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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 1 inci birleşimi ve 1 inci oturumunda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 1 inci maddesinde yer alan “2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe tasarısına ilişkin”
27/09/2016 tarih ve 4553 sayılı Mali Hizmetler Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi uyarınca hazırlanan ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 34. maddesi gereği Encümence incelenen 2017 Yılı Performans
Programı ile 2017 yılı Bütçe tasarısı da Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 26.
Maddesi gereği Encümence incelenmiş olup, 20/08/2016 tarih ve 276 sayılı kararı ile onanmıştır.
Makamımca incelenen Bütçe tasarısının yine aynı yönetmeliğin 27. Maddesi ve 5393 sayılı
Yasanın 62. Maddesi gereğince Meclisimizce değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, Bütçe Kararnamesi, Gelir ve Gider Bütçesi, Gelir Tarife Cetvelleri ve
Performans Programının incelenmesi ve onanmasını arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 1 inci birleşimi ve 1 inci oturumunda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 2 inci maddesinde yer alan “Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünün
gider bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılması” 28/09/2016 tarih
ve 2668 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“İlgi: a) Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih 597 sayılı yazısı.
b) Zabıta Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih 1297 sayılı yazısı.
2016 Mali Yılı Analitik Bütçesinde ekonomik sınıflandırmaya göre Temizlik İşleri
Müdürlüğünün 46-35-06-34-01-3-9-00-05-03-5-1-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibinden
30.000,00.TL., Zabıta Müdürlüğünün 46-35-06-36-03-9-9-00-05-03-7-3-01 Tefrişat Bakım Onarım
Giderleri bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-35-06-36-03-9-9-00-05-03-8-1-01 Büro Bakım Onarım
Giderleri bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-35-06-36-03-9-9-00-05-03-3-1-01 Yurtiçi Geçici Görev
Yollukları bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-35-06-36-03-9-9-00-05-03-3-1-02 Yurtiçi Tedavi
Yollukları bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-35-06-36-03-9-9-00-05-03-3-2-01 Yurtiçi Sürekli
Görev Yollukları bütçe tertibinden 1.000,00.TL.'nin müdürlüğümüz 46-35-06-30-01-3-9-00-05-03-81-02 Okul Bakım Onarım Giderleri bütçe tertibine aktarma yapılması konusunda Meclisce karar
alınması hususunu arz ederim..” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine
oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 1 inci birleşimi ve 1 inci oturumunda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 3 üncü maddesinde yer alan “Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar Belediyesi ile
kardeş kent ilişkisi kurulmasına ilişkin” 03/10/2016 tarih ve 7828 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğüne
bağlı Etüt Proje Birimi ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar Belediyesiyle, Gültepe Makedon Göçmenleri
Derneği aracılığıyla Belediyemize gönderilen iyi niyet mektubuyla 2014 yılının Temmuz ayında
kardeş kent görüşmelerine başlanmıştır.
İki ülke ve kentin tanıtımını amaçlayan karşılıklı yazışmaların ardından, davetimiz üzerine
11-15 Kasım 2014 tarihlerinde Demir Hisar Belediyesi’nden 8 kişilik resmi heyeti ilçemizde
ağırlamış bulunmaktayız. Resmi heyetin ilçemizde ve şehrimizde yaptığı incelemelerin ardından
ilişkiler bir üst noktaya taşınmıştır. Akabinde Belediyemizce 12 kişilik bir resmi heyetle 19-24
Haziran 2016 tarihinde bir iadeyi ziyaret gerçekleştirilerek, Makedonya ve kardeş Demir Hisar’da
yerinde incelemeler yapılıp, resmi temaslarda bulunulmuştur.
İki yılı aşan temaslar ve ziyaretlerin ardından, iki kentin birçok ortak yönü tespit edilmiş ve
kardeşlik ilişkisinin resmi boyuta taşınmasının; kültür, turizm, ekonomi ve birçok konuda iki
ilçenin vatandaşlarına katkı koyacağına kanaat getirilmiştir.
Bu anlayışla Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar Belediyesi 07/07/2016 tarihinde Balçova
Belediyesi’yle Kardeş Kent olduğunu Meclisinde aldığı bir kararla resmileştirmiş ve tarafımıza
göndermiştir.
Bu vesile ile Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar Belediyesi’yle kardeş kent olunması
konusunda, Meclisimizce bir karar alınması hususunda gereğini arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin geldiği şekliyle kabulüne “Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar
Belediyesi ile kardeş kent olunmasına” oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 1 inci birleşimi ve 1 inci oturumunda görüşülmesine
geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi” 4 üncü
maddesinde yer alan “5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre gerçekleştirilecek
protokol kapsamında mülkiyeti kurumumuza ait 1230 ada 3 parsele kayıtlı taşınmazın yine aynı
yasanın 18. maddesine göre EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı)’nın kullanımına tahsis edilmesine
ilişkin” 03/10/2016 tarih ve 7790 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“İlgi: 30/09/2016 tarih ve M.35.3.BAL.0. 10-7790 kayıt nolu başvuru.
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV),“çağdaş ve evrensel kültür değerleri ile donanmış,
cumhuriyetin kazanımlarına ve demokrasiye inanan, bilimsel düşünen, sorgulayan, laik ve aydın
nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, yerelde
bir çağdaş eğitim seferberliği başlatma ülküsü ile yola çıktıklarını bu vizyon doğrultusunda da
tüm bireylerin ilgisi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim alma hakkını kullanabilmesi, eğitimini
sürdürebilmesi ve çağdaş eğitim fırsatlarını kullanarak kendini geleceğe hazırlayacak bilgi, beceri
ve donanıma ulaşmasını hedefleyen hizmetler üretmek amacıyla 1995 yılında kurulduğunu ve
faaliyet gösterdiklerini, kuruluşundan bu yana 14.000’den fazla başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrenciye
burs ve eğitim desteği verdiklerini bunun yanı sıra düzenledikleri seminer ve eğitimlerle gelecek
nesillerimizi büyük emek ve özveriyle yetiştiren öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimine de
katkıda bulunduklarını ilgi başvuru ile beyan ederek, bu hizmetlerinin bağışçı ve gönüllülerin
destekleriyle gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir ve bu amaçla hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına
yönelik olarak İzmir’e bir öğrenci yurdu kazandırmayı hedeflediklerini, bunun için ise uygun
görülecek kurumuza ait bir arsanın vakıfın kullanımına tahsis edilmesi talebinde bulunmuşlardır.
Bilindiği üzere sosyal belediyecilik anlayışımıza yönelik geliştirdiğimiz hizmetlerimizde
eğitim önceliğimiz olmuş, bu anlamda da her türlü destek ve katkıyı sağlamış bulunmaktayız,
bulunmaya da devam edeceğiz. Bu amaçla, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına katkı sunmak
amacıyla gelen söz konusu talep makamımca uygun görülmüştür.
Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV), “kamu yararına faaliyet gösteren kurum” statüsünde
olup, 5393 sayılı belediye Yasasının 75. Maddesinin (d) bendine göre talebin değerlendirilmesi
mümkün olup, bu kapsamda gerçekleştirilecek protokol kapsamında mülkiyeti kurumumuza ait
1230 ada 3 parsele kayıtlı taşınmazın 25 yıllığına Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV)’nın
kullanımına tahsis edilmesi yine aynı yasanın 18. maddesine göre konunun meclisimce
değerlendirilmesini arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oybirliği
ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 1 inci birleşimi ve 1 inci oturumunda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümünün “Başkanlıktan Gelen Önergelerin
Görüşülmesi” 5 inci maddesinde yer alan “Kadının İnsan Hakları yeni Çözümler Derneği
ile gerçekleştirilecek protokol kapsamında ortak proje yapılmasına ilişkin” 29/09/2016
tarih ve 7830 sayılı Yazı İşleri Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesinde:
“Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği, yerel, ulusal, bölgesel ve

uluslararası düzeylerde kadınların insan haklarını geliştirmek için bütünsel bir bakış
acısını benimseyen ve çalışmalarını bu yönde sürdürmekte olan bağımsız bir kadın
örgütüdür.
Kadınlar için yaygın ve sürdürülebilir insan hakları eğitim programları geliştirme
ve uygulama, çeşitli kadın hakları ve savunuculuk konularında eğitim düzenleme, farklı
okuryazarlık seviyelerindeki kadınlara yönelik bilinç yükseltme amaçlı hizmetin kadınlar
açısından büyük önem taşıyacağı düşüncesiyle sözü edilen dernekle ortak proje yapılması
uygun görülmüştür.
Öngörülen bu çalışma 5393 sayılı Belediye Yasasının 75. Maddesinin ( c ) bendine
göre mümkün olup, taraflar arasında imza altına alınacak protokol kapsamında
gerçekleştirilecek eğitim programı kadınlara yönelik çalışmalarımızın desteklenmesi,
uygulanması ve geliştirilmesinde büyük önem kazanacaktır.
Bu amaçla, kurumumuz ile Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ile ortak
hizmet proje yapılmasını arz ederim.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Önergenin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine oybirliği
ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin 6
ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 1 inci maddesinde yer alan ve
İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan ’’Yol Boyu Ticaret olarak

Teşekkül etmiş Konut Kullanımına Ayrılan Parsellerin Cephelendiği Sokak ve Caddelere
İlave edilecek Sokak/Cadde listesi önerisine ilişkin’’ raporda:
“Belediye Meclisimizin 05/09/2016 tarih ve 66 sayılı kararıyla Komisyonumuza
havale edilen; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. maddesi 3. fıkrası a) bendine
göre “Yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş konut kullanımına ayrılan parsellerin karar
altına alınmasına ilişkin önerge Komisyonumuzca incelenmiştir.
01/06/2013 tarihi itibariyle Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin uygulamaya
girmesiyle, konut kullanımında yer alan parsellerde herhangi bir ticari faaliyet
yürütülebilmesi için yol boyu ticaret olarak teşekkül etmiş olma şartı aranmaktadır.
Yapılan değerlendirmede, daha önceden Belediye Meclisimizin 03/11/2014 tarih ve 90 sayılı
kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2015 tarih ve
05.199 sayılı kararı ile onanan, “Yol boyu Ticaret olarak teşekkül etmiş konut kullanımına
ayrılan parseller” listesine ek olarak, 25/09/2016 tarih ve 6800 sayılı dilekçe ile Karadut
Sokakta yer alan bir parselde zemin katta ticaret yapabilmek adına bir başvuru olduğu,
İlçe sınırlarımız içinde ekteki listede yer alan Karadut Sokağın da dahil olduğu cadde ve
sokaklardan cephe alan konut kullanımına ayrılan parsellerin yol boyu ticaret olarak
teşekkül ettiği tespit edilmiş, bu nedenle bu önerge Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
Sayın Meclis'in onayına sunulur..” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin 6
ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 2 inci maddesinde yer alan ve
İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan “21K-1b İmar paftasında

bulunan 198 ada 1005 nolu parselin Rekreasyon alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000
ölçekli İmar plan değişikliğine ilişkin” raporda:
“Belediye Başkanlığımız Özel Kalem Müdürlüğü’nün 05/09/2016 tarih ve 875 sayılı
önergesi ile Belediye Meclisimizin 05/09/2016 tarih ve 65 sayılı kararıyla gündeme alınan ve
Meclisimizin 05/09/2016 tarih ve 67 sayılı kararıyla Komisyonumuza havale edilen, İlçemiz,
Teleferik Mahallesi, 21K-1b imar paftasında bulunan 198 ada, 1005 nolu parselin
Rekreasyon alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı
değişikliği önerisi, Komisyonumuzca incelenmiştir.
Yapılan incelemede, 198 ada 1005 parselin, 30 Ekim 1981 tarihinde onanan 1/5000
ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile İZ-SU SU DEPOSU ve
ARITMA TESİSLERİ olarak planlandığı, sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU
Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan revizyonu
doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili parselin “yeşil alan
ve yol” olarak son şeklini aldığı ve bu kararın 2003 yılında onandığı, ilgili parsel
hissedarlarının, 2011 tarihinde tapuda adlarına tescil yapıldığı, 2014 yılında UZLAŞMA
talebinde bulundukları, ancak Belediyemiz Bütçesinde yeterli ödenek olmadığından
uzlaşmaya davet edilemedikleri, bunun üzerine birlikte İzmir 5. İdare Mahkemesi’ne
Belediyemiz aleyhine kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat istemiyle dava açtıkları
ve 2014/1444E. Ve 2016/490K. Dosya numaralı davada Belediyemiz aleyhine toplamda
3.129.000.000 TL. bedel ödenmesine karar verildiği anlaşılmıştır. Yapılan
değerlendirmede, 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren 6745 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanununda ‘Ek madde 1’e göre, 198 ada 1005
parselde yer alan yeşil alanın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 1/ac.
Fıkrasında belirtilen koşullarını içeren Rekreasyon alanı olarak önerilmesi için hazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı önerisi, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun
görülmüştür.
Sayın Meclis'in onayına sunulur.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
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Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin 6
ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 3üncü maddesinde yer alan ve
Hukuk Komisyonundan gelen “Kadının İnsan Hakları yeni Çözümler Derneği ile
gerçekleştirilecek protokol kapsamında ortak proje yapılmasına ilişkin” raporda:

“Belediye Meclisimizin Ekim ayı birinci oturumunda
komisyonumuza sevk
edilen, ‘Kadının İnsan Hakları-yeni Çözümler Derneği’ ile ortak hizmet proje yapılması
hususu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliği ile onanmıştır.
Sayın Meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
İmza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
İmza

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
TARİH
: 18/10/2016
BİRLEŞİM NO : 2
OTURUM NO : 1
KARAR NO
: 76

Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2 inci birleşim ve 1 inci oturumunda
görüşülmesine geçilen ve gündemin 6 ıncı bölümünün “Komisyonlardan Gelen Raporların
Görüşülmesi” 4 üncü maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen
“Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünün gider bütçesinden Fen İşleri
Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılmasına ilişkin” raporda:
“Balçova Belediye Meclisinin 03/10/2016 tarih ve 69 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen önergenin Komisyonumuzca incelenmesi sonucunda;
2016 Mali Yılı Analitik Bütçesinde ekonomik sınıflandırmaya göre Temizlik İşleri
Müdürlüğünün 46-35-06-34-01-3-9-00-05-03-5-1-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe
tertibinden 30.000,00.TL. Zabıta Müdürlüğünün 46-35-06-36-03-9-9-00-05-03-7-3-01
Tefrişat Bakım Onarım Giderleri bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-35-06-36-03-9-9-00-0503-8-1-01 Büro Bakım Onarım Giderleri bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-35-06-36-03-99-00-05-03-3-1-01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 46-3506-36-03-9-9-00-05-03-3-1-02 Yurtiçi Tedavi Yollukları bütçe tertibinden 1.000,00.TL., 4635-06-36-03-9-9-00-05-03-3-2-01 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları bütçe tertibinden
1.000,00.TL. olmak üzere toplam 35.000,00 TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün 46-35-06-3001-3-9-00-05-03-8-1-02 Okul Bakım Onarım Giderleri bütçe tertibine aktarılması Plan ve
Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.
Sayın Meclisin onayına sunulur.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

Sibel GERDAN
Katip-Üye

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
TARİH
: 18/10/2016
BİRLEŞİM NO : 2
OTURUM NO : 1
KARAR NO
: 77
Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine
geçilen ve gündemin 6 ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 5 inci
maddesinde yer alan ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2017 Mali Yılı Performans
Programına ilişkin” raporda:
“Meclisimizin 03/10/2016 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale olunan Balçova
Belediyesi’nin 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun
05/10/2016 tarihli toplantısında incelendi.

2017 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı
İDARE ADI

NO

PERFORMANS HEDEFİ

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ

FAALİYETİ

BÜTÇE İÇİ

BÜTÇE
DIŞI

TOPLAM

TL

TL

TL

1.1.1.

Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve
rekreasyon alanlarını, kent
estetiğine uygun düzenleme
çalışmaları yaparak halkın
hizmetine sunmak.

Prestij yol düzenleme çalışmalarının
yapılması

200.000,00

-

200.000,00

1.1.2.

Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve
rekreasyon alanlarını, kent
estetiğine uygun düzenleme
çalışmaları yaparak halkın
hizmetine sunmak.

Tretuvar bakım çalışmalarının yapılması

30.000,00

-

30.000,00

1.1.3.

Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve
rekreasyon alanlarını, kent
estetiğine uygun düzenleme
çalışmaları yaparak halkın
hizmetine sunmak.

Kent içinde bulunan belediye hizmet
binaları, kamu binaları eğitim kurumları
ve dini yapıların bakım ve onarımlarını
gelen talepler doğrultusunda programa
alarak, yapmak

320.000,00

-

320.000,00

1.1.4.

Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve
rekreasyon alanlarını, kent
estetiğine uygun düzenleme
çalışmaları yaparak halkın
hizmetine sunmak.

Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait
binaların içme suları ve park, bahçe
sulaması için su alımı

200.000,00

-

200.000,00

1.1.5.

Bina, park, yeşil alan, refüj, yol ve
rekreasyon alanlarını, kent
estetiğine uygun düzenleme
çalışmaları yaparak halkın
hizmetine sunmak.

Hizmet binası, mülkiyeti belediyemize ait
binaların, park ve bahçelerin
aydınlatılması için elektrik alımı

350.000,00

-

350.000,00

1.2.1.

Kaçak yapılaşmanın engellenmesi
amacıyla daha etkin bir denetim
sistemi kurmak.

Ruhsatsız ve ruhsata aykırı
yapılaşmalara mühür işlemi

-

-

-

1.3.1.

İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde
çalışmasını sağlamak.

Gayrisıhhî işyerlerini denetlemek ve
kontrol altına almak

-

-

-

1.3.2.

İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde
çalışmasını sağlamak.

Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı verilmesi

-

-

-

1.3.3.

İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde
çalışmasını sağlamak.

İşyerlerine ruhsat verme

-

-

-

1.3.4.

İşyerlerinin sağlıklı bir şekilde
çalışmasını sağlamak.

Sıhhi müesseseler, GSM ve umuma açık
istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatsız
çalışmasını önlemek, bu işyerlerinde kişi
güvenliğinin sağlanması için gerekli
kontrollerin yapılması.

-

-

-

1.4.1.

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği
arttırarak hizmetin vatandaşlara
daha etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamak

İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi

-

-

-

1.4.2.

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği
arttırarak hizmetin vatandaşlara
daha etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamak

Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi

-

-

-

1.4.3.

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği
arttırarak hizmetin vatandaşlara
daha etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamak

TUS Dosyası onaylanması

-

-

-

1.4.4.

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği
arttırarak hizmetin vatandaşlara
daha etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamak

İmar Kanunu 18.md. uygulamaları

100.000,00

-

100.000,00

1.4.5.

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği
arttırarak hizmetin vatandaşlara
daha etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamak

Kamulaştırma yapılması

5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.4.6.

İmar iş ve işlemlerinde, verimliliği
arttırarak hizmetin vatandaşlara
daha etkin bir şekilde
ulaştırılmasını sağlamak

Ada etütlerinin yapılması

-

-

-

2.1.1.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Evsel atıkların toplanıp transfer
istasyonlarına taşınması

-

-

-

2.1.2.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Evsel atıkların toplanması için konteyner
yerleştirmek

200.000,00

-

200.000,00

2.1.3.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Evsel atıkların toplanması için
yerleştirilen konteynerlerin bakım ve
onarımı

200.000,00

-

200.000,00

2.1.4.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Yer altı konteyner sistemine geçilmesi

283.000,00

-

283.000,00

2.1.6.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Kaynağında ayrıştırma çalışmalarının
(geri dönüşüm) yaygınlaştırılması

-

-

2.1.7.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Molozların toplanması

-

-

-

2.1.8.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Bahçe atığı toplanması

-

-

-

2.1.9.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Bitkisel atık yağlarının hanelerden
toplanması

-

-

-

2.1.10.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Camilerin komple temizliği

40.000,00

-

40.000,00

2.1.11.

Temiz bir çevre için, kent temizliği
ve evsel atık uygulamalarını en iyi
şekilde yönetmek.

Balçova İlçesini daha temiz ve
yaşanılabilir bir yer olması için
Belediyemiz temizlik işlerinde
çalıştırılacak personel alım ihalesi

4.500.000,00

-

4.500.000,00

2.2.1.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

İşyerlerinin sağlık yönünden uygunluk
kontrolü

-

-

-

2.2.2.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Balçova halkına risk gruplarına göre
sağlık taraması yapılması.

-

-

-

2.2.3.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili bilgilerini
artırmak

12.000,00

-

12.000,00

2.2.4.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

İhtiyaç sahibi hastaların naklini sağlamak

-

-

-

2.2.5.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Spor lisansı için sağlık raporu onayı
vermek

-

-

-

2.2.6.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Bölge havuzlarının incelenmesi

-

-

-

2.2.7.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Okul kantinlerinin denetlenerek sağlık
kontrollerinin yapılması

-

-

-

2.2.8.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

İlçe sınırları içerisinde mesai saati
içerisinde vefat edenlere ölüm raporu ve
gömme izin belgesi verilmesi

-

-

-

2.2.9.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi
amacıyla eğitim alınması

11.000,00

-

11.000,00

2.2.10.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Belediye personeline muayene ve tedavi
hizmeti sunmak

23.000,00

-

23.000,00

2.2.11.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Kişisel ve sosyal rehberlik hizmeti

-

-

-

2.2.12.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

-

-

-

2.2.13.

Koruyucu sağlık hizmetlerini
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

E-sağlık sistemi kurmak (hasta acil uyarı
sistemi)

120.000,00

-

120.000,00

2.3.2.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması

1.000,00

-

1.000,00

2.3.3.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz hayvanları sahiplendirmek

1.000,00

-

1.000,00

2.3.4.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz kısırlaştırılmamış ve
işaretlenmemiş hayvanların
belediyemizce oluşturulacak geçici
bakımevinde bakımevi oluşturulamaz ise
hizmet alımı yolu ile kısırlaştırıp
işaretledikten sonra aşılarını yapıp
alındığı yerlere bırakmak

15.000,00

-

15.000,00

2.3.6.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz kedilerin özellikle kışın soğuktan
korunmasına yönelik Kedi Evleri
oluşturmak

10.000,00

-

10.000,00

2.3.7.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz hayvanların beslenmesine
yardımcı olmak için otomatik yem ve
mama makinelerinin ilçemizin uygun
görülen yerlerine konulmasının
sağlanması

15.000,00

-

15.000,00

2.3.8.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz hayvanların bakım, besleme
tedavi, aşılama vb. hizmetleri için ilaç,
aşı, mama ve tıbbi mal ve malzeme
ihtiyaçlarının sağlanması.

145.000,00

-

145.000,00

2.3.9.

Kentte bulunan hayvanlar için
uygun yaşam alanları geliştirmek,
gerek hayvan sağlığı gerekse de
insan sağlığı için gereken
önlemleri almak

Sahipsiz hayvanların içme suyu
ihtiyaçlarını gidermeye yönelik yeşil
alanlara otomatik suluk yerleştirilmesi

3.000,00

-

3.000,00

3.1.1.

Engellilerin ve ailelerinin sosyal
hayata uyumunu desteklemek

Engellilere sandalye sağlamak

60.000,00

-

60.000,00

3.1.2.

Engellilerin ve ailelerinin sosyal
hayata uyumunu desteklemek

Balçova’da yaşayan engellilere ait
envanterin güncellenmesi

1.000,00

-

1.000,00

3.1.3.

Engellilerin ve ailelerinin sosyal
hayata uyumunu desteklemek

Belediye çalışanlarının engelli hakları
konusunda eğitim verilmesi

-

-

-

3.1.5.

Engellilerin ve ailelerinin sosyal
hayata uyumunu desteklemek

D.E.Ü. Spor Bilimleri Yüksek Okulu ile
engelli gençlere yönelik Rekreasyon
Terapisi Yaz Okulu Projesi düzenlenmesi

20.000,00

-

20.000,00

3.2.1.

Balçova’da yaşayan
vatandaşlardan ekonomik olarak
ihtiyaç duyanları desteklemek.

İhtiyaç sahiplerine nakdi yardım yapmak

1.500.000,00

-

1.500.000,00

3.2.2.

Balçova’da yaşayan
vatandaşlardan ekonomik olarak
ihtiyaç duyanları desteklemek.

İhtiyaç sahiplerine ayni yardımda
bulunmak

200.000,00

-

200.000,00

3.2.3.

Balçova’da yaşayan
vatandaşlardan ekonomik olarak
ihtiyaç duyanları desteklemek.

Asker ailelerine yardım yapılması

30.000,00

-

30.000,00

3.2.4.

Balçova’da yaşayan
vatandaşlardan ekonomik olarak
ihtiyaç duyanları desteklemek.

Taziye evlerine pide-ayran gönderilmesi

300.000,00

-

300.000,00

3.3.1.

Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her
alanda desteklemek.

Semt evleri aracılığıyla kadınları
desteklemek

150.000,00

-

150.000,00

3.3.2.

Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her
alanda desteklemek.

Kadın kooperatifini desteklemek

60.000,00

-

60.000,00

3.3.4.

Kadın, çocuk, genç ve yaşlıları her
alanda desteklemek.

Yaşlılara evde bakım ve genel temizlik
hizmeti sağlanması

150.000,00

-

150.000,00

4.1.1.

Balçova belediye sınırları içinde
yer alan eğitim-öğretim
kurumlarına ve öğrencilere her
türlü desteğin sağlanması

Meslek lisesi, yüksekokul ve üniversite
öğrencilerinin staj başvurularını
değerlendirerek eğitimlerine göre kurum
içerisinde birimlere yönlendirmek.

-

-

-

4.1.2.

Balçova belediye sınırları içinde
yer alan eğitim-öğretim
kurumlarına ve öğrencilere her
türlü desteğin sağlanması

Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket
vererek onları başarıya motive etmek
amacıyla tören düzenlemek

60.000,00

-

60.000,00

4.1.3.

Balçova belediye sınırları içinde
yer alan eğitim-öğretim
kurumlarına ve öğrencilere her
türlü desteğin sağlanması

Balçova’da yaşayan, fakat havuza
gidecek durumu olmayan öğrencilerimizi
havuza götürmek

130.000,00

-

130.000,00

4.1.4.

Balçova belediye sınırları içinde
yer alan eğitim-öğretim
kurumlarına ve öğrencilere her
türlü desteğin sağlanması

Balçova’daki çocukların sosyal
yaşamlarına ve ailelerine destek olmak
amacıyla Yaz Okulu açmak

60.000,00

-

60.000,00

4.1.5.

Balçova belediye sınırları içinde
yer alan eğitim-öğretim
kurumlarına ve öğrencilere her
türlü desteğin sağlanması

Başarı Sizden, Ödül Bizden Kampanyası
kapsamında başarılı öğrencilere yönelik
Ankara ve Çanakkale gezisi

350.000,00

-

350.000,00

4.1.7.

Balçova belediye sınırları içinde
yer alan eğitim-öğretim
kurumlarına ve öğrencilere her
türlü desteğin sağlanması

Ekonomik durumu iyi olmadığı için denize
gidemeyen ailelerin ve çocukların Alman
adasına götürülmesi

10.000,00

-

10.000,00

4.2.1.

Kentimizde ulusal ve dini
bayramlarda etkinlikler
düzenlemek.

Ramazan ayında vatandaşlarımıza,
protokole, STK’lara, şehit ve gazi
ailelerine iftar yemeği verilmesi

150.000,00

-

150.000,00

4.2.2.

Kentimizde ulusal ve dini
bayramlarda etkinlikler
düzenlemek.

Ramazan ayında mahallelerimizde
Ramazan eğlenceleri düzenlenmesi

35.000,00

-

35.000,00

4.2.3.

Kentimizde ulusal ve dini
bayramlarda etkinlikler
düzenlemek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

100.000,00

-

100.000,00

4.3.1.

Kültürel ve Sanatsal alanda
kentimizde yaşayan
vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.

Belediyemizin düzenlemiş olduğu
Uluslararası Halk Oyunları Festivali

105.000,00

-

105.000,00

4.3.2.

Kültürel ve Sanatsal alanda
kentimizde yaşayan
vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.

Tiyatro ve halk oyunları gösterileri

100.000,00

-

100.000,00

4.3.3.

Kültürel ve Sanatsal alanda
kentimizde yaşayan
vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.

Köy Enstitüleri Etkinliği

50.000,00

-

50.000,00

4.3.4.

Kültürel ve Sanatsal alanda
kentimizde yaşayan
vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri olan
bölgelere gezi düzenlenmesi

300.000,00

-

300.000,00

4.3.5.

Kültürel ve Sanatsal alanda
kentimizde yaşayan
vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.

Parklarda Wireless uygulaması

70.000,00

-

70.000,00

4.3.7.

Kültürel ve Sanatsal alanda
kentimizde yaşayan
vatandaşlarımızın etkinliklere
katılımını sağlamak.

Sanat müziği korosu kurmak

10.000,00

-

10.000,00

4.4.1.

Balçova’da yaşayan her yaştan
insanın bedensel ve zihinsel
gelişimine katkıda bulunmak

Spor okullarını etkin şekilde kullanmak

-

-

-

4.4.2.

Balçova’da yaşayan her yaştan
insanın bedensel ve zihinsel
gelişimine katkıda bulunmak

Amatör spor yapanlara ayni yardım
yapılması

300.000,00

-

300.000,00

4.4.3.

Balçova’da yaşayan her yaştan
insanın bedensel ve zihinsel
gelişimine katkıda bulunmak

Amatör spor kulüplerine nakdi yardım
yapılması

150.000,00

-

150.000,00

5.1.1.

Çalışanların gelişimini sağlamak
ve motivasyonunu artırmak.

Başarılı olan çalışanları ödüllendirmek

80.000,00

-

80.000,00

5.1.2.

Çalışanların gelişimini sağlamak
ve motivasyonunu artırmak.

Hizmet içi eğitim sağlamak

-

-

-

5.1.3.

Çalışanların gelişimini sağlamak
ve motivasyonunu artırmak.

Çalışanlara öğle yemeği yardımı
sağlamak

567.000,00

-

567.000,00

5.1.4.

Çalışanların gelişimini sağlamak
ve motivasyonunu artırmak.

Belediye hizmetlerinin daha etkin
yürütülmesi için hizmet alımı yoluyla
personel alınması

4.500.000,00

-

4.500.000,00

5.2.1.

Fiziki ve teknolojik altyapıyı
geliştirmek.

Bilişim donanımının güçlendirilmesi

55.000,00

-

55.000,00

5.2.3.

Fiziki ve teknolojik altyapıyı
geliştirmek.

Hizmet binası ve tesislerin güvenliğini
sağlamak

40.000,00

-

40.000,00

5.2.4.

Fiziki ve teknolojik altyapıyı
geliştirmek.

IP Telefon Sistemi ve donanım ve
yazılımının güncellenmesi ile bakım ve
onarımı

75.000,00

-

75.000,00

5.2.5.

Fiziki ve teknolojik altyapıyı
geliştirmek.

Hizmet içi eğitim sağlamak (modüler
yazılım ve Office programları eğitimi)

15.000,00

-

15.000,00

5.2.6.

Fiziki ve teknolojik altyapıyı
geliştirmek.

Kent güvenliğini sağlamak için Mobese
kamera sistemini geliştirmek

100.000,00

-

100.000,00

5.3.1.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

E-belediyeciliği hizmet tanıtımında
kullanmak

45.000,00

-

45.000,00

5.3.2.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

T-belediyecilik uygulamalarını geliştirmek

30.000,00

-

30.000,00

5.3.3.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Gündemin takibi için gazete alımı

10.000,00

-

10.000,00

5.3.4.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Haber ajanslarına haber takibi
yaptırılması

100.000,00

-

100.000,00

5.3.5.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Yazılı ve görsel basına ilan verilmesi

100.000,00

-

100.000,00

5.3.6.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Belediyenin temsilini sağlama amacıyla
açılış, ağırlama ve yemek
organizasyonları

170.000,00

-

170.000,00

5.3.7.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Kurum, kuruluş ve örgütlerle ilişkileri
geliştirmek ve yardımlaşmak için
organizasyonlar

43.000,00

-

43.000,00

5.3.8.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Anketler yoluyla vatandaş görüşünü
almak

100.000,00

-

100.000,00

5.3.9.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Balçova’nın tanıtımına yönelik olarak
Türkçe ve farklı dillerde çeşitli görsel,
yazılı ve sözlü enformasyon araçlarının
uygulamaya alınması (tema, dergi, harita,
broşür, cd, gazete, web sayfası, pano,
afiş, duyuru)

10.000,00

-

10.000,00

5.3.10.

Kurumun tanıtımını sağlamak ve
imajını güçlendirmek

Muhtarlarla toplantı yapılması

-

-

-

5.4.1.

Belediyemiz makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve
kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş
kaybını en aza indirmek.

Araç kiralama işinin yapılması

550.000,00

-

550.000,00

5.4.2.

Belediyemiz makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve
kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş
kaybını en aza indirmek.

İş Makinesi kiralama işinin yapılması

1.100.000,00

-

1.100.000,00

5.4.3.

Belediyemiz makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve
kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş
kaybını en aza indirmek.

Hizmet binalarımızdaki demirbaşların
periyodik bakım ve onarımlarını
gerçekleştirmek

80.000,00

-

80.000,00

5.4.4.

Belediyemiz makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve
kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş
kaybını en aza indirmek.

Akaryakıt alımlarımın geçekleştirilmesi

1.400.000,00

-

1.400.000,00

5.4.5.

Belediyemiz makine, araç ve
gereçlerinin en etkin şekilde
kullanılmasını sağlamak ve
kullanım hatası, bakım eksikliği
veya arızadan kaynaklanan iş
kaybını en aza indirmek.

Hidrolik gres dişli ve motor yağı ve
antifriz alımı

100.000,00

-

100.000,00

5.5.1.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Tapu idaresine online bağlantı kurmak

-

-

-

5.5.2.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Bütçe dışı kaynak yaratmak

-

-

-

5.5.3.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Belediye analitik bütçesinin hazırlanması

3.000,00

-

3.000,00

5.5.5.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Performans programının hazırlanması

6.000,00

-

6.000,00

5.5.6.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Kayıt dışılığı azaltmak için adres bilgi
sistemi ile adres bilgilerini güncellemek

-

-

-

5.5.7.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Mükellef taramasının yapılması ve
bildirimde bulunmayan mükelleflerin
tespit edilmesi

-

-

-

5.5.8.

Mali yapıyı güçlendirmek.

Vergi gelirlerindeki kaybı önleme
amacıyla takip işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

-

-

-

5.5.9.

Mali yapıyı güçlendirmek.

-

-

-

5.6.1.

Hukuk süreçlerinin en etkili şekilde
kullanmak.

İcra takip işlemlerinin düzenli olarak
yapılması
Davaların takibinin sağlanması

146.000,00

-

146.000,00

5.7.1.

Kurumun alım süreçlerinin yerine
getirilmesi ve kurumsal destek
hizmetlerini sağlamak.

Belediye alımlarının etkin olarak
yürütmek

36.000,00

-

36.000,00

5.8.1.

Süreçlerin iyileştirilerek
belediyemizin hizmet kapasitesinin
yükseltilmesi.

TKY çalışmalarının sürdürülmesi

-

-

-

2017 Mali Yılı Performans Hedeflerinin Toplam Kaynak İhtiyacı

./..

25.691.000,00

2015-2019 Stratejik Planı’ndaki stratejik amaç ve stratejik hedefler doğrultusunda
hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı’nda yer alan stratejik amaçlara, stratejik
hedeflere ulaşmak için performans hedeflerinin toplam kaynak ihtiyacı ayrı ayrı incelenmiş olup,
2017 Mali yılı Performans Hedeflerinin faaliyet toplamı Performans program kitapçığının
40.sayfasında faaliyet maliyetleri tablonun 2.1.3 kodunda belirtilen temizlik işleri müdürlüğünün
mal ve hizmet alımlarının 200.000_Tl olarak belirtildiği ancak Toplam kaynak ihtiyacı tablosunda
bu rakamın sehven 150.000_Tl.olarak yer aldığı görülmüş olup 2.1.3 kodunun 200.000_TL.olarak
düzeltilmesine ve Performans program Kitapçığının 39.sayfasında faaliyet maliyetleri tablosunun
2.1.2 kodunda belirtilen Temizlik İşleri müdürlüğünün Evsel Atıkların toplanması içim
200.000_TL’nin Toplam Kaynak ihtiyacı tablosuna 300.000_TL.olarak geçtiği 2.1.2 kodunun
200.000_Tl. olarak performans programda toplam kaynak ihtiyacı tablosunda düzeltilmesine ve
toplam kaynak ihtiyacı tablosundaki 29.671,00 TL. rakam aynı kalmak suretiyle bahse konu olan
düzeltmelerin yapılmasına karar verilmiş olup,

2017 Mali Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

Bütçe Kaynak İhtiyacı

Ekonomik Kod

01 Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
02
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
03
Giderleri
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek

Faaliyet
Toplamı

80.000,00

20.038.000,00

-

3.788.500,00

3.788.500,00

17.369.000,00

15.081.500,00

32.450.500,00

2.717.000,00
5.525.000,00
-

1.822.000,00
1.079.000,00
7.500.000,00

0,00
4.539.000,00
6.604.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00

Toplam Bütçe Kaynak
25.691.000,00
İhtiyacı
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi
Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı
Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı 25.691.000,00

Bütçe Dışı
Kaynak

Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı

Diğer
İdarelere
Transfer
Genel Toplam
Edilecek
Kaynaklar
Toplamı
20.118.000,00

49.309.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

0,00
49.309.000,00

Performans Programın 146.sayfasında belirtilen toplam kaynak ihtiyacı tablosunun Bütçe
dışı kaynak bölümünde bahse konu olan tablodaki sayısal verinin Stratejik planda olması
gerekirken sehven Performans programına alındığı görülmüştür, Kaynak İhtiyacı Tablosundaki
3.980.000,00 sayısal verinin çıkarılmasına ve stratejik amaç ve stratejik hedeflere yönelik
hazırlanan 2017 Mali Yılı Performans Programı Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre;
faaliyetlerin toplam kaynak ihtiyacı 25.691.000,00 TL., genel yönetim gideri toplam kaynak
ihtiyacı 49.309.000,00 TL., diğer idarelere transfer edilecek toplam kaynak ihtiyacı 0,00 TL. olarak
ekonomik sınıflandırmanın 1. Düzeyine göre ayrı ayrı incelenmiş olup yukarıda yapılan
düzeltmeler doğrultusunda 2017 Mali Yılı Performans Programı, Ak Parti Meclis Üyesi ve
Komisyon Üyesi Sebahattin SOYTEMİZ’in aşağıda belirtilen muhalefet şerhine karşılık oy
çokluğuyla kabul edilmiştir.
./..

Muhalefet Şerhi:
5018 sayılı Kanun uyarınca kamu idarelerinin; kalkınma planları, programlar, ilgili
mevzuat ve benimsedikleri genel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını
oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalarını öngörmektedir.
Yine aynı kanun kamu idarelerinin, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak
ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını hazırlayıp ortaya
koymaları ile mümkün olduğunu da söylemektedir.
Stratejik planın hayata geçmesi bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleşmektedir.
Belediye Bütçelerinin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması ise performans
programları yoluyla olmaktadır. Açıktır ki, performans programının kurumsal öncelikleri
yansıtacak şekilde samimi bir şekilde hazırlanması ve program döneminde etkin uygulanması
yönetimin başarısı anlamına gelmektedir.
Bu nedenle tarafımca inceleme yapılırken, yukarıda belirttiğim bu ölçütler ve bir önceki
yılın performans programının gerçekleşip gerçekleşmediği gibi ana kriterler göz önüne alınarak
değerlendirmeye gidilmiştir.
İzmir gibi kültürel anlamda gelişmiş bir kentte yer alan Belediyecilik anlayışının öncelikle
şeffaf ve ölçülebilir olması gerektiği kanaatindeyim. Bunun içinde öncelikle Belediyenin stratejik
amaçlarını belirlemeli, bu amaçlar için ödenekten ne kadar bütçe ayrıldığının belirtilmesi, daha
sonra da 2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin stratejik amaçlara göre dağılım tablosunun objektif bir
şekilde program içerisinde gösterilmesi gerekmektedir.
Bu da bize, Balçova Belediyesinin 2017 Yılı Mali Performans Programında stratejik
amacının ne olduğunu tespite yaramaktadır.
Her ne kadar performans programının 135.sayfasında performans hedefi, faaliyeti ve bütçe
içi ve bütçe dışı kaynak ile bunun genel bütçe toplamındaki payı tablo haline getirilmişse de bu
tabloda yine stratejik amaçta önceliğe sahip olan performansın ne olduğu ve bunun için ne kadar
bütçe ayrıldığını tespit etmek mümkün değildir.
Ayrıca performans göstergesinin gerçekleştirilebilir olması ve somut verilere dayanması
gerekmektedir. Bunu örnekleyecek olursak;
2017 Mali yılı Performans Programı sayfa 22’de 2017 yılı Performans göstergesinde 6000 m
tretuvar bakım çalışması yapılması hedeflenmiştir. Ancak 2015 ve 2016 yıllarına bakıldığında, yine
aynı yıllar içinde 6.000 metre tretuvar bakımının hedeflendiği anlaşılmıştır.
Burada akla şu soru gelmektedir. Acaba her yıl rutin olarak 6000 metre tretuvar bakımı mı
yapılmaktadır?
Yine performans programının 35.sayfasında; İmar Kanunu 18.madde uygulaması
yapılabilmesi için 2017 yılı için 100.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Uygulama yapılacak metrekare
alan 10.000 olarak belirlenmiştir. Ancak bakıldığında,2015 yılında da belirlenen hedefin 10.000 m 2
olduğu 2016 yılında da yine 10.000 m2 hedeflendiği, ancak Belediyece bu çalışmalar
yapılmadığından ,2017 yılı içinde aynı hedefin belirlendiği, kısacası yapılacak hizmetin Belediye
tarafından 3 yıl ertelendiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki 2016 Mali yılı Performans programında
10.000 m2 alana 18.madde uygulaması için bütçeden 20.000,00 TL ödenek ayrılırken, bu yıl neden
100.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır? Neredeyse 2016 yılı için aynı işleme ayrılan bütçenin 5 katı
bütçe 2017 yılı için ayrılmıştır...
./..

Bir başka örnek vermek gerekirse; performans programının 39.sayfasında yine çöp
konteyner sayısı 200 tane belirlenmiş ve bunun için bütçeden 200.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Yani konteynır başına 1.000 TL gibi ciddi bir maliyet düşmektedir. Yine 2015 ve 2016 yılları
Performans programlarına bakıldığında, bu yıllar içinde Balçova sınırları dahilinde 200 konteynır
yerleştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. Bu konteynırların yerleştirilmesi her sene bir
sonraki yıla devrediliyorsa, buna karşılık her yıl bütçeden bu işlem için 200.000,00 TL gibi ciddi bir
ödenek ayrılıyorsa, acaba bu ödenek yıl içinde hangi birim ya da birimlere aktarılıyor ve konteynır
yerleştirilmesi gibi Belediyece basit olan bir işlem neden hep bir sonraki yıla devrediliyor???
Bir yandan bütçeden 200 yeni konteynır için 200.000,00 TL ayrılırken, diğer yandan 400
konteynırın bakım ve onarımı için 200.000,00 TL ayrılmakta, sonra da yeraltı konteynır sistemine
geçilmesi için 20 adet konteynıra 283.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır. Yani konteynır alımı,
mevcutların bakımı, yeni sisteme geçilmesi için Belediye bütçesinden 683.000,00 TL ödenek
ayrılmaktadır. Halen daha bu işler gerçekleştirilmediğinden, acaba bütçeden bu işler için ayrılan
ödenek yıl içerisinde nereye ya da nerelere aktarılmaktadır???
Yine dikkati çeken bir diğer konu da; Park, bahçe sulaması için geçen sene bütçeden
100.000,00 TL ödenek ayrılırken, bu sene 200.000,00 TL ödenek ayrılmaktadır. Buna karşılık
bütçede geçen sene 1,5 GW elektrik alımına 350.000,00 TL ödenek ayrılırken, bu sene de yine aynı
bedel yani 350.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Burada akla hemen şu soru gelmektedir??? Ya geçen seneden bu yana su birim fiyatına
İzsu tarafından 2 katı zam geldi, buna karşılık elektrik fiyatları sabit kaldı?
Ya da geçen sene su alımı için ayrılan bütçeden 2 katı bütçe ayrılarak, yıl içinde bu paradan
başka birimlere aktarım yapılacak????
Yine dikkati çeken bir başka konu da; Sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla tek
bir kalem eğitim alınması için 2016 yılında bütçeden 3.000,00 TL ödenek ayrılırken ,bu sene aynı
tek kalem eğitim için bütçeden 11.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yani bir önceki yılın 3,5 katı daha
fazla masraflı olan bir eğitim alma söz konusudur. Yapılan iş aynı, fakat bu iş için bütçeden ayrılan
ödenek, bir önceki yılın 3,5 katına çıkmıştır.
Dolayısıyla bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada önemli olan Balçova Belediyesi gibi
Büyükşehir sınırları içindeki bir metropol ilçede yapılacak Performans Programının realist,
gerçekleştirilebilir, somut ve denetlenebilir olması gerekirken; soyut, gerçekleştirilme olasılığı düşük ve
bir Belediyecilik hizmetinde olması gereken REALİTEDEN uzak bir Performans Programı
hazırlandığı aşikardır.
Yukarıda belirttiğim sebeplerden ötürü; 2017 Mali Yılı Performans Programına muhalefet
ediyorum.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve işaretle yapılan
oylama sonucunda: Ak Parti grubu, komisyon raporunda belirtilen muhalefet şerhine iştirak
ettiklerini ve belirtilen hususlar doğrultusunda 2017 Yılı performans programına muhalefet
ettiklerini beyan etmeleri üzerine 2017 Yılı Performans Programı CHP grubunun 19 kabul oyuna
karşılık Ak Parti grubunun dört (4) muhalefet şerhi oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
imza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
imza

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

T.C.
BALÇOVA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI
TARİH
: 18/10/2016
BİRLEŞİM NO : 2
OTURUM NO : 1
KARAR NO
: 78

Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısının 2inci birleşim ve 1 inci oturumunda gündemin 6
ıncı bölümünün “ Komisyonlardan Gelen Raporların Görüşülmesi” 4 üncü maddesinde yer alan
ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemize ilişkin” raporda:
“Balçova Belediyemizin 2017 Mali Yılı Gider ve Gelir Analitik Teklif Bütçesi Meclisimizin
03/10/2017 tarihli oturumunda görüşülerek aynı tarih ve 68 sayılı kararı ile incelenmek üzere
Komisyonumuza havalesi uygun görülmüştür.
Bütçe Komisyonumuz Balçova Belediyesinin 2017 Mali Yılı Gider ve Gelir Analitik Teklif
Bütçesi ile eklerini incelemiş olup; Bütçe Kararnamesinin madde madde, Gider ve Gelir Bütçesini
ise bölüm bölüm incelemesi sonucunda;
1.BÖLÜM :
2017 BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1-Belediye/bağlı/idare/birlik birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam
75.000.000,00 TL'dir.
MADDE 2-Belediye/bağlı/idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik
cetvelinde gösterildiği gibi toplam 75.000.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

Sınıflandırılması”

MADDE 3- 2017 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık
gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
MADDE 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan
gelir tahsil edilemeyecektir.
MADDE 5- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok
yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt
içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar
üzerinden ödenecektir.
MADDE 7- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara
uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
MADDE 8- Beş yıllık imar planı uygulaması ve belediyenin kalkınması için yapılması gereken işlere ilişkin,
borçlanmaya 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (d) fıkrası uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.
MADDE 9- Bu kararname 10 maddeden oluşmuş olup, 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.

./..
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2- Gider Bütçesi; Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali

01- Genel Kamu Hizmetleri
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
04- Ekonomik İşler ve Hizmetler
05- Çevre Koruma Hizmetleri
06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
07- Sağlık Hizmetleri
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard.Hiz.
ödenek miktarları
görülmüştür.

44.389.000,00
3.734.000,00
982.000,00
10.724.000,00
7.683.000,00
349.000,00
4.914.000,00
2.225.000,00 olmak üzere
75.000.000,00 TL. olduğu

3.BÖLÜM :
GİDER BÜTÇESİ ; EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİNE GÖRE ÖDENEK
TEKLİFLERİ İCMALİ
01- PERSONEL GİDERLERİ:
Belediyemiz kadrolarında istihdam olunan memur, işçi, geçici ve diğer personelin aylık ve
yevmiyeleri ile diğer özlük haklarını ihtiva eden (01) ayrıntı koduna 20.118.000,00 TL.’lık ödeme
konulduğu,
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:
Belediyemiz kadrolarında istihdam olunan memur, işçi ve diğer personelin sosyal güvenlik devlet
primi giderlerinin (02) ayrıntı koduna 3.788.500,00 TL ödenek konulduğu,
03- MAL VE HİZMET ALIMLARI:
Bu harcama kalemine, üretime ve tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev
giderleri, hizmet alımları, temsil ve ağırlama giderleri, menkul mal, gayri maddi hak alım, bakım ve
onarım giderleri, gayrımenkul mal bakım ve onarım giderleri ve tedavi ile cenaze giderleri olmak üzere
toplam 32.450.500,00 TL ödenek konulduğu görülmüştür.
05- CARİ TRANSFERLER:
Bu harcama kalemine görev zararları, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler,
hane halkına yapılan transferler ve diğer idarelere yapılan transferler olmak üzere toplam
4.539.000,00TL ödenek konulduğu görülmüştür.
06- SERMAYE GİDERLERİ:
Bu harcama kalemine mamul mal alımları, menkul sermaye üretimi giderleri, gayri maddi hak
alımları, gayrımenkul alımları ve kamulaştırması, gayrımenkul sermaye üretim giderleri, menkul
malların büyük onarım giderleri ve gayrımenkul büyük onarım giderleri olmak üzere toplam
6.604.000,00TL ödenek konulduğu görülmüştür.
09- YEDEK ÖDENEKLER:
Bu harcama kalemine, personel giderlerine yetmeyen ödenek için personel yedek ödeneği, kur
farklarını karşılama ödeneği, yatırımları hızlandırma ödeneği, öngörülmeyen giderler ödeneği, deprem
giderlerini karşılama ödeneği, yedek ödenek ve diğer yedek ödenekler olmak üzere toplam 7.500.000,00
TL ödenek konulduğu,
./..
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Sonuç olarak;
3- Gider Bütçesi ; Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali
01- Personel Giderleri
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.
03- Mal ve Hizmet Alımları
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
09- Yedek Ödenekler
harcama kalemlerinin toplam ödenek miktarları
görülmüştür.

20.118.000,00
3.788.500,00
32.450.500,00
4.539.000,00
6.604.000,00
7.500.000,00
75.000.000,00

olmak üzere
TL
olduğu

4- Gelir Bütçesi ; Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılmasının 1. düzeyine göre ödenek teklifleri icmali
1- VERGİ GELİRLERİ
3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
4- ALINAN BAĞIŞ,YARDIMLAR VE ÖZEL GELİRLER
5- DİĞER GELİRLER
6- SERMAYE GELİRLERİ
9- RED VE İADELER(-)
olmak üzere gelir kalemlerinin toplam

20.021.900,00
2.142.101,48
616.500,00
23.885.807,00
28.390.091,52
56.400,00
75.000.000,00 olduğu görülmüştür.

Plan Bütçe Komisyonumuzca 2017 Mali Yılına ait Tarife Cetvelleri İncelenmiş olup,
komisyonumuzca değişiklik aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 Ücret Tarifesinde:
4.Muayene Ruhsat (tetkik ücreti) 2017 yılı için 150 TL’den 140’ye
11.Tetkik Ücreti’ni 2017 yılı için 150 TL’den 140 ‘ye
12.FotoğrafTasdiği (beher daire için) 2017 yılı için 95 TL’ den 85 TL ‘ye
13.Yer Seçim Belge Ücreti 2017yılı için 120 TL’ den 107 TL’ye
17.Fen Eleman Kaydı 2017 yılı için 350TL’den 322 TL’ye
29.Merkezi Sistem Anten Yerinde İnceleme Ücreti 80TL’ den 73 TL’ye
30.Asansör Projesi İnceleme Ücreti 2017 yılı için 110 TL’den 100 TL’ye
36. Mevcut Binalara Düzenlenen Numarataj Belge Ücretini 2017 yılı için 40 TL’den 35TL’ye
indirilmesine
İmar Şehircilik Müdürlüğü (Harita Birimi) 2017 Yılı Ücret Tarifesinde :
1.Kot işlemleri bölümüne 2017 yılında f. maddesi eklemek suretiyle Reperli Krolü Tetkik Ücreti
olarak 75 TL alınmasına
İmar Şehircilik Müdürlüğü (Planlama Birimi) 2017 Yılı Ücret Tarifesinde:
1. Meclis Tetkik Ücretinin 2017 yılı için 887,00TL olarak bırakılmasına
Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Ücret Tarifesinde:
3.Suret Ücreti (Proje Boyutu m2)2017 yılı için
a) ozalit Çekimi 33TL. olarak
b) Onay Ücretinin 33 TL olarak bırakılmasına
14.Yer Görme veya Yerinde İnceleme Ücretinin 2017 Yılı için 82 TL olarak bırakılmasına
Mali Hizmetler Müdürlüğü(Gelir Birimi) 2017 Yılı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Harcı başlığı
altındaki h.Kantar ve Basküllerden alınan rakamın harç olması nedeniyle13.04.2005 tarihli BKK
gereğince 25 TL olarak bırakılmasına
./..
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Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2017 Yılı Ücretleri Tarifesinde:
Ekmek satış belge ücretinin 2017 yılı için 400TL’den 350TL’ye indirilmesine
Her türlü ruhsat müracaatında yerinde tetkik ve kontrol ücretini 2017 yılı için 250TL’ye
indirilmesini
Ruhsat suret ve Tasdik ücretinin 2017 yılı için 100TL’ ye indirilmesine
Sağlık İşleri müdürlüğü 2017 yılı cenaze nakil işlemleri ve sağlık tetkik harcı başlığının altında yer
alan Sağlık Belgesi Harç olması nedeniyle 13.04.2005 tarihli BKK gereğince 2,25 TL olarak
bırakılmasına karar verilmiş olup,
5- Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle
toplamları üzerinden birinci düzeyi
2017 YILI 3’ER AYLIK 1.DÜZEY GDER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

Sayfa1
I. 3 AYLIK

EKONOMİK KODLAMA

(OCAK-ŞUBAT-MART)

II AÇIKLAMA

I

II. 3 AYLIK

MİKTAR

III. 3 AYLIK

(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

MİKTAR

ORAN

IV. 3 AYLIK

MİKTAR

ORAN

(EKİM-KASIM-ARALIK)

MİKTAR

ORAN

ORAN

TOPLAM

1

PERSONEL GİDERLERİ

4.437.700,00

22,06

5.032.500,00

25,01

5.024.680,00

24,98

5.623.120,00

27,95

20.118.000,00

2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET P

927.695,00

24,49

927.695,00

24,49

966.555,00

25,51

966.555,00

25,51

3.788.500,00

3

MAL VE HİZMET ALIMLARI

8.138.825,00

25,08

8.061.025,00

24,84

8.138.025,00

25,08

8.112.625,00

25,00

4

FAİZ GİDERLERİ

5

CARİ TRANSFERLER

1.052.950,00

23,20

1.052.950,00

23,20

1.216.550,00

26,80

1.216.550,00

26,80

6

SERMAYE GİDERLERİ

1.651.000,00

25,00

1.651.000,00

25,00

1.651.000,00

25,00

1.651.000,00

25,00

7

SERMAYE TRANSFERLERİ

8

BORÇ VERME

9

YEDEK ÖDENEKLER

1.125.000,00

GİDER TOPLAMI

17.333.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
15,00

0,00

0,00

0,00

1.875.000,00

25,00

18.600.170,00

30,00

19.246.810,00

4.539.000,00
6.604.000,00
0,00

0,00

2.250.000,00

32.450.500,00
0,00

0,00

2.250.000,00

30,00

19.819.850,00

7.500.000,00
75.000.000,00

olduğu görülmüştür.
2017 YILI 3’ER AYLIK 1.DÜZEY GİDER AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI
Bağlantılı resim görüntülenemiyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmış
veya silinmiş olabilir. Bağlantının doğru dosya ve konuma işaret ettiğini
doğrulayın.

2017 YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

Sayfa1
I. 3 AYLIK

KODU
II AÇIKLAMA

I

II. 3 AYLIK

(OCAK-ŞUBAT-MART)

(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

MİKTAR

ORAN MİKTAR

IV. 3 AYLIK

III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
ORAN MİKTAR

(EKİM-KASIM-ARALIK)
ORAN MİKTAR

ORAN

TOPLAM

1

Vergi Gelirleri

4.108.422,00

20,56

7.395.582,50

37,00

2.597.767,50

13,00

5.884.928,00

29,44

19.986.700,00

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

533.500,37

25,00

513.738,36

24,07

335.880,22

15,74

750.882,53

35,19

2.134.001,48

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

154.125,00

25,00

154.125,00

25,00

154.125,00

25,00

154.125,00

25,00

616.500,00

5

Diğer Gelirler

7.629.841,40

31,96

7.934.182,80

33,24

7.849.066,40

32,88

459.616,40

1,93

23.872.707,00

6

Sermaye Gelirleri

11.355.736,61

40,00

5.678.118,30

20,00

5.678.118,30

20,00

5.678.118,31

20,00

28.390.091,52

GELİR TOPLAMI

23.781.625,38

21.675.746,96

16.614.957,42

12.927.670,24

olduğu görülmüştür.
Sonuç olarak; Balçova Belediyemizin 2017 Mali Yılına ait Gider ve Gelir Analitik Teklif
Bütçesi ve Tarife Cetvellerinin mevzuata uygun olarak 5018 sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol
Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve İçişleri Bakanlığının 2005/57 sayılı genelgesine uygun
biçimde hazırlandığı anlaşılmış olup, 2017 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Analitik Teklif Bütçesi ve
2017 yılı Tarife Cetvelleri Ak Parti Meclis Üyesi ve Komisyon Üyesi Sebahattin SOYTEMİZ’in
aşağıda belirtilen gerekçesiyle koyduğu muhalefet şerhine karşılık oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Muhalefet Şerhi:
5018 Sayılı kanunda bütçelerin kurumsal, işlevsel ve ekonomik sonuçların görülmesini
sağlayacak, gelir ve giderlerin ekonomik ve mali analizinin yapılmasına imkan verecek, hesap
verilebilirliği ve saydamlığı sağlayacak şekilde Maliye Bakanlığınca Uluslararası standartlara
uyumlu olarak belirlenen sınıflandırma sistemine göre hazırlanacağı ve uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır.
./..
Bağlantılı resim görüntülenemiyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmış
veya silinmiş olabilir. Bağlantının doğru dosya ve konuma işaret ettiğini
doğrulayın.

75.000.000,00
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Bu çerçevede oluşturulan Analitik Bütçe Sınıflandırılması; giderin (Kurumsal, fonksiyonel,
finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma) gelirin ve finansmanın sınıflandırılması olmak üzere 3
bölümden oluştuğundan, tarafımca bu 3 ana sınıflandırma çerçevesinde inceleme ve değerlendirme
yapılmıştır.
GİDER YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRME :
1-Özel Kalem Müdürlüğü'ne ayrılan ödenekten Temsil Tanıtım için yine bu yılda bütçeden
2.350.000,00 TL Ödenek ayrılmıştır. Balçova Belediyesinin içinde bulunduğu ekonomik tablo
ortadayken, Balçova'dan çok daha büyük olan metropol ilçelerde Örneğin Bornova'da bu rakam
2.000.000,00 TL'nin altında iken, Balçova'da 2.350.000,00 TL gibi ciddi bir rakamın sadece Sayın
Başkanın kullanımına tahsis edilmesine muhalefet ediyorum.
2-Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün Mal ve Hizmet Alımları Başlıklı 07.01.03.Ekonomik kodlu kısımda,
Mal ve Hizmet Alımlarına 174.000,00 TL ayrıldığı, bu bedelden Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet
Alımlarına 76.000,00 TL ayrıldığı, bu bedelin 41.000,00 TL'sinin Kırtasiye ve büro malzemesi
alımlarına,15.000,00 TL'sinin ise Kırtasiye alımlarına ayrıldığı görülmektedir. Sağlık
Hizmetlerinde çalışan personel sayısı göz önünde tutulduğunda,76.000,00 TL'lik ne gibi Kırtasiye
Hizmetine ihtiyaç duyulacağı tarafımca anlaşılamamıştır.
Yine Performans Programında da itiraz ettiğim üzere, Eğitim semineri için 2016 yılında
3.000,00 TL bütçe ayrılırken, bu sene 11.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Tek bir seminer için bu bedel
yüksek bir rakam olup, önceki senedeki rakamın yaklaşık 3,5 katıdır. Bu nedenle Sağlık İşleri
Müdürlüğü'ndeki Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları kalemine muhalefet ediyorum.
3-Fen İşleri Müdürlüğü'nün 03.5.5.Ekonomik Kodlu kısımda yer alan Kiralar için bütçeden
1.651.000,00 TL ödenek ayrılmasının fahiş olduğu kanaatindeyim. Çünkü Balçova Belediyesi
sınırları içerisinde yapılan yol, yol istinat duvarları ve kaldırım çalışmalarının tamamına yakını
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalar esnasında İzmir
Büyükşehir Belediyesinin araç ve gereci ile ekipmanı kullanılmaktadır. Bu sebeple her sene neden
bu kadar yüklüce iş makinesi kiralandığı da tarafımca anlaşılamamıştır. Belirttiğim sebeplerden
ötürü Fen İşleri Müdürlüğü'nün 03.5.5.kodlu kiralar başlıklı kısmına muhalefet ediyorum.
4-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 03.2.1 Başlıklı kısmında yer alan Kırtasiye ve Büro
Malzemesi Alımları başlıklı kısmında bütçeden 421.000,00 TL Ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin
sadece 300.000,00 TL'lik kısmı Baskı ve Cilt Gideri olarak ayrılmıştır. Acaba Kültür ve Sosyal işler
Müdürlüğü'nde her ay bir kitap ya da dergi basımı mı yapılmaktadır? Çünkü bütçeden ayrılan bu
ödenek ciddi bir rakamdır. Yine aynı müdürlük tarafından Müşavir firma ve kişilere yapılan
ödemeler olarak 2.412.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Bu bedel fahiş bir rakamdır ve kime nereye
ödenmek istediğinin bütçede ayrıntılı olarak açıklanması gerekmektedir.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden Temsil-Tanıtım gideri için, Başkanlık
makamına ayrılan Temsil-Tanıtım giderinin dışında bütçeden 40.000,00 TL daha ödenek
ayrılmıştır.
Yukarıda belirttiğim sebeplerden ötürü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Kırtasiye ve
Büro Malzemesi alımı ile Müşavir firma ve kişilere yapılacak ödemeler ile temsil tanıtım gideri
açısından muhalefet şerhi koyuyorum. 13/10/2016”
5-Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Hizmet Alımları başlıklı kısımda Müşavir firma ve kişiler için
bütçeden ayrılan 283.000,00 TL lik ödeme fahiştir. Bu nedenle Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce
Müşavir firma ve kişilere ayrılan ödeneğin miktarına muhalefet ediyorum.
2017 Mali Yılı Analitik Bütçesinin Gider Kaleminde; yukarıda ayrıntıları ile belirttiğim
gider kalemlerine muhalefet ediyorum.” denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı rapor okutturulup, meclisin görüşüne sunuldu ve üzerinde yapılan
müzakereler sonucunda ad okunmak suretiyle yapılan açık oylamada: kullanılan oy sayısının 23
olduğu görüldü ve:
./..
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Bütçe Kararnamesinin birinci maddesi Ak Parti grubunun 4 ret oyuna karşılık CHP grubunun 19
kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
Bütçe Kararnamesinin ikinci maddesi oybirliği ile kabul edildi.
Bütçe Kararnamesinin üçüncü maddesi Ak Parti grubunun 4 ret oyuna karşılık CHP grubunun 19
kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
Bütçe Kararnamesinin dördüncü, (Murat CİHAN toplantıya katıldı) beşinci, altıncı, yedinci
(Yılmaz EROĞLU toplantıdan ayrıldı) sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddesi oybirliği ile kabul
edildi.
2- Gider Bütçesi; Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali
01- Genel Kamu Hizmetleri
44.389.000,00
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
3.734.000,00
04- Ekonomik İşler ve Hizmetler
982.000,00
05- Çevre Koruma Hizmetleri
10.724.000,00
06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri
7.683.000,00
07- Sağlık Hizmetleri
349.000,00
08- Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri
4.914.000,00
10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yard.Hiz.
2.225.000,00 olmak üzere
ödenek miktarları
75.000.000,00 TL. Ak parti
grubunun 4 ret oyuna karşılık CHP grubunun 19 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
3- Gider Bütçesi ; Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre Ödenek Teklifleri İcmali
01- Personel Giderleri
20.118.000,00
02- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gid.
3.788.500,00
03- Mal ve Hizmet Alımları
32.450.500,00
05- Cari Transferler
4.539.000,00
06- Sermaye Giderleri
6.604.000,00
09- Yedek Ödenekler
7.500.000,00 olmak üzere
harcama kalemlerinin toplam ödenek miktarları
75.000.000,00 TL Ak parti
grubunun 4 ret oyuna karşılık CHP grubunun 19 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
4- Gelir Bütçesi ; Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılmasının 1. düzeyine göre ödenek teklifleri icmali
1- VERGİ GELİRLERİ
3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
4- ALINAN BAĞIŞ,YARDIMLAR VE ÖZEL GELİRLER
5- DİĞER GELİRLER
6- SERMAYE GELİRLERİ
9- RED VE İADELER(-)
olmak üzere gelir kalemlerinin toplam
edildi.

20.021.900,00
2.142.101,48
616.500,00
23.885.807,00
28.390.091,52
56.400,00
75.000.000,00 oybirliği ile kabul

2017 Mali Yılına ait Tarife Cetvellerindeki :
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2017 Ücret Tarifesinde:
4.Muayene Ruhsat (tetkik ücreti) 2017 yılı için 150 TL’den 140’ye
11.Tetkik Ücreti’ni 2017 yılı için 150 TL’den 140 ‘ye
12.FotoğrafTasdiği (beher daire için) 2017 yılı için 95 TL’ den 85 TL ‘ye
13.Yer Seçim Belge Ücreti 2017yılı için 120 TL’ den 107 TL’ye
17.Fen Eleman Kaydı 2017 yılı için 350TL’den 322 TL’ye
29.Merkezi Sistem Anten Yerinde İnceleme Ücreti 80TL’ den 73 TL’ye
30.Asansör Projesi İnceleme Ücreti 2017 yılı için 110 TL’den 100 TL’ye
./..
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36. Mevcut Binalara Düzenlenen Numarataj Belge Ücretini 2017 yılı için 40 TL’den 35TL’ye
indirilmesi,
İmar Şehircilik Müdürlüğü (Harita Birimi) 2017 Yılı Ücret Tarifesinde :
1.Kot işlemleri bölümüne 2017 yılında f. maddesi eklemek suretiyle Reperli Krolü Tetkik Ücreti
olarak 75 TL alınması,
İmar Şehircilik Müdürlüğü (Planlama Birimi) 2017 Yılı Ücret Tarifesinde:
1. Meclis Tetkik Ücretinin 2017 yılı için 887,00TL olarak bırakılması,
Fen İşleri Müdürlüğü 2017 Yılı Ücret Tarifesinde:
3.Suret Ücreti (Proje Boyutu m2)2017 yılı için
a) ozalit Çekimi 33TL. olarak
b) Onay Ücretinin 33 TL olarak bırakılması,
14.Yer Görme veya Yerinde İnceleme Ücretinin 2017 Yılı için 82 TL olarak bırakılması,
Mali Hizmetler Müdürlüğü(Gelir Birimi) 2017 Yılı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Harcı başlığı
altındaki h.Kantar ve Basküllerden alınan rakamın harç olması nedeniyle13.04.2005 tarihli BKK
gereğince 25 TL olarak bırakılması,
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2017 Yılı Ücretleri Tarifesinde:
Ekmek satış belge ücretinin 2017 yılı için 400TL’den 350TL’ye indirilmesi,
Her türlü ruhsat müracaatında yerinde tetkik ve kontrol ücretini 2017 yılı için 250TL’ye
indirilmesi,
Ruhsat suret ve Tasdik ücretinin 2017 yılı için 100TL’ ye indirilmesi,
Sağlık İşleri müdürlüğü 2017 yılı cenaze nakil işlemleri ve sağlık tetkik harcı başlığının altında yer
alan Sağlık Belgesi Harç olması nedeniyle 13.04.2005 tarihli BKK gereğince 2,25 TL olarak
bırakılması şeklinde komisyonca belirlenen değişikliklerle beraber 2017 Mali Yılına ait Tarife
Cetvelleri oy birliği ile kabul edildi.
5- Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle
toplamları üzerinden birinci düzeyi
2017 YILI 3’ER AYLIK 1.DÜZEY GDER AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
2017 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

Sayfa1
I. 3 AYLIK

EKONOMİK KODLAMA
II AÇIKLAMA

I

II. 3 AYLIK

(OCAK-ŞUBAT-MART)

MİKTAR

III. 3 AYLIK

(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL

(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

MİKTAR

ORAN

IV. 3 AYLIK

MİKTAR

ORAN

(EKİM-KASIM-ARALIK)

MİKTAR

ORAN

ORAN

TOPLAM

1

PERSONEL GİDERLERİ

4.437.700,00

22,06

5.032.500,00

25,01

5.024.680,00

24,98

5.623.120,00

27,95

20.118.000,00

2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET P

927.695,00

24,49

927.695,00

24,49

966.555,00

25,51

966.555,00

25,51

3.788.500,00

3

MAL VE HİZMET ALIMLARI

8.138.825,00

25,08

8.061.025,00

24,84

8.138.025,00

25,08

8.112.625,00

25,00

4

FAİZ GİDERLERİ

5

CARİ TRANSFERLER

1.052.950,00

23,20

1.052.950,00

23,20

1.216.550,00

26,80

1.216.550,00

26,80

6

SERMAYE GİDERLERİ

1.651.000,00

25,00

1.651.000,00

25,00

1.651.000,00

25,00

1.651.000,00

25,00

7

SERMAYE TRANSFERLERİ

8

BORÇ VERME

9

YEDEK ÖDENEKLER

1.125.000,00

GİDER TOPLAMI

17.333.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
15,00

0,00

0,00

0,00

1.875.000,00

25,00

18.600.170,00

19.246.810,00

30,00

./..

6.604.000,00

0,00

2.250.000,00
19.819.850,00

2017 Yılı 3’er Aylık 1. Düzey Gider Ayrıntılı Harcama Programı, Ak parti grubunun 4 ret oyuna
karşılık CHP grubunun 19 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Bağlantılı resim görüntülenemiyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmış
veya silinmiş olabilir. Bağlantının doğru dosya ve konuma işaret ettiğini
doğrulayın.

4.539.000,00

0,00

0,00

2.250.000,00

32.450.500,00
0,00

30,00

7.500.000,00
75.000.000,00
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2017 YILI 3’ER AYLIK 1.DÜZEY GİDER AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI
2017 YILI FİNANSMAN PROGRAMI
KURUM : BALÇOVA BELEDİYESİ(46.35.06)

Sayfa1
I. 3 AYLIK

KODU
II AÇIKLAMA

I

II. 3 AYLIK

(OCAK-ŞUBAT-MART)

(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)

MİKTAR

ORAN MİKTAR

IV. 3 AYLIK

III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
ORAN MİKTAR

(EKİM-KASIM-ARALIK)
ORAN MİKTAR

ORAN

TOPLAM

1

Vergi Gelirleri

4.108.422,00

20,56

7.395.582,50

37,00

2.597.767,50

13,00

5.884.928,00

29,44

19.986.700,00

3

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

533.500,37

25,00

513.738,36

24,07

335.880,22

15,74

750.882,53

35,19

2.134.001,48

4

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

154.125,00

25,00

154.125,00

25,00

154.125,00

25,00

154.125,00

25,00

616.500,00

5

Diğer Gelirler

7.629.841,40

31,96

7.934.182,80

33,24

7.849.066,40

32,88

459.616,40

1,93

23.872.707,00

6

Sermaye Gelirleri

11.355.736,61

40,00

5.678.118,30

20,00

5.678.118,30

20,00

5.678.118,31

20,00

28.390.091,52

GELİR TOPLAMI

23.781.625,38

21.675.746,96

16.614.957,42

12.927.670,24

2017 Yılı 3’er Aylık 1.Düzey Gider Ayrıntılı Finansman Programı, oybirliği ile kabul edildi.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı
İmza

Sibel GERDAN
Katip-Üye
İmza

İlter GÜVENTÜRK
Katip-Üye
İmza

Bağlantılı resim görüntülenemiyor. Dosya taşınmış, yeniden adlandırılmış
veya silinmiş olabilir. Bağlantının doğru dosya ve konuma işaret ettiğini
doğrulayın.

Mehmet Ali ÇALKAYA
Meclis Başkanı

75.000.000,00

