer birimlerin malzeme alımlarına gerektiğinde destek olmak
8-Araç havuzunun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak

9-Belediyenin tüm birimlerinin ısıtma soğutma sistemleri ve asansörlerinin 
bakım ve onarımını sağlamak
10-Belediyenin ortak kullanım malzemelerinin (temizlik, kırtasiye vb.) alımını 
sağlamak.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
İlgili Yönetmelikleri
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yö-
netmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Güvenliği sağlanan bina sayısı 17 28 (noktada) 29 (noktada)

Çalışan güvenlik personeli 76 105 105

Temizlenen bina sayısı 17 24 25

Çalışan personel sayısı 32 38 38

Binek hizmet aracı sayısı 7 14 9

Binek hizmet araçlarının ortalama yaşı 2 4 4

Servis güzergah sayısı 9 6 7

Servisten faydalanan çalışan sayısı 120 130 140

Telefon  abone sayısı 124 158 166

Telefon santral sayısı 13 7 7

Santaralde çalışan personel sayısı 13 7 7

Telefon iç hat sayısı 170 221 230

Belediyedeki fax makine sayısı 19 23 V.Y.

Su aboneliği sayısı 19 324 300

Elektrik aboneliği sayısı 494 570 617

Belediye hizmet binalarındaki asansör sayısı 3 5 18

Bel. hizm bin. klima sayısı 30 - 50

Yapılan açık ihale sayısı 5 7 7

Yapılan doğrudan temin alımı sayısı 307 270 152

Müdürlüklerden gelen  talep sayısı 250 443 581
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2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 1

Adı
Bornova Belediyesi hizmet binalarının genel temizliği 

ve bakım hizmeti alımı işi ihalesi.

Başlama Tarihi 01/01/2009

Bitiş Tarihi 31/12/2009

Bütçesi 728.360,73.-TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100

2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 2

Adı
Bornova Belediyesi hizmet binalarının ve şantiyelerinin 
güvenlik, denetim, koruma hizmeti temini işi ihalesi.

Başlama Tarihi 01/01/2009

Bitiş Tarihi 31/12/2009

Bütçesi 1.614.828,89- TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100

2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 3

Adı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Bornova Be-

lediyesi çalışanlarına yemek hizmeti alımı işi ihalesi.

Başlama Tarihi 01/01/2009

Bitiş Tarihi 31/12/2009

Bütçesi 815.920,00.-TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100

2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 4

Adı
Bornova Belediyesi hizmet binalarında ve şantiyelerde 
ısıtma sistemlerinde ve jeneratörlerde kullanılmak üze-

re akaryakıt alımı işi ihalesi.

Başlama Tarihi 01/01/2009

Bitiş Tarihi 31/12/2009

Bütçesi 114.805,00.-TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100

01/01/2009 - 31/12/2009 TARİHLERİ ARASI YAPILAN  AÇIK İHALELER

2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 5

Adı
Bornova Belediyesi, işçi personele, iş elbisesi, koruyucu 

eşya ve resmi kıyafet alımı işi ihalesi. 

Başlama Tarihi 06/04/2009

Bitiş Tarihi 30/04/2009

Bütçesi 53.515,00.- TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100

2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 6

Adı
Bornova Belediyesi işçi personele ramazan erzakı 

alımı işi ihalesi.

Başlama Tarihi 24/09/2009

Bitiş Tarihi 23/10/2009

Bütçesi 38.171,60.-TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100

2009 Yılında Tamamlanan Faaliyetin / Projenin (*);

Nosu (**) 7

Adı
Bornova Belediyesi işçi personele kurban bayramı ve 

yılbaşı erzakı alımı işi ihalesi.

Başlama Tarihi 13/01/2009

Bitiş Tarihi 14/01/2009

Bütçesi 58.995,00.-TL.

Gerçekleşme Durumu (***) %100
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Güvenliği sağlanan bina sayısı 29 nokta

Temizlenen bina sayısı 25

Hizmet aracı sayısı 8

Hizmet aracı yıllık ortalama yaptığı km. 98.328 km.

Servis güzergah sayısı 7

Servisten faydalanan çalışan sayısı 130

Telefon abone sayısı 166

Telefon santral sayısı 7

Su aboneliği sayısı 300

Elektrik aboneliği sayısı 617

GSM Aboneliği sayısı 155

Yapılan açık ihale sayısı 7

Yapılan doğrudan temin sayısı. 152

Müdürlüklerden gelen evrak 581

Resmi Kurumlardan gelen evrak 184

Dilekçeler 212

Giden evrak 703

Genelgeler 23

01/01/2009-31/12/2009 TARİHLERİ ARASI EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ

Yazıcı, fotokopi ve fax  makinası bakım onarım ve toner alım işleri 18 adet

Telekomünikasyon sistemleri aylık bakım, onarım ve alım işleri 12 adet

Isıtma soğutma sistemleri bakım onarım ve alım işleri 12 adet

Asansör aylık bakım, onarım ve yenileme işleri 12 adet

Temizlik malzemesi alımı 2 adet

Kırtasiye harcamaları, matbu evrak basımı ozalit alımı ve kaşe işleri 12 adet

Bayrak, pankart ve branda alımı. 8 adet

Memur personele melbusat alımı işi 2 adet

İşçi Personele Toplu İş Sözleşmesi gereği havlu ve sabun  alımı işi 2 adet

İşçi Personele Toplu İş Sözleşmesi gereği yoğurt alımı işi 12 adet

Jaluzi Perde ve Cam alımları işi 8 adet

Nalburiye malzemesi, anahtar ve kilit işleri 4 adet

Büro Mefruşatı, koltuk, masa ve sandalye alımı 10 adet

Fen İşleri Şantiyesinde kullanılan su arıtma cihazının bakımı işi 12 adet

Çelik raf, para kasası, yapım ve tadilat işleri 4 adet

Mali Hizmetler Md.nce kullanılan elektronik sıra takip sistemi aylık bakım işi. 6 adet

Diğer 16 adet

2009 YILINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİNLER

2009 YILINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİNLER

TOPLAM MAL ALIMI : 418.187,98

TOPLAM HİZMET ALIMI : 38.914,00

GENEL TOPLAM : 457.101,98
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// Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1. Emlak ve İstimlak  konularında bilgi üretmek, Başkanlığa önerilerde bulunmak, 
uygulamaya esas olmak üzere alınan kararları kurum ve kuruluşlarla bağlantı ku-
rarak üst makamlara bilgi vermek, alınan kararları şef ve ilgili memura bildirmek, 
uygulanmasını izlemek, şef ile memurların uyum ve eşgüdüm içinde çalışmalarını 
kontrol etmek.
2. Belediyenin Emlak ve İstimlak konularıyla ilgili çalışmalar yapmak hizmet etkin-
liğini arttırıcı önerilerde bulunmak .
3. Mevzuatın getirdiği diğer konular ile Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından 
verilen işlemleri yürütmektir.
4. 2981,3194 ve 5393 sayılı yasalara göre Belediye’ye ait gayrimenkullerin satış-
larının yapılması.
5. 2886 ve 5393 sayılı yasaya göre Belediye’ye ait taşınmazların kiraya verilmesi.
6. 2886,2942 ve 5393 sayılı yasalara göre Belediye’ye ait taşınmaz malların takas 
edilmesi.
7. 5393 sayılı yasaya göre Belediye’ye ait taşınmaz malların tahsisinin yapılması.
8. Medeni Kanun ve 5393 sayılı yasaya göre mülkiyetten gayri ayni hak tesisi iş-
lemlerinin yürütülmesi.
9. 2942 ve 5393 sayılı yasalara göre yol ve yeşil alanlarda kalan şahıs taşınmazla-
rının kamulaştırılması işlemlerinin yürütülmesi.
10. 5393 ve 2886 sayılı yasaya göre Belediye’ye ait taşınmazlar ile Belediye taşın-
mazlarını kullananlardan Ecri misil alınması işlemlerinin yürütülmesi.
11. 2946 ve 5393 sayılı yasaya göre Belediye’ye ait Lojman tahsisi işlemlerinin 
yürütülmesi.
12. 4734 ve 5393 sayılı yasalara göre Belediye’nin ihtiyaç duyduğu hallerde taşın-
maz mal kiralanması işlemlerinin yürütülmesi.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu 
Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak
Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Ka-
nununun Bir Maddesinin
Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
5393 sayılı  Belediyeler Yasası
2886 sayılı Devlet İhale Yasası
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2946 Kamu Konutları Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
İlgili Yönetmelikleri
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yö-
netmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Kentte yaşam kalitesini arttırıp,yaşamı kolaylaştırmak ve içinde yaşamaktan keyif 
alınan kent yaratmak amacıyla, ilçemizdeki imar yollarının açılarak trafiğin rahatla-
tılması park alanları ,çocuk bahçeleri ve otopark alanlarının kamulaştırılarak  imar 
planlarının  uygulanmasını sağlamaya yönelik yol ve yeşil alan yapılacak yerlerde 
kamulaştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 
Belediyemize ait lojmanların tahsilat işlemleri  faaliyetleri gerçekleştirildi. Bele-
diyemizin şahıslarla hisseli olduğu parsellerde vatandaşın talebi ile hissedarına 
satış işlemleri, 3194 sayılı imar kanunu gereğince yoldan ve yeşil alandan ihdas 
işlemleri  gerçekleştirildi.
Belediyemize ait kamuya terkli alanlardaki işgallerden dolayı ecrimisil alınması 
işlemleri  gerçekleştirildi.
Belediyemize ait  binaların büfe, kafeterya olarak kiraya verilmesi faaliyeti ger-
çekleştirildi.

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Yol yapımı amacıyla kamulaştırılan alan miktarı 4.562,78 m2 10. 915,10 m2
12 adet zemin 2.477,95  m2

30 adet zemin üstü kamulaştırma

Ödenen kamulaştırma bedeli 2.298.231,07 TL 3.937.697,69 TL 1.300.443,53 TL

Belediyemize ait lojmanlardan elde edilen gelir miktarı 32.246,00 TL 38.732,48 TL 34.302,08 TL

Hisse  ve arsa satışı miktarı 17 adet  600.093 TL 3 adet 20.128,00 TL 7 adet  227.151,73 TL

Yoldan ihdas işlemi miktarı 4 adet 65.598,00 TL 4 adet 60.598,00 TL 6 adet 165.440,1 TL

Trafo yerleri işlem miktarı 2 adet 10.166,00 TL 2 adet  5.840,00 TL 4 adet 20.936,6 TL

Elde edilen toplam gelir miktarı V.Y V.Y 413.528,43 TL

Kamuya terkli alan işgalci   miktarı 97 69 82

Elde edilen ecrimisil gelir miktarı 431.268,60 TL 360.430,06 TL 290.400,86 TL

Kiracı miktarı 65 65 67 adet

Tahsil edilen kira  gelir miktarı 360.500,724 TL 469.374,74 TL 487.637,31

Tahakkuk eden kira miktarı 358.585,00 TL 675.609,40 TL 412.447,77 TL

Kamulaştırmada yargıya gidenlerin oranı 9 Adet  439.540,00 TL 5 Adet  892.437,11 TL 2 Adet  41.374,43 TL
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// Etüt Proje Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1. 3194 Sayılı İmar yasasının 15.16.17. ve 18. maddelerini uygulamak ve kontrol 
etmek
2. Uygulama imar hatlarını vermek
3. Numaralama krokilerini kontrol edip onaylamak
4. Numarataj belgelerini düzenlemek
5. Temel ve subasman vizelerini yapmak
6. Tus ( Yapı Yeri Uygulama ve Kot ) krokilerini kontrol edip onaylamak
7. Diğer müdürlüklerin çalışmalarına ait ölçüm ve değerlendirme işlemini 
gerçekleştirmek
8. TUS İmar hatlarını hazırlamak
9. Mülkiyetleri 1/25000 lik topografik haritalara işlemek
10. Kent bilgi sistemine altlık oluşturan dataları bilgisayar ortamına aktarmak
11. Kamulaştırma haritalarını yapmak

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT 
VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediyeler Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu ve bu kanunun 
18.madde uygulama yönetmeliği
2942/4650 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
2981/3290/3366 sayılı İmar Affı Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeliği
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Kanunu
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
İlgili Yönetmelikleri
Büyük Ölçekli Haritalar Yapım Yönet-
meliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yö-
netmeliği
 Numaralama Yönetmeliği
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yö-
netmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

Personel Sayısı

MEMUR 10

SÖZLEŞMELİ MEMUR 4

İŞÇİ 11

ŞİRKET İŞÇİSİ 1

Etüt Proje Müdürlüğü Personeli 

Hali hazır ve kadastro paftalarının taratılıp sayısallaştırılması

Mülkiyet cad verilerinin alan bilgilerinin tanımlanması

Uygulama plan sınırlarının vektörel olarak mülkiyet cad projesinde çizilmesi 

İBŞB numarataj çalışmalarının ülke ve imar koordinat sisteminde mahalle bazında dönüştürülüp cad verisi olarak düzenlenmesi 

Sayısal 2005-2009 imar hattı verilerinin mahalle bazında vektörel çizimlerinin düzenlenip tek tabak sisteminde bütünleştirilmesi

Sayısal 2006-2009 temel üstü verilerinin mahalle bazında vektörel çizimlerinin düzenlenip tek tabaka  sisteminde bütünleştirilmesi

Bornova ilçesi tapulama sınır projesinin oluşturulması

Bornova merkez kent rehberi verilerinin yeni bir harita üzerinde güncellenip proje oluşturulması

CBS Çalışmaları

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Numarataj arazi çalışmaları V.Y V.Y 758

Numarataj adres kayıt sistemi uygulamaları V.Y V.Y 11283

Numarataj belgesi 726 2804 2850

Numarataj belge sureti + kroki sureti 173 148 1560

Numarataj değişikliği (revizyonu) 55 13 952

Numarataj tadilatı 51 33 105

Numarataj krokisi 411 452 352

Hali hazır servisi

Temel ve temel üstü vizeleri 947 893 760

Teknik uygulama sorumluluğu(tus)  dosyası 544 431 452
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2007 2008 2009

Kontrol ve değişikliği

Kaçak yapı tespit ölçümleri 6 122 123

Kamulaştırma ve işgaliye ölçümleri 3 3 95

Park ve bahçelerin sınır tespiti 5 5 6

Çalışma ruhsatı mesafe kontrol ölçümleri 113 180 124

Uygulama servisi

Düzenleme sınırı tespiti 35 18 20

İmar kanunu 16. Madde uygulaması 129 179 130

İmar kanunu 18. Madde uygulaması 43 17 17

Uygulama şeklinin belirlenmesi V.Y V.Y 26

Re’sen yapılan uygulamalar 5 V.Y 5

Uygulama imar hattı krokisi V.Y 118 142

Coğrafi bilgi sistemleri servisi

Özel istem faaliyetleri( harita düzenlenmesi vs.) 49 92 14

Yol genişliği tespiti V.Y V.Y 7

Tus imar hattı krokisi 732 375 353

Genel

Kurum içi yazışma V.Y 1289 1420

Kurum dışı yazışma V.Y 310 780

Teknik komisyon müracatı 19 45 37

Bornova kent rehberinin çeşitli coğrafi verilerle güncellenip yeniden çizilmesi 

Bornova köşkleriyle ilgili kent rehberi üzerinde yapılan çalışma
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Hazırlanan kent rehberinin içinde yer alan veriler 

İmar Kanunu 18. Madde Uygulama Çalışmalarından Örnekler
553 Plan
Kazımdirik mahallesinde yaklaşık 16000 m2’lik bir alanda düzenleme yapılmıştır.
Yapılan düzenleme sonucu 6274 m2 imar alanı oluşmuştur.

554 Plan  Naldöken mahallesinde yaklaşık 6500 m2’lik bir alanda düzenleme yapılmıştır.  Yapılan düzenleme sonucu 5974 m2 imar alanı oluşmuştur.
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// Fen İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1-Kendisine bağlı olan görev yerlerinde işlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uy-
gun bir şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
2-Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin ekip ve İşçilerin görev dağı-
lımı ve iş programını yapmak, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve 
eşgüdüm içinde verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmalarını sağlamak.
3-5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediyenin görevlerinden sayılan veya Be-
lediye Meclisi tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kül-
tür amaçlı binaların, kent donatılarının , altyapı ve üstyapı tesislerinin , kapalı 
ve açık spor alanlarının ve mevcut tesislerin yapım , onarım ve hizmet iha-
lelerine ait şartname ve protokolleri hazırlamak, ihalelerini gerçekleştirmek 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları 
teşekkül ettirip, üst makamın onayına sunmak.
4-Belediye Meclisince onaylanan yıllık Belediye bütçesinde yer alan; yeni yol 
açılması ve stabilizasyonu, yol bakım ve onarımı, Tretuar ve bordur yapımı, 
bakım ve onarımı, yol üzerindeki sanat yapıları, yeni açılan yolların asfalt ile 
kaplanması, asfalt yolların bakımı, onarımı ve yama ile kaplanması,
5-Bina yapım, bakım ve onarımı
6-Belediye İmar Planında belirlenen yerlere hizmet binaları, spor tesisleri, pa-
zar yerleri, umumi tuvaletler ve sosyal tesislerin yapılması,
7-Tesisat yapım, bakım ve onarımı
8-İşlerinin yıllık yatırım programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, 
Başkanlığın onayına sunmak, uygun görülenler ile ilgili her türlü iş ve işlem-
leri yürütmek.
9-Bayındırlık konularında proje üretmek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak, 
10-Belediye hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisin projelerini yaptırmak.
11-Yıllık yatırım programı doğrultusunda yol açılması, yol düzeltilmesi, yol-
lara malzeme serilmesi, malzeme ve moloz kaldırılması ve nakledilmesi gibi 
işlerde Fen İşleri şantiyesinde bulunan iş makinalarının verimli ve ekonomik 
olarak kullanılmalarını sağlamak.
12-5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Büyükşehir Bele-
diyesinin sorumluluğuna verilmiş ana arter, bulvar ve caddelerin yapımı, bakı-
mı ve sinyalizasyonu konusunda Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde 
bulunmak üzere teklifler hazırlatıp Başkanlık Makamına sunmak.
13-Belediyenin İmar Planında belirlenen yerlerdeki yerel ve bölgesel otopark-
ların önceliklerine göre yapımı için Büyükşehir Belediyesi nezdinde teklifte 
girişimlerde bulunmak üzere Başkanlık Makamına teklif sunmak.
14-Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar ve yazışmaları yapmak.
15-Özel sektörden gelen yazılar ve yazışmaları yapmak.
16-İş deneyim belgelerinin hazırlamak.
17-Vatandaş müracaatlarını yerinde tetkik, incelemek, değerlendirmek ve so-
nuçlandırmak.
18-İhale ile ilgili hazırlıkları yapmak.
19-Etüt ve Proje hazırlamak.
20-Metraj yapmak.
21-Yaklaşık maliyet hazırlamak.
22-Piyasa araştırması yapmak.
23-İhalesi sonuçlanan işlerin kontrollüğünü yapmak.
24-Hakediş hazırlamak.
25-Geçici ve kesin kabulü yapmak.
26-Yol katılım bedeli hesaplamak.
27-Yol ölçümleri, mülkiyet ölçümleri, tretuvar ölçümleri, kod ve haritacılık 
ölçümlerini yapmak.
28- Sıhhi tesisat projesi, ısı yalıtım projesi ve hesapları yapmak.
29-Isıtma ve soğutma projesi yapmak.

30-Asansör avan ve uygulama projesi onayını yapmak.
31-Asansör işletme ve Fen Vizesi onayını yapmak.
32-Asansör işletme ve motor ruhsatı hazırlamak.
33-Vatandaşlardan gelen su sızıntısı şikayetlerini yerinde tetkikini yapmak.
34-Yol, Tretuvar v.s. yapım ve bakımları, ihale ile ilgili hazırlıkları yapmak.
35-Belediyece kullanılan motorlu araç, iş makinalarının yıllık gereksinimi 
olan yedek parça, yağ, lastik, akaryakıt vs ihtiyaçlarını tespit edip ihale yo-
luyla temin edilmesini sağlamak.
36-Mal, Hizmet ve Yapım işleri ile ilgili gerekli olan teknik ve idari şartname-
nin hazırlanması, ihalelerin sağlıklı yapılabilmesini sağlamak, yasal süreçler 
takvime dayalı takibini yapmak, teslim komisyonlarını oluşturup, teslim alı-
nan mal ve hizmetlerin hak edişlerini sağlıklı şekilde yapmak.
37-Araçların trafik, sigorta, ruhsat, vize, muayene v.b. işlerinin aksamadan, 
zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE 
YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
2972 sayılı Çevre Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunun
3194 sayılı İmar Kanunu

Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği 
Muayene Yönetmeliği
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik
Otopark Yönetmeliği
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yö-
netmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler
Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

MEVLANA TOPLUM MERKEZİ 

Mevlana Toplum Merkezinin yapılmasındaki amacımız; yoğun iç göç alan ma-
hallemizde yaşayan, kentte yaşamanın imkânlarından faydalanamayan;  ço-
cuk, genç, kadın,  erkek, yaşlı, özürlü gruplarına, toplumsal cinsiyet eşitliği 
kapsamında koruyucu önleyici, eğitici, geliştirici hizmetlerin sunulması, erkek 
ve kadın bakış açılarının yaşamın her alanında eşit yer alması, kadının birey 
olarak güçlendirilmesi ve üretime katkısının sağlanmasıdır. 2900 m2 alanı 
olan merkezimizde atölyeler, soyunma odaları, idari odalar, yemek salonu, 
doktor ve psikolog odası, danışma odası, kuaför, çocuk oyun odaları, kütüp-
hane, internet odası, derslikler, çok amaçlı salon makyaj ve soyunma odası, 
malzeme deposu ve sığınak bulunuyor. 
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PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN KADIN KONUK EVİ
 
Şiddete uğrayan ve risk altında olan kadınların geçici bir süre için çocukları 
ile birlikte şiddetten uzak, kendilerini güven içinde hissedebilecekleri ve ih-
tiyaçları olan hizmetleri alabilecekleri Kadın Konuk Evimiz; 2550 metrekare 
kapalı alan üzerinde 30 kadın ve 70 çocuğun konaklayabileceği şekilde ta-
sarlanmıştır. İçerisinde kütüphane, spor alanları, çok amaçlı salonlar, çocuk 
için ders çalışma ve oyun alanları bulunmaktadır. Merkezimizde gün boyunca 
psikolog, sosyal hizmet uzmanı, doktor, avukat ve hemşire gözetiminde hiz-
met verilecektir. 

NALDÖKEN KÜLTÜR MERKEZİ 

2500 metrekare hizmet alanı olan merkezimiz iki katlıdır. İçerisinde 400 kişilik 
gösteri ve konferans salonu bilgisayar, kütüphane ile eğitim odalarının yanı 
sıra açık ve kapalı otopark vardır. 

BORNOVA BELEDİYESİ SAĞLIK KÖYÜ 

Temel atma töreni gerçekleştirilen Halk Sağlığı Binası 5367 metrekarelik 
Sağlık Köyü içinde 1000 metrekarelik alana kurulacak olan ve Bornova Be-
lediye Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi sorumluluğunda yürütüle-
cek olan Halk Sağlığı Binası bir yandan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini 
uygulama olanağı sağlarken, öte yandan yöre halkının nitelikli ve çağdaş bir 
hizmet almasını sağlayacak. Halk sağlığı Binasının ardından Çocuk Sağlığı ve 
İşçi Sağlığı ve Eğitim binaları yapılarak Sağlık Köyü tamamlanacak. 

BORNOVA IŞIKKENT SPOR TESİSLERİ 

3 milyon TL ye mal olacak tesiste olimpik yüzme havuzu, minik yüzme ha-
vuzu, basketbol sahası gibi birçok olanak Bornova halkına sunulmak üzere 
ihaleye çıkılmıştır.

YOL, İSTİNAT DUVARI KÖPRÜ YAPIMI, ONARIM İŞLERİ

1-2009 yılında 20.000 ton aşınma tabaka asfalt ile yama,20.000 ton aşınma 
asfalt yapımı işi.
2-2009 yılında 700 ton dökme, 120 ton torba çimento alınması işi
3- 2009 yılında 7000 m2 6cm’lik, 10.000 m2 8cm’lik kilit taş alınması işi
4-Sokaklarda yol tretuvar ve merdiven düzenlenmesi yapılması işi 
5- Evka-3 Mah. 112/4 ve 108/5 sokakta yol tretuvar düzenleme ve istinat 
duvarı yapım işi
6-Bornova sınırları içersinde 1 adet köprü 2 adet istinat duvarı ile 12 adet 
sokakta yol ve çevre    düzenlemesi yapım işi 
7-Beton santralinde kullanılmak üzere 4.000 ton 0/4 (0-3 mm) agrega (kırma 
kum ), 4000 ton 0/8 (0-5 mm) agrega (kırma kum ) satın alınması işi
8-Bornova Belediyesi sınırları içerisinde 20 adet sokakta yol, tretuvar ve perde 
duvar yapılması işi 
9-Bornova sınırları içerisinde ki 17 adet mahallede yol ve tretuvar bakım onarım işi
10-Bornova sınırları içerisinde ki 8 adet mahallede yol ve tretuvar yapılması işi 
11-Bornova Altındağ Çamkule mahallesi 720 sokakta istinat duvarı yapılması işi
12-Altındağ Zafer Mahallesinde heyelan riski olan bölgede kazık,İstinat 
duvarı,su drenajı yapılması işi

BİNA BAKIM ONARIM İŞLERİ

1-Bornova Belediyesine ait muhtelif binalarda tadilat yapılması işi 
(Bornova şehir stadyumu,Atatürk mahallesi pazaryeri, Büyükpark 
içi,Lojmanlar)
2-Bornova Belediyesi Pınarbaşı kafeterya saçak yapımı ve Osmangazi toplum 
merkezi çevre düzenleme işi 
3-Bornova Belediyesi Çamdibi kapalı pazaryeri binası, şantiye binası, İçtaş bi-
nası 2 katı ve taş demirler binası 1. Katında muhtelif tadilat yapılması işi
4-Bornova Belediyesi Tuna Mahallesi Taç Sanayi taş duvarların yıkılarak ta-
şınması işi 
5-Bornova Belediyesi hizmet binası ile Pınarbaşı spor salonu idari kısmının 
çatılarına yalıtım yapılması işi 
6-Naldöken,Mevlana,Kızılay toplum merkezi trafo yapım işi
7-Nikah salonuna Ses,dış cephe parepetine aydınlatma yapımı ve bariyerler için 
enerji hattı çekilmesi,Şantiye Binasına ilave güvenlik sistemi yapılması işi
8- Bina bakım onarımlarında kullanılmak üzere Bornova Belediyesi şantiyesi sıhhi 
tesisat atölyesi 118 kalem malzeme alımı işi
9- Bina bakım onarımlarında kullanılmak üzere Bornova Belediyesi şantiyesi 
elektrik atölyesine 81 kalem malzeme alımı işi
10- Bina bakım onarımlarında kullanılmak üzere Bornova Belediyesi şantiyesi 
atölyelerinde kullanılmak üzere 49 kalem boya atölyesine, 32 kalem Kaynak 
atölyesine,6 kalem Marangoz atölyesine ve 113 kalem muhtelif malzeme alım 
işi

 MAL ALIM İŞLERİ

1- Bornova Belediyesi şantiyesi binasına Raf sistemi alınması işi

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Yapılan sosyal tesis sayısı 3 10 5

Yapılan sosyal tesisi alanı (m2) 1500 48000 8950

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Sokak sayısı (adet) 1130 1200 300

Sokak uzunluğu(km) 173 200 70

Sokak alanı (m2) 610.00 700.000 250.000

Asfalt miktarı (ton) 80.000 25.000 40.000
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// Hukuk İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1- Belediye aleyhine adli yargı mercilerinde açılan davaları takip etmek ve
sonuçlandırmak,
2- Belediye aleyhine idari yargı mercilerinde açılan davaları takip etmek ve
sonuçlandırmak,
3- Tüm davaların takibi ve sevkine dair duruşma, keşif, yazılı dilekçe verme, 
kanun yollarına başvurma gibi yasal işlemleri yürütmek,
4- Belediyemizin taraf olduğu davalara ait yargı kararlarının tebliğ işlemlerini 
yapmak,
5- Yargı kararlarını gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere sevketmek.
6- Belediyenin her türlü işlem ve tasarruflarından doğan uyuşmazlıklarda, ku-
rumun çıkarlarını korumak ve savunmak,
7- Belediyenin diğer müdürlükleri ihtiyaç duyduğunda hukuki görüş bildirmek, 
belediye bünyesindeki diğer birimler ile dayanışma ve yardımlaşma içinde bu-
lunmak,
8- Adli ve idari mahkemelerde, Yargıtay ve Danıştay’da İcra Müdürlüklerinde 
belediyeyi temsil etmek, belediye aleyhine açılan davalarda belediyeyi savun-
mak, takip etmek, sonuçlandırmak,
9- Belediyenin hak ve hukuku ihlal edildiği müdürlüğe iletildiğinde, adli ve 
idari yargıda gerekli davayı açmak, takip etmek, sonuçlandırmak,
10- Gerekli icra takiplerini yapmak, belediye aleyhine yapılan icra takiplerine 
karşı yasal yollara başvurup, sonuçlandırmak,
11- Yasaların verdiği diğer görevleri yapmak.
12- Aleyhte yargı kararlarına karşı temyiz, itiraz ve karar düzeltme kanun yol-
larına başvurmak.
13- Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak ve açılan kamu dava-
larını müdahil sıfatıyla takip etmek.
14- Yargı kararları ile Belediyemizin sorumlu olduğu asıl alacak tutarları, fe-
rileri ile yargılama gideri ve vekalet ücreti tutarları için aleyhimize yapılan icra 
takipleri gereğinin yerine getirilmesi ilgili birimlere sevketmek.
15- Yargı kararları ile Belediyemizin sorumlu olduğu asıl alacak tutarları, feri-
leri ile yargılama gideri ve vekalet ücreti tutarları için idaremize yapılan dilek-
çe ile alacak istemi başvurularının getirilmesi ilgili birimlere sevketmek.
16- İcra takiplerine ilişkin işlemleri takip ve sonuçlandırmak.
17- Yargı mercileri kanalıyla tespit yaptırmak.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT 
VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
1136 sayılı Avukatlık Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nunu
3194 sayılı İmar Kanunu
775 sayılı Gecekondu Kanununa
4708 sayılı Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu
4734 sayılı yasa Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu
Hukuk İşleri Müdürlüğü Kuruluş İşleyiş
Çalışma Yönetmeliği

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında Hukuk İşleri Müdürlüğünde yürütülen 
çalışmalar aşağıya çıkarılmıştır. 

İdari Dava: 01.01.2009 ile 31.12.2009 arası  103:   Encümen kararının iptali, Encü-
men kararı (para cezasının iptali), Tazminat, Meclis Kararı iptali, Parselasyon Planı 
iptali, Encümen Kararı İptali (Yıkım ve para) Para cezasına itiraz, İnşaat Ruhsatının 
İptali , İmar Planının İptali, İtiraz İcra Emrinin İptali,  Yapı Kullanma İzin Belgesi İptali 
İşleminin İptali, Alacak, İptal (genel), Tadilat Ruhsatının iptali, Arazi vergisi, Emlak 
Vergisinin Tespiti ve İadesi, Yıkım İşleminin İptali, İmar İzni Verilmesi İşleminin 
reddi, Bayraklı Belediyesinde Görevlendirme işleminin iptali, İş Deneyim Belgesi 
Verilmesi isteminin reddi  gibi konulardadır.
Hukuk Davası: 01.01.2009 ile 31.12.2009 arası  64: Bu davalar;  itiraz İcra Emri-
nin iptali, Haczin Kaldırılması, Ecrimisil Alacağı, iptal (genel), Tespit, Müdahalenin 
meni, Tapu iptali ve tescil, Kıymet takdirine itiraz,  Kamulaştırmasız el koyma, Ka-
mulaştırma Bedelinin Tespiti, Hasar bedeli, Sözleşmenin iptali gibi konulardır.  
Ceza Davası: 01.01.2009 ile 31.12.2009 arası  240 : Bu davalar Encümen Kararı 
(para cezansın iptali), Mühür Fekki, iptal (genel), Sahte evrak Düzenleme, Görevi 
İhmal , İmar Kirliliğine neden olmak, İmar kirliliğine neden olmak –Mühür bozmak, 
Resmi belgede sahtecilik, Mala zarar vermek, İhaleye Fesat Karıştırmak, Çevreyi 
Kasten Kirletmek, kamu Malına Zarar vermek  gibi konulardadır,.
İş Davası: 01.01.2009 ile 31.12.2009 arası  138: Bu davalar, Tazminat, itirazın iptali, 
Alacak, İşe iade ve tazminat, Bayraklı Belediyesinde Görevlendirme işleminin iptali, 
Hizmet tespiti gibi konulardadır.
İcra Takibi: 01.01.2009 ile 31.12.2009 arası  198 : Bu takipler;  Tazminat, itiraz icra 
emrinin iptali, Kira alacağı, Ecrimisil alacağı, Yargılama gideri alacağı, Alacak gibi 
konulardadır

Müdürlüğümüze;
Gelen Evrak sayısı : 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında 3583 adettir: 
Mahkemelerden gelen ara kararı, karar ve müzekkereler gereği yapılmak üzere 
ilgili müdürlüklere gönderilmektedir. Yine müdürlüklerden görüş isteme, davalar 
hakkında işlem dosyası gönderme konularında evrak gelmektedir.  
Giden Evrak sayısı : 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında 2337 adettir:Bu 
yazılar diğer müdürlüklerden bilgi isteme, karar bildirme, görüş bildirme gibi ko-
nulardadır. 

Davalarla ilgili olarak mahkemelere; 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasın-
da 1662 adet; cevap-savunma, temyiz, ara kararı, delil listesi, karar düzeltme, itiraz 
(Bilirkişi raporuna, yürütmenin durdurulması kararına, son kararlara)   dilekçesi 
verilmiştir. Bu dönemde 01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında 1691 duruş-
maya girilmiştir. Diğer müdürlüklere 67 adet hukuki görüş verilmiştir.

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Belediye tarafından açılan dava 206 266 241

Belediye aleyhine açılan dava 384 461 502

Belediye lehine sonuçlanan dava 277 225 268

Belediye aleyhine sonuçlanan dava 105 147 198

Kısmen Belediye lehine sonuçlanan 7 106 47

Diğer müdürlüklere verilen hukuki görüş sayısı 36 18 67
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// İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde sağlıklı, güvenli ve estetik kent yaratmak 
amacıyla, yapı ruhsat, imar durumu, yapı kullanma izni gibi işlemler vatan-
daşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yasa ve yönetmelikler çerçeve-
sinde sonuçlandırılmaktadır.

1-İmar durumu düzenlemek 
2-İnşaat ruhsatı vermek 
3-Tadilat ruhsatı vermek 
4-Ruhsat yenileme taleplerini değerlendirmek 
5-Kat irtifakı, kat mülkiyeti taleplerini değerlendirmek 
6-Koruma kanunu kapsamında korunacak yapıların röleve, restorasyon pro-
jelerinin ön onayını yapmak 
7-Kurul kararlarına uygun olarak yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatı vermek. 
8-Isı yalıtım vizelerini yapmak 
9-Yapı denetim evraklarının incelemesini yapmak 

10-Yapı kullanma izin belgelerini düzenlemek

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trol Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
2872 sayılı Çevre Kanunu
2942 - 4650 sayılı Kamulaştırma Yasası
2863 - 5226 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
2981 – 3290 – 3366 sayılı İmar Affı 
Kanunu
775 sayılı Gecekondu Kanunu
2946 Kamu Konutları Kanunu
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle 
Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
5237 sayılı T.C.K 5846 – 4630 sayılı Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
2565 sayılı Askeri yasak Bölgeleri
 Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve 
Yönetmeliği

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
2004 sayılı İcra İflas Kanunu
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları
Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Sığınak Yönetmeliği
Asansör Yönetmeliği
Numaralama Yönetmeliği
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik
Isı Yalıtım Yönetmeliği
İ.B.Ş.B Yüksek Yapılar Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik
ÇED Yönetmeliği
K.V.T.V.K. Yüksek Kurulu İlke Kararları
Karayolu Kenarında Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik
LPG İstasyonları Yönetmeliği
Arşiv Yönetmeliği
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

İMAR DURUMU SERVİSİ

Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Yer Seçimi Belgesi 443 162 142

İmar Durumu (Resmi Daireler Dahil) 2185 1144 2411

Plan Fotokopisi (Resmi Daireler Dahil) 381 1073 197

Ozalit 1/1000 - - 93

Kısıtlılık 94 306 91

Yazılı İmar Durumu - 174 223

İmar Durumu Suret (Resmi Daireler Dahil) 664 491 327

Otopark - - 22

Bilgi Yazısı (Resmi Daireler Dahil) - - 42

Günlük 20-30 Arası Sözlü İmar Durumuna Bakılmaktadır - - Yıllık 5000

Toplam 3767 3350 3548

Bir Önceki Yıla Göre Yüzde Artış Oranı - %-12.447 %5.580
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Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Demir Vizesi 463 460 337

Geçici İnşaat 38 28 009

İşyeri Teslim Tutanağı - 163 181

Kat İrtifakı 224 159 107

Kat Mülkiyeti - 97 328

Kitle Tastiği - 59 030

Tadilat 414 420 167

Tamirat 19 6 005

Yeni İnşaat 407 428 195

Ruhsat Yenileme 168 158 094

Ön Olur 129 306 108

Ruhsat Alıp Almadığı - 29 017

Yibf Değişikliği 305 335 200

Yibf İptali 4 8 005

Yapı Denetim Değişikliği 80 28 009

Yapı Sahibi Değişikliği - 5 058

Müth. Değişikliği 14 32 039

Şerh Kaldırma 12 27 007

Net-Brüt Hesabı 142 132 055

Resmi Yazışmalar - - 1852

Toplam 2419 2880 3803

Bir Önceki Yıla Göre Yüzde Artış Oranı - %16.007 %24.270

YAPI KULLANMA ŞUBE ŞEFLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi (otopark bedeli): 12
Belkahve Vergi Dairesi (ilişiksiz belgesi): 698

KURUM İÇİ YAZIŞMALAR 

2007 2008 2009

Hakediş Şube Şefliği Servisine Gönderilen Yazılar (İş Bitirme) - - 265

Hakediş Şube Şefliğinden Gelen Yazılar - - 288

İktisat Müdürlüğü (Yapı Uygunluk Yazısı) - - 6

YAPI RUHSAT SERVİSİ
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Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Demir Vizesi 463 460 337

Geçici İnşaat 38 28 009

İşyeri Teslim Tutanağı - 163 181

Kat İrtifakı 224 159 107

Kat Mülkiyeti - 97 328

Kitle Tastiği - 59 030

Tadilat 414 420 167

Tamirat 19 6 005

Yeni İnşaat 407 428 195

Ruhsat Yenileme 168 158 094

Ön Olur 129 306 108

Ruhsat Alıp Almadığı - 29 017

Yibf Değişikliği 305 335 200

Yibf İptali 4 8 005

Yapı Denetim Değişikliği 80 28 009

Yapı Sahibi Değişikliği - 5 058

Müth. Değişikliği 14 32 039

Şerh Kaldırma 12 27 007

Net-Brüt Hesabı 142 132 055

Resmi Yazışmalar - - 1852

Toplam 2419 2880 3803

Bir Önceki Yıla Göre Yüzde Artış Oranı - %16.007 %24.270

Yapı Kullanma İzin Belgesi Müracaatları

2007 2008 2009

Toplam Verilen Ruhsat Adedi 1305 2055 1952

Merkezde Verilen Bağ.Ruhsat Adedi 1570 1636 1957

Şubede Verilen Bağ. Ruhsat Adedi 501 1176 1221

Toplam Verilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Sureti - - 15513

İade Edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Sureti 9 - 342

Gelen Evrak 3262 4218 16899

Giden Evrak 151 197 672

Toplam Müracaat Edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi - - 1610

İade Edilen Yapı Kullanma İzin Belgesi Müracaatları - - 69

Yazışma 360 468 66

Toplam 7158 9750 40301

Bir Önceki Yıla Göre Yüzde Artış Oranı - %26.584 %75.807

HAKEDİŞ SERVİSİ
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// İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1- Personel istihdamı ile ilgili faaliyetler
2- Emeklilik naklen ayrılma ve 5747 sayılı kanuna istinaden yürütülen faaliyetler
3- Unvan değişikliği sınavı ile ilgili faaliyet
4- Görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili faaliyet
5- Personel memnuniyet anketi ile ilgili faaliyet
6- 2010 – 2014 stratejik planlama kapsamında yürütülen faaliyetler
7- Memur personellerin sosyal güvenlik kurumuna (SGK) tescil işlemleri ile ilgili 
faaliyetler
8- Memur personel konut edindirme yardımı (KEY) kesintilerinin hak sahiplerine 
ödenmesine ilişkin faaliyet
9- İşçi personel konut edindirme yardımı (KEY) kesintilerinin hak sahiplerine  
ödenmesine ilişkin faaliyet
10- Kurum içi ve kurum dışı yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili faaliyetler
11- Kadro ve unvan değişiklikleri ile ilgili faaliyetler
12- Sicil ve disiplin işlemleri ile ilgili faaliyetler
13- Memur derece ve terfi işlemleri ile ilgili faaliyetler
14- Memur maaş ve tahakkuk ile ilgili faaliyetler
15- İşçi maaş ve tahakkuk ile ilgili faaliyetler
16- Sözleşmeli personel ile ilgili faaliyetler
17- Emeklilik ve naklen ayrılma işlemleri ile ilgili faaliyetler
18- İş mahkemelerinde Belediyemiz aleyhine açılan davalarla ilgili faaliyetler
19- Müdürlüğün taşınır demirbaşları ile ilgili faaliyetler
20- Belediyemiz mal ve hizmet alımı ihaleleriyle ilgili yürütülen faaliyetler
21- İzin, kayıt, arşiv, sevk, pasaport ve sağlık karnesi işlemleri ile ilgili faaliyetler
22- Stajyer öğrencilerle ilgili faaliyetler
23- Periyodik olarak yapılan yazışmalar ile ilgili faaliyetler
24- Evlendirme işlemleri ile ilgili faaliyetler
25- Eğitim ile ilgili faaliyetler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 
YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve  Genel   
Sağlık Sigortası Kanunu
• 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 
• 5393 Sayılı Belediye Kanunu
• 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
• 1475 ve 4857 Sayılı İş Kanunları
• 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
• İlgili Danıştay Kararları
• Bornova Belediye Meclisi ve  Encümen 
Kararları
• 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları 
Kanunu
• 2821 Sayılı Sendika Kanunu
• 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve 
Lokavt Kanunu 
• 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
• Genelgeler, Yönetmelikler, Kanun Hük-
münde Kararnameler
• Bornova Belediye Başkanlığı ile Belediye 
İş Sendikası Arasındaki Toplu İş Sözleş-
mesi
• 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
• 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim 
Kanunu
• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trol Kanunu 
• Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

• 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 
• 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi 
Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hak-
kındaki Kanun
• 5664 Sayılı Kanun Kapsamında 3320 Sayılı 
Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emeklilerine 
Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanun
• 6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde 
Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında 
Kanun
• 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 
• 10.07.1985 tarih ve 85/97047 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla Kabul Edilen ve 07.11.1985 gün 
ve 18921 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ev-
lendirme Yönetmeliği
• 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
• 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 
• 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunla-
rına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
PERSONEL İSTİHDAMI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
       Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
        Bilgisayar İşletmeni Nurcan TUNÇ

Nakil Atamalar: Başka kurumlarla yapılan yazışmalar sonucunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesine istinaden 12 memur personel Belediyemize 
naklen atandı. Görevlendirmeleri yazılan memurların emekli sandığı girişleri ve işe giriş bildirgeleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi. Özlük dos-
yası incelenen personellerin özlük ve nüfus bilgileri elektronik ortamdaki personel programına işlendi. 

Açıktan Atamalar:  Daha önce devlet memuru olarak görev yapan ancak daha sonra çeşitli nedenlerle istifa eden veya emekliye ayrılan 45 memur personel 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 ve 93. maddelerine istinaden Belediyemize açıktan atandı. Görevlendirmeleri yazılan memurların emekli sandığı girişleri ve işe 
giriş bildirgeleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi. Özlük dosyası incelenen personellerin özlük ve nüfus bilgileri elektronik ortamdaki personel 
programına işlendi.

Sözleşmeli Personel Atamaları: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden, daha önce Kurumumuzda teknisyen, tekniker, mühendis, şehir plancısı, 
mimar, ölçü ayar memuru, veteriner ve avukat olarak görev yapan 40 sözleşmeli personel ile sözleşmeler yenilendi. Yine Belediyemiz Müdürlüklerinin talepleri ve ihti-
yaçları doğrultusunda 2009 yılı faaliyet döneminde 1 avukat, 1 fizikçi, 1 tekniker, 3 programcı ve 1 kameraman olmak üzere toplam 7 kişiyle mevzuata uygun bir şekilde 
sözleşmeler imzalanarak Müdürlüklerine görevlendirmeleri yapıldı. Sosyal Güvenlik girişleri ve işe giriş bildirgeleri elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bildirildi. Özlük dosyası incelenen personellerin özlük ve nüfus bilgileri elektronik ortamdaki personel programına işlendi.
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Yaş Grubu Göreve Başlayan Personellerin Görevden Ayrılan Personellerin

İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim

...-30 - 18 13 - - 1

31-45 - 13 16 13 9 13

46 -... - 2 2 21 14 7

Toplam 0 33 31 34 23 21

2009 Faaliyet Döneminde Belediyemizde göreve başlayan ve Belediyemizden ayrılan personellerin eğitim ve yaş durumları aşağıda sunulmuştur.

EMEKLİLİK NAKLEN AYRILMA VE  5747 SAYILI KANUNA İSTİNADEN 
YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
       İşçi İşleri Şefi Bahri AYYILMAZ
             Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
                
Emeklilik: Hizmet yılını dolduran 1 memur personel 5434 Sayılı Yasanın 39., 1 
memur personel yaş haddi nedeniyle 5434 Sayılı Yasanın 40. ve 1 memur per-
sonel ise vefat nedeniyle 5434 Sayılı Yasanın 66. Maddelerine istinaden toplam 
3 personelin emeklilik işlemleri gerçekleştirildi. Emekli personellerin, borçlanılan 
hizmetleri, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin hizmet bilgileri, tazminatları, 
kıdem aylıkları, intibak işlemlerine ilişkin bilgileri, hizmet bilgileri ve nüfus kaydıyla 
ilgili bilgileri hazırlanarak Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.  Ayrıca 
hizmet yılını dolduran 5 işçi personelin emeklilik işlemleri 1475 sayılı İş Kanunun 
14. Maddesine istinaden gerçekleştirilerek kıdem tazminatları, yol ve yollukları 
hesaplanarak ödendi.  

Naklen Ayrılma: Kurumumuzda görev yapan 1 adet memur personelin, 657 Sa-
yılı Devlet Memurları Kanunun 74. maddesine istinaden Belediyemizden naklen 
ayrılma işlemi gerçekleştirildi. Özlük dosyası ile ilgili dizi pusulası hazırlanarak 
ilgili kuruma gönderildi.

BAYRAKLI BELEDİYESİ’NİN KURULMASI İLE İLGİLİ 
PERSONEL DEVRİ ÇALIŞMALARI
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
                                         İşçi İşleri Şefi Bahri AYYILMAZ
             Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Günay ESİRGENCİ 
            Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Suzan AKYÜZ
     
5747 sayılı Kanununun Geçici 2. maddesinin 8. fıkrası hükmü gereği Valilik Maka-
mının Başkanlığında kurulan Devir ve Tasfiye Komisyonunun 27.03.2009 tarih ve 
16 nolu kararı ile Belediyemizde görev yapan 26 memur ve 48 işçi personel olmak 
üzere toplam 74 personelin Bayraklı Belediyesine görevlendirilmesi ve bununla 
ilgili çalışmaların yürütülmesi tamamlanmıştır. Bu çalışmalar kapsamında devre 
konu 74 personelin özlük ve sicil dosyaları hazırlanmış, bütün dosyaların dizi pu-
sulaları düzenlenmiş ve Bayraklı Belediyesine düzenlenen tutanak ile devredilmiş-
tir. Daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün 
internet siteleri üzerinden bu personellerin Belediyemiz ile ilişikleri kesilmiştir. 

2009 Faaliyet Yılı İçerisinde Personel Hareketliliği aşağıda sunulmuştur

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLE İLGİLİ FAALİYET
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
                       Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

Belediyemizde teknisyen olarak görev yapmakta iken meslek yüksekoku-
lunun inşaat teknikerliği programını bitiren 3 memur personel ile bilgisayar 
programcılığını bitiren 1 memur personelin unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili 
işlemleri yapılarak, Dokuz Eylül Üniversitesine yaptırılan sınav neticesinde ba-
şarılı personellerin unvan değişiklikleri gerçekleştirildi.

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ VE SINAVI İLE İLGİLİ FAALİYET
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
                       Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
 
04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esas-
larına Dair Yönetmelik”e istinaden çalışmalar başlatılmış olup; üst yönetimin 
görüşleri doğrultusunda 1 memur, 6 şef, 2 uzman ve 5 şube müdürü kadrosu 
olmak üzere toplam 14 kadro görevde yükselmeye açılmıştır. Bu kadrolara 
toplam 49 memur personel başvurmuş olup yapılan puanlamalar ve değer-
lendirmeler sonucunda 38 personelin görevde yükselme eğitimine katılması-
na karar verilmiştir. Görevde yükselme eğitimi halen devam etmektedir.
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PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İLE İLGİLİ FAALİYET
Faaliyet Sorumlusu: Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

Çalışanlarıyla barışık yönetim anlayışının bir parçası olarak; çalışanlarımızın ne 
düşündüğünün ve beklentilerinin neler olduğunun bilinmesi ve böylece kaliteli 
kamu hizmeti sunumunda en büyük değişkenlerden biri olan emek faktörünün 
hizmet üretim süreçlerine daha aktif bir şekilde katılımının sağlanması amacıyla 
135 memur, 40 sözleşmeli ve 139 işçi olmak üzere toplam 314 personelin katıl-
dığı personel memnuniyet anketi  gerçekleştirilmiştir. Personel anketlerinin so-
nuçlarıyla ilgili hazırladığımız raporu stratejik kararların alınması noktasında veri 
oluşturması amacıyla üst yönetimin; sorular bazında frekans sayılarını da şeffaf 
yönetim anlayışının bir gereği olarak intranette personelin bilgisine sunulmuştur.    

2010 – 2014 STRATEJİK PLANLAMA KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
                                           Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Günay ESİRGENCİ

Belediyemiz 2010 - 2014 Stratejik Planına veri oluşturması amacıyla KALDER (Ka-
lite Derneği) ile yapılan çalışmalar kapsamında Belediyemiz insan kaynaklarının 
iş analizleri ve süreç haritaları oluşturularak Müdürlüğümüzün iyileştirilmesi ve 
desteklenmesi gereken yanları ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.  

MEMUR PERSONELLERİN SGK TESCİL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ 
FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
            Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

18.12.2009 gün ve 27436 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Personelinin 
Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ”e istinaden, 5510 sa-
yılı  Kanuna istinaden Belediyemizde hali hazırda görev yapan tüm memur perso-
nellerin tescil işlemlerinin yapılması için personelin tedavi yardım beyannamesi 
vermesi sağlandı. Personellerin tedavi yardım beyanında belirttiği yakınları ile ilgili 
gerekli tüm belge ve bilgiler istenerek değerlendirilmesi yapıldı. Bu süreçte tes-
cil işlemlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için bir personelimize Soysal 
Güvenlik Kurumundan eğitim aldırıldı. Yapılan hazırlıklar sonucunda tüm memur 
personeller ile tedavi yardım beyanlarında belirttikleri yakınlarının kimlik bilgileri, 
ilgili tebliğ gereğince elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek 
tescil işlemleri gerçekleştirildi.

MEMUR PERSONEL KONUT EDİNDİRME YARDIMI (KEY) KESİNTİLERİNİN 
HAK SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE İLİŞKİN FAALİYET
Faaliyet Sorumlusu: Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
                                      
30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.05.2007 tarih ve 
5664 Sayılı Kanun Kapsamında 3320 Sayılı Memurlar ve İşçiler İle Bunların Emek-
lilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi 
olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin karara istinaden, 
01 Ocak 1987 – 31 Aralık 1995 tarihleri arasında Belediyemizde görev yapmış me-
mur personellerden isimleri KEY listelerinde çıkmayanların itiraz dilekçeleri kabul 
edildi. Tasviye Halindeki Emlak Bankası Konut Edindirme Yardımı Bölüm Müdür-
lüğü ile iletişim kurularak, isim, soy isim, emekli sicil numarası ve T.C. Kimlik 
Numaralarında hata veya yanlışlık olan personellerimizin bilgileri güncellenerek 
elektronik ortamda bahsi geçen Kuruma gönderildi. 

İŞÇİ PERSONEL KONUT EDİNDİRME YARDIMI (KEY) KESİNTİLERİNİN HAK 
SAHİPLERİNE ÖDENMESİNE İLİŞKİN FAALİYET
Faaliyet Sorumlusu: İşçi İşlem Şefi Bahri AYYILMAZ

KEY’lerle ilgili Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğüne elimizdeki belge ve veriler 
doğrultusunda program hazırlattırıldı. Hazırlattırılan bu programdan, 01 Ocak 1987 
– 31 Aralık 1995 tarihleri arasında Belediyemizde çalışmış veya halen çalışmakta 
olan yaklaşık 300 personelimize SSK İzmir İl Müdürlüğüne götürülmek üzere KEY 
Kesinti Listesi Dökümanı verildi. 

KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI YAPILAN ATAMA VE GÖREVLENDİRMELER İLE 
İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
         İşçi İşleri Şefi Bahri AYYILMAZ
            Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
       Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Günay ESİRGENCİ
    
Kurum İçi Görevlendirmeler: Müdürlüklerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultu-
sunda personelin iş verimi ve Başkanlık Makamının onayı esas alınarak 27 perso-
nelin, Müdürlükleri değiştirilerek kurum içi görevlendirmeleri yapıldı. 
Kurum Dışı Görevlendirmeler: Kaymakamlık Makamının emirleri doğrultu-
sunda ve Başkanlık Makamının onayı ile 2 personelin kurum dışı görevlendirmesi 
yapıldı.
Vekâlet Görevlendirmeleri: Senelik izin, sağlık izni, il dışı görevlendirme vb. 
nedenlerle görevi başında olamayan başkan yardımcısı, müdür ve diğer birim yet-
kililerinin yerine vekaleten görev yapması için toplam 97 vekalet yazısı yazılarak 
ilgili kişi ve birimlere bilgi verildi. 

KADRO VE UNVAN DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumlusu: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
                    Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

Boş Kadro Değişikliği: 22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürür-
lüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke 
ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden 36 adet kadro için 
boş kadro değişikliği yapıldı. 
Unvan Değişiklikleri: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 76. maddesine is-
tinaden 11 memur personelin, personel hareket onayı hazırlanarak kadro unvan 
değişiklikleri yapıldı. 
Kadro Defterlerini Güncellemek: Tüm bu kadro değişiklikleri güncellenerek 
kadro defterine ve elektronik ortamdaki personel programına işlendi.

SİCİL VE DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
     Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
              Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
                                                 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Suzan AKYÜZ
         
Memur Sicil İşlemleri: Kurumumuzda görev yapan 129 memur personel için 
ayrı ayrı sicil raporları düzenlenerek ilgili müdürlüklere gönderildi. Müdürlüklerden 
gelen sicil raporları, sicil defterlerine kaydedilerek gizli arşiv dosyalarına kaldırıldı.  
Memur Disiplin İşlemleri: Memur personel hakkında yürütülen soruşturmalara 
ilişkin Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Kaymakamlık Makamı ve Mahkemelerce istenen 
bilgi ve belgeler hazırlanarak ilgili kurumlara gönderildi. Bahsi geçen kurumlardan 
personellerimizle ilgili olarak gelen soruşturma ve mahkeme yazıları ile bunların 
sonuçları, ilgili personellere tebliğ edildi ve özlük dosyalarına kaldırıldı.
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MEMUR DERECE VE TERFİ İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumlusu: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
                                        Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

Yıllık Terfiler: 2009 yılı içerisinde Ocakta 17, Şubatta 12, Martta 13, Nisanda 
17, Mayısta 17, Haziranda 11, Temmuzda 22, Ağustosta 18, Eylülde 12, Ekimde 
17, Kasımda 9 ve Aralıkta 11 olmak üzere Kurumumuzda görev yapan memur 
personelin aylar itibariyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 64, 65, 66, 67 ve 
37. maddeleri gereğince Başkanlık Makamının onayı alındıktan sonra emeklilik ve 
maaş dereceleri birer kademe ilerletildi.
6 Yıllık Olumlu Sicil Terfileri: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. madde-
sine istinaden 6 yıllık sicil not ortalaması 90 ve üzeri olan 14 memurun emeklilik ve 
maaş derece kademeleri birer kademe ilerletildi.
Bir Üst Öğrenim Terfileri: Görev yaptığı sırada bir üst okulu bitiren 7 memur 
personelin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36-a fıkrasının 12/b bendine isti-
naden bir üst öğrenim terfileri yapıldı.
Hizmet Birleştirmesi: Daha önce SSK veya Bağ - Kur hizmeti olduğunu bildiren 
46 memur personelin ilgili kurumlardan hizmet bilgileri istenerek 2829 Sayılı Sos-
yal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkındaki 
Kanunun 4. maddesine istinaden hizmet birleştirmeleri yapılmış olup sicillerine 
işlendi. Ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Ek 18. maddesi uyarınca da 
emekli keseneğine esas aylık kademe ve derecelerinde değerlendirilmesi yapıldı. 
Hizmet Belgelerinin Hazırlanması: İlgili personellerin veya bazı kurumların ta-
lepleri doğrultusunda daha önce Belediyemizde bir süre görev yapmış veya halen 
görev yapmakta olan yaklaşık 52 personelin hizmet belgeleri hazırlanarak kendi-
lerine veya ilgili kurumlara gönderildi.  

MEMUR MAAŞ VE TAHAKKUK İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Bilgisayar İşletmeni Nurcan TUNÇ
                                          Bilgisayar İşletmeni Dilek BURAK

Memur Maaşları: 2009 Faaliyet Yılında, Ocakta 157, Şubatta 157, Martta 157, Ni-
sanda 155, Mayısta 157, Haziranda 131, Temmuzda 130, Ağustosta 135, Eylülde 
165, Ekimde 166, Kasımda 168 ve Aralıkta 184 kişi olmak üzere tüm memur per-
sonelin maaş ve emekli terfileri tahakkuk bilgilerine işlendi. Bu derece ve kade-
melere göre göstergeler, 657 Sayılı Yasanın 43. maddesinde yer alan gösterge tab-
losundan; ek göstergeler ise 657 Sayılı Yasanın 43. maddesinin B bendi uyarınca 
hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna 
ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen rakamlar eklenerek hesaplandı. Memurların 
unvanlarına göre işgüçlüğü, temininde güçlük, makam tazminatı, mali sorumluluk 
puanı ve özel hizmet tazminatı oranı 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararına istinaden yayımlanan I, II ve III sayılı cetvellere bakılarak 
kontrol edildi ve güncelleştirmeleri yapıldı. Yine memur aile yardımı, asgari geçim 
indirimi, ek ödemeler ve çocuk yardımı da izlenerek maaşlara yansıtıldı. Ayrıca 
kefalet ve sendika aidatı, yemek, nafaka, icra, kişi borcu, ilaç katkı payı, raporlu 
olduğu gün ve para cezaları tahakkuka işlenerek kesintiler oluşturuldu. 
Emekli Sandığı Kesintilerinin Ödenmesi: Memur maaşlarının brüt tutarlarının 
%16’sı kişinin kendisinden, %20’si devletten kesilerek oluşturulan emekli kese-
nekleri ile %12 oranında Kurumdan kesilen Genel Sağlık Sigortası primleri her ay 
maaşlar ödendikten sonra listelendi. Bu listeler hem Emekli Sandığının internet 
sayfasından on-line olarak Emekli Sandığına hem de ödenmesi için Mali Hizmetler 
Müdürlüğüne gönderildi.
Kefalet Aidatı Kesintilerinin Ödenmesi: 2489 Sayılı Kefalet Kanununun 2. mad-
desinin a fıkrasının 1. bendi uyarınca tahsildarlık görevi yapan 8 memur personel-
den kefalet aidatı kesintisi yapılarak ilgili kuruma gönderildi.
Arazi Tazminatı Ödemeleri: 2007/12394 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istina-
den Zam ve Tazminatları be  lirleyen Kararnamedeki II Sayılı Cetvel esas alınarak 
arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık alanlarda fiilen 
çalışan teknik hizmetli memurlara kadroları esas alınarak üç ayda bir özel hizmet 
tazminatları hazırlanarak tahakkuk ettirildi. 

Encümen Üyelerinin Maaşları: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 36. maddesine 
istinaden her ay encümen üyelerinin maaşları katıldıkları oturum baz alınarak 
hazırlanarak tahakkuk ettirildi.
Harcırahlar: 26.08.2003 tarih ve 25211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin 2. maddesinin D bendine istinaden Beledi-
yemizden emekli olan 2 memur personel ve Belediyemize İzmir dışından ku-
rumlar arası nakil gelen 2 memur personel olmak üzere toplam 4 personelin 
harcırahları hazırlanarak tahakkuk ettirildi.
Fazla Mesailer: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesi ile 
2008 Yılı Bütçe Kanununa istinaden K Cetvelinin Fazla Çalışma Ücreti bölü-
münün Saat Başı Fazla Çalışma Ücretinin 2. maddesinin “i” bendine göre Mali 
Hizmetler ve Bilgi İşlem Müdürlüğünde görev yapan memur personele yıl-
da 300 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti; yine aynı bölümün Aylık 
Maktu Fazla Çalışma Ücretinin 2. maddesine istinaden de Belediyemiz Zabıta 
Hizmetlerinde görev yapan memur personellere aylık 380 TL.’sını geçmemek 
üzere aylık maktu fazla çalışma ücretleri hazırlanarak tahakkuk ettirildi.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 178. maddesine istinaden, hizmetin 
gereği olarak işçi ile birlikte, çalışma saatleri ve günleri dışında çalışmaları 
zorunlu bulunan Belediyemizde görev yapan memur personellere 2009 yı-
lında fazla çalışma yaptırılması için yetkili Makamlar ile yazışmalar yapıldı. 
Yazışmalarımız sonucu Bakanlar Kurulu Kararı ile Belediyemize 2009 yılı için 
verilen 4.800 saat fazla çalışma ücreti, ilgili müdürlüklerimizde fazla çalışma 
yapan ilgili personellere tahakkuk ettirildi. 
Ek Ödemeler: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesi 
uyarınca yapılacak ek ödemelerle ilgili olarak yine bahsi geçen Kararnamenin 
ekinde yer alan cetveldeki oranlar çerçevesinde memur personellerin ek öde-
me miktarları kadrolarına göre tespit edilmiş olup; maaşlarına yansıtıldı.
Asgari Geçim İndirimi İşlemleri: 04 Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden Belediyemizde 
görev yapan memur personellerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler, eş ça-
lışma durumları tespit edilerek vukuatlı nüfus kayıt örnekleri istendi. Alınan 
bu veriler ışığında personellerin asgari geçim indirimleri hesaplanarak ilgili 
personellerin maaşlarına yansıtıldı. 
Personel Yemek Ödemeleri: Devlet memurları yiyecek yönetmeliği çerçeve-
sinde 28.12.2003 tarih ve 25330 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 
E-Cetvelinin (Bazı Ödeneklerin Kullanılması ve Harcamalarına İlişkin Esaslar) 
35. maddesine istinaden her ay memur yemek yardımı işlemleri yapıldı. Öde-
nen yemek ücretlerinin 1/3’ü ilgili memurların izin ve raporlu olduğu günler 
düşülerek maaşlarından kesildi.
Giyecek Yardımı İşlemleri: 09.01.1991 tarih ve 21016 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yö-
netmeliğinin 9. maddesi uyarınca memurların hak ettikleri giyecekler tespit 
edilerek alınması için Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havale edildi.
İcra ve Nafaka İşlemleri: İcra müdürlüklerinden gelen icra yazılarına istina-
den Belediyemizde görev yapan 1 adet memur personelden mahkemenin be-
lirlediği oranda nafaka; 3 adet memur personel maaşlarından da ¼ oranında 
icra kesintisi yapılarak ilgili icra müdürlüklerinin hesaplarına aktarıldı.
İlaç Kesinti İşlemleri: 2009  Mali Yılı içinde memur personelden tahakkuk 
ettirilen ilaç katkı paylarının personel tarafından ödenmesi gereken yasal ke-
sintileri, ilgililerin memur personellerin aylıklarından kesildi.
Bütçenin Hazırlanması: Stratejik plan, performans programı ve yatırım prog-
ramlarındaki hedef ve ilkeler göz önünde bulundurularak Müdürlüğümüze ait 
2010 Mali Yılı Tahmini Bütçesi ile diğer müdürlüklerde görev yapan personel-
lerle ilgili tahmini maliyet bütçesi hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
gönderildi.
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İŞÇİ MAAŞ VE TAHAKKUK İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: İşçi İşleri Şefi Bahri AYYILMAZ
                                      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Günay ESİRGENCİ
                                      Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hülya AYDOĞDU
                                      Memur Orhan KEBANLIOĞLU
         
İşçi Maaşları:  2009 Faaliyet Yılında, Ocakta 282, Şubatta 281, Martta 279, 
Nisanda 279, Mayısta 279, Haziranda 279, Temmuzda 231, Ağustosta 231, Ey-
lülde 230, Ekimde 230, Kasımda 230 ve Aralıkta 230 işçi olmak üzere Toplu 
İş Sözleşmesinin 54. maddesine istinaden her ayın 20’sine kadar personelin 
izinli ve raporlu oldukları gün sayıları iş günü sayısından düşülerek maaşları 
hazırlandı. 
Fazla Mesailer: Müdürlüklerin hazırladıkları fazla mesai cetvellerine istina-
den işçi personelin mesaileri hazırlanarak tahakkuk ettirildi. 
Asgari Geçim İndirimi İşlemleri:  04 Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğine istinaden Belediyemizde 
görev yapan işçi personellerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler, eş çalış-
ma durumları tespit edilerek vukuatlı nüfus kayıt örnekleri istendi. Alınan bu 
veriler ışığında personellerin asgari geçim indirimleri hesaplanarak ilgili per-
sonellerin maaşlarına yansıtıldı.
Doğum Yardımı: Toplu İş Sözleşmesinin 64. maddesine istinaden 5 işçi per-
sonele toplam 2.125,30 TL doğum yardımı ödendi.
Evlenme Yardımı: Toplu İş Sözleşmesinin 63. maddesine istinaden 5 işçi per-
sonele toplam 5.442,80 TL evlenme yardımı ödendi.
Kıdem Tazminatı: Toplu İş Sözleşmesinin 31. maddesine istinaden 5 işçi per-
sonele toplam 217.582,19 TL kıdem tazminatı ödendi.
Ölüm Yardımı: Toplu İş Sözleşmesinin 65/c maddesine istinaden 4 işçi perso-
nele toplam 1.506,54 TL ölüm yardımı ödendi.
Harcırah İşlemleri:  Belediyemizden emekli olan toplam 5 işçi personele 
2.500,00 TL harcırah ödemesi yapıldı.
Sünnet Yardımı: Toplu İş Sözleşmesinin 70. maddesine istinaden 6 işçi per-
sonele toplam 3.928,60 TL sünnet yardımı ödendi.
Geçici Görevlendirme: Toplu İş Sözleşmesinin 39. maddesine istinaden 3 
personele toplam 727,50 TL geçici görev yardımı ödendi. 
Eğitim Yardımı: Toplu İş Sözleşmesinin 76. maddesine istinaden 137 İlko-
kul, 61 Lise ve 37 Yüksekokul öğrencisini kapsayan toplam 141 işçi personele 
119.800,00 TL öğrenim yardımı yapıldı.
İkramiyeler: Toplu İş Sözleşmesinin 59. maddesine istinaden tüm işçi per-
sonele Ramazan ve Kurban Bayramlarından 10’ar gün önce 30’ar yevmiye ve 
ayrıca 6772 Sayılı Kanun gereği yıl içinde 52 yevmiye ikramiye verildi. 
İcra İşleri: İcra müdürlüklerinin yazılarına istinaden Belediyemizde görev ya-
pan 21 adet işçi personelin maaşları ¼ oranında kesilerek ilgili icra müdürlük-
lerinin hesaplarına aktarıldı.
Nafaka İşlemleri: Mahkeme kararlarına istinaden 3 işçi personelin maaşla-
rından nafaka kesinti işlemleri yapıldı. 
Toplu Taşım Kartı: Toplu İş Sözleşmesinin 68. maddesine istinaden işçi per-
sonellerin ulaşımda kullanması için “Toplu Taşım Kartı” işlemleri yapıldı. Her 
işçi personel için ayda ESHOT’a kişi başı 184 TL ödendi.
Giyim Yardımı: Toplu İş Sözleşmesinin 35. maddesine istinaden her işçi per-
sonele mayıs ayı başında 300 TL ve ekim ayı başında da 450 TL giyim yardımı 
yapıldı. 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
       Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
       Bilgisayar İşletmeni Nurcan TUNÇ
       Bilgisayar İşletmeni Dilek BURAK
 
* 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesine istinaden atamaları ve sözleş-
meleri yenilenen 47 sözleşmeli personelin maaşları ödendi. SSK ile yapılan 
yazışmalar sonunda İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları pirim oranlarına göre 
personellerin tasnifi yapılarak işyeri tescil numaraları alındı. Sözleşmeli per-
sonellerin SSK primleri hesaplanarak internetten on-line olarak gönderilmesi 
sağlandı. 
* 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3. maddesi uyarınca yapı-
lacak ek ödemelerle ilgili olarak yine bahsi geçen Kararnamenin ekinde yer 
alan cetveldeki oranlar çerçevesinde personellerin ek ödeme miktarları tespit 
edilmiş olup; maaşlarına yansıtıldı.
* İcra müdürlüğünden gelen icra yazısına istinaden Belediyemizde görev ya-
pan 1 adet sözleşmeli personelin maaşından ¼ oranında kesinti ayrıca 1 adet 
sözleşmeli personelden de nafaka kesintisi yapılarak ilgili icra müdürlüğünün 
hesaplarına aktarıldı. 
* Belediyemiz Bilgi İşlem Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personelle-
rin fazla mesai ücretleri hesaplanarak tahakkuk ettirildi.
* Belediyemizde göreve başlayan sözleşmeli personellerin nüfus, askerlik, 
sigorta ve askerlik borçlanmaları, sosyal güvenlik, okul, iletişim, özlük, kan 
grubu vb. tüm bilgileri elektronik ortama işlendi.

İŞ MAHKEMELERİNDE BELEDİYEMİZ ALEYHİNE AÇILAN DAVALARLA 
İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumlusu: İşçi İşlem Şefi Bahri AYYILMAZ
         
Daha önce Belediyemizde bir dönem çalıştırılan ancak daha sonra görevleri 
sona eren işçi personeller ile Belediyemiz kadrosunda olmayıp hizmet alı-
mı yöntemiyle Belediyemizde bir dönem çalışmış olan işçi personellerle ilgili 
olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin aldığı bir karar sonucu; söz konusu işçile-
rin aylık tazminatlarının eksik ödenmesi ayrıca kıdem, ihbar, yıllık izin vb işçi 
alacakları istemiyle iş mahkemelerinde açılan davalara ilişkin işçi özlük, ta-
hakkuk vb. bütün evrakların onaylı örnekleri iki suret olarak Hukuk İşleri Mü-
dürlüğüne; bir sureti de iş mahkemelerine her işçi için ayrı ayrı ön yazı ekinde 
hazırlanarak gönderildi. Mahkemelerce tayin edilen bilirkişilerin, işçi alacağı 
ile ilgili yaptıkları hesaplamalar incelenerek kontrol edildi ve yanlışlıklar varsa 
gerekçeleriyle beraber itiraz edildi. Yargı kararlarına istinaden işçilik alacak-
larına hükmedilen miktar, alacaklılarca icra takibine konulmuş olduğundan 
ödenecek miktar ile ilgili ödeme emri belgelerinin düzenlenip onaylanması ve 
açıklayıcı bir ön yazıyla birlikte belirtilen süreye kadar Mali Hizmetler Müdür-
lüğünce ödenmesi sağlandı.

MÜDÜRLÜĞÜN TAŞINIR DEMİRBAŞLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumlusu: Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 
      Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yayınlanan Taşı-
nır Mal Yönetmeliğinin 6. Maddesine istinaden Taşınır Kayıt Kontrol Yetkili-
leri görevlendirildi. Müdürlük bünyesindeki Merkez Müdürlük, Uğur Mumcu 
Evlendirme Dairesi, Çamdibi ve Altındağ Evlendirme Dairelerinde demirbaş 
sayımları yapıldı. Yapılan sayım neticesinde oluşturulan demirbaş eşya liste-
leri ilgili odalara asıldı. Ayrıca bu demirbaşlar, kullanan personellere tutanakla 
teslim edildi.
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BELEDİYEMİZ MAL VE HİZMET ALIMI İHALELERİYLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN 
FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları : Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Günay ESİRGENCİ
      Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN
      Bilgisayar İşletmeni Nurcan TUNÇ
                         Bilgisayar İşletmeni Dilek BURAK

2009 Faaliyet Döneminde Belediyemizin temizlik, park bahçe, spor, kültür, yemek, 
erzak vb. mal ve hizmet alımı ihalelerinde Kontrol Komisyon Üyesi, İhale Komisyon 
Başkanı, İhale Komisyonu Üyesi, Uzman ve Teknik Üye olarak çeşitli görevlerle 
aktif olarak destek sağlanmıştır.  

İZİN, KAYIT, ARŞİV, SEVK, PASAPORT VE SAĞLIK KARNESİ İŞLEMLERİ İLE 
İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumlusu: Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Suzan AKYÜZ

Senelik İzinler: Yıl içerisinde tüm personelin kullandığı toplam 812 senelik izin 
formunun kontrolleri yapılarak elektronik ortama ve izin kartlarına işlendi. Ayrıca 
izne ayrılan işçi personellere günlük yevmiyelerinin %55 zamlısının %60’ı peşin, 
geri kalanı ilgili maaş döneminde ödendi. 
Sağlık İzinleri: 2009 yılı içerisinde alınan toplam 233 sağlık raporunun, sağlık 
iznine çevrilmesi için gerekli onay yazıları yazıldı ve Başkanlık Makamının onayına 
sunuldu. İzinler hem elektronik programa hem de izin kartlarına işlendi.
Mazeret ve Diğer İzinler: Doğum izni, ücretsiz izin, ölüm izni vb. izin kullanan 
toplam 14 personelin gerekli yazışmaları yapıldı. İzinler, elektronik programa ve 
izin kartlarına işlendi.
Gelen Evrak: Müdürlüğümüze kişilerden veya kurumlardan gelen toplam 3631 
evrakın takibinin ve kontrolünün yapılması için kayıt işlemleri gerçekleştirilerek 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne havale işlemi için sunuldu. Havalesi yapılan 
evraklar ilgili şubelere iletildi.
Giden Evrak: Müdürlüğümüze gelen evrakların incelenmesi sonucu ivedi ve ta-
leplere uygun bir şekilde cevap verilen 703 evraka ek olarak Müdürlüğümüzün 
yaptığı idari işlemlerle ilgili yazılan 1102 evrakın da imza ve onay aşamaları takip 
edildi. Böylece imza ve onay aşamaları tamamlanan toplam 1805 evrakın giden 
evrak kayıtları yapılarak ilgili kişi veya kurumlara zimmet defteriyle imza karşılığı 
teslim edildi.
Dosyalama ve Arşivleme: Belediyemize yeni katılan toplam 64 personelin her bi-
rine şahsi ve sicil dosyası ile her faaliyet için ayrı ayrı 17 dosya olmak üzere toplam 
145 dosya hazırlandı. Personelle ilgili her yazışma içeriğine göre ilgili personelin 
atama, ceza - ödül, izin ve şahsi bölümlerine veya sicil dosyalarına;  faaliyetler ve 
genel işleyişle ilgili yazılarda ilgili dosyalara takılarak arşivlendirildi. Belediyemizde 
bir dönem görev yapmış veya halen görev yapan personellerle ilgili olarak, ku-
rumlardan veya ilgili personellerden gelen talepler doğrultusunda bilgi ve belgeler 
temin edilerek ilgili kişi veya kurumlara gönderildi. 
Pasaport İşlemleri: 5682 Sayılı Pasaport Kanunu gereği Belediyemizde 1, 2 ve 
3. derecede görev yapan toplam 14 personelin talepleri doğrultusunda pasaport 
formları doldurularak onay yazısından sonra Kaymakamlık Makamına gönderildi. 
Sevk İşlemleri: Başka belediyelerde görev yapan 657 Sayılı Yasaya tabi memur 
personeller veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerden iznini İzmir’de geçiren 
veya İzmir’deki hastanelere sevk edilen toplam 97 kişinin sevk yazıları yazıldı. 
Sağlık Karneleri: Belediyemizde görev yapan memur personellerden veya bak-
makla yükümlü oldukları kişilerden sağlık karnesini kaybeden veya bitiren 22 kişi 
ile Belediyemizde göreve başlayan personel ve bakmakla yükümlü oldukları 97 
kişi olmak üzere toplam 119 kişiye sağlık karnesi hazırlandı ve kayıt defterine iş-
lenerek imza karşılığında teslim edildi.

STAJYER ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: İşçi İşlem Şefi Bahri AYYILMAZ
                                      Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni Günay ESİRGENCİ
        Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hülya AYDOĞDU

2009 Faaliyet Yılı döneminde 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 
kapsamında 2008 – 2009 Eğitim Öğretim Yılında 52, 2009 – 2010 Eğitim Öğre-
tim Yılında 45 olmak üzere toplam 97 meslek lisesi öğrencisi Belediyemizden 
beceri eğitimi aldı. Yarı zamanlı çalışan bu öğrencilerin ücretleri hazırlanarak 
tahakkuk ettirildi. 
Ayrıca üniversitelerimizin değişik bölümlerinden öğrenim görmekte olan 
toplam 88 öğrencinin staj başvurusu kabul edilerek, Belediyemizde öğrenim 
durumlarına uygun Müdürlüklerde staj yapmaları sağlandı. 

PERİYODİK OLARAK YAPILAN YAZIŞMALAR İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Memur İşleri Şefi Ayşe GÜLMÜŞ
        Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN 
        İşçi işleri Şefi Bahri AYYILMAZ
                    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hülya AYDOĞDU

* Mahkemelerin gönderdikleri duruşma tarih ve kararları, ilgili personellere 
tebliğ edilerek alınan tebellüğ belgeleri mahkemelere gönderildi.
* Memurların özlük haklarına ve disiplin durumlarına dair kurumlardan ve bi-
rimlerden gelen bilgi ve belge taleplerine ilişkin gerekli yazışmalar yapılarak 
cevap verildi.
* Memur personelin hizmet görev belgesi, haciz yoktur yazısı v.b. talepli 307 
müracaatı cevaplandırıldı.
* 12 Haziran 2001 tarih ve 24430 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 12. 
maddede belirtilen kadro pozisyon ve istihdam esasları gereğince Memur 
Dolu Boş Sayıları İcmali, Hizmet Sınıfları İtibariyle Memur Kadrolarının Dolu 
- Boş Durumunu Gösterir Tablo, Unvan Sınıf ve Dereceler İtibariyle Memur 
Kadrolarının Dolu - Boş Durumunu Gösterir Tablo, Personel Hareketleri Tab-
losu, Sürekli İşçi kadrolarının Unvan Bazında Dolu – Boş Durumunu Gösterir 
Tablo, 2007 Yılında Fiili Olarak Çalıştırılan Geçici İşçi Sayılarının Aylara Göre 
Dağılımını Gösterir Tablo ve 2007 Yılı İşçilik Giderlerine İlişkin Tablo 3 ayda bir 
olmak üzere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibariyle İçişleri Bakan-
lığına sunulması için Kaymakamlık Makamına gönderildi.
* Belediyemiz 2010 Mali Yılı Bütçesine esas teşkil etmek üzere ihdas olunan 
memur kadrolarının gösterir K-1 ve K-2 Cetvelleri hazırlanarak Mali Hizmet-
ler Müdürlüğüne gönderildi.
* 29 Temmuz 2007 tarih ve 26597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
2007/12394 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden I (İş Güçlüğü İş Riski, 
Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı), II (Özel Hizmet Tazminatı) ve III 
Sayılı (Diğer Tazminatlar) cetveller hazırlanarak Valilik Makamınca onaylan-
mak üzere Kaymakamlık Makamına gönderildi. Onaylanıp Müdürlüğümüze 
geri gelen cetveller Maliye Bakanlığına gönderildi.
* Nakil Talepleri, açıktan atanma v.b. iş başvuru talepli 311 dilekçeye cevap verildi.
* Belediyemizin www.bornova.bel.tr web sitesinde, İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Müdürlüğünün faaliyetleri ve görevleri ile ilgili bilgiler periyodik aralıklarla 
güncellendi.
* Hazırlanan İlçe Afet Planı, 6 ayda bir güncellenerek İlçe Sivil Savunma Mü-
dürlüğüne gönderildi.
* Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları hazırlandı.
* Kaymakamlık Makamının, Brifing Raporlarının hazırlanması için Belediyemizle 
ilgili istediği güncel bilgiler hazırlanarak Kaymakamlık Makamına gönderildi.
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* Kaymakamlık Makamının emirleri doğrultusunda 24 saat çalışma planı hazır-
lanarak ilgili personele ve Kaymakamlık Makamına bilgi verildi.  
* Belediyenin Teşkilat Şeması hazırlanarak tüm birimlere dağıtımı yapıldı
* Kılık Kıyafet Yönetmeliği, yaz saati uygulaması, sigara yasağı, mesai saatlerine 
uyulması, tedavi yardımı ile ilgili bilgiler v.b. personelle ilgili tüm genelgelerin 
yazışmaları yapılarak dağıtımları yapıldı.
* 2009 yılı içerisinde Belediyemizde göreve başlayan 64 personele geçici kimlik 
kartı çıkartıldı. Ayrıca tüm personele yeni kimlik kartı çıkarılması çalışmaları 
başlatıldı.
* 2009 Faaliyet Yılında Müdürlüğümüze tahsis edilen  insankaynaklari@borno-
va.bel.tr  mail adresine, vatandaşlardan gelen 45 maile cevap verildi.  
* Belediyemizin bazı faaliyetleri ile ilgili kısa süreli personel istihdamı gerçek-
leştirildi.
* SSK mevzuatına göre işçi personel için her ay hazırladığımız Form 8 (Eksik 
Gün Bildirimi Formu) SSK İzmir Bölge Müdürlüğüne gönderildi. 
* Her ay sonu itibariyle mevcut daimi, geçici, özürlü, eski hükümlü ve terör 
mağduru olarak çalışanların istatistikleri cinsiyetlerine göre yapılarak İŞKUR’a 
elektronik ortamda gönderildi.
* 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun 30. maddesinin  A   fıkrası 
gereğince 2009 yılı Mayıs ayı içerisinde ilgili sendika temsilcisinin katıldığı Yetki 
Tespit Toplantı Tutanakları hazırlandı. Sendikalı ve sendikasız personel sayımız 
hazırlanarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmek üzere Kay-
makamlık Makamına gönderildi. 

EVLENDİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumluları: Evlendirme Memuru Derya SEMERCİOĞLU
                                                  Evlendirme Memuru Nigar AĞIRTMIŞ
                                                  Evlendirme Memuru Meltem AKYÜREK
      Kayıt Sorumlusu Sema GÜÇTEKİN
   Kayıt Sorumlusu Aylin BİLER

* Evlenmek için Evlendirme Memurluğumuza müracaat etmiş olan 3947 çif-
tin vukuatlı nüfus kayıt örnekleri ve kimlik bilgileri kontrol edildikten sonra 
bilgisayara işlendi. Sağlık raporu, nüfus sureti ve evlenme beyannameleri 
doldurularak çiftlere verildi. Başvuruyu yapan kişilerin özelliklerine göre (yeni 
boşanmış bayan, yaşını doldurmamış kişiler, yabancı uyruklular v.b) evrakları 
mevzuata uygun bir şekilde kontrol edilerek nikah için gün verildi. Nikah günü, 
evlenme kütükleri ve evlenme cüzdanları doldurulan 3243 çiftin nikah akitleri 
gerçekleştirilerek kendilerine Uluslararası Aile Cüzdanı imza karşılığı verildi. 
Çiftlere ait mernisler 10 gün içerisinde Bornova Nüfus Müdürlüğüne gönderil-
di. Evlenmekten vazgeçen 53 çiftin nikahları iptal edildi.

* Bornova’da ikamet edip başka il ve ilçelerde nikah yapacaklarını bildiren 
603 çifte evlenme yönetmeliğinin 22. maddesine göre evlenme izin belgesi 
düzenlendi. 
* Nikah akitleri yapılan 3243 çiftin dosyaları ve evlenme kütük defterleri, ev-
lenme yönetmeliğinin 41’nci maddesine uygun bir şekilde arşive kaldırıldı. 
* Yapılan nikah akitleri ile ilgili istatistikler her ay Sağlık Grup Başkanlığına 
gönderildi. 
* Yapılan nikah akitlerinde, çiftlere nikah anında verilen Uluslararası Aile Cüz-
danları ile ilgili rapor üç ayda bir Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne 
gönderilmek üzere Bornova Nüfus Müdürlüğü’ne gönderildi.
* Cumhuriyet Savcılığı, Mahkemeler, Askerlik Şubesi, Adli Tıp ve diğer resmi 
kurumların çiftlere ait bilgiler hakkında istedikleri evraklar ve yazılara, Evlen-
dirme Yönetmeliğinin 37’nci maddesi gereğince yazılı cevap verildi. Memurlu-
ğumuza gelen 741 evrak ile 435 giden evrakın kaydı yapıldı.
* Belediyemize ait düğün salonları olan Havuzbaşı, Güvercinlik, Evka 3, Şahin-
tepesi, Naldöken ve Pınarbaşı Düğün Salonları ile Yeni Nikah Sarayının kirala-
ma işlemleri yürütüldü.

EĞİTİM İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Faaliyet Sorumlusu: Bilgisayar İşletmeni Hasan ÇİMEN

* Yeni çıkan kanun, yönetmelik ve genelgeler takip edilerek uygulanmasına 
dair eğitim ve seminerler araştırıldı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 2007/26 sayılı genelgesine istinaden izin verilen eğitim ve se-
minerler belirlendi.
* Müdürlükler ile görüşülerek personellerinin ihtiyaç duydukları eğitim ve se-
miner konuları belirlendi.
* Vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda görülen eksikliklerin hangi 
eğitimler ile iyileştirileceği tespit edildi.
* Eğitime girecek personelin birimlerdeki işi aksatmadan isim listeleri hazır-
lanarak eğitim grupları oluşturuldu.
* Eğitime katılacak personellerin ulaşım konaklama vb. organizasyon çalış-
maları yapıldı. 
* 2009 yılı içerisinde düzenlenen 8 eğitim ve seminere 50 personelin katılımı 
sağlandı.
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NO SEMİNERİN KONUSU SEMİNERİ DÜZENLEYEN KURUM
K A T . 
SAYISI

KATILAN MÜDÜRLÜKLER YER

1
Sosyal Sig. ve Genel Sağlık Sig. 

Kanunu ile Uygulamaları ve 
Personel Mevzuatı

Türkiye Belediyeler Birliği 12 Kişi

İmar Müdürlüğü

AntalyaÇevre Koruma Ve Kont. Md.ğü

Ruhsat ve Dent. Md.ğü

2
Taş. Mal Yönet., Devlet Muh.

Kamu Mali Yön. ve Kont. Kan. 
Sosyal Güvenlik Mevzuatı

MİTAGED 14 Kişi

Plan ve Proje Müdürlüğü

Antalya

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

3
Belediye Ortaklık Ağları 

Projesi

Türkiye Belediyeler Birliği ile
İsveç Bölgeler ve Yerel 

Yönetimler Birliği
1 Kişi Kültür ve Sosyal İşlr. Md.ğü Ankara

4

Kamu Mali Yön. ve Kont. 
Kan. Kamu İhale Kanunu

Borçlar Kanunu
Devlet Memurları Kanunu

MİTAGED 11 Kişi

Emlak İstimlak Müdürlüğü

Antalya

Etüd Proje Müdürlüğü

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

5
3. Uluslar arası Gıda ve Besl. 

Kongresi TÜBİTAK Araştırma Merkezi 3 Kişi Çevre Kor. Ve Kont. Md.ğü Antalya

6

Sıhhi ve Gayrisıhhi Mües. 
Ruh. Belediyelerde Uyg. 

Diğer Yön.
Konya Belediyeler Birliği 1 Kişi Ruhsat ve Dent. Md.ğü Antalya

7 Ünvan Değişikliği Sınavı 9 Eylül Üniversitesi 4 Kişi

Fen İşleri Müdürlüğü

İzmir
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Etüd Proje Müdürlüğü

Emlak İstimlak Müdürlüğü

8
Coğrafi Bilgi Sist. ve CBS 

Kong.
TMMOB 4 Kişi

Etüd Proje Müdürlüğü
İzmir

Plan ve Proje Müdürlüğü

  
BORNOVA BELEDİYESİNİN PERSONEL İHTİYACI YA DA PERSONEL FAZLASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
22.02.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 
Dair Yönetmelik ile Belediyemize, hizmet sınıfları itibariyle verilen kadrolar ve bu kadrolar karşılığında istihdam edilen personel sayıları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Sınıf Kadro Sayısı Memur Personel  Sayısı Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sayısı Toplam Sayı

Genel İdari Hizmetler Sınıfı 300 140 4 144

Teknik Hizmetler Sınıfı 72 33 36 69

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 21 9 3 12

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 6 2 3 5

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 24 2 - 2

TOPLAM 423 186 46 232

Tablo-1 
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Teknisyen %7 15

Tekniker %5 12

Mühendis %7 16

Mimar %1 2

Şehir Plancısı %1 2

Büro Elemanı %23 54

Odacı - Arşiv Görevlisi %8 18

Şoför %14 33

Şantiye İşçisi ( Fen İşl. - Temizlik - Park ) %34 78

Tablo – 1 de görüldüğü üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Mad-
desinin A bendi kapsamında çalıştırılanlar ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 
49. Maddesine istinaden kadro karşılığı çalıştırılan toplam 69 teknik personele 
ek olarak işçi kadrosuyla çalıştırılan yaklaşık 47 teknik personeli de eklersek 
Belediyemizin teknik personel istihdamının 116 olduğu görülecektir. Norm 
Kadroyla Belediyemize verilen teknik personel üst sınırını göz önünde bu-
lundurursak Belediyemizin teknik personel ihtiyacının olmadığı görülecektir. 
Müdürlük olarak mevcut teknik personeli nicel olarak artırmak yerine nitelik-
lerini ve iş verimini artıracak eğitim süreçlerinden geçirerek her personelden 
maksimum fayda sağlamayı ve teknik personellerimizi kadro unvanlarına ve 
görev tanımlarına uygun bir şekilde görevlendirmeyi hedeflemekteyiz. 

Tablo-1’de Genel İdari Hizmetler Sınıfında istihdam edilen 144 idari personel 
görünse de, yine Tablo – 2’de görüldüğü gibi işçi kadrosunda bulunan ancak 
büro elemanı olarak görev yapan yaklaşık 54 idari personel ile birlikte idari 
personel sayımızın 198’e ulaştığı görülecektir. 

Yandaki Tablo – 1’e ek olarak işçi eliyle yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin 
hizmet alımı yöntemiyle karşılanması nedeniyle aşağıdaki Tablo – 2’de gö-
rüldüğü üzere Belediyemize verilen işçi kadrolarının bir kısmı idari ve teknik 
personel olarak kullanılmaktadır.

Tablo - 2

Genel İdari Hizmetler Sınıfına Tabi Memur Personellerin 
Faaliyet Alanlarıyla İlgili Dağılımı

Faaliyet Alanları Norm Kadro 
Durumu

Dönem Başı 
Çalışan

Dönem Sonu 
Çalışan

A r t ı ş 
Oranları

Zabıta Faaliyeti 106 31 50 %62

Yönetim Faaliyeti 50 32 31 -%5

Denetleme Faaliyeti 26 3 3 0

Dış Görev Faaliyeti 20 6 14 %133

Büro Faaliyeti 98 40 52 %34

TOPLAM 300 112 150 %34 
Tablo - 3

Belediyemize norm kadro ile verilen idari personel sayısının 300 olması, fa-
aliyet döneminin başında Bayraklı Belediyesine ilgili personellerin %17’sinin 
görevlendirilmesi  ayrıca yerel yönetimlerin faaliyet alanlarının her geçen gün 
artmasını da hesaba katarsak 2009 faaliyet döneminde idari personel özel-
likle zabıta memuru ihtiyacı olduğu yukarıdaki tablodan da anlaşılacaktır. Bu 
eksiğin idari faaliyetleri ve kaliteli kamu hizmeti sunumunu  aksatmaması 
için ilgili birim amirleri ve Başkanlık Makamının görüşleri doğrultusunda 2009 
faaliyet yılı içerisinde yaklaşık 64 personel istihdamını gerçekleştirdik. Bu 
personellerin büyük bir çoğunluğunun zabıta ve dış görevli personel olduğu 
Tablo – 3’te ki oranlardan da anlaşılacaktır.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan temizlik hizmetlisi ve bekçi kadroları 
hizmet alımı yöntemiyle; hizmetli kadroları ise işçiler eliyle yürütüldüğü için 
boş tutulmaktadır.

Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan avukat kadrosu ve Sağlık Hizmetleri 
Sınıfında yer alan diğer kadrolarla ilgili olarak da ilgili müdürlüklerin talepleri 
ve iş yükleri dikkate alınarak sözleşmeli personel istihdamları Müdürlüğümüz 
tarafından gerçekleştirilmiştir.       

Yerel Yönetimlerin öneminin her geçen gün arttığı Ülkemizde, belediyelerin 
yetki ve sorumluluk alanlarının da artacağı muhtemeldir. Bu gün için merke-
zi otoritenin kontrolünde olan bazı faaliyet alanlarının yine yerel yönetimlerin 
kendisine devredeceği son yayımlanan norm kadro ile anlaşılmaktadır. Bele-
diyelerin genişleyen bu faaliyet alanlarını yürütecek ve düzenleyecek personel 
istihdamı, Müdürlüğümüz tarafından planlanacaktır. 
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// Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1-Müdürlüğe ait tüm yazışmaları yapmak.
2-Müdürlük bünyesinde bulunan alt birimlere ait gelen ve giden evrakların 
kayıtlarını tutmak, talep etmek, sonuçlandırmak ve arşivlemek.
3-Çalışan personelin sorumluluklarına göre görev dağılımını yapmak ve takip etmek.
4-Çalışmalarında konularıyla ilgili müdürlüklerle gerekli iletişim ve koordi-
nasyonu sağlamak.
5-İlçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliği-
ne girmek, Kamu-özel kurum ve kuruluşlar ile yurttaşlardan, oda ve dernek-
lerden gelen istem ve önerilere göre etkinlik düzenlemek, yardımcı olmak, ve 
salon tahsislerini düzenlemek.
6-Önemli gün ve haftalarda sosyal, kültürel, sanatsal, ve eğitim alanlarında 
çeşitli etkinlikler (panel, sempozyum, konferans, sergi, tiyatro, sinema, kon-
ser, defile ile tiyatro, müzik, halk oyunları, resim, bağlama, THM, TSM, bağ-
lama, gitar, bale, takı tasarım, tel kırma vb.) düzenlemek, bu tür etkinlikler 
düzenleyen kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, etkinliklerin tanıtımını ve 
halkın katılımını sağlamak.
7-Halk Eğitim Müdürlüğü ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa 
kurslar düzenlemek ve halkımıza iş imkanı sağlayacak alanlarda destek vermek.
8- Bilgisayar, İngilizce kursları düzenleyerek gençlere destek olmak.
9- Kadınlara ve gençlere yönelik eğitimi ve sorunlarının çözümü doğrultusun-
da yardım, yönlendirme, kurs, sempozyum, panel vb. gibi etkinlikler düzenle-
mek ve danışmanlık hizmeti yapmak.
10-Kültür sanat içerikli ulusal veya uluslararası festivaller düzenlemek.
11-5393 sayılı Belediye yasası, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ilgili yönergesi ile 
diğer mevzuata uygun olarak, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere ÖSS, OKS 
vb. kursları açmak, bu kurslar için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
12-Müdürlüğümüz Bünyesinde verilen hizmetler için gereken mal ve hizmet 
alımlarını kanun tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda yapmak.
13- Müdürlüğümüze bağlı spor tesislerinin plan ve programının yapılması, 
spor kulüpleri ve federasyon programlarının hayata geçirilmesi.
14-Müdürlüğe bağlı tesislerin bakım, onarımını yaptırmak, yapılması için ge-
rekli çalışmaları sağlamak.
15-Başarılı sporcularımızı, kursiyerlerimizi ödüllendirmek, başarı belgesi vermek. 
16-Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu demirbaş alımlarını yapmak, müdürlüğün çalış-
ma konularını kapsayan malzeme, yardımcı malzeme teminini gerçekleştirmek.
17-Özel günlerde Resmi Kurum ve Kuruluşlara ses düzeni vb. teminini sağlamak.
18-Bornova sınırları dahilinde bulunan Amatör Spor Kulüplerine gereken 
maddi ve manevi katkıyı sağlamak destek vermek.
19-4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun’a 
uygun olarak muhtaç asker ailelerine yardım konusunda gerekli yardımın ya-
pılmasını sağlamak.

Kültür Müdürlüğü bünyesinde bulunan Merkezler ;
a) Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi
b) Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu 
c) Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı 
d) Spor Tesisleri
e) Belgem (Bornova Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi)
f) Asker Ailelerine Yardım Bürosu
g) Altındağ Rekreasyon Alanı Tiyatro Binası ve Açıkhava Düğün Salonu
h) Altındağ Toplum Merkezi
i) Çamkıran Toplum Merkezi(Kurs Mekanları)
j) Engelliler Merkezi(Kurs Mekanları)
k) Evka3 Çok Amaçlı Salon 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 
YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kon-
trol
Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç
Olanlara Yardım Hakkında Kanun
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv
yönetmeliği
Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Belediyeler,
Vakıflar, Dernekler Ve Meslek Odaları
Tarafından Millî Eğitim Bakanlığının Denetim
Ve Gözetiminde Ücretsiz Olarak Açılacak
Yaygın Eğitim Amaçlı Kurslar Yönergesi
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 
01.01.2009 – 31.12.2009 TARİHLERİ ARASI DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

OCAK AYI
12 Ocak 2009 - Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri (İsmet 
İnönü Sanat Merkezi)
19 Ocak 2009 - Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri (İsmet 
İnönü Sanat Merkezi)
24 Ocak 2009 - Uğur Mumcu’yu Anma Etkinliği (Uğur Mumcu Kültür ve Sanat 
Merkezi) 
Naldöken Mahallesi Muharrem Candaş İlköğretim Okulu’nda Aile Eğitim Se-
minerleri (Ekim 2008 – Ocak 2009)
(Ocak ayında, seminer sonunda sertifika töreni düzenlendi.)

ŞUBAT AYI

Kadının İnsan Hakları Eğitim Semineri (Şubat – Nisan 2009)

MART AYI

-  8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
- 4 Mart Uğur Mumcu KSM
- 5 Mart Altındağ Rek. Alanı Tiyatro Binası
- 6 Mart Çamdibi Kadın Danışma Merkezi

16 – 22 Mart tarihleri arası Çanakkale Zaferi Fotoğraf Sergisi (Uğur Mumcu 
KSM Resim Galerisi)

 20 Mart 2009 - 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi Kutlama Programı (Güney 
Deniz Saha Komutanlığı ile İzmir çapında ortak prj.)            
                                 
 21 Mart 2009 - Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “Aşık Veysel’i 
Anma Konseri” (Belediye Nikah Salonu)

22 Mart 2009 - TEMA Vakfı Türk Sanat Müziği (ortak etkinlik)

23 – 27 Mart Tiyatro Haftası “Sanatı Taklit Eden Ölüm” Tekstil Sergisi
(Uğur Mumcu KSM)

 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü “Popcorn” Adlı Oyun Prömiyer  (Uğur Mumcu 
KSM)
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NİSAN AYI 

10 Nisan 2009 - İngilizce Kursu ve Bilgisayar Kursu Sertifika Töreni (Uğur 
Mumcu KSM)
20 Nisan – 10 Mayıs tarihleri arası Bornova Belediyesi Çocuk Resim Kursi-
yerleri Sergisi

  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
- 24 Nisan Altındağ Rekreasyon Alanı
- 25 Nisan Büyükpark Havuz
- 26 Nisan Çamdibi Atatürk Parkı Amfitiyatro

25 Nisan 2009 - 23 Nisan etkinlikleri kapsamında  Alman Tiyatro Sanatçısı 
Johannes Galli ile Altındağ Tiyatro Kursu Kursiyerlerimizin atölye çalışması

27 Nisan 2009 - Alman Tiyatro Sanatçısı Johannes Galli ile Bornova Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu ana kadro atölye çalışması

30 Nisan 2009  - Yeşilova Höyüğü Time Travel Pilot Çalışması (Müdürlüğü-
müzce tüm aksesuar, kostüm malzemeleri temin edilmiştir ve senaryo oluş-
turulmuştur. 2 personelimiz görev almıştır. 4 Mayıs’ta da 2. çalışma gerçek-
leşmiştir.) 

MAYIS AYI

10 Mayıs Anneler Günü Etkinliği - Nevvar Salih İşgören Huzurevi

15 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arası Bornova Belediyesi Yetişkin Kursiyerler 
Resim Sergisi

15 Mayıs 2009  - Araştırmacı Yazar İlknur Kalıpçı “İçimizden Biri Atatürk” baş-
lıklı Teatral Sunum

25 Mayıs Tel Kırma – Sim Sırıma Kursiyerleri Sergisi (Uğur Mumcu KSM)

25 Mayıs ve 27 Mayıs Stuttgart Strohgäu Senfoni Orkestrası Konseri 

25 Mayıs 2009  - Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Konseri (İsmet 
İnönü Sanat Merkezi)

25 Mayıs 2009 - Kadının İnsan Hakları Eğitim Semineri Katılım Belgesi Töreni

30 Mayıs 2009  - Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası (Lösev ile ortak etkinlik)

HAZİRAN AYI

 2 - 3 Haziran 2009 - Bornova Belediyesi Takı Tasarım Kursiyerleri Sergisi (Uğur 
Mumcu KSM)

 5 Haziran 2009 - Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi ÖSS – SBS Öncesi 
Moral Etkinliği

 5 Haziran 2009  - Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu “Turnalar – Yaz 
Konseri” (Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu)

10 Haziran 2009 - Bornova Belediyesi Gitar Grubu “Rock Konseri” (Ayfer Feray 
Açıkhava Tiyatrosu)

18 Haziran 2009 - Bornova Belediyesi Bale Kursiyerleri Yıl Sonu Gösterisi (Ayfer 
Feray Açıkhava Tiyatrosu)

19 Haziran 2009 - Bornova Belediyesi Halk Oyunları ve Dans Gösterisi (Ayfer 
Feray Açıkhava Tiyatrosu)

TEMMUZ AYI

 1 Temmuz 2009  (1 Temmuz 2009 – 7 Ağustos 2009)  - Bornova Belediyesi ve 
Melih Tuncay İlköğretim Okulu ile ortaklaşa “Okul Öncesi Eğitim Çalışması”
09 Temmuz 2009 - Bornova Belediyesi ve Aşıklar ve Halk Ozanları Derneği 
ortak etkinlik “Aşıklar Gecesi”  (Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu)

AĞUSTOS AYI

7 Ağustos 2009 - Bornova Belediyesi Okul Öncesi Eğitim Çalışması Sertifika Töreni 
28 Ağustos 2009 - Bornova Belediyesi ve PEKSEM Tiyatrosu ortak etkinlik 
(Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu)

EYLÜL AYI

1 Eylül 2009 - Bornova Belediyesi Dünya Barış Günü Etkinliği – Sunay Akın 
(Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu)
10 Eylül 2009 - Bornova Belediyesi Dünya Barış Günü Etkinliği “Edebiyat ve 
Barış” Paneli (Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
16 Eylül 2009 - Bornova Belediyesi ve Leman Dergisi ortak etkinlik – “Laz 
Marx” (Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu)
17 Eylül 2009 - Bornova Belediyesi İngilizce Kursu Sertifika Töreni (Altındağ 
Şube)

EKİM AYI

12 Ekim 2009 - Bornova Belediyesi Edebiyat Etkinliği “Ekime Şiir Ekenler” 
(Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)

KASIM AYI

4 - 5 Kasım 2009 - Bornova Belediyesi Çocuk Kitapları Haftası Etkinliği (Ata-
türk Kitaplığı)
19 Kasım 2009 - Bornova Belediyesi Edebiyat Etkinliği “Şiirin Adı İzmir” (Uğur 
Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
20 Kasım 2009 - Bornova Belediyesi Dünya Çocuk Hakları Etkinliği Panel 
(Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
23 Kasım 2009  -  Bornova Belediyesi Öğretmenler Günü Etkinliği “Oyunun 
Oyunu” Özel Gösterim (Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
 24 Kasım 2009 - Bornova Belediyesi Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları 
Sempozyumu (Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)

ARALIK AYI

3 Aralık 2009 - Bornova Belediyesi Dünya Engelliler Günü Etkinliği  (Uğur 
Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi – Yeni Nikah Salonu) 
8 Aralık 2009 - Bornova Belediyesi Doğalgazın Güvenli ve Verimli Kullanımı 
Paneli (Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
10 Aralık 2009 - Bornova Belediyesi Dünya İnsan Hakları Haftası Paneli (Uğur 
Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
21 Aralık 2009 - Bornova Belediyesi Dünya Kooperatifçilik Günü Paneli (Uğur 
Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
22 Aralık 2009 - Bornova Belediyesi ve Türk Psikologlar Derneği ortak etkin-
lik “Ergenlik” Konulu Panel (Süleyman Demirel Çok Programlı Lisesi Toplantı 
Salonu)
24 Aralık 2009  -Bornova Belediyesi Edebiyat Etkinliği “Bulgar  Şair  Nikola 
Vaptsarov’un  100. Doğum Yılı”
(Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi)
28 Aralık 2009 – 8 Ocak 2010 Bornova Belediyesi Resim Kursiyerleri Yeni Yıl 
Resim Sergisi  2009 Yılında Sahnelenen Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Yetişkin Oyunları 
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2009 Yılında Sahnelenen Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları Yetişkin Oyunları 

Oyunun Adı Tarih Oyun Sayısı

Yedi Kocalı Hürmüz Ocak 2009 6

Mutlu Son Şubat 2009 8

Mutlu Son Mart 2009 6

Popcorn Mart 2009 2

Mutlu Son Nisan 2009 5

Popcorn Nisan 2009 8

Ziyaretçi Mayıs 2009 8

Yedi Kocalı Hürmüz Temmuz 2009 4

Oyunun Oyunu Ekim 2009 9

Oyunun Oyunu Kasım 2009 7

Oyunun Oyunu Aralık 2009 10

Toplam 73

2009 Yılında Sahnelenen Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Oyunları 

Oyunun Adı Tarih Oyun Sayısı

Soytarılar Okulu - Ana Kadro Ocak 2009 1

Ak Masal Kara Masal - Kursiyer Oyunu Ocak 2009 4

Islık Sever Max - Kursiyer Oyunu Şubat 2009 6

Peter Pan - Kursiyer Oyunu Mart 2009 4

Sihirli Tiyatro  - Kursiyer Oyunu Mart 2009 4

Küçük Prens  - Kursiyer Oyunu Nisan 2009 4

Oyuncak Kazanı  - Kursiyer Oyunu Nisan 2009 4

Güliver Cüceler Ülkesinde  - Kursiyer Oyunu Mayıs 2009 4

Rüya  - Kursiyer Oyunu Mayıs 2009 4

Hayvanlar Toplantısı  - Kursiyer Oyunu Mayıs 2009 1

Toplam 38

2009 Yılında Sahnelenen Bornova Belediyesi Şehir Tiyatroları 
Yetişkin ve Genç Kursiyer Oyunları 

Oyunun Adı Tarih Oyun Sayısı

Otogargara Nisan 2009 4

Baş Para Makas Mayıs 2009 4

Ziyaretçi Mayıs 2009 8

2009 Yılı Kurs ve Kursiyer Bilgileri

Kurs Adı 2007 2008 2009 Kurs Yeri

Tiyatro 350 300 650
Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

Altındağ Tiyatro Salonu
Çamdibi Tiyatro Salonu

Halk Oyunları 80 150 150
Çamkıran Kadın Dünyası
Altındağ Tiyatro Salonu
Evka 3 Kadın Dünyası

Çamdibi Atatürk Parkı Düğün Salonu

Gitar 70 80 137 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.
Engelliler Merkezi

Bağlama 70 80 80 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

Fotoğrafçılık - - 43 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

T.S.M. 100 80 91 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

T.H.M. 80 70 85 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

Bale 80 70 71 Çamkıran Kadın Dünyası
Engelliler Merkezi

Çocuk Korosu 0 20 16 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

Resim 90 60 60 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

Latin Dansları 40 60 149 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

Takı Tasarım 50 95 83 Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Mrk.

İngilizce - 1030 2020 Taşdemirler İş Merkezi
Altındağ Şube Binası

Çini Bezeme - 20 35 Taşdemirler İş Merkezi

Tel Kırma 30 50 48 Taşdemirler İş Merkezi

Bilgisayar - - 78 Engelliler Merkezi

Genç Kaşifler - - 850 Çamkıran Kadın Dünyası
Belgem Hizmet Binası

Kuaförlük - 36 36 Altındağ Kandere Kuaförlük Salonu

Toplam 3047 4209 4725

* Kurslarımızın başlangıç ve bitiş tarihleri takvim yılına göre değil, sezon iti-
bari ile belirlenmektedir
2008 - 2009 Sezonu (2008 Ekim ayında başlayıp 2009 Haziran ayında bitmiştir)
2009 Yaz Sezonu çalışmaları haziranda başlayıp Eylül’de bitmiştir.
2009 - 2010 sezonu 2009 Ekim ayında başlamıştır.

2009 Yılı Spor Sezonu

Kurs Adı 2007 2008 2009

Açılan Branş Sayısı 13 16 19

Kursiyer Sayısı 3047 4029 4725

* Kurslarımızın başlangıç ve bitiş tarihleri takvim yılına göre değil, sezon itibari ile 
belirlenmektedir:
2008 - 2009 Sezonu (2008 Ekim ayında başlayıp 2009 Haziran ayında bitmiştir)
2009 Yaz Sezonu çalışmaları haziranda başlayıp Eylül’de bitmiştir.
2009 - 2010 sezonu 2009 Ekim ayında başlamıştır.

Bornova Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Spor Okulları

Kurs Adı 2007 2008 2009

Futbol 243 420 475

Basketbol 120 425 333

Cimnastik 60 50 76

Voleybol 83 177 201

Taekwondo 51 45 70

Yüzme 70 35 -

Satranç 41 40 105

Hentbol - 50 -

Eskrim - 1 1

Toplam 668 1243 1261
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2009 Yılı Spor Sezonu

1.lik 2.lik 3.lük Toplam

Uluslararası Müsabaka 4 1 6 11

Milli Takım Seçmeleri - 2 - 2

Türkiye Şampiyonası - - 2 2

İller Arası Taekwondo Ligi 8 7 7 22

İl Birinciliği 3 2 5 10

Toplam 15 12 20 47

TAEKWONDO

2009 yılı spor sezonunda Taekwondo Şubesi sporcuları uluslararası , Türkiye ve 
il faaliyetinde toplam 47 derece ve iller arası taekwondo liginde 2 şampiyonluk 
kupası kazanmıştır.

İller arası Taekw. Ligi (17il) Erkekler takım 1.lik kupası
Genel Klasman 1.lik kupası
•Sezon içinde 21 sporcumuz da siyah kuşak sınavlarını kazanmıştır.

YILDIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ / Mart 2009

Elif ÖZTÜRK                            29 kg. 1.ci
Ceren ALBAYRAK          33 kg 2.ci
Ayça BIÇAKÇI  63 kg. 1.ci

YILDIZLAR TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ /   07-12 Nisan 2009

Ayça BIÇAKÇI                              +59 kg 5.ci
Aslı DALGIÇ                                  +59 kg 6.cı

TÜRKİYE POOMSE BİRİNCİLİĞİ  / 24-26 Nisan 2009

Esra Bengi ZEYNİLOĞLU           Minik Bayan 8.ci
Fatih Sultan DİNÇER                   Yıldız Erkek 5.ci
Sema HACIOĞLU                         Genç Bayan 8.ci

Fatih Sultan DİNÇER-  Esra Bengi ZEYNİLOĞLU  
(Minik-Yıldız PİER-İkili Takım)7.ci

Abdurrahman ERKEK-Sema HACIOĞLU                
(PİER-İkili Takım) 7.ci

Sema HACIOĞLU –Esra :Bengi ZEYNİLOĞLU-Emira DİNÇER 
(Senkron Takım) 8.ci

Ayça BIÇAKÇI     Yıldız Milli Takım Seçmesi +59kg. 2.ci 15-17 Mayıs 2009
Aslı DALGIÇ        Yıldız Milli Takım Seçmesi +59 kg.6.cı 15-17 Mayıs 2009 

3.ULUSLARARASI TERS LALE TURNUVASI / 15-17 Mayıs 2009

Ceren ALBAYRAK             37 kg. 3.cü
Abdurrahman ERKEK       48 kg. 3.cü
Hasan GÜNGÖR                 54 kg. 2.ci

3.WORLD TAEKWONDO CULTURE EXPO SPORTS TEAMS 

A  KATEGORİSİ ‘POOMSE ‘ (Milli Sporcular)

35 Yaş Bayan Senkron Elif Aybuke YILMAZ, Tuğçe OZER, Sema HACIOĞLU 1.ci
Özkan UYGUR, Sema HACIOĞLU 3.cü

B KATEGORİSİ    POOMSE-MÜSABAKA

51 kg. Hüseyin Can ATAMAN 1.ci (Müsabaka)
Sema HACIOĞLU 1.ci(Poomse)
50 kg. Turgut Alp ÖZEL Poomse 1.ci-Müsabaka 3.cü
+84 kg. Fatih S. AYVA Poomse 3.cü –Müsabaka 3.cü
Abdurrahman ERKEK Ümitler Türkiye Şampiyonası’ 50kg. Türkiye 3.
Esen GÜL  Ümitler Türkiye Şampiyonası  43 kg. Türkiye 3.

GÜREŞ

Güreş branşında kısa zamanda yeni bir takım kurularak 2. lige terfi müsaba-
kalarında 7 siklette 6 birincilik, 1 ikincilik alarak Erkekler Grekoromen 2. ligine 
katılmaya hak kazanarak 22-23 Mayıs 2009’da Ankara!da yapılacak olan final 
müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştır.Ve : lige yükselmiştir. Altyapıda ise 
minik ve yıldızlar kategorisinde kısa bir sürede 150 sporcuya ulaşmış olup eği-
tim verilmektedir.

FUTBOL

2009-2010 Futbol sezonunda U-15 ligi kategorisinde İzmir şampiyonu olup Tür-
kiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanmıştır. 2009-2010 Futbol sezonunda U-
14 ligi kategorisinde grup 2.si olarak play oflara gitmeye hak kazanmıştır.

ESKRİM

Ad Soyad Kategori Başarı

Gökhan Akyalçın      Büyükler Türkiye 3.sü

Gökhan Akyalçın      Büyükler Türkiye Kupası 3.sü

Gökhan Akyalçın      Büyükler Türkiye 2.si

Sercin Kosava            Büyükler Türkiye 3.sü

Cansu Tor             Büyükler Türkiye 2.si

Cansu Tor             Büyükler Türkiye 3.sü

Gökhan Akyalçın Gençler Türkiye Kupası 3.sü

Gökhan Akyalçın Gençler Uluslararası Avr. 3.sü

Gökhan Akyalçın Gençler Türkiye 2.si

Ege Karakurt Yıldızlar Türkiye Kupası 1.si

Ege Karakurt Yıldızlar Uluslararası Avr. 6.sı

Ege Karakurt Yıldızlar Türkiye Kupası 3.sü

Ege Karakurt Yıldızlar Türkiye 1.si

Ayberk Ökten Minikler Ululslararası Avr. 3.sü

Ecem Kılıç Minikler Atatürk Kupası 1.si

Ecem Kılıç Minikler Türkiye 2.si 
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CİMNASTİK(Trampolin)

Mart 2009 ayından itibaren Trampolin Cimnastik Branşında Kulubümüz adına 
almış olduğumuz başarılarımız aşağıdadır.
25-26 Nisan 2009 Türkiye Cimnastik Federasyonu 1. Etap Kulüplerarası
Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Sonuçları 

MİNİK ERKEK TÜRKİYE BİRİNCİSİ
MİNİK KIZLAR TÜRKİYE 7.Sİ
MİNİK KIZLAR TÜRKİYE 4.SÜ
YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE 4.SÜ

Türkiye Cimnastik Federasyonu 2. Etap Kulüplerarası Trampolin 
Türkiye Şampiyonası Sonuçları  24-25 Ekim 2009

MİNİK ERKEK TÜRKİYE BİRİNCİSİ
MİNİK KIZLAR TÜRKİYE 3.SÜ
YILDIZ KIZLAR TÜRKİYE 4.SÜ
YILDIZ ERKEKLER TÜRKİYE 3.SÜ

FERDİ SIRALAMA
MİNİKLER

1)PELİN ELMAS  TÜRKİYE 1.Sİ
2)YAĞMUR YÖYEN TÜRKİYE 6.SI
3)ŞEBNEM BENLİOĞLU 10.SU
4)ŞEVVAL BENLİOĞLU 19.SU
5)SERPİL KARGINER 40.SI

1)ŞAMİL YILMAZ TÜRKİYE 1.Sİ
2)İLKAY AYDEMİR TÜRKİYE 2.Sİ
3)METE UÇAN TÜRKİYE 4.SÜ
4)AYBERK KOŞAK TÜRKİYE 8.Sİ
5)TOGAN BABAYİĞİT 19.SU

FERDİ SIRALAMA 
YILDIZLAR

1)SEDA ŞAHİN TÜRKİYE 2.Sİ 
2)EZGİ TEKGÜL TÜRKİYE 4.SÜ
3)İLAYDA BALABAN TÜRKİYE 28.Sİ
4)DİLHAN ÇAMAŞ TÜRKİYE 30.SU

1)ATAKAN MAMİKOĞLU TÜRKİYE 1.Sİ
2)İSA HAMARATÇILAR TÜRKİYE 4.SÜ
3)AKSEL KEMAHLIOĞLU TÜRKİYE 18.Sİ

CİMNASTİK (Artistik )

Mart 2009 ayından itibaren Artistik Cimnastik Branşında kulübümüz adına al-
mış olduğumuz başarılar aşağıdadır,bilgilerinize arz ederiz.

•10-12 NİSAN 2009 Türkiye Cimnastik Federasyonu 1. Etap Kulüplerarası Ar-
tistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Takım Türkiye İkincisi (BORNOVA BELEDİYE SPOR)

Ferdi Sıralama 

1)Hamza Şamil Yılmaz Türkiye 2.si
2)İsa Hamaratçılar Türkiye 4.sü
3)İlkay Aydemir Türkiye 22.si

•12-14 HAZİRAN 2009 Türkiye Cimnastik Federasyonu 2. Etap Kulüplerarası 
Küçükler Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Takım Türkiye 2.si

Ferdi Sıralama 

1)Hamza Şamil Yılmaz Türkiye 2.si
2)İsa Hamaratçılar Türkiye 4.sü
3)İlkay Aydemir Türkiye13.sü

•5-7 HAZİRAN Türkiye  Cimnastik Federasyonu 1. Etap Kulüplerarası Minikler 
Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Sonuçları

Takım Türkiye 6.sı

Ferdi Sıralama

1)Ayberk Koşak Türkiye 4.sü
2)Ayberk Atik Türkiye 32.si
3)Ata Karataş Türkiye 35.si

// Mali Hizmetler Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı 
çerçevesinde    idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, 
amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. 
2-İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı 
oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik 
planlama çalışmalarını koordine etmek. 
3-Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. 
4-Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanı-
cı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 
5-İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliş-
tirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 
6-İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve 
verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. 
7-İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri 
incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve 
tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 

8-İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine 
etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. 
9-AB fonlarından yararlanma ve AB’ye uyum çalışmalarını yapmak                                     
10-AB ile ilgili faaliyetleri yürütmek, AB üyesi ülkelerle iletişimi sürdürmek                        
11-Kamuoyu yoklamalarını yapmak 
12-İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan 
ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetle-
rinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. 
13-Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrın-
tılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak 
ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. 
14-Bütçeyi hazırlamak. 
15-Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri topla-
mak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. 
16-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklan-
ması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtları-
nın yapılması ve raporlanması. 
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17-İdarenin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvel-
lerini düzenlemek. 
18-İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 
19-Muhasebe hizmetlerini yürütmek, kayıtları usulüne uygun, saydam ve eri-
şilebilir şekilde tutmak. 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
3914 sayılı Çevre Temizlik Vergisi Kanunu
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
213 sayılı V.U.K.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
Usulü Hakkında Kanun
3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu
832 sayılı Sayıştay Kanunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
1475 sayılı İş Kanunu
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
Tahsilat Yönetmeliği
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik
Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe
Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv
yönetmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
Muhasebe Faaliyeti:
• Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil edilerek, yersiz ve fazla 
tahsil edilenler ilgililerine iade edilmiştir.
•Giderler ön kontroller yapılarak hak sahiplerine ödenmiştir. 
•Para ve parayla ifade edilebilen değerler ve emanet kayıtları yapılarak , sak-
lanmış ya da  ilgililere teslim edilmiştir.
•Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemler ve diğer mali işlemlerin kayıtları  usu-
lüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutularak, mali rapor ve tablolar  
düzenlenmiştir.
•Gerekli bilgi ve raporlar, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin har-
cama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe 
yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak verilmiştir. 
•Taşınır Kayıt İşlemlerini Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
•Vezne ve ambarların kontrolü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapılmıştır. 
•Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeler ilgili mevzuatında be-
lirtilen sürelerle muhafaza edilip ve denetime hazır bulundurulmaktadır. 
•Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzua-
tında öngörülen zamanlarda denetlenip veya muhasebe yetkilisi mutemedinin 
bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesi istenmiştir. 
• Mevzuatla verilen diğer görevler yapılmıştır. 

Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması Faaliyeti: 2008 yılı  Bütçe Kesin Hesabı 
hazırlanmış olup  Meclisin onayına sunulmuştur. Kabul edilen Kesin Hesap 
İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.

Bütçenin Hazırlanması: 2010 yılı bütçesi Analatik Bütçe Sınıflandırma siste-
mine göre hazırlanmıştır.
Bütçe İşlemleri ve Ödenek Kontrol Faaliyeti: 2009 yılında 976 adet ödenek 
verilip 31 adet aktarma yapılmıştır.

Tahakkuk Faaliyeti : Tüm mükelleflerin TC Kimlik no ve mükellef numaraları-
na göre işlem yapılmaktadır. Mükellefler borçlarını internet ortamında göre-
bilmektedirler.
Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak 2009 yılında Vergi Denetimlerini artırarak, 
vergilerini ödemeyen mükelleflere vergi ve ceza ihbarnameleri tanzim edilerek 
tahsilatları sağlanmıştır. Vadesinde borçlarını ödemeyen mükelleflere ödeme 
emri, haciz varakası tanzim edilerek tebliğ ve tahsilatları sağlanmıştır.

Diğer birimlere ait tahakkuklar kesilerek tahsilatları yapılmış; tapu satışları, 
elektrik ve su bağlatmak isteyen mükelleflere borcu yoktur yazısı verilmiş ve  
ilgili yazışmalar yapılmıştır.

Belediyemizin diğer müdürlüklerinden 2009 yılında gönderilen para cezaları 
için tahakkuk işlemi yapılmıştır.haciz koyma/kaldırma işlemi için Tapu Sicil 
Müdürlüğü ile yazışmalar yapılmıştır

Toplam Tutar TL

Yapılan Ödeme  Sayısı 7107 117.836.218.81

Düzenlenen Avans Evrak Adedi 184 372.208.20

Emanet Evrak  Adedi 2947 64.833.043.61

Ödenen Eczane Faturası Adedi 1845 77.613.04

Ödenen Hastane Faturası Adedi 1157 77.314.84

Verile Emri Sayısı 7988 -

Yapılan Yevmiye Kaydı Sayısı 9582 -

Muhasebe Fişi Sayısı 4491 -

Tahakkuk İşlemleri Tablosu

2009

Emlak Vergisi İşlem Sayısı 432.594

İlan ve Reklam İşlem Sayısı 5.947

Yol Harcamalarına Katılım İşlem Sayısı 191.014

Mükellef Bilgi Tablosu

2009

Emla Bina Mükellefi Sayısı 90.949

Arsa Mükellefi Sayısı 16.508

Arazi Mükellefi Sayısı 4.192

Çevre Temizlik Vergisi Mükellef Sayısı 20.791

Tahsilat İşlem Faaliyeti: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen 
gelirlerimizin tahakkuk ve tahsilat işlemleri 5393 sayılı Belediye Kanununun 
59. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. 
maddesi (e) bendinde belirtilen yetki çerçevesinde yapılmıştır.

2007 2008 2009

Tahsilat Makbuzu sayısı 168.217 156.555 145.333

Kredi Kartı işlem sayısı 5.069 16.560 20.046

Posta Çeki işlem sayısı 1.148 3.880 3.670

Banka Havalesi  işlem sayısı 731 1.022 1.287
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STRATEJİK PLAN VE BÜTÇE PERFORMANS BİRİMİ FAALİYETLERİ

A-Özdeğerlendirme Faaliyeti :

 Bornova Belediyesi , Ulusal Kalite Ödülü sürecinde önemli bir adım olan  “Dış 
Değerlendirme” sürecine başvuruda bulunmuştur. EFQM Mükemmellik Mo-
deli çerçevesinde dış değerlendirme hizmeti  sunmakta olan KalDer (Türkiye 
Kalite Derneği) ‘in değerlendirici ekibi saha ziyaretlerinde yönetici ve çalışan-
larımızın kendilerine sunduğu, kurumumuza ait değerli bilgiler sonucunda 
oluşturdukları “Dış Değerlendirme Raporu” nu, Şubat 2009 tarihinde üst yö-
netime sunmuşlardır. Belediyenin yönetim anlayışı ve bu doğrultudaki uygula-
maları, mükemmellik modeli kapsamında ele alınmış ve değerlendirilmiştir. 
Değerlendirme sonrasında yapılan uzlaşım toplantısında, değerlendirme sı-
rasında elde edilen bilgiler EFQM Mükemmellik Modeli içinde yer alan 32 alt 
kriter çerçevesinde ele alınmış, Bornova Belediye’sinin kuvvetli yönleri ve iyi-
leştirmeye açık alanları saptanmıştır. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından 
oluşturulan EFQM Mükemmellik Modeli’nin bir yönetim aracı olarak benim-
senmesi  ve Toplam Kalite Yönetimi anlayışının tüm kurum ve kuruluşlarda 
yaygınlaştırılarak,  hizmet kalitemizde iyileşme ve vatandaşlarımızın yaşam 
kalitesinde yükselme yaratması amaçlanmıştır.
  
B-Stratejik Plan Hazırlama Faaliyeti :

08.06.2009 - 21.06.2009 tarihleri arasında, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile kamu idarelerine, kalkın-
ma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçe-
vesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar 
ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirme-
sini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi 
verilmiştir. 
Belediyemizde bu görev Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Plan Bütçe ve 
Performans Birimince yürütülmektedir.
Belediyemizin 2010-2014 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan hazırlık ve uygu-
lama sürecinde yapılacak faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesi 
amacıyla gerçekleşen faaliyetler aşağıdaki gibidir.

C-Bornova Belediyesi Stratejik Plan (2010-2014) Hazırlama Sürecinde 
Yürütülen Faaliyetler

Bornova Belediyesi tarafından yürütülen stratejik planlama çalışmaları Baş-
kan, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Müdürler’den oluşan Yönlendirme 
Kurulu ve her birimden uzman çalışanların katılımı ile oluşan Yürütme Kurulu 
tarafından gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 6 haftalık bir sürede tamamlanmıştır. 
Stratejik planlama birimi koordinasyonunda ve KalDer’den eğitim ve danış-
manlık hizmeti alınarak yürütülen çalışmalar sırasında eğitim ve bilgilen-
dirme, çalıştaylar ve arama konferansları uygulanmıştır. Stratejik planlama 
çalışmaları 6 aşamada gerçekleştirilmiştir.

1.Hazırlık Aşaması

Bu aşamada öncelikle Belediye yönetim takımına Stratejik Planlama eğitimi 
verilmiştir. Eğitim sonrasında Yönlendirme Kurulu ile yapılan çalıştayda Pay-
daş analizi yapılmıştır.Çeşitli paydaş gruplarıyla arama konferansları ve SWOT 
analizi yapılmıştır. Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Örgütleri ve 
Spor Kulüpleri gibi çeşitli paydaş grupları ile yapılan arama konferanslarında, 
belediye hizmetleri ile ilgili beklentiler ve öneriler alınmıştır. Bu konferans-
larda elde sonuçlar ve İzmir Kalkınma Ajansı bölgesel gelişme planı atölye 
çalışmaları çıktıları da kullanılarak Yönetim Takımı tarafından GZFT analizi 
yapılmıştır.

2.Misyon Vizyon ve Değerlerin Gözden Geçirilmesi

Yönetim Takımı’nın katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylar sonucu belediyenin 
misyon, vizyon ve değerleri gözden geçirilerek yeniden tanımlanmıştır. Özel-
likle vizyonun oluşturulması sırasında bir önceki aşamada belirlenen arama 
konferansı sonuçlarından yararlanılmıştır.

3.Stratejik Amaçların Belirlenmesi

Bu aşamada Yönetim Takımı katılımıyla gruplar oluşturulmuş ve her grup ta-
rafından vizyon doğrultusunda stratejik amaçlar belirlenmiştir. Çalıştaylar ha-
linde gerçekleştirilen bu çalışmalarda önceki aşamada belirlenen SWOT ana-
lizi sonuçlarından yararlanılmıştır. Bu çalıştaylar sonucu elde edilen stratejik 
amaçlar Başkan koordinasyonunda derlenerek son taslaklar oluşturulmuştur. 
Daha sonra bu taslaklar, Yönetim Takımının katıldığı toplantıda toplu olarak 
görüşülmüş ve 8 adet stratejik amaç belirlenmiştir.

4.Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi

Bir önceki aşamada belirlenen stratejik amaçlar, Yönetim Takımı içinden ko-
nularla ilgili kişilerden oluşan gruplar tarafından çalıştay uygulamasıyla tek 
tek ele alınarak her bir stratejik amacın altındaki stratejik hedefler tanımlan-
mıştır. Grup çalışmalarıyla oluşturulan stratejik hedefler Başkan koordinas-
yonunda derlenerek, son taslaklar oluşturulmuştur. Daha sonra bu taslaklar, 
Yönetim Takımının katıldığı toplantıda toplu olarak görüşülmüş ve her bir stra-
tejik amacın altındaki stratejik hedefler belirlenmiştir.

5.Süreç Yönetimi Çalışmaları

Bu aşamada yapılan çalışmalar;Stratejik plan Bütçe ve Performans Biriminin 
Koordinesinde ve her birimden uzmanların katılımı ile oluşan Yürütme Kurulu 
tarafından yapılmıştır. Yürütme kuruluna öncelikle stratejik planlama ve Süreç 
Yönetimi Eğitimi verilmiştir.Eğitimin ardından Belediyenin Operasyonel, Yönet-
sel/Destek Süreçleri tanımlanmıştır.Süreç tanımlarından sonra süreç harita-
ları ve süreç kartları (Süreçlerin,tedarikçileri, girdileri,çıktıları,müşterileri ve 
performans göstergeleri) hazırlanmıştır.

6.Faaliyet Planları ve Bütçeleme

Faaliyet ve projeler, Belediyenin amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını göste-
ren kararlar bütünüdür. Faaliyet ve proje belirleme çalışmaları Birim müdür-
leri ve birimlerde çalışan uzman personeller tarafından yapılmıştır. Faaliyet ve 
projeleri belirlenirken Belediyenin kaynakları, görevleri, GZFT analizinde orta-
ya konan belediyenin güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan 
fırsatlar (F) ve tehditler (T), arama konferansları ile belirlenen paydaş beklen-
tileri. EFQM Mükemmellik Modeline göre yapılan dış değerlendirme sonuçları. 
Faaliyet ve proje belirlemede kullanılmıştır.Faaliyet ve projelerin performans 
göstergeleri Süreç Yönetimi çalışmalarında belirlenmiştir.

D-Performans Programı Hazırlama Faaliyeti :

2009 Performans Programı döneminde stratejik amaç ve hedefler doğrultu-
sunda;   imar, planlama, yapı kontrol ve harita alanında yürütülecek faaliyet, 
proje ve maliyetlendirmelerin yer aldığı Performans Program Taslağı hazırla-
narak Belediye Meclisine sunulmuştur.Bornova Belediye Meclisinin 07.10.2008 
tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etmiş olduğu “Bornova Beledi-
yesi 2009 Yılı Performans Programı teklif edildiği şekli ile oybirliğiyle kabul 
edilmiştir.
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E-PROJELER

E-1. AB Projeleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetler :
•Türkiye’deki demokratikleşme sürecini ve insan haklarına saygıyı güçlendir-
mek ve Avrupa işbirliği yapıları ve ortak değerlerle daha sıkı bağlar kurulma-
sını sağlamak amacını taşıyan ve 2006 yılının sonuna doğru başlamış olan 
TUSENET projesi 2009 yılı boyunca devam etmiştir. Programın temel içeriği 
Türkiye ve İsveç’teki yerel otoritelerin karşılıklı işbirliğidir. İsveç Yerel Otoriteler 
ve Bölgeler Birliği (SALAR) belediyeler düzeyinde bir reformu ve Türk eşdeğeri 
(Türkiye Belediyeler Birliği, UMT)’nin gelişimini gerçekleştirilebilmekte önemli 
bir rol üstlenmeyi hedeflemektedir. TUSENET projesi, Türkiye’deki belediyeleri 
ve Türkiye Belediyeler Birliği’ni desteklemeyi ve AB üyeliğine giden yolda ku-
rum olarak profesyonel bir rol üstlenme yeteneklerini arttırmayı amaçlamak-
tadır.  Proje, İsveç-Türkiye belediyeleri arasındaki altı ağın işbirliği ortaklığı 
üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri SALAR ve UMT ile, diğerleri ise 5 İsveç ve 
23  Türk belediyesi arasındadır. Tüm ağların proje uygulamalarının entegre bir 
parçası olarak 5 adet interdisipliner tematik konu içermesi beklenmektedir ki 
bunlar; 1) cinsiyet eşitliği, 2) sürdürülebilir gelişim, 3) şeffaflık, etik, açıklık ve 
yerel yönetime halkın katılımı, 4) verimli hizmet üretimi ve 5) AB uygulamaları 
ve fonlar hakkında uzmanlıktır. İsveç kenti Kalmar ile üç Ege Bölgesi belediye-
si Bornova, Karşıyaka ve Manisa arasındaki ağ ‘Sürdürülebilir Turizm’ ve ‘Üçlü 
Sarmal İşbirliği’ temaları üzerinde çalışmıştır. İsveç kenti Kalmar ile üç Ege 
Bölgesi belediyesi Bornova, Karşıyaka ve Manisa arasındaki ağ ‘Sürdürülebilir 
Turizm’ ve ‘Üçlü Sarmal İşbirliği’ temaları üzerinde çalışmıştır.

•TUSENET’in yan projesi olarak başlayan Time Travel (Zaman Yolculuğu) pro-
jesi, Tarihsel Çevre Eğitimi’ne bağlı olarak geliştirilen ve yerel tarihsel çevrede 
gerçekleşen bir tür öğrenimdir. Okulların izlediği müfredata ve çalışma plan-
larının takip edilerek tarih konularının (derslerinin) uygulamalı öğretilmesine 
dayanır.
2008’den bu yana Yeşilova Höyüğü’nde Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü or-
taklığıyla sürdürülen Zaman Yolculuğu projesi kapsamında Yrd. Doç. Zafer De-
rin danışmanlığında neolitik dönem ile ilgili araştırmalar yapılmış ve senaryo 
oluşturulmuştur. Senaryoda belirlenen faaliyetler ile ilgili hazırlık çalışmaları 
yürütülmüş, yemek yapımında kullanılacak kilden ocak yapılmış, kilden ten-
cere, tabak, bardak ve tahta kaşık alınmıştır. Aynı zamanda dönem takıları ve 
kesici aletler tasarlanmış, kostümler hazırlanmıştır.  
Önümüzdeki dönemde yeni alanlar ve dönemlerle geliştirilecek olan Zaman 
Yolculuğu projesine 2009 yılı içinde yaklaşık 20 okul ve 1000’e yakın ilköğre-
tim öğrencisi katılmıştır.

•2009 Strateji Geliştirme Birimi’nce yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti kap-
samında 25 genç Avrupa’da sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak üzere 
gönderilmiştir. 100’den fazla gençle yüz yüze görüşmeler yapılmış; Avrupa 
Gönüllü Hizmeti için internet ortamında iletişimi kolaylaştırmak üzere bir mail 
grubu kurulmuş, 97 genç bu mail grubu üstünden bilgi ve deneyim paylaş-
makta, bu sayı her geçen gün artmaktadır. Avrupa Gönüllü Hizmeti ve diğer 
gençlik projelerinin gelişimini desteklemek amacıyla bir websitesi açılmıştır 
(http://genclik.bornova.bel.tr).

•Bornova Belediyesi’nin Stratejik İletişim Planı hazırlanmaya başlanmıştır. 
Bornova Belediyesi’nin kurum içi ve kurum dışı ilişkilerini stratejik iletişim 
ekseninde düzenlemesi öngörülen bu planın 2010 yılı içinde tamamlanması 
hedeflenmektedir.

•2008 yılında Sabancı Vakfı Hibe programının desteklediği Bornova Kadınlara 
Yönelik Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Projesi Bornova Belediyesi Strateji Geliş-
tirme Birimi tarafından uygulanmıştır.  Toplam 9 ay süren ve 30 Nisan 2009’da 
biten projenin ortakları Yaşar Üniversitesi, Yakaköy ve Çiçekliköy Köy Muh-
tarlıklarıdır. 

Proje Özeti: Bornova’nın özellikle Yaka ve Çiçekli köylerinde bulunan kahvaltı 
salonları ve doğal güzellikler İzmir ve çevre illerde yaşayan halkı hafta sonları 
bu alanlara çekmektedir. Fakat gelen ziyaretçilerin konaklayabilecekleri tesis 
eksikliği buraya gelen yerli turistlerin sadece günübirlik olarak köyleri görme-
lerine sebep olmaktadır. Köylerin doğal yapısını bozmayan, köylüler ekonomik 
olarak kalkınmalarına olanak sağlayan ve aynı zamanda köyleri ziyaret eden 
kişilerin geleneksel köy yaşamını deneyimleme fırsatı yakaladıkları köy pan-
siyonculuğu faaliyetleri gerek Bornova köyleri gerekse bu köylerde yaşayan 
kadınların ekonomik olarak güçlenmeleri için oldukça uygun bir fırsat olarak 
görülmektedir. Bu proje ile Bornova köylerinde yaşayan 25 kadının, alacakları 
ev pansiyonculuğu eğitimi ile gelir getirici faaliyetlerde bulunarak çalışma ha-
yatına katılmaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri planlanmaktadır.
Gerçekleştirilen Faaliyetler: 
1) Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan çalış-
ma grubu tarafından eğitim günleri, saatleri ve eğitim dokümanlarının hazır-
lanması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
2) Köy muhtarları aracılığıyla toplanan köy halkı ile proje koordinatörünün bi-
rebir yaptığı görüşmelerde projenin amacı ve içeriği anlatılarak katılımcılar 
belirlenmiştir.
3) Yaşar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan eğitmenlerin verdiği Bornova 
köylerinde yaşayan kadınlara yönelik ev pansiyonculuğu eğitimleri başarıyla 
tamamlanmıştır.

Sonuçlar: 
1) Verilen eğitimlerden 27 kadın faydalanmıştır 
2) Eğitim paketindeki dersler ile ev pansiyonculuğunun yanı sıra yeme-içme 
tesisi açma konusunda da kadınların beceri ve bilgileri geliştirilmiştir.
3) Proje ile kadınların turizme hizmet ederek gelir elde edebilecekleri konu-
sunda farkındalık yaratılmıştır.
4) Projeye katılan kadınların çalışma hayatında başarı elde edebilecekleri ko-
nusunda öz güvenleri artmıştır.
5) Katılımcılar, eğitimlerin yanında “siyasal yaşamda kadının yeri” konulu kon-
ferans, tiyatro gösterimleri gibi aktivitelere davet edilerek kişisel gelişimlerine 
katkı sağlanmıştır.
6) Kursa katılan kadınların belediyenin verdiği hizmetler konusunda bilgileri 
artmıştır ve belediyeden benzer doğrultuda eğitim talepleri olmuştur.
7) Kurum olarak proje yönetimi konusunda kapasite gelişimi sağlanmıştır.
8) Başka bölgelerde yürütülen benzer projelerle deneyim paylaşımları yapılmıştır.
9) Yerel kültüre sahip çıkılması ve korunması konusunda bilinç gelişmiştir

E-2. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Projeleri Kapsamında Gerçekleştiri-
len Projeler : Organik Oyuncak Üretimi Projesi Kapsamında Yürütülen 
Faaliyetler “Yeni bir Meslek Tanımı, Çalışmayan Kadınların İstihdamı ve 
Kendi İşlerini Kurabilme Altyapısının Oluşturulması”

Organik Oyuncak Üretimi Projesi; çalışmayan kadınların istihdamı ve ken-
di işlerini kurabilme altyapısının oluşturulması amacıyla Bornova Belediyesi, 
Türkiye Tekstil, Hazır Giyim, Deri Sanayi ve Tasarım Araştırma Geliştirme Vakfı 
(TARGEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi ile birlikte ge-
liştirmiştir. Ayrıca, İzmir Kalkınma Ajansının’nın sağladığı “Sosyal Kalkınma ve 
Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen 74 proje arasından birinciliği 
elde etmiştir.

Faaliyet 1: Proje Ekibinin Kurulması: Bornova Belediyesi, proje ortakları ve iş-
tirakçilerinin çalışmaları doğrultusunda Proje faaliyetlerini yönetecek 7 kişilik 
proje yürütücü ekibi oluşturulmuştur. Proje Ekibi, proje içerisinde planlanan 
tüm faaliyetlerden sorumlu olarak, projemiz mantıksal çerçevesinde öngörü-
len genel ve özel hedeflerimize hizmet edecek şekilde oluşturulmuştur.
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// Özel Kalem Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1.Başkanlık Makamının görev ve sorumluluklarında kendilerine yardımcı ol-
mak ve Belediye Başkanının mevcut yükünü hafifletmek.
2.Başaknlık ait protokolü düzenlemek ve organizasyonu sağlamak.
3.Başkanlık ziyaret ve gezilerini planlamak ve organize etmek.
4.Başkanlık makamının randevularını kişi, kurum, dernek ve odaların Başkan-
lık makamı ile görüşmelerinin sağlamak.
5.Kurum ve kişiler tarafından bildirilen Belediye Hizmetleri ile ilgili istek 
– öneri – şikayetlerle ilgilenmek ve ilgili müdürlüklere iletmek.
6.Yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetlerin ağırlanmasını sağlamak.
7.İlçemizdeki Milli Bayram ve törenleri organize etmek, gerekli mal ve hizmet 
alımlarını gerçekleştirmek.
8.Ayrıca Bimer ve Bilgi Edinme Birim Yetkilisidir.
9.Açılış ve Törenlere Başkanın iştirak etmesini sağlamak ve herhangi bir
sebepten dolayı Başkanınkatılmadığı organizasyonlara Başkanlık Makamı
adına çiçek yada telgraf göndermek.
10.Belediye Başkanı adına taziye ve kutlama mesajlarını göndermek.
11.Başkanlık Makamının emir ve direktiflerini müdürlüklere ulaştırmak, takip 
ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
12. Başkan Yardımcıları ve Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT 
VE YÖNETMELİKLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve  Kontrol 
Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
         Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

Faaliyet 2: Proje Tanıtımı, WEB Sayfası Oluşturulması: Projemizin görünürlü-
ğü açısından önemli bir yeri olan WEB Sayfası ve tanıtım faaliyetlerine istina-
den; projemizin performans göstergelerinde öngördüğümüz “Gazete Haberi” 
sayısı 10 adet iken şu anda muhtelif ulusal ve yerel gazetelerde projemizle 
ilgili yer alan ve kayıt altına alınan haber sayısı 40’ın üzerindedir. 02 Eylül 2009 
tarihinde, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezinde dü-
zenlenen “Proje Tanıtım Toplantısı” ile projemiz kamuoyuna duyurulmuştur. 
Bu toplantıda projenin amacı, kapsamı, hizmet edeceği alanlar ve temel fa-
aliyetleri ile birlikte İZKA Sosyal Kalkınma Mali Destek programı ve projeye 
olan desteği belirtilmiştir. İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki Bornova Belediyesi 
standında projemizi tanıtıcı broşürlerinin dağıtılması da projenin görünürlü-
ğüne ciddi anlamda katkı sağlamıştır. Projemizi tanıtıcı Broşür ve Afişlerimiz; 
Tüm Proje ortak ve İştirakçilerimize, Bornova Sınırları içerisinde yer alan tüm 
muhtarlıklara, STK’lara ve halkımıza dağıtılmıştır. 
Proje temel tanıtım faaliyetlerimizden bir diğeri de, Bornova Belediyesi proje-
mize ait WEB sitesinin açılmasıdır. Bu Web sitesinin adresi organikoyuncak.
bornova.bel.tr’dir Web sitemiz aracılığı ile 9 aylık tüm proje süresince ortaya 
çıkan tüm yenilikler buradan duyurulmuş ve hâlihazırda duyurulmaktadır.
Faaliyet 3: Eğitim Merkezinin ve Kurs Materyallerinin Hazırlanması: Bornova 
Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezinde (BELGEM) proje doğrultusunda eği-
timlerin verileceği ve proje tamamlandıktan sonrada projenin sürdürülebilirli-
ğini sağlamak amacıyla tadilat yapılmış ve “Organik Oyuncak Üretimi Atölyesi” 
hazırlanmıştır. Eğitim kitapçığımız 100 adet olarak bütçelenmiş ve bu şekilde 
baskısı yapılmıştır. Basılan kitapçıkları 1. kurs döneminde eğitim alan 28 kur-
siyere 2. Eğitim döneminde kursa başlayan 33 kursiyere dağıtılmıştır. Organik 
Oyuncak Üretimi projemizle eğitim alan kadınlarımız; organik üretimin insan 
sağlığına ve çevreye sağladığı faydaları, oyuncakların tanımını, önemini,  ço-
cuğun gelişimine etkilerini ve organik oyuncak çeşitlerini öğrenecek, organik 
oyuncak yapma ve uygulama becerisini kazanmaları ve edindikleri bilgileri 
günlük yaşamda ve organik oyuncak üretiminde kullanabilmeleri hedeflen-
miştir. 
Faaliyet 4: Kursiyerlerin Belirlenmesi: Projemizin hedef kitlesini olan 18–45 
yaş arası çalışmayan ve dezavantajlı durumda bulunan kadınlar oluşturmak-
tadır. Projemize geçerli başvuru süresi içerisinde (30 Ağustos – 11 Eylül) 
toplam 191 kişi başvurmuştur. Başvuranların seçimi aşamasında yapılan 
proje toplantılarında, özellikle projemizin hedeflediği kitleye ulaşabilmek için, 
sözleşmemizde ve proje mantıksal çerçevesinde öngördüğümüz kriterleri göz 
önünde bulundurarak seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir. Kursiyer seçi-
mi iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Birinci aşama kursiyerlerin başvuru 
formu üzerinden sahip oldukları dezavantajlarına göre puanlama yapılması-
dır. Buradan alınacak puan, seçimin %60’ını oluşturmaktadır. İkinci aşamada; 
28 – 29 – 30 Eylül’de Bornova Belediyesi Nikâh ve Meclis Salonunda, sabah ve 
öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde düzenlenen mülakatlarımıza davet 
edilmiş ve adaylar ile tek tek görüşülmüştür.  Mülakatlar öncesinde yapılan 
proje ekibi toplantılarımızda “Mülakat Değerlendirme Formu”nun ve “Mülakat 
Soruları”nın içeriği belirlenmiştir. Mülakat öncesinde belirlenen %60 üzerinden 
alınan aday puanına ek olarak, geriye kalan %40’lık mülakat puanı eklenerek 
seçim yapılmıştır. Mülakatta değerlendirici olarak: Bornova Belediyesi’nden 1 
kişi, TARGEV’den 1 kişi, ÇYDD’den 1 kişi, Simay Oyuncak’tan temsilen 1 kişi, 
görev almıştır. Değerlendiriciler her aday ile tek tek 10 dakikayı geçmeye-
cek şekilde görüşmüşlerdir. Değerlendiricilerimizin kursiyerler hakkında bil-
gi sahibi olabilmesi için, Mülakat’a çağırılan her aday kursiyer için bir dosya 
hazırlanmıştır. Bu dosya içerisinde, kursiyerin kurs başvuru formu, önceden 
hazırlanan “Mülakat Değerlendirme Formu”, ve mülakat soruları yer almıştır. 
30 Eylül 2009 tarihinde mülakatlarımız tamamlanmıştır. Kursiyerlerimizin Be-
lirlenmesi Faaliyetimizle” ilgili süreç 20 Ekim tarihinde ilk kurs dönemimizin 
başlaması ile tamamlanmıştır.
Faaliyet 5: Eğitimlerin Verilmesi:  Proje sözleşmemizde öngördüğümüz üzere; 
projemizin 4. ayında Bornova Belediyesi BELGEM hizmet binasında oluşturu-
lan çalışma atölyesinde Eğitim Programımızın” ilk kurs dönemi, 20 Ekim 2009 
tarihinde başlamıştır. Eğitimimizin ilk günündeki tanışma toplantısı gazeteler-
de yer almış ve böylelikle projemizin görünürlüğüne de katkıda bulunulmuş-
tur. I. Eğitim dönemimiz 22 Aralık 2009’da 30 kursiyerin katılım belgelerini 
alması ile tamamlanmıştır. Projemiz 02 Nisan 2010 tarihinde düzenlenecek 
Sergi ve Sertifika töreni ile sona erecektir.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Başkanlık makamı tarafından; randevulu, randevusuz olmak üzere 2890 gö-
rüşme yapıldı,  Başkanlığımıza 2009 yılında gelen bazı heyetler ve yapılan 
faaliyetler:
	
1.Müdürlüğümüzce 05 Ocak 2009 Pazartesi günü Bornova Belediyesi Nikah ve 
Meclis Salonu açılış organizasyonu yapılmış protokol ve vatandaşlarımıza 700 
kişilik kokteyl verilmiştir. 

2.Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın yeni yılını kutlamak amacıyla İzmir’de 
ki TV kanallarına 1 gün 5 defa yayınlanmak üzere akar yazı ilanı verilmiştir.

3.TUSENET projesi kapsamında 2–6 Şubat tarihleri arasında İzmir’de Baltık 
Üniversitesi Öğretim Üyesi - Kalmar Belediyesi - AB Koordinatörü ile 3-4 Şu-
bat tarihleri arasında AB hibe projeleri ve TUSUNET projesi Aralık, Ocak Ayı 
değerlendirmesi kapsamında toplantı gerçekleşmiş; 03 Şubat 2009 Salı günü 
İsveç ekibi ve Belediyemiz çalışma grubuna ( 30 kişi ) akşam yemeği ve kah-
valtı organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

4.28.01.2009 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdür-
lüğünden gelen 4 teknik personele akşam yemeği verilmiştir.
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5.Beldemizin tanıtımını kültür ve sosyal birlikteliğini sağlamak için 14–15 Şubat 
2009 tarihleri arasında Pınarbaşı Çeşme Boğazı mevkiinde PINARBAŞI 5.DEVE 
GÜREŞİ FESTİVALİ organizasyon işi gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin  çeşitli İl ve 
İlçelerinden gelen 110 kişilik savran, deve sahipleri ve protokole 300 kişilik ak-
şam yemeği verilmiş ve 2 günlük  konaklama ve festival  günü 30 Kişilik proto-
kole öğlen yemeği organizasyonu sağlanmıştır.

6.06.03.2009 tarihinde Bornova Belediyesi Yeni Şantiye Binası açılış töreni için 
kamuoyuna görsel duyuruları yapılmış, binanın açılışı için gelen protokole, per-
sonel ve misafirlere 700 kişilik kokteyl verilmiş. Binanın iç ve dış yüzeyi süslen-
me işi gerçekleştirilmiştir.

7.07.03.2009 tarihinde Bornova sınırlarında yaşayan 37 çift’e toplu  nikâh töreni 
organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

8.Köy Enstitülerinin 69. Kuruluş etkinliği kapsamında 24 Nisan 2009 günü Uğur 
Mumcu Kültür Merkezinde fotoğraf sergisi, belgesel gösterimi ve Konferans or-
ganizasyonu gerçekleştirilmiş ve tüm katılımcılara , protokole 250 kişilik kokteyl 
verilmiştir. 

9.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 89. yıldönümü Kutlamaları 
münasebetiyle Bornova protokolüne ve Basın mensuplarına 100 kişilik öğle ye-
meği verilmiştir. 

10.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve Provalarında 
görevlendirilmek üzere bando elamanı temini hizmeti sağlanmıştır.

11.Bahar Bayramı kapsamında 15 Mart 2009 günü Naldöken Mahallesi Yazlık 
Düğün salonunda gerçekleştirilen Suavi konseri organizasyonu Gerçekleştiril-
miştir.

12.19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23  Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ve provalarında 2672 öğrenci  için 4737 
adet giysi, 2672 öğrenci için 9090 adet aksesuar temin edilip öğrencilere dağı-
tılmıştır.

13.05 Mayıs 2009 Salı günü Hıdrellez Şenliği kapsamında halka açık Halk Kon-
seri  organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

14.Engelliler haftası nedeniyle 13-14-15-16 Mayıs 2009 tarihlerinde Basketbol 
Dostluk Turnuvası, Yerel Yönetim ve Engelliler konulu panel, ilköğretim ve orta-
öğretim okulları arasında öykü yarışması ödül töreni ve Türk Halk Müziği Kon-
seri organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

15.19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamalarından sonra 
Bornova Kaymakamı, Tugay Komutanı, Bornova Protokolü ve Basın mensupla-
rına 70 kişilik öğle yemeği verilmiştir. 

16.25.05.2009 tarihinde Altındağ Bölgesi İlköğretim Okul öncesi Eğitim şenliğin-
de çocuklara 400 adet “ 7 ÇOK GEÇ”  baskılı şapka ve 400 adet Bornova Beledi-
yesi “7 ÇOK GEÇ”  baskılı tişört dağıtılmıştır. 

17.27 Mayıs 2009 tarihinde Altındağ Bölgesi İlköğretim Okullarına Okul öncesi 
eğitim şenliğine katılan çocuklara 990 adet dondurma dağıtımı yapılmıştır.

18.17–18–19 Haziran 2009 tarihlerinde Stratejik Plan Geliştirme Kurulu Toplan-
tısı ( Spor kulüpleri, Muhtarlar) konuşmacılara ve katılımcılara dağıtılmak üzere 
500 kişilik ikram verilmiştir. 

19.25 Mayıs 2009 Pazartesi günü Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’ nda 
Almanya’dan gelen Strohgav Senfoni Orkestrası Müzik Dinletisi gerçekleştiril-
miş ve Dinleti öncesi Bornova Protokolü, katılımcılar, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Protokolüne,  İlçe Belediye Başkanlarına ve misafirlere  800 Kişilik   kokteyl 
verilmiştir. 

 20.05 Haziran 2009 Cuma günü Bornova Büyükpak’da İlçemiz sınırları içeri-
sindeki 300 İlköğretim öğrencileriyle çevre günü etkinlikleri düzenlenmiştir.

21.03-07 Haziran 2009 tarihleri arasında Beldemizin tanıtımını yapmak ama-
cıyla Ankara’ da yapılan “EGE   İLLERİ 2.TANITIM SERGİSİ VE ETKİNLİKLERİ “ 
kapsamında tanıtım standı  kurulmuştur

22.09 Haziran 2009 Salı günü Belediyemiz Meclis Toplantı Salonunda 
Bornova’yı daha çağdaş Üniversite kenti haline getirebilmek için Bornova so-
runlarının tartışıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve toplantıdan 
sonra 50 kişiye akşam yemeği verilmiştir.

23.19 Mayıs Atatürk’ ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları Kapsa-
mında 18 Mayıs 2009 Pazartesi günü Bornova Cumhuriyet Meydanında Volkan 
KONAK Halk Konseri düzenlenmiş, konser sonrasında Havai Fişek Gösterimi 
yapılmıştır.

24.19 Ağustos 2009 tarihinde Bornova Büyük Park Havuz başında İlçemiz Sı-
nırlarında yaşayan dar gelirli 220 çocuğun  Sünnet kıyafetleri karılanmış ve 
halka açık sünnet şöleni  düzenlenmiştir. 

25.23 Temmuz 2009 Perşembe günü Belediyemiz Personelinin birlik, bera-
berlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek için Büyük Park Ayfer Feray Açık 
Hava Tiyatrosunda Ankara Etkin Tiyatrosunun oynadığı DELİLER BOŞANDI adlı 
oyunun organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

26.Bornova sınırları içerisinde yaşayan dul, yetim ve dar gelirli ailelere Ra-
mazan ayı boyunca 3 nokta da ( Çamdibi, Kızılay, Tarlabaşı ) günlük 600 kişiye 
iftar yemeği verilmiştir.

27.İlçemiz sınırlarında ki merkez ve köylerde bulunan yerleşim yerlerinin va-
tandaşlara tanıtılması amacıyla 03 Eylül 2009 tarihinde 1000 adet el broşürü 
yaptırılmış ve dağıtılmıştır.

28.28 Ağustos–06 Eylül 2009 tarihleri arasında İZMİR ENTERNASYONEL FUARI’ 
nda İlçemizin ve Belediyemiz hizmet etkinlik ve projelerinin tanıtılması organi-
zasyonu işi gerçekleştirilmiştir.  

29.Şeker Bayramı nedeniyle Bornova Protokolüne, ilçe bazında vatandaşlara ve 
Belediye personeline 1500 kişilik ikram verilmiştir.

30.05 Ekim 2009 Pazartesi günü Bornova izcileri projesi kapsamında Romanya, 
Polonya, Slovakya ve Litvanya’ dan İzmir ve Bornova’ yı ziyaret eden 50 kişilik 
izci grubuna akşam yemeği verilmiştir. 

31.05 Ekim 2009 Pazartesi günü İleri Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Bölümü Öğ-
rencilerinin Bornova’ da ve şehir planlama kentsel estetik proje çalışmaları kap-
samında yapılan toplantıdan sonra 64 kişilik akşam yemeği verilmiştir. 

32.22 Ekim 2009 Perşembe günü Bornova’ nın sorunlarının tartışılacağı ve ya-
pılacak çalışmalarla ilgili Oda Başkanlarının ve üst düzey yöneticilerin katıldığı 
toplantı gerçekleştirilmiş ve toplantı sonrası 55 kişilik akşam yemeği verilmiş-
tir. 

33.29 Ekim 2009 Perşembe günü Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 86. Yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında Şehir stadının görsel olarak süslenmesi sağlanmıştır. 

34.01 Eylül Dünya Barış Günü etkinleri kapsamında Ayfer Feray Açık Hava Ti-
yatrosunda yapılacak Sunay AKIN gösterimi için vatandaşlara duyuruları yapılıp 
gösterim gerçekleştirilmiştir.
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35.29 Ekim 2009 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramının 86.yıldönümü nede-
niyle Bornova Cumhuriyet meydanında yapılan Halka Açık Grup Laçin Konseri 
gerçekleştirilmiş ve konser bitiminde Havai Fişek gösterileri yapılmıştır.

36.Kardeş Şehrimiz olan Makedonya’ nın Delcova şehrinden gelen Belediye 
Başkanı ve Üst düzey yöneticilere, Bornova Protokolüne 09 Kasım 2009 Günü 
53 kişilik Akşam yemeği verilmiştir. 

37.Kurban Bayramı nedeniyle Işıkkent Dökümcüler Sitesi Arkasında 1 adet Satış 
ve Kesim Yeri Çadırı kurulmuştur.

38.12 Kasım 2009 Perşembe günü 46. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 
en iyi film ve en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi kurgu ve 
Siyad özel ödülünü alan BORNOVA BORNOVA adlı filmin galası ve 600 kişilik 
kokteyl organizasyonu gerçekleştirilmiştir. 

39.21 Aralık 2009 Pazartesi günü Belediyemiz ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ 
nün “Sağlık Köyü Kompleksi-Halk Sağlığı Binası Temel Atma töreni sırasında 
konukların ağırlanması ve tören alanının görsel olarak süslenmesi işi gerçek-
leştirilmiştir.    

40.14.12.2009 Pazartesi günü “Zaman Yolculuğu” projesi kapsamında Kalmar 
Şehir Müzesi personeli ile Belediyemiz personeli arasında yapılan proje çalış-
ması sonrası yapılan organizasyon ile 12 kişilik öğle yemeği, 11 kişilik akşam 
yemeği toplam 23 kişilik yemek verilmiştir.

41.Müdürlüğümüzce Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün etkinlikleri kapsa-
mında 24 Aralık 2009 tarihinde “100. doğum yıldönümünde Şair Nicola VAPTSA-
ROV aramızda” anma etkinliği Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiş 
ve misafirlere 300 kişilik kokteyl verilmiştir. 

42.08 Aralık 2009 tarihinde Kurban Bayramı sebebiyle Uğur Mumcu Kültür ve 
Sanat Merkezinde ve Fen İşleri Şantiyesi Binasında Bornova Protokolü, ilçe ba-
zında vatandaşlarla ve Belediye personeliyle Bayramlaşma töreni gerçekleşti-
rilmiş ve 500 kişilik ikram verilmiştir.

// Park ve Bahçeler Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1- Kamuya terkli yeşil alanların tespiti,bu alanların; yeşil alan , rekreasyon alanı,    
otopark,piknik ve mesire alanı, çocuk oyun alanı, spor alanları ve refüj olarak 
tasarlanması ve projelendirilmesi, metrajlarının hesaplanması, teknik şartna-
menin hazırlanması ve detayların çizimlerinin yapılması
2- Her türlü hizmet, mal alım ihalelerinin yaklaşık maliyetlerinin tespiti ihale 
dosyasının hazırlanması ;Projesi,detayları, metrajları,teknik şartnameleri proje 
birimi   tarafından tamamlanmış olan park alanlarının yaklaşık maliyetlerinin     
hesaplanması,ihale dosyasının hazırlanması, ihale ilanının yapılması ve bunu 
takip eden ihale sürecine ilişkin tüm işlemlerin yapılması
3- Kaynak, Boya, Marangoz, Moloz ve park atıklarını toplama, inşaat, Tanker-
le sulama Çim biçme ekiplerinin yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi, iş ve işçi 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almak, müdürlüğümüzce talep edilip alı-
nan malları ve ambar giriş çıkışlarını kontrol etmek, ambardan çıkan malların 
nerelerde kullanıldığına  ilişkin kayıt tutmak, şirket çalışanlarının fazla mesai ve 
Pazar çalışmalarını kontrol etmek, tespit edilen arızaları tamirinin zamanında 
yapılmasını sağlamak, takip etmek.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol         
Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği
Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği
Otopark Yönetmeliği
Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesi
Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
a) Yapılan Parklar:

1.Atatürk Mh. 834/1 sokak: Çocuk oyun alanı, yeşil alan, yürüyüş yolları ve otur-
ma alanları ile toplam 2.033m2

2.Atatürk Mh. 916 sokak: Çocuk oyun alanı yeşil alan, yürüyüş yolları, oturma 
alanları ile toplam 590m2

3.İnönü Mh. 766 sokak: Çocuk oyun alanı yeşil alan, yürüyüş yolları ve oturma 
alanları ile toplam 1.997 m2

4.Erzene Mh. Gençlik P. Tadilat projesi: Basketbol sahası, spor aletleri alanı, yeşil 
alan, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile toplam 5.750 m2

5.Manavkuyu Mh. 256 sokak: Voleybol sahası, spor aletleri alanı, çocuk oyun 
alanı, yeşil alan, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile toplam 4.214 m2 (Bayraklı 
Belediyesine Devredildi)

6.Pınarbaşı 48 sokak: Çocuk oyun alanı, otopark yeşil alan, yürüyüş yolları ve 
oturma alanları ile toplam 2.505 m2

7.Evka 3 116/2 sokak: Çocuk oyun alanı, otopark, spor aletleri alanı, yeşil alan 
yürüyüş yolları ve oturma alanları ile toplam 10.214 m2

8.Evka 3 113/9 sokak: Yeşil alan, yürüyüş yolları ve oturma alanları ile toplam 
1.824 m2 

9.Evka 3 Mh. 113/7*113/25 sokak: Yeşil alan, yürüyüş yolları ve oturma alanları 
ile toplam 1.958 m2

10.Evka 3 Mh. 113/13 sokak: Yeşil alan, yürüyüş yolları, oturma alanları ve oto-
parklarıyla toplam 8.104 m2

11.Evka 3 Mh. 127/4 sokak: Çocuk oyun alanı, yeşil alan, yürüyüş yolları ve otur-
ma alanları ile toplam 1.903 m2

12.Evka 3 Mh. 126/7 * 126/6 sokak Yeşil alan, yürüyüş yolları ve oturma alanları 
ile toplam 1.332 m2

13.Erzene 116/5 sokak: Yeşil alan ve otopark alanı ile toplam 776m2

14.Yakaköy çocuk oyun alanı: Çocuk Oyun alanı yeşil alan, yürüyüş yolları ve 
oturma alanları ile toplam 2.737 m2

15.Yakaköy stand alanı: 15 adet organik tarım ürünleri satış standı, ahşap çiçek-
lik ve giriş takı ile toplam 325 m2

16.Yakaköy mezarlık alanı: Tüm mezarlık alanını çevreleyen duvar, içindeki yü-
rüyüş yolları ile toplam 15.984 m2
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17.Evka 3 119/16: Çocuk alanı, spor aletleri alanı, yürüyüş yolları, yeşil alan ve 
oturma alanları ile toplam 3.212m2

18.Çamdibi 5742 sokak: Spor aletleri alanı, yeşil alan, yürüyüş yolları ve oturma 
alanları ile toplam 5.605 m2

19.Mevlana 1776/23 sokak: Otopark alanı, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma alanı 
ile toplam  5.076 m2

20.Koşukavak 4194 sokak * 4196 sokak: Çocuk oyun alanı, yürüyüş alanları, 
oturma alanları ve yeşil alanlar dahil toplam 530m2

21.Evka 4 1027 sokak: Çocuk oyun alanı, yürüyüş alanları, oturma alanları ve 
yeşil alanlar dahil toplam 2.091 m2

22.Çamdibi Çınar parkı: Mevcut olan bu parkın tadilat projesi uygulanmakta 
olup; çocuk oyun alanı, yürüyüş alanları, oturma alanları ve yeşil alanlar dahil 
toplam 1.891 m2 

23.Karacaoğlan 6241 sokak: Çocuk oyun alanı, otopark alanı, yürüyüş yolları, 
basketbol sahası ve yeşil alanlar dahil 2.588m2

24.Karacaoğlan 6210 sokak: Basketbol sahası, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar 
dahil 1.200 m2

b) Yapım İhalesi Faaliyetleri

1) Yapımı 2008 yılı Ekim ayında başlayan Pınarbaşı Rekreasyon Alanı yapımı işi 
2009 yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. Projenin sözleşme bedeli 1.417.000,00.
TL (KDV dahil) olup toplam 130.850 m2 alan üzerine oturtulmuştur. İçinde 1 
adet kafeterya /düğün salonu, 1 adet çay bahçesi, 4 adet çocuk oyun alanı, 1 
adet go-kart pisti, 3 adet otopark, 2 adet kuş kafesi, 1 adet basketbol sahası, 1 
adet mevcut futbol sahası, seyir terası, piknik alanları, koşuyolu, ağaçlandırma 
alanları ve dinlenme alanları bulunmaktadır.

2) Yapımına 2009 yılı Şubat ayında başlanılan Pınarbaşı Rekreasyon Alanı’na 
Kafeterya/ Düğün Salonu yapımı işi 05.08.2009 tarihinde tamamlanmıştır. İşin 
sözleşme bedeli 828.000,00.-TL olup; kafeterya / düğün salonu ortalama 500 
kişilik bir kapasiteye sahiptir.

3)Atatürk Mh. 916 sokak, 834/1 sokak ve 766 sokakta park yapılması işi İşin 
sözleşme bedeli 138.396,00.-TL dir

4) Evka 3 113/9 sokak, 116/2 sokak, 113/27 sokak, 113/7 sokak *113/25 so-
kakta park yapılması işi. İşin sözleşme bedeli 197.000,00.-TL olup; iş eksilişi 
yapılması gereği doğmuş ve yeni sözleşme bedeli 165.705,60.-TL dir.

5) Pınarbaşı 48 sokak, Yunus Emre Parkı devamı (256 sokak) ve Gençlik Parkı 
tadilatı işi. İşin sözleşme bedeli 327.385,00.-TL dir.

6) Evka 3 113/13 sokak, 127/4 sokak, 126/7 sokak * 126/6 sokak, 116/5 so-
kak otopark ve 124 sokakta trafo gücünün yükseltilmesi işi.İşin sözleşme bedeli 
199.000,00.-TL dir.

7) Yakaköy çocuk oyun alanı, satış stantları alanı ve köy mezarlığının düzenlen-
mesi işi.İşin sözleşme bedeli 144.136,00.-TL dir.

8) Evka 3 119/16 sokak, Çamdibi 5742 sokak, Mevlana 1776/23 sokak, Koşu-
kavak 4194 sokak*4196 sokak ve Evka 4 1027 sokakta park yapılması işi.İşin 
sözleşme bedeli 175.000,00.-Tl dir.

9) Çamdibi Çınar parkı tadilatı, Karacaoğlan 6241 sokak ve 6210 sokakta park ya-
pılması işi.İşin sözleşme bedeli 165.000,00.- TL dir.

10) Evka 3 Mahallesi 113/13 sk, 127/4 sk, 126/7*126/6 sk. Parkların Yapımı, 
116/5 sokağa otopark yapımı ve Evka 3 Mahallesi 124 sk.’ta bulunan M1086 nolu 
trafonun gücünün yükseltilmesi işi.İşin sözleşme bedeli 199.000,00.-TL dir.

11) Bornova Belediyesi sınırları içindeki Evka 3 Mah. 124 sokak üzeri vadi alanı-
na, Pınarbaşı rekreasyon alanına ve 243 sok. Yunus Emre parkına olmak üzere 
3 sondaj kuyusu vurulması ve bu sondaj kuyularına üç adet dalgıç pompa alımı 
ve montajı.

12) Bornova Belediyesi sınırları içerisindeki 12 adet parka engelli çocuk oyun 
alanı yapılması işi.İşin sözleşme bedeli 135.000,00.-TL dir.

c) Mal Alımı İhalesi Faaliyetleri

1.Çim Tohumu Alımı                   45.694,00.-TL(KDV.Hariç)

2.Kaynak – Boya Malzemesi Alımı           1.Kısım 54.610,50 TL(KDV.Hariç)
(Kısmi Teklifli İhale)                                     2.Kısım  17.867,00 TL(KDV.Hariç)

3.Çim Biçme Mak. Ve Çim Biçme Traktörüne Yedek Parça Alımı 
(Kısmi Teklifli İhale)                          1.Kısım 11.560,00 TL(KDV.Hariç)     
                      2.Kısım  61.742,00 TL(KDV.Hariç)

4.Kimyasal Gübre ve Havuz Bakım                   1.Kısım 27.500,00 TL(KDV.Hariç)
Malzemeleri Alımı                                                2.Kısım 69.770,00 TL(KDV.Hariç)

5.Bank ve Çöp Kutusu Alımı ve                         1.Kısım 34.200,00 TL(KDV.Hariç)
 Spor Aletleri Alımı                                               2.Kısım 34.650,00 TL(KDV.Hariç)
(Kısmi Teklifli İhale)                    

6.Yazlık Mevsimlik Çiçek Alımı                           50.020,00.- TL(KDV.Hariç)

7.İnşaat Malzemeleri Alımı                                 95.920,00-TL (KDV.Hariç)

8.Elektrik Malzemesi Alımı                                  81.110,60.-TL (KDV.Hariç)

9.Kışlık Mevsimlik Çiçek alımı                             88.220,00.-TL (KDV.Hariç)

d) Hizmet Alım Faaliyetleri

1. 01.08.2007 tarihinde başlanılan Hizmet Alımı ihalesinin 31.10.2009 tarihinde 
bitmesi öngörülmüş ancak yasal gerekliliklerden dolayı 30.09.2009 tarihinde 
tamamlanmıştır.İşin sözleşme bedeli 11.732.085,45.-TL olup; bu iş kapsamında 
çalıştırılan 320 adet işçiyle 367 adet (1.229.003 m2) parkın bakımı yapılmakta-
dır.

2. 01.10.2009 tarihinde başlanılan 3 aylık Hizmet Alımı ihalesi 31.12.2009 tari-
hinde tamamlanmıştır.İşin sözleşme bedeli 1.787.443,58 TL olup; bu iş kapsa-
mında çalıştırılan 350 adet işçiyle 333 adet (1.132.858m2) parkın bakımı yapıl-
maktadır.

3. 01.01.2009–31.12.2009 tarihleri arasında 5.309 adet budama yapılmış ve ön-
görülen budama faaliyet, %100 gerçekleştirilmiştir.

4. 01.04.2009–31/10/2009 tarihleri arasında tüm mevcut parklarda gereken şe-
kilde sulama yaptırılmıştır.

5. 01/01/2009-31/12/2009 tarihleri arasında 6.529 adet ağaç 23.274 adet çalı 
grubu fidan dikimi ve 118.406 adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmış olup ; öngö-
rülen fidan dikimi faaliyeti %100 gerçekleştirilmiştir.
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Performans Göstergeleri

2007 2008 2009

Bakım Ve Onarımı Yapılan Park Sayısı - 343 367

Yapılan Park Sayısı 39 49 24

Yapılan Parkların Toplam Metrekaresi 254.093 389.003 215.289

Projelendirme  Faaliyeti                                             - - 41

Yapım İhalesi Faaliyeti 15 15 10

Mal Alım İhalesi Faaliyeti 14 13 9

Budanan Ağaç Sayısı 8500 5000 5.309

Dikilen Ağaç Ve Ağaççık Sayısı 14.500 18.600 29.803

Kullanılan Mevsimlik Çiçek Miktarı 55.000 162.800 118.406

// Plan ve Proje Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1.Şehir Planlama çalışmalarının İmar Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar 
Yönetmeliği, Bornova imar planlarında yer alan tüm plan notları ve planlama 
ilkelerine bağlı kalarak icra edilmesi.

2.Vatandaşların imar planı değişikliği taleplerinin, İmar Kanunu ve ilgili yönet-
melikler kapsamında değerlendirilerek, mevcut planın aksayan yönleri var ise 
tespit edilmesi, mevcut ve öneri planların işlev, uygulanabilirlik, zayiat hesapları, 
inşaat alanları, donatı büyüklükleri, mülkiyet durumları v.b. hususlarda karşılaş-
tırmasının yapılması, açıklama raporu hazırlanması, gerekli hallerde ilgili Kamu 
Kurumlarının ve şahısların görüşlerinin alınarak incelemeye gidilmesi, taleplerin 
Meclise sunulması ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi.

3.Kamu Kurumlarının plan değişikliği taleplerinin incelenmesi, gerekli bilgi ve 
dokümanın temin edilerek çözüm üretilmesi, açıklama raporu yazılması, gerek-
tiğinde plan değişikliği etüdünün hazırlanması ve Meclise sunulması.

4.Kamu Kurumlarının, vatandaşların ve Belediye içerisindeki diğer birimlerin 
plan değişikliğine yönelik taleplerinin Meclise sunulmak üzere dosya oluştu-
rulması, bu dosyada konuya ilişkin her türlü dilekçe, plan örneği, tapu sureti, 
vekâletname v.b. evrakların bulunmasının sağlanması ve Meclise sunulması.

5.Meclisten İmar Komisyonuna havale edilen dosyaların takibi ve gerekli her tür 
inceleme ve yazışmanın yapılması, İmar Komisyonu üyelerinin bilgilendirilmesi, 
plan hesaplarının kontrolü, İmar Komisyonunca, hakkında olumlu ya da olum-
suz olarak karara varılan dosyaların tekrar Meclise sunularak dosyalar hakkında 
Meclis Kararı alınmasının sağlanması.

6.İlk defa Meclise girecek konularla İmar Komisyonunca karara bağlanan konu-
ların ayrı ayrı listelenerek Meclis gündemi oluşturulması, gündemdeki konuların 
plan örnekleri, Komisyon Kararları ve plan değişikliği açıklama raporlarının ço-
ğaltılarak ilgili evrakların Yazı İşleri Müdürlüğüne ve İmar Komisyonu üyelerine 
dağıtımı.

7.Kamu Kurumlarından, vatandaşlardan, Belediye içerisindeki diğer birimlerden 
gelen planlama, imar, plan değişikliği,  mahkeme kararları ile ilgili dilekçe ve 
yazıların cevaplandırılması, bu yazıların eki olan evrak, bilgi, belge ve paftaların 
hazırlanması.

8.İmar Kanunu ve ilgili tüm kanun ve yönetmeliklerdeki değişikliklerin takibi ve 
genelgelerin takibinin yapılması.

9.Vatandaşların şifahi taleplerine cevap verilmesi, gerekli bilgilendirmenin ya-
pılması, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden şifahi olarak istenen bilgi ve belge-
lerin sunulması.

10.İlan ve Reklâm Yönetmeliği kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için 
2008 yılı başından itibaren Zabıta Müdürlüğü’nce talep edildiğinde görüş bildi-
rilmesi.

11.Bornova ‘nın tüm köylerine ait imar durumlarının hazırlanıp tebliğ edilerek 
arşivlenmesi.

12.İzmir I No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca karara 
bağlanıp Belediyemize iletilen kararlar uyarınca uygulama yapılması, bu kararın 
arşivlenmesi

13.UKOME toplantılarına katılımın sağlanması, bu karar tutanaklarının 
arşivlenmesi

14.Ulaşım etüdünün yapılması

15.İmar planlarındaki değişiklikleri imar planı paftaları üzerine işleyerek imar 
planlarının güncelliğinin sağlanması

16.Orijinal tüm imar planı ve plan notlarının arşivlenmesi

17.Coğrafi bilgi sistemine geçişte planlama çalışmalarının yapılması, tüm plan 
çalışmalarının bilgisayar ortamında yapılmasının sağlanması

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

•3194 sayılı İmar Kanunu.
•Gecekondu Kanunu.
•Kat Mülkiyeti Kanunu.
•Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nunu.
•İmar ve Gecekondu Mevzuatına Ay-
kırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
HK.Kanun
•Kadastro Kanunu.
•Yapı Denetimi Hakkında Kanun.
•Türk Ceza Kanunu.
•Bilgi Edinme Hakkı Kanunu.
•Belediye Kanunu.
•Büyükşehir Belediyesi Kanunu.
•Turizmi Teşvik Kanunu.
•Otopark Yönetmeliği.
•İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönet-
meliği.
•Karayolları Kenarında yapılacak ve Açıla-
cak Tesisler  Hakkında Yönetmelik.
•Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği.
•Gecekondu Kanunu Uygulama Yönet-
meliği.
•Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-
nunu
•İmar Planlarının  Yapımını Yükümlenecek 
Müellif ve Müellif Kuruşların    Yeterlilik 
Yönetmeliği.

•Plan yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik.
•Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği.
•İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapıla-
cak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile ilgili Esaslar 
Hakkında Yönetmelik.
•3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Be-
lediyeler Tip İmar Yönetmeliği.
•Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönet-
melik.
•Isı Yalıtım Yönetmeliği.
•Asansör Yönetmeliği.
•Binaların Yangından Korunması Hakkında Yö-
netmelik.
•Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yö-
netmeliği.
•Özel Hastaneler Yönetmeliği.
•İzmir Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği.
•Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönet-
melik.
•İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Yapılar 
Yönetmeliği.
•Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hak-
kında Yönetmelik
•Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uy-
gulama Yönetmeliği
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SUNULAN HİZMETLER

1.İmar planı değişiklik taleplerinin değerlendirilerek meclise sunulması ve son-
rasındaki iş akış şemasında belirtilen tüm işlemler
2.Meclise sunulan konuların Bayındırlık komisyonununda görüşülmek üzere 
hazırlanması
3.İmar değişikliği konularının Bayındırlık komisyonunda görüşülmesinin sağ-
lanması 
4.Bayındırlık Komisyon Kararlarının hazırlanması
5.Bayındırlık Komisyon Kararlarının onayından sonra Meclise sunulması 
6.Meclis gündeminde ilgili konuların yer almasının sağlanması
7.Meclis gündeminde yer alan dosyaların Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla dağıtı-
mının yapılması için çoğaltılması
8.Meclis toplantısına katılarak, öneri planların meclise asılması
9.Belediye Meclisi’nden geçen konuların İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönde-
rilmesi
10.Onaylanan imar planı değişikliklerinin 1 ay süreyle askıya çıkarılması
11.İBŞB onayından sonra vatandaşa tebligat yazıları
12.Onaylanan imar planı değişikliklerinin taranıp, elektronik arşivde numara ve-
rilerek korunmasının sağlanması,
13.Teknik Komisyon konularının incelenmesi
14.Köylerdeki imar durumlarına ilişkin ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında 
vatandaşın taleplerini değerlendirilerek yanıtlanması
15.1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalan alanlara yönelik imar duru-
mu taleplerine cevap verilmesi
16.Uygulama sorunlarının karşılaşıldığı alanlarda gerekli plan değişikliklerinin 
hazırlanması ve çözüm yollarının aranması
17.Kamu Kurumlarından gelen taleplerin değerlendirilmesi
18.Mahkemelerden gelen yazıların değerlendirilmesi 
19.Belediye birimlerinden gelen yazıların cevaplanması
20.Vatandaşların değişik talepli dilekçelerinin cevaplanması 
21.İBŞB onayından sonra vatandaşa tebligat yazılarının yazılması
22.Meclis gündemine alınan dosyaların ilgili Müdürlüklere bildiriminin sağlanması 
(Yeni havaleler ile)
23.Komisyon Kararlarının yazılması
24.İlan ve Reklâm Yönetmeliği uyarınca Zabıta Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar
25.Elektronik arşiv sisteminin oluşturulması
26.TUSENET(Türkiye İsveç Belediyeler Birliği Ortaklık Projesi için gerekli hari-
taların, ve bu projenin gerektirdiği Bornova’nın sunumuna yönelik broşürlerinin 
altlıklarının hazırlanması
27.TUSENET projesi kapsamında yapılacak mekansal projelere ilişkin ilgili ku-
rum veya kurumlarla yazışmaların yapılarak  imar planı tadilatlarının projenin 
gereklerine uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması
28.Koruma amaçlı imar planlarının hazırlanarak, bilgilendirme toplantıları vası-
tasıyla vatandaşın ve ilgili kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesinin sağlanması
29.1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı doğrultusunda plan 
örneği ve yer seçim belgesinin düzenlemesi

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Plan ve Proje Müdürlüğü’nde çalışan personel sayısı ve müdürlük bünyesinde 
yürütülen faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

Çalışan Personel Statüsü Sayısı

Memur 2

Sözleşmeli Memur 4

İşçi 4

Toplam 10

Tablo 1 Plan ve proje Müdürlüğü’nde çalışan personellerin dağılımı

Yazışma Türü Evrak Sayısı

Vatandaşlarla Yapılan Yazışmalar 154

Kurumlarla Yapılan Yazışmalar 520

Kurum İçi Yapılan Yazışmalar 503

Toplam 1177

Tablo 2   01.01.2009–31.12.2009 Yılı Evrak İşlemleri

Dönem 2007 2008 2009

Kabul Edilen Dosya Sayısı 74 53 103

Red Edilen Dosya Sayısı 26 27 65

Toplam Dosya Sayısı 100 80 168

Dönem Kabul Edilen
Dosya Sayısı

Red Edilen Dosya 
Sayısı

Toplam
Dosya Sayısı

2004 29 26 55

2005 33 26 59

2006 82 27 109

2007 74 26 100

2008 53 27 80

2009 103 65 168

Tablo 3 İBŞB Tarafından Onaylanan İmar Planı Tadilatlarının Yıllara Göre Dağılımı

İBŞB ONAYINDA BEKLENEN DOSYA SAYISI 19

ASKIDA BEKLEYEN DOSYA SAYISI 4

Tablo 4 Bornova Belediye Meclisi’nce onanan dosyaların durumu
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Sosyal
Altyapı

İmar Planı Konusu Kabul Red

Rekreasyon ve Yeşil Alanlar 1 -

Eğitim Tesisi 3 4

Resmi Tesis+ BHZ 1 -

Dini Tesis 2 1

Pazar Alanı 2 1

Teknik
Altyapı

Akaryakıt + LPG 6 1

Ulaşım 2 2

BOTAŞ - 1

Dere ve Kanalizasyon 2 1

Trafo +ENH 39 10

Diğer

Belediye çalışmaları 7 2

Genel Revizyonlar 4 -

Nazım Plan Kararı 7 -

Plan belirsizliğinin giderilmesi ile ilgili 3 1

Kurul Kararı uyarınca hazırlanan imar planları 3 -

Mahkeme Kararı uyarınca - 2

Plana İtiraz - 8

Diğer 20 31

HAZIRLANAN TOPLAM DOSYA SAYISI 103 64

Tablo 5 2009 yılında hazırlanan imar planı tadilatlarının konulara göre dağılımı

01.01.2009–31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDA 
ONANAN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

BORNOVA MERKEZ BÖLGESİNİN PAZARYERİ KULLANIMI İHTİYACININ 
KARŞILAMAK ÜZERE YAPILAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

BORNOVA - BAYRAKLI İLÇE SINIRININ İMAR PLANI ÜSTÜNE İŞLENMESİNE 
YÖNELİK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

DOĞANLAR BÖLGESİNİN PAZAR YERİ 
KULLANIMI İHTİYACINI KARŞILAMAK 
ÜZERE HAZIRLANAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ 1/5000 ÖLÇEKLİ 
KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI



B
or

no
va

 B
el

ed
iy

es
i 

20
09

 F
aa

liy
et

 R
ap

or
u

105

İZMİR EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31 K II c PAFTA 8319 ADA 1PARSEL-
DE KRİMİNAL POLİS LABORATUARI BELİRLENMESİNE YÖNELİK HAZIRLANAN 
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

İZMİR ÇEVRE YOLU EN SON GÜZERGAH VE KAMULAŞTIRMA DURUMUNA  
GÖRE HAZIRLANDIĞI BELİRTİLEN KAMULAŞTIRMA SINIRLARININ YENİDEN 
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLUNUN BORNOVA DOĞANLAR GEÇİŞİNİN YAKIN 
ÇEVRESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIK 550 HA.LIK ALAN İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 
ÖLÇEKLİ REVİZYON İMAR PLANI
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BORNOVA DOĞANLAR PINARBAŞI BÖLGESİ OTOYOL GEÇİŞİ REVİZYON İMAR PLANI

BORNOVA IŞIKKENT AYDINLAR CADDESİ İLE KEMALPAŞA CADDESİNİN 
BAĞLANTISINI SAĞLAYAN KAVŞAK DÜZENLENMESİNİN İMAR PLANLARINA
İŞLENMESİNE YÖNELİK İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

BORNOVA NALDÖKEN’DE 31 L III A PAFTA 1114 PARSELİN 
1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DOĞRULTUSUNDA RESMİ 
TESİS ALANI OLARAK BELİRLENMESİ YÖNÜNDEKİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
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BORNOVA 25 Ö II b, 25 Ö II c , 25 Ö II 
d , 25 Ö III a , 25 Ö III d PAFTALAR-
DA YER ALAN AKGEDİK MEVKİİNE 
İLİŞKİN İMAR PLANI REVİZYONU

BORNOVA IŞIKKENT 23 Ö III A, D PAFTALARDA YER ALAN E.N.H ‘NIN İMAR 
PLANLARINA İŞLENMESİYLE İLGİLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

01.01.2009–31.12.2009 TARİHLERİ ARASINDA 
İBŞB TARAFINDAN RED EDİLEN PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

BORNOVA 1 NOLU GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİNİN KALDIRILMASINA 
İKLİŞKİN REVİZYON İMAR PLANI (ALTINDAĞ G.O.B.)

BORNOVA YEŞİLÇAM KÖYÜ 24 P II b , 24 P II c , 24 R I a , 24 R I d , PAFTALARDA
 İMAR PLANI YAPILMASI
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// Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1- Belediye sınırları içinde bulunan sıhhi müessese ve umuma açık işyerlerinin
    denetlenmesi,
2- İşyeri açma ve hafta sonu ruhsatlarının verilmesi, verilen işyeri ve hafta sonu
    ruhsatlarını güncellenmesi

3- Ve tüm şikayetlerin sonuçlandırılması

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 Sayılı Belediye Kanununun
15.maddesi
1608 Sayılı 1608 Sayılı Umuru Belediyeye
Müteallik Ahkamı
Cezaiye Hakkında Kanunun Bazı
Maddelerini Muaddil Kanunun 1.maddesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu

İşyeri Açma ve Çalışma yönetmeliğinin
6.maddesi
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Çevre ve toplum sağlığını gözeterek sıhhi müessese ve umuma açık işyerlerine 
ruhsat vermek ve denetlemek amacı doğrultusunda yürütülen faaliyet sonuçları 
aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Faaliyet 2007 2008 2009

Gelen Evrak 1240 3658 3375

Giden Evrak 685 2225 2448

Ruhsat Verilen Sıhhi Müessese Ruhsatı 535 676 622

Ruhsat verilen kahvehane,bilardo salonu,çay bahçesi 59 46 89

Ruhsat verilen playstation oyun salonu 4 2 22

Ruhsat verilen internet salonu 22 16 32

Ruhsat verilen düğün salonu 1 1 1

Ruhsat verilen içkili yer 27 24 47

Ruhsat verilen sinema - - 1

İşyeri Kapandığı için iptal edilen sıhhi müessese 30 51 65

İşyeri kapandığı için iptal edilen içkili yer ruhsatı 18 4 4

İşyeri kapandığı için iptal  edilen kahvehane ruhsatı 12 17 13

İşyeri kapandığı için iptal edilen birahane ruhsatı 26 4 24

İşyeri kapandığı için iptal  edilen internet ruhsatı 25 9 5

İşlemi devam eden sıhhi müessese ruhsatları 13 19 26

İşlemi devam eden umuma açık yerlerin ruhsatları 33 11 30

Mesul müdür belgesi verilen umuma açık yerler 57 26 14

2007 2008 2009

Denetlenen işyeri sayısı 416 227 1100

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı sayısı 650 501 814

// Sağlık İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1. Halk sağlığını korumak,gözetmek ve geliştirilmesi.
2- Ölüm raporu, cenaze defin ruhsatı vermek, nüfustan düşürme işlemlerini
    gerçekleştirmek.
3- Memur personelin ve bakmakla yükümlü olduklarının muayene, tedavi, re-
çetelerini
    tanzim etmek ve gereğinde hastaneye sevklerini gerçekleştirmek.
4- Kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler ve yoksullar gibi çeşitli risk gruplarına 
yönelik  sosyal faaliyetleri gerçekleştirmek.

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, 
MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
1593 Sayı Umumi Hıfzıssıha Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu

Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler5395 Sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

CENAZE HİZMETLERİ

Cumartesi, Pazar ve diğer tatil günleri dahil olmak üzere yılın 365 günü kesinti-
siz yürütülmektedir.
Evde vefat eden vatandaşlarımızın hekim tarafından yerinde muayenesi son-
rasında Defin Belgesi düzenlenmekte ve nüfustan düşülmesi amacıyla Mernis 
Ölüm Tutanağı hazırlanmaktadır. Tüm şüpheli ölümler Cumhuriyet Savcılığına 
bildirilmektedir.
Cenaze sahiplerinin veraset, maaş bağlanması vb. sorunlarında Belediyemiz her 
türden desteği sağlamaktadır ( suret düzenlenmesi, danışmanlık vb.).
Belediyemiz bu yıl satın aldığı cenaze aracıyla her gün şehir içi cenaze nakli ger-
çekleştirmektedir. Şehir dışına nakledilecek tüm cenazelerin Nakil Belgelerinin 
düzenlenmesi ve tabutlarının mühürlenmesi Belediyemiz tarafından gerçekleş-
tirilmektedir.

•Defin Belgesi verilen cenaze sayısı: 826
•Taşınan cenaze sayısı: 296
•Nakil Belgesi düzenlenen cenaze sayısı: 144
•Cumhuriyet Savcılığına yönlendirilen cenaze sayısı:15
•Defin Belgesi Sureti düzenlenen cenaze sayısı: 359
•Düzenlenen Başsağlığı mektupları: 841

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

İzmir’in Aile Hekimliğine geçmesi sonrası Belediyemizce yürütülen poliklinik 
hizmetleri çok azalmıştır. Belediye personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin, başvuran vatandaşların muayene ve tedavileri yapılmakta ve spor okul-
larına kayıt olan gençlerimizin sağlık raporları da Belediyemiz Kurum Hekimliği 
tarafından verilmektedir. Ekim 2009 dan itibaren Altındağ Toplum Merkezi sağlık 
taraması amaçlı poliklinik hizmeti de vermeye başlamıştır.

•Toplam poliklinik sayısı: 2697
•Koroner Kalp Hastalığı risk faktörü taranan kişi sayısı:277 
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KİŞİSEL GELİŞİM VE BECERİ KAZANDIRMA KURSLARI

Belediyemiz Altındağ Toplum Merkezinde kadınların statüsünü, becerilerini ve iş 
bulma olanaklarını arttıracak kurslar düzenlemektedir.
Geçtiğimiz dönemde 0-3 yaş çocuk bakıcılığı, 3-6 yaş çocuk bakıcılığı, evde has-
ta ve yaşlı bakımı, gebe eğitim, sağlıklı yaşam sağlıklı iletişim kursları düzen-
lemiştir. 
Bunların yanı sıra liderlik becerilerini kazandırarak mahallelerinde akran eğitimi 
yapacak “Lider Kadın Kursları” düzenlenmektedir. Lider kadın eğitiminde: giri-
şimcilik, güvenli gıda, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, doğuma hazırlık 
okulları, kadınlara ve çocuklara yönelik taciz, istismar ve korunma, medya ve 
kadın, toplum beslenmesi, gereksiz ilaç kullanımı, Dünyada ve Türkiye’de üreme 
sağlığı, dilekçe yazma, kadına yönelik kanserler konuları yer almaktadır.
Beceri kazandırma kurslarında Ege Üniversitesi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile 
işbirliği yapılmaktadır.

•Bu kurslardan toplam 1037 kişi mezun olmuştur.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNE YÖNELİK
SAĞLIK EĞİTİMLERİ

Özellikle kent yoksullarına yönelik olarak okullarımızda ve Altındağ Toplum 
Merkezinde sağlık eğitimleri kesintisiz olarak devam etmektedir.
Verilen eğitim konuları: Aile planlaması, bireysel hijyen, gebelik, meme kanseri, 
serviks kanseri, beslenme, yaşlılarda beslenme, sık görülen hastalıklar (domuz 
gribi), bilgisayar ve televizyonun çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, aile içi iletişim, 
anne- babalık rolleri, okul fobisi, obesite, diyabet, hipertansiyondur.
Ayrıca gençlerde uyuşturucu bağımlılığına yönelik olarak 160 ilköğretim okulu 
öğretmenine Ege Üniversitesi ve Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile ‘Uyuşturucuyla 
Mücadele’ adlı panel düzenlenmiştir.

•Toplam eğitim verilen kişi sayısı: 1707

SAĞLIK TARAMALARI

Geçtiğimiz dönemde biri bitmekte olan (kanser taraması), biri yeni başlayan 
(kalp sağlığı) olmak üzere iki sağlık taraması yürütülmüştür:

1- Kanser taramaları

1.1-Kızılay Mahallesi Kanser Taraması: Serviks kanserinin erken tanısı için far-
kındalık yaratma projesidir. Projenin amacı serviks kanserinin erken tanısı için 
Bornova Kızılay Mahallesinde ikamet eden 15- 49 yaş kadınlarda serviks kan-
seri durumunu belirlemek, daha sonra verilecek eğitimlerle kadınların serviks 
kanserinden korunma ve erken tanı konusunda farkındalıklarını arttırmak ve 
smear testi yapmalarını sağlamaktır. Proje ortakları Ege Üniversitesi İzmir Ata-
türk Sağlık Yüksek Okulu ve Ege Üniversitesi Yardım Derneğidir.
1.2-Mansuroğlu Mahellesi Kanser Taraması: Projenin Bornova ilçesi Mansu-
roğlu Mahallesi nde yaşayan 50 ve üzeri nüfusta meme, prostat ve kolorectal 
kanser riski taşıyan kişilerin belirlenmesidir. Verilerin değerlendirilmesi sonraki 
riski taşıyan kişiler tespit edilerek üst sağlık kurumlarında tetkiklerinin yaptı-
rılması sağlanacaktır. Proje ortakları İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu ve Ege 
Üniversitesi Yardım Derneğidir. 

2- Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri Taraması:

40 yaş üstünde olan vatandaşlarımıza yönelik kalp hastalığına sebep olan risk 
faktörleri taraması ilk kez Ekim 2009 yılında başlatılmıştır. Şişmanlık, hipertan-
siyon, diyabet, yüksek kolesterol, sigara içimi, hareketsiz yaşama yönelik risk-
ler belirlenerek tedavi altına alınmış ve gerekli eğitim çalışmaları gerçekleşti-
rilmiştir. Koroner kalp hastalığı risk faktörleri taraması 2010 yılında da devam 
etmektedir. 
•Kanser taramalarına yönelik 5000 vatandaşımıza hizmet götürülmüş olup, ve-
rilerin değerlendirilmesi devam etmektedir.
•Kalp sağlığına yönelik risk faktörleri taramasından 720 vatandaşımız yarar-
lanmıştır.

HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ
 
Özellikle iki alana yönelik bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir: 
1-Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti 
2-Koruyucu ruh sağlığına yönelik bireysel danışmanlık hizmeti 
 
Belediyemiz nikah memurluklarına başvuran çiftlere yönelik üreme sağlığı, aile 
planlaması, ilk gece korkusu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile içi iletişim ko-
nularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca evlilik planı yapan gençlere 
yönelik olarak evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri başlatılmıştır.
Başta aile içi iletişim ve ergenlik sorunları olmak üzere koruyucu ruh sağlığı 
hizmetlerine yönelik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.

•Evlilik öncesi danışmanlık hizmet sayısı: 227 çift
•Koruyucu ruh sağlığı danışmanlık hizmet sayısı: 288

Kurs Adı Süresi
(Saat)

Kurs Gören 
Kişi

ORTOPEDİK ENGELLİLER BİLGİSAYAR KURSU 160 13

İŞİTME ENGELLİLER İŞARET DİLİ KURSU 160 70

GÖRME ENGELLİLER KÖRLEME SATRANÇ KURSU Haftada 
2 saat

11

PSİKO - DRAMA EĞİTİMİ 24 15

ANNE EĞİTİM PROGRAMI 48 40

KADINLARA YÖNELİK TİYATRO KURSU Haftada 
2 kere 
4 saat

10

KADINLARA YÖNELİK KORO KURSU Haftada 
2 kere 
2 saat

10

OKUMA – YAZMA KURSU 120 96

DİKSİYON EĞİTİMİ 200 55

GENÇ KAŞİFLER BİLİM EVİ 3 ay 513

0-3 YAŞ VE 3-6 YAŞ ÇOCUK BAKIMI VE EĞİTİMİ 240 69

EVDE HASTA VE YAŞLI BAKIMI 130 18

GEBE EĞİTİM SINIFI 16 8

LİDER KADIN EĞİTİMİ 33 27

İNTERNET YOLU İLE GENÇLERE CİNSEL EĞİTİM 
VERİLMESİ PROJESİ

sürekli -

MAKET UÇAK KURSU 16 42

EVLİ ERGENLERDE GÖRÜLEN ÜREME SAĞLIĞI SO-
RUNLARI EĞİTİMİ (SEMİNER)

3 180

ÜREME SAĞLIĞI EĞİTİMİ (SEMİNER) 3 180

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK KADINLARININ TANIT-
IMI (SEMİNER)

2 80

RUH VE BEDEN SAĞLIĞI ALANINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

sürekli 700

SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLI İLETİŞİM (SEMİNER) 3 60

KORONER KALP  HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ 
EĞİTİMLERİ (SEMİNER)

2 100
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Süresi
(Saat)

Kurs Gören 
Kişi

BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1 178

İLKÖĞRETİM OKULLARINA SEMİNERLER 3 470

GENÇLERDE UYUŞTURUCU KULLANIMI 2 200

O-6 YAŞ ÇOCUKLARINDA GELİŞİMİN İZLENMESİ 1 48

OYUN GRUPLARI 3 42

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ SAHA ÇALIŞMASI 6 42

// Teftiş Kurulu Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1-Valilik ve Kaymakamlık Makamınca verilen ön inceleme ve araştırmaları
yürütmek.
2- Başkanlık Makamınca verilen inceleme ve soruşturmaları yürütmek.
3- Birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak.
4- Başkanlık Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işleri yapmaktır.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZU-
AT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Ka-
nunu
5393 sayılı Belediyeler Yasası

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Yönet-
melikleri
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yönetmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Müdürlüğümüz, Belediye içerisinde bir denetleme mekanizması olup bunun 
yanında memur personel hakkında vuku bulabilecek  şikayetlerin incelendiği  
hukuki bir soruşturma merciidir. Kaymakamlık Makamı ve Belediye Başkanlığı 
tarafından  havale olunan soruşturma dosyaları, yasalar gereğince incelenip so-
nuçlandırılmakta ve ilgili Makamlara sunulmaktadır.

(01.01.2009 -31.12.2009 TARİHLERİ ARASI)

PERSONEL  DURUMU         GELEN - GİDEN EVRAK                                                                                               

MÜFETTİŞ         1                  GELEN      :   215   ADET
MEMUR             2                      GİDEN      :   108    ADET
    
                                        
                               
(01.01.2009 - 31.12.2009 TARİHLERİ ARASI)

Valilik Makamından havale olunan soruşturma dosyası:2 ADET
Kaymakamlık Makamından havale olunan soruşturma dosyası:8 ADET
Başkanlık Makamından  havale  olunan  soruşturma   dosyası: 6 ADET              

TOPLAM:16 ADET

 SONUÇLANDIRILAN DOSYALAR:15 ADET
İŞLEMLERİ  SÜRMEKTE OLAN DOSYALAR:1 ADET    

// Temizlik İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye kanunu , 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu , 2872 sayılı Çevre Kanunu , ilgili
yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde görev yapmak .
2- Belediye sınırları içinde oluşan atık miktarını azaltmak , atığın miktarı ve
kompozisyonuna göre uygun yöntemlerle toplanmasını sağlamak , bertaraf alan-
larına nakliyesini sağlamak .
3- Evsel nitelikli atık içinde bulunan geri dönüşümlü malzemelerin toplanması için 
geri kazanım projelerini oluşturmak, uygulamak ve denetlemek .
4- Atık pillerin ayrı toplanmasını sağlamak .
5- Müdürlük faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmet 
alımının gerçekleşmesini sağlamak .
6- Resmi kurum ,ev ve işyerlerine talep halinde kanal açıcı ve vidanjör hizmeti 
vermek .
7- Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurmak, 
işbirliği yapmak, yetkili makamlara bilgi vermek .
8- Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinin hazırlanmasını sağlamak .
9- Yasal mevzuat çerçevesinde diğer birimlerce oluşturulan komisyonlarda görev 
almak ve gereğini yapmak.
10- Vatandaştan gelen sözlü ve yazılı talep ve şikayetleri değerlendirerek , bilgi 
vermek .

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEV-
ZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
2872 sayılı Çevre Kanunu
Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Bornova Belediyesi sınırlarında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların ve 
Pazar yerlerinin çöpünün alınması, nakledilmesi, süpürülmesi ve çöp konteynırla-
rının bakım ve temizliği hizmet alımı işi;  01.02.2007 tarihinde başlamış 03.08.2009 
tarihi itibarı ile bitirilmiştir.
Bütçesi 29.463.755,53.-TL olup 2007 yılından 10.617.029,58.-TL(Fiyat farkı dahil), 
2008 yılından 12.338.967,00.-TL (Fiyat farkı dahil), Toplam 22.955.996,58.TL (Fiyat 
farkı dahil), 2009 yılı 7.549.855,18.-TL olarak gerçekleşmiştir.
04.08.2009 tarihinde başlayarak 13.08.2009 tarihinde bitirilmiş olan hizmet alımı 
işi gerçekleşme bedeli 233.586,00.-TL’ dir.
14.08.2009  tarihinde başlayarak 31.12.2009 tarihinde bitirilmiş olan hizmet alımı 
işi gerçekleşme bedeli 4.885.600.75.-TL’dir.
Temizlik hizmetleri, hizmet alımı işi kapsamında 400 işçi, 1 yol süpürgesi, 3 kam-
yonet, 1 damperli kamyon  33 çöp kamyonu 3 vidanjör-kanal açıcı ile gerçekleş-
tirilmektedir.
2009 Ocak-2009 Aralık tarihleri arasında toplam hakediş tutarı 12.669.041,93.TL 
olarak gerçekleşmiş ve ödemesi yapılmıştır.
01.01.2009 - 31.12.2009  tarihleri arasında 168.344 ton evsel nitelikli atık toplan-
mış, Halkapınar transfer istasyonu veya Harmandalı düzenli çöp toplama alanına 
nakledilmiştir.  Meydan, cadde ve sokaklar süpürülerek temizlenmiştir.
İlçemizde haftanın 6 günü değişik semtlerde kurulan 19 Pazar yerinin temizliği 
yapılmış
Moloz ve hafriyat atıkları toplanarak moloz depolama alanına nakledilmiştir.
Eski ev eşyaları toplanarak Harmandalı düzenli çöp toplama alanına nakledilmiştir.
İlçemizde senenin 365 günü kanal açma ve vidanjör hizmeti verilmiştir.
Çöp toplama işleminde kullanılan konteynırların bakım ve onarımı yapılıp, yıkanıp 
dezenfekte edilmiştir.
2009 Ocak ve Aralık ayları arasında Belediyemiz sınırları içinde 2.300 Kg Atık Pil 
toplanmıştır.
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// Veteriner İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1.Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlık-
larını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, 
aşılamak, sahiplendirme veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak. 
2.Isırık vakalarında ısırılan kişilerin acilen hastanede aşı yapılması sağlan-
makta ve ısıran hayvanın barınak bünyesindeki karantina süresince bakım ve 
muayeneleri yapılmaktadır. 
3.Isırık vakalarında Tarım ilçe Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi işbirliği yapıl-
maktadır 
4.Vatandaşın evcil hayvanları kayıt defterine kayıt edilerek; sahiplik belgesi 
verilmektedir.
5.Belediye sınırları içerisinde sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve 
mamul maddeler için, menşei şahadetnamesi düzenlemek. 
6.Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden 
arındırılması için gerekli bütün önlemler almak, alınmasına yardımcı olmak. 
7.Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak. 
8.Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çer-
çevede yapmak. 
9.Salgın hastalıkların görülmesi durumunda, ilgilileri ve kurumları haberdar 
etmek. Gerekli tedbirlerin alınmasında yardımcı olmak. 
10.Kümes ve ahır şikâyetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek. 
11.Vatandaşlardan gelecek hayvan yetiştirme ve sağlığı ile ilgili bilgilen-
dirme taleplerini karşılamak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun-
da,5393 sayılı Belediye Kanununda, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı  ve Zabıtası 
Kanununda, Veteriner Hekimliği Mesleğinin  İcrasına Dair Kanununda, Çevre 
Kanununda,Hıfzıssıhha Kanununda, Belediye Veterinerlik  İşleri Müdürlüğünü 
ilgilendiren görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
12.İnsan, çevre ve hayvan sağlığı ile ilgili olarak resmi kuruluşlarla, Belediye 
Veterinerlik İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren konularda gerekli koordinasyonu 
sağlamak ve alınan kararları uygulamak.

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEV-
ZUAT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

   5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu
   3285 sayılı yasa
   3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Stratejik Amaç : Hasta hayvanlardan, hayvanlara veya insanlara bulaşabilen ve 
halk sağlığını tehdit eden hayvan hastalıkları konusunda halkımızı bilinçlendirmek.
Hayvan sevgisini halkımızla paylaşmak.Etkin olan poliklinik hizmetlerini maksi-
mize etmek.
Stratejik Hedef : Bütün canlıların bir arada ve sağlıklı olarak yaşayacağı bir kent 
oluşturarak, halkımızın yararı ve sağlığı  için yalnızca bilimin ışığında kalarak hay-
vanların bakımı, barınması ve sağlıklarının korunması ile üremelerinin kontrol 
altına alınmasını sağlamak.
2009 yılı Performans Programında yer alan stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrul-
tusunda Müdürlüğümüzce yürütülen faaliyetler ve sonuçları aşağıdaki gibidir.
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak başıboş hayvan sayısının azaltılması hedefi-
miz doğrultusunda yürütülen faaliyetler ;

•Sokak köpeklerinin toplanması
•Sokak Köpeklerinin Aşılanması
•Sokak Köpeklerinin Kısırlaştırılması
•Sokak Köpeklerinin alındığı Yere Bırakılması

Koruyucu temel hekimlik hizmetleri vermek, sahipli hayvanların bakımı, sağlık-
larının korunması ile üremelerinin kontrol altına alınmasını sağlamak ve zoonoz 
hastalıkların insanlara geçişinin engellenmesi hedefimiz doğrultusunda yürütü-
len faaliyetler ;

•Temel Veteriner Hekimlik Hizmetleri
•Köpeklerin Müşahede altında tutulması
•Zoonoz hastalıklarla mücadele faaliyetleri
•Hayvan hareketleri ile ilgili menşe belgesi düzenlenmesi.

Performans Göstergeleri

2008 2009 2010 tahmini

Kısırlaştırılan Hayvan sayısı 1085 1247 1200

Aşılanan hayvan Sayısı 1453 1520 1500

Başıboş hayvanlarla ilgili Şikayet 800 1125 1000

Çözümlenen şikayet 800 1125 1000

Performans Göstergeleri

2008 2009 2010 tahmini

Kayda alınan ve aşılanan sahipli
hayvan sayısı 368 273 300

Isırma vakası ve müşahede 
uygulama sayısı 256 138 150

Isırma vakası sonucu 
müspet çıkanlar 1 - -

Düzenlenen Menşe 
belgesi sayısı 379 250 400

•2009 yılı içerisinde stratejik plan ve 5199 sayılı yasa kapsamında, 1247 adet 
sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırma aşılama ve rehabilitasyon uygulamasından 
geçirildi.Bu amaçla sözleşmeli personel olarak 2 adet Veteriner Hekim istihdam 
edildi.
•Müdürlüğümüz diğer taraftan da sokak hayvanları tarafından ısırılan veya tır-
malanan vatandaşların kuduz hastalığı riskine istinaden kuduzla mücadele hak-
kında gerekli olan yasal ve tıbbi çalışmaları yapmaktadır.2009 yılında Bornova 
ilçesinde meydana gelen 138 ısırma vakasına karışan sokak hayvanı gözeti-
mimiz altına alınmış olup 7 tanesi şüpheli bulunmuş ve  Veteriner Araştırma 
Enstitüsü’ne sevk edilmiştir.Yapılan laboratuar muayenesi sonucunda bir müs-
bet sonuç çıkmamıştır. 
•Bunun yanı sıra her an meydana gelebilecek zoonoz hastalıkların (kuş gribi 
v.s.) ilçemizdeki mücadelesi için yapılan  çalışmalara diğer kurumlarla organize 
şekilde katılmaktayız.
•Müdürlüğümüzde sahipli hayvanlar da 5199 sayılı yasa gereğince kayıt altına 
alınmaktadır.2009 Yılı içerisinde 273 adet sahipli evcil hayvanın aşıları yapılmış 
olup aynı zamanda kayıt altına da alınmıştır.
•Müdürlüğümüzde büyük baş hayvanlar için menşe belgesi de düzenlenmek-
tedir.2009 yılı içerisinde hayvan sahiplerine  250 adet menşe belgesi düzenlen-
miştir.
•5199 sayılı yasa gereğince halkla birebir görüşmeler ve yazılı broşürler ile bil-
gilendirme çalışmaları yapılmaktadır..Ayrıca Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine 
periyodik aralıklarla halk sağlığı açısından uygulamalı olarak konunun önemi ve 
alınması gereken tedbirler anlatılmaktadır.
•2009 yılında İl genelinde kurulan komisyonla birlikte kurban bayramı organi-
zasyonu gerçekleştirilmiştir.
•Müdürlüğümüz bünyesine 502 adet evrak girişi yapılmış olup 402 adet evrak 
çıkışı olmuştur.
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// Yapı Kontrol Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1.Ruhsatsız ve Ruhsat eklerine aykırı inşaatlar hakkında yasal işlemin yapılması 
2.Kamuya terkli alanlara yada başkasının parseline yapılan kaçak yapılar hakkında 
yasal işlemlerin yapılması 
3.Yapı Denetim Kanunu kapsamında uyuşmazlık ve aykırılıklarda inşaatı durdurmak 
4.Yıkılacak derecede tehlikeli yapıların yıkımını sağlamak

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZU-
AT VE YÖNETMELİKLER

5393 sayılı Belediye Kanunu
5216 sayılı B.Ş.B.Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
2981 sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzua-
tına Aykırı Yapılara Uygulanacak       Bazı 
İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesi        Hakkın-
da Kanun 
5393 sayılı  Belediyeler Yasası
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu

4708 Yapı Denetimi Hakkında Kanun
775   sayılı Gecekondu Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İlgili Yönet-
melikleri
İl özel idareleri ve belediyeler arşiv yönetmeliği
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

1- MÜDÜRLÜK SERVİSLERİ VE PERSONEL DURUMU :

1.A- Kayıt Masası  : Kayıt işlemleri ile beraber  Müdürlüğümüz bünyesindeki 
işlem dosyalarının hareket ve en son arşivlenmesi işlemleri Kayıt Masası ta-
rafından yürütülmekte olup bu görev için  1 personel  isdihdam edilmiştir.

1.B- Yapı Kontrol Servisi : Yapı Kontrol Servisi ruhsatsız yapılaşmaya ilişkin 
mahal tespitlerinin Yapı Tatil Zaptı ile tutanak altına alınması işleminin gereği 
olarak 2 adet Teknik Personel ve 1 adet Zabıta Memurundan oluşan  çekirdek 
ekip tarzında yapılandırılmıştır.       Ruhsatsız yapılaşma konulu yazı ve dilek-
çelere istinaden mahallindeki tespitleri ile oluşturulan işlem dosyasına verilen 
Encümen Kararının uygulanması hususundaki bilgilerinin, Mali İşler Müdür-
lüğü ve Müdürlüğümüz Yıkım Servisine iletilmesi ile sonlandırılan faaliyetler 
ve ayrıca Müdürlüğümüzde arşivlenen ruhsatsız yapılara ait işlem dosyası 
konulu her türlü yazışma ve dilekçelere Yapı Kontrol Servisi tarafından ce-
vabi yazışmaları yapılmakta olup yukarıda özetle tanımlı görevlere istinaden 
servis’te;  
-    Mühendis           =  3 Personel (2 kişi  işçi statüsünde, 1 kişi memur) .
-    Tekniker             =  1 Personel (İşçi statüsünde)
-    Teknisyen           =  2 Personel (1 kişi memur + 1 kişi sözlemeli memur)
-     Zabıta Memuru  = 1 Personel  Olarak  isdihdam edilmektedir. 

1.C – Yıkım Servisi : Başkanlık Makamı ve Encümen kararlarına istinaden 
yıkımı yapılacak ruhsatsız yapıların gerek Belediye öz imkanları ve gerekse 
hizmet satın almak (ihale)  suretiyle yıkımlarının yapılamasını sağlamak ve bu 
hususlarda yazı ve dilekçelere cevabi yazışmalarını yapmak olup bu görev-
lere istinaden servis bünyesinde herhangi bir çalışan isdihdam edilmemekle 
birlikte dosyalama işlemleri ile ihale ve kısmı yıkım işlemleri Kayıt Masası ve 
Yapı Kontrol Servisinde isdihdam edilen teknik elemanlar tarafından yürütül-
mektedir.
 
1.D – Yazı İşleri Servisi : İlgili Meclis Kararı gereği yapılandırılması zaruri 
olan Yazı İşleri Servisinin iş ve işlemleri  bir (1) memur personel ile  yürütül-
mektedir.

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

2.A- Yapı Kontrol Servisi :  Yapı Kontrol Servisine 2009 yılı içerisinde   havale 
edilen yazı ve dilekçeler toplamı :  2 353 adet olup  bunların içinden şikayet konusu 
içeren yazı ve dilekçelere istinaden mahallindeki  inceleme ile tespit edilen 199 
adet ruhsatsız yapıya Yapı Tatil Zaptı tanzim edilmiş olup 152 adet işlem dosyası-
na verilen Encümen Kararının   uygulanması konulu bilgileri Mali İşler Müdürlüğü 
ve Müdürlüğümüz Yapı Kontrol Servisine iletilerek, işlemleri neticelendirilmiştir. 
Müdürlüğümüzün faaliyetleri gereği  muhataplarına yasal tebligatlarının yapılması 
zaruri olup daha önce posta yolu ile yapılan bu faaliyetler, 2009 yılı itibariyle Mü-
dürlüğümüz bünyesinde isdihdam edilen Zabıta Memuru personel marifeti ile ya-
pılmasına başlanılmıştır. Servisin 2009 yılı içindeki  genel evrak hareketi aşağıdaki 
tabloda özetlenmiştir.

Evrağın Geldiği Yer Gelen evrak 
sayısı

Giden evrak 
sayısı

İşlemi de-
vam eden

Yazı İşleri Müdürlüğü 496 417 79

Hukuk İşleri Müdürlüğü 539 532 7

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 349 345 4

Proje Etüt Müdürlüğü 112 96 16

İzmir Büyükşehir Bel. 271 259 12

Bayındırlık ve İskan Md. 35 35 -

Adliye 146 143 3

Tapu Sicil Müdürlüğü 194 194 -

Diğerleri 211 198 13

EVRAK TOPLAMLARI 2353 2219 134

2.B- Yıkım Servisi : Müdürlüğümüz Yıkım Servisine havale edilen yıkım ko-
nulu dosyalara istinaden Belediyemiz öz kaynakları ile 2009 yılında, 15 adedi 
muhatabı tarafından olmak üzere toplam 18 adet yıkım faaliyeti gerçekleştiril-
miştir. Yine aynı servis tarafından hizmet satınalma (ihale) yolu ile  2 adet iha-
le yapılmış olup söz konusu ihalelere katılımcı olmadığından diğer dosyalara 
ilişkin yıkım faaliyetleri gerçekleştirilememiştir. Servisin 2009 yılındaki evrak 
hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Evrağın Geldiği Yer Gelen evrak 
sayısı

İşlemi biten
evrak sayısı

İşlemi de-
vam eden

 Yapı Kontrol Servisi 152 18 134

Diğerleri - - -
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// Yazı İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

1.Belediye Encümen toplantılarına katılır.
2.Müdürlüğüne bağlı ünitelerin uyum ve eşgüdüm içinde çalışmasını sağlar.
3.Hizmetin en etkin biçimde ve en kısa zamanda yerine getirilmesini sağlar.
4.Özel ve Tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının belediye ile iletişimini sağlar.
5.Belediyeye yapılan yazılı başvuruların kayıt edilerek ilgili birimlere iletilmesini sağlar.
6.Müdürlüğe ait yıllık bütçe teklifini hazırlar.
7.Belediye Meclis toplantılarına katılır.
8.Meclis’te alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde gerekli işlemleri yapar.
9.Olağan ve olağanüstü meclis toplantılarına ilişkin duyuruları yaptırır, çağırı ve davetiyeleri 
göndertir.
10.Meclis kararlarını kaydettirir ve korur, karar defterini toplantıya katılan üyelere eksiksiz 
imzalattırır.
11.Meclis üyelerinin toplantılara katılıp katılmadıklarını belirler, meclis başkanı veya vekil-
lerine kontrol ettirir.
12.Encümen gündeminin hazırlanmasını sağlar, encümen üyelerine dağıttırır.
13.Encümen kararlarını kaydettirir, korur, encümen karar defterini üyelere imzalattırır.
14.Encümende verilen kararları metin haline getirir.
15.Encümene gelen evrakların raportöre havale edilmesini sağlar.
16.Encümen’de görüşülmesi istenen usul ve esas yönünden eksik evraklarla ilgili işlemleri 
yapar.
17.Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararları, ilgili birimlere zamanında ilettirir.
18.Müdürlüğüne bağlı ünitelerin uyum ve eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlar ve hizmetin 
bir bütün olarak üretilmesini temin eder.
19.Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütür
20.Belediyeye gelen evrakları kaydetmek, havale edilmesini sağlayarak zimmet karşılığın-
da birimlere dağıtmak.
21.Belediye dışına giden evrakları birimlerden zimmet karşılığında almak, kaydetmek, gön-
derilmesini sağlamak.
22.Başkanlığa yapılan yazılı müracaatları kabul etmek.
23.Evrak güvenliğini tesis etmek, evrakların kaybolmamasına özen göstermek.
24.Resim Yazışma Kurallarını Belediye bünyesinde uygulamak ve izlemek, yazışma  e v ra k 
ve dosyalama sisteminde birlik ve benzerlik sağlamak.
25.Posta ile gönderilecek evraklarla ilgili işlemleri yapmak.
26.Resmi posta pulları harcamalarını izleyerek gerekli mahsup işlemlerini yapmak.
27.Gizlilik dereceli evraklarla ilgili işlemleri özen göstererek yapmak.
28.Önemli ve ivedi görülen evraklarla ilgili işlemleri öncelikle yapmak.
29.Adli ve İdari Yargı Makamlarından, hakem, noter ve icra dairesinden gelen hukuki  
nitelikteki evrak ve benzeri belgelerin doğrudan doğruya Hukuk Müşavirliğince  a l ı n -
masını sağlamak.
30.Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve ilgililere iletmek.
31.Personelin devam durumlarını takip ve kontrol ederek müdürlüğe bilgi vermek.
32.Personelin izin, sağlık ve benzeri işlerini takip ederek Personel Müdürlüğü’ne bilgi  
vermek ve özlük dosyalarına işlemek.
33.Kırtasiye ve Demirbaş ihtiyacını zamanında Satın alma Müdürlüğü’ne bildirmek,  temini 
ile şefliklere dağıtılmasını sağlamak.
34.Demirbaş ayniyatlı malzemelerin bakım-onarım ve temizliğini yaptırmak, kontrol  
etmek.
35.Yangın veya bir alarm halinde kurtarılacak ve götürülecek eşya ve malzemeyi  d e r e -
cesine göre tasnif etmek, değerlendirmek ve talimatları uygulamak.
36.Müdürlüğün görev alanında yazışmaları yapmak, kalem hizmetlerini yürütmek,  evrak-
ları korumak.
37.Evrak kayıt defteri tutmak, gelen ve giden evrakların kaydını yapmak, evrakların  şeflik-
lere dağıtımını sağlamak, evrakla ilgili işlemleri izlemek sonuçlandırılmasını sağlamak.
38.Yayınlanan Genelge ve Emirleri personele duyurmak, saklamak ve korumak.
39.Bina bakım-onarım ve emirleri personele duyurmak, saklamak ve korumak.
40.Müdürlük hizmetlerindeki araç-gereç ve taşıtlarla ilgili hizmetleri yürütmek.
41.Yıl içinde yapılması gereken işler için çalışma planı yapmak ve uygulamak.
42.Görev alanı içine giren ve mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT 
VE YÖNETMELİKLER

3030 Sayılı Yasa
5393 Sayılı Yasa
2886 Sayılı İhale Yasası
5259 Sayılı Yasa
3194 Sayılı yasa
1608 Sayılı Yasa
Zabıta Yönetmeliği
4081 Sayılı Yasa
5018 Sayılı Yasa

İ.B.Ş.B.İmar Yönetmeliği
2464 Çevre Tem.Kanunu
1319 Emlak Vergisi Kanunu
7201 Tebligat Kanunu
4778 Dilekçe kanunu
3628 Sayılı Yasa
4109 Sayılı Yasa
2872 Sayılı Yasa

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

01.01.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında Yazı İşleri Müdürlüğü’nde yürütülen 
faaliyetlerin sonuçları aşağıdaki gibidir.
Evrak Kayıt Faaliyeti: 27.253 Adet(2009 Yılı)
Giden Evrak              :245
Gelen Evrak               :13700
Evrak Kayıt   :  Yıl içerisinde 21.084  adet evrak gelişi 21.084  adet evrak çıkışı oldu. 
Ayrıca 6169 adet dilekçe başvurusu alındı.

2007 2008 2009

Gelen Evrak 13567 12500 13700

Giden Evrak 264 2650 245

Dilekçe 4512 4200 6169

Posta 4597 12098 7139

İşlem gören toplam evrak sayısı:27.253 Adet(2009 Yılı)

ENCÜMEN KALEM FAALİYETİ
5393 Sayılı Yasanın 33. maddesi gereğince her hafta haftada 2 den az olmamak 
üzere toplanır hükmü gereği.Belediye Encümeni her hafta Pazartesi- Çarşamba 
günleri Saat:15 30’da toplanmaktadır. 2009 yılı içersinde 93 oturum yapıldı 2934 
Adet karar alındı.Belediye Encümeni Belediye  Başkanının Başkanlığında, siyasi 
partilerin aldığı oy sayısının üye tam sayısına hesaplanması suretiyle 3 seçilmiş 
üye ve 5393 Sayılı Yasa gereği Mali Hizmetler Müdürü zorunlu olmak kaydı ile Be-
lediye Başkanının seçeceği  3 müdür olmak üzere  toplam 7 kişiden oluşmaktadır.

ENCÜMEN KARAR SAYISI GRAFİĞİ

2007 2008 2009

Encümen Karar Sayısı 2420 2582 2934

MÜDÜRLÜKLERE GÖRE ENCÜMEN KARAR DURUMU

2007 2008 2009

Ruhsat Denetim Md 641 563 592

Etüt Proje Md. 85 208 218

Asker Aile Yardımı 922 996 1036

Yapı Kontol Md. 223 217 168

Çevre Koruma Md. 68 111 131

İmar Md. 97 81 10

Mali Hiz. Md. 33 32 35

Emlak İstimlak Md. 321 348 168

Diğer 30 26 35

Toplam 2420 2582 2393
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MECLİS KALEM FAALİYETİ

Belediye Başkanı Meclis Başkanı’dır Müdürlüklerin hazırlamış oldukları teklifler 
Başkan tarafından Meclise havalesinden sonra Meclis gündemi hazırlanır.Yasa ge-
reği Toplantı gününden 3 gün önce ilan edilir ve meclis üyelerine dağıtılır.Toplan-
tıdan sonra alınan kararlar yazılır.Toplantıda konuşulanlar tutanak haline getirilir.
Yazılan kararlar 1 nüsha arşivlenir,1nüsha 7 gün içinde Kaymakamlığa gönderilir,2 
nüsha ilgili müdürlüğe verilmek suretiyle işlem gerçekleştirilir. 
Belediye Meclisi her ayın ilk haftası toplanmaktadır.
 

2007 2008 2009

Meclis Karar Sayısı 521 427 436

// Zabıta Müdürlüğü

GÖREV TANIMI

Belediye zabıtasının görevleri şunlardır
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri
1)Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp 
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği 
belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2)Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan gö-
revleri yapmak.
3)Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve so-
nuçlarını izlemek,
4)Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin ge-
rektirdiği hizmetleri görmek.
5)Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbir-
leri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6)Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları 
yerine getirmek.
7)Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koy-
muş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8)02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan 
işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9)Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki 
karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri 
çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı 
alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10)28.04.1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırıl-
masını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna 
başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, 
kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11)25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 
31.07.2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya 
İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere 
ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12).23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çer-
çevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı 
satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13)Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve 
vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kul-
lanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14)30.06.1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak 
Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre ce-
zaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müra-
caat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

15)26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen 
yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak.
16)31.08.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınır-
ları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı 
olmak,
17)12.09.1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Mad-
desinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti 
İdaresi Hakkında Kanun, 24.06.1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Tica-
retinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine ge-
tirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18)15.05.1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem 
ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19)11.01.1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetme-
liklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü 
aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol 
etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü 
aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20)14.06.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hük-
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14.07.2005 tarihli ve 
2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı 
alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını 
uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21)05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 
korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi 
taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yer-
lerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak 
yetkililere teslim etmek.
22)21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilâtlarda 
yardımcı olmak.
23)13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine 
getirmek.
24)Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletil-
mesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara 
uğratılmalarına meydan vermemek.
25)Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili 
emirlerini yerine getirmek.

b) İmar ile ilgili görevleri
1)Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2)03.05.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen 
arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapat-
tırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının 
sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yer-
ler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım 
kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları 
tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili ele-
manlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
3)20.07.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya 
meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözeti-
minde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4)21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 
göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, 
izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

c) Sağlık ile ilgili görevleri
1)24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve 27.05.2004 tarihli 
ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmün-
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetme-
liğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli 
personele yardımcı olmak.
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2)Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3)İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının 
(l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 
ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4)Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu 
ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5)Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış ya-
pan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından 
yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6)Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin De-
ğiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, 
soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, ka-
rıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda 
ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmelik-
lerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda 
sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7)Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini 
önlemek.
8)09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve 
insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak 
şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak 
düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine 
getirmek.
9)08.05.1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe 
göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi 
halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu 
konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bun-
ların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10)3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hay-
vansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetname-
lerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında 
kanuni işlemler yapmak.
11)24.06.2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın 
görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12)İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim 
yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde ne-
zaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak 

d) Trafikle ilgili görevleri

1)13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mü-
cavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, 
olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2)Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen 
her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile 
zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3)Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 
meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve 
işlemleri yapmak.
4)Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun 
görülenleri yürütmek,
5)Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6)Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7)Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifele-
rini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

e) Yardım görevleri

1)Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2)Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği 
ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3)Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri 
tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YASA, MEVZUAT VE 
YÖNETMELİKLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun
4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 
Olanlara Yardım Hakkında Kanun
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanun
5326 sayılı Kabahatler Kanunu
3194 sayılı İmar Kanunu
775 sayılı Gecekondu Kanunu
6831 sayılı Orman Kanunu
3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanunu
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
kında Kanun 

5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin(G.S.M 
ve Umuma Açık İşyerleri)
2872 sayılı Çevre Kanunu
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
552 sayılı Yaş Seb.ve Meyve Tic.’nin Düzen. ve 
Toptancı Halleri Hk.K.H.K
394 sayılı Hafta Tatili Kanunu
831 sayılı Sular Hakkındaki Kanun
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dola-
yısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanun
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu-
lüne Dair Kanun
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yö-
netmelik
Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
Diğer İlgili Kanun ve Yönetmelikler

FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
 
Çevre Koruma Zabıtası, İmar zabıtası, Zabıta Kalemi ve Üç bölge ekibinden olu-
şan;
( 01.01.2009 ile 08.05.2009 tarihine kadar 32 Memur, 2 İşçi ve 1 Şirket Elemanı ) ,
( 08.05.2009 ile 07.09.2009 tarihine kadar 25 Memur, 2 İşçi ve 1 Şirket Elemanı ),
( 07.09.2009 ile 01.12.2009 tarihine kadar 37 Memur, 2 İşçi ve 1 Şirket Elemanı ),
( 01.12.2009 ile 15.01.2010 tarihine kadar 50 Memur, 2 İşçi ve 1 Şirket Elemanı ),
ile; İlçemiz halkının rahatını, huzur ve sağlığını korumak maksadı ile kanun, yönet-
melik, Meclis ve Encümen kararlarının uygulanması sağlanarak Müdürlüğümüze 
gelen yazı ve dilekçeler ile sözlü şikayet ve talepler mevzuata uygun olarak zama-
nında değerlendirilerek ekiplerimizce çözümlenmiştir.
      Yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde Müdürlük imkânlarımız ile 
Bornova’da sosyal, kültürel ve ticari hayata etki eden olumsuzluklar giderilmekte-
dir. Bu çerçevede yukarda belirttiğim birimlerim ile 01.01.2009 ile 31.12.2009 ta-
rihleri arasında Müdürlüğümüzce yapılan faaliyetler ve sonuçları aşağıdaki gibidir.

1 Hizmet Binası,
1 Zabıta Karakolu, ( Çamdibi Şube Md.Hzm.Bina Zemini )
3 Zabıta noktası ( Çamdibi geçici pazaryeri, Atatürk Pazaryeri, Bornova Merkez 
Pazaryeri, )
2 adet binek araç, 5 adet pikap kamyonet,
21 adet el telsizi,
9 adet telefon telsizi ( Belediye GSM )
5 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 1 adet fotokopi makinesi, 1 adet faks cihazı ve 
6 adet dijital Fotoğraf makinesinden oluşan büro demirbaşımız ile Hizmet veren 
Zabıta Müdürlüğümüz 2009 Yılında;

Belediyemiz diğer Müdürlüklerinden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve Vatan-
daşlarımızdan; 808 adet dilekçe, 1472 adet yazı olmak üzere toplam 2280 evrak 
kayıtlarımıza girmiştir. 6300 Sözlü şikayet alınmıştır. Sözlü ve Yazılı olmak üzere 
1319 adet şikayet değerlendirilmiştir.
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Gelen Evraklardan; toplam 1508 adet tebligat yapılmıştır.
Diğer Kurum ve Kuruluşların talebi üzerine; 6 adet Adres Tahkikatı yapılmıştır
Belediyemiz diğer birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 
kişilere toplam 2909 adet yazı gönderilmiştir.
Belediyemize başvuruda bulunan Yardıma Muhtaç Asker aileleri hakkında 1183 
adet Muhtaçlık Tahkikatı Yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın şikayeti üzerine yapılan teknik inceleme neticesinde diğer daire 
ve işyerlerine su sızması nedeni ile ;144 aboneye tebligat, 74 adet abone mahsu-
runu gidermiş ve 841 adet uygun talep olmadığı tespit edilmiştir.
Müdürlüğümüz ve çevre Koruma Müdürlüğümüz ekiplerince Fırın, Pasta ve Bö-
rek imalathanesi, Umuma Açık İçkili Eğlence yerinde 110 kez gece denetimleri 
yapılmıştır.
540 adet İşyerinde Yapılan denetimlerde;
186 adet  İşyerinin Ruhsatsız çalıştığı tespit edilmiştir.
247 adet İşyeri Mühürlenerek Sanat ve ticaretten men edilmiştir..
19 adet İşyerinin Mühürü açılarak ilgilisine teslim edilmiştir.
12 adet Kaymakamlık Makamı’nın oluru ile belirli sürede sanat ve ticaretten 
men edilmiştir.
Beldemizde faaliyet gösteren Dernek, Banka ve İşletmelere ait ;
145 adet  Stant/ İlan/ Afiş /Kermes / Yer / Talebi incelenmiş
62  adet Talep uygun görülerek izin verilmiş
83 adet Talep uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Belediyemiz İmar Müdürlüğü İle yapılan çalışmalarda;
19 adet  İmar Kanununa aykırı binada Yapı Tatil Zaptı Tutulmuştur.
2 adet İmar Kanununa aykırı binada yıkım yapılmıştır.

Teknik İnceleme ve Ekipman gerektiren konuların İkmali için;
55 adet Evrak ilgili Müdürlüklere Gönderilmiştir.

Belediyemize başvuruda bulunan Yardıma Muhtaç Asker aileleri hakkında 1183 
adet Muhtaçlık Tahkikatı Yapılmıştır.

134 Adet Tutanak ile Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Çöp konteynırlarını Karıştıran 
ve dilenmek suretiyle halkımızın acıma duygularını istismar eden 72 Adet dilenci 
ve 62 adet hurdacı men edilmiştir.

İşyeri ve seyyar satıcılar ile ilgi yapılan işlemler neticesinde Bornova Belediyesi 
Zabıta Yönetmeliğine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişi ve işletmeler 
hakkında; 15 adet 1608 Sayılı Kanuna istinaden İdari Yaptırım karar Tutanağı 
Düzenlenmiştir.

1608 Sayılı kanuna göre Düzenlenen İdari yaptırım Karar Tutanakları ile 2.100,00 Tl 
para cezası tahakkuk ettirilmiştir.

İşyeri ve seyyar satıcılar ile ilgi yapılan işlemler neticesinde Bornova Belediyesi 
Zabıta Yönetmeliğine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen kişi ve işletmeler 
hakkında; 197 adet 5326 sayılı Kanuna İdari Yaptırım karar Tutanağı Düzenlen-
miştir.

5326 Sayılı kanuna göre Düzenlenen İdari yaptırım Karar Tutanakları ile 14.158,00 
Tl para cezası tahakkuk ettirilmiştir.

Gerek gelen şikâyet üzerine gerekse yapılan denetimlerde mevzuata aykırı olarak 
faaliyet gösteren Seyyar satıcılardan müsadere edilen;
6176 Adet Simit, 87 Tepsi Midye , 6784 Kg Yufka, 734 Adet Lahmacun ,182 Adet 
Tezgâh, şemsiye vs, 213 Adet Bandrolsüz terazi  124 Şiş Kokoreç , 797 Kg Sebze 
ve meyve  649 Bağ Yeşillik , 437 Kg Çiğ köfte , 56 Adet El arabası 110  AdetSeyyar 
Arabası 89 Kg Tatlı 292 Adet Konfeksiyon, Giyim 129 Adet Megafon.
Müsadere edilen sebze ve meyvelerden;

60 Kg Domates
340 Kg Kavun
20 Kg Üzüm
10 Kg Biber
50 Kg Mandalina
40 Kg Elma

Bornova Kaymakamlığı Aşık Veysel Görme Engelliler İlköğretim Okulu 
Müdürlüğü’ne Öğrencilere yedirilmek üzere tutanak ile teslim edilmiştir.

Pazaryerlerinde Zabıta Müdürlüğümüzce denetlenmiş pazaryerlerinin Düzen ve 
Nizamının sağlamış pazaryerinde görev yapan Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 
Tahsildarların görevlerini kolaylıkla yapmaları sağlanmıştır.

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 
Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Törenlerinde ve diğer resmi açılış 
ve törenlerde tüm zabıta personeli ile gerekli tedbir alınarak vatandaşlarımızın tö-
renleri rahat ve huzur içinde kutlamaları sağlanmıştır.

19.09.2009 ile 22.09.2009 tarihleri arasında idrak edilen Ramazan Bayramı süre-
since 39 personelimiz görev yapmış olup halkımızın Ramazan Bayramını rahat ve 
huzurlu bir şekilde geçirmesi sağlanmıştır.

26.10.2009.2008 ile 30.10.2009 tarihleri arasında idrak edilen Kurban bayramı sü-
resince 31 personelimiz görev yapmış olup Kurban Bayramı ile ilgili yaptığımız 
denetimler neticesinde;
İlçe kurban komisyonumuzun almış olduğu kararlarının Müdürlüğümüz ekiplerin-
ce, uygulanması ve yapılan denetimler neticesinde cadde, sokak ve meydanlarda 
kurban satış yerleri geçen yıllara oranla yok denecek kadar azalması sağlanmış-
tır. Kurban Bayramı süresi ve bitiminde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce gerekli 
temizleme ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirilerek çevre ve insan sağlığının 
korunması sağlanmıştır.

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 4734 sayılı Kanuna göre 
doğrudan temin yolu ile; Personel yazlık, kışlık ve tören kıyafeti, El Tesiz bataryası, 
El telsiz şarj aleti, maktu ceza tutanağı, ihtarname, Tespit tutanağı alınmış olup 
toplam alım bedeli olan 36.506 TL, bütçemizin ilgili kalemlerinden ödenmiştir.

Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 4734 sayılı Kanuna göre 
doğrudan temin yolu ile; Araç Anons ve Siren sistemi, El Telsizi Bakım Onarım 
toplam bedeli olan 386 TL bütçemizin ilgili kalemlerinden ödenmiştir. 
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Performans Göstergeleri

2008 2009

Kabahatler Kanunu Zabıt Tutanağı 110 167

Zabıt Varakası Düzenleme 0 15

Pazaryeri Denetimi her gün her gün

Birim İç Toplantı 48 5

Hizmet içi eğitim 0 1

Vatandaş Memnuniyeti - -

Asker Tahkikatı 1320 1183

Müdürlükler Tebliğ 1807 1432

Kurum Dışı Tebliğ 51 73

Gelen dilekçe sayısı 774 808

Gelen yazı sayısı 1402 1472

Kapatılan evrak sayısı 2979 2909

Sözlü şikayet sayısı 6500 6300

Değerlendirilen İşgal Şikâyeti 151 196

Değerlendirilen Çevre Rahatsızlığı Şikâyeti 145 83

Değerlendirilen Seyyar Satıcı Şikâyeti 74 142

Değerlendirilen Hayvan Şikâyeti 75 60

Su Sızması için verilen ihtarname sayısı 168 144

Su Sızması için verilen ihtarname neticesinde 
mahsurunu gideren 66 74

Su Sızması için verilen ihtarname neticesinde Müh-
ürlenen su sayacı sayısı 12 13

Mühürü açılan su sayacı sayısı 9 11

İşlem Yapılan İşyeri sayısı 550 540

Tespit edilen ruhsatız İşyeri sayısı 197 186

Mühürlenen İşyeri sayısı 197 247

Mühürü Açılan İşyeri sayısı 64 19

Mühür Fekki yapan İşyeri sayısı 64 37

Stant / İlan/ Afiş kermes / Yer Talebi 97 145

İzin verilen Stant / İlan/ Afiş kermes / Yer Talebi 59 62

İzin verilmeyen Stant / İlan/ Afiş kermes / Yer 
Talebi 38 83

Teknik İnceleme ve Ekipman gerektiren konuların 
İkmali için diğer Müdürlüklere havale edilen evrak; 79 55

İmha Edilen Cd-DVD-Kaset Çalar Kitap 9 0

İmha Edilen Simit 30214 6176

İmha Edilen Midye 140 tepsi 87 tepsi

İmha Edilen Yufka 774 kg 6784 kg

İmha Edilen Lahmacun 1774 734

Müsadere Edilen Tezgâh, şemsiye vs, 288 182

Müsadere Edilen Bandrolsüz terazi  261 213

2008 2009

İmha Edilen Kokoreç  108 şiş 124 şiş

İmha Edilen Sebze ve meyve 395 797

İmha Edilen Çiğ köfte 134 kg 437 kg

Müsadere Edilen El arabası 146 56

Müsadere Edilen Seyyar Arabası 148 110

İmha Edilen Tatlı 471 kg 89 kg

İmha Edilen Yeşillik  3799 bağ 649 bağ

Müsadere Edilen Konfeksiyon, Giyim 766 292

Müsadere Edilen Megafon 184 184

Zabıta Hizmetlerinin Devamlılığı 16 saat 16 saat

Dilenci Denetimi her gün her gün
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IV -KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2009 Yılında stratejik planlama çalışmaları sırasında paydaş görüşleride dik-
kate alınarak yapılan analiz sonucunda aşağıdaki değerlendirmeler oluşmuş-
tur.

GÜÇLÜ YÖNLER

•Mali durumun güçlü olması
•Yeterli teknik donanımın, araç ve gereçlerin bulunması 
•Genç, dinamik ve tecrübeli personel bulunması 
•Kurumsallaşma çalışmalarının başlamış olması 
•Stratejik planın paylaşımcı bir şekilde yapılması 
•Sosyal belediye anlayışının olması
•Finansal kaynakların doğru ve yerinde kullanılması 
•Şeffaf ve hesap verilebilir olması
•Eğitimli eleman bulunması
•Sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerde güçlü 
•Belediye başkanının akademik deneyimi bulunması 
•Belediye başkanının diyaloğa açık olması 
•Belediyenin Büyükşehir alanı içerisinde olması 
•Belediye başkanının yöneticilik tecrübesi bulunması 
•Belediyenin köklü tarihi geçmişi olması

ZAYIF YÖNLER

•Birimler arası yetki karmaşasının olması
•Sayı bakımından personelin yetersiz olması  (özellikle  memur) 
•Belediyemizin fiziki çalışma alanlarının dağınık olması 
•Birimler arasında iletişim eksikliği
•Görev tanımlarının bulunmaması veya yetki ve sorumluluklarının belirlen-
mesi açısından yetersiz olması 
•Birimler arası işbirliği / koordinasyon eksikliği
•Çalışanların niteliklerinin yetersizliği
•Teknolojik imkanların yeterli ölçüde kullanılamaması 
•Spor tesislerinin yetersiz olması
•Her alanda gerekli/yeterli yazılımın bulunmaması   
•Bilgi ve teknolojinin iyi yönetilememesi
•Yapılan hizmetlerin yeterince duyurulmaması 
•Hizmet içi eğitimin yetersizliği
•Yöneticilerle çalışanlar arasındaki diyalog yetersizliği
 •Bazı birimlerin yönetmeliklerinin olmaması 
•Gelirlerin zamanında toplanmaması
•Halkla ilişkiler yetersizliği 
•İş ortamının stresli olması 
•Güven ortamının bulunmaması
•Mevcut arşivlerin sağlıksız olması, etkisiz erişimler ve elektronik arşivin 
oluşturulmaması 
•İşçi ve memur arasındaki ücret farkı
•Siyasal baskı bulunması
•Organizasyonel, hizmet altyapı ve üstyapısı dağınık 
•Bilgi işlem teknolojik sistemlerinin kopuk olması 
•Ekip çalışması eksikliği
•Memurların fazla mesai almaması
•Envanter demirbaş kayıtlarının güncel olmaması 
•Adaletsiz görev dağılımı
•Evrak akışının yavaş olması
•Belediyeyi ilgilendiren hukuksal değişikliklerin takibinde zayıflık bulunmak-
tadır.

FIRSATLAR

•Üniversitelerin olması (eğitimli nüfusun bilgi akışı), üniversite hastanesinin 
bulunması 
•Sanayi sitelerinin ve fabrikaların çok olması ve bölgemizde istihdam yaratması 
•Kırsalın doğal yapısı (çevre köylerin sayıca çok ve yakın olması)
•Bornova’nın tarihi (örn. levanten köşklerinin ilçe içinde olması) 
•Kamu bölge teşkilatlarının belediye sınırları dahilinde olması 
•Avrupa Birliği uyum yasaları çevresinde belediyelerin desteklenmesi
•Avrupa Birliği, Ulusal Ajans ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan hibe kredilerinin 
alınması 
•Metronun Bornova’ya gelmesi
•Yeni belediye kanunlarının verdiği yetki (yardım maksadında) 
•Bölgemizde ören yerleri ve doğal güzelliklerinin bulunması 
•Belediye sınırları içinde arsa üretme imkanı
•Pınarbaşı yarış pistinin bulunması
•Bornova misketi, Bornova bamyası yöreye has ürünlerin olması 
•Bornova’nın eğitim düzeyinin yüksekliği
•Çok nitelikli hizmet gönüllüleri bulunması 
•Çevre ulaşım rahatlığı
•Gündüz ve gece arasındaki nüfus hareketliliği
•Belediye dışı kurumların (özelikle STK) erişkin eğitimine olan desteği du-
yarlılığı
•Amatör spor klüplerinin nitelik ve niceliği.
•Bornova Belediyespor Basketbol takımının Beko Liginde olması 
•Yerel yönetimlere yetki devredilmesi
•Merkez ilçelerin yerel yönetimlerinin aynı siyasi partiden olması 
•Büyükşehir Belediye Başkanının Bornovalı olması
•Hizmete en çok gereksinim duyan yoksul bölgelerine ulaşımın kolaylığı

TEHDİTLER

•Dünya ekonomik krizinin etkilerin 
•Deprem bölgesi olması 
•Sık sık imar afları çıkması ve kaçak yapılaşmanın yaygın olması
•Çimento fabrikasının ve maden ocaklarının olması (çevre kirliliği) 
•Bornova’nın göç alması, plansız büyümeye yol açması 
•Halkın hizmetine sunulan bina ve açık alanların kötü kullanılması 
•Ekonominin kötü olmasından dolayı seyyar satıcıların çoğalması 
•Planlamanın ve alt yapının zamanında yapılmaması 
•İşsizlik 
•Gelir dağılımındaki dengesizlik 
•Yargı organlarının farklı karar vermesi 
•Belediye dışındaki alt yapı yapan kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği 
•Küresel ısınma 
•AB uyum yasalarındaki tutarsızlık (hayvan hakları) 
•Çevre yollarının Bornova’nın içinden geçmesi 
•Merkezi idarenin mahalli idarelere bakışındaki olumsuzluk 
•Halkın belediyelere olumsuz bakışı 
•Aile hekimliği yasası nedeniyle koruyucu sağlık hizmetinin götürülememesi 
•Hayvan hakları yasası nedeniyle halk ve çevre sağlığının olumsuz etkilen-
mesi 
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