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Tahir BUYUKAKIN 

Kocaeli Buytiksehir Belediye Baskani 

Degerli hemserilerim, 

Kiymetli meclis tiyeleri, 

insan odakli ve siirdiiriilebilir hizmet anlayisi ile yiiriittiigiimiiz yatirim ve hizmetlerimizle 
markasin1 birlikte inga ediyoruz. 2021 yilinda da vatandaslarimizin refahi ve 

mutlulugu igin tiim imkanlarimizi seferber ederek Kocaeli'nin Tiirkiye'nin ornek kentleri arasinda 
olmastiigin var giictimiizle calistik. 

Kocaeli siirekli biiyiiyor. Niifus yogunlugu arttyor, ihtiyaglar gogaliyor. Bunun iizerine diinyamizda 
yasanan kiiresel iklim sorunlari tilkemizi de etkiliyor. Ayrica hizla degisen diinyaya uyum saglama 
biiyiik 6nem arz ediyor. Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi olarak insan odakli yonetim anlayisi ve 
surdiiriilebilirlik ilkesiyle gerek diinya gerek iilkemiz gapinda yasanilan bu doniisiimden alnimizin 
aki ile ciktik. 

Gazi Mustafa Kemal Atatiirk'tin dedigi gibi “Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardir. Bu 
millete hizmet eden onun efendisi olur” prensibinden hareketle 2021 yilini geride biraktik. insan 
odakli, yenilikgi proje ve hizmetlerle “Marka Sehir Kocaeli" hedefi yolunda 6nemli adimlar attik. 
Sanayinin baskenti kimliginden; sporun, tarimin, kiltiiriin, gevrenin baskenti Kocaeli kimligine 
geciste Turkiye'ye Ornek yatirimlar hayata gecirdik. Ulasimdan altyapiya, sagliktan sosyal 
hizmetlere, spordan sanata kadar kentimize vizyon katacak birgok yeni yatirim sagladik. 

Diinya Kenti Kocaeli hedefi dogrultusunda Kocaelimize kazandirdigimiz bu hizmetlerimizi 
katilimci bir anlayigla hayata gecirdik. Vatandaslarimizin destekleri, giktigimiz bu yolda en biiyuik 
iticl giiclimiiz oldu. Kentimizin daha yasanabilir, daha nefes alan, mavi bayrakli plajlariyla 
donatilmis, yesilin her tonuyla bezenmis bir Kocaeli olmasi tiim sehrin eseri. Guglii Turkiye ve 
dinya kenti Kocaeli icin birlik ve beraberlik iginde daha nice basarili hizmet yillari dilegiyle... 

Bu vesile ile bize duyduklari giivenle galigsmalarimiza ivme kazandiran degerli hemsehrilerime, 
mesai arkadaslarima, meclis Wyelerimize ve “2021 Yili Faaliyet Raporu"nun hazirlanmasinda 
emegi gegen herkese tesekkiirlerimi sunuyor, hayata gecirdigimiz tim projelerin hayirlara vesile 
olmasini temenni ediyorum. 

Dog. Dr. Tahir BUYUKAKIN 

Kocaeli Biiyliksehir Belediye Baskani
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A.Misyon ve Vizyon C.Yetki, Gérev ve Sorumluluklar AZ A- Giiclii ve lyilestirilecek Yonler 2 
B.Temel Degerlerimiz D.idareye Iliskin Bilgiler ary B- Firsatlar ve Tehditler Ea 

( I].AMAG VE HEDEFLER Ea (_V.ONERI VE TEDBIRLER Ezy 

A-idarenin Amag ve B-Temel Politikalar ve 

Hedefleri Oncelikler 

( II. FAALIYETLERE ILISKIN BiLGi ( . . VI.EKLER 
VE DEGERLENDIRMELER zw Ey 

A- Mali Bilgiler 

B- Performans Bilgileri 

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 

(1.1. KENTSEL DONUSUM ( 1.2. TOPLUMSAL DONUSUM 

Ulagim Hizmetlen cy Kiltiir ve Turizm Hizmetleri 
Surdirtlebilir Gevre Hizmetleri Genclik, Spor ve Egitim 

imar ve Sehircilik Hizmetleri Hizmetleri 7m 
Kirsal ve Tarimsal Hizmetler Saglik ve Sosyal Hizmetler 

Afet Yonetimi Hizmetleri 

Kent ve Toplum Dizeni Hizmetleri 

1.3. KURUMSAL DONUSUM ( isTiRAKLER VE = 
263 Kurumsal Yonetim Hizmetleri 

Akilli Sehir Hizmetleri 293 

  

2. Performans Sonuclar! Tablosu yy 

3. Performans Sonuclarinin Degerlendirilmesi = £2 

4. Performans Bilgi Sisteminin Degerlendirilmesi 

 



Mosse ieee: 
Kamu mali yonetimi alaninda gerceklestirilen reformlarin yasal cergevesini 

olusturan “5018 Sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu” ile kamu 

kaynaklarinin etkili, ekonomik ve verimli kullaniminin yani sira mali 

saydamlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri Gne cikmaktadir. Bu ilkelerin 

uygulanabilmesini saglamak Uizere kamu mali yonetim sistemimize dahil 

edilen temel araclardan biri de temel unsurlari stratejik plan, performans 

program ve faaliyet raporu olan performans esasli biitgeleme sistemidir. 

Stratejik plan ve performans programlari ile kamu idarelerinin temel politika 

hedefleri ve bunlarin kaynak ihtiyaclar! arasinda baglanti kurulmakta; 

OngGrilen hedeflere iliskin gergeklesmeler ise faaliyet raporlari araciligiyla 

kamuoyu ile paylasilmaktadir. 

5018 Sayili Kamu Mali YOnetimi ve Kontrol Kanununun)41'inci maddesi ile 

kamu idarelerinin stratejik planilama ve performans programlari uyarinca 

yurutilen faaliyetleri, belirlenmis performans gostergelerine gore, hedef ve 

gercgeklesme durumu ile meydana gelen sapmalarin nedenlerini agiklayacak 

ve idarenin faaliyet sonugclarini gésterecek sekilde faaliyet raporu 

hazirlamalart hikme baglanmis; bu raporlarda yer alacak hususlar, 

raporlarin hazirlanmasi, ilgili idarelere verilmesi, Kamuoyuna aciklanmasi ve 

bu islemlere iliskin sUreler ile diger usul ve esaslar Maliye Bakanlig! 

tarafindan cikarilan ve 17 Mart 2006 tarihli ve 26.111 sayili Resmi Gazete’de 

yayimlanarak yiirlirliige giren “Kamu idarelerince Hazirlanacak Faaliyet 

Raporlari Hakkinda Yonetmelik” ile belirlenmistir. 

5393 sayili Belediye Kanununun 56'nci maddesi ile Belediye Baskani, 5018 

sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanununun 41'inci maddesinin 4'Uncii 

fikrasinda belirtilen bigimde faaliyet raporunu hazirlar. Faaliyet raporunda, 

bagli kurulus ve isletmeler ile belediye ortakliklarina iliskin s6z konusu bilgi 

ve degerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu Nisan ay toplantisinda 

belediye baskani tarafindan meclise sunulur. 

2020-2024 Yili Stratejik Planimizin uygulanmasinin ikinci yilt olan 2021 

yilinda, stratejik planimizda da yer verdigimiz temel degerlerimiz 

dogrultusunda faaliyetlerimiz; verimli, etkili, sUrdUrtlebilir bigimde 

hizmetlerin sunulmasina ve kaynaklarin etkin kullanimina destek saglamak 

Uzere planianmakta ve sorumluluk ilkesi bilinciyle gerceklestirilmektedir.   
ISFeRTRSY (el (= sye AT ee



Katilimci bir yonetim anlayistyla, \ f 
adaletten, verimlilikten ve yagam 

kalitesinden 6dUn vermeden, insanimizi, 
Gevremizi ve toplumsal degerlerimizi > 
ekonomik zenginlikle bulusturan 

hizmetleri sunmaktir. 

Kocaeli'yi, yasam kalitesiyle imrenilecek, 
yasamaktan mutluluk ve gelecek 

nesillere devretmekten gurur duyulacak, 
diinyaca taninan bir kérfez sehrine of > \ 

donusttren model bir belediye olmaktir.   

SFI). ate] 10) eB OTe)  



Tasinmaz Tablosu 

= =n 

C _ Vet ki G O rev ve 1.1.1.1. Hizmet Binalari 583.768,72 28 

yp 1.1.2.2. ilkégretim Okullar! 3.324,98 2 

  

1.1.2.3. Ortadgretim Okullart 193,37 1 

So ru mM | U | U ki al r 1.1.2.4. Universite, Akademi, Enstitii ve Yiiksekokul Binalari 12.473,50 1 

1.1.3.1. Saglik Evleri 1.426 1 

1.1.3.2. Saglik Ocaklart 353,78 1 

Belediyemiz, 5216 sayili Buyliksehir Belediye Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu ve 5018 1.1.4.10. Miizeler, Sanat Galerileri 9.15483 16 

sayili Kamu Mali Yonetimi ve Kontrol Kanunu'nda belirtilen gorev, yetki ve sorumluluklar ile 1.1.4.11. ibadet Yerleri 6.795,82 4 
3.626 km? alanda, 2.033.441 kisiye hizmetlerini surdirmektedir. . 

1.1.4.12. Egitim ve Dinlenme Binalar1 9.874,72 4 

1.1.4.13. Diigiin, Toren ve Konferans Salonlari 72.568,86 16 

1.1.4.3. Kres ve Giindiiz Bakimevleri 3.527,17 2 

1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonlari ve Stiidyolari 8.288,62 1 
1 | 

= = 7 7 1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanlari 149.950 1 

D ™ | a reye | IS | Nn B | g | eG r 1.1.5.1. Spor Sahalari 106.070,34 8 

1.1.5.2. Spor Salonlari 38.990,42 4 

1.1.5.3. Stadyumlar 12.421,92 1 

] Fj ik y 1.1.6.2. Oteller 97.165,44 2 

-riZIKSe apl 1.1.7.2. Diger Konutlar - 102 

ao oe ee eee 1.1.9.1. Aligveris ve is Merkezleri 139.332,71 7 
13/09/2006 tarihli ve 2006/10970 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yurirlige konulan Kamu 
: : . Hee v oe sews . 1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar 25.723,34 3 
Idarelerine Ait Tasinmazlarin Kaydina lligkin Yonetmeligin Ek-1 Kayit Planinda belirtigi sekilde — 
tiim tasinmazlarimizin kayit tiirleri belirlenmistir. 1.1.9.5. Dikkan ve Isyeri 80.035,00 637 

1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar 28.727,77 4 

Belediyemiz tarafindan faaliyet ve hizmetlerin yuruitilmesi amaciyla kullanilan tagsinmazlara 1.2. Arsalar 2 635.503,84 1.423 

ait tablo yan tarafta yer almaktadir. 
y y 1.3.1. Tarla 20.783.634,23 880 

1 i 1.3.2. Bag Bahce 259.307,20 150 

eel Cb i. > @ 4 a Eine, = Com Fi ! Figg Mal 2 age “ ag? ' - s ee 1.3.4. Tarim Disi Alanlar 531.546,34 133 

eee ae ee : > i apPr . . - 1.3.5. Agaglandirilmis Alanlar 417.264,14 87 

of a i J ba = ; a get Aagt 1.5 Yeralti ve Yeriistii Diizenleri 3.421,93 9 

2 " | i eae eta i. ee ‘ar 1.5.2. Enerji Nakil Hatlart 20.457,49 49 

1.5.3. Su isale Hatlart 51.913,81 74 

1.5.7. Yollar 215.541,04 263 

1.5.8. Sulama Kanallari 636,93 5 

1.5.10.1. Barajlar 1.770.586,49 114 

1.5.10.3. Goletler 414.992,03 28 

1.5.13. iskeleler 818,23 1 

1.5.16.2. Metro Hatlari ve istasyonlari 19.759,45 4 

1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar) 27.694,80 4 

TOPLAM 28.543.245,26 4.070 

Kaynak: Emlak ve istimlak Dairesi Baskanligi



Tasinirlar 
Belediyemiz biinyesinde kiralama ve satin alma seklinde arag tedariki olup, kullanilmakta 
olan tasinirlara ait tablo agagida yer almaktadir. 

Tasinir Tablosu 

2 - Yolcu Gemisi 2 

Deniz Kirliligi Kontrol Gemisi ] 1 

Deniz Ugagi - 1 1 

Kontrol Botu (Tekne) 4 4 

Deniz Siipiirgesi 1 3 4 

Amfibi Deniz Araci 5 5 

Yolcu Motoru 3 3 

Cekici 8 8 

Kurtarma Araci 29 29 

Kar Temizleme Araci 4 4 

Ambulans = 25 25 

Otobiis 34 23 57 

Cenaze Nakil Araci 31 6 37 

Arazoz 34 34 

Kamyon + Tanker 62 1 63 

Kamyonet 24 203 227 

Minibiis+Midibiis 8 52 60 

Binek Oto 1 130 131 

Motosiklet 20 = 20 

Binek Arazi Tasit 7 - 7 

Yol Siipiirme Araci 13 - 13 

Traktor 4 - 4 

Romork 10 = 10 

Kazici ve Yikleyici 59 - 59 

Forklift 4 = 4 

Asfalt Dok. Araci 7 = 7 

Silindir 23 = 23 

Kum Temizleme Aract 1 = 1 

Tramvay 18 > 18 

Bakim Araci 1 = 1 

Yol Gizgi Araci 2 - 2 

Sepetli Ara¢ 29 - 29 

Hafif Ticari Arag - 151 151 

Trafik Gekme Araci 11 - 11 

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi 

2 - Orgiit Yapisi 

5393 sayili Belediye Kanununa gore Belediye idaresi; Belediye Meclisi, Belediye Enciimeni ve 

Belediye Baskanindan olusmaktadir. 

Belediye Baskani 

Belediye Baskani, Belediye idaresinin basi ve tiizel kisiliginin temsilcisidir. Buyiiksehir 

belediyesi sinirlari igindeki segmenler tarafindan dogrudan secilmektedir. Kocaeli 

Buyiiksehir Belediye Baskani; belediyenin stratejik plana uygun olarak y6netilmesinden, 

belediye kaynaklarinin sevk ve idaresinden, Belediye Meclisinin ve Belediye Enciimenin 

aldigi kararlari uygulanmasindan sorumludur. 

Belediye Meclisi 

Kocaeli Buyiiksehir Belediye Meclisi, 5216 sayili Biyiikse-hir Belediyesi Kanununun 12. 

maddesi geregi Buyiiksehir Belediyesinin karar organidir. 2972 sayili kanunda géste-rilen 

esas ve usullere gore secilen liyelerden olusur. 

Kocaeli Buyiiksehir Belediye Baskani ve ilce belediye baskanlartyla birlikte toplam 81 meclis 

liyesi (izmit 8, Gebze 8, Gélciik 7, Darica 7, Kérfez 7, Derince 7, Kartepe 7, Cayirova 7, 

Basiskele 6, Karamirsel 6, Kandira 6, Dilovasi 4) mevcuttur. Kocaeli Biiytiksehir Belediye 

Meclisi, her ayin ikinci haf-tas! Gnceden Meclis tarafindan belirlenen giinde mutat yerinde 

toplanir. (5216 sayili Kanun, 13'tincti madde) 

Belediye Meclisi, 5393 sayil1 Belediye Kanununun 18'inci maddesinde yer alan gérevleri 

yapmakla yikimlidir. Stratejik plan ve faaliyet raporlarinin onaylanmasi, bUtge ve 

performans Olc¢utlerinin belirlenmesi, biitge ve kesin hesabi kabul etmek, il gevre diizeni 

planinin ve imar planlarinin onaylanmasi gibi genel hizmetlerin yaninda borg¢lanmaya karar 

vermek, tasinmaz mal alimina, satimina, takasina, tahsisi gibi kararlar almak bu g6revlerden 

bazilaridir. 

Kocaeli Buyiiksehir Belediye Meclisi Kararlari, 5216 sayili Buyiksehir Belediyesi Kanununun 

14'uncti maddesi geregi kesinlestigi tarihten itibaren en ge¢ yedi giin icinde yururliige 

girmek tizere Kocaeli Valiligi’ne teslim edilir. Kocaeli Buyiksehir Belediye Meclisi, 5216 sayill 

Buyiiksehir Belediyesi Kanununun 15'inci maddesine gore cesitli ihtisas komisyonlari 

kurmustur. Meclis Uyelerimizin tamami cesitli kKomisyonlarda goérev yapmakta olup, bu 

komisyonlar: Gevre ve Saglik Komisyonu, Egitim, Kultur, Genglik ve Spor Komisyonu, Hukuk 

Komisyonu, Imar ve Bayindirlik Komisyonu, isimlendirme Komisyonu, Plan ve Biitce 

Komisyonu, Sosyal Hizmetler ve Halkla iliskiler Komisyonu, Toplumsal Firsat Esitligi ve 

Engelliler Komisyonu, Ulasim Komisyonu'dur.
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Belediye Enciimeni 

5216 sayili Buyuiksehir Belediye Kanununun 16'nci maddesi geregince; Buyiiksehir Belediye 
Enctimeni, Belediye Baskaninin baskanliginda, Belediye Meclisinin kendi yeleri arasindan 
bir yil igin gizli oyla segecegi bes tye ile bir Genel Sekreter, biri Mali Hizmetler Birimi Amiri 
olmak izere Belediye Baskaninin her yil birim amirleri arasindan segecegi bes Uyeden 
olusur. 

Belediye Enciimeni 2886 sayili Devlet ihale Kanunu uyarinca ihale komisyonu olarak gérev 
yapar. Oylarin esitligi durumunda baskanin bulundugu taraf gogunluk sayilir. Gekimser oy 
kullanilamaz. 

5393 sayili Belediye Kanununun 34'tincti maddesine gore Belediye Enctimeni; Stratejik plan 
ve yillik galigma program ile biitce ve kesin hesabi inceleyip belediye meclisine gris bildirir, 
yillik galisma programina alinan islerle ilgili kKamulastirma kararlarini alir ve uygular, 
Ongoriilmeyen giderler 6deneginin harcama yerlerini belirler, kKanunlarda Gng6rillen cezalari 
verir, vergi, resim ve hargclar diginda kalan dava konusu olan Belediye uyusmazliklarinin 
anlasma ve tasfiyesine karar verir, tasinmaz mal satimina, trampasina ve tahsisine iliskin 
meclis kararlarini uygular; suresi Ug yill gegmemek uzere kiralanmasina karar verir. 

Kocaeli Buyiiksehir Belediye Encimeni 

  

2021 Faaliyet Raporu 

Kurumsal Yap! 

Belediyemizde; baskan, genel sekreter, genel sekreter yardimcilari, daire baskanlari, 
midirler, sefler, memur, iscgi ve sOzlesmeli personelden olusan hiyerarsik bir yap! 
bulunmaktadir. 

Genel Sekreterlik, Teftig Kurulu Baskanligi, Danismanlar ve Ozel Kalem Miidiirliigii dogrudan 
Belediye Baskanina; Ulasim Koordinasyon Merkezi (UKOME), Altyap! Koordinasyon Merkezi 
(AYKOME), genel sekreter yardimcilari ve 1. Hukuk Misavirligi genel sekretere baglidir. 

Kurumda 1 genel sekreter, 3 genel sekreter yardimcisi, 21 daire baskanligi ve 94 sube 
miudiurligii bulunmaktadir. 

Ulasim Koordinasyon Merkezi (UKOME) 

5216 sayilit Buylksehir Belediyesi Kanununa dayanilarak Belediyemiz biinyesinde kurulan 
ulasim ve trafigin dizenlenmesi, yolcu tasima Uucretlerinin ve toplu tasima araclarinin hat ve 
guzergahlarinin belirlenmesinde kararlar alan birimdir. 

Altyap! Koordinasyon Merkezi (AYKOME) 

Belediye Baskani veya gorevlendirdigi kisinin baskanliginda toplanan, yonetmelikle 
belirlenen kamu kurum ve kuruluslari ile 6zel kuruluslarin temsilcilerinin katildigi, alt yapi 
hizmetlerinin koordinasyon iginde yiiruittlmesini saglayan bir koordinasyon kuruludur. 

Ozel Kalem Miidiirliigii: Belediye Baskaninin giinliik ve haftalik program akislart 
olusturulmaktadir. Baskanimizin tim randevu, ziyaretgi ve telefon trafigi ve bizzat katildig! 
programlar organize edilmektedir. Gerek resmi gerekse resmi olmadan birimimize 
ulastirilan dilekgelere, ivedi bir bigimde cevap verilerek sorunlarin giderilmesi ve isteklerin 
yerine getirilmesi saglanmaktadir. Bu dogrultuda 2021 yilinda; 240 randevu talebi 
degerlendirilerek Baskanimiz ile gdriigmeleri saglanmis, Belediyemiz biinyesinde 278 
toplantiya istirak edilmistir. Ayrica gerek kamu gerekse 6zel gerceklestirilen 86 agilis, toren 
ve organizasyon programlarina katilim saglanmis, sehrin sosyal hayatina katki saglayan 
Sivil Toplum Kuruluslari, Kamu Kurum ve Kuruluslarina 115 ziyaret gerceklestirilmistir. 
Ayrica kurum disinda 292 ziyaret ve programa katilinmis, basin ve medya iliskileri 
kapsaminda 7 rdportaj yapilmistir. 

Teftis Kurulu Baskanligi: Buyiiksehir Belediye Baskaninin emri ve onay! ile Teftig Kurulu 
Baskaninin goreviendirme emri Uzerine Baskan adina; Belediye birimleri ve bagli kurulusu 
(iSU) ile belediye istiraklerinin faaliyetleri ve personeli ile ilgili her tiirlii inceleme, arastirma, 
teftis ve sorusturmay! yapmakla g6revli ve sorumlu birimdir. Bu dogrultuda 2021 yili 
igerisinde; genel teftis, inceleme, arastirma, 6n arastirma, disiplin sorusturmasi ve On 
inceleme olmak Uzere toplam 53 adet rapor tanzim edilmistir. Genel teftis, inceleme, 
arastirma ve On inceleme ile ilgili 9 dosyada ise sureg devam etmektedir. 

I. Hukuk Misavirligi: Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesinin idari organi olup Buyiiksehir 
Belediye Baskani adina hukuki konulara iliskin igslemleri yapmaktadir. Belediyemiz 
tarafindan veya Belediyemiz aleyhine agilan davalarla icra takiplerini Belediyemizin vekili 
olarak adli idari ve mali kaza mercileri hakem veya hakem heyeti nezdinde takip ve 
sonuclanmasini saglayarak bunlarin dosyalarini diizenleyerek kayitlarini tutmaktadir. Bu 
amagla 2021 yiliigerisinde 617 adet dava sonuclanarak karara ¢ikmistir. Bu davalarin 372'si 
lehte, 184'U aleyhte, 61'iise kismen lehte sonuclanmistir. 
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Giivenlik ihtisas Zabita Trafik Zabita 
ube Miidiirliigii ube Miidiirliigii ube Miidiirliigii $ g 

Arsiv Enciimen Meclis Yaz1 isleri 
Sube Miidiirliigii yy Sube Miidiirliigii my Sube Miidiirliigii jy Sube Miidiirliigii 

  

    

  
  

      

            

   

  

   

     

Enerji, Aydiniatma . Yap isleri 
i Tesisler 

ve Mek. isl aay Kontrol 
Sube Miidirligi ube ML UTUG ere cr 

cae Witte soci Decne att ven 
Sube Miidiiliigi: [J sube Midirliga [MJ Sub Mudtirligt Pm ce wiiaiinigis Ml] sube Miidirligi 3 

ewe Pn. Mezarlik Park Bahce Bak. fil Park Bahce ida. Ml Park Bahce Yap. 
Sube Miiiirligji Sube Miidiirliigi’ jy Sube Miidiirliigii jy Sube Miidiirliigi: jy Sube Miidiirliigii 

Kirsal Hizm. Muhtarliklar ams 
Sube Miidiirliigii Ij Sube Miidiirliigii Sube Miidiiligii 

idari isler ihale Satinalma ae etene 
Sube Miidiirliigti gy Sube Miidiirliigii jy Sube Miidiirliigii Sube Miidirligi 

Deniz Ulasim Trafik Yonetimi Toplu Tasima UKOME Otobiis isletmesi Ulasim idare Ulasim Planlama 
Sube Miidiirliigii jy Sube Miidiirliigii jy Sube Miidiirliigi: jy Sube Miidiirliigii fy Sube Miidiirliigii I] Sube Miidiirliigii IY Sube Miidiirliigii 

Hafriyat . oo, Kentsel Déniisiim - Tarihi Mekanlar Zemin 

Denetim ete ae ve Gelisim Planiama i ve Kent Estetigi ™ Deprem inceleme 
Sube Miidiirligii GU Py Sube Miidiirligt MI subemuduruga fi 5" sube Miidiirliigii JM) Sube Miidirliigi 

Asfalt Uretim Fen isleri ihale isleri Makine ' Yol Bakim Yol, Koprii Yol, San. 
ve Laboratuar nate idare Kesin Hesap Ikmal aor Onarim ve Yapim Etiit ve Proje Yap. Kont. 

Sube Miidiirliigii Sube Miidiirliigii J} Sube Miidiirliigi: J Sube Miidiirliigii 9 Sube Miidiirliigii J} Sube Miidiirliigii J} Sube Miidiirliigii 

Emlak Yonetimi Kamulastirma as 
Sube Miidiirliigt’ gy Sube Miidiirliigii Sube Miidiiligii 

ao Gevre Koruma ve Deniz ve Ruhsat ve 
Riana Iklim Degisikligi — Kiyi Hizmetleri Denetim Seat 

5 Sube M i BM Sube Miidiirliigii I} Sube Miidiirliigii § 3 

Strateji 

Gelistirme 

Sube Miidiirliigii 

Biitce Sube Gelir Sube faawe elite Muhasebe On Mali Kontrol 
ay a eee pe areas Sube ae apap 

Miidiirliigii Miidiirliigii Miidirligi Sube Miidiirliigii Ij Sube Miidiirliigii 

  

Kent Politikalart 
  ve Arastirmalart 

Sube Miidiirliigii 

    

  

     

Haller istirakler Terminaller 

Sube Koordinasyon Sube 
Miidiirliigii Sube Miidiirliigii Miidiirliigii 

Kaynak: insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligi



2021 Yilinda Organizasyonda Yapilan Degisiklikler 

Belediyemiz Meclisinin 16.02.2021 tarihli ve 110 No.lu kararina istinaden, Gevre Koruma ve 

Kontrol Dairesi Baskanligina bagli Cevre Koruma Sube Midiirliigtintin isminin Gevre Koruma ve 
iklim Degisikligi Sube Miidiirliigii olarak dedistirilmis, Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi 

biinyesinde Sifir Atik Sube Midiirliigii adinda yeni bir mUdiirliik kurulmasina karar verilmistir. 

3-Bilgi ve Teknolojik 

Kaynaklar 

Belediyemizde benimsenen hizmet sunma anlayisinda iletisime ve teknoloji kullanimina biyuk bir 
Onem verilmektedir. Hizmet binamizda Ust duizey bilgi teknolojileri, arag ve gerecleri de bu 

baglamda kullanilmaktadir. 

Kurum agini ve bilgisayarlarinit korumak zere en giincel giivenlik donanimlari ve yazilimlari 
kullanilmaktadir. Basta sunucu sistemleri olmak tizere, kullanicilarin internet trafiginin yonetimi 

saglanarak yetkisiz erisimler kontrol altinda tutulmaktadir. 

Belediyemiz giris ve cikislarinda bulunan tiim turnike sistemleri ile kapi gecislerindeki kart 
okuyucu sistemi giincel teknolojiye uyarlanarak degistirilmis, kullanici veri tabani glncellenmek 

sureti ile gecis giivenligi azami duzeyde saglanmaktadir. 

Fiziksel Sunucu Envanteri 

Fiziksel Sunucu 26 

Sayisal Arag Telsizi 53 

Sayisal El Telsizi 445 

Analog El Telsizi 100 

Firewall 9 

Switch 430 

Wifi Access Point 135 

Dijital Ekranlar 40 

NEC Santral Sistemi 34 

Diger Santral Sistemleri 8 

Kaynak: Bilgi islem Dairesi Baskanligi 

Donanim Envanteri 

(Tumlesik Bilgisayarlar) 176 Adet 

Bilgisayar Kasalari 3.362 Adet 

Ekranlar 3.419 Adet 

Diziistii Bilgisayarlar 753 Adet 

Tablet Bilgisayarlar 402 Adet 

Diger Bilgisayarlar 184 Adet 

Fotokopi Makinesi 71 Adet 

Goriintii Monitorleri 537 Adet 

GPS Cihazlari 20 Adet 

Fotograf Makineleri 226 Adet 

Yazicilar 673 Adet 

Plotter Yazici 11 Adet 

Masaiistii Tarayicilar 244 Adet 

Projeksiyon Perdeleri 129 Adet 

Projektorler (Projeksiyon Cihazlart) 293 Adet 

Diger Sunum Cihazlari ve Ekipmanlari 97 Adet 

Barkod Yazicilar ve Okuyucular, Optik Okuyucular 157 Adet 

Kart Okuyucular 342 Adet 

Turnikeli Gegis Sistemleri 42 Adet 

Sabit Telefonlar 1.120 Adet 

Telsiz Telefonlar 854 Adet 

Giig Kaynaklari 332 Adet 

Sayisal Telefon 293 Adet 

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi



Kullanilan Programlar 

Belediyemizde Daire Baskanliklarimizin kullandigi toplam 140 program/yazilim 
bulunmaktadir. Bu programlar asagidaki tabloda yer almaktadir. 

Kullanici Birim Yazilim Adi Kullanici Birim Yazilim Adi 

Proje Bazli Raporlamalar 

  

insan 

Kullanici Birim Yazilim Adi Kullanici Birim 

) Personel Modilii (YBS 

Bordro Modilii (YBS) 

Yazilim Adi 

Gelirlerin Otomatik 

Muhasebelestirilmesi 

Mobil ilan-Reklam Uygulamasi 

YAPiS Uygulamasi (Yatirim 

Performans izleme Sistemi) 

Borg Yapilandirma Modiilii 

  

  

  

  

A-Takimi 

K6ye Hizmet Bilgi Sistemi 

Tarim, Hayvancilik ve Hibe 

Yonetim Sistemi 

Muhtar Aktif 

  

  

istindam Modiilii 

Baskan Takip 

  

cee . . Mali Hizmetler 
Perrekenm Egitim Bilgi Sistemi Modiilti (YBS) Dairesi 

ve Egitim insan Kaynaklari ihale/Tageron Modiilii Baskanligi 

Dairesi ig Analizi Modiillii / insan Kaynaklari 

Baskanligi Yonetim Modiilii 

Pdks Personel Devam Kontrol Sistemi 

Muhtarlik 

G6niillii itfaiyeciler isleri Dairesi 

itfaiye Yangin Bilgi Sistemi ee 

Dairesi Yangin Emniyet Raporu ve diger 

Baskanligi e-dilekge basvuru formlar! 

itfaiye Arag Bakim Takip Program 
a c ae Ozel Kalem 

Midiirliigii 

Kaynak . apes 
Hal Teminat Kayit Modilti 

Gelistirme ve . ; 
_. _ Ulastirma Bakanligi Veri 
Istirakler Dairesi Park ve Bahgceler 

Entegrasyon Yazilimi 

Cenaze Hizmetleri Takip 

Mezarlik Bilgi Sistemi Uygulamasi 

  

  

  

  

  

  

  

Destek 

Web Servis Entegrasyonlari Hizmetleri Arag Denetimi Yazilimi 

Ariza ve Talep Takip Mobil Uygulamasi Dairesi Satinalma e-teklif inale Moduli 
eo ae Baskanligi 

Yonetici Arayiizleri 

Elektronik Belge Yonetim Sistemi (EBYS) . . 
Kentsel D6niistim Basvuru Sistemi 

Yo6netim Bilgi Sistemleri (YBS) Emlak ; o., . 
mre Kiralama Bilgi Sistemi Uygulamasi 

Tim Birimler Kocaeli Y6netim Uygulamasi istimlak oo, ; 
. _ Kamulastirma Bilgi Sistemi Uygulamasi 

Kurum igi Portal Sayfasi Dairesi Kamul a era 
; Baskanlig amulastirma Rapor Modiilii 

YAPIS Uygulamas! ayramg! oo ; 
Tasinmaz Bilgi Sistemi Uygulamasi 

Satinalma Modilti 

Stok Yonetim Modilli Yol Bakim Onarim ve Yapim Uygulamas! 

lhale Yénetim Sistemi Aykome Bilgi Sistemi (YBS Elektronik 

Stratejik Plan Performans Modilii . i 
; } ; Fen Isleri Suirecler) 

Proje Mobil Uygulamasi (YBS) Daire Altyapt Bilgi Sistemi Uygulamasi (MIS) 

Yatirim izleme Modiili Bagskanligi Makine ikmal is akisi yonetimi ve stok 

ae . . Modilti 
Sivil Dinya Kocaeli Web ve Mobil 

Stok Program (Yol Bakim) 
uygulama 

Cagri Merkezi Uygulamasi (Atyap!) 

Vatandas iliskileri Yénetim Bilgi Evleri Yonetim Sistemi 

Yazilimi (CRM) Spor Okullari Otomasyonu 

Basin Yayin Fotograf Arsiv Sistemi Spor Tesis Bilgileri Giris ve Giincelleme 

_ Ve Halkla Gez-Gér Kocaeli CS Dirilis Kamplari Yonetim Sistemi 
lliskiler Dairesi . oo. ve Spor 

Baskanligi Salon Takip ve Etkinlik Hisiretiesi Akademi Lise Y6netim Yazilimi 

Takip Program Dairesi Genclik Festivali Mobil Y6netim Sistemi 

Sivil Toplum Kuruluslari Moduli Baskanligu Sporcu Test Merkezi Modiilii 

153 Rehber Uygulamast Arag Sevk ve Yonetimi Yazilimi 

Toren ve Organizasyon Ariza Yonetim Sistemi 
Yonetim Sistemi a te Vee gs 

Akademi Universite Y6netim Yazilim! 

Elektronik Haberlesme Altyapis _ 
Kiralama Modiilii Hafriyat Yonetim Bilgi Sistemi 

oe Bilisim Envanter ve Ariza Yap! Kontrol Sistemi 

aires| : . 
Baskanlign Takip Modiilii Takbis Kayit Sorgulama 

Yazici/Fotokopi Yonetimi ; Yap! Kayit Belgesi Sorgulama 

Uygulamas! Imar ve (Ruhsat Sorgu) 
Sehircilik . . 

oo. Imar Arsiv 
j Dairesi . . 

Cevre Denetim ve Mobil Is Emri Baskanligu Mekansal Adres Kayit Sistemi 

Gevre Koruma Yazilimi Uygulamasi 
ve Kontrol oo . . 
Dairesi Sihhi Miesseseler Ruhsat Islemleri Hasarli Yapilar Envanter Uygulamasi 

Baskanligi Takip Program Sehir Rehberi / Zeminin Ne Kadar 
Denetim Servisi Yazilimi Saglam Yap! Belgeleri Arsiv Uygulamasi 

Baskanligi Dairesi Baskanligi 

Kent Tarihi 

ve Tanitim Anket Hazirlama Program! 

Dairesi 

Baskanligi 

Seka Kagit Miizesi ve Bilim Merkezi Saglik ve 

Web Sitesi ve Online Basvuru Yazilimi Sosyal 

Kiiltir - Gezi Programlari Hizmetler 

Kultur ve Yonetimi Yazilimi Dairesi 

Sosyal Isler KODELI is Takip Sistemi Baskantigt 

Dairesi Kocaeli Kongre Merkezi Uygulamasi 

See KO-MEK Web Sitesi 
KO-MEK Online Basvuru Sistemi 

Ustam Kocaeli 

Robotik Kodlama 

Sosyal Doku 

Kocaeli Anne Sehir Program! 

ENGELSIS (Kocaeli Engelli Hizmetleri 

Gelistirme Sistemi) 

Sokak Hayvanlar! Takip Program 

CKYS ilkyardim Egitim Uygulamasi 

(Saglik Bakanligi Uygulamasi) 

GETAT Kongresi Web Sitesi 

Dezenfektan Panolar! Uygulamasi 

Covid 19 Dezenfeksiyon Uygulamasi 

Ambulans Komuta Merkezi Modilii 

iSG Yazilimi 

E-regete 

Mezbaha Uygulamasi



    
Kullanici Birim Yazilim Adi Kullanici Birim Yazilim Adi 

      
      

  

       
        

  

        

  

      

    
    

  

Ruhsat Yonetim Uygulamas! Kayitli Elektronik Posta Modiilii 

Mobil Durak . (YBS) 
Yazi Isleri aie i 

Kent Kart Arag Takip ve Sefer Yazi Isleri Giden Evrak Modilti fi P 
ve Kararlar a 

Meclis, Enctimen, Protokol 
Planlama Bidikesi 

pea Arama Modiilii 
CBS tabanli UKOME Bilgi Baskanligi 

Dijital Arsiv Sistemi 
Yonetim Sistemi E & aE 

Meclis / Encumen Modilii 

Ruhsat Online Basvuru Siste 

  

Smart Viewer Kamera izleme 

    

        

  

       
    

       

    

     
    

       

Uygulamasi Ziyaretgi Modiilii 
a Zabita : 

Strticti Egitim Planlama ve ee Ozel Kalem 
Dairesi 

Yonetim Sistemi Yazilimi 7 Mobil Uygulamasi 
Baskanligi 

Kobis Web’ Uygtlam ser Zabita YOnetim Moduli 

via ARCGIS 
Dairesi J 

e-komobil uygulamasi 
Baskanligi 

Denetim ve Ceza Uygulamasi 

Mobil Durak igaretleme ve Diizenleme 

   

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

        
      

      

Akilli Ulasim Sistemleri 

URBAS Modilti (UKOME 

Ruhsat Basvurusu) 

Micro Stok Yonetim Yazilimi 

Kasis ve Tabela Bilgi Sistemi 

Uygulamasi 

Toplu Ulasim Bilgi Sistemi 

Uygulamasi 

Mehtap Turlari Online Rezervasyon 

Taksi Durak Giincelleme Uygulamasi 

UKOME Ve UTDK Kararlarinin Takibi 

  

Ett Proje Modilii 
Yap! Kontrol 

ee Enerji Bilgi Sistemi Uygulamasi 
Dairesi 

e Proje Takip Moditli 
Baskanligi 

Ariza Yonetim Sistemi 

Gebze Ballikayalar



4-Insan Kaynaklart 

Belediyemizin amaglar! ve hedefleri ile insan kaynaklari planilamasi arasindaki uyum Cinsiyete Gore Personel Dagilimi 
belirledigimiz vizyona ulagmada buytik 6nem tasimaktadir. Belediyemiz kaynaklarinin etkili, 
ekonomik ve verimli kullanilmasi, sunulan hizmetlerde kalitenin artirilmasi icin ihtiya¢ nee See eee eel ae ene es 
duyulan nitelik, unvan ve sayida, katma deger yaratan personel istihdami yoniinde hassasiyet 
gosterilmektedir. 

Kadin 

insan kaynaklari yOnetimimizi kurumun genel stratejisine uyumlu planlamaya 6zen Erkek 1771 

gostererek, kaynak etkinliginin artmasi, personel faaliyetleri ile kurum amaglarinin arasindaki 

Belirlenen esaslar cergevesinde Belediyemizin personel durumunu g6steren tablolar asagida 
gosterilmistir. 

Hizmet Siiresine Gore Personel Dagilimi 

eee SCE oe 
Sdzlesmeli Sanate! isci Gecici isci Toplam 

  

Okur-Yazar 6-10 99 239 - 1 - 339 

Ortaokul 33 - - 101 - 134 
16-20 198 - p 200 17 417 

Lise 96 33 in| 109 - 249 
. 21-25 148 - 32 186 52 418 
Onlisans 139 147 5 36 11 338 

Lisans 697 206 17 81 11 1.012 fear Ve " : ce 2 alt 

Yiiksek Lisans 222 50 p 44 36 354 +31 - - 

Doktora 14 - - - 13 27 Lessee 
ee oe ee ee 

Engelli-Teror Magduru-Eski Hikiimlii Sayilari 

Yas Araligina Gore Personel Dagilimi 
Sozlesmeli Sanat¢! rer Gecici isci Toplam 

ngelli - 

18-25 Arasi Terér Magduru 6 - - 2 - 8 

26-35 Arasi 227 148 - 2 - 377 Eski Hikiimli - - - 15 - 15 

36-45 Arasi 606 234 5 147 33 1.025 

Toplam 
46 ustt 

 



www.kocaeli.bel.tr 

5-Sunulan Hizmetler 

Ulasim Hizmetleri 
kapsaminda; 

Kirsal ve Tarimsal Hizmetler 

kapsaminda; 

  

e Ulasima Yonelik Plan Caligsmalari 

e Ulasim Calismalari Kapsaminda 

Alinan Kararlar 

e Rayli Sistemler 

e Trafik Y6netimi 

e Toplu Ulasim Hizmetleri 

e Ulasima Yonelik Altyap 

e Calismalari 

e Otopark Hizmetler 

e Trafik Denetimleri 

Surdurilebilir Cevre 

  

Hizmetleri kapsaminda; 

® CGevre Koruma 

© Atik YOnetimi 

e Park ve Bahce Hizmetleri 

e Enerji ve Aydinlatma Yonetimi 

e Baliklandirma Calismalari 

imar ve Sehircilik 
Hizmetleri kapsaminda 

  

e Harita Calismalari 

e Planlama Calismalari 

e Kentsel Tasarim Calismalari 

e Kentsel Doniisiim Calismalari 

e imar Faaliyetleri 

© Kultur Varliklarinin Korunmasina 

© Yonelik Proje ve Yapim Calismalari 

° AYKOME Hizmetleri 

° Tarimsal Desteklemeler 

® Hayvancilik Desteklemeleri 

e Kirsal Alan Hizmetleri 

Afet Yonetim Hizmetleri 

kapsaminda; 

  

e Afet ve Acil Durum Planlamasi ve 

Koordinasyonu 

e Afet ve Acil Duruma Midahale 

 iyilestirme ve Modernizasyon Galismalar! 

e Egitim ve Farkindalik Artirma Calismalari 

© Afet Analiz Calismalari 

Kent ve Toplum Diizeni 

  

Hizmetleri kapsaminda; 

e Ruhsatlandirma Hizmetleri 

e is Yeri Denetimleri 

e Toplum Diizenine iliskin Denetimler 

e Reklam, ilan ve Tanitim Denetimleri 

e Tiketici/Uretici Haklarinin Korunmasi 

  

Kultur ve Turizm 

  

Hizmetleri kapsaminda; 

© Turizmin Gelistirilmesine Yonelik 

Faaliyetler 

e Kiltirel Etkinliklerin 

Gerceklestirilmesi 

e Kiultiirel Mekanlarin Yonetilmesi 

e Kiultirel, Turistik Mekanlara 

Yonelik Proje ve Yapim Calismalari 

Genclik, Spor ve Egitim 
Hizmetleri kapsaminda; 

  

Cocuk ve Genclere 

Yonelik Hizmetler 

Meslek Edindirmeye 

Yonelik Egitim Hizmetleri 

Spora Yonelik Faaliyetler 

Saglik ve Sosyal 
Hizmetler kapsaminda, 

Acil Saglik Hizmetleri 

Koruyucu Toplum Sagligi Hizmetleri 

Laboratuvar Hizmetleri 

Vektérle Miicadele/ilaglama Hizmetleri 

Veteriner Halk Sagligi Hizmetleri 

is Sagligi ve Giivenligi Calismalari 

Mezarlik Hizmetleri 

Yaslilara YOnelik Hizmetler 

Engellilere YOnelik Hizmetler 

Kadin ve Aileye Yonelik Sosyal 

Destek Hizmetleri 

Ayni ve Nakdi Yardim Hizmetleri 

Sosyal Destek Hizmetlerine Yonelik 

Proje ve Yapim Calismalari 

Evde Bakim Hizmetleri 

2021 Faaliyet Raporu 

Ua trnatsscl Alien 

  

Hizmetleri kapsaminda; 

Tanitim ve Halkla iliskiler 

Dis iliskiler 

Sivil Toplum Kuruluslarina 

Yonelik Caligsmalar 

Muhtarliklara Yonelik Hizmetler 

Destek Hizmetleri Yonetimi 

Dokiiman ve Arsiv Yonetimi 

Meclis ve Encimen Hizmetleri 

istirakler Y6netimi 

Gelir-Gider Biitce islemleri 

Muhasebe islemleri 

Strateji Gelistirme ve Planiama 

Tasinmaz islemleri 

Personel islemleri, 

Mesleki ve Kisisel 

Gelisim Egitimleri 

Kurum Kulturiiniin Gelisimine 

Yonelik Caligmalar 

Akillt Sehir Hizmetleri 

  

Pe) eSr Tee 

Akilli Sehir Uygulamalari 

Trafik YOnetimi Hizmetleri 

E-Belediyecilik Hizmetleri 

Givenlik Hizmetleri 

Cografi Bilgi Sistemleri Hizmetleri 

ile ilgili galismalarimiza Faaliyet ve Proje Bilgileri kisminda daha detayl olarak 
yer verilmistir. 

1  



6-Yonetim ve Belediyemizin hizmet, faaliyet ve projelerine yon veren temel politika ve Gncelikler bu tig vizyon 
unsurunun gerceklestirilmesine odaklanmistir. Bunlardan baska, politika ve Onceliklerin 

I¢ Kontrol Sistemi belirlenmesinde mevzuat ve merkezi idarenin plan, politika ve Gncelikleriyle uyyumlu olma kriteri de 
baska bir gereklilik olarak g6z OnUnde bulundurulmaktadir. 

Belediyemiz, merkezi yOnetimin politikalarryla uyumlu bir sekilde katilimci ve gogulcu demokrasi ve Bilindigi Uzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayili Kamu Mali YOnetimi ve Kontrol Kanununun ere ET REL a . . euge fs ven 
yOnetimde etkinlik ilkelerini benimsemektedir. Belediyemizin vizyon unsurlarina y6nelik olarak Besinci Kisminda “ig Kontrol Sistemi” diizenlenmistir. Kamu mali yonetimin 6nemli bir unsuru olan 

i¢ kontrol sistemine iliskin olarak; ig kontroliin tanimi ve amaci, kontroliin yapisi ve isleyisi, 6n mali 

kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumluluklari, 

muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanmasi, i¢ denetim, ig denetginin gérevleri, i¢ denetcilerin 

nitelikleri ve atanmasi, i¢ Denetim Koordinasyon Kurulu, i¢ Denetim Koordinasyon Kurulunun 

gorevleri hususlarina yer verilmistir. 

5018 sayilit Kanunun 55'inci maddesinde ig kontrol, “idarenin amaclarina, belirlenmis politikalara 
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde ydrutiilmesini, varlik 

ve kaynaklarin korunmasini, muhasebe kayrtlarinin dogru ve tam olarak tutulmasini, mali bilgi ve 

yonetim bilgisinin zamaninda ve giivenilir olarak Uretilmesini saglamak Uzere idare tarafindan 

olusturulan organizasyon, yo6ntem ve siirecle ig denetimi kapsayan mali ve diger kontroller 

bitin” olarak tanimlanmistir. 

Belediyemizde mevcut i¢ kontrol sistemi gézden gecirilmis ve Kamu ig Kontrol Standartlarina 

Uyum Eylem Planinin giincellenmesinin gerekliligi tespit edilmistir. Bu amagla, Ust yOnetici onay! 
ile calismalar baslatilarak ig Kontrol izleme ve Yénlendirme Kurulu, ig Kontrol Uyum Eylem Plant 

Hazirlama Grubu ve ic Kontrol Standartlari Koordinasyon Kurulu olusturulmasina karar verilmistir. 

Bu siirecte Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi biinyesinde olusturulacak olan i¢ Kontrol 

Standartlar! Koordinasyon Kurulu danismanlik, koordinasyon ve sekretarya g6revini yiirtitecek, 

Belediyemiz birim temsilcilerinden olugan ig Kontrol Uyum Eylem Plani Hazirlama Grubu yeleri ile 

toplantilar yapilarak Taslak Eylem Plant olusturulacaktir. Hazirlanacak i¢ Kontrol Eylem Planinda; 

standart, genel sartlar belirlenecek olup genel sarta makul giivence verilerek uygun eylemler 

olusturulacaktir. Taslak Eylem Plant; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardimcisi ve Mali Hizmetler 

Dairesi Baskanindan olusan ic Kontrol izleme ve Yonlendirme Kurulu tarafindan degerlendirilecek 

olup, iist yéneticiye sunulacaktir. Onaylanan Kamu i¢ Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Plant 

yururliige girecek ve web sayfamizda paylasilacaktir. 

Il. AMAG VE HEDEFLER 

A - Idarenin Amag ve Hedefleri 
Belediyemizin temel politika ve 6nceliklerin belirlenmesinde 2020-2024 Stratejik Planimizda 
belirtilen vizyon unsurlarinin gerceklestirilmesi amaglanmaktadir. 

Vizyonumuzun temel unsurlart: 

Yasam kalitesinin yukseltilmesi, 

Kocaeli'nin surdurilebilir ve yagamaktan mutlu olunan korfez sehri yapilmasi, 

Belediyecilik hizmetlerinin model ve ornek belediye kimligi ile yUrUtUlmesi olarak ifade edilmistir. 

belirledigimiz temel politika ve 6nceliklerimiz dogrultusunda, 

2020-2024 Stratejik Planimizda d6éniisiim alanlarinin altinda agagida yer alan amaglar 

belirlenmistir. 

© KE.1 Givenilir, kolay ve konforlu ulasim agi kurmak. 
KE.2 Gelecek nesillere yaganabilir ve yesil bir gevre birakmak. 
KE.3 Sehrin tarihi, kilturel ve dogal dokusuna uygun, yasanabilir, planli, estetik bir sehir 
olusturmak. 
KE.4 Kirsal alanlarda tarimsal ve hayvansal uretimi artirmak ve yasam standartlarini 
gelistirmek. 

© KE.5 Afetlere karst biling diizeyini artirarak etkin bir afet yonetim sistemi olusturmak. 
e KE.6 Kent ve toplum dizeninin iyilestirilmesi ve gelistirilmesi amaciyla etkin, giivenli bir 

denetim sistemi kurmak. 

TOPLUMSAL DONUSUM 

e TO.1 Kocaeli’yi kilttir, sanat ve turizm alanlarinda marka sehir haline getirmek. 

e T0.2 Gelecegimizin teminati gocuk ve genclerimizin egitim ve spor calismalarindan 

yararlanmasini saglamak. 

e TO.3 Vatandaslarimizin kisisel ve mesleki gelisimlerini destekleyerek, istihdama d6oniik 

faaliyetlere katki saglamak. 

e T0.4 Halk sagligina katkida bulunarak saglik hizmetlerinin etkinligini artirmak. 
e TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayisi iginde dogrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri 

yayginlastirmak. 

KU.1 Kurumsal iletisim ve tanitim hizmetlerin etkinligini artirmak. 

KU.2 Belediye kaynaklarinin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde elde edilmesini ve kullanilmasini, 

hesap verilebilirligi ve mali saydamligi saglamak. 

KU.3 Belediyemizin vizyon ve kiltiiriine uygun insan kaynaklari yonetimi olusturmak. 

KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiden en Ust seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artirmak. 

KU.5 Kurum igi yonetim hizmetlerinin etkinligini ve verimliligini artirmak. 

KU.6 Hayati kolaylastiracak akilli sehir uygulamalari ile teknolojinin imkanlarini sehrimizin emrine 

sunmak. 

Belediyemizde stratejik yonetim; “Belediyemizin belirlemis oldugu amag ve hedefleri 
gerceklestirmeyi esas alarak, sahip oldugu kaynaklarin etkili ve verimli bigimde kullanilmasi 

sureci olarak benimsenmistir. Bu dogrultuda, 2020-2024 yili Stratejik Planimizda yukarida yer 
alan 17 stratejik amacin altinda 82 stratejik hedef tasarlanmistir.



B-Temel Politikalar ve Oncelikler 

2021 Yili Faaliyet Raporu hazirlanirken temel politikalar ve Oncelikler kapsaminda; 
Kalkinma Planindaki dogrudan yerel y6netimleri ilgilendiren politikalara 6zet seklinde 
asagida yer verilmistir. 

Ne Tm syed TuyasCeusuecliss 

  

Egitim 

istihdam ve Galigma Hayat 

Saglik 

Ailenin Giiglenmesi 

CGocuk 

Genglik 

Sosyal Hizmetler, 

Sosyal Yardimlar ve 

Yoksullukla Miicadele 

Kiltiir ve Sanat 

Spor 

NUNC MALO EE 

547. Tim bireylerin kapsayici ve nitelikli bir egitime ve hayat boyu 6grenme 

imkanlarina erigimi saglanarak diigtinme, algilama ve problem ¢gézme yetenegi 

gelismis, 6zgiiven ve sorumluluk duygusu ile girigimcilik ve yenilikgilik 6zelliklerine 

sahip, demokratik degerleri ve milli kiilttirii 6ziimsemis, paylasima ve iletisime acik, 

sanat ve estetik duygulari gii¢lii, teknoloji kullanimina yatkin, tretken ve mutlu birey 

yetistirmek temel amactur. 

564. Toplumun tiim kesimlerine insana yarasir is firsatlarinin sunulmasi ile basta 

kadin ve gencler olmak tizere 6zel politika gerektiren gruplarin istihdaminin artirilmasi 

temel amactir. 

578. Bireylerin yasam kalitesinin yiikseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve 

saglikli bir sekilde katilimlarinin temin edilebilmesi igin kanita dayali politikalarla 

desteklenen, kaliteli, giivenilir, etkin, mali agidan sirdtrilebilir bir saglik hizmet 

sunumu ile bolgeler arasi dagilimin iyilestirilmesi, fiziki altyapinin ve insan kaynaginin 

niteliginin artirilmasi temel amactir. 

592. Toplumsal yapinin ve kalkinmanin saglikli bir sekilde sirdirilebilirligi igin aile 

kurumunun giclendirilmesitemel amactir. 

605. Cocuklarin Ustiin yarar! temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, 

potansiyellerini gergeklestirmeye yonelik imkanlarin artirilmasi ve firsat esitsizliginin 

azaltilmasi temel amactir. 

618. Genglerin giicli yagsam becerilerine, insani ve milli degerlere sahip olarak 

yetismelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarina aktif 

katilimlarinin saglanmasi temel amactir. 

624. Yoksulluk ve sosyal dislanma riski altinda bulunan kesimlerin firsatlara 

erisiminin kolaylastirilmasi yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katiliminin artirilmasi 

ve yasam kalitesinin yikseltilmesi, gelir dagiliminin iyilestirilmesi ve yoksullugun 

azaltilmasi temel amactir. 

629. Kiltiirel zenginlik ve cesitliligin korunup gelistirilerek gelecek nesillere 

aktarilmasi, kilt ve sanat faaliyetlerinin yayginlastirilmasi, milli kiltir ve ortak 

degerler etrafinda toplumsal biitiinligitin ve dayanigmanin giiclendirilmesi ile 

kiltirtin kalkinmadaki cok boyutlu etkisinin artirilmasi temel amactir. 

645. Sporun bir yasam aliskanligi haline geldigi, talep eden herkesin spor 

faaliyetlerine eristigi, uluslararas! sampiyonalarda basari elde eden, prestijli spor 

organizasyonlarina ev sahipligi yapan ve béylelikle sporun her dalinda diinya gapinda 

rekabet edebilen bir seviyeye ulagmak temel amactir. 

11. 

ilgili Boliim/Referans 

  

Sehirlesme 

Kentsel Doniisiim 

Kentsel Altyap1 

Kirsal Kalkinma 

Cevrenin Korunmasi 

Afet Yonetimi 

Kamu Hizmetlerinde 

e-Deviet Uygulamalari 

Yerel Yonetimler 

Bilim, Teknoloji ve Yenilik 

Enerji 

Tarim 

Kamuda Stratejik Yonetim 

NUNC MAIO E CEL 

673. insan odakli, dogal hayata ve tarihi mirasa sayghli, temel kentsel hizmetlerin adil ve 

erisilebilir bir sekilde saglandigi, yagam kalitesi yuksek ve deger Ureten sehirler ve 

yerlesimler olusturmak temel amactir. 

676. Yesil sehir vizyonu kapsaminda yasam kalitesinin artirilmasi ve iklim degisikligine 

uyumu teminen sehirlerimizde Millet Bahgeleri yapilacak ve yesil alanlarin miktar1 

artirilacaktir. 

679. Sehirlesmede yatay mimari esas alinacak; kentsel ortak yasam, kentsel aidiyet, 

mahalle kiltiri ve kent bilincini gelistirecek strateji ve uygulamalar 

yayginlastinilacaktir. 

683. Yerel y6netimlerin akilli sehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarini 

hazirlamalari tesvik edilecek, akilli sehir projelerinin ulusal katmanda Gnceliklendirilen 

alanlar ve kabiliyetler dikkate alinarak secilmesi ve hayata gecirilmesi saglanacak, 

akilli sehir uygulamalarina yonelik yerli Uretimin gelistirilmesi desteklenecektir. 

689. Afet tehlikesi ve riski altindaki alanlar ile bu alanlar disindaki riskli yapilarin 

bulundugu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarina uygun, saglikli ve 

giivenli yagamayi esas alacak sekilde d6niistiriilecektir. 

691.1. il ve ilce bazinda riskli ve rezerv alanlara iliskin verileri, sosyal yap! analizini, 

ekonomik bitiinlesme, altyap! durumu, finansman modelleri ve il bazinda d6nisim 

hedefleriniigeren kentsel doniistim stratejileri hazirlanacaktir. 

696. Niifusun saglikli ve giivenilir igme ve kullanma suyuna erisiminin saglanmasi ve 

atik suyun insan ve cevre sagligina etkilerinin en aza indirilerek etkin yonetiminin 

gerceklestirilmesi; atiklarin insan ve cevre sagligina etkilerinin en aza indirilerek etkin 

yonetiminin gerceklestirilmesi igin azaltilmasi, geri ddniigsim ve geri kazanimin 

saglanmasi ve bertaraf edilmesi; erisilebilir, glivenli, zaman ve maliyet y6niinden etkin 

ve sUrdtirtilebilir. 

705. Siirdirilebilir kirsal kalkinma anlayistyla, Uretici birlikleri ve aile isletmelerinin 

Uretim kapasitesinin ve kirsal iggiictintin istihdam edilebilirliginin artirilmasi, yagam 

kalitesinin iyilestirilmesi, yoksullukla miicadele ile kirsal toplumun dizenli ve yeterli 

gelir imkanlarina kavusturularak refah diizeyinin artirilmas! ve nifusun kirsalda 

tutundurulmasi temel amactir. 

712. Gevre ve dogal kaynaklarin korunmas|, kalitesinin iyilestirilmesi, etkin, entegre ve 

surdirilebilir gekilde y6netiminin saglanmasi, her alanda cevre ve iklim dostu 

uygulamalarin gerceklestirilmesi, toplumun her kesiminin gevre bilinci ile 

duyarliliginin artirilmasi temel amactir. 

721. Afetlere karsi toplumsal bilincin artirilmasi, afetlere dayanikli ve giivenli yerlesim 

yerlerinin olusturulmasi ve risk azaltma galigsmalari yapilarak afetlerin neden 

olabilecegi can ve mal kaybinin asgari diizeye indirilmesi temel amactir. 

807. Kamu hizmetlerinin kullanici odakli bir bakis agisiyla, etkinligi ve birlikte islerligi 

saglayacak modernizasyon ve sireg iyilestirmeleri yapilarak elektronik ortama 

tasinmasi ve e-Devlet Kapisindan hizmet sunumu ve kullaniminin artirilmasi temel 

amactur. 

796. Yerel yOnetimlerin etkin, hizli ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajli kesimlerin 

ihtiyaglarint gdzeten; katilimci, mali stirdirilebilirligi saglamis, seffaf ve hesap 

verebilir bir yapiya kavusturularak vatandags memnuniyetinin Ust diizeye cikarilmasi 

temel amactur. 

445. Tirkiye'de teknoloji Ureten insan kaynaginin gelistirilmesine yonelik olarak 

genclerin erken yaslardan itibaren teknoloji alaninda gelisimleri saglanacaktir. 

445.2. Bilim atdlyeleri ve gezici bilim sergileri daha ulasilabilir hale getirilerek 

yayginlastirilacaktir. 

492.4. Kamu Binalarinda Enerji Verimliligi Projesi uygulanacaktur. 

402. Cevresel, sosyal ve ekonomik olarak siirdtirilebilir, lke insaninin yeterli ve 

dengeli beslenmesinin yani sira arz talep dengesini g6zeten Uretim yapisiyla 

uluslararas! rekabet giictini artirmis, ileri teknolojiye dayali, altyap! sorunlarini 

789. Kamuda stratejik y6netimin uygulama etkinliginin artirilmas! ve hesap 

verebilirlik anlayisinin, planiamadan izleme ve degerlendirmeye kadar y6netim 

d6ongtistiniin tiim asamalarinda hayata gecirilmesi temel amactir.



IIl-FAALIYETLERE 
ILISKIN BILGI VE 
DEGERLENDIRMELER 

A-Mali Bilgiler 
Belediyemizin 2021 Mali Yili Biitgesi’nin uygulama sonuclari ve temel mali tablolara iliskin 
aciklamalar asagida yer almaktadir. 

1.Buitce Uygulama Sonuclar! 
a-Gelir Butcesi 

2021 yill igin Ongoriilen 4.092.000.000,00 TL'lik gelir biitgesinde yilsonu itibariyle, Merkezi 
idareden gelen paylarda artis ve yapilandirmalarin olumlu etkisi nedeniyle %119,72 oraninda 
4.898.839.061,67 TL'lik gergeklegme saglanmistir. 

2021 Yili Butcge Gelirleri Tablosu 

7 Gergeklesme ETT Gs Toplam 

Gelirin Gesidi aan) ha Tutari Gergeklesme | Gelire Orani 

(TL) Orani(%) (%) 

  

Vergi Gelirleri 63.107.000,00 50.098.260,72 79,39 1,02 

Tesebbiis ve Miilkiyet Gelirleri 116.951.000,00 145.301.238,62 124,24 2,97 

Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 150.000,00 0,00 0,00 0,00 

Diger Gelirler 3.704.770.000,00 4.447.309.885,52 120,04 90,78 

Sermaye Gelirleri 207.022.000,00 260.327.199,26 125,75 5,31 

Alacaklardan Tahsilatlar 0,00 663.047,97 - 0,01 

Red ve jadeler (-) 0, -4.860.570,42 - -0,10 00 

Cer CEL 4.092.000.000,00 § 4.898.839.061,67 119,72 aOR) 

  

Gelir Gesitlerinin Gergeklesen Gelir Icerisindeki Paylari (Yiizde) 

VergiGelirleri ) 1,02 

Tesebbiis ve Milkiyet > 2,97 

Gelirleri 

Alinan Bagis ve Yardimlar 0,00 

ile Ozel Gelirler 

Diger Gelirer TD 2078 
Sermaye Gelirleri [> 531 

Alacaklardan Tahsilatlar ) 0,01 

Red ve ladeler (-) ( -0,10 

Vergi Gelirleri; ilan Reklam, Eglence, Yangin 
Sigorta Vergisi ve harg¢lardan olusmaktadir. 2021 
Mali Yili Gelir Butgesinde 63.107.000,00 TL olarak 
tahmin edilen vergi gelirlerinden 2021 yili sonu 
itibariyle 50.098.260,72 TL tahsil edilerek %79,39 
oraninda gerceklesme saglanmistir. 

Tesebbiis ve Miilkiyet Gelirleri; Mal ve hizmet 

satis gelirleri, kurum karlari ve kira gelirlerinden 
olusmaktadir. 2021 Mali Yili Gelir Butgesinde 
116.951.000,00 TL olarak tahmin edilen tesebbis 
ve milkiyet gelirlerinden 2021 yili sonu itibariyle 
145.301.238,62 TL tahsil edilerek %124,24 
oraninda gerceklesme saglanmistir. 

Alinan Bagis ve Yardimlar; Hazine yardimlari, 
muhtelif kurum ve kisilerden alinan bagis ve 
yardimlardan olusmaktadir. 2021 Mali Yili Gelir 
Butcesinde 150.000,00 TL olarak tahmin edilen 
alinan bagis ve yardim gelirlerinden 2021 yill 
sonuitibariyle tahsilat olmamistir. 

Diger Gelirler; Toplam gelirler igindeki en Gnemli 
paya sahip olan diger gelirlerin iginde, genel 

butge vergi gelirlerinden ve kurumlardan alinan 
paylar, faizler ve ceza gelirleri bulunmaktadir. 
2021 Mali Yili Gelir Butgesinde 3.704.770.000,00 
TL olarak tahmin edilen diger gelirlerden 2021 yili 
sonu itibariyle 4.447.309.885,52 TL tahsil 
edilerek %120,04 oraninda gerceklesme 
saglanmistir. 

Sermaye Gelirleri; Tasinir ve tasinmaz mal satis 
gelirlerinden olusmaktadir. 2021 Mali Yili Gelir 
Butgesinde 207.022.000,00 TL olarak tahmin 
edilen sermaye gelirlerinden 2021 yillt sonu 
itibariyle 260.327.199,26 TL tahsil edilerek 
% 125,75 oraninda gerceklesme saglanmistir. 

Alacaklardan Tahsilatlar; Bagli kurumlarin 

borglarindan yaptlan tahsilatlardan 
olusmaktadir. 2021 Mali Yili Gelir Butgesinde 0,00 
TL olarak tahmin edilen vergi gelirlerinden 2021 
yili sonu itibariyle 663.047,97 TL tahsil edilmistir.



b-Gider Butcesi 
2021 yili igin Gng6riilen 4.300.000.000,00 TL'lik gider biitgesinde yilsonu itibariyle %95,10 
oraninda 4.089.352.037,37 TL'lik gerceklesme saglanmistir. 

2021 Yili Biitge Giderleri Tablosu 

Personel Giderleri 339.964.036,00 

Sosyal Giivenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri = 53.601.932,00 

Mal ve Hizmet Alim Giderleri 1.097.382.982,00 

Faiz Giderleri 470.002.000,00 

Cari Transferler 292.317.400,00 

Sermaye Giderleri 1.546.999.040,00 

Sermaye Transferleri 231.645.100,00 

Borg Verme 11.000,00 

Yedek Odenekler 268.076.510,00 

Net Odenek eral dani Biitge BOY ETM eC ACy 

ae LE aE TG Gergeklesme Orani 
(TL) (TL) Orant (%) (%) 

346.473.536,00 290.989.309,88 83,99 

54.686.932,00 45.652.749,85 83,48 1,12 

1.196.705.873,96 1.123.027.680,65 93,84 27,46 

458.992.000,00 458.954.827,99 99,99 11,22 

342.062.400,00 340.333.812,42 99,49 8,32 

1.583.187.648,04 1.519.118.725,73 95,95 37,15 

311.275.100,00 311.274.930,85 100,00 7,61 

11.000,00 0,00 0,00 0,00 

6.605.510,00 0,00 0,00 0,00 

Genel Toplam 4.300.000.000,00 § 4.300.000.000,00 § 4.089.352.037,37 Ea aOR) 

Gider Cesitlerinin Gergeklesen Gider icgerisindeki Paylari (Yiizde) 
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Personel Giderleri ile Sosyal Giivenlik 

Kurumlarina Devlet Primi Giderleri; 

Belediyemiz biinyesinde g6rev yapmakta 

olan memur, isci ve s6zlesmeli personele ait 

maas, SGK vb. 6demeleri kapsayan bu kalem 

igin toplam 401.160.468,00 TL'lik biitce 

ayrilmis olup, 2021 yilli sonunda 

336.642.059,73 TL olarak gergeklesmistir. 

Buna gore toplam bitce gerceklesmesi 

igerisinde personel giderlerinin pay! %7,12, 

sosyal giivenlik kurumlarina devlet primi 

giderlerinin pay! ise %1,12'dir. 

Mal ve Hizmet Alimlart Giderleri; Saglik, 

sosyal destek, imar ve sehircilik, gevre 

koruma, atik, park, bah¢e ve yesil alan, itfaiye, 

mezarlik, tiyatro, kiiltirel etkinlik, mesleki 

beceri ve egitim vb. alanlarda gerceklestirilen 

faaliyetler, bina bakim-onarimi, kentsel 

dontisiim proje caligsmalari ve temizlik 

caligsmalari igin yapilan harcamalari 

kapsamaktadir. Onemli bir kismi yatirim 

nitelikli harcamalardan olusan mal ve hizmet 

alimlari icin 2021 yilinda 1.196.705.873,96 TL 

butge ayrilmis olup, 2021 yili sonu 

1.123.027.680,65 TL'lik bir harcamayla 

%93,84 oraninda gerceklesme saglanmistur. 

Mal ve hizmet alim giderlerinin toplam biitce 

gercgeklesmesi icerisindeki pay! ise 

%27,46'dir. 

Faiz Giderleri; Belediyemizin yapilandirilan 

borclarinin faiz 6demelerini igeren bu gider 

kalemi igin 2021 yilinda 458.992.000,00 TL 

biitcge ayrilmis olup, yilsonu itibariyle 

458.954.827,99 TL'lik harcamayla %99,99 

oraninda gercgeklesme saglanmistir. Faiz 

giderlerinin toplam bitc¢e gider 

gerceklesmesi icerisindeki pay! ise %11,22'di. 

Cari Transferler; Dar gelirli vatandaslara 

yapilan ayni ve nakdi yardimlar, cesitli dogal 

afetlerden etkilenenlere y6nelik yapilan 

yardimlar, gerek yurt ici gerekse uluslararasi 

birliklere diyelik aidatlani, iller Bankasi ortaklik 

pay! gibi giderlerden olusmaktadir. 2021 

yilinda 342.062.400,00 TL bitce ayrilmis 

olup, 340.333.812,42 TL harcama ile %99,49 

oraninda gerceklesme saglanmistir. Bu gider 

kaleminin toplam biitce gerceklesmesi 

igindeki pay! %8,32'dir. 

Sermaye Giderleri; Rayli sistem, yol, alt ve Ust 
gecit, k6priili kavsak, viyadik, otopark, tiinel, 
asfaltlama, dere islahi, meydan ve sahil 
diizenleme, trafik ve aydinlatma sistemleri, 
cevre diizenleme, okullara kapali spor salonu, 
spor kompleksi, kilttir ve kongre merkezi, 
deniz ulasim yapilari, mezarlik, park, bahge ve 
yesil alan yapim, kamulastirma, tasinmaz 
alimlar! ve bakim-onarim galigsmalari gibi 
yatirimlarin yer aldigi sermaye giderleri igin 
2021 yilinda 1.583.187.648,04 TL'lik biitce 
Ongorulmiis olup, 1.519.118.725,73 TL 
harcama ile %95,95 oraninda gerceklesme 
saglanmistir. Bu gider kaleminin toplam 
biuitce gergceklesmesi icgindeki pay! %37,15'dir. 

Sermaye Transferleri; Kalkinma Ajansi payi, 
bagli kuruluslarimiz ve ilge belediyelerimizin 
yatirim niteliginde olan sermaye giderlerinin 
finansmant amaciyla yapilan sermaye 
transferleri igin 2021 yilinda 311.275.100 TL 
Odenek ayrilmis olup, 311.274.930,85 TL 
harcama gerceklesmistir. Bu gider kaleminin 
toplam bitce gercgeklesmesi icgindeki pay! 
%7,61'dir. 

Borg Verme; Belediyemize ait sirketlerin 
sermaye artislarini ve bagli kuruluslara 
verilen borclar! kapsamakta olup, 2021 
yilinda bu gider kalemi igin 11.000 TL biitce 
ayrilmis olup, yil igeresinde herhangi bir 
harcama yapilmamistir.



Kurumsal Siniflandirma Cetveli Fonksiyonel Siniflandirma Cetveli 

        

Net Odenek | Gerceklesme J Gerceklesme Net Odenek | Gergeklesme § Gerceklesme 

    

(TL) 

46 410102 Ozel Kalem Miidiirliigii 6.000.000,00 6.000.000,00 2.548.498,57 42,47 01 Genel Kamu Hizmetleri 1.876.129.130,00 — 1.739.429.130,00 1.683.385.957,65 96,78 

46 41 01 04 idari ve Mali isler Dairesi Bagkanlig) 196.500,00 196.500,00 193.422,12 98,43 03 Kamu Diizeni ve Giivenlik Hizmetleri 79.736.000,00 93.141.000,00 71.037.319,03 76,27 

46 410105 insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Baskanligj 11.500.000,00  12.350.000,00 9.697.594,23 78,52 04 Ekonomik isler ve Hizmetler 518.753.700,00 478.753.700,00  461.226.793,06 96,34 

46 41 01 06 Kiiltiir ve Sosyal isler Dairesi Baskanlig 84.000.000,00  84.450.000,00  70.687.813,84 83,70 05 Cevre Koruma Hizmetleri 247.500.000,00 247.500.000,00  229.802.990,57 92,85 

46 41 01 07 Destek Hizmetleri Dairesi Baskanlidi 606.000.000,00  613.001.000,00 606.266.692,75 98,90 06 iskan ve Toplum Refahi Hizmetleri 1.177.976.170,00 = 1.305.251.170,00 1.245.395.400,90 95,41 

46 410110 Bilgi islem Dairesi Baskanlig: 27.850.000,00  28.000.000,00  —22.751.335,26 81,25 07 Saglik Hizmetleri 81.450.000,00 83.950.000,00 68.245.183,22 81,29 

46 410118 Yaz1 isleri ve Kararlar Dairesi Baskanligj 6.437.334,00 6.937.334,00 5.608.713,88 80,85 08 Dinlenme, Kiiltiir ve Din Hizmetleri 158.279.000,00 154.349.000,00 138.609.623,36 89,80 

46 41 01 20 Teftis Kurulu Baskanligi 2.498.000,00 2.498.000,00 2.386.259,14 95,53 09 Egitim Hizmetleri 21.525.000,00 25.975.000,00 20.124.056,48 TAT 

46 4101 23 Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi 853.367.403,00 597.646.403,00 587.896.655,91 98,37 Sosyal Giivenlik ve Sosyal Yardim Hizmetleri 138.651.000,00 171.651.000,00 = 171.524.713,10 99,93 

46 41 01 24 Hukuk Miisavirligi 6.236.000,00 6.321.000,00 5.714.135,48 90,40 

46410125 _ Basin Yayin ve Halkla iligkiler Dairesi Baskanligu 37.732.000,00  40.732.000,00  36.164.487,23 «88,79 Genel/Toplam 4.300.000.000,00 f 4.300.000.000,00 J 4.089.352.037,37 za 

46 41 01 30 Park ve Bahceler Dairesi Baskanligi 172.500.000,00 172.500.000,00  164.524.494,67 95,38 

46 4101 31 Biytiksehir Altyap! Koordinasyon Dairesi Baskanligi 195.170,00 195.170,00 181.838,31 93,17 

46 41 01 32 Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi 75.000.000,00 75.000.000,00  65.278.495,90 87,04 . v wens . sap ae .. 

. 2021 Yili Maliye Bakanligi Biiytiksehir Paylari Dokiimii (TL) 
46 41 01 33 Emlak ve Istimlak Dairesi Baskanlig! 330.000.000,00  430.010.000,00 389.492.131,73 90,58 

46 41 01 34 Fen isleri Dairesi Baskanligj 599.602.000,00 599.602.000,00 585.573.004,98 97,66 — 
Aylar STL ee 

46 41 01 37 Imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi 36.780.000,00  36.780.000,00  33.723.478,27 91,69 

46 41 01 38 Kaynak Gelistirme ve istirakler Dairesi Baskanligi 234.483.000,00 314.113.000,00 309.025.723,75 98,38 Ocak 275.337.956.19 84.398.794.93 190.939.161.26 

46 41 01 39 Itfaiye Dairesi Baskanligi 73.500.000,00  86.820.000,00  65.323.183,55 75,24 Subat 250.096.305,88 76.121.056,85 173.975.249,03 

46 4101 43 Saglik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baskanligi 220.000.000,00 255.500.000,00 239.732.136,32 93,83 
Mart 284.302.755,15 85.065.331,32 199.237.423,83 

46 4101 44 Satinalma Dairesi Baskanligi 199.433,00 199.433,00 185.959,52 93,24 
— Nisan 310.203.334,45 93.911.910,57 216.291.423,88 

46 41 01 46 Zabita Dairesi Baskanligi 28.498.610,00 28.498.610,00  21.937.900,22 16,98 

46410148 ——_ Ulasim Dairesi Baskanligi 504.727.700,00 464.727.700,00 451.837.90384 97,23 sve aaa eae eal 

46410149 — Muhtarlik isleri Dairesi Baskanligi 64.417.000,00  89.987.000,00 —_81.956.693,32 91,08 Haziran 327.671.292,90 96.543.137,31 231.128.155,59 

46 4101 50 Genclik ve Spor Hizmetleri Dairesi Baskanlig 95.804.000,00  95.874.000,00  88.045.866,00 91,83 Temmuz 300.254.896,77 90.613.290,21 209.641.606,56 

46 410151 Yap! Kontrol Dairesi Baskanligi 211.500.000,00  238.765.000,00 236.462.707,61 99,04 Agustos 294.274.930,90 6.709.891,97 287.565.038,93 

46 41 01 52 22 Nolu Daire Baskanligi 195.170,00 195.170,00 21.815,75 11,18 Eyliil 393.261.162.90 8.938.073.15 384.323.089.75 

46 410153 23 Nolu Daire Baskanligi 195.170,00 195.170,00 182.283,21 93,40 Ekim 329.574.264,76 7.550.434,98 322.023.829,78 

46 4101 54 Kent Tarihi ve Tanitimt Dairesi Baskanligi 10.000.000,00  12.320.000,00 5.411.051,97 43,92 
Kasim 352.001.539,09 105.101.132,59 246.900.406,50 

46 410155 27 Nolu Daire Baskanligi 195.170,00 195.170,00 181.032,84 92,76 

Aralik 434.807.245,00 127.214.787,62 307.592.457,38 
46 41 01 56 29 Nolu Daire Baskanlig! 195.170,00 195.170,00 182.263,52 93,39 

46 410157 30 Nolu Daire Baskanligi 195.170,00 195.170,00 176.463,68 90,42 3.846.172.738,42 869.815.053,72 2.976.357.684,70 

Genel Toplam CIV URUUORY UR CRSA UU URUIURUR BCU sS RARE 
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pant Cari Yil 2019 Cari Yil 2020 Cari Yil 2021 

  

I-Dénen Varliklar 213.730.349,21 793.569.668,03 1.388.900.201,95 

10 Hazir Degerler 51.372.887,02 637.462.850,46 1.230.458.145,03 

. oo. . eee 12 Faaliyet Alacaklart 89.284.732,38 94.130.859,37 81.058.661,03 

2021 Yili Iller Bankast Buyiiksehir Paylart Dokimii (TL) 13 Kurum Alacaklari 6.461.854,37 1.299.313,57 636.265,60 

14 Diger Alacaklar 528.125,23 516.102,08 7.943.155,84 

ae Kesinti Tutari | eter 15 Stoklar 10.646.070,28 20.384.039,72 26.556.420,10 

16 Gn Gdemeler 6.650.093,06 7.172.760,19 8.628.628,02 
Ocak 37.807.982,24 1.001.535,95 36.806.446,29 oo 

19 Diger Dénen Varliklar 48.786.586,87 32.603.742,64 33.618.926,33 

Subat 31.315.267,01 829.543,49 30.485.723,52 II-Duran Varliklar 12.724.398.170,47 16.309.044.551,71 20.335.137.130,23 

Mart 30.620.626,04 811.142,40 29.809.483,64 22 Faaliyet Alacaklart 5.327.710,27 24.191.076,80 30.681.781,53 

Nisan 38.038.643,56 1.007.646,19 37.030.997,37 24 Mali Duran Varliklar 795.647.482,92 880.315.005,48 1.267.935.359,44 

Mays 29.924.255,50 792.695,52 29.131.559,98 25 Maddi Duran Varliklar 11.923.422.977,28 15.404.538.469,43 19.036.519.989,26 

Haziran 29.497.310,31 781.385,71 28.715.924,60 CO ee a Te eu auL ly f z p 
Aktif Toplam 12.938.128.519,68 17.102.614.219,74 21.724.037.332,18 

Temmuz 35.644.130,55 944.215,37 34.699.915,18 
IX-Nazim Hesaplar 2.296.826.201,44 2.827.291.625,52 3.547.650.900,90 

Agustos 28.296.356,40 749.572,36 27.546.784,04 
91 Nakit Disi Teminatlar ve Kisilere Ait 139.706.498,93 153.863.404,73 187.190.174,13 

. Menkul Kiymetler 
Sil od SE oe Sos 92 Taahhiit Hesaplari 313.074.814,56 408.307.825,61 689.299.226,31 

Ekim 50.676.805,86 1.342.431,93 49.334.373,93 99 Diger Nazim Hesaplar 1.844,044.887,95 2.265.120.395,18 2.671.161.500,46 

Kasim 36.956.284,47 978.974,44 35.977.310,03 7 ee ene eer Pare 

Aralik 37.144.888,47 983.970,55 36.160.917,92 E J j 
ro) ore ALAN Re) ere Att) Cari Yil 2021 

418.674.775,10 11.090.722,51 407.584.052,59 (oe, 
2 Ill-Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar 1.241.871.355,98 1.532.190.982,19 1.726.440.160,36 

epee gs ; ; a 4 30 Kisa Vadeli ig Mali Borglar 295.391.185,18 689.969.672,82 867.085.549,77 
2021 yilinda Merkezi Y6netimden gelen toplam paylardan Belediyemize tahakkuk eden brit — $ $ 
tutar 4.264.847.513,52 TL olup bunun 880.905. 776,23 TL'si kesintiye ugramis ve geriye kalan co 32 Faaliyet Borglan 218.610.290,19 198.269.745,37 207.170.966,45 
3.383.941.737,29 TL banka hesabimiza gelir olarak yatirilmistir. 33 Emanet Yabanci Kaynaklar 46.239.722,92 44.366.250,95 71.052.311,84 

36 Odenecek Diger Yiikiimliiliikler 58.568.387,35 11.902.434,84 13.947.897,52 

37 Borg ve Gider Karsiliklart 22.087.296,48 19.985.876,98 16.525.108,26 

= 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklari 600.974.473,86 607.697.001,23 550.658.326,52 

2.1emel Mali Tablolara mecreenecnocé | ABRERERE) | onezanan |) Pepecreeere 
-_. . 40 Uzun Vadeli ig Mali Borglar 2.566.270.510,40 1.866.270.510,40 1.366.270.510,40 

| | | ki Nn A | ki a mM a | a r 42 Faaliyet Borclari 1802767,47 0 38.500.000,00 

43 Diger Borclar 542.496,08 388.699,78 263.446,45 

. 47 Borg ve Gider Karsiliklari 193.735.167,06 235.610.382,05 338.171.070,34 

2 . 1 . Bi lango 48 Gelecek Yillara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklari 2.934.995.046,99 2.615.774.720,47 2.194.890.250,32 

Genel Muhasebe Yonetmeligi’nin 8. maddesinde yer verilen bilanco ilkelerinin amaci, kamu V-Ozkaynaklar 5.998.911.175,70 10.852.378.924,85 16.059.501.894,31 
idaresinin tasarrufundaki kaynaklar ile bunlarla elde edilen varliklarin muhasebe kayitlarinin 50 Net Deger Hesabi 3.250.340.008,94 6.889.961.530,01 10.177.567.306,77 

yapiImasi, mali tablolarinin hazirlanmasi ve raporlanmas! yoluyla, belli bir tarihte kamu 57 Gegmis Villar Faaliyet Sonuglan 2.026.849.765,07 2.451.112.509,29 3.375.196.411,07 
idaresinin mali durumunun ilgililer igin saydam ve gergege uygun olarak yansitilmasidir. 2021 . 

a . . . . e . 59 Donem Faaliyet Sonuclar! 721.721.401,69 1.511.304.885,55 2.506.738.176,47 
yilt sonu itibariyle belediyemizin sahip oldugu varlik ve kaynaklar yandaki tabloda 
gosterilmistir Pasif Toplam 12.938.128.519,68 17.102.614.219,74 21.724.037.332,18 

IX-Nazim Hesaplar 2.296.826.201,44 2.827.291.625,52 3.547.650.900,90 

91 Nakit Disi Teminatlar ve Kisilere Ait Menkul Kiymetler 139.706.498,93 153.863.404,73 187.190.174,13 

92 Taahhiit Hesaplari 313.074.814,56 408.307.825,61 689.299.226,31 

99 Diger Nazim Hesaplar 1.844.044.887,95 2.265.120.395,18 2.671.161.500,46 

ero MeL 15.234.954.721,12 19.929.905.845,26 25.271.688.233,08



3.Yardim Yapilan Birlik, 4.Mali Denetim Sonuclar! 
Kurum ve Kuruluslar Te gc reer eo ee ra et 

Kurumumuzun 2020 yill faaliyetleri ile ilgili olarak 5393 sayilit Belediye Kanununun 25 inci maddesi 
geregince Meclis Denetim Komisyonu tarafindan, 5018 sayili Kanunun 68 inci maddesi geregince 

Belediyemiz, 5216 sayili kanunun 7. Maddesi (m) bendi; “... amatér spor kuliiplerine nakdi yardim de Sayistay Baskanlig) tarafindan denetim faaliyetleri icra edilmektedir. 
yapmak, malzeme vermek ve gerekli destegi saglamak, amator takimlar arasinda spor 

misabakalari diizenlemek, yurt i¢i ve yurt digi mUsabakalarda Ustiin basari gésteren veya derece 
alan sporculara, teknik yOnetici, antrendr ve 6grencelere belediye meclis karartyla 6diil vermek." 
hiikmu cercevesinde amator spor kullip derneklerine 13.331.530,40 TL nakdi yardimda bulunmus 
ve bagli oldugu mahalli idare birliklerine 10.990.925,31 TL 6deme gerceklestirmistir. 

2020 yilina y6nelik Sayistay Baskanligi denetcileri tarafindan hazirlanmis olan ve Belediyemize 

iletilen “2020 yili Denetim Raporu” hakkinda bilgiler asagida sunulmustur. 

Denetim Raporunda 19 adet bulgu konusu yer almis ve tarafimizdan cevaplandirilmistir. 

Her bir bulguya cevaben hem mevcut durum, hem de bundan sonraki islemlerde Sayistay 
Yardim Yapilan Birlik, Kurum ve Kuruluslar (TL) denetcilerinin 6nerdigi sekilde islem tesis edilecegi 6zellikle belirtilmistir. 

Nihai Sayistay Denetim Raporu Kasim 2021 itibariyle yayinlanmistir. Bu rapora gore; denetim 

Spor Kultibé Dernekleri 3381530400 gortisiine dayanak teskil eden 3 adet bulgu tayin edilmis olup, 12 bulgu maddesinin “mali rapor ve 
tablolara verilen g6ris ile ilgili olmayan bulgu” olarak belirlendigi gorilmustiir. Kalan 4 bulgu 

Tiirkiye Belediyeler Birligi ag s0aag7g5 maddesi ise nihai rapora dahil edilmemistir. 

Marmara Belediyeler Birligi [DD 1.561.655,27 Ayrica 2020 yi denetim Raporunda, 2019 yilindaki Denetim Raporuna gore izlemeye alinan 21 
hususun 12'sinin tamamen yerine getirildigi ifade edilmistir. Yerine getirilemeyen bulgu 

Kandira Kiy Bandi Kiiltiir ve Turizm konusundaki calismalar ise devam etmektedir. 

Koruma ve Gelistirme Birligi SY 

Sonug olarak; bahse konu Denetim Raporunda herhangi bir kamu zarari ve sug isnadinda 

UCLG MEW A (Birlesmis Milletler - > 139.308,40 bulunulmamakta, yapilan mali is ve islemlerin bazilarinin ihtiva ettikleri “hata veya eksiklerine” 
Yer. Y6n. O. Dogu - B. Asya) vurgu yapilarak, degerlendirme ve Gnerilerde bulunulmaktadir. 

Saglikli Kentler Birligi 90.000,00 
2020 yil! Sayistay Denetim Raporu hakkindaki 6zet bilgiler yukarida ifade edilmis olup, Sayistay'in 
internet sitesinde bittin belediyelere ait denetim raporlari bulunmaktadir. 

Tarihi Kentler Birligi 75.000,00 

Tiirk Diinyasi Belediyeler Birligi 50.000,00 

Kocaeli-Golctik Yazlik 

Termal Turizm Birligi ime ae hail 
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B-PERFORMANS 
BILGILERI = 
Doniistim olmak tizere 3 adet d6niisiim alani, bu alanlarin altinda yer alan 17 stratejik amag ve 99 
performans hedefine bagli 291 faaliyete 2021 yili bitgemizin %65,76'sina karsilik gelen 
2.236.009.100 TL kaynak ayrilmistir. 

      
       

  

      

  

    

    
    
    
    

  

2021 yili sonu itibariyle, 2021 Mali Yili Performans Program! kapsaminda 2.841.460.487 TLharcama 
gerceklestirilmistir. Bu tutar 2021 yili gider biitcesinin (4.089.352.037TL) %69,48'ini 

olusturmaktadir. 

D6niisiim Alanlari ve Hizmet Alanlarina Gére Odenek ve Harcamalar 

2021 Yili 

aoe 
eae 

Biitcesi (TL) 

2021 Yili 2021 Yili 
LOIN LA Bitcesi Harcamasi 

Gergeklegsme 
BE Péia@eNe ll ey e-1a1} (TL) (TL)     

KENTSEL DONUSUM 1.374.956.700 1.732.162.783 1.641.420.290 94,76% 

Ulasim Hizmetleri 942.089.700 996.391.421 972.048.051 | 97,56% 

Sirdirilebilir Gevre Hizmetleri 190.990.000 219.522.000 209.297.408 95,34% 

imar ve Sehircilik Hizmetleri ‘ — 200.396.000 411.690.362 374.909.340 91,07% 

       

        
    

    
      
    
    
    
      
    
        
      
    

| 
Kirsal ve Tarimsal Hizmetler ; 27.158.000 81.226.000 | 74.880.881 92,19% 

Afet Yonetimi Hizmetleri 14.143.000 23.068.000 10.176.987 44,12% 

=
 

Kent ve Toplum Diizeni Hizmetleri 180.000 265.000 | 107.622 40,61% 

TOPLUMSAL DONUSUM 282.698.700 394.138.968 359.767.580 | 91,28% 

Kiltiir ve Turizm Hizmetleri 37.744.000 26.800.004 19.728.654 13,61% 

Genglik, Spor ve Egitim Hizmetleri ~ 109.421.700 139.283.963 126.975.142 91,16% 

Saglik ve Sosyal Hizmetler 135.533.000 228.055.0011 213.063.784 93,43% 

KURUMSAL DONUSUM 578.353.700 856.177.838 840.272.617 98,14% 

Kurumsal Y6netim Hizmetleri 554.352.200 838.552.698 824.925.184 98,37% ; Fa 2. —— _ 7 a 1 * wi: a 
= - 5 ‘ss I - 7 

i a a t's 

Akilli Sehir Hizmetleri 24.001.500 17.625.141 15.347.433 87,08% L 1 F i | Ls if Da ) i a 

TOPLAM 2.236.009.100 2.982.479.589 2.841.460.487 95,27% | 4 i at i = rs | rs | bh Wie roj (oe 
r 7 - 

2021 Yili Performans Hedefleri 1.163.990.900 1.317.520.411 1.247.891.550 94,72% w 

Kapsami Disinda Kalan Harcama oy
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KE/PH. 1.1.1 2021 yilinda yayalarin erisim ve hareketliligini merkeze alan 
karayolu altyapisi kurmak igin 34 adet proje hazirlamak. 

Yayalarin erisim ve hareketliligini merkeze alan karayolu altyapisi kurmak igin 2021 yilinda 81 km 

uzunlugunda karayolu projesi, 52 adet kavsak projesi, 1 adet yayalastirma projesi, 4 trafik 
sirkilasyon projesi yapiImistir. 

2021 Yili Proje Durumlarina Gore Faaliyetler (Adet) 

Devam Eden | 45 

Fikir Asamasinda ) 2 

Planlanan [> 10 

KUAP ONERILERI DOGRULTUSUNDA PROJELENDIRILEN 
KARAYOLU DUZENLEME GALISMALARI 

Kocaeli ili genelinde, D-100, D-605 ve D-130 Karayolu ve TEM Otoyolu uzerinde yapilacak on 

projelerinin hazirlanmasi islerini kapsamaktadir. Karayolu Diizenleme On projelerinin 

hazirlanmasi icin, 1/1000 dl¢ekli haritalarin alimi, yol standartlarinin belirlenmesi, hidrolik ve 

hidrolojik etiitlerin yapilmasi, kigik ve biiyik sanat yapilarinin yer ve boyutunun belirlenmesi, 

1/1000 ol¢ekli plan, profil, tip kesit ve en kesit paftalarin hazirlanmasi, istinat ve iksa duvarlari, 

tahkimatlar derivasyonlar ve diger jeolojik Gnlemlerin belirlenmesi, avan proje raporu ve 

metrajlarinin hazirlanmasi islemleri gerceklestirilmektedir. 2021 yili igerisinde asagida detay! 

verilen toplam 8 adet bolgede karayolu diizenleme 6n projeleri yapilmistir. 

@ Akmese Koridoru (25 km) @ Kaskaldere (6 km) 

@ Gebze KSS-Millet Bahcesi(5km) = @ Basiskele Asagi Yuvacik Koridoru (5 km) 

@ Darica Cengiz Topel Caddesi (2 km) @ Gebze D-100 Karayolu istanbul Caddesi Baglantisi (1 km) 

@ Adalet K6priili Kavsagi (23 km) @ Yahyakaptan Stadyum Badglantisi (4 km) 

GEOMETRIK DUZENLEME YAPILAN GUZERGAH VE 

KAVSAK PROJELERI 

Kent biitiintinde trafik dolasimini etkileyen kavsaklarda trafik etiitleri yapilmis, ilgili dizenleme 
projeleri ile birlikte trafik simiilasyonlari gerceklestirilmis ve bilimsel degerlendirme yontemleri 

ile gecikme sirelerinin minimuma indirilmesi hedeflenmistir. Bu kapsamda 2021 yilinda kent 
genelinde toplam 52 kavsakta diizenlemeler yapilmistir. 

1   

2021 Faaliyet Raporu 

KENT MERKEZI DOLASIM PLANI VE TRAFIK DUZENLEMELERI 

Kent bitiintinde merkezi alanlarda ve trafik yogunlugunun fazla oldugu bdlgelerde trafik 
sirkilasyon galismalari gerceklestirilmis, kent igerisinde biyutk nitelikte otopark alanlari bu 
kapsamda projelendirilmistir. 2021 yili igerisinde toplam 64 adet bolgede bisiklet yolu, durak cebi 

diizenleme gcalismasi, trafik diizenlemesi, otopark projesi ve dizenlemesi caligsmasi 
gerceklestirilmistir. 

TRAFIK SIMULASYONU CALISMALARI 
Kent biitiiniinde yapilan képriili' kavsak, hemzemin kavsak, trafik sirkilasyon galigsmalari, otopark 

diizenlemeleri vb. projelerin trafik muhendisligi kriterleri ile degerlendirilmesi ve performans 
hesaplamalarinin yapilmasi hedeflenmektedir. 2021 yili igerisinde toplam 6 bélgede trafik 

simiilasyon galismasi ve 1 bélgede animasyon-modelleme projesi gerceklestirilmis ve 14 adet 
genel proje calismasi yapilmistir. 

2021 yilinda simiilasyon ve animasyon-modelleme projeleri kapsaminda; 

®@ Derince Rota Limani Kavsagi Simiilasyon Caligsmasi 

Dilovas! MOSB-iMES Baglantis! Kavsak Diizenleme Galismasi 

Golctik Kent Gecisi Simulasyon Calismasi 

izmit Kuzey Yan Simiilasyon Caligmasi 

Basiskele Basyigit Caddesi Simillasyon Calismasi 

UKOME Midirliigii Karsilama Ofisi Plan Gizimi (Animasyon-Modelleme) 

Gebze Kiiciik Sanayi Sitesi Kavsagi Alternatif Simtilasyon Calismasi 

caligsmalari gerceklestirilmistir. 

  

    le 

(Gebze)Kiicuik-Sanayi, Sitesi;Kavsagli  
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Tamamlama Insaati Yapim Isi 
HALI HAZIR HARITA URETIM GALISMALARI 

Kocaeli genelinde yapilan yol, kavsak, bisiklet yolu, rayli sistem diizenlemeleri vb. her tirlii 

galismalara altlik olusturmak igin 2021 yilinda toplam 66 bdlgede kendi ekiplerimizce harita 

Sehirlerarasi yolcu ve lojistik 

tasimaciliginin O6nemli glzergahlarindan 

alimlari ve hali hazir harita Uretimi gergeklestirilmistir. fi ‘f F Bian ee Rkedie . Lid A Be 
| ia? gecisine, Buyiiksehir Belediyesi tarafindan "Fj 

. al le Pi yapilan Karamirsel Kent Meydani Fb. 

ANALIZ CGALISMALARI Fi a Kavsaginda calismalar tamamlanmis; sehir= 

Kocaeli ili ve yakin cevre illerin sinirlarinda bulunan duraklar ve bu duraklardan gecen toplu . 4 Pa ie igi butUnlUk kazanirken trafik giklari 

tasima hatlari hem ulasim tiirleri 6zelinde hem de isletmeci 6zelinde ulasim sistemlerinin : nedeniyle,olugan yogunlukeortadan 

biitiinsel yaklasimlartyla teknik analizler yapilmaktadir. Bu kapsamda; 2021 yili icerisinde kent kaldirilmigtir. 
genelinde 6 adet analiz caligsmasi yapilmistir. 

a a Ai A 

‘Kavsagi'nda, m ge isliginde m 

RAPORLAMA GALISMALARI uzunlugunda or | tuneli, 1.600 m 

Yolculuk verileri dogrultusunda hem analizlere altlik olusturmak hem de idari amirlere bilgi PF r a erit ¢i 900 m kuzey; 900 m 

vermek icin Microsoft'un bulut tabanli ig zekasi ve is analitigi platformu olan Power BI } F ; an yom baglanti 
i L oplam 3.700 m yol program ile raporlama caligsmalari yapilmaktadir. Bu kapsamda; 2021 yill igerisinde 12 adet 

raporlama olusturulmustur. jalati igin 803 adet 
i re kazik cakilmi 

ERISEBILIRLIK PAFTASI VE DRONE CEKiMi of \ a ie 
2021 yill igerisinde 11 adet Erisebilirlik Paftas! olusturulmus ve gerek trafik sorunlarini 

¢gozmek, gerek kentin ulasim ve yasam kalitesini yukseltmek gerekse de, ulasim projelerimizin 

etkilerini gormek adina 88 adet Drone cekimi yapilmistir. 

Golciik Devlet 
KE/PH. 1.1.2 Yayalarin erisim ve hareketliligini merkeze alan karayolu Hastane Képriisii 
altyapisi olugturmak. 

Buyiiksehir Belediyesi tarafindan 

Golctk Necati Celik Deviet 

re Hastanesi'ne ulasimi saglayan 680 m 

Hey eee We a —. uzunlukta yol icin caligsmalar 

TAMAMLANAN BAZI PROJELER crnamiznmstr, Proje kepsaminds 
Bee ft “ F . ' a s Ipekyolu Caddesi uzerinde 630 No.lt 

crag i. il on sokaga baglanan trafigi ra atlatn ak 

igin 632 No.Ju sokak Uzerinde bulunan. 

ites. Kazikli Deresine"18 m— 

2021 yilinda yayalarin erigim ve hareketliligini merkeze alan karayolu altyapisi olusturmak 

hedefiyle asagida yer alan 83 isin proje galismalari tamamlanmistir. 

Aygir Deresi Islah Calismasi 

Kartepe ilcesi Aygir Deresinde islah calismalart kapsaminda derenin 116 m'lik kisminda 8 m genislik ; ah Le a hie: Th eee es - uzunlugunda 12 m génislikte 1 adet 

korunacak, 1.765 m? hazir beton dékillecek, 3.000 m? kazi yapilacak ve 1.100 m? dolgu malzemesi , ag a, J ae oe etton Sprii-yapilmis, 1.170 HoH 

kullanilacaktir. 1.000 m? 1,5 m genislikte kaldirim yapilacak olan bélgede, 7 m genislikte parke yol da ae i OE " SIsiiK NecAti 

yapilacaktir. 7 

Ustgecitlerin Bakim Onarimin Galigmalari eo eae ie bere Ee a kolay, kon 
Buyiiksehir Belediyesi tarafindan kent genelinde yaya Ust gecitlerinin bakim ve onarimi kapsaminda, at oe i } oF i BF Pes ea - # eS, 

D-100 Karayolu tizerindeki Mimar Sinan, Turgut Ozal ve Adnan Menderes iist gecitleri basta olmak 

uzere tim yaya Ust gecitlerinde bakim ve onarim calismasi gerceklestirilmektedir. 
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Kongre Merkezi 
Yaya Ust Gegit Kopriisi 

Yapim Isi 

  

    
    
   
     

Kongre Merkezi Jramvay 

duragindan inen vatandaslarin hizli 

tren hatti ve tramvay hattini asarak 

Kocaeli Kongre Merkezi'ne ve 

Sekapark alanina gecebilmeleri 

i¢in yapilan Ustgecit, 63 m 

uzunlugunda ve 3,5.m genisliginde 

celik malzemeden ya 

yas ustu yayalar 

engellilerin kullanma 

asansor konulmustu 

  

    
    
    
      
    
      
       

      
    
    

          

   
   
    

   

    

   
   

   

    

     
   
    

    

Izmit Umuttepe Universitesi 
Kabaoglu Mahallesi Yaya Ust Gegidi 

Kocaeli Universitesi Umuttepe yerleskesi 
yurtlar bolgesinde kalan 6grencilerin Prof. Dr. 

Baki Komsuoglu Bulvarinda bulunan 

duraklara ve Universite Kampiis alanina 

erisimini kolaylastirmak ve giivenli, bir 

sekilde geciglerini saglamak amaciyla 

yapilan yaya Ust gecidi bitirilerek 6grenci ve 

diger vatandaslara hizmet vermeye 

baslamistir. Galigma kapsaminda engelli ve 

65 yas Ustii yayalarin kullanmast i¢gin 2 adet 

asansor yapilmis, yaya Ust ge¢idinin ana 

platform yurtylis kismi zeminine asfalt 

kaplama serilerek Kocaelispogun renkleri 

olan Yesil-Siyah renklere boyanmistir. 

Ust gecidin merdiven basamak kaplamalari 
kaymaz malzeme olan tartan pistten 

yapilmis ve galigma dahilin dest gecitte 150 © 

m? beton, 16 ton demir, ‘75 ton da celik 
kullanilmistir. A, 5 ais a 

    

    

      
   

      

Egitim Kampiisi 
Yaya Ust Gegit Kopriist 

Yapim Isi 

    

   

   

   

  

   

    

Egitim Kampiisu Tramvay duragindan 

inen vatandaslarimizin yaya Ust 

gecidi ile Sekapark alanina giivenli bir 

sekilde gecebilmeleri icin 45 m 

uzunlugunda 3,5 m genisliginde.celik 

malzemeden yapil ee usti 

yayalarimiz ile ai lanmasi 

icin 2 adet asansor konulmustur. 
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___ K6rfez Ilgesi 
llimtepe Baglanti Yolu 
1.Etap (TEM Gegisi) 

K6rfez ilgesi Yeni Yali Mahallesi’nden baslayarak 

ilimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 

1. etap calismalari tamamlanmak Uzeredir. 

Viyadiik imalatlarinin tamamlandigi calismalar 

kapsaminda Camlitepe Mahallesi’ne baglanti igin 

otoyol gecis képriisti yapilmis, 1.etap 

kapsaminda Anadolu Doktim Kavsagindan 

baslayan yol, TEM Uzerinden viyadiikle gecilerek 

Yunus. Emre Caddesi'ne baglanmistir. Yolun 

glineyden kuzeye dogru-gecebilmesi icgin bir adet 

gecis kopristi yapilmis, 1.120 m uzunluguna 

sahip olan 1.etap kapsaminda 800 m dere islahi 

ve gecis menfezlerinin imalatlari tamamlanmistur. 

D-100 Karayolu ile ilimtepe Konutlart arasinda 

kuzey-gliney yonlu baglanti saglayacak dort 

seritli yolun sonraki etaplarinin da 

tamamlanmasiyla Kuzey Marmara Otoyolu'nun 

   

   

      
    

  

   

                        

   

  

     

   
    

  

   
      

    

       



   

    
    
      
      
      
      
      
    

    
     

        

Gebze ilcesi 
Tem Otoyolu K6prileri Baglanti 

Yollari 1. Etap Yapim Isi 

Gebze OSB bdlgeleri ile Gebze ilce merkezi ve D-100 

Karayoluna baglanti saglayan TEM Otoyolu Uzerindeki 

Tembelova ve Kirazpinar k6priilerinde, 6zellikle sabah 

ve aksam saatlerinde trafik yogunlugunun yasanmas! 

nedeniyle Kocaeli Buyliksehir Belediyesi’nin Karayollari 

Genel Midirliigivile ortaklasa hayata gecirecegi proje 

Basiskele Basyigit- 

Kanal Yolu Caddeleri 
Baglanti Yolu 

Basiskele Kanal Yolu Caddesi ile 

Basyigit Caddesi arasinda ulasimi 

kolaylastirmak icin Basiskele .Kanal 

Yolu Caddesi ile Basyigit Caddesi 
arasi koprii baglantiyollari ve kanal 

    

   

            

   
    

  

   
   

kapsaminda TEM Otoyolu’na kuzey ve giineyde paralel islahi_yapilarak Bagiskele iIlcesi'ne 

tek yonlii stirekli, yan yollar yapilmistir. Her iki yan yol yeni bir¢ lacaktir. 696 

arasinda gecislere izin verecek déniis noktalari insa : | muizu eni yol, betonarme 
edilmis, béylece dogu-bat aksindaki tiim sinyalize — sie : , : ; 5 ls a i k6prii yigit Caddesi ve Kanal 

    

  

   

kavgaklar ortadan kaldirilmistir. t- , addelerini birlestirecektir. 
; 900 m® kazi, 7.500 m® dolgu 

alismalari yapilan proje kapsaminda, 

Kiraz Cay! Uzerinde betonarme k6éprii 

imalatlari tamamlanmak Uzeredir. 

   

   

Bolgede ulasim agini buyuk dlctide rahatlatacal 

kapsaminda Belediyemiz tarafindan menfez) kavgak 

ollari ve 13km yan yol inga edilmistir. Karayollari genel 

_©) Midiirligii tarafindan Kirazpinar Mahall Sultan 
Orhan, indnii ve Arapcesme Ma rasindaki 

Ee ‘otoyol mevkisinde mevélitta 2x) veren 
~Tembelova ve Kirazpinar Kop olarak 

aa rak yenider yapilaca Ust'niin 
atisina 2x1 ve Kirazpur S na xl 

il 
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Stadyum 
Baglanti Yolu     

   

  

KARAMURSEL TEPEKOY jf 
ESDUZEY KAVSAGI    

   
K6sek6y Koridoru Alikahya Baglanti Yolu 

yapimi kapsaminda kuzey baglanti yolu 

devaminda TEM altindaki menfez revize 

edilerek 2x2 yol gecisimi saglayacak 

sekilde yenilenecektir. Yirim Dere K6priist 

yeni giizergaha uygun olarak yeniden 

yapilarak, Kosek6y Koridoru Alikahya 

Stadyum Baglanti Yolu Yapim isi 

kapsaminda 12 km uzunlugunda yol 

yapilacaktir. 

     

  

   
   
   
   
   

  

   
   
   
   
   
   

  

    

   
   
   
   

     

  

Karamursel Tepekoy Esdiizey Kavsadg 

yapilarak, mevcut yol Uzerinde sinyalize 

kavsak ¢gézimu ile Tepek6y kuzey ve 

gliney baglantis! saglanacak ve doniis 

cepleri sayesinde izmit istikametinden 

sahile doniis ve Yalova istikametinden 

Tepek6y’e déniisler miimkin olacaktir.     
    
    
    
      

  

    

Proje kapsaminda; 4 adet betonarme 

koprii, D-100 Uzerinde 1 adet Ust gecit ve 

10.590 m uzunlugunda drenaj hatti insa 

edilecek, toplam 826 m uzunlugunda 

‘menfez, 32.830 m? parke, 130.000 m? kaz 

- ve 71.000 ton ist yapi yapilacaktir. # 4 
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KE/PH.1.2.1 2021 yilinda, hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini 
artirarak, toplu tasima ile yapilan yolculuk sayisini %4 artirmak. 

ilimizin mevcut ve gelecekteki 6zelliklerini tespit ederek, ulasim altyapisini olusturan yol aginin 

daha etkin ve verimli kullanimint ile planli bir kent olusumunun saglanmasi amaciyla 2040 Kocaeli 

Surdirilebilir Ulasim Ana Plani ve Lojistik Ana Planinin Giincellenmesi ile AYGM Onay Sitrecinin 

Takibi icin galismalara baslanilmistir. 

Toplu tasimay! gelistirme projeleri kapsaminda 2021 yilinda toplamda 71 adet yeni toplu tasima 

hattt agilmig olup bunlarin 63 adedi kirsal bélgelere toplu tasima hizmet alimi yontemi ile 

gerceklestirilmistir. Kirsal bolgelere toplu tasima hizmet icin 2021 yilinda 12.273.420 TL harcama 

gerceklestirilmistir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

Toplu tagimaya yonelik 2021 yilinda; 

Toplamda 437 adet giizergah diizenlemesi yapiImistir. 

Toplu tasima modlari arasinda entegrasyonun saglanmas! icin 34 hat kendi icinde aktarma 

politikalarina uygun olarak, giizergah entegrasyonu ve hareket saatlerinin planlari yapilarak 

aktif hale getirilmistir. 

Yeni Otobiis Alimi 

Toplu tasimada daha konforlu ve daha rahat ulasim saglamak amaciyla 2021 yilinda iki adet 7,7 

m, ve 5 adet 12 m dizel yakit sistemli yol otobiisti, 84 adet 12 m ve 36 adet 18 m CNG yakit 

sistemine sahip otobiis olmak iizere toplam 129 adet yeni otobiis alimi yapilmis olup 270.961.487 

TLharcama gerceklestirilmistir. 

ASS AELs PTO SEH PELE 

lal alalilil 

y 

Cevre Dostu Otobiis VT



TRAMVAY iSLETIM FAALIYETLERI 
Tramvay isletim Faaliyetleri kapsaminda; Elektronik 

Ucretlendirme Verilerine gore Akcaray'dan 2021 yilinda, 8.346.149 

yolcu tasinmis ve toplam 15.209.742 TL gelir elde edilmistir. 2021 

yilinda Otogar-Plajyolu arasi tramvay hatti igletme ve bakim gideri 

olarak 51.148.740 TLharcama gerceklestirilmistir. 

DENIZ ULASIM FAALIYETLERI 
eniz ulasim isletmeciligi faaliyetlerinde kullanilan 4 yolcu motoru 

ve 2 yolcu vapuru ile 8 iskeleye sefer yapilmakta olup giinliik 

ortalama 2.000 yolcuya hizmet verilmektedir. Hava kosullarinin 

deniz tasimaciligina uygun oldugu zamanlarda kis aylarinda 

gunliik 88, yaz aylarinda ginltik 92 seferle 2021 yilinda toplam 

292.728 yolcu tasinmis, 3.385.802 TL'lik yakit alinmis ve 

1.056.406 TL gelir elde edilmistir. 

         

     

Deniz ulasim faaliyetleri kapsaminda 2021 yilinda; 

® Hat-1, Hat-2, Hat-3 ve Hat-4 seferlerinde kullanilmak Uzere 

kiralanan ylzer tasitlara kiralama bedeli olarak 5.069.715 TL, 

deniz ulasim hizmetleri kapsaminda ise 2.657.806 TL 6deme 

gerceklestirilmistir. 

Yaz sezonunda tarifeli seferlerimize ek olarak, hafta sonlari 

Mehtap Turlart ve Biytikada Gezileri yapilmis olup 3.090 Kisi 

katilim saglamistir. 

izmit Kérfezi'nde arama kurtarma, yangin emniyeti ve 

yedekleme gibi acil durumlara y6nelik destekleyici etkisi olmasi 

nedeniyle Kiyi Emniyeti Genel Midiirliigi'ne ait 2 adet hizmet 

gemisinin Eregli iskelesi'nde konuslanmasi icin yapilan 

protokol devam etmistir. 

Tum iskelelerin Maliye Bakanligi'ndan Kocaeli Buyiiksehir 

Belediyesi'ne Deniz Ulasim: yapilmak gsarti ile tamamen 

Ucretsiz ve suresiz bir sekilde tahsisi saglanmistir. 

Kocaeli kent trafigine ve trafikten dogan cevre kirliligini azaltma 

etkisine yOnelik tehlikeli araglarin denizden arabali vapur ile 

tasinmas! fizibilite caligmasi yapiImistir. 

izmit Marinanin mevcut hali korunmus, bazi 6zel teknenin 

barinmas! saglanmis, 7 adet yiizer balikc¢i lokantasi faaliyet 

eos an Site 
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DURAK HIZMETLERi 

Kocaeli genelinde, 3.254 adedi kapali, 4.494 adedi tabela durak olmak izere toplam 8.018 adet 

durak bulunmaktadir. 

Toplu tasima araglarini kullanacak vatandaslarimizin rahat, konforlu bir alanda beklemesi icin 
2021 yilinda 2.277.776 TLharcama gerceklestirilerek, 

©@ 40 adet yeni durak olmak tizere toplamda 278 adet duragin montaji yapilmistir. 

@ 22 adet durak yenisi ile dedistirilmis, 10 adet durak kaldirilmis, 33 adet durak 

hurdaya ayrilmis, 

@ 540 adet duragin tabelasi dedistirilmis, 1.142 adet yeni tabela durak yapilmis 

ve 185 adet durak deplase edilmistir. 

@ 750 duraginbakim ve onarimi, 2.515 duragin temizlik islemi yapilmistir. 

  

SEYAHAT KARTLARI 

2021 yilinda Kocaeli genelindeki 6zel ve resmi toplu tasima araclarinda gecerli olmak Uzere; 

121.159 adet ulasim karti hak sahiplerine verilmis, yaklasik 570.000 adet ulasim kartinin vizesi 
yapilmistir. 

KE/PH. 1.3.1 Rayli sistemlerin toplu tasima i¢indeki payini artirmak igin 
rayli sistem projeleri hazirlamak. 

2021 yili igerisinde rayli sistemlerin toplu tasima igindeki payini artirmak igin Yahya Kaptan- 

Stadyum uzatma 4 km tramvay hatti projesi ve 30 km Izmit- Golctik ve Basiskele Ilcelerini igeren 
diger hatlarimizla da entegre olan Giiney LRT metro projesi hazirlanmis olup 474.950TL harcama 

yapilmistir. 

  

  

2021 Faaliyet Raporu 

KE/PH. 1.3.2 Rayli sistemlerin toplu tasima igindeki payini artirmak igin 
yeni tramvay hatti imalatlar! yapmak. 

KURUGESME TRAMVAY HATTI 

Plajyolu Kurugesme arasinda yapilacak olan tramvay hatt! Plajyolu duragindan Kurugesme 
kavsagina dogru D-100 Uzerinden 332 m celik tramvay kdpriist ile gegecek olup toplamda 812 m 

cift hat tramvay hatti, 1 adet istasyon ve 2 adet yaya kopriisti yapiImistir. 

Mevcutta bulunan D-100 istanbul yéniine gidis izmit bati gigeler bélgesi yazihaneler mevkiinden 
baglanti saglanacak ve Kurugesme kavgsagI yeniden diizenlenecektir. Hattin enerjisini saglamak 

igin 1 adet Trafo merkezi kurulacak olup Tramvay hattinin gectigi glzergahta bulunan mevcut 
yollar ve izmit -istanbul yénii Bati Otoyol girisi yenilenecek ve giizergah iizerinde bulunan 
altyapilarin deplasesi bu proje kapsaminda yapilacaktur. 

Kurugesme tramvay hattinin tamamlanmasiyla birlikte Akgaray tramvay hatti uzunlugu 10.212 

m'lik gift hatta ulagacak, 3 km tek hatli depo sahasiyla birlikte tramvayin tek hat uzunlugu 23,4 
km'ye cikacaktir. Ayrica Kurugesme istasyonunun tamamlanmasiyla durak sayisi 16'ya gikacaktir. 
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Kartepe Teleferik 

Hikmetiye kuzu yayla arasina yapilacak olan teleferik hatti yaklasik 4,7 km hat uzunlugunda, toplam 2 

istasyondan olusacak ve 1.500 kisi/saat kapasitede cift yonlii caligacaktrr. istasyonlar arasi kot farki 
yaklasik 1.090 m olup tek halatli ayrilabilir klemensli 10 kisilik kabinlerden olusacaktir. ihale siireci 

devam etmektedir. 

KE/PH.1.4.1 2021 yilinda kent igi trafik standartlarinin gelistirilmesi 
¢alismalar! surdiirmek ve il genelinde 10 adet sinyalize kavsagin yapimini 
tamamlamak. 

TAM ADAPTIF KAVSAK PROJESi CALISMALARI (ATAK) 
Trafikte kapasite kullanimini artirmak, trafik akisint hizlandirmak, bekleme sirelerini kisaltmak 
amaciyla 2021 yilinda 3 adet Tam Adaptif Kavsak uygulamasi sinyalize kavsaklarimizda 
uygulanmistir. Proje ile kavsaga ait kollar Uzerinde arag kuyruklanmasi 6zel bir sistemle 
goruintilenerek islenmekte ve isik sureleri bu proses sonucunda gcikan algoritmaya gore 
belirlenmektedir. Sistem zamana bagli aracg sayisi ve trafik yogunluk bilgilerini analiz ederek 
raporlamakta bu raporlar planiama birimlerince kavsaklarda yapilacak fiziksel imalatlara altlik 

olusturmaktadir. 

KOCAELI KENT GENELI TRAFIK SINYALIZASYON 
SISTEMLERI BAKIM, ONARIM VE YENI iIMALAT YAPIM PROJESI 

Kocaeli Kent genelinde Oncelikli olarak tespit edilen kavsaklarda arag ve yaya gecis Onceliginin 
belirlenmesi amact ile kurulan sinyalizasyon sistemlerini kapsayan projeyle kavsaklarda yer alan ara¢ 
ve yayalarin can ve mal giivenlikleri ile trafik dzeninin saglanmasi hedef alinmistir. 

2021 yill igerisinde kent genelindeki 235 adet sinyalize kavsakta 789 adet sinyalize kavsak donanim 
arizasi, 3.795 adet sinyalize kavsak bakim ve onarimi yapilmistir. Ayrica 460 adet sinyalize kavsak 
ariza, bakim, onarim, program iyilestirme taleplerine cevap verilmistir. 

13.10.2020 tarihinde ihalesi gergeklesen proje kapsaminda 2021 yilinda 15 adet yeni sinyalize kavsak 
ile 66 adet revize sinyalize kavsak yapilmis ve toplam 6.158.790 TLharcama yapilmistir. 

2021 Faaliyet Raporu 

Trafik Sinyalizasyon Projesi tarafindan kullanilan Teknolojik Uygulamalar ve Sistemler ayrintili 
bir sekilde asagida siralanmistir. 

Tam Trafik Uyarmali Sistemler 

isletim sistemleri teknolojik yapilandirma 

revizyonlari sonras! mevcut kavsaklarimizin 
%85'i arag ve yaya sensOrleri entegrasyonu ile 
dinamik galistirilarak arag gecikme stirelerinde 
saglanan iyilestirme ile trafik 

sirkilasyonlarinda sinyal fazlarinin efektif 
kullanimi saglanmaktadir. 

Erisilebilirli ve Degisken Mesajli Yaya 
Sinyal Sistemi 

Engelli vatandaslarimiza yonelik 5378 Sayili 
Kanun gered ilgili kurumlarla koordineli olarak 

yaya aks yol gecislerinde isikli, titresimli ve 
sesli olarak karsidan karsiya gecislerinde stire 

bilgisi ve Uzerine monteli Braille alfabesi ile 
konum bilgisi veren yaya el butonlari saha 

uygulamalarimiz ile engelli vatandaslarin trafik 
guvenligini arttirma caligsmalarimiz devam 

etmektedir. 

Giines Panelli Flasor Sistemi 

Cevreye duyarli bir yOnetim anlayisi ile kent 
icgerisinde yer alan trafik ve yol ile ilgili 
kullanilan cihazlarda yenilenebilir enerji 

kaynaklarina yonelerek, alternatif enerji olarak 
kullanilan Gunes Panelleri Flasorlerde 

kullanilmaktadir. 

LED Modiillii Sinyal Lambasi 

Sinyalizasyon sistemlerinde uyguladigimiz 
LED Lamba Uygulamasi ile %75 enerji 

eo 

mien asimhiametlerin F 
= a or Z 

tasarrufu saglamaktadir. LED Lamba 
Uygulamas:! ile isiklarin g6riintirligi artmakta 

boylece yiiksek kontrast, parlaklik ve genis 
gorlig acisina sahip olan sistemlerle kaza 
riskini en aza indirmek igin caligsmalar 
yuriitiilmektedir. 

Yesil Dalga Sistemi 

Yedi ayri bélgede toplam 28 adet kavsakta 
Yesil Dalga Sistemi Midutrligimtizce 
kurulmus olup, s6z kKonusu giizergahta isletme 
hizi dikkate alindiginda isiklara takilmadan 

gecis saglanabilmektedir. Bu cergevede 

araclarda yakit tasarrufu saglanmakta, CO2 
salinimi en aza indirgenmekte olup Cevre 
Duyarliligi goz 6nUnde bulundurulmaktadir. 

Zemin LED Uygulamalari 

Rayli sistem hatlari giizergahi ile tekerlekli ara¢g 
kesisim noktalarinda tsik kural ihlallerinin 

minimuma indirgenmesi amagli arag stop 
alanlar! bolgesinde zemin Uuzerine sinyal 

isletimi ile entegreli LED uygulamalari pilot 
bolgelerde planianan demo uygulamalari 
yapiImaktadir. 

LED'li Sinyal Direk Uygulamasi 

Kocaeli Buytiksehir Belediyesi teknolojik 
yapilanma sirecinde birgok stratejik alanda 
vatandaslarimizin hayatini kolaylastirmak ve 

giivenliginin artirmak amagli yatirimlarina 

devam etmektedir. 

asuru sinyalizasyon sistemlerinde trafik goriis ve 

_ durugs - safelerinde ya n Za yeti i nesi ama¢ A sik | cura FR ee es apsiGi dg by 
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TRAFIK ISARETLEME FAALIYETLERI 

Trafik isaretleme faaliyetleri kapsaminda 2021 yilinda 10.053 adet levha montaji, 6.216 adet direk 

montaj!, 5.830 adet levha tamiri veya s6kiim islemi, 3.307 adet direk tamiri veya sokiimii, 3.309 

adet delinatér montaji, 915 adet delinator tamiri veya s6kiimi, 220 adet sinir elemani montaji 34 

adet sinir elemani tamiri, 109 metre tel git montaji, 1.340 metre kauguk kasis montaji, 181 metre 

kaucuk kasis s6kiimi, 11 adet ayna montaji, 198 adet ara¢ stoperi montaji, 277 adet yol butonu 

montaji, 187 adet plastik refiijbasi montaji, 8000 metrekare bordiir boyama caligsmasi yapiImistir. 

2021 YILI KOCAELi GENELi KOY YOLLARINDA KULLANILMAK UZERE 
DUSEY TRAFIK iSARETLEMELERi YAPIM PROJESi 

Disey trafik igaretlemeleri sUrticti yolcu ve yayalarin kullanmakta olduklari yol agi izerinde uymak 

zorunda olduklari kurallarin belirtilmesi ve ayrica yoOnlendirme, bilgilendirme amaci ile uygulanan 

isaretlerdir. Disey trafik isaretlemeleri; trafik uyari isaretleri, trafik tanzim isaretleri ve trafik bilgi 

isaretlerinden olusmaktadir. 

2021 Yili Kocaeli Geneli Kéy Yollarinda Kullanilmak Uzere Diisey Trafik igaretlemeleri Yapim isi 

04.10.2021 tarihinde ihalesi yapilmis ve toplam 7.076.371,50 TL s6zlesme bedeli imzalamistir. 

360 takvim giinii olan isin tamamlanma tarihi 09.11.2022 olup yiiklenici malzeme teminini 

saglamis ve 01.01.2022 tarihi itibariyle saha montajlarina baslayacaktir. 

KOCAELI KENT GENELINDE 5. ETAP MUHTELIF YOLLARDA HASARLI 

OTOKORKULUKLARIN SOKULMESi VE OTOKORKULUK YAPIM PROVJESi 

Karayolunda trafigin giivenle seyrini saglamak. Olasi trafik kazalarinda can ve mal kaybini en aza 

indirgemek icin Proje ve sartnamelere uygun olarak hazirlanan, yolun tamamina veya belirli 

kesimlerine konulacak ayiric! ve koruyucu otokorkuluklara ait malzeme 6zelliklerini ve bunlarin 

yerine yerlestirilmesini kapsar. 

25.08.2020 tarihinde isin ihalesi gerceklesen proje kapsaminda 2021 yilinda 25.712 metre yeni 

imalat 5.576 metre tamirat yapilmis ve 3.653.527 TL harcama yapilmistir. 24.12.2021 tarihi gecici 

kabul itibar tarihi kabul edilmek tzere isin gecici kabul is ve islemleri tamamlanmistir. 

YATAY TRAFIK iSARETLEME CALISMALARI 

Kentin gelisen ve biiytiyen yol aglarina hizla cevap verebilme adina Yatay isaretleme (Yol Gizgi) 

calismalarinda her yil yeni ihale yapilmaktadir. Kent genelinde surticti ve yaya giivenliginin 

arttirilmasi amaciyla 2021 yill igerisinde ihale yoluyla 76.859,70 m? soguk yol cizgi, 76.068,93 m2 

termoplastik yol ¢izgi, 53.759,46 m? yaya gecidi ve kasis (2mm cift kompenant) 243,11 m? 

yavaslama uyar! cizgileri (3mm cift kompenant), 7.713,98 m2 termoplastik serme 590,66 m? ofset 

tarama, 7.122,50 adet ok ve yazi, 15 adet cift ok, 3 adet istyla yapisan hazir sablon, 852 m? profil 

atlama, 308,34 m? cizgi silme olmak iizere toplam 232.030 m2 Trafik Yatay isaretleme (Yol Gizgi) 

uygulamasi gerceklestirilmistir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

Kocaeli Kent Geneli 10. Etap Yatay Trafik isaretlemeleri Yapim 
Projesi 

S6z konusu ihale kapsaminda; belediyemiz sorumluluk alanindaki yol agi Uzerine her yil asfalt 
yenileme caligsmalari yapilmakta ve yeni imara agilan yollarin yol gizgi galismasi yapilmaktadir. 

07.01.2021 tarihinde ihalesi yapilan proje kapsaminda 2021 yilinda 232.030 m? cizgi imalati 
yapilmis ve 10.896.476 TL harcama gerceklestirilmistir. 

  
2021 Yili Kocaeli Genelinde Asfalt ile Hiz Kesici Kasis Yapim Projesi 

S6z konusu ig kapsaminda yapilan asfalt kasis imalatlarinda amag yaya ve suriis giivenligini 
saglamaktir. Hiz kesici kasis imalat ile yerlesim yerlerinin yogun oldugu alanlar ile cami, park, okul 
gibi insan sirkilasyonun yogun oldugu alanlarda ortalama trafik hizini giivenli seviyeye getirerek 
yaya ve siirtis giivenligini on plana gikarmaktir. Bu kapsamda Kocaeli Genelinde Asfalt ile hiz kesici 
kasis yapim isi kapsaminda TSE standartlarina uygun olacak sekilde 2021 yilinda ihale 
kapsamindatoplam 436 adet 3.119,41 metre asfalt kasis yapilmistir. 

07.01.2021 tarihinde ihalesi yapilan Kocaeli Genelinde Asfalt ile Hiz Kesici Kasis Yapim isi icin 
2021 yil igerisinde 1.751.895 TL harcama yapilmistir. isin 10.09.2021 gecici kabul itibar tarihi 

kabul edilmek tizere gecici kabul is ve islemleri tamamlanmistir. 

Levha Tasarim Birimi (Aplikasyon) 

Levha Tasarim birimimiz tarafindan levha imalat g6revlileri eliyle 2021 yili igerisinde yapilan 

toplam levha imalati (T, TT, B, P ve Yonlendirme) 6.259 adettir. 

 



  
    

   

          

   

  

   

                

   

              

    

YOL HiZMET AGIMIZ 
KE/PH.1.4.2 Kentimizin karayolu agi 

Devlet yollari : 502 km 
uzerinde, yaya ve arag trafigi acgisindan — — ' ' —— 
guvenli karayolu altyapisi olusturmak. —, ss . . ilce — koy baglanti yolu : 3.309 km 

Toplam yol agi > 3.811 km 
2021 yili igerisinde Kocaeli genelinde 98 km asfalt 
yol, 10 km beton yol ve 410 km stabilize yolda 
370.000 m2 parke, 75.000 m bordir ve 521.000 ton 
stabilize malzeme kullanilarak ist yap! imalatlari 
gerceklestirilmistir. 

_ IZMIT VE KANDIRA 
ILGELERINDE YOL UST 
YAPI DUZENLEMELERI 

izmit ilgesinde Ladin Sokak, Bagdat Caddesi, Orhaniye 
Kuloglu mevkii parke yolu, Trafik Egitim Merkezi, Kandira 
Kavsagi, Erciyes Sokak, Sapakpinar-zeytinburnu yolu, 
GokceGren topallar yolu, Gdkgedren cobanoglu yolu ve 
Gok¢eoren ceribasi topallar yolunda imalatlar 
tamamlanmis olup, Demokrasi Bulvari, Hayrettin Uzun 
Caddesi, K6riibasi Caddesi, Yenice-Adapazari baglanti 
yolu ve Gokceoren sadiklar yolunda ise ust yap! 
imalatlar! devam etmektedir. 

Kandira il¢esinde ise Akcaova/Cezaevi yolu, 
Alefli/Hidirlar baglantisi, Orhan Mahallesi Metem/Tas 
ocagi/Karahasanlar yolu, Galkoy/Safali kdy yolu, 
Akcaova/Ugiimce/Karacalar yolu, Tekkeli kiimeevler 
mevkii /Kizil¢apinar arasi, Kerpe/Camlibel.caddesi, 
Egerceli giivenler, Kirkarmut yagcilar yolu ve Kabaaga¢ 
yolu imalatlari tamamlanmis olup, Ugiimce/Goncaaydin 
yolunda ust yap! imalatlar!i devam etmektedir. 

    
 



GEBZE, CAYIROVA, DARICA VE 

  

DILOVASI ILGELERI YOL UST YAPI 
DUZENLEMELERI 

Gebze ilcesinde Gebze GOSB yolu, istasyon Caddesi, 
Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Balgik yolu, 1968 sok, 1949 sok, 

Sehit Oktay Kaya Caddesi, Kargall k6y yolu, Merve sok, 

Komirciller Caddesi, 1175 sok, 1319 sok, Kiigiik sanayi 

sitesi yolu, istanbul Caddesi ve 1172 sokakta Uist yapi 

imalatlaritamamlanmistur. 

Gayirova ilcesinde Fatih Caddesi, Giftlik caddesi ve kavsag, 

Namik kemal caddesi, 501 sokak 502 sokak, Ragip Demirkol 

Bulvari Kavsagi, Abdurrahman Korhan caddesi, Anadolu 

caddesi kavsag, Fikri Altilokka Caddesi, Erkan sok, Cihan 

sok, Rahmi Dibek Caddesi, Adnan Kahveci Kavsagi ve 

Turgut Ozal Caddesinde Ust yap! imalatlar!tamamlanmistr. 

Darica il¢esinde Cengiz Topel Caddesi, Millet bahcesi 

yollari, Battalgazi Caddesi, K6rfez Caddesi, Burak Reis 

Caddesi, Yildirim Beyazit Caddesi, Balyonoz koyu yollari, 

Balyonoz koyu otoparki (107. araclik), istasyon Caddesi, 

Ataturk Caddesi, Farabi hastanesi ve Tuzla Caddesi'nde list 

yap imalatlani tamamlanmistir. — ia 

Dilovasi ilcesinde Tepecik Koyii Bag ici Sokak, Tepecik 

ee . all 

. Mahallesi, Demirciler Konak Caddesi, Bagdat Cadd si'nde 

‘ist yapiimalatlari tamamlanmistir. : at 

_ DERINCE VE KORFEZ 
ILGELERI YOL UST YAPI 

DUZENLEMELERI 

ie , 
Lesh KARTEPE VE BASISKELE 

K6rfez ilcesinde Narli Sokak, Denizciler 

caddesi (menfez ve yagmur suyu dahil), 

Cars! caddesi Cobancukuru sokak, 

Hereke sahil boyu, Kdseler- nalbantlar 

koy yolu imalatlari tamamlanmis olup 

Naip-kalburcu k6y yolunda ist yap! 

imalatlari devam etmektedir. 

Derince ilcesinde 17 agustos caddesi, 

Kismet sokak, Terziler gakmaklar yolu 

imalatlar! tamamlanmis olup ismet 

Pasa Caddesi ve Cal-Turas yolunda Ust 

yap! imalatlari devam etmektedir.   

ILGESI YOL UST YAPI 
DUZENLEMELERI 

   

      

    
    

    

    

     

   

Kartepe ilcesinde Karatepe Caddesi, 

Bagdat caddesi, Ballica sokak, Milli 

egemenlik caddesi, Masukiye Akgakese 

Sokak, icmeler Caddesi, Giiliimser Sokak 

ve Gazi Caddesi’nde Ust yap! imalatlari 

tamamlanmis, Beyazgil Caddesi, 

Estergon Caddesi'nde ise Ust yapl 

imalatlari devam etmektedir. 

Basiskele ilcesinde Kirazlibahce yolu, 

Beyoglu Caddesi, Beyoglu Caddesi képri, 

Emniyet binasi baglanti yollari, Emniyet 

binas! otopark (300 araclik), Selahattin 
Eyyubi Caddesi, Gazneli Mahmut Caddesi, 

Cevizlik Caddesi ve Aksigin-tepecik-_ 

serinde yolu Ust yap! imalatlari 

tamamlanmis olup. Cinardere 

(Hacihaliller) Yolunda ise ist - 

imalatlaridevam etmektedir. .__ 

me; i = 

GOLCUK VE KARAMURSEL 
iLGESI YOL UST YAPI 
DUZENLEMELERI 

Gélciik ilcesinde ihsaniye Kent 
Meydani, Ulasli Balaban beton yol, 

Basak Caddesi, Anafartalar Caddesi, 

Donanma Caddesi otoparki (85 araclik), 

ipekyolu Kavsagi, Sezai Karakoc st re 

Caddesi ve Hiirriyet Caddesinde ist 3 
yap! imalatlaritamamlanmistir. 

Karamirsel Il¢esinde !znik yolu kalici 

konutlar, 210.cadde, 105.cadde, 

Tasagil-inebeyli yolu, Kadriye kéy yolu, i 

Akpinar Degirmenler Mahallesi, 7 = 

Osmaniye ule Mahallesi, Avcikéy =o ia lie 

mesire yolunda Ust yap! imalatlar =i tj 

tamamlanmistir. oe 

 



   
   

      

   

  

   

   

  

   

   
   
   
   
   

    

   
IZMIT 

CARSIBASI CADDESI 
(SOLAKLAR YOLU) 

Yapimi tamamlanan 4,5 kilometrelik 

Carsibas1 Caddesinde, 45.000 ton 
asfalt serimi yapilarak, 10,5 m 

genislige cikartilan yol 2 gikis bir inis 

seridi olmak Uzere 3 seritli hale 
getirilmistir. J 

oa és 

BASISKELE 
SELAHATTIN EYYUBI 

CADDES!I 

Basiskele.ilcesi Selahattin Eyyubi 
Caddesinde altyapi deplaselerinin 

ardindan.324 m 2,5x2 menfez calismasi 

yapilarak, 600.m'lik caddeye 3.000 ton 

asfalt serilereksbulvar..goruinund 

kazandirilmistir. 

alaf! 
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GOLCUK KAVAKLI 
SAHIL CADDESI 

   

  

1 km uzunlugundaki Golctk Kavakli Sahil 

Caddesi konforlu ve modern bir hale 

getirilerek tamamlanmis ve vatandaslarin 

hizmetine sunulustur. Proje kapsaminda 

yapilan dekoratif aydinlatmalarla yUrliyls 

ve bisiklet yolu bdlgeleri tsil isil olmus, 

Kavakli Caddesi, Golciiklilerin nefes 

aldigi, vatandaslarin yrs yapabildigi, 

bisiklet sUrebildigi ferah bir hale 

getirilmistir. 

BASISKELE 
KiIRAZLIBAHGE VE 

BEYOGLU 
CADDELERi 

   
   
   
   

      
   

Toplam 2,5 km uzunlugundaki 

Kirazlibahge ve Beyoglu caddelerinde 

alt yap! imalatlarinin ardindan Ust yap 

imalatlari tamamlanmis, Beyoglu 

Caddesi Uzerinde omruinii tamamlayan 

k6oprii yikilarak yerine 4 seritli k6prii imal 

edilmistir. 
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Basiskele 

LABORATUVAR CALISMALARI ah : “== Yeni Emniyet Binasi 
: = Otoparki 

2021 yilinda Fen isleri Dairesi Baskanligimiza bagli laboratuvarimiz 489'u asfalt deneyi, 313't = % 

beton deneyi ve 368'i zemin deneyi olmak Uzere toplam 1.170 deney gerceklestirmistir. i : ; Basiskele ilgemize yapilan yeni 

>» = emniyet binast icin yol iist yapi 

TAS OCAKLARI MALZEME URETIMLERI ve 300 araglik otopark 
imalatlarini tamamladik. 

Buinyemizde 6 adet ruhsatli tas ocagindan ikisi faal olarak galismakta olup, 2021 yilinda 521.000 

ton malzeme cikarilarak tist yap! diizenlemelerinde kullanilmistir. 

AKARYAKIT ALIMLARI 

Fen isleri Dairesi Baskanligimiz biinyesinde bulunan akaryakit istasyonuna 2021 yil icerisinde 

toplam 3.882.304 L akaryakit alinmistir. 

ASFALT URETIM GALISMALARI 

2021 yilinda 68.250 tonu asinma ve 116.850 tonu binder y6ntemiyle olmak Uzere toplam 185.100 

ton asfalt Uretilmistir. 

KE/PH.1.5.1 ilg¢e merkezlerimizde parklanma sorununun ¢6ziimii igin agik 

ve kapali otopark projesi hazirlamak. 

KE/PH.1.5.3 2021 yilinda ilge 
ilce merkezlerimizde parklanma sorununu cézmek icin Darica Millet Bahcesi 2.Etap Otopark Projesi, mB ; merkezlerimizde parklanma 
83 Arag Kapasiteli Donanma Caddesi Otopark Projesi, 40 Arag Kapasiteli Kurugegsme Tramvay : i sorununun ¢ozumu i¢in 1 adet 

istasyonu Otopark Projesi, Derince ilcemizde 250 arac kapasiteli Kev Tesisleri Otopark Projesi, izmit 4 . ' - vl es kapali otopark yapimina 

Kurugesme Meydan park et devam et otopark projeleri gerceklestirilmistir. : ek = : . baslamak. 

KE/PH.1.5.2 2021 yilinda ilge merkezlerimizde parklanma sorununun 4 
ee DILOVASI KATLI OTOPARK 

¢ozumi igin 400 araglik agik otopark yapmak. ' : ae 
z iol esi yer alan projenin 

ilce merkezlerinde parklanma sorununun géziimi icin 2021 yilinda; Basiskele Yeni Emniyet Binasina B39 aa ups pola m ‘ Xan olusmaktadir. Yapinin kati ha 
300, Hereke sahiline 60, GolcUk Donanma Caddesine 85 ve Darica Balyonoz Koyuna 107 olmak iizere ~~ bir giinii pazara onundigin aki 

toplam 552 araclik otopark imalati tamamlanmistur. . in i 4 , ee he : _ ‘giinlerde-otop 

eee! katlarda toplam 
| _disinda zabita, muhtar odalari, 

-Mescit, teknik ak haciml 
bulunmak . Yapimina devam edilen * 

d& 4.709.037 TL 
eklestirilmistir. 

” * ath “mg a  



KE/PH.1.6.1 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve 

limanlarin parklanma ihtiyacini karsilamak igin TIR 

parklart projelerini hazirlamak. 

Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanlarin parklanma 

ihtiyacini karsilamak icin K6rfez ilgesine 2021 yilinda 30 ara¢ 

kapasiteli tir parki projesi gerceklestirilmistir. 

KE/PH.1.6.2 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve 

limanlarin parklanma thtiyacini karsilamak i¢gin 2021 

yilinda 150 arag kapasiteli TIR parklari yapmak. 

Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanlarin parklanma 

ihtiyacini karsilamak igin 2021 yilinda TIR parki imalati, 

projelerintamamlanmamasi nedeniyle yapilamamistir. 

KE/PH.1.7.1 2021 yilinda kent genelinde bisiklet 

kullanimint yayginiastirmak igin 12 km. bisiklet yolu 

projesi hazirlamak. 

2021 yill icerisinde Kent genelinde bisiklet kullanimini 

yayginlastirmak ve sehre yeni bisiklet yollar! kazandirmak icin 

15km uzunlugunda bisiklet yolu projesi gergeklesmistir.   
KOBiS FAALIYETLERI 

Belediyemiz, 73 adet akilli bisiklet istasyonu, 864 adet akilll 

park Unitesi ve 498 adet akilli bisikletten olugan sisteme, yeni 

yapilan yatirimlarla 1 Adet adet yeni akilli bisiklet istasyonu ve 

15 Adet adet akilli bisiklet eklenerek toplamda Kocaeli 

genelinde 74 adet akilli bisiklet istasyonu, 864 adet akill! park 

Unitesi ve 513 adet bisiklet ile vatandaslarimiza hizmet 

vermeye devam etmektedir. KOBIS sisteminde 2021 yilinda   toplam 165.066 kiralama yapilmis, 13.051.389 dakika bisiklet at 

kullanimi gergeklesmistir. = 

Es v 

Akilli Bisiklet ile ilgili Sayisal Veriler vas i eh a Bafa 

t fei, wi hme E 
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KE/PH. 1.7.2 Kent genelinde bisiklet kullanimini yayginlastirmak igin 5km 2021 yilinda biinyemize katilan Yedi Emin Givenilir Otoparklar, Cekiciler ve agik otoparklarinda 

eni bisiklet volu vaamak 5393 sayili Belediyeler Kanununun 15/ p, 15/ b, 15/ c ve 34/ e maddesi ile 5216 sayili Buyiiksehir 

y y yap . Belediyeleri Kanununun 7/ f ve 7/ | ile 9. Maddesinde yer alan hiikiimlerine gore denetimleri de 

. ; . . gerceklestirilmistir. 
Golctik Kavakli Mahallesinde bulunan Sahil Caddesinde bisiklet yolu galigmalarimiz 

tamamlanmistir. Bu denetimlerde 22 adet yedi emin ve giivenli otopark, 25 adet acik ve kapall otopark denetlenmistir. 

Bu denetimlerde 5 adet acik otoparka evrak eksikligi ve ruhsatsiz calismasindan dolay! kapatma 

KE/PH.1.7.3 2021 yilinda kent genelinde bisiklet kullanimini cezasi uygulanmistir. Yedi emin giivenilir otopark ve cekici faaliyeti gosteren 2 adet isletmeye de 
yayginlastirmak icin yesil alanlara 4 km bisiklet yolu yapmak. denetim komisyonu ve enciimen kararlari ile Emniyet birimlerinin olusturdugu kazaya karigan 

araclarin cekilmesi nobet listesinden cikartilmasi islemi yapiImistur. 

Kocaeli genelindeki Buytiksehir Belediyemizin sorumluluk alaninda olan yesil alanlara 2021 yilinda Ayrica 2021 yilinda denetim faaliyetleri kapsaminda, 
6 km bisiklet yolu yapilmistir. 

® Biyiiksehir153 Uizerinden gelen 22.337 adet sikayet basvurusu ekiplerimizce incelenerek 

cevaplandirilmistir. 
KE/PH.1.8.1 2021 yilinda, toplu tasimada denetim sistemini ve egitim © 60.000 adet toplutasima sefer kontrolii yapilmistir. 

hizmetlerini surdurmek. @ 70.800 adet arac ici kameralarla toplu tasima kontrolii ve denetimi yapiImistir. 

@ UKOM tarafindan hatasi bulunan toplu tasima araglarina yonelik 255 zabit varakasi 

i i i diizenlenmistir. 

DENETIM FAALIYETLERI @ UKOM tarafindan 1.677 savunma talep dilekcesi yazilarak ilgili toplu tasima sahiplerine 

2021 yilinda ulagim denetim ekiplerimiz tarafindan toplam 10.846 adet aracin y6netmeliklerdeki gonderilmistir. 
esaslara gore denetimi gerceklestirilmis, kusurlu bulunan 5.254 adet araca zabit varakasi vs - - 
olusturulmustur. EGITIM FAALIYETLERI 

Toplu tasima sirticillerine (6zel halk otobiisti stiriicillerine, taksi stiriictilerine, servis siirticilerine, 

belediye otobiis isletmesi ve UlasimPark A.S. siiriiciilerine) yonelik diizenlenen egitim programlanri ile 

suriiciler ile yolcular arasinda saglikli iletisim kurulmasi, stricter ile engelli yolcular arasinda 

saglikli iletisim kurulmasi hedeflenmektedir. Ayrica ilk yardim ve meslek hastaliklari ile ilgili teorik ve 

pratik bilgilerin verildigi egitimlerde surictiniin yangin, yangin giivenligi ve sondiirme uygulamalari ile 

ilgili teorik ve pratik bilgiler edinmesi saglanmaktadir. Suriiciilerin 6fke kontroliintin saglamasi, toplu 

tasima yOnetmeligine ve trafik mevzuatina uygun profesyonel siirticti gibi davranmasi ve kullandigi 

araclara yOnelik giivenli ve ekonomik siirlis teknigini 6grenmesi hedefler arasindadir. 

Belediyemizin ilgili birimi ve Emniyet ve Jandarma trafik birimlerince ortak yapilan denetimlerde 

illegal galisan ve korsan servis olarak tabir edilen araclara da ilimizin 78 ayri noktasinda yapilan 

denetimde 101 arag trafikten men edilmis, toplam 209 araca da emniyet ve jandarma birimlerine 

cezaiislem uygulatilmistir. 

2021 yill igerisinde Denetim sefligi olarak 493 adet Toplu tasima ve Ticari taksi olarak faaliyet 

gosteren aracta satis, devir ve arag yenileme islemi icin yonetmelik esaslarina gore kontrol edilerek 

araclara uygunluk belgeleri verilmistir. 
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Toplu tasima strict egitimi program! hem bu konuda uzman olan 6zel kurumlar tarafindan 

verilmekte hem de Ulasim Dairesi Baskanligi'nin biinyesinde bulunan alaninda uzman olan 

personeller tarafindan verilmektedir. Toplu tasima sirticU egitimi programi, ilgili egitimlerin 

verilmesinin yaninda verilecek egitimler Gncesinde ve egitimler devam ederken de egitimin 

yeterliligi, kalitesi, suriicU Uzerinde biraktigi izler egitim sonrasina yapilan anketlerle de surtciilerin 

egitim hakkindaki diisiinceleri de degerlendirilmektedir. Stiriictilere egitim sonrasi yeterlilik sinavi 

yapilmaktadir. Ayrica egitimlerin basindan sonuna kadar egitmenler izlenmekte ve gerekli 

goriildiigii takdirde egitim konusunun veya egitimcinin degistirilmesi saglanmaktadir. Bu 

dogrultuda 2021 yilinda toplam 4.046 siirtictiye asagida yer alan konularda egitimler verilmistir. 

Toplu tasima suricilerine verilen egitimler sonucunda; strtculerin egitime katildiklari ilk andaki 

goris, distince ve tutumlari kisiye gore degigsmekle beraber pozitif yonde gelistigi, karsilarinda 

onlarla ilgilenen, sorularina cevap veren ve kisisel gelisimleri icin ugrasan birilerini gormeleri 

kaliteyi ve gliveni artirmaktadir. Ulasim ve Trafik Y6netimi Dairesi Baskanligi'na gelen siriicti 

kaynakli sikayetlerin 2021 yilinda daha Onceki yillara gore azalmasi ve egitmenlerin pozitif 

gozlemleri egitim hedeflerinin gerceklestigini gostermektedir. 

KE/PH. 1.9.1 Trafik zabita hizmetlerini ve denetimlerini siirdiirmek. 

Belediyemiz trafik zabita birimi ilgili Kanunlar ve Belediye organlari tarafindan alinmis ve 

uygulanmasi Trafik Zabitayi ilgilendiren karalari, emir ve yasaklar! uygulamak ve sonuclarini 

izlemek izere g6revlidir. Buamagla 2021 yilinda; 

@ Ekiplerimiz tarafindan caligmalari engelledigi © Vatandaslarimizdan yazili ve elektronik posta 

tespit edilen 1.689 aracin cekicilerimiz yoluyla gelen ve Zabita Haber Merkezimize 

araciligiyla yerleri degistirilmis, park yasagina iletilen toplam 3.590 adet trafik sikayeti Yaya 

uymayarak cekilen 4.968 adet aractan toplam Devriye, Motorize Devriye, Aracli Devriye ve 

248.400 TL tahsil edilmistir. Cekici ekiplerimizle degerlendirilerek 

olumsuzluklar giderilmistir. 

@ Sehir icginde uygunsuz parklanma yapan 

18.714 adet arag fotograflanarak cezai islem ® ilimiz sinirlarinda bulunan toplu tasima 

uygulanmas! icin Emniyet Trafik Sube araclarina yonelik olarak 262 adet denetim 

Miudirltigiine gonderilmistir. gerceklestirilmistir. 

  

adet araca tutanak tanzim edilerek Kocaeli 

Buytiksehir Belediyesi Enciimeni'ne havale 

edilmis, toplam 2.562 TL idari para cezasi 

uygulanmistir. 
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@ Sehir iginde uygunsuz parklanma yapan 6 @® Belediye yetkili organlarinca gerekli izinleri 

verilerek diizenlenen 1.049 adet dogalgaz, 

kanalizasyon, PTT gibi altyapi Ustyapi 

calismalarinda gerekli kontrol ve 6nlemler 

alinmistir. 

@ Sorumluluk bélgelerimizde gerek trafik @ Trafik kazalari sonucu kamu mallarina verilen 

giivenligi gerekse vatandaslarimizin guvenligi Zararin tespiti yapilip, zararin tazmini icin ilgili 

acgisindan tehlike olusturacak her tirlt birimlere 20 adet rapor gonderilmistir. 

olumsuzluk hakkinda 37 adet rapor tanzim 

edilip ilgili birim ve kurumlara bildirilmistir. @ Yolda kalan 678 vatandasimiza cekici ara¢ 

marifetiyle yardimci olunmustur. 

@ jlimiz sinirlari igerisinde bulunan otoparklara 

8 adet denetim gerceklestirilmistir. 

KE/PH.1.10.1 Sosyal ve kiltitrel faaliyetlerin ulasim thtiyaglarini 

karsilamak. 

Sosyal ve kiiltiirel faaliyetlerin ulasim ihtiyaglarini karsilanmasi kapsaminda kiiresel Covid-19 salgini 

nedeniyle 2021 yilinda Kocaeli Kitap Fuari etkinligi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Gocuk Bayram 

etkinlikleri, spor miisabakalari ve dernek ile vakiflarin yapilamayan sosyal faaliyetlerinden dolay 

8.500 adet hedeflenen arag tahsisi 3.689 adet olarak gerceklesmis ve 74.601 kisiye hizmet verilmistir. 

KE/PH.1.11.1 2021 yilinda tist gegit yuiriyen merdiven ve asansorlerin 

bakim ve onarimlarini % 100 oraninda tamamlamak. 

2021 yilinda, 85 asansOr ve 29 yilirliyen merdivenin bakim ve onarimlari igin 800.949 TL harcama 

gerceklestirilmistir. 
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KE/PH.2.1.1 Cevre bilincinin kazandirilmasina yonelik faaliyetler 

diizenlemek ve kati atik tesisleri yapmak. 

KATI ATIK BERTARAF TESiSi 

ilimiz genelinde olusan belediye atiklari izmit ilcesindeki Bertaraf Tesisinde, mer-i mevzuatta 

belirlenen usul ve esaslar cercevesinde bertaraf edilmektedir. Yil igerisinde 616.908 ton belediye 

atig! bertaraf edilmis olup, belediye atigi miktarlarina ait veriler yuzdesel olarak grafikte 

gosterilmektedir. 

Bertaraf Edilen Belediye Atiginin ilgelere Gore Yiizdesel Dagilimi 

GE
BZ

E 
19
% 

iZ
MI

T 
19
% 

DA
RI

CA
 
10
% 

GO
LC
UK
 

8%
 

KO
RF
EZ
 

8%
 

CA
YI
RO
VA
 
7%
 

KA
RT

EP
E 

7%
 

DE
RI

NC
E 

7%
 

BA
SI

SK
EL

E 
6%
 

KA
RA
MU
RS
EL
 

3%
 

KA
ND

IR
A 

3%
 

DI
LO

VA
SI

 
3%

 
COP SIZINTI SUYU ARITMA TESISi 

Bertaraf Tesisleri‘nde depolanan atiklardan kaynaklanan sizinti sulari, Membran Bio Reaktor ve 

Nano Filtrasyon Unitelerinden olusan 500 m3/giin kapasiteli sizintt suyu aritma tesisinde 

aritiimakta olup, yil igerisinde 122.270 m? sizinti suyu aritilmistir. 

DEPO GAZINDAN (LFG) 

ENERJI URETIM TESISi 
KATI ATIK AKTARMA ISTASYONLARI 

ilce Belediyeleri tarafindan toplanan belediye atiklarinin bertaraf tesisine tasinmasi siirecinde, Bertaraf Tesisleri'nde bertaraf edilen atiklar 

daha az sayida arag kullanilarak trafik yukUniin azaltilmasi ve buna bagli olarak gevrenin korunmasi icerisindeki organik kismin anaerobik sartlarda 

ve olusabilecek kirliligin minimize edilmesi amaciyla; Gebze Aktarma Istasyonu ile Cayirova, Darica, Ill aclolacE ni uelelaaclichiller lime tlcerl enue 

Dilovas! ve Gebze ilcelerine, Kandira Aktarma Istasyonu ile Kandira ilcesine, Kérfez Aktarma sonucu olusan depo gazi (LFG), gaz toplama 

Istasyonu ile Derince ve K6rfez Ilcelerine, G6lcUk Aktarma Istasyonu ile G6lciik Ilgesine ve Basiskele sistemi ile toplanmakta ve “Depo Gazindan Enerji 

Aktarma istasyonu ile Basiskele ilcesine hizmet verilmektedir. Uretim Tesisi"nde degerlendirilmektedir. Yi 

igerisinde depo gazindan; izmit ilcesi'nde 49,575 
Yil igerisinde bertaraf tesisine; Gebze Aktarma Istasyonu'ndan 243.535 ton, Kandira Aktarma ; ’ MW, Dilovasi ilcesi'nde 2,976 MW olmak izere 

istasyonu'ndan 17.506 ton, Kérfez Aktarma istasyonu'ndan 85.900 ton, Gélciik Aktarma a . : toplam 52,551 MW brit elektrik enerji dretilmistir. 

istasyonundan 50.525 ton ve Basiskele Aktarma istasyonundan 22.017 ton olmak iizere toplam 

419.483 ton belediye atigi nakledilmistir. 5 adet aktarma istasyonundan bertaraf tesisine tasinan 

belediye atiginin orani %75 seviyelerindedir.  
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TEHLIKELI ATIK BERTARAF TESISi 

Tehlikeli ve Klinik Atik Yakma ve Enerji Uretim Tesisi'nde; endiistriden kaynaklanan yanabilir 

nitelikteki plastik ve plastik atiklar, kullanilmis yaglar, ilag ve kozmetik atiklari, petrokimya atiklari, 

PVC, solvent, boya atiklari, yapistiric! ve yapiskanlar, arttma gamurlari vb. tehlikeli atiklar ile klinik 

atiklar bertaraf edilmektedir. IZAYDAS verilerine gére 2021 yilinda tesiste 39.980.324 kg tehlikeli 

atik yakilarak bertaraf edilmis olup, brit Uretilen elektrik enerjisi miktar! 16.937.400 kWh'dir. 

Tehlikeli Atik Diizenli Depolama Tesisinde ise, yil icerisinde 63.028.438 kg tehlikeli atik kabul 

edilmistir. 

TIBBi ATIKLARIN TOPLANMASI, TASINMASI STERILIZASYONU 

/ BERTARAFINA ILISKIN YURUTULEN CALISMALAR 

Saglik kuruluslarindan lisansli tibbi atik tagsima araglari ile toplanan enfeksiy6z, patolojik ve kesici- 

delici atiklar olarak tanimlanan tibbi atiklar; sterilizasyon tesisinde yiksek sicaklik ve basincta 

buhar ile sterilize edilerek nihai olarak bertarafi saglanmaktadir. Bu kapsamda 2021 yilinda il 

genelindeki tibbi atik Ureticilerinden 3.212.660 kg tibbi atik toplanmistir. 

Saglik Kuruluslarinin Tirlerine Gore Atik Miktari Yuizdeleri 

2021 Faaliyet Raporu 

KATI ATIK KARAKTERIZASYONU 
Giintmiizde atiklarin sifir atik yaklasimi ile "yenilenebilir” bir kaynak konumuna yiikselmesi ve 

igerdikleri bilegenler bakimindan hammadde olarak kullanilabilecek unsurlarinin geri kazanilmasi 

6nem kazanmistir. Bu baglamda; yillar iginde kati atik karakterizasyonunun degisimi izlemek ve 

atigin niteligini bilmek amaciyla yapilan karakterizasyon calismasi sahada yapilan hizmetlere yon 

vermekle birlikte evsel atigin bertaraf edilmesi siirecglerinde planilanan atik bertaraf tesislerinin 

kapasitelerinin ve yontemlerinin belirlenmesinde kilit rol oynamaktadir. 

2007/10 sayili Bakanlik Genelgesi kapsaminda 6ng6rtlen analiz metodu cercevesinde, Atik 

Bertaraf Tesisi ve Aktarma istasyonlarinda 6zel alanlarda, yil igerisinde ilge Belediyeleri tarafindan 

toplanan belediye atig! numuneleri Uzerinde; kis dénemi ve yaz d6énemini kapsayan Atik 

Karakterizasyonu galigsmalari gerceklestirilmistir. 

Karakterizasyon ¢alismalari, 16 (onalt!) adet kati atik bilesenine gore yapilmis olup; ayrimi yapilan 

atik bilesenleri ve il geneli kis ve yaz mevsimi atik dagilimi asagidaki tablolarda verilmektedir. 

Kati Atik Karakterizasyonu Dagilimi 

KATI ATIK BILESENLERI YAZ MEVSIMi (%) | KIS MEVSIMi (%) 

      

Universite Hastanesi [| D 15,01 

Diyaliz Merkezleri 

Diger 

[> 3,49 

HAYVANSAL VE BITKISEL ATIKLARDAN BIYOGAZ URETIMI VE 

ENTEGRE ENERJi URETIM SISTEMINDE KULLANIMI 

TUBITAK Kamu Kurumlari Arastirma Projelerini Destekleme Program (1007) kapsaminda izmit 

ilcesi'ndeki Entegre Atik Bertaraf Tesisi icerisinde kurulan pilot dlcekli biyogaz Uretim tesisinde; 

bitkisel ve hayvansal kaynakli atiklar islenmekte, Uretilen biyogaz gaz triblintinde yakilarak elektrik 

enerjisi elde edilmekte ve fermente iriin (organik giibre) iretimi saglanmaktadir. 

Biyogaz Uretim tesisinde yil igerisinde 5.724.847 kg atik iglenmis olup (hal atiklari, iskembe igi atik, 

biyiikbas ve kanatli hayvan gibresi, gim atiklari), 33.993 m? biyogaz Uretilmis, bu gazin gaz- 

jeneratoriinde yakilmasi ile 71.600 kW elektrik enerjisi elde edilmistir. Biyogaz projesi kapsaminda 

yapilan galismalar, elde edinilen deneyimler ve tesisin isletilmesine iliskin bilgiler; yerel yonetimler, 

sivil toplum kuruluslari, Universiteler vb. kisi/kurum ve kuruluslarin temsilcilerinden olusan 

ziyaretciler ile paylasilmistir. 

  

Mutfak atiklari 56,65 57,20 

Park ve bahge atiklari 0,50 1,36 

| GERIKAZANILABILIRATIKLAR 2122.60 
Kagit 2,72 0,88 

Karton 2,78 4,05 

Hacimli karton 0,00 0,00 

Plastik 15,79 12,92 

Cam 5,19 3,92 

Metal 0,64 0,73 

—DIBERATIKLAR 182189 
Hacimli metal 0,00 0,00 

Atik elektrik ve elektronik ekipman 0,48 0,22 

Tehlikeli atik 0,50 0,49 

Diger yanmayanlar 0,42 2,11 

Diger yanabilenler 13,93 15,27 

Diger yanabilir hacimli atiklar 0,00 0,00 

Diger yanmayan hacimli atiklar 0,00 0,00 

Digerleri 0,00 0,00 

Kill (toz, kum, tags dahil) 0,39 0,85 

Kaynak: Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi 

1  
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Entegre cevre yOnetimi ve surdurilebilir kalkinma ilkeleri dogrultusunda, atiklarin ekonomiye 

kazandirilmasinda ve cevre ile uyumlu yonetim politikalarinin izlenmesinde buyUk Gneme sahip 

olan atik karakterizasyonu calismalari ile atik bilesenlerinin tespiti yapilmakta ve uygulama 

calismalarinda kullanilmaktadir. 

SIFIR ATIK YONETIM SISTEMI KAPSAMINDA YURUTULEN 

CGALISMALAR 

12.07.2019 tarihli ve 30829 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yiriirliige giren “Sifir Atik 

Yonetmeligi"nde belirlenen usul ve esaslar cergevesinde hazirlanan 01/09/2021 tarihli ve 237 sayill 

Mahalli Gevre Kurulu'nda onaylanan “il Sifir Atik Yénetimi Plani” dogrultusunda, ilce Belediyeleri 

tarafindan yiritiilen sifir atik yonetim sistemi uygulamalarinin iyilestirilmesi ve yayginlastirilmas! 

caligmalar Belediyemiz koordinasyonunda; ilce Belediyeleri, Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi 

Bakanligindan Cevre izin/Lisansl Atik isleme Tesisleri ve Yetkilendirilmig Kuruluslar ile isbirligi 

igerisinde yuriitilmektedir. Bununla birlikte sifir atik yOnetim sisteminin olusturulmasina ydnelik 

uygulama takvimi dogrultusunda; Cayirova, Derince, Gebze, izmit, Kartepe ve Kérfez Belediyeleri 

mahalli idarelerce alinmasi gereken “Genel Sifir Atik Belgesi"ni almis olup, diger ilcelerde caligmalar 

devam etmektedir. 

Genel Sifir Atik Belgesi Alan il¢eler 

TE 

me more 
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Ambalaj Atiklarinin Toplanmasi, Tasinmasi ve Geri Kazanim 

Calismalari 

Belirlenen uygun bélgelere konulan atik biriktirme ekipmanlarinda toplanan karisik ambalaj atiklar! 

(kagit-karton, plastik, cam, metal), atik isleme tesislerinde kategorilerine gére ayristirilmakta ve 

buradan da yeni irlin elde edilmek tizere geri d6nUsiim tesislerine nakledilmektedir. 

il genelinde; hanelerden, kamu kurum ve kuruluslarindan, isyerlerinden, ticarethanelerden olmak 

uizere mavi renkli konteynerlerden ve yesil/beyaz renkli cam kumbaralarindan yil igerisinde 37.379 

i 
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ton karisik ambalaj atigi ayri toplanmis, diizenli depolama sahalarina gonderilen atik miktari 

azaltilmis ve ekonomiye geri kazandirilmistir. 

Atik Pillerin Toplanmasi, Tasinmasi ve Geri Kazanimi Galismalart 

Atik pillerin cevre ve insan sagligina zarar vermeksizin toplanmasi, tasinmasi ve geri kazanim! 

galismalart kapsaminda; 6zellikle okullarda ve sivil toplum kuruluslarinda egitim & bilinglendirme 

seminerleri duzenlenmekte, kamu kurum ve kuruluslari, saglik kuruluslari, isyerleri/ticarethaneler 

vb. yerlere atik pil toplama bidonlari/toplama kutular! konulmakta ve atik pillerin kaynaginda ayr! 

toplanmasi saglanmaktadir. 

Kaynaginda ayri toplamanin 6nemine dikkat gekmek ve cevre bilincinin asilanmasi amaciyla, 2020- 

2021 egitim & 6gretim déneminde Okullar arasinda her yil geleneksel olarak duizenlenen Atik Pil 

Toplama Kampanyasi'nin 12'ncisi duzenlenmis, kampanya sirecinde 7.410 kg atik pil toplanmis ve 

dereceye giren tim okullara dilleri verilmistir. Atik pillerin kaynaginda ayri toplanmasi 

calismalarinda diger toplama noktalarindan ise 5.258 kg atik pil toplanmistir. Yil igerisinde toplanan 

atik pil miktar! 12.668 kg olup, geri kazanim ve bertarafi saglanmak amaciyla yetkilendirilmis 

kurulus tarafindan belirlenen gevre izin/lisansli firmaya teslim edilmistir. 

Atik Elektrikli ve Elektronik Esyalarin Toplanmasi, Tasinmasi ve 

Geri Kazanimi Galigmalari 

Atik elektrikli ve elektronik esyalarin kaynaginda ayri toplanmasi galigsmalar! kapsaminda; 

belirlenen uygun yerlere biriktirme ekipmanlar! konulmakta, egitim & bilinglendirme calismalari 

gerceklestirilmektedir. il genelinde; yil icerisinde hanelerden 40.990 kg e-atik toplanmis, atik igsleme 

tesisine gonderilmis ve toplanan atiklarin ekonomiye geri kazandirilmasi saglanmistir. Kaynaginda 

ayri toplamanin G6nemine dikkat cekmek ve cevre bilincinin asilanmasi amactyla, 2021-2022 egitim 

& 6gretim d6neminde Okullar arasinda Atik Elektrikli ve Elektronik Esya Toplama Kampanyasi'nin 

3'Unciisu dizenlenmis olup, kampanya siireci devam etmektedir. 

Bitkisel Atik Yaglarin Toplanmasi, Tasinmasi ve Geri Kazanim! 

Calismalari 

Bitkisel atik yaglarin hanelerden ayri toplanmasi caligsmalari kKapsaminda; egitim & bilinglendirme 

calismalari gerceklestirilmekte, belirlenen uygun yerlere toplama bidonu, afis-brosir, sticker vb. 

materyaller teslim edilmektedir. il genelinde; yil icerisinde hanelerden 41.831 kg, isyerlerinden 

733.115 kg bitkisel atik yag kaynaginda ayri toplanarak atik isleme tesisine teslim edilmistir. 

Bununla birlikte, Belediyemiz biinyesindeki hizmet binalarina da bitkisel atik yag biriktirme 

ekipmanlar! konulmus, bilgilendirme afisleri muhtelif yerlere asilmis ve personelin yeniden 

kullanim/geri kazanim konularinda bilinglendirilmesi, toplumsal duyarliligin arttirilmasi 

saglanmistir. 
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Atik ilaclarin Toplanmasi, Tasinmasi ve Bertarafi Galigmalari 

Evlerden kaynaklanan son kullanma tarihi gegmis ve kullanilmayan ilag atiklarinin kaynaginda ayr! 

toplanmasi, tasinmasi ve bertarafinin saglanmasi amaciyla Belediyemiz koordinasyonunda; 31. 

Bélge Kocaeli Eczaci Odasi tarafindan belirlenen her ilcede yaklasik 100 goniilli eczaneye, atik 

getirme merkezlerine ve ilce Belediyelerinin Hizmet Binalarina “Atik ilag Toplama Kutulari” 

konulmus olup, kaynaginda ayri biriktirilen atik ilaglarin gevre ve toplum sagligina zarar vermeden 

bertarafi saglanmistir. il genelinde; yil icerisinde 1.784 kg atik ilag kaynaginda ayri toplanmis ve 

bertarafi saglanmistir. 

Atik Getirme Merkezleri 

Cevrenin korunmas! ve konuda farkindalik olusturulmas! maksadiyla; hanelerden kaynaklanan 

ambalaj atiklari, boyalar, kimyasallar, fluoresanlar, piller, atik elektrikli ve elektronik esyalar, atik 

ilaglar, hacimli atiklar, bitkisel atik yaglar vb. atiklarin saglikli bir sekilde biriktirilerek geri 

kazaniminin/bertarafinin saglanmasi ve tiketicilerin bu sisteme dahil edilmesi amaciyla mer-i 

mevzuat dogrultusunda Belediyemiz koordinasyonunda Ilce Belediyeleri tarafindan “Atik Getirme 

Merkezleri" kurulmaktadir. Atik Getirme Merkezleri’nde turlerine gore ayri biriktirilen atiklar, atik 

isleme tesislerine nakledilmektedir. 

ilimiz genelinde hali hazirda Darica, Derince, Gélciik, Kartepe, Kérfez, Gayirova, Gebze ve izmit 

ilgelerinde olmak tizere 8 (sekiz) adet “Atik Getirme Merkezi” bulunmaktadir. Uygun yer belirleme 

caligsmalarinin tamamlanmasi, halkin cevre bilincinin artmasi ve Bakanlik politikalarinin 

Belediyeleri tesvikiyle gelecekte bu merkezlerin sayilarinin artiriimasi planianmaktadir. 
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KE/PH. 2.2.1 Cevrenin korunmasina yonelik izleme ve denetleme 

faaliyetlerini surdiirmek. 

KONTROL VE DENETIM FAALIYETLERI 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi il Miki sinirlarinin tamamindan sorumlu olup bu durum Belediyemiz 

icin 6zel bir durum olusturmaktadir. Ayrica ilimizin fiziki sartlari, sanayi gercegi, dogal giizellikleri ve 
deprem kusaginda olmasi g6z Gniine alindiginda Buytiksehir Belediyemizin model bir belediye 
oldugu asikardir. Ozellikle cevresel konularda yapilacak kontrol, denetim ve uygulamalarda 
srekliligin ve tutarliligin saglanabilmesi igin Buytiksehir Belediyemizin Cevre, Sehircilik ve iklim 

Degisikligi Bakanligi tarafindan farkli degerlendirildigi goriinen bir gercektir. Bu nedenler g6z 6niinde 
bulundurularak; 2872 sayili Cevre Kanunu'nun ilgili hiikiimleri uyarinca; Gevre, Sehircilik ve iklim 
Degisikligi Bakanligi tarafindan; 

* [zmit K6rfezi'nde gemi ve deniz araclarindan kaynaklanan kirlilige iliskin; kontrol, 
denetleme ve idari yaptirim karar! verme yetkisi, 

* Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontrol amaciyla; satisa sunulan kati yakitlarin 

denetim yetkisi, 

* Cevresel Gurtilttinuin Degerlendirilmesi amaciyla guirult 6le¢tim, denetim, izleme, izin ve 
idari yaptirim karari verme yetkisi, 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediye Baskanligina devredilmistir. Gevre, Sehircilik ve iklim Dedgisiklidi 
Bakanligi tarafindan yapilan yetki devirleri kapsaminda ve cevrenin korunmasina yonelik olarak 

haftanin yedi giinti mobil denetim ekiplerimizce gerceklestirilen denetimlerimiz il genelinde hiz 
kesmeden devam etmektedir. Belediyemize bagli kontrol ve denetim ekiplerimiz tarafindan 2021 yili 
igerisinde 184 giriiltu, 339 deniz ve 458 genel cevresel ve isinmadan kaynakli hava Kirliligi 
denetimleri olmak Uzere toplam 981 kez kontrol ve denetim amagli goreve cikilmistir. 

  

     

      

    Bununla birlikte; farkli noktalara hizmet vermek ve farkli tir atiklari ayri ayri toplamak amaciyla . i, eT nt Die ke al ie — ) 

birden fazla biriktirme ekipmaninin birlikte bulundugu “Mobil Atik Getirme Merkezi" uygulamasi da eee irae ee bh " : ‘ 7 
baslatilmistir. t : ; ro 

     

Ty! 
Belediyemiz Bunyesinde Yirittlen Calismalar 

Belediyemiz biinyesindeki hizmet binalarinda ve bagli kuruluslarinda yetkili odak noktasi tayin 

edilmis, olusan atik turleri ve miktarlari tespit edilmis, gerekli ekipman ihtiyaci belirlenmis, 5 bélmeli 

i¢ mekan atik kumbaralari, geri d6nusturulebilir ve diger atik dis mekan konteynerleri yerlestirilmis 

ve sifir atik yOnetim sistemi kurulmustur. 

Belediyemizin 21 adet hizmet binasinda, 7 adet istirakinde ve 1 adet bagli kurulusunda egitim 

caligmalari tamamlanmis ve temel seviye sifir atik belgesi alinmistir. 

Belediyemiz hizmet binalarina yerlestirilen ekipmanlardan, sifir atik yOnetim sistemi caligsmalari 

kapsaminda; yil igerisinde 11.178 kg kagit, 3.329 kg cam, 7.848 kg plastik ve 1.427 kg metal olmak 

Uzere toplam 23.782 kg karisik ambalaj atig!, 350 kg bitkisel atik yag, 1.595 kg toner-kartus, 158 kg 

atik pil, 815 kg elektrikli ve elektronik atik ve 346 kg aydinlatma ekipmani kaynaginda ayri toplanarak 

ekonomiye geri kazandirilmistir. 
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lletilen Sikayetler 

Kocaeli ili genelinde meydana gelen cevre kirliliklerine iligkin olarak Belediyemize; ¢dziim masasi, 

dilekce ve cesitli kurumlardan 2021 yili igerisinde 793 giiriiltt, 209 deniz ve 450 genel cevresel ve 

isinmadan kaynakli hava kirliligi sikayeti olmak Uzere toplam 1.452 adet sikayet iletilmistir. 

Genel Cevresel Kirlilik Kontrol ve Denetim 

Genel Cevresel Kirlilik Denetim Ekiplerimizce; 2021 yili igerisinde 307 kez denetim amacli géreve 

cikilmis, 83 adet hava kirliligi, 76 su kirliligi ve 291 adet koku Kirliligi olmak Uzere toplam 450 adet 

cevresel olumsuzluk tespit edilmig ve s6z konusu olumsuzluklarin giderilmesi yoniinde gerekli 
caligmalar yapilmistir. Ayrica; yapilan rutin denetimler ve Belediyemize gelen ihbarlar Uzerine yerinde 

yapilan denetimler neticesinde teknik ekiplerimiz tarafindan tespit edilen toplam 53 adet (13 su 

kirliligi, 22 hava kirliligi, 18 koku kirliligi) olumsuzluk hakkinda gerekli degerlendirmelerin yapilmasi 

hususunda konu ilgisi geregi Kocaeli Valiligine (Cevre ve Sehircilik il Miidiirliigid) iletilmistir. 

iletilen Sikayetlerin ilgelere Gdre Dagilimi (Adet) 

  

Basiskele 

Cayirova 

Darica 

Dilovasi 

Derince 

Gebze 

Golciik 

izmit 

Kandira 

  

Kartepe 

Korfez 33 

  

Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliligine iliskin Yapilan Galigsmalar 

Cevre Kanunu'nun 12 inci maddesi geregince Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan 18/09/2006 

tarihli ve 4674 sayili yazi ile; Isinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliginin Kontroli YOnetmeligi'nin 4 

uncti maddesi geredi, ilimiz sinirlart dahilindeki alanlarda, satiga sunulan kati yakitlarin denetimi ve 

idari yaptirim kararl verme konusunda yetki devri BuyUksehir Belediye Baskanligimiza vermistir. 

2021 yili igerisinde Belediyemiz teknik personeli tarafindan yakma tesislerinin ve satiga sunulan 

yakitlarin denetimine dair, ilimiz genelinde k6miur satisi yapan 169 adet isyerinde denetim yapilmis, 

yapilan denetimler neticesinde; 161 adet isyerinin komir satisi faaliyetine devam ettigi, 8 adet 

isyerinin k6mir satis faaliyetini sonlandirdigi tespit edilmistir. 

Faaliyetine devam eden ve komir satisi yapan 5 isyerinin Kati Yakit Saticisi Kayit Belgesi'nin mevcut 

olmadigi tespit edilmis, s6z konusu isyerleri hakkinda yasal islem baslatilmasina yonelik olarak ilgili 

1   
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kurumlara tarafimizca bildirimde bulunulmustur. Ayrica; Belediyemize 2021 yili igerisinde iletilen 

isinmadan kaynakli 5 adet hava Kirliligi sikayeti neticesinde yapilan denetimlerde; isinma amagcli 

olarak kullanilan ko6miirlerin satis izin belgeli oldugu anlasilmistir. Bu d6nemde denetimi yapilan 

isyerlerinde satiga sunulan kOmurlerden teknik personelimiz tarafindan usuliine uygun olarak 1 adet 

ko6miir numunesi alinmis ve Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan yeterlilik belgesi bulunan 

laboratuvarlarda analiz ettirilmistir. 

Giriiltii Kirliliginin Tespit ve Onlenmesine Yonelik Yapilan 

Caligsmalar 

Cevre Kanunu'nun 12 inci maddesi dogrultusunda, 29.06.2006 tarihli ve 2006/16 sayili Yetki Devri 

konulu Genelge ile; “Cevresel Giriiltiintiin Degerlendirilmesi ve Y6netimi Y6netmeligi" esas ve hikiimleri 

kapsaminda; sinirlar igerisinde giruilti kaynaklarina iliskin sikayetlerin degerlendirilmesi, denetimlerin 

yapilmasi ve ihlalin tespiti halinde idari yaptirim karar! verme konularinda Belediyemize yetki devri 

yapiImistir. Ayrica; s6z konusu Kanun kapsaminda getirilen sartlar! saglamis olmasi nedeniyle Gebze 

ve Dilovasi Belediye Baskanliklarina da yetki verilmistir. 

Cevre ve Sehircilik Bakanligi tarafindan Belediyemize verilen yetki kapsaminda; teknik personelimiz 

tarafindan 2021 yili igerisinde, 793 adet giiriltii sikayetine iliskin yapilan inceleme ve degerlendirmeler 

neticesinde; 122 adet sikayetin Cevresel Guriltiinin Degerlendirilmesi ve Kontrolii Yonetmelidi 

cercevesinde cevresel giiriiltti diizeyi Slctimleri yapilmis, 515 adet sikayete ayni Yonetmelik 

cercevesinde uyar! veya bilgilendirme yapilmis, ayrica ilgisi ve yetkisi geregi 156 adet sikayet (90 adet 

sikayet ilgili Belediye Baskanliklari ruhsat birimlerine, 58 adet sikayet Gebze Belediye Baskanligina, 8 

adet sikayet Dilovasi Belediye Baskanligina) ilgili makamlara iletilmistir. 

Sikayetlere istinaden yapilan 122 adet cevresel giiriilti diizeyi 6lcimlerinin YOnetmelik cergevesinde 

degerlendirilmesi neticesinde; 98 adet sikayet yasal sinirin altinda oldugu tespit edilmis olup, yasal 

sinirin Uzerinde tespit edilen 24 adet sikayetin, 18 adedinin giirtilti diizeyi degerleri yasal seviyeye 

indirilmis diger 6 adedine toplam 96.492 TL idari para cezasi uygulanmasina miiteakip geregi yapiImasi 

icin ilgili Belediye Baskanliklari bilgilendirilmistir. 

Giiriiltii Kontrol ve Denetimlerinin ilgelere Gore Dagilimi (Adet) 

Basiskele [OD 62 

Cayirova | D 48 

Darica [DD 81 

Derince [  D 83 

Dilovasi bs 

Gebze a : 

Gélcik [I 54 

mit a 272 
Kandira D 13 

Karamiirsel D> 16 

Kartepe yy) 52 

Korfez | > 46 
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Gemilerden Kaynaklanan Kirlilik Onleme ve Denetim Galismalari 

2872 sayili Cevre Kanununun 12'inci maddesi dogrultusunda; Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nin 

2006/13 ve 2009/13 sayili Genelgeleri ile Gevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligimiza verilen ve 

2011/9 sayili Genelge ile revize edilen yetki devri kapsaminda, izmit K6érfezi'nde koordinatlar! 

belirlenmis deniz alaninda gemi kaynakli deniz kirliligine y6nelik tespit ve idari yaptirim kararl verme 

gOrevi 2006 yilindan bu yana Baskanligimizca yerine getirilmektedir. 

Cevre ve deniz kirliligi ile mucadele kapsaminda, Baskanligimiz biinyesindeki kontrol tekneleriyle bu 

gorev yerine getirilmektedir. Bununla birlikte; 03.04.2006 tarihli ve 26482 sayili Cevre Kanununa 

Gore Verilecek idari Para Cezalarinda ihlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkinda 

YOnetmeligin 7 inci maddesinin 2 inci bendinde “Denizlerde idari para cezasi vermeye yetkili kurum 

veya kuruluslarin yetkili olduklari alanlarda stirekli olarak havadan, karadan ve denizden kontrol ve 

izleme yapmalanri, kontrol, izleme ve haberlesme icin gerekli her tiirlii tedbiri almalari esastir.” hikmu 

dogrultusunda gemi kaynakli deniz kirliligine yonelik kirlilik unsurlarin tespiti igin deniz ugadi ile 

havadan kontroller gerceklestirilmektedir. 

izmit K6rfezi'nde kirlilige neden olan tiim unsurlar teknik personelimizin koordinasyonunda tespit 

edilmekte olup gerektiginde karadaki ekiplerimiz de yuritiilen calismalara destek vermektedir. 

Kontrol Teknesi ve Deniz Ucgagi ile gemiler, kryi tesisleri, sanayi tesisleri ve yuzeysel sular kontrol 

edilmekte; kirlilige neden olan unsurlarin tespiti yapilarak, gerektiginde goriilen olumsuzluklar 

denetim faaliyetlerini sirdiiren kara ve/veya deniz ekiplerimize bildirilmektedir. 

2021 yiliigerisinde; kontrol tekneleri ile 194 adet kontrol seferi, deniz ugag! ile 202 adet kontrol ugusu 

ve diger faaliyetlerde 62 adet cevresel kontrol olmak Uizere Denetim Ekiplerince toplam 458 kez 

goreve cikilmis ve toplam 20 adet cevresel olumsuzluk tespit edilmistir. Tespit edilen, s6z konusu 

olumsuzluklara iliskin tarafimizca 9 adet gemiye toplam 18.522.194 TL tutarinda ceza kesilmis, 

14.216.979 TL'si, 2872 sayili Cevre Kanunu'nun 17'inci maddesinde “idari para cezalarinin tahsil 

usulli hakkinda Kabahatler Kanunu hiikiimleri uygulanir.” hikmut ve Kabahatler Kanunu'nun 17 inci 

maddesinin 6 inci bendinde “... idari para cezasini kanun yoluna basvurmadan 6nce ddeyen kisiden 

bunun %'t tahsis edilir." hdkmu dogrultusunda tahsil edilmistir. 
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Gemi ve Deniz Araglarindan Kaynaklanan Atiklarin Toplanmasi, Tasinmasi 

ve Bertarafi 

“Gemilerden Kaynaklanan Atiklarin Kontrol Yonetmeligi" kapsaminda; gemilerin normal faaliyetleri 

sonucunda ortaya cikan MARPOL 73/78 Ek-I, Ek-IV, Ek-V, Ek-VI kapsamindaki petrol ve petrol tiirevli 

kati ve sivi atiklar (sintine suyu, kirli balast, slag, yag vb.), pis sular ve gdplerin gemilerden alinmasi, 

depolanmasi ve bertaraf edilmesi ile ilgili ig ve igslemler Bakanlik tarafindan onaylanan “Gemilerden 

Kaynaklanan Atiklarin Yonetim Plani" gergevesinde yirtuittlmektedir. Gemi ve deniz aracglarindan 

alinan bu tir atiklar “Bilal Bey" ve “Aslan III" adli “Lisansli Atik Alim" gemilerince toplanmakta, Safi 

Port Derince Uluslararasi Limani igerisinde yer alan “Atik Kabul Tesisi” ne nakledilmekte ve atik 

tiirtine gore is ve islem tesis edilmektedir. Ayrica Atik Alim Hizmetlerinin gelistirilmesi kapsaminda 

atiklarin geri kazanim verimini artiracak yine ayn! limanda yeni modern bir tesis kurulmustur. 

izmit K6rfezinde 2021 yilinda Bilal Bey ve Aslan 3 isimli Atik Alim gemileri ile 4.193 gemiye atik alim 

hizmeti verilmis olup, bu hizmet kapsaminda gemilerden sintine, slag, atik yag, pissu ve cop 

kategorilerinden toplam 16.146,84 mé sivi atik ve ayrica 46.587 kg tehlikeli atik toplanmis, IZAYDAS 

tesislerine bertarafa gonderilmistir. 

Denizcilik Atiklari Uygulamasi (Mavi Kart Sistemi) 

Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan yayimlanan 2020/21 sayili Denizcilik 

Atiklari Uygulamasi (DAU) Genelgesi dogrultusunda, 150 Grostona kadar petrol tankerleri ile 400 
Grostona kadar diger gemilerin atiklarinin alinmasi is ve islemleri Denizcilik Atiklari Uygulamasi 

iizerinden Mavi Kart Sistemi kapsaminda Belediye Baskanligimiz tarafindan yirttiilmektedir. 
Genelgenin yayimlanmasinin akabinde 2021 yilinda; 

@ = ilimizde bulunan tiim balike barinaklari, su iirtinleri kooperatifleri ve balikeilik ile ilgili dernekler 

ziyaret edilerek tekne sahiplerine teknik personelimiz tarafindan DAU hakkinda bilgilendirme 
yapilmistir. 

@ DAU kapsaminda ilimizdeki ilgililerin tumune ulasmak adina Deniz Ticaret Odasi ev 
sahipliginde balikgilikla ilgili kooperatif ve dernek yGneticilerine sunum gerceklestirilmis olup, 
ilgili yoneticilerden yoneltilen sorular cevaplanmistir. 

@ Yapilan bilgilendirmeler sonrasinda Baskanligimiza, izmit K6rfezine kiyisi olan ilgelerden 

yapilan 732 basvurudan genelge kapsamina giren 77 tanesi, Karadeniz’e kiyisi! olan Kandira 
ilgesinden yapilan 230 basvurudan genelge kapsamina giren 138 tanesinin DAU’ ya kayitlart 
tamamlanmistir. 

® Kyi tesislerinde atiklarin toplanmast icin gerekli IBC tanklar temin edilerek atik alim noktalar1 
olusturulmustur. 

®  Olusturulan atik alim noktalarindan bugiine kadar yaklasik 100.000 L sintine, 631.000 L pis su, 
1.650 L atik yag ve 2.000 kg kati atik toplanmistir. 

@ Ayrica, yapilan caligsmalarin yerinde kontrolii amaciyla Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi il 

Miidiirliigii, Tarim ve Orman il Middiirliigii, Kocaeli Liman Baskanligi ve Biiyiiksehir Belediye 
Baskanligimiz personellerinden olugan denetim komisyonu tarafindan, izmit K6rfezi ve Kandira 

sahil bandinda bulunan balikgi barinaklari ve su Uriinleri Kooperatiflerinde rutin denetimler 
gerceklestirilmistir. 
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Kagak Tekneler ve Cekek Yerleri 

Deniz ve Kiy1 Hizmetleri Sube Miidiirliigimiiziin koordinasyonunda Emlak ve istimlak Dairesi, imar 
ve Sehircilik Dairesi, Park ve Bahgeler Dairesi ve Zabita Dairesi Baskanligi teknik personelleri 

tarafindan; izmit K6rfezi'nin kiy! kesiminde balikei barinaklari ve cekek yerlerinin kontrolii ile kiy! 
isgallerinin tespitine yonelik galismalar gergeklestirilmistir. 

Bu kapsamda 2021 yilinda; 

e Qilcede (Darica, Gebze, Dilovasi, Korfez, Derince, izmit, Basiskele, Gélciik, Karamiirsel) 16 
Dernek ve Kooperatifin 1.660 Uyesi ile 1.168 tekne/deniz aracinin bulundugu, 

e 5ilcede (Darica, K6rfez, izmit, G6lciik, Karamiirsel) 6 Yelken Kuliibiiniin faaliyet gésterdidi, 

@ 7 ilcede (izmit, Basiskele, Gélciik, Karamiirsel, Kérfez, Gebze, Darica) 25 ayri noktada 
toplam 563 teknenin igsgal durumunda oldugu, 

e isgal durumundaki teknelerin, diizenlenmis sahil parklari ya da diizenlenmemis sahil 
alanlarinda cekek yerlerinde ve denizde bagli olarak bulundugu, bu deniz araclarinin buyuik 
cogunlugu ile olta balikgiligi yapildigi, 

e Go6rintii kirligi ve nahos olaylarin yagandigina dair sikayetlere konu edilen teknelerin 
Yediemine cekilmesi ve cekek yerlerinin sokiilmesi gerektigi tespit edilmistir. 

Gemilerden Kaynaklanan Kirlilik Onleme ve Denetim Galismalari 

Cevre ve deniz kirliligi ile miicadele kapsaminda, izmit K6rfezi’nde koordinatlari belirlenmis deniz 

yetki alaninda ve “Reis Bey” isimli kontrol teknesi ile 2021 yilil igerisinde 185 kez denetim/kontrol 
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Deniz Kirliligi Acil Midahale Konteynirlarinin igerisinde; deniz petrol cit bariyeri, petrol ve yag emici 

sosis bariyer ile petrol ve yag emici pedler bulunmakta olup, acil mUdahale gerektirecek deniz 

kirliliklerine etkin bir gekilde miidahale edilerek kirlenme tehlikesini ortadan kaldirmak veya 
kirlenmeyi azaltmak, sinirlamak ve gidermek suretiyle koruyucu 6nlem alinmasi saglanmakta, ayrica 

bu tir kirlilikler insansiz hava araglari ile havadan kontrol edilmek suretiyle, kirliligin yayilimi, 

cevresel etkisinin takibi daha verimli bir sekilde yapilmaktadir. Kirlilige mudahale sekli havadan 

alinan g6riintiiler dikkate alinarak belirlenmekte veya degistirilmektedir. 

Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligimiz tarafindan denizde ve/veya diger sulak alanlarda 

meydana gelen ve acil muidahale gerektiren kirlilik durumlarinda Cevre Kanunu, Deniz Cevresinin 

Petrol ve Diger Zararlit Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Miidahale ve Zararlarin Tazmini 

Esaslarina Dair Kanun ve Uygulama Yonetmeligi kapsaminda Baskanligimiza bagli deniz yuizeyi 

temizleme tekneleri, amfibi sulak alan tasitlar! ve kontrol tekneleri ile acil miidahalede bulunularak 

olusabilecek kirlilige iliskin gerekli Onlemlerin alinmasit saglanmaktadir. Baskanligimizca 

gerceklestirilen miidahalelere iliskin harcamalar; BuyUksehir Belediye Meclisimizin Karari ile 

cikarilan Gelir Tarifesi dogrultusunda kirlilige sebebiyet veren ilgililerden tahsil edilmektedir. 2021 

yili iginde Baskanligimiz tarafindan 2 acil mudahale hizmeti verilmis olup kullanilan ekipman, 

Derelere Sabit Bariyer Uygulamasi 

izmit K6rfezine dékiilen bazi derelerde 6zellikle yagislar sonrasi Kérfeze gelen yiizeysel atiklarin 
denize ulagsmadan toplanarak bertaraf edilmesine ve olusabilecek sivi atiklarin toplanmasina 

y6nelik olarak izmit ilcesi sinirlarindaki Kumla ve Kilez Derelerinin denize dékiilmeden 6nceki 
bolimlerine sabit bariyer sistemi yerlestirilmistir. Bariyerde biriken coplerin toplanmasini 

kolaylastirmak amaciyla elektrik motorlu ving sistemleri kullanilmaktadir. 

S6z konusu sabit bariyerler sayesinde, 6zellikle yagigli havalardan sonra dereler vasitast ile izmit 
Korfezine dokiilen yiizeysel kati atiklar Izmit K6rfezine ulasmadan toplanmaktadir. 2021 yilinda 

yaklasik 119 m? atik denizlere ulagmadan bariyerlerden toplanmistur. 

gerceklestirilmistir. Bununla birlikte, gemi kaynakli deniz kirliligine yonelik kirlilik unsurlarinin tespiti , 

igin 2021 yili igerisinde “TC MAR" adli deniz ugagi ile havadan 174 saat kontrol ugusu oi all cae 7 : : OS ae ‘ 
gerceklestirilmistir. a ee r i : il 
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DENIZ VE KIY! TEMIZLEME CALISMALARI 

Gevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligimiz tarafindan “izaydas 1", “izaydag 2" ve “izaydas 3” 
adli Deniz Yiizeyi Temizleme Tekneleri ile “izaydas 4” kontrol botu ve amfibi sulak alan tasitlari ile 

yapilan rutin calismalar sonucunda izmit K6rfezi sinirlar! dahilinde cesitli yerlerde toplam 387 m? 

yuzer halde bulunan veya birikinti yapan yUzer haldeki kati atik deniz yuzeyinden toplandiktan sonra 

Solaklar Mevkiindeki (izmit) Kati Atik Bertaraf Tesisine g6nderilip bertaraf edilmistir. deniz yiizeyi 

temizleme tekneleri ve amfibi sulak alan tasiti ile yUrtitilen galismalar g6z Gniine alindiginda 2021 

yilinda toplam 194 kez g6rev icra edilmistir. 

Acil Miidahaleler 

Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligimiz biinyesinde izmit K6rfezi ile ilimiz sinirlarinda 

bulunan sulak alanlarin petrol ve diger zararli maddelerle kirlenmesi durumunda, kirliligin 

sinirlandirilmasi, giderilmesi ve cevrenin iyilestirilmesi igin etkin bir sekilde mudahale edilerek 6nlem 

alinmasi amaciyla iginde mudahale malzeme ve ekipmanlarinin bulundugu 3 adet "Deniz Kirliligi Acil 

Midahale Konteyniri” bulunmaktadir. 
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Amfibi Sulak Alan Tasiti 

Kocaeli ili sinirlari igerisinde bulunan gol, gdlet ve derelerin, bakim ve temizlik calismalarini 

gerceklestirmek Uzere, deniz ve gol ktyilarinda, agik kanalet i¢lerinde, dalyanlarda, bataklik ve 

sazliklarda; saz ve ot bigme, toplama, pompa, tirmik ve kepce kullanmak suretiyle tarama 

faaliyetinde bulunacak cok islevli, karada ve suda hareket kabiliyetine sahip mevcut 2 adet olan 
amfibi sulak alan tasitina ilaveten bu yil 1 adet daha amfibi sulak alan tasiti alinmistir. 2021 yili 

igerisinde izmit K6rfezi'nin cesitli alanlarinda, dzellikle K6érfezin dogu sahilinde, Kérfez Yaris 

Pistinde, Darica Bayramoglu Halk Plajinda, izmit Fuar Géleti'nde ve Dere Agizlarinda etkin bir sekilde 

calisma gerceklestirmistir. Ayrica kagak midye avcilarina mudahalede destek verilmektedir. Bilecik 

Valiliginin (il Ozel idaresi) talebi dogrultusunda Ekim ay! boyunca Bilecik Pelitézii Géleti’nde 2 adet 
amfibi araglar ile temizlik galigmalari ve yabani ot temizligi calismasi gercgeklestirilmis olup, yaklasik 

150 m’ yabani ot temizligi yapiImistir. 

MARMARA DENiZi EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN 
CALISMALAR 

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan Marmara bolgesinde kirliligin azaltiImasi ve 

izleme caligmalarinin yurutilmesi amactyla; Buyiiksehir Belediye Baskanligimizin da iginde 

bulundugu ilgili kurum ve kuruluslar, Universiteler, sanayi odalari ve STK'lardan mitesekkil 
Koordinasyon Kurulu; Marmara Belediyeler Birligi biinyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu 

olusturulmus olup, Belediyemiz tarafindan yapilan bazi faaliyetler asagida sunulmustur. 

Miisilaj Temizleme Seferberligi (#Marmara Hepimizin) 

8 Haziran 2021 Sali giinii Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakant Murat Kurum tarafindan 
Marmara Denizindeki misilaj kirliliginin temizlenmesine yonelik resmi startin verilmesi amaciyla 

istanbul Caddebostan Sahilinde diizenlenen etkinlikte, Marmara Denizine kiyisi bulunan istanbul, 
Kocaeli, Tekirdag, Bursa, Balikesir, Yalova, Canakkale ve Tekirdag illerinde es zamanli olarak misilaj 

temizligine baslanmistir. Program kapsaminda K6rfez Tittingiftlik sahilinde bariyerle sikistirilan 
musilaj deniz ylizeyi temizleme tekneleri ve amfibi araglarla temizleme galigsmalari gerceklestirilmis 
ve yapilan calismalar yukarida belirtilen Marmara Belediyeler Birligi Uyesi Belediye Baskanlarinin ve 
Bakanin bulundugu etkinlige Canli Yayin ile baglanarak aktarilmistir. 
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Marmara Denizi Eylem Plani Koordinasyon Toplantis! 

Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi, Marmara Belediyeler Birligi ve Kocaeli Biiyiiksehir 
Belediye Baskanligimiz tarafindan 6 Haziran 2021 Pazar giinii Basiskele ilcesinde 22 maddelik 

Marmara Denizi Eylem Plani'nin agiklandigi toplanti yapilmis olup, toplanti Gncesinde kontrol 
teknelerimiz ile Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakani Sayin Murat Kurum, Biiyiiksehir Belediye 

Baskanimiz ve protokol denizde miisilaj temizligi yapan deniz yiizeyi temizleme teknelerimizi ve 
ardindan “Bilim 2” adli OTDU arastirma gemisini ziyaret etmistir. 

Miisilaj Temizligi 

Tim Marmara Denizinde Mayis-Haziran aylarinda etkili olan miusilajin (deniz salyasi) deniz 

ylzeyinden toplanmasi amaciyla ilk olarak deniz yzeyi temizleme tekneleri (3 adet) etkili bir sekilde 
kullanilmis olup, 423 m$ deniz salyasi toplanmistir. Daha sonra deniz ylizeyi temizleme teknelerinin 

yanasamadiqi kiyilarda ise amfibi araclar ve vidanjorler kullanilarak (sabit bariyerlerle sikistirma 
yapilarak) 251 m? deniz salyasi toplanmistir. Haziran ayinin sonunda miisilajin etkisini kaybetmesi 

ile birlikte temizlik calismalari sonlandirilmistir. Toplamda 674 m* miisilaj toplanarak bertaraf 
tesisine gonderilmistir. 

Marmara Denizi Oksijenlendirme Projesi 

Marmara Denizini musilaj sorunundan kurtarmak icin yapilan galismalar kapsaminda, deniz 

derinliklerinde oksijen seviyesini artirmak amactyla Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi 

tarafindan g6nderilen ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlar1 22 Haziran 2021 Sali giinti izmit 

KOorfezinin dort ayri noktasina konulmustur. Projede kullanilacak cihazlarin denize yerlesimi téreni 

Seka Park Marina aciklarinda Cevre ve Sehircilik Bakani Murat Kurum ve Biyiiksehir Belediye 

Baskanimizin katilimiyla gercgeklestirilmistir. Ayrica gozinmiis oksijen degerlerini anlik takip 

edilmesi amaciyla Izmit K6rfezine yerlestirilen cihazlarin bulundugu yerlerden her saat basi (7 giin 

24 saat usuli ile) kontrol teknesi ve teknik personelimiz ile 8 hafta boyunca analiz alinmistir. 
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Dogu Baseni Ktyi Temizligi 

izmit K6rfezinin dogu ktyisinda biriken yosun ve balcik, gériintii kirliligine ve yogun kokuya neden 
olmaktadir. Bu nedenle, iSU'dan ve Fen isleri/Park Bahceler Dairesinden temin edilen is makineleri ile 

kiyida yaklasik 10 metre genisliginde ve 2 metre derinliginde balcik camur ve yosun uygun bir alanda 

susuzlastirilarak, daha sonra dokiim sahasina gotiirllmiistiir. Agustos ay! icerisinde 50 kamyon 

(500 m3) balcik kiy! seridinden toplanmistir. Oniimizdeki yillarda bu bélgedeki dip camurunun 

temizlenmesine yonelik girisimler yapilacaktir. 

KE/PH.2.3.1 2021 yilinda gevre bilincinin kazandirilmasina yonelik 4 
adet egitim diizenlemek. 

EGITIM, BILINCLENDIRME VE FARKINDALIK GALISMALARI 

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Sube Midirliigti tarafindan sanayiciler igin dUzenlenmesi gereken 
egitimler, pandemi siirecinde alinan tedbirler kapsaminda toplanti ve egitim gibi organizasyonlarin 

iptal edilmesinden dolay! yapilamamistir. Ancak siirdirtilebilir kalkinma ilkeleri cergevesinde; atik 

olusumunun Onlenmesi/azaltilmasi, yeniden kullanima Oncelik verilmesi, olusan atiklarin 
kaynaginda ayri biriktirilerek toplanmasi, geri kazaniminin saglanmasi ve nihayetinde bertarafa 
gOnderilecek atik miktarinin azaltilmasina yonelik olarak; vatandaslarda biling ve farkindalik 

olusturulmasi, cevreye duyarli tutum ve davranislarin arttirilmas! amaciyla Belediyemiz tarafindan 

cesitli etkinlik ve organizasyonlar yapilmaktadir. 

Sifir Atik Egitimleri 

Sifir atik yOnetim sisteminin yayginlastirilmasi ve bu konudaki farkindaligin arttirilmasina yonelik 

olarak; okullar, Kamu kurum/kuruluslari ve sivil toplum kuruluslarinda on-line/yUzyiize olmak Uzere 

yiligerisinde 52 adet egitim & bilinglendirme semineri dUzenlenmis olup, toplam 3.172 ulasilmistir. 
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Doga Sporlari ve Dogal Yasam Festivali 

Belediyemiz tarafindan 03-04 Temmuz 2021 tarihleri arasinda gercgeklestirilen Doga Sporlari ve 

Dogal Yasam Festivali'nde stand agilarak, sifir atik ve cevre bilinci olusturmak Uzere ziyaretcilere 

bilgilendirme yapilmistir. Cevre bilincinin ve farkindaligin olusturulmasi icin, pet sige getiren 

vatandaslarla saksida cicek ve bitki tohumu ekimi etkinligi gerceklestirilmistir. 

Avrupa Atik Azaltim Haftasi “Dogaya Yiiruyoruz” 

Marmara Belediyeler Birliginin Turkiye Koordinatéri oldugu, Avrupa Atik Azaltim Haftasi'nin 

(European Week for Waste Reduction—EWWR) bu yilki etkinligi 20-28 Kasim 2021 tarihlerinde 

“Dongiisel Topluluklar" temasi ile gerceklestirilmistir. Atik 6nleme konusunda farkindalik 

olusturulmasini, surduirulebilir kaynak ve atik yonetimi hakkinda bilinglendirme eylemlerinin 

uygulanmasini tesvik etmeyi amaclayan bu girigsimde kamuoyu olusturulmasina yonelik olarak 27 

Kasim 2021 tarihinde Gebze Ballikayalar yurliytis parkurunda “Dogaya Yiriiyoruz" dogal yasam 

yurtiylisi “Avrupa Atik Azaltim Haftasi" 6zel temas! ile organize edilmistir. Atik azaltimi ve plastik 

kullanimina dikkat cekmek amacryla, katilimcilarin evlerinden getirdikleri posetlerle yliryUs parkuru 

boyunca dogaya gelisigtizel atilan ambalaj atiklari toplanmistir. 

Cemil Merig Engelsiz Yagam Merkezi Atik Donusiim Sergisi 

Belediyemiz biinyesindeki Cemil Merig Engelsiz Yagam Merkezi'nde egitim goren 6zel 6grencilere 

yonelik olarak 3 Aralik 'Uluslararasi Engelliler Giini’nde, cam kumbaralarinin boyanmasi ve 

ogrencilerin el baskilarinin yapilmasi etkinligi ile yeniden kullanimit & degerlendirmeyi 

yayginlastirmak icin “Elektronik Atiklardan Sanata” ve “Atik Giysiler Gantaya Doniisiiyor" atdlye 

calismalari gerceklestirilmistir. 

E-Atik Toplama Gunti 

Elektronik atiklarin gevre ve insan sagligina zarar vermeden toplanmasi, tasinmasi, geri kazanimi ve 

doéngiisel ekonomiye katki saglanmasi maksadiyla “14 Ekim Uluslararasi E-Atik Giinii"nde izmit 

Outlet Center'de stand kurulmus, halkin atiklarini kaynaginda ayri toplamasina yonelik tesvik edici 
bir kampanya diizenlenmistir. 

Diinya Temizlik Guinti 

Ulkemizde Let's Do It TURKIYE koordinatérliigiinde gerceklestirilen “18 Eyliil Diinya Temizlik Gini” 
etkinliginde, Belediyemiz koordinasyonunda izmit Sahilinin yanisira Mavi Bayrak Odili Plajlarda 

ilgili Kurum/kuruluslar ve Sivil Toplum Kuruluslarinin yogun katilimlari ile temizlik galismasi 

gerceklestirilmistir. 

Evimizde Sifir Atik Semineri 

Cevremizi ve dogamizi korumak icin dunyamizin en kiigige indirgenmis hali olan evimizde 

yapabilecegimiz sifir atik uygulamalari, kaynakta ayri toplama, yeniden kullanim, geri d6nUsiim, 
atiksiz yagam ve sirdiriilebilir yagam gerecleri konularinda Kadin ve Demokrasi Dernegi (KADEM) 
Kocaeli il Temsilciligi isbirliginde 25 Kasim 2021 tarihinde evimizde sifir atik semineri diizenlenmis 
ve katilimcilarin evlerinden getirdigi geri kazanilabilir nitelikteki atiklar toplanarak atik isleme 

tesislerine gonderilmistir. \ 
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Atik Ahsap Paletlerden Kullibe Yapimi 

Belediyemizin ingaat/cevre diizenlemesi faaliyetlerinde olusan, izmit Kérfezi'ne akan derelerde 
sabit bariyere takilan ve deniz supurgeleriyle toplanan atik ahsap paletler yuvaya donistiirmek icin; 
Belediyemiz calisanlari, Kocaeli Universitesi goniillii 6grencileri, Kocaeli Doga ve Hayvan Dostlari 
Dernegi (KOHAYDER) ve atik isleme tesisi temsilcilerinin katilimlart ile “Yeniden Kullanim, Onarim, 

Geri Kazanim" kavramlarinin giiclendirilmesi amaciyla sokakta yasayan canlilar i¢gin kuliibe yapimi 
etkinligi gerceklestirilmistir. 

Engelsiz Deniz Festivali 

Biyiiksehir Belediye Baskanligimiz ve Kocaeli Kent Konseyi tarafindan Karamiirsel ilcesi Eregli 
Kumyali Plaji'nda 30 Agustos 2021 Pazartesi giini' diizenlenen festival Gncesinde, Hereke'de 
diizenlenen park aciligina katilan BuyUksehir Belediye Baskanimiz ve protokol, kontrol teknelerimiz 
ile Hereke'den Eregli'ye intikali saglanmistir. Zihinsel ve bedensel engelleri bulunan yiizlerce 

cocugun katildigi festivalde, sub board, riizgar sOrfii, jet ski, yuzme, gibi cesitli su aktivitelerin 
yaninda kontrol teknelerimiz ile tekne turu gerceklestirilmistir. 

Denizlerimiz Temiz Olsun 

Deniz copleri eylem plant kapsaminda Biyiiksehir Belediye Baskanligimiz Snciiltigiinde cesitli sivil 
toplum kuruluslarinin katilimiyla 19 Eyliil 2021 Pazar giinii Korfez Tiitiingiftlik Sahilinde diizenlenen 

programda ktyi kesimde ve denizde temizleme calismalari gerceklestirilmistir. 

Cam Kumbara Boyama Etkinligi 

Cam ambalaj atiklarinin kaynaginda ayri toplanmasi icin cadde ve sokaklardaki kumbaralara dikkat 

cekmek, farkindalik yaratmak ve toplumsal bilinci artirmak maksadiyla 11 Kasim 2021 tarihinde 

Karamirsel KO-MEK resim kursu 6greticisi ve kursiyerleri ile birlikte sifir atik, geri d6nisgiim ve gevre 

konulu temalarla resimlendirilmig cam kumbaralarinin boyamasi gerceklestirilmig ve cam 

atiklarinin ayri toplanilmasina dikkat cekilmistir. 
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KE/PH.2.4.1 izmit K6rfezi’nde su yagaminin siirdiiriilmesi kapsaminda 
baliklandirma, kontrol ve izleme galigmalarini sirdirmek. 

IZMIT KORFEZi SU KALITES/ IZLEME FAALIYETLERI 

TUBITAK Marmara Arastirma Merkezi ile yiiriitiilen “izmit Korfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin 

izlenmesi ve Kirliligin Onlenmesine Yonelik Onerilerin Gelistirilmesi Projesi” kapsaminda; izmit 
Korfezi'nin su kalitesini belirleyen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler 2008 yilindan bu yana 

saha oOrneklemeleriyle izlenmektedir. Yeriistii Su Kalitesi YOnetimi Yonetmeligi cergevesinde 

yiriitiilen projede, izmit K6rfezi'nde izlemeler toplam 6 deniz istasyonunda mevsimlik olarak belli 

derinliklerde gerceklestirilmistir. 

Yiritiilen galismalarda; kimyasal/fizikokimyasal parametreler (Sicaklik, pH, ¢dziinmiis oksijen, 

tuzluluk, isik gecirgenligi, besin elementleri, klorofil-a), Biyolojik parametreler (Fitoplankton, 

makrofit, bentik omurgasizlar), Sedimandaki kirleticiler (Agir metaller, PAH, HH, organik karbon, 

organik azot), Biyotadaki kirleticiler (Agir metaller, PAH, HH, EOM) mevsimsel olarak 6rneklenmis 

olup ayrica izmit K6érfezi'ne dékiilen 12 adet derede de aylik olarak kimyasal ve fizikokimyasal 

parametrelerin 6rneklemesi yapilmistir. Bununla birlikte; izmit Kérfezi'nin Gg boyutlu akinti rejimi 

mevsimsel olclimlerle belirlenerek korfezin ana ekseni boyunca su kitlesi degisimi ve kiyisal ddngii 

akintilari saptanmis, 6lg¢Umler sonucunda yapilan analizlerle ktyisal su dolasim rejimi, korfez su kiitle 

bitcgesi, su kiitlesi yenilenme stiresi ve dikey tabakalagsmanin yapisi ve degisimi gibi dinamikler 

¢goziimlenmistir. 

izmit Korfezi'nde yiiriitiilen su kalitesi izleme calismalari; temiz bir kérfeze kavusmak icin son 

derece 6nemli olup izleme calismalarinda elde edilen verilerin timut kérfez su kalitesi ve ekosistem 

modellerine girdi olusturmaktadir. izleme calismalari ile evsel veya endiistriyel girdilerdeki 

degisimlerin k6érfez su kalitesine ve ekosistemine etkileri izlenebilmekte; alinmasi gerekli 6nlemler 

ve alinan 6nlemlerin yeterli olup olmadig! belirlenebilmektedir. K6rfezin mevcut durumunu bilmek, 

bundan sonra yapilacak yatirimlar ve alinan 6nlemlerin yeterliligini anlamak igin Gnemli oldugu gibi, 

ekosistemde meydana gelen ani degisimlerin (mukus/musilaj olusumlari, ani alg gogalmalari ve ani 

balik dliimleri gibi) de nedenlerini anlamak agisindan olduk¢a 6nemlidir. 

Izmit Korfezi Dogu Baseni Galigmasi 

izmit K6rfezi’nin dogu baseninde gecmis yillardan giiniimiize, gerek akintilar, gerek yiizeysel sular 

gerekse insan faaliyetleri vasitasi ile sediment (¢amur) birikmesi sonucu su sirkUlasyonu azalarak 

mevcut dip yapisi degisime ugramistir. S6z konusu bélgede biriken dip camurlari, 6zellikle lodos vb. 

meteorolojik sartlara bagli olarak yukari ve yatay yonlli hareket ederek su kolonuna karigsmakta, koku 

ve bulanikliga sebep olmakta ayrica su kolonundaki g¢oziinmis oksijeni tiketerek deniz canlilart igin 
olumsuz kosullar olusturmaktadir. 

izmit K6rfezi tabaninda yer alan gamur tabakasinin ortamdan alinmast ile deniz tabaninda yer alan 
igsel kirletici kaynagin ortadan kalkarak denizin kirlilik diizeyinin en aza inmesi, denizdeki 

siglasmanin Onlenerek su sirkilasyonunun saglanmasi, denizin su derinligi ve su hacminin sucul 

ekosistemin eski dogal konumuna dénmesi icin gerekli calismasinin yapiImasi amaciyla izmit 

Korfezi'nin dogu kisminda belirlenen yaklasik 720 hektarlik alanda; zamanla olusan cokel 

tabakasinin belirlenmesine yonelik derinlik ve muhtemel dip tabakanin kalinliginin tespiti 

kapsaminda batimetrik ve sig sismik calismalar yiritilmtis olup batimetrik 6lciimlerden elde edilen 

sonuclara gore su derinliginin O0- 29,5 metre arasinda degistigi ve ortalama derinligin ise 11,94 metre 

oldugu belirlenmistir. Sismik 6lciim ve degerlendirmelerde proje sahasinda elde edilen sonuclara 

gore camur kalinliginin O-3,60 metre arasinda degistigi ve ortalama dip gamuru kalinliginin ise 1,08 

metre oldugu belirlenmis olup 6.387.217 m$ hacim birikmis oldugu hesaplanmistur. 

\  



  

 



KE/PH.2.5.1 2021 yilinda Mavi Bayrakli 
plajlarimizin siirdirilebilirligini saglamak. 

ULUSLARARASI MAVi BAYRAK ODULU 

Uluslararas! Gevre Egitim Vakfi (FEE) tarafindan koordine 
edilen ve Turkiye temsilciligi Turkiye Cevre Egitim Vakfi 

(TURGEV) tarafindan yapilan “Mavi Bayrak Programi" 
kapsaminda gerekli galismalar yapilmistir. Mavi Bayrakli Plaj 

statiustine kavusmak icin toplam 33 kriter bulunmakta olup 
deniz suyu kalitesi, cevre egitimi ve bilgilendirme; cevre 
yOonetimi, glvenlik ve engelli vatandaslarimiza yonelik 
hizmetler bu kriterler arasinda biiyik Gnem arz etmektedir. 

Ayrica; plajin, sanayi ve kanalizasyon atiklarindan 

etkilenmemesi ve beldede toplanan atik sularin “Ulusal Su 
Kirliligi Kontrol YOnetmeligi” ve “Kentsel Atik Su Direktifi"ne 
uygun olarak bertaraf edilmesi gerekmektedir. 
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kriterleri saglamis oldugundan Uluslararasi Cevre egitim fe 
(FEE) tarafindan 2021 yilinda “Mavi Bayrak Odili” ile 
odillendirilmistir. 2022 yilina yOnelik olarak da bu 7 plajin 
yaninda ayrica ilimiz Kandira ilgesi'nde bulunan “Seyrek Halk 

Plaji" igin Bagkanligimizca “Mavi Bayrak Odili” basvurusu 
yapilmistir. Mavi Bayrak Program: kapsaminda son 10 yildir 

odil alan plajlarimiz sayesinde sirdirilebilirlik saglanmis 
olup boylelikle gevre bilincinin artmasina, ayrica sehrin yaz 

turizmine katki saglanmaktadir 
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KE/PH. 2.6.1 2021 yili sonuna kadar kisi basina diisen 
acik yesil alan miktarini 0,4 m2 artirmak. 

2021 yilinda Kocaeli ilcelerinde Biiyiiksehir Belediyesi sorumlulugunda bulunan 
yapimi tamamlanmis agik yesil alanlarda bakim galigmalarina devam edilmistir. 

Bakim galismalar! kapsaminda yesil alanlarin sulanmasi, agaclarin budanmasi, 
cimlerin ve otlarin bigilmesi, agaglandirma yapilmasi, alanlarin temizlenmesi, bitki 

dikimi gibi galigsmalar araliksiz olarak yUrUtUlmUstir. Bu dogrultuda, toplam yesil 
alan miktari, 2021 yili igerisinde yapilan 893.361 m2? acik yesil alan ile 25.459.803 

m? 'ye ulasmistir. Kisi basina dUsen yesil alan miktar! ise 12.75 m? olarak 
hesaplanmistir. 

Park ve Bahceler Dairesi Baskanligi birimimizin ekipleri tarafindan, 2021 yilinda 

111.232 adet fidan ve 513.310 adet mevsimlik bitki dikimi gerceklestirilmistir. 

Ayrica 2021 yilinda; 

® 61 adetcesitli projecalismasitamamlanmistir. 

@ 78bdlgede agaclandirma calismalari tamamlanmistir. 

73 mezarlikta gevre diizenlemesi, tas duvar, tel cit uygulamalari, tadilat ve 
tamiratisleri yapilmistir. 

Kocaeli’nin anayol guzergahinda hizmet alimi ile 11 adet 7m? vakumlu spurge 

araci, 2 adet 2 m° kapasiteli hidrostatik belden kirmali suptirme araci, 2 adet el 
ile Kumandali yol supiirme makinasi, 4 adet acik sac kasa cift kabin kamyonet, 1 

adet 7 m® tramvay hatti temizleme sistemli sUpUrme araci ve 1 adet 5 m3, 
sUpurge araclari ile gunlUk 1.300 kmyol temizligi yapilmistir. 

Marmara ve Karadeniz bolgesinde 7'si mavi bayrakli olmak uizere toplam 25 

adet yuzme alani olan plajin temizligi yapilmistir. . 

Belediyemiz yesil alanlarinin damlama ve otomatik sulamalarinda ve binalarin 
ig su tesisatlarinin yapim ve bakimi igin kullaniimak Uzere malzeme alimty ; 
yapilmis, bu yil icerisinde. 893.361 m2'lik yeni eklenen yesil alanlara otomatik 
sulama tesisatlarinin désenmesi ile sorumlulugumuzdaki 25.459.803 mt 
yesil alanlarimizin BHicsisa ial Paigip apni stir a: 
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Karamirsel Altinkemer - Ulasl Arasi 
Sahil Duzenlemesi 

Proje kapsaminda toplam 28.000 m? alanda 5.200 m bisiklet ve yUrilyiis yolu 

yapimi ve aydinlatmasi, 17 adet seyir terasi, 2 adet WC, 600 m anrosman, 
1.260 m deniz kenari tas duvar imalati, toplam 110 kayik icin 5 farkli noktada 
kayik gekek yeri, 4 adet gocuk oyun alani, 150 m perde duvar, 350 m ahsap cit, 

1 adet crossfit yapilmistir. Aktif park alaninda 220 m? kiiptas imalati, 40mtil 
oturma duvari beton imalati, 600 m sari malzeme yol serimi, mescit ve WC i¢ 
tesisat, 80 m engelli tas! imalati, aktif park sulama tesisati, 1 adet WC, mescit 

- yapimitamamlanmistir.



Hereke Merkez Parki Sahil 

Duzenlemesi 

Proje kapsaminda toplam 25.000 m? alanda ana 
meydan diizenlemesi, gocuk oyun alan, yiirylis ve 

bisiklet yolu, kobis bisiklet parki, kirek kuliibi 
meydani, servis yolu, aromatik bahc¢e, otopark, 
oturma ve dinlenme platformu, fitness alani, yaya 

yolu ve sahil band! imalatlari yapimi tamamlanmistur. 
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Darica Ilgesi Balyanoz Koyu Sahil Diizenlemesi 

Proje kapsaminda toplam 43.000 m? alanda; 2.500 m? piknik alani, 4 adet 90 m? fitness alani, 40 m2 
kafeterya, 1 adet 668 m? ebatinda tenis kortu, 365 m? cocuk oyun alan, 200 araglik otopark, 5.500 m2 

kumsal alan, 1.035 m bisiklet yolu, 1.043 m yuirtiylis yolu, 220 m2 mescid-WC-depo alan, 1.200 m? 
meydan diizenlemesi isi yapilmistir. 

  

  
Karamirsel Kayacik Mahallesi Spor Kompleksi 

(Skate Park, Buz Pisti, Mecera Parkuru) Yapim! 

Proje kapsaminda toplam 17.590 m? alanda skate park alani, sentetik buz pisti alani, amfi, macera 
parki, cocuk oyun alani, biife ve cevre diizenlemesi yapiImistir. 
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Gocuk Trafik Egitim Park idari Bina ve Gevre Diizenlemesi 

Proje kapsaminda toplam 8.000 m? alanda 295 m? celik konstriiksiyon trafik egitim idari bina, idari 

bina igerisinde depo, derslik, ofis, mutfak, personel bay/bayan WC ve mescit, 6grenci kiz/erkek WC ve 
kiler bulunmaktadir.7.350 m2 cim serilmis ve agacglandirma yapilmistir. 

  
Golciik Sultan Baba Tirbesi Cevre Diizenlemesi 

Proje kapsaminda 3.132 m2'lik toplam alana, 15 adet kamelya, 3 adet piknik masasi, 17 adet cop 

kovasl, 1 adet giris tag! konulmustur. Alanda mevcutta bulunan tas duvarlara tadilat yapilip, izerine 
harpusta imalati yapilmistir. 650 m? granit kiiptas imalati, mevcut otopark alani icerisine sUpirgeli 
beton imalati yapilmistir. Mevcut WC ve sadirvanin tadilati ile yeni engelli WC yapilmistir. Alan 
etrafina ferforje korkuluk yapilmistir. Alanin bitkilendirmesi yapilarak tiim alan engelli kullanimt icin 
uygun hale getirilmistir. 
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Basiskele Sahil Parki Kaykay Pisti Yapim Isi 

Proje kapsaminda Basiskele Sahil Parki'nda kullanilmak tizere kaykay pisti modiilleri imalati 

yapiImistir. 

Kovanagzi (Mavi Bayrakli) Sahil Diizenleme isi 

Proje kapsaminda 370 m? baski beton 44 m korkuluk imalati ve 7,5 m? cat! kaplama ve yalitim! 

yapiImistir. 

Kandira Seyrek Sahil 1.Etap Gevre Diizenlemesi 

Proje kapsaminda 200 m uzunlugunda tas duvar, 200 m uzunlugunda toplamda 4,30 m genisliginde 
yurlylis ve bisiklet yolu imalati yapilmistir. Projenin kalan kismina kamulastirma galigmalari 

tamamlaninca devam edilecektir. 

Suadiye Cepni Mahallesi Park Yapim isi 

| dlciilerinde basketbol sahasi, gocuk F 
el cit ile oe - 52 * 

riyesil ale aa a | 

. ae 

  

   
ree Cape toplam 3.000 m? alan iceri: 

n grubt \ SS eget yapiImistir. Parkin ¢ 
rj ene patilmistir. iki adet gi ig kapisi, yur 
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izmit Ilcesi Sepetciler Mahalle Parki Yapim isi 

Proje kapsaminda tas duvar, merdiven, 2 kuleli oyun grubu, 1 takim fitnes aleti, park igi beton 

yuriyis yollari, 160 m panel cit, 52 m? basketbol sahasi, tohum serimi, bitkilendirme ve aydinlatma 
calismalari yapiImistir. 

Darica Millet Bahgesi Girigi Dizenleme ve Pelit Karo Dogeme 
Yapim Isi 

Proje kapsaminda 370 m2 kompozit kaplama, celik imalati ve 10 m?_ giivenlik kullibesi ve 1.800 m2 
pelit karo zemin kaplamasi, 430 granit bordur imalati ve 2.000 m2 gim serimi yapiImistir. 

Karamiirsel Ilcesi Batti Gikt: Uzeri Peyzaj Diizenleme isi 

Proje kapsaminda 3.000m? gim serimi 1.130 m? dolomit serimi 1.000 m panel cit montaji ve 4.500 

m? peyzaj diizenlemesi yapilmistir. 

Futbol Sahasi Yapimlari 

Derince ilgesindeki 72x110 m futbol sahasinin mevcut zemini kaldirilip drenaj sistemi yapilmistir. 

Dogal cim futbol sahasi alt zemini yapilip, otomatik sulama sistemi, dogal cim serimi, kale direkleri 
ve glbreleme calismalari tamamlanmistir. 

Ayrica, Kullar Mahallesine 72x106 m FIFA standardinda sentetik gim serimi ve futbol sahasi 
cevresine kafes tel, Gaziler Dag: Mesire Alanina 30x45 m suni ¢gim zeminli futbol sahasi, Golctik 
Selimiye Mahallesine 42x24 m suni gim zemini ve saha teli, Golctik Siretiye Mahallesine 16x20 m 

sentetik cim saha ve etrafina 4 m yiikseklikte kafes tel, Cercili Mahallesine 30x50 m sentetik gim 
saha, Ulasli Mahallesine 55x35 m suni cim zeminli futbol sahasi ve Sekapark'a 30x50m boyutlarda 
sentetik gim hali saha imalati yapiImistir.



YESiL ALANLARLA iLGiLi PROJE 
CALISMALARI 

Kocaeli genelinde 2021 yilinda, 28 adet is kapsaminda 
mesire alanlari, yuriyUs ve bisiklet yollari, meydanlar, 
yesil alan dizenlemeleri, intiyag programindaki yapilar, 
sulama ve aydinlatma sistemleri, kentsel donati 

elemanlarini igeren proje tamamlanmistir. 

Projesi Tamamlanan Bazi Caligsmalar 

@ Darica Millet Bahgesi Fikir - Uygulama Projesi 

Cayirova Millet Bahgesi Fikir - Uygulama Projesi 

Kandira Millet Bah¢esi Fikir Projesi 

Karamtrsel Millet Bahcesi Fikir Projesi 

Bayramoglu Balyanoz Koyu Sahil Duzenleme Projesi 

Saglikli Yagam Parki Projesi 

Cimbizdere Mesire Alani Peyzaj Duzenleme Projesi 

Cayirova Cumhuriyet Mahallesi Parki Projesi 

Cumhuriyet - Cocuk Parki Projesi 
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KE/PH.2.7.1 Park ve rekreasyon alanlarinda gocuk oyun gruplari, spor 

aletleri gruplari ve donati elemanilarini artirmak. 

Buytiksehir Belediyemizce 2021 yili igerisinde kamu kurum ve kuruluslarindan, derneklerden gelen 

talepler incelenmis, degerlendirilip idarece belirlenen alanlara gocuk oyun grubu ve spor aletlerinin 

kurulumu yapilmistir. Alimi veya montaji yapilacak islerin gerekli sartnameleri diizenlenmis, 

maliyetleri hazirlanmistir. is bitiminde hak edisleri diizenlenerek raporlandirilmistir. 

Belediyemiz ekiplerince 2021 yilinda sorumluluk alanlarimiza 2.848 adet kentsel sosyal donati 

elemant kurulumu ve dagitimi yapilmistir. Sorumluluk alanlarimizda yer alan kentsel sosyal donat 

elemanlarinin eskiyen ve kullanilma olanagi kalmayanlarin bakim-onarim ve degisim islemleri 

yapilmistir. Ayrica Daire Baskanligimiza kamu kurum ve kuruluslarindan (okul, muhtarlik, dernek 

vb.) gelen talepler degerlendirilerek dilekce islemleri sonuglandirilmistir. 

2021 yilinda 3 tanesi engellilerin kullanimina uygun olmak tizere toplam 46 adet gocuk oyun grubu 

ve 37 takim spor aletleri grubu kurulmustur. 
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KE/PH.2.8.1 Enerji tasarrufu ve verimliligi galismalarini siirdirmek ve 

tesislerin aydinlatma sisteminin LED urtinlere donigumunti %5 oraninda 

saglamak. 

2021 yilinda Belediyemizin tesislerinde aydinlatma veriminin artirilmasi ve tasarruf saglanmas! 

amaclyla konvansiyonel aydinlatmalar LED aydinlatmalar ile degistirilmistir. 

ENERJi TASARRUFU VE VERIMLILIGi GALISMALARI 

Enerji Kaynaklarinin Ve Enerjinin Kullaniminda Verimliligin Artirilmasina Dair YOnetmelik " ve Kamu 

Kurum ve Kuruluslarinda Enerjinin Etkin ve Verimli Kullanilmasina Yonelik YOnetmelik” kapsaminda 

yuriitiilen calismalar, her yilin Mart ayinda Yenilenebilir Enerji Genel Midirliigiine gonderilmektedir. 

Ayrica; Binalarimizin Enerji Kimlik Belgelerinin alinmasi ve bina enerji etiitlerinin yapilmasi Enerji, 

Aydinlatma ve Mekanik isler Miidiirliigii tarafindan yiiriittilmektedir. 

Daire baskanliklarimizin kullandigi elektrik, dogalgaz, binalarda yapilan isi yalitim calismalari, 

tasarruflu ampul kullanimi, klima ve benzeri elektrikli araglarin tasarruflu kullanilmasini saglamak 

uzere denetim ve bilgilendirme calismalari yapilmaktadir. Ayrica; Yenilenebilir enerji kaynaklar1 

caligsmalar! devam etmekte olup, Genglik Parki Giines Panelleri ile yenilenebilir enerji ihtiyaci da 

karsilanarak tasarruf yapilmistir. 

Genglik Parki Giines Santralleri 

192 panelle 240 m? alani kaplayan ve 31 kWh enerji treten santral 2008 yilinda devreye alinmis olup, 

2008-2021 yillar! arasinda 932.000 kWh enerji kazanci ve 453.000 TL mali kazang saglamistir. 

(2021 yilinda 67.000 kWh enerji kazanci ve 40.000 TL mali kazang saglamistir.) 

KE/PH.2.9.1 2021 yilindaki a¢gik alanlardaki aydinlatmalarin bakim ve 

onarimlarini % 100 oraninda tamamlamak. 

Belediyemize ait 160 adet yesil alanda bakim, onarim ve yapim galismasi yapilmis, yesil alanlar 

ve altyapilarinin periyodik bakim, onarim ve sarf malzeme teminleri igin 10.400.000 TL, 26 adet 

yeni yesil alanda elektrik tesisati yapim icin ise 3.245.000 TL harcama gerceklestirilmistir. 

Hazine Kapsamindaki Aydinlatma Faturalari Takibi isleri 

4628 sayili elektrik piyasasi kanunu geregince; cadde, sokak, bulvar ve meydanlarin aydinlatma 

bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanligi tarafindan ilgili dagitim sirketine (SEDAS) 

édenmektedir. Odemenin gerceklesmesi icin, Biiyiiksehir Belediyesi hizmet alant icerisinde bulunan 

aydinlatma abonelerinin Enerji, Aydinlatma ve Mekanik isler Midiirliigii tarafindan Baglanti 

Sdzlesmelerinin imzalanmasi ve aylik faturalarinin onaylanmasi gerekmektedir. Tahakkuk eden 

miktarin %20 ‘si Biiyiiksehir, % 10 ‘u ilgili il¢e belediyelerin hazine payindan kesilmektedir. Bu 

cercevede 2021 yilinda 731 aboneye elektrik giderleri icin SEDAS'a 2.725.768 TL 6deme 

gerceklestirilmistir. 
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KE/PH.3.1.1 2021 yili sonuna kadar 2 adet kent meydani yapimini 
tamamlamak ve 1 adet millet bah¢esi projesinitamamlamak. 

KARTEPE KENT MEYDANI 

Kartepe ilcesinde 32.000 m? ‘lik alana yapilacak olan kent meydani projesinin icerisinde, bir adet 109 
m? kafeterya, 1 adet 203 m? sanat merkezi bulunmaktadir. Proje tamamlanmis olup, 2021 yilinda 

projeye 534.522 TLharcama gerceklestirilmistir. 

  
iZMiT MILLET BAHGESi PROJESi 

izmit ilcesinde proje alani yaklasik 276.000 m2 biiyiikliige sahip olan millet bahcesi (Eski izmit Fuar 

alant); 6 adet cok amacli salon, lunapark, 7 adet kafeterya yapisi, akvaryum, sessiz bahce, rekreasyon 
iskelesi, agik otopark alanlari ve dogal yasam alanlarindan olusmaktadir. Mimari 6n projeleri 
tamamlanmis olup, uygulama projesi devam etmektedir. Proje kapsaminda 2021 yilinda 623.040 TL 

harcama gerceklestirilmistir. 
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MILLI IRADE MEYDANI PROJESI 

izmit ilcesi Milli irade Meydanina (eski Persembe Pazar alan) yapilmasi planlanan proje yaklasik 
50.000 m? biiyiikliige sahiptir. icerisinde, zaman icerisinde degisebilir ve yenilenebilir olarak 

OngG6rilen, 6grenme, paylasma ve hareket fonksiyonlarina hizmet eden toplam 2.796 m? tek katl 
parcali kapali alanlar (125 kisilik gok amagli salon, fitness ve spor stiidyosu, kitap kafe, egitim atdlye 

ve siniflari, kafe yapilart) yer almaktadir. Alanda ayrica 14.800 m? toplanma alani, kuru havuz, 13.050 
m? icerisinde dogal anfi oturma alanlari, cocuk parki, agik oyuncak alani, acik sergi alani da yer alan 

yesil alan ve 11.140 m? biiyiikliige sahip 350 araclik agik otopark yer almaktadir. Mimari uygulama 
projesitamamlanmistir. 

  

  
CAYIROVA KENT MEYDANI (ORTAK PROJE) 

Cayirova ilcesinde uygulanacak olan proje 19.381 m? peyzaj ve 4.678 m? cami alani olmak tizere 

toplam 24.059 m?'dir. 2 etap halinde yapilmasi planlanan projenin 1. etabi cami insaat alani ve peyzaj 
alani olarak 2 kisimdan olusmaktadir. Ortak proje protokolii kapsaminda Cayirova Belediyesi'ne 

maddi katki saglanacak olan proje devam etmektedir. 
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KE/PH.3.2.1 Kent estetigini iyilestirme amaciyla 2 adet kent estetigi 
projesinitamamlamak. 

Kent estetigini iyilestirme amacriyla 2021 yilinda, 

e izmit ilcesi sinirlarinda, Belediyemiz Gevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bagkanligi Hizmet Binasi 
Cephe Diizenleme Uygulama Isi yapilmistir. 

© Kocaeli ili, izmit ilcesi sinirlarinda, Yiiriiyiis yolu izerinde yer alan muhtelif binalarda (Cumhuriyet, 
Hurriyet Caddesi ve Atatiirk Bulvart) cephe iyilestirme amactyla fotograflama, fotograf isleme ve 
dijital ortamda gésterilmesi icin proje hazirlanmasi hizmet alimi isi yapilmistir. 

@ izmitilcesi, SEKA Park (Kongre Merkezi Yant) 3314 Ada 1 Parselden Gecen Dere Duvarinin Bakim, 

Onarim ve Resim Boyama lIsi yapiImistir. 

e@ izmit ilcesi, SEKA Park Alaninda bulunan eski aritma havuzlari dig cephesi resim boyama isi 
yapilmistir. 

@ Kocaeli ili, izmit ilcesi, D 100 Karayolu iizeri, Merkez Bankasi ve Kandira Sapagi 3 km'lik 
giizergahin kuzey tarafinda kalan muhtelif binalarda cephe iyilestirme uygulama projesi 
hazirlanma isi devam etmektedir. 

KE/PH.3.3.1 Katilimei planlama anlaytsi ile doniigiime konu alanlara iliskin 
imar planlarini hazirlamak. 

Katilimci planlama anlayisi ile 2021 yilinda, 

@ izmit ilgesi, AKmese Bélgesi Mevcut imar Planlari ve i-3 Gelisgme Konut Bélgesi dahilinde 
hazirlanan 1/50000 dl¢ekli gevre diizeni, 1/25000 ve 1/5000 dlc¢ekli nazim ve 1/1000 dlc¢ekli 
uygulama imar plani revizyonu, 

@ Kérfez ilcesi, ilimtepe Bolgesi, 1/1000 Olc¢ekli Uygulama imar Plani Revizyonu, 

@ Basiskele ilcesi, Agaclandirilacak Alanlara iliskin 1/1000 Olgekli Uygulama imar Plant Teklifi, 

® Cayirova ilcesi, meri 1/5000 dlcekli nazim imar plani gésterimlerinin Mekansal Planlar Yapim 

Y6netmeligi dogrultusunda yeniden diizenlenmesi, 

@ Milli irade Meydani Projesinin (Persembe Pazari) 1/5000 dlcekli nazim ve 1/1000 dlcekli 
uygulama imar planlarinda diizenlenmesi. 
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@ Gebze ilcesi, meri 1/5000 dlgekli nazim ve 1/1000 dlgekli uygulama imar planlarinin Mekansal 
Planlar Yapim Yonetmeligi dogrultusunda revize edilerek tek plan olarak dizenlenmesi, 

@ Kandirailcesi, 1/1000 Olcekli Uygulama imar Plani Revizyonu, 

@ _izmitilgesi, Gayirk6y Planiama Bélgesi|-1 Geligme Konut Alani nazim imar planirevizyonu, 
Basiskele Ilcesi, B12 Planiama Bolgesi, Gelisme Konut Alani Nazim Imar Plant Teklifi, 

@ Basiskele ilcesi, B5, B6 ve B10 Planlama Bolgeleri, Gelisme Konut Alani Nazim imar Plant Teklifi, 

@ Kérfez ilcesi, Yukar! Hereke Mahallesi, 1/5000 dlgekli nazim imar planinin Mekansal Planlar 
Yapim Yonetmeligi dogrultusunda yeniden diizenlenmesi, 

@ Karamiirsel ilcesi, meri 1/5000 dlcekli nazim imar plani gésterimlerinin Mekansal Planlar Yapim 

Yonetmeligi dogrultusunda yeniden diizenlenmesi, 

@ Vatandasg ve Diger Belediyelerin teklifleri dogrultusunda hazirlanan plan tadilati, 
Imar Durumu hazirlanmasi, 

@ CED Gorislerin hazirlanmasi, 

@  Belediyemizin Yatirimlar! Dogrultusunda hazirlanan plan degisiklidi, 

@ Koruma Amagliimar Planlari Hazirlanmasi gibi galigmalar gerceklestirilmistir. 

KENTSEL DONUSUM VE GELISIM ALANLARI ILE RISKLI VE 
REZERV YAPI ALANLARINDA YAPILAN GALISMALAR 

Dilovasi Demirciler Rezerv Yapi Alani 

Dilovast ilcesi, Dilovasi Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23a.12.d-16.b-17.a nazim imar plan 
paftalari, 2107 nolu, 2151 nolu, 2194 nolu, 2217 nolu, 295 ada, 3 nolu parsellerde yaklasik 12.29 
hektarlik alanda tlan edilen rezerv yap! alanlarinda hazirlanan 1/5000 ol¢ekli nazim imar plan 
degisikligi Belediyemiz Meclisinin 24.05.2021 tarih ve 228 sayili Karari ile onaylanmistir. 

1/1000 Ol¢ekli Uygulama imar Planlari 

Bp — 

i 
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Yenimahalle Kentsel Doniistim ve Gelisim Alani Planlari 

izmit ilcesi, izmit Belediyesi, Yenimahalle, 1/25000 dlcekli G23.b3 ve 1/5000 dl¢ekli G23.b.23.c nazim, 
1/1000 dlgekli G23.b.23.c.1.c uygulama imar plan paftasi, “Yenimahalle Kentsel Déniisiim ve 
Gelisim Proje Alani” sinirlari igerisinde 490000-490400 yatay ve 4514200- 4514400 dikey 
koordinatlart arasindaki yaklasik 2.2 hektarlik alanda hazirlanan 1/25000 ve 1/5000 él¢ekli nazim, 

1/1000 dlgekli uygulama imar plan ile 1/5000 dlgekli nazim ve 1/1000 dl¢ekli uygulama imar plan 
notu degisikligi Belediyemiz Meclisinin 17.06.2021 tarih ve 295 sayili karari ile onaylanmis, yasal ask 

suresi icgerisinde yapilan itirazlar degerlendirilmis ve imar planlari kesinlesmistir. 

Gdlciik Orciin Millet Bahcesi Planlart 

Gélciik ilcesi, Gdlciik Belediyesi, Donanma Mahallesi, 1/50000 élcekli G.23.c cevre diizeni, 1/25000 
olgekli G.23.c.1 ve 1/5000 dl¢ekli G.23.c.02.d nazim, 1/1000 dlgekli G.23.c.02.d.4.b-4.c uygulama 

imar plant paftalar!, 4508320-4507920 yatay, 484000-483640 diisey koordinatlari arasinda kalan 
yaklasik 5,5 hektar biyiikliigitindeki alanin Millet Bahgesi olarak dUzenlenmesine iliskin 1/50000 
olcekli cevre duizeni plant, 1/25000 ve 1/5000 dl¢ekli nazim ve 1/1000 dl¢ekli uygulama imar plani ve 

plan notu degisikligi Belediyemiz Meclisinin 11.02.2021 tarih ve 92 sayili karariile onaylanmistir. 

K6rfez ilimtepe Millet Bahcesi 

Korfez ilcesi, Korfez Belediyesi, ilimtepe Mahallesi, 1/50000 dlcekli G.23.a-b cevre diizeni, 1/25000 

Olgekli G.23.a.3-b.4 ve 1/5000 dl¢ekli G.23.a.20.c-25.b, G.23.b.16.d.-21.a nazim, 1/1000 dlcekli 
G.23.a.20.c.3.c, G.23.a.25.b.2.b, G.23.b.16.d.4.c-4.d, G23.b.21.a.1.a-1.b-2.a uygulama imar plani 

paftalari, 4.518,760-4.517,940 yatay, 478.660-480.040 diisey koordinatlar! arasinda kalan yaklasik 
38 hektar buyUkligiindeki alanin, Millet Bahcesi olarak dizenlenmesine iliskin 1/50000 dl¢ekli Cevre 
Diizeni Plani, 1/25000 ve 1/5000 dlcekli Nazim imar Plant ile 1/1000 dlcekli Uygulama imar Plant, plan 
notu dedisikligi teklifi Belediyemiz Meclisinin 12.07.2021 tarih ve 364 sayili karar ile onaylanmistir. 

Cedit Riskli Alan Projesi 

izmit ilcesi, izmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, Riskli Alana iligkin daha nce imzalanmis olan isbirligi 
protokolii iptal edilmis, Gevre ve Sehircilik Bakanligi, Toplu Konut idaresi Baskanligi (TOKi) ve 
Belediyemiz arasinda Emlak ve istimlak Dairesi Bagkanligi ile koordineli sekilde yeni is birligi 

protokoliiimzalanmistir. Yikim sireci devam etmektedir. , 
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Balcik TOKi Rezerv Yap Alani ve civari 

Gebze Ilcesi, Gebze Belediyesi, Balgik Mahallesi, 1/50000 dlgekli G22.b Gevre Diizeni Plani, 1/25000 
dlgekli G22.b.2, G22.b.3 ve 1/5000 dlgekli G22.b.14.b-14.c nazim imar plan paftalart ile 1/1000 dl¢ekili 
G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftalarinda yaklasik 
95 hektarlik alanda hazirlanan 1/50000 él¢ekli Gevre Diizeni, 1/25000 ve 1/5000 dl¢ekli nazim imar 
plant ile 1/1000 dlgekli uygulama imar plant degisikligi Belediyemiz Meclisinin 11.02.2021 tarih ve 85 
sayili karari ile onaylanmis, yasal aski sliresi igerisinde yapilan itirazlar degerlendirilmis ve imar 

planlari kesinlesmistir. 

Barbaros Riskli Alan 

K6rfez ilcesi sinirlari dahilinde yer alan Barbaros Riskli Alan ile Kabakoz Mevkiinde yer alan yapilara 
iliskin kentsel déniisime esas gayrimenkul degerleme, hak sahipliligi tespiti ve matematiksel 
modelleme isi tamamlanarak fizibilite raporu hazirlanmistir. 

Kartepe Uluslararasi Fuar Merkezi Projesi 

Kartepe Ilcesi, Emekevier Mahallesi sinirlari igerisinde, Izmit Sakarya gtizergahinda, Cengiz Topel 

Havaalanina yakin mesafede 320 doniuim alan iizerinde, Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi Uluslar Aras 
Fuar Merkezi konsepti dahilinde sergileme, inovasyon, konut, yeme-igme, eglence, kiltiir, bilim ve 

teknoloji alanlarinin olusturuldugu kompleks bir mekanin olusturulmast! isi igin ihtiyag duyulan 6n 
analiz ve mimari konsept projelerin olusturulmasi kapsaminda Gneri kentsel tasarim projeleri ve 

planlar hazirlanmis olup Tarim ve Orman Bakanligi Tarim Reformu Genel Midiirliigiine s6z konusu 
alaninin Tarim dist kullanimt igin basvuru yapilmistir. 

Kentsel Donitisiim Strateji Belgesi 

Belediyemiz sinirlari igerisinde hazirlanmis olan Kocaeli Kentsel Donisiim Master Plani Arastirma 

Raporu sonuglarina gore miidahale edilmesi Gng6riilen alanlar Gevre ve Sehircilik Bakanliginca 
yayinlanan “Kentsel Déniisiim Strateji Belgesi Hazirlanmasina iliskin ilke ve Esaslar" dogrultusunda 

Onceliklendirilerek sinirlari belirlenmistir. Bu dogrultuda; Belediyemiz sinirlari igerisinde 43 bolgede 
yaklasik 1200 hektarlik alanda uygulama rehberleri hazirlanmis, Kentsel Donistm Strateji Belgesi 
hazirlanmistir. Hazirlanan belge Gevre ve Sehircilik il Midiirligiine onaylanmak iizere 
gonderilecektir. 
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CBS CALISMALARI 

Belediyemiz biinyesinde veri tabani CBS sistemleriyle paylasilmak Uzere giincel tutulmasi 
saglanmakta olup; ilan edilen ddniisiim bolgeleri Bakanlik tarafindan ilan edilmis bdlgeler sistem 

uzerinde giincellenmistir. 

KOCELI iLi GENELINDE YER ALAN HASARLI, METRUK VE RiSKLi 
YAPILARIN TAKIBi, ILGE BELEDIVELERE ARAG GEREC 

DESTEGININ SAGLANMASI VE HASARLI BiNALAR iLE iLGiLi 
VERi TABANI CALISMALARI 

Kocaeli Valiligi il Afet Acil Durum Miidiirliigii tarafindan tarafimiza génderilen Kocaeli ilinde bulunan 
agir ve orta hasarl binalar listesi tarafimizca yapilan arazi calismalari neticesinde giincellenmis ve 
metruk binalarin giivenlik bakimindan dogurdugu sakincalarin, goriinti kirliliginin ve cgevre 

sakinlerine verdigi rahatsizliklarin Gnlenmesi amaciyla 2016/15 No.lu icisleri Bakanlig: Genelgesi 
uyarinca metruk binalara iliskin gerceklestirilen galigsmalarin takibi yapiImaktadir. Ayrica 5216 sayil 

Biyiiksehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (z) bendi geregi ilce belediyelerinin talepleri 

dogrultusunda yikimlara arag gerec desteginin saglanmaktadir. Bu kapsamda 2021 yilinda 180 adet 
binanin yikimi gerceklestirilmistir. 

Kocaeli ilinde bulunan agir ve orta hasarli binalar listesi (toplamda 1616 bina) tarafimizca yapilan 
arazi galismalari neticesinde giincellenerek veri tabant haline getirilmis ve koordinasyon saglanmasi 

amaciyla Bakanlik, Valilik ve ilce Belediyeler nezdinde erisime acilmistir.Ayrica Kocaeli ili Sinirlari 
Dahilinde 1999 Depremi Sonrasi Tespit Edilen Hasarli Yapilarin Dénistiiriilmesine Iliskin 

Matematiksel ve Finansal Modelinin Hazirlanmasi isi tamamlanmis; déniisiim senaryolarindan biri 
olan Plan Notu ile d6nustmin gerceklestirilmesi adina da calismalar yuriitilmektedir. 
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KE/PH.3.4.1 Kent tarihine ve estetigine katki saglayacak 2 yapinin 
restorasyon projesini tamamlamak. 

Tarihi eserlerin korunmasi, gelecek nesillere aktarilmasi ve kent hafizasinin yeniden yasatilmas! 
icin restorasyon projeleri hazirlatilmistir. Bu kapsaminda 2021 yilinda, 

@ Kocaeli ili, Karamiirsel ilgesi, Eregli Mah. KAIP Sinirlari Igerisindeki Tescilli ve Tescilsiz Yapilarda 
Cephe lyilestirme ve Sokak Sagliklastirmasi Amactyla Projelerin Hazirlatilmasi Hizmet Alim1 Isi, 

@ Kocaeli ili, izmit Ilgesi, G23b24d2c Pafta, 387 ada, 1 parseldeki Tescilli Sivil Mimarlik Orneginin 
Réléve, Restitiisyon ve Rekonstriiksiyon Projelerinin Hazirlatilmasi Hizmet Alim Isi, 

@ Kocaelilli,izmitllgesi, Serdar Mahallesi, 3327 Ada1 Parselde Bulunan, SEKA Roma Lahitleri Rélove, 
Restitusyon, Restorasyon/Konservasyon, Gevre Diizenlemesi, Aydinlatma ve Gati Ortusi 
Projelerinin Hazirlatilmasi Hizmet Alimt Isi, 

@ Dilovasi ilcesi, Tavsancil M., Erdogan C., Tavsancil Myd. ve Fikri Bengi Cad.nin her iki cephesinde, 
cephe rehabilitasyonu ve sokak sagliklastirma projelendirme isi, 

@ Kocaeli ili, izmit ilgesi, Ambarci Mahallesi, 2635 parselde yer alan, Ambarci (Uzunlar) Kéyii Cami'nin 
rdlove, restitusyon ve restorasyon projelerinin hazirlatilmasi hizmet alim isi, 

@ izmitilcesi, Omeraga Mah. Eski Tekel Binasi Duvar Kalintisinin R6léve Projelendirme isi, 

e izmit ilcesi, Kozluk Mahallesi, 42 Ada, 1 Parselde yer alan, TCDD milkiyetinde olan, Arkeoloji ve 
Etnografya Miizesi bahcesinde Tarihi Mezar Tasi Sergileme Unitesi Yapim Isi, 

@ Kocaeli ili, Kozluk Mahallesi, G23B24D4B Pafta, 3317 Ada, 1 Parseldeki 2 Adet Silo Yapisinin Roléve, 

RestitUsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazirlatilmasi Hizmet Alimilsitamamlanmistir. 

@ Kocaeli ili, Izmit Ilgesi, G23b24d2c Pafta, 387 ada, 1 parseldeki Tescilli Sivil Mimarlik Orneginin 
Réléve, Restituryon ve Rekonstriiksiyon Projelerinin Hazirlatilmasi Hizmet Alim Isinin uygulama 
kontrolorliigii yapilmistir. 

@ Mail-i inhidam raporu hazirlanan 7 adet yapinin yikim ve sdkiim isleminde denetim gorevi 
gerceklestirilmistir. 

@ Kocaeli ili sinirlarinda yer alan korunmasi gerekli tasinmaz kiltiir varligi olarak tescilli yapilarin, sit 

ve koruma alanlarinin mevcut veri tabanina girilmesi hususunda galigmalar yapilmistir. 

@ Kiultir Varliklarin' Koruma Bélge Kurulu tarafindan tescili ilan edilen sit, koruma alanlarina ve 
yapilara ait koordinatlar ile ilgili parseller, netcad Uzerinde islenmis, yapilan caligmalar yetkili kisiler 
tarafindan mevcut veri tabanina girilmistir. 

@ Kocaeli ili Siirdiiriilebilir Biitiinciil Yesil Alan Sistemleri ve Kiy! Alan Kullanimlari Projesine yénelik 
caligsmalara katilim saglandi istenen rapor, ve evraklar hazirlanarak teslim edilmistir. 

@ Kocaeli ili, izmit ilgesi, AKmese Mahallesi, 2127 parselde bulunan, Akmese Matbaasi'nin réléve, 
restitlisyon ve restorasyon projelerinin hazirlatilmasi hizmet alimi isi devam etmektedir. 

@ Kandira ilcesi, Akdurak M., 371 ada, 1 parselde yer alan, Eski Cezaevi Binasinin rélévesi ile yanindaki 
cesmenin réléve, restitisyon ve restorasyon projelerinin hazirlatilmasi hizmet alimi isi devam 
etmektedir. 
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KE/PH.3.4.2 2021 yilt sonuna kadar 1 adet restorasyon projesi yapimina 
baslamak. 

HACI AHMET HILMi EFENDI KONAGI REKONSTRUKSIYONU 

izmit ilcesinde uygulanacak olan projede taban alani 107 m2 olan yapinin zemin katinda ofis alani, 
veranda ve cok amagli salon ile islak hacimler, 1. katta sergi alani, mutfak ve balkon, 2. katta ise idari 

odalar ve misafir kabul odasi bulunmakta olup galismalar devam etmektedir. 

izMiT iLGESi SEKA LOJMAN YAPISI REKONSTRUKSIYONU 

izmit ilcesinde SEKA arazisi icinde Kagit Fabrikasinin yapildigi 1934-36 yillart arasinda yapildigi 
muhtemel olan lojman yapisinin rekonstriksiyonu yapilacaktir. Ayrik nizamda olan yap! 160 cm 

yuksekliginde bodrum kat Uizeri zemin kat ve ¢ati piyesi arasindaki ¢ati katlarindan olusmaktadir. 
Projede galismalar devam etmekte olup, proje kapsaminda 2021 yilinda 1.049.447 TL harcama 

gerceklestirilmistir. 

  
KE/PH.3.5.1 2021 yill sonuna kadar 5 adet hizmet tesisi yapimini 
tamamlamak. 

IZMIT ILGESI 5085 ADA 1 SAYILI PARSEL UZERINDEKI YAPININ 
i$ MAHKEMELERINE DONUSTURULMESI 

izmit ilcesinde Kocaeli Cumhuriyet Bassaveilig! ile yapilan ortak hizmet protokolii cercevesinde 
gerceklestirilen is kapsaminda; 3.200 m? alan icerisinde 8 adet durusma salonu, 13 adet hakim odasi, 
13 adet mahkeme kalem odasi, 2 adet arabuluculuk odasi, vezne bankosu, 1 adet giivenlik odas! ile 
durusma, hakim ve mahkeme koridoru olmak iizere 3 adet koridor bulunmaktadir. is tamamlanmisttr. 
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KANDIRA BELEDIYE HIZMET BiNASI 

Kandira ilgesinde toplam kapali alani 13.896 m2 olan 7 katli yap! igerisinde 2 kat yeralti otoparki yer 
alip, diger katlart belediye hizmet birimleri icin ayrilmistir. Proje devam etmekte olup, proje 

kapsaminda 2021 yilinda 25.484.714 TLharcama gerceklestirilmistir. 

  

    
ITFAIYE DAIRESI BASKANLIGI iDARI BINA VE EGiTIM ALANI 

izmit ilcesinde yer alan projede, toplam kapali alani 1.841 m? ve 2 katli yapida; kapali garaj, miidahale 
birimleri, idari birimler, 1 adet toplanti salonu, 67 araglik acik otopark, egitim alan ve islak hacimler 

bulunmaktadir. Proje devam etmekte olup, proje kapsaminda 2021 yilinda 9.815.333 TL harcama 
gerceklestirilmistir. 

  
 



www. kocaeli.bel.tr 

HACI BEKTAS VELi ANADOLU KULTUR VAKFI TAVSANTEPE 
CEMEViI TADILATI 

izmit ilcesinde toplam insaat alani 920 m? olan 4 katli binanin dis cephe kaplamasi, ibadethanenin 
tadilatlari ile kitaplik alani, mekanik hacimler, gay ocagi, Dede Odasi ve lokma odasinin tadilatlar! 
yapilmistir. Tamamlanan projeye 2021 yilinda 853.164 TLharcama gerceklestirilmistir. 

  
iZMiT iLGESI 5085 ADA 1 SAYILI PARSELDEKi YAPININ ZEMIN 

KATININ i$ MERKEZINE DONUSUTURULMESI 
izmit ilgesinde uygulanan projede; 3.550 m2 kapali alan iginde, 24 adet ofis, 1 adet baskan odasi ve 1 
adet sekretarya, 2 adet baskan yardimcisi odasi, 1 adet cok amacli salon, yemekhane, cay ocadgj, sicil 
bekleme, toplanti salonu, bay ve bayan mescit, depo, elektrik odasi ve arsiv bolimleri bulunmaktadir. 

Tamamlanan projeye 2021 yilinda 4.302.421 TL harcama gerceklestirilmistir. 

MEHMET ALI PASA MAHALLESI DIJITAL GENGLIK MERKEZI 

izmit ilcesinde uygulanan toplam insaat alan 1.198 m? olan 6 katli mevcut binada; icerik atélyesi, 

animasyon atdlyesi, stUudyo, podcast stiidyosu, teknoloji atdlyesi, gameing center, 2 adet E-Spor 
odasi, playstation, spor salonu ve dinlenme alanlari bulunmaktadir. Tamamlanan projeye 2021 yilinda 
649.368 TL harcama gerceklestirilmistir. 

MEHMET ALi PASA CAMii iIKMAL iINSAATI 

izmit ilgesinde 2.570 m2 ingaat alani sahip 3.000 kisilik caminin dig cephe mantolamasi, kaplamalari, 

ig cephe kaplama ve kalem imalatlari, aydinlatma ve isitma ve sogutma isleri yapiImaktadir. Proje 
devam etmekte olup, 2021 yilinda projeye 5.517.770 TLharcama gerceklestirilmistir. 

1   
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GOLCUK DENIZ ANA US KOMUTANLIGI LUMBARAGZI BiNASI 

Golctik ilgesinde Gdlctik Donanma Komutanligi ile yapilan protokole istinaden yapilacak is 
kapsaminda; 296 m2 kapali alani olan giris yapisi binasi yapiImaktadir. Lumbaragzi binasinda; ana 
kontrol noktasi, hol, mutfak, bilgi igslem, dinlenme odasi, yaya ve araglar icin giris noktalar! bulunmakta 

olup is devam etmektedir. 

TIBBi VE AROMATIK BITKILER DISTILASYON TESISI 

Basiskele ilcesinde toplam insaat alani 5.007 m? olan tesis; 761 m2 kullanim alanina sahip idari bina, 
6n kurutma tesisi, ana tesis, kazan dairesi ve havuz yapilarindan olugmaktadir. On Kurutma Tesisi; 

1.027 m? kullanim alanina sahip olup, bitkilerin kurutulmasi amactyla kullanilacaktir. Ana Tesis, 2.861 
m? kullanim alanina sahip olup igerisinde; distilasyon kazanlarinin bulundugu b6liim, triin bosaltma 

alan, Uriin kurutma alani ve soguk hava depolari yer almaktadir. Proje devam etmekte olup, 2021 
yilinda projeye 6.082.804 TL harcama gerceklestirilmistir. 

IZMIT YURUYUS YOLU YENILENMESI 

izmit ilgesinin Hiirriyet ve Cumhuriyet caddesinde 1.400 m uzunlugundaki kisimda yapilan kentsel 

tasarim projesidir. Bu kapsamda Hurriyet caddesinin bir kismi trafige kapatilip yayalastirilmakta, 

Cumhuriyet caddesi ise 2 serit tek yOn arag trafigine uygun hale getirilmektedir. Cadde, dogal tas ile 
kaplanarak yer yer oturma birimleri aktivite alanlar! aydiniatma elamanlari ile zenginlestirilmekte 
olup, Yeni Cuma ve Fevziye Cami onlerinde meydanlagsma saglanmaktadir. Bisiklet yolu yeniden 

dizayn edilmektedir. Proje devam etmekte olup, 2021 yilinda projeye 30.233.614 TL harcama 
gerceklestirilmistir. 
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KOCAELi BUYUKSEHIR BELEDIYESi GIDA URETIM TESiSi 
PROJESI 

Basiskele ilcesinde toplam ingaat alani 5.194 m2 olan Uretim Tesisi; kuru ve soguk depo alanlari, gida 
hazirlik, pisirme, paketleme ve sevkiyat boliimlerini iginde barindiracaktir. 4.720 m2 olan zemin katta 
gida uretim alanlari ve personel birimleri bulunmaktadir. 448 m2 olan kismi 1.katta ise idari birimler ve 

yemekhane bulunmaktadir. Tesisin afet zamanlarinda hizmet vermesi planlanmis olup uygulama 
projeleritamamlanmistir. 

DERINCE BELEDIYES/ HIZMET BINASI (ORTAK PROJE) 

Prejenin toplam insaat alani 12.650 m? olup, 5 kattan olusmaktadir. Ortak proje protokoli 

kapsaminda Derince Belediyesi’'ne maddi katki saglanmaktadir. Calismalarin devam ettigi proje 
kapsaminda Derince Belediyesi'ne 2021 yilinda 1.040.973 TL 6deme gerceklestirilmistir. 

DARICA CAMi MAHALLESi KAPALI PAZAR ALANI 
(ORTAK PROJE) 

Projenin toplam ingaat alani 11.470 m? olup, toplam 4 kattan olusmaktadir. Ortak proje protokolii 

kapsaminda Darica Belediyesi'ne maddi katki saglanmistir. Tamamlanan proje kapsaminda Darica 
Belediyesi'ne 2021 yilinda 9.403.675 TL 6deme gerceklestirilmistir. 
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KE/PH.3.6.1 2021 yilinda kamulastirma ¢galigmalari kapsaminda yapiImasi 
gereken istimlak ¢aligmalarinitamamlamak. 

Belediyemizin yatirim ve hizmetlerinin gergeklestirilmesinde ortaya cikan kamulastirma islemleri 

kapsaminda 2021 yilinda; imar yollari, meydanlar, yesil alanlar, sosyo-kiltiirel alanlar, spor alanlari, 
terminal alanlari, mezbaha alanlari, mezarlik alanlari, Kentsel d6nisgtim ve Gelisim alanlari vb. olmak 

izere alt Belediyelerin kamulastirma talepleriyle birlikte toplam 113 adet projenin, 4650 Sayill Yasa ve 
6745 Sayili Yasa ile Degisik 2942 Sayili Kamulastirma Kanunu hikiimlerine gore kamulastirma 

islemlerine devam edilmistir. islem tesis edilen 53 adet kamulastirma projesi kapsaminda 125.951,66 
m? alan ve 117 binanin kamulastirmasi yapilmis karsiliginda 126.493.902 TL harcama 

gerceklestirilmistir. 

Ayrica, Belediyemiz aleyhine acilan el atma ve tazminat davalari neticesinde vekalet tcretleri, 
yargilama giderleri, yasal faiz 6demeleri dahil olmak Uzere toplam 125.691.298 TL d6deme 
gerceklestirilmis, kamulastirilmasindan vazgecilen 4 adet proje kapsaminda trampa ve iade islemleri 
igin bahse konu islemlerde Kurum ve vatandaslara ait 28.981,42 m? alan Onceki maliklerine iade 

edilmis, karsiliginda 14.134,70 m? alanin Belediyemiz adina tescili ve 22.252.989 TL Bedelin 
Belediyemize 6demesi gerceklesmistir. 

Proje Tiirlerine Gore Kamulastirilan Alan ve Kamulastirma Maliyeti 

Belediye Hizmet Alanlari 1.974,08 6.619.117,32 

Dere Islahi Projeleri 4.104,46 6.108.129,65 

Egitim ve Kiltiirel Tesis Alanlari 1.360,22 1.806.550,48 

Kent Meydani Projeleri 34,00 278.692,00 

Kentsel Doniisiim Projeleri 24.760,61 43.354.880,17 

Koruma Alanlari 26.608,25 3.593.429,00 

Mezarlik Alanlart 21.901,08 4.363.422,00 

Otopark Projeleri 70,77 106.155,00 

Park ve Rekreasyon Alanlari 6.694,77 7.471.056,00 

Rayli Sistemler 855,30 4.895.410,60 

Teknik Altyap: Alanlari 142,38 111.685,00 

Terminal Alanlari 9.650,07 13.497.168,00 

Yol Projeleri 27.795,67 34.288.206,60 

1  
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KAMULASTIRMASI YAPILAN BAZI PROJELER 

Izmit Cedit Mahallesi Kentsel Déniisiim ve Gelisim Alani Projesi 

Kocaeli ili, izmit ilcesi, Cedit Mahallesi sinirlari igerisinde 6306 sayili Afet Riski Altindaki Alanlarin 

Doénistirtlmesi Hakkinda Kanunun 2. maddesine gore Riskli Alan ilan edilmis olup, Gevre ve 

Sehircilik Bakanligi (Altyap! ve Kentsel Doniisiim Hizmetleri Genel Midirliigii) tarafindan kanun 

kapsaminda tim is ve islemlerin Belediyemiz tasarrufunda yiriitilmesi adina Baskanlik Makamina 

ve Enciimene yetki verilmistir. Yetki devrine istinaden kiymet takdir degerleme, fizibilite raporlari, 

projelendirme ve hak sahiplerinin belirlenmesi gibi galismalar Belediyemiz tarafindan yiritiilmistiir. 

Proje kapsaminda, 12.600 m?'lik proje alaninda 494 adet bina ve tasinmazlarda toplam 86,288.54 m? 

tapulu hak sahibinin yer aldigi tespit edilmis, 22.03.2021 tarihinde uzlagsma gorlismelerimiz baslamis 

olup, 9 ay gibi kisa bir sirede 1.709 hak sahibinin tamamiyla Uzlasma Goriismeleri yapilmistir. Bu 

cercevede 1.594 hak sahibiyle uzlagsma saglanmis olup, proje kapsaminda Uretilen 1.105 dairenin 

1.044'U hak sahiplerine dagitilmistir. 86,288.54 m? tapulu hak sahibinin yer aldigi Riskli Alan 

igerisinde 84,423.10 m? alan icin hak sahipleri ile uzlagma saglanmistir. Proje genelindeki bu uzlagsma 

orant %98'lik katilima tekabiil etmekte olup, 6306 sayili Kanun Kapsaminda yapilan Kentsel Donistiim 

uygulamalarinda Turkiye rekoru Belediyemizin olmustur. 

2021 yili igerisinde Belediyemiz tarafindan yiirlitulen kamulastirma islemlerinde 14.647,17 m? alan, 

yap! ve mustemilatlaryla birlikte kamulastirilmis 32,871,940 TL kamulastirma bedeli Belediyemiz 

biitcesinden hak sahiplerine 6deme, 794 hak sahibi ve 66 kiraci icin ise Ekim, Kasim ve Aralik ay! 

olmak uizere 3 aylik sirecte toplam 1.165.000 TL kira 6demesi yapilmistir. 2021 Yili igerisinde 321 

adet binanin tahliye elektrik su vb. abonelik kesim ve yikim islemleri tamamlanmis, 142 adet bina ise 

yikima hazir hale getirilmistir. 2022 Yili Mart ayina kadar yikima hazir olan binalarin da yikim islemleri 

tamamlanarak TOKi'ye yer tesliminin yapiImasi planlanmaktadir. 
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Derince Limani-D-100 Karayolu-Tem Otoyolu Baglanti Yolu ve 

Kavgak Projesi 

Derince Limani'ndan cikan agir tonajli araclarin sehir merkezine girmeden transit olarak otobana 

baglanmasi ve TEM K6rfez Baglantisi ile izmit Bat! Kavgagi baglantisi arasindaki trafik yogunlugunun 

Oniine gecilmesi, ayn! zamanda trafik giivenliginin saglanmasi amaciyla baslanilan proje 

kapsaminda; 130 parselde 27.309,24 m? alan ve 75 adet binanin kamulastirilmasi planlanmakta olup, 

2021 yili igerisinde; 3.018,03 m2 alan ve 13 bina kamulastirilmis, toplam 9.396.008 TL kamulastirma 

bedeli 6denmistir. Kalan 3.580,84 m2 alan ve 7 binanin kamulastirma galigsmalari devam etmektedir. 

Kurugesme Tramvay Hatt! Projesi 

izmit ilcesinde yer alan tramvay hattinin, Kurugegme Mahallesine ulastirilmasini saglamak amaciyla 

baslanilan proje kapsaminda; 1 parselde 838,07 m? alan ve 3 adet binanin kamulastirilmasi 

planlanmaktadir. Tamamlanan kamulastirma islemi kapsaminda 2021 yilinda 4.870.426 TL harcama 

gerceklestirilmistir. 

Dilovasi Tavsancil Rezerv Yap Alani Projesi 

Dilovasi ilcesi Tavgancil Mahallesi sinirlart icerisinde Gevre, Sehircilik ve iklim Dedisikligi Bakanligi 

tarafindan belirlenen 24,6 hektarlik Birinci Bolge Rezerv Yap Alant icin "16.07.2020 tarih ve 148406" 

sayili Olur'u ile Belediyemize 2942 sayili yasa hikiimlerine gore kamulastirma yetkisi verilmis olup, 

Belediyemiz tarafindan 2020 yili sonu itibari ile 168.617,11 m2?'lik alanda Hazine adina kamulastirma 

galismalarina baslanilmistir. 

2021 yili igerisinde 37.275,66 m? alanin kamulastirma islemi tamamlanmis olup, ilgili bakanlik 

biitgesinden 27.349.436 TL harcama gerceklestirilmistir. Kalan 117.086,32 m?'lik kamulastirilacak 

alan icin 30.12.2021 tarih 31705 sayili Resmi Gazetede yayinlanan 29.12.2021 tarih 5034 sayili 

Cumhurbaskanligt Makami'nin kKarari ile acele kamulastirma karari alinmis olup, kamulastirma 

islemleri devam etmektedir. 

KE/PH.3.7.1 Hafriyatin yeniden degerlendirilmesi, depolanmasi ve bertaraf 

edilmesine iliskin faaliyetleri siirdirmek. 

Kocaeli sinirlari igerisinde dogal yapis! bozuk alanlar, rezervini tamamlamis maden sahalari, 

agaclandirma-park yapilacak alanlar belirlenip Belediyemizce projelendirilerek dolgu caligsmasi 

sonrasinda kent yasaminin (mesire alan, park alan, yesil alan vb.) kullanimina sunulmaktadir. 

Projelendirilen alanlarin (Belediye Meclis Karari ve tcreti karsiliginda) rehabilitesi istirakimiz Kent 

Konut tarafindan yapiImakta olup, kontrolleri Belediyemiz tarafindan yiirtitilmektedir. 

Kocaeli sinirlarinda 2021 yili igeresinde 5 adet hafriyat dolgu sahasi faaliyete acilmistir. Ayni yil 

icerisinde 9 adet sahanin dolgu calismasi tamamlanarak agaclandirma calismasi bitmistir. ilimiz 

sinirlarinda 2021 yiliitibari ile 15 adet hafriyat dolgu sahasi faaliyete devam etmektedir. Yil igeresinde 
hafriyat dolgu sahalarinda 10.761.221 ton hafriyat bertarafi yapilmis ve 8.832.416 TL gelir elde 

edilmistir. 
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GERI KAZANIM VE GERI DONUSUMUN SAGLANMASI AMACIYLA 

YAPILAN GCALISMALAR 

Kocaeli sinirlari igeresinde ingaat, yol, alt-Ust yap! galigmalari, firma veya kamu kurumlarinca yapilan 

projeli islerden gikan nitelikli malzemenin (bitkisel toprak, stabilize, tas, grovak malzeme vb.) geri 
kullanimt veya geri kullanilmak tizere gecici depolanmast icin izinler verilmektedir. 

2021 yili igerisinde verilen 2190 adet izin ile birlikte 4.241.857,42 m® nitelikli malzemenin geri 

kullanimi saglanmis olup, buna karsilik 11.834.893,55 TL tutarinda gelir elde edilmistir. 

Verilen izinler Hafriyat YOnetim Bilgi Sistemine (HYBS) tanimlanarak, il sinirlar! igerisinde ki hafriyat 
faaliyetleri tamami ile kontrol altina alinmistir. Sistem Uzerinden ilge, mahalle, malzeme cinsi, miktar, 

Ucret vb. veriler online raporlanabilir hale getirilmis olup, bilgiler tim denetim birimleri ile 
paylasilmaktadir. 

Hafriyat Topragi, ingaat ve Yikinti Atiklari Tagima izin Belgesi Diizenlenmesi 

Yonetmeligin 24'tincl’ maddesince hafriyat faaliyetinde bulunan araclarin almasi gereken hafriyat 
topragl, ingsaat ve yikint! atiklar! tasima izin belgesi, Hafriyat Yonetim Bilgi Sistemi Uzerinden 

hazirlanmaktadir. 2 yil gecerli olan belge 1 is glint icerisinde teslim edilmektedir. Belge icin herhangi 
bir icret alinmamaktadir. 
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Faaliyeti Devam Eden Firma, Arag ve Uydu Takip Cihazi Bilgileri 

Sa SAHIS TOPLAM 
283 ey: 481 

fol df] D.KAMYON | KAMYON Y.ROMORK | TOPLAM 
CLK 194 357 75 1.219 

  

DENETIM FAALIYETLERI 

18 Mart 2004 tarihli ve 25406 sayili resmi gazetede Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atiklarinin 
Kontrolii YGnetmenligi yayimlanmistir. Ayrica, Cevre ve Orman Bakanligi 20.05.2008 tarihli ve 882 

sayili 2008/6 genelgesiyle "Hafriyat Topragi, insaat ve Yikinti Atig: olusumundan bertarafina kadar 
yonetimini kapsayan bitin faaliyetlerin kontrolii ve denetimini yapmak gGrevini" ve " idari yaptirim 
karari verme” yetkisini Belediyemize devretmistir. 

Belediyemize verilen denetim ve idari yaptirim yetkisi kapsaminda tim il sinirlarinda giindiiz-gece, 
hafta igi-hafta sonu, ugak ve hali hazir ve ortofoto alima uyumlu dron (rtk) kullanilmak izere araliksiz 
teknik ekiplerimizce denetim yapilmaktadir. Yapilan denetimlerde kanun ve yonetmelige aykiri 

davrananlar hakkinda 2021 yilinda 58 adet tutanak diizenlenmis, tutanaga konu aykiriliklari kKanunda 
belirtilen stire igerisinde gidermeyen 3 sahis, 7 firmaya toplamda 5.760.000 TL tutarinda idari para 
cezas! uygulanmistir. 

KE/PH.3.8.1 Kent altyapisina iliskin siiregleri etkin yoneterek, ruhsat 
miracaatlarina 5 is giinti igerisinde cevap vermek. 

AYKOME Sube Midirligimiz tarafindan ruhsat miracaatlarina 5 is giinii icerisinde cevap 
verilmekte, yapilan altyapi kazi galismalar! %90 oraninda ruhsatta belirtilen stire igerisinde 
bitirilmektedir. 2021 yili igerisinde 110 adet alt kurul toplantis! yapilmis olup, 10 adet ceza tutanag! 
diizenlenmistir. 

Verilen Altyapi Ruhsat Miktarlari 

isU 202 242.008,50 

DOGALGAZ 38 16.532,00 

SAHIS 36 21.429,50 

SEDAS 19 20.795,00 

TELEKOMUNIKASYON 825 31.603,20 
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KE/PH.3.9.1 2021 yilinda Kocaeli'ndeki planlama ve haritalama ¢galigmalari 
tamamlamak. 

18. MADDE iMAR UYGULAMASI 

5216 sayili kanunun 7/c maddesine istinaden Bagiskele ilgesinde 4,8, Derince ilgesinde 50,2, Gebze 

ilgesinde, 66, Gdlctik ilgesinde 0,1, Izmit ilgesinde 505,3 ve Kartepe ilcesinde 1,9 Ha olmak Uzere 
toplam 628,3 Ha alanda 3194 sayiliimar kKanununun 18 inci madde uygulamasi gerceklestirilmistir. 

Ortak Proje Kapsaminda 18. Madde imar Uygulamalari 

ilge Belediyelerine destek amaciyla Gebze ilcesinde 5 ve Kandira ilgesinde 5 olmak iizere toplam 10 
bélgede toplam 218 Ha alanda 3194 sayili imar kanununun 18'inci madde imar uygulamasi ilce 
belediyeleri ile ortak proje kapsaminda yapilmistir. 

YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA IZiN BELGELERI 

3194 Sayili imar Kanunun 26 maddesine ve Planli Alanlar imar Yénetmeligi’nin 56. maddesi ve 5/9. 
maddesine istinaden; 3 adet proje icin Yap! Ruhsati diizenlenmis ve 4 adet Yap! Kullanma izin belgesi 

verilmistir. 

ILGE BELEDIYELERININ HAZIRLADIGI PARSELASYON 
PLANLARININ ONAYLANMASI 

5216 sayili Buylksehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi geregince il¢e belediyelerinin hazirlamis 
olduklari toplam 89 adet parselasyon plani onaylanip, yaklasik 3.989 Ha alanda parselasyon 
planlarinin kontrol ve onay! yapilmistir. 

ilgeler Gdre Parselasyon Plant Onay Sayrsi (Adet) 

Basiskele 19 - 

Cayirova 4 - 

Dilovasi 9 - 

Gebze 20 - 

Golciik 5 - 

izmit 5 : 

Karamiirsel 11 - 

Kartepe 5 - 

Korfez 7 - 

Kandira 4 - 

ee 

1   

2021 Faaliyet Raporu 

GELEN TALEPLERE GORE HARITACILIK HIZMETI SUNMA 

imar ve Sehircilik Dairesi Baskanligi'na bagli birimlerden 11 adet, Emlak ve istimlak Dairesi’nden 17, 
Fen isleri Dairesi’nden 7 ve Yap! Kontrol Dairesi’nden 10 olmak tizere diger daire baskanliklari dahil 

toplam 46 adet talep gerekli arazi ve bio calismalari yapilarak cevaplandirilmistir. Kocaeli Valiligine 
bagli birimler, ilge Belediyeleri, iSU Genel Miidiirliigii, vatandas, 6zel sektér gibi kurum disindan gelen 
toplam 74 adet talep gerekli arazi ve biiro calismalari yapilarak cevaplandirilmistir. 

KOCAELi'NDE NUMARATAJ GUNCELLEMELERI KAPSAMINDA 

ADRES TABELALARININ YAPILMASI VE YERINE MONTAJI 

5216 Sayili Biyliksehir Belediyesi Kanununun 7.maddesinin (g) bendi geregince alinan 19 adet 
meclis kararina ve talep edilen ihtiyaclara istinaden 2.504 adet cadde-sokak tabelasi ve yaklasik 
5.000 adet kap! numarasi levhasi temin edilerek montaji yapilmistir. 

ADRESE DAYALI NUFUS KAYIT SISTEMi HIZMETLERI 

Mekansal Adres Kayit Sistemi (MAKS) projesi kapsaminda, ilce Belediyelerince 2021 yilinda 

gonderilen 15.100 adet ruhsat, iskan yeni numarataj talebi degerlendirilerek tamamlanmistir. Ayrica 

ilgili Dairemize ulagan 7.500'iin Gizerindeki mesken, isyeri ve imar Barigi Kanunundan faydalanan ve 

Yap Kayit Belgesi alan binalarin adres tespit islemi, adres tespit tutanag! dUzenlenerek yapiImistir. 

IMAR MEVZUATI KAPSAMINDA YAPILAN YAZISMALAR 

Belediyemizin ilgili birimince, ilge Belediyeleri, vatandaslar, Belediyemizin diger birimleri ile diger 

kurum ve kuruluslar tarafindan imar mevzuati hususunda tereddiide diisiilen konular hakkinda 

gerekli inceleme, arastirma ve degerlendirme yapilarak, bilgi ve belge taleplerine cevap verilerek, 

vatandaslardan gelen proje yardimi talepleri icin, ruhsat ve denetim isleri icin toplam 781 adet 

yazisma yapilmistir. 

ILGE BELEDIYELERI TARAFINDAN DUZENLENEN YAPI 
RUHSATLARININ DENETIMi ISLERI 

Belediyemizce 5216 sayili Kanunun 11 inci maddesi kapsaminda, 01/10/2014 tarihi itibariyle; konut, 

ticaret ve bunlarin disinda kalan 5000 m? ve izerindeki yapilar igin dizenlenecek yeni, ilave, tadilat vb 
tim yap! ruhsatlarinin Ilce Belediyelerce onaylanmasinin ardindan 5 is giinii icerisinde ruhsata esas 

mimari uygulama projeleri ile projelerin sayisallarinin yer aldigi CD yaninda tapu kaydi, imar durum 

belgesi, gerekliyse CED raporu, plankote, istikamet rdlevesi ile aplikasyon krokisinden birer adet 
incelenmek iizere Belediye Baskanligimiza génderilmesi istenmistir. 12 il¢e Belediyesi tarafindan 

ruhsati verilerek Belediyemize iletilen 19 adet projenin ruhsat denetimi tarafimizca yapiImistir. 

iLGE BELEDIYELERIN TANZIM ETTIKLERi YAPI RUHSATI VE YAPI 
KULLANMA iZiN BELGELERININ iNCELENMESi 

Faaliyet dénemi icerisinde, diizenli olarak her ay Belediyemize génderilen; ilce Belediyelerince 

diizenlenmis olan Yap Ruhsati ve Yap! Kullanma izin Belgeleri tizerinde gerekli incelemeler yapilarak, 

gorillen eksik ve yanlislarin diizeltilmesi hususu, ilgili belediyesine bildirilmistir. Ayrica Ilce 

Belediyeleri tarafindan birimimize iletilen yap! ruhsatlarinda gegen otopark bedelleri ile Belediyemiz 

otopark hesaplarindaki dokiimler karsilastirilmistir. 

1  
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DUZENLENEN TOPLANTI VE SEMINERLER 

Faaliyet dénemi icerisinde, ilce Belediyelerinin imar biriminden sorumlu Teknik Baskan Yardimcilar 

ile imar Midiirlerinin katilimiyla “ilee Belediyeleri tarafindan yapilan imar uygulamalari sirasinda 

ortaya cikan sorunlar ve tereddiite diisiilen konularda ilce Belediyeleri arasinda uygulamalarda 

butiinlik saglanmasi" amaciyla 4 adet, yeni Otopark Y6netmeligi'’nin uygulama esaslari ile alakall 

Mimarlar Odasi Kocaeli Subesi ve Gebze Temsilciligiyle 1 adet toplanti duzenlenmistir. 

KOCAELi GENELINDE BELEDIYEMIZCE iHTIYAG SAHiBi OLDUGU 
TESPIT EDILEN VATANDASLARA YAPILAN PROJE YARDIMI 

5216 Sayili Biiyiiksehir Belediyesi Kanununun 24/j maddesi uyarinca, imar ve Sehircilik Dairesi 

Baskanligi biinyesinde, Kocaeli'nde yasayan, magduriyetini muhtarlik kanaliyla belgeleyen ve Kocaeli 

Biiyiiksehir Belediyesince degerlendirilerek, fakirlik durumu tespit edilen bireylerin yaptiracagi 100 

m? yi gegmeyen binalara ait yap! ruhsati ve ruhsata esas projeleri icin, Belediyemize 1 vatandasimiz 

basvuruda bulunmustur. 

Faaliyet dénemi icerisinde, ihtiyag sahibi vatandaslara yOnelik proje yardimt isi icin; “5216 Sayili 

Buyiiksehir Belediyesi Kanununun 24/j maddesi uyarinca Kocaeli'de yagayan, magduriyetini 

muhtarlik kanaliyla belgeleyen ve Kocaeli Biyiiksehir Belediyesince degerlendirilerek magduriyeti 

tescillenen bireylerin, Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi sinirlari igerisinde yaptiracagi, 100 m?'yi 

gecmeyen binalarinin ruhsata esas projelerinin hazirlanmasi, yap! ruhsati alinmasi ve teknik 

uygulama sorumlulugunun deruhte edilmesi isi" kapsaminda dogrudan temin dosyasi hazirlanarak 

ASN Mimarlik Muhendislik ile s6zlesme imzalanmis olup; is s6zlegsme stiresinde devam etmektedir. 

5216 SAYILI BUYUKSEHIR BELEDIYESi KANUNUNUN 11. 

MADDESINE ISTINADEN YAPILAN IMAR DENETIMLERI 

Faaliyet ddnemi icerisinde; Basiskele ilcesi 38, Cayirova ilcesi 25, Darica ilgesi 69, Derince ilgesi 31, 

Dilovasi ilcesi 28, Gebze ilcesi 107, Gélciik ilcesi 24, izmit ilcesi 138, Kandira ilcesi 47, Karamiirsel 

ilgcesi 11, Kartepe ilcesi 48, K6rfez ilcesi 37 olmak tizere toplam 603 adet ruhsatsiz veya ruhsat ve 

eklerine aykiri yapt ile ilgili sikayet gelmistir. Belediyemize iletilen sikayetlerin tamami Midirliigumutiz 

teknik ekiplerince mahallinde fotograflanmis olup, tespiti yapilan tiim insaat calismalari ile ilgili 

buroda uydu g6runtuleri, halihazir haritalar, imar planlari ve Konunun igerigine g6re yapilara ait 

ruhsata esas arsiv dosyalari Uzerinde incelemeler yapiImistir. Bu yil igerisinde gelen tim sikayetler ile 

mevcut dosyalar hakkinda gereginin yapiImasi hususunda ilce Belediyelerine 708 adet yazi yazilmis 

olup yapilan islemler ile ilgili sikayet sahiplerine, resmi kurumlara, tzel kisilere ve Belediyemiz i¢ 

birimlerine 973 adet yazi gonderilmistir. 

3194 SAYILI IMAR KANUNU VE 3621 SAYILI KIYI KANUNU 

KAPSAMINDA YAPILAN DENETIMLER 

Faaliyet dénemi icerisinde; il genelinde 3621 sayili Ky: Kanununa aykiri olarak yapildigi yoniinde 

gelen 4 adet sikayet dogrultusunda islem baslatilmis olup belediyesi ile gerekli yazisma ve 

incelemeler yapiImistir. 
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KACAK YAPI DONEM IZLEME RAPORU DUZENLENMESI 

Kocaeli Valiligi Mahalli idareler Miidiirliigi tarafindan, icisleri Bakanligi Mahalli idareler Genel 

Mudirliigii’ ne sunulmak uizere yilda iki kez rutin olarak istenilen; “kagak ve ruhsatsiz yapitlagsmanin 

6nlenmesine iliskin bilgi ve belgeler ilge Belediyelerinden derlenerek rapor haline getirilmig ve Valilige 

iletilmistir. 

3194 SAYILI IMAR KANUNUNUN 28. VE 40. MADDESINE AYKIRI 
YAPILAN UYGULAMALAR ILE ILGILI DENETIMLER 

Faaliyet dénemi icerisinde 9 adet izinsiz kazi ve dolgu yapim: ile ilgili sikayet gelmistir. Belediyemize 

iletilen sikayetlerin tamami Miiduirligimiuz teknik ekiplerince mahallinde fotograflanmis olup, tespiti 

yapilan tim kazi ve dolgu galismalari ile ilgili bUroda uydu gériintileri, halihazir haritalar ve imar 

planlari Uzerinde incelemeler yapilarak, ilgili mevzuatlar kapsaminda gerekli is ve islemlerin tesis 

edilmesi hususu ilgili il¢e Belediyelerine yazz ile bildirilmistir. 

DANISMANLIK HIZMET ALIMLARI 

Kocaeli ili, Gebze ilcesi, Balcik ve Pelitli Mahalleleri Sinirlari igerisindeki 14,5 Metre Uzeri 

Acilmamis imar Yollarinin, Altlik Olacak Seritvari Haritalarinin Yapimi ve Yol Profillerinin 

Hazirlanmas! 

Danismanlik Hizmet Alimi kapsaminda Gebze ilcesi, Balcik ve Pelitli Mahalleleri Sinirlari icerisinde 

113.01 km uzunlugundaki 14,5 metre Uzeri acgilmamis imar yollarinin, altlik olacak seritvari 

haritalarinin yapimi ve yol profillerinin hazirlanmasi isi tamamlanmistir. Proje kapsaminda 2021 

yilinda 796.500 TLharcama gerceklestirilmistir. 

Kocaeli ili Sinirlart iginde, Sayisal Fotogrametrik Yéntem ile 1/5000 Olcekli Renkli 
Ortofoto Uretimi isi 

Belediyemiz ile Kutlubey Harita iInsaat Miihendislik Sanayi Ticaret A.S. arasinda “Kocaeli ili Sinirlari 

iginde, Sayisal Fotogrametrik Yéntem ile 1/5000 Ol¢ekli Renkli Ortofoto Uretimi igi" Danigsmanlik 
Hizmet Alimi kapsaminda 03.08.2021 tarihinde 454.300 TL bedel ile imzalanan s6zlesme 3587 

metrekarelik alanda, 04.08.2021 tarihinde galismalara baslanmis, arazi ve biiro caligsmalarinin 

ardindan 01.12.2021 tarihinde tamamlanmistir. 
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2021 yilinda Kocaeli genelinde bakima s 
ihtiyag duyulan.sulama kanallari icin 

malzeme destegi saglanmis, sulama 
Kanallarinin kapali sisteme- cevrilmesi 
icin ISU Genel Miidiirluigii ile proje ve 
yaklasik maliyet calismalari 
baslatilmistir. Bu cergevede 2021 
yilinda 105 km sulama kanalinin bakimi 

ve temizligi yapilmistir. 
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TARIMSAL SULAMA GOLETLERININ KONTROLU [Si 

Kéy Hizmetleri Genel Miidiirliigii zamaninda yapilmis olan 7 adet (Denizli, Sipahiler, Sevindikli, Utiik, 

Tahtali, Cagirganli, Toramanlar) tarimsal sulama amagli gélet bulunmaktadir. G6letlerin su 
seviyesinin kontrol edilmesi, gerekli durumlarda vanalarin acilarak derelere su verilmesi, sulama 
sezonunda tarim arazilerinin sulanmasi icin sulama kanallarina suyun kontrollii bir sekilde iletilmesi 
ve sulama kanallarinin fiziksel durumunun kontrol saglanmistir. 

  

  
SERA YAPIMI VE SERA NAYLONU DESTEKLEME PROJESI 

Seraciligi Gelistirme Projesi kapsaminda firtina, kar ve dolu gibi hava sartlarindan dolayi seralari 

hasar g6ren ciftcilerimize teknik personellerimizin tespitleri ile sera naylonu destegi verilmektedir. Bu 

cercevede 2021 yilinda, 280 ciftcimize %50 hibeli 439 top ve 290 ciftcimize %100 hibeli 290 top 36 ay 
Omri olan UV+AB+EVA+IR katkili sera naylonu destedi verilmis ve bu seralarda hastalik ve zararlilar 

ile micadelede basari saglanmistir. 

Ayrica Modern Sera Yapimi Projesi kapsaminda 50 ciftgimize 50 adet 512 m? modern sera yapimi 
destedi verilmistir. 
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ISTATISTIK VERI TOPLAMA CALISMALARI VE TARIM HARITASI 

Kocaeli’nin Kirsal Mahallelerinde her yil devam eden tespit calismalari sonucu elde edilen veriler kayit 
altina alinmaktadir. Kocaeli Tarim ve Hayvancilik Haritasi dzenli olarak giincellenmektedir. 

TOPRAK, SU, YAPRAK, KALINTI ANALIZ HIZMETLERIMIZ 

Ciftcilerimize Ucretsiz olarak verdigimiz toprak, su ve yaprak analizlerinde 2021 yilinda 382 adet 
toprak analizi yapilarak ciftgilerimize gubreleme ve bitki besleme konularinda bilgi aktarilmis, gikan 

toprak analizi sonuclarina gore ciftcilerimizin topragina faydali giibre tavsiyeleri verilmistir. 

CiFTCI EGITIM VE YAYIM FAALiYETLERi 

50 kirsal mahallemizde uygulanan Tibbi Aromatik Bitki Yetistiriciligi Projesi ve Dogal Salma Yumurta 

Tavukgulugu Projelerinde talepte bulunan 200 ciftcgimize yerinde uygulamali egitimler verilmistir. 
Cift¢i egitimlerinde kullanilmak iizere biberiye yetistiriciligi brosurii hazirlanmis, 3 adet brosiir (ceviz 

yetistiriciligi, toprak ve giibreleme, fig yetistiriciligi) giincellenmis, 15.000 adet ciftgi egitim brostrii 
dagitilmistir. il sinirlarinda ciftcilik yapan iireticilerimiz ve tarimsal kurumlar ile koordinasyon 

toplantilar! yapilmistir. 

ZiIRAAT MUHENDISLERIMIZ ILE TEKNIK DANISMANLIK 
HiIZMETLERI 

Tarimsal Uretim yapilan 350 mahallemizde ciftcilerimizin uygun yetistiricilik kosullarinda Uretim 

yapmas! icin yerinde tarim danigmanligi hizmeti verilmektedir. Bu cergevede 2021 yilinda, 1.250 adet 
sera, bag, bahc¢e ve tarla gibi Uretim sahalari kontrol edilmistir. 

YEM BITKISi TOHUMU DESTEKLEME PROJESI 

Hayvan yetistiriciligi yapan giftgilerimizin en fazla Uretim gideri olan kaba yem ihtiyacini karsilamak 

amaciyla 2021 yilinda da Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi uygulamalarina devam edilmistir. 
Proje kapsaminda, ilkbahar ve sonbahar dénemlerinde 4.800 ciftgimize % 50 hibeli 1.400 ton yem 
bitkisi tohumu (Dane Misir, Silajlik Misir, SUitotu, Arpa, Tritikale, Yem Bezelyesi, Yonca, Yulaf) destedi 
saglanmis, 120.000 dekar yem bitkisi alani desteklenmistir. 

TIBBi VE AROMATIK BITKI YETISTIRICILIGi PROJESI 

Alim Garantili Tibbi ve Aromatik Bitki Yetistiriciligi Projesi ile kirsal mahallelerimizde istihdami 

artirmak, ciftcilerimizin gelir duzeyini yukseltmek, birim alandan katma degeri yiiksek tiriin elde 
etmek ve birgok sektdrde kullanim alani olan alternatif Uriinler yetistirerek ilimiz ekonomisini 
gelistirmek amaglanmaktadir. 

Bu kapsamda 2021 yilinda, Kandira, izmit, Kartepe, Karamiirsel, K6rfez, Derince ilcelerimizde 1.200 
d6niim arazide 100 ciftgimize 4.000.000 adet biberiye fidesi destegi verilmistir. 
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TARIMSAL URETIMDE KULLANILMAK UZERE ZIRAi GUBRE 
DESTEK PROJESi 

Proje kapsaminda 2021 yilinda, 3.400 ciftgimize %50 hibeli olarak 32.000 paket (1.600 ton) 20-20-0 
kompoze gibre ve 7.000 ciftgimize 60.000 paket (1.500 ton) siiper gotanak giibre destedi verilmistir. 

KORUYUCU VETERINER HEKIMLIK HIZMETLERI 

Hayvansal tiretim yapan ciftcilerimizin saglik kosullarina uygun Uretim yapmasi icin incelemeler 
yapiImakta, ciftgilerimizin yetistiriciligini yaptig: hayvanlarin verim ve saglik durumlari, tespit 

edilmektedir. Ciftgilerimizi bilinglendirme ve daha verimli hayvancilik yapmasi amaclyla 2021 yilinda 

250 hayvancilik igsletmesi yerinde incelenmistir. 

MEYVE YETISTIRICILIGINI DESTEKLEME PROJESI 

2021 yilinda ciftgilerimize ekonomik anlamda gelir getiren yiiksek verimli meyve fidani destek 

projelerimize devam edilmistir. Bu kapsamda 400 ciftcimize yaklasik 1.000 dekar tarim arazisine 
dikilmek uizere % 50 hibeli 11.500 adet mavi sertifikal! ceviz fidani ve 13.000 adet Trabzon hurmas! 
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CIFTGILERE %100 HiBELi MAZOT DESTEGi 

Proje kapsaminda Kocaeli ili sinirlarinda Tarim ve Orman Bakanligina kayitli (2020 yilinda bakanlik 
desteklemelerinden faylanan) bitkisel, hayvansal ve aricilik faaliyetlerinde bulunan yaklasik 12.000 
ciftcimize 3 ay boyunca aylik 50 L olmak tizere toplam 1.800.000 L mazot destedi verilmistir. 

  
KOCAELI SURDURULEBILIR TARIM SURASI VE GALISTAYI 

Tarim ve hayvancilik yapan ve bu sektére hizmet veren tim Ureticilerinin sorunlarina goziim 

saglamak, mutlu sehir vizyonu ile gelecekte tarim tiretimine y6n verilmesi amactyla tarim surasi 
gerceklestirilmistir. 

Muhtarlik isleri Dairesi Baskanligimiz ve Kent Politikalari ve Arastirmalar! Merkezi (SURA) ile 

ortaklagsa duizenlenen Tarim Surasi'nda Kocaeli Suirdtirulebilir Tarim Eylem Plani icin 6nemli adimlar 
atilmistir. 

Kocaeli Tarim Surasi ve Galistayinda Tarimsal Mevzuat ve imar Planlari, Bitkisel Uretim Faaliyetleri, 

Hayvancilik Faaliyetleri, Su Uriinleri ve Balikcilik, Tarimsal Sulama ve Su Yonetimi, Kentsel ve 

Alternatif Tarim, Tarim Turizmi, Akilli Tarim ve Dijital Pazarlama, Tarimda Egitim ve Cevre Bilinci, Tarim 
Sosyolojisi konular!t gorustilerek elde edilen veriler; uzman bilim insanlariyla Kocaeli'nin 

Surdtrilebilir “Tarim Eylem Planina" d6niismesi icin galismalara baslanmistir. 

KOCAELI IZLENEBILIR DiJITAL TARIM PLATFORMU (KODITAP) 

Kocaeli il sinirlarinda Uretim yapan ciftcilerimizin modern teknolojilerin tarima entegre edilmesi ile 
kaliteli, ekonomik degeri yuksek drinlerin Uretilmesini saglayarak kazancini arttirmak 

hedeflenmektedir. Tarladan Sofraya Takip Edilebilir (Izlenebilir) Uretim planlanmaktadir. 

Tarimsal veri toplayarak Akilli Tarim Karar Destek Sistemi olusturulmaktadir. GSM data servisi 
araciligi ile siradan toprak ve hava degerleri 6lcimlerini yapmak yerine tim veriler buluta, buluttan da 

son kullanicilara anlasilabilir bir bilgi ve yazilimla aktarilacaktir. 

Bu proje sayesinde tarimsal is siirecleri planlanarak zamandan tasarruf, hastalik erken uyar! sistemi 
sayesinde ilaglama ve Urtin kaybindan tasarruf saglanacaktir. 

Kocaeli Ciftgisi markasi yaratilarak pazar payinin ve tarimsal istihdamin artirilmasina olanak 

saglanacaktir. Bu kapsamda Kocaeli kirsal mahallelerinde tanitim ve egitim calismalari yapilmistir. 
27 ciftgimiz sisteme kaydettirilerek Kocaeli Ciftgisi markast ile pazarlama imkani bulmustur. 

YEREL YONETIMLER VE TARIM GALISTAYI (KONYA) 

Buiytiksehir Belediye Baskant Doc. Dr. Tahir BUYUKAKIN'In Gnciiliigiinde, katma degeri yiiksek iiriinler 

yetistirmeye tesvik ederek, ciftcilerin gelir diizeyini artirmak ve tarimsal kalkinmaya destek saglamak 
amaciyla hayata gecirilen, “Tibbi ve Aromatik Bitki Yetistiriciligi Projesi" (TABIP), “Dogal Salma 

Yumurta Tavuk¢ulugu Projesi”, modern sera kurulumu, akaryakit, tohum ve fide desteklerini gorseller 
esliginde faaliyet sunumu yapilmistur. 

FINDIK BAHCELERINDE ISLAH GALISMASI PROJESi 

Kocaeli Biyiiksehir Belediyesi ve il Tarim ve Orman Midiirliigii'niin ortaklasa yiriittiigii, “Findik 
Bahcelerinde Islah Galismasi Projesi" kapsaminda giftcilerin gelir diizeyini artirmak ve tarimsal 

kalkinmaya destek vermek amaciyla; 100 findik tireticisine gizme, tulum, budama makasi ve budama 
testeresi hibe olarak verildi. Ayrica, kullanilmak tzere sirt atomiz6rii (ilaglama makinesi), el capa 

makinesi ve elektrikli el testeresi temin edilmistir. 
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TIBBI AROMATIK BiTKi YETISTIRICILIGi SULAMA DESTEK 
PROJESI 

Tibbi Aromatik Bitki Yetistiriciligi Projesi kapsaminda ciftcilerimize toplamda 406 top damla su 
borusu %/5 hibe olarak verilmistir. 

KOCAELi UNIVERSITESi TAB PROJESI i$ BIRLIGi PROTOKOLU 

Kocaeli Universitesi Ziraat Fakiiltesi ile is birligi protokolii imzalanmistir. Bu kapsamda Arslanbey 

Yerleskesi Ziraat Fakiiltesi alaninda 40 dekar tibbi nane 17 dekar melisa dikimi gerceklestirilmistir. 

Tibbi ve Aromatik Bitkiler Uretim alaninda sulama amaci ile kullanilmak Uzere 5 adet kontrol birimi 

(Hidrosiklon, Kum, Cakil, Filtre, Gibre ekipmani, Elek-Disk Filtre, Basing regiilatérii, Dalgig pompa) 92 
top damla sulama borusu ve 5 adet 10 tonluk su deposu teslim edilmistir. 

2021 Faaliyet Raporu 

KE/PH.4.2.1 Hayvanciligi Gelistirme faaliyetlerini desteklemek. 

TARIMSAL YAPILARIN MODERNIZASYONU 

2021 Yilinda Kocaeli genelinde hayvan refahina uygun fiziksel kosullar! olmayan tarimsal yapilarin 
modernize edilmesi amaciyla teknik destek saglanmistir. Tarimsal isletmelerin gelirinin artirilmasi ve 

hayvan yetistiriciligi yapan Ureticilerin modern barinaklarda pazar degeri yliksek urtin elde 
etmelerinin saglanmast icin tip projeler (BUyiikbas ve kiigiikbas hayvan barinaklari, Tavuk kimesi vb.) 

hazirlanmis ve talep eden vatandaslara verilmistir. 

KUMES EKIPMAN MALZEMESI ILE TAVUK VE YEM 
DESTEGi PROJESI 

Kirsal mahallelere geri d6nisii saglamak, istihdami arttirmak, zorunlu besin ihtiyacini karsilamak 

amaglari ile uygulanan Dogal Salma Yumurta Tavukculugu Projesi kapsaminda 2021 yilinda, 40 
ciftgimize % 50 hibeli 15.800 adet gezen tavuk, 1.360 adet 50 kg'lik paketler halinde yumurta Gncesi 

yemi ve 900 adet 50 kg'lik paketler halinde yumurta yemi destegi verilmistir. 
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KE/PH.4.3.1 Kirsal alanlarda yagayan vatandaslarimizin yasam kalitelerini 
yukseltmek. 

Kirsal mahallelerdeki fiziksel gevre ve sosyal altyapry! olusturan hizmet donatilarinin, toplumsal 
ihtiyaglari karsilayacak dizeyde hizmet vermesini saglayarak, vatandaslarimizin rahat ve huzurlu bir 

yasam siirmesi amaciyla destekleme calismalarimiz devam etmektedir. 

Kirsal Mahallelerimizde; Kéy Odasi, K6y Konag, Sosyal Tesis, ibadethane, Sadirvan, Cesme, Su 
Deposu, Mezarlik, vb. yapilarin tamir veya yeniden insga edilmesi maksadiyla, 2021 yili igerisinde 

uygun gorilen 533 talep icin; kereste, seramik, cimento, kirec, kiremit, kalebodur, demir, hazir beton 
vb. ingaat malzemesi destegi saglanmistir. 

KIRSAL MAHALLELERDE FIZIKSEL CEVRE VE SOSYAL ALTYAPI 
DONATILARININ YAPIM, BAKIM VE TADILAT ISI 

Kocaeli ili geneli mahallelerimizde; Kéy Odasi, K6y Konagi, Sosyal Tesis, ibadethane, Sadirvan, 
CGesme, Su Deposu, Mezarlik, vb. yapilarin tamir veya yeniden insa edilerek kullanilir hale getirilmesi 
amacli, 40 yapi da calismalar yapilmistir. Boylelikle mahallelerimizdeki atil haldeki, gorsel ve fiziksel 

deformasyona ugramis ortak donatilar elden gecirilmekte, bakim ve tadilat! tamamlandiktan sonra 
tekrar halkimizin hizmetine kazandirilmaktadir. 

  

KIRSAL MAHALLELERDE KOY FIRINI YAPIMI 

Kirsal mahallelerimizin ortak kullanim alanlarinda k6y firin! yapimlarimiz devam etmektedir. K6y 
firinlar! sayesinde mahalle halkinin bir araya gelmesi saglanmakta ve sosyal etkilesim artirilmaktadir. 

intiyac tespiti yapilan mahallelerimize 2021 yili icerisinde 9 adet yeni kéy firini yapilarak, mahalle 
halkinin hizmetine sunulmus, 35 adet firinin tamirati yapilmistir. 

1   
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KIRSAL MAHALLELERDE SOSYAL TESIS YAPIMI 

Mahalle halkinin toplanti, sosyal etkinlik, kiilttirel ve egitim faaliyetlerinde ortak kullanimina hizmet 
etmek amaciyla sosyal tesis calismalarimiz devam etmektedir. Sosyal Tesisi olmayan kirsal 

mahallelerde niifus yogunlugu ve ihtiyag Snceligi dikkate alinarak degisik kapasitelerde (Toplanti 
Salonu, K6y Odasi, K6y Konadg, vb.) tesisler inga edilerek hizmete alinmaktadir. 2021 yili igerisinde 56 
adet sosyal tesise malzeme destegi, bakim onarim ve tadilat calismasi yapiImistir. 

ESKI OKUL DONUSUMLERI 

Mahalle halkinin toplanti, sosyal etkinlik, kiiltiirel ve egitim faaliyetlerinde ortak kullanimina hizmet 

etmek amaciyla, uzun siiredir atil olarak kalan eski ky okullarinin gerekli tadilat galismalari yapilarak 
hizmet verebilir ortamlara doniistirtilerek, eski k6y okullarinin onarimlari yapilarak sosyal tesis 

olarak hizmet vermesi saglanmaktadir. Bu kazanim ile yeni yapilacak bir sosyal tesis siirecinde 
yasanabilecek zaman ve maliyet kaybinin Gniine gecilmekte, boylelikle mahalle halkinin ihtiyacini 
karsilayacak kapali alanlar elde edilmektedir. 2021 yili igerisinde 5 adet eski koy okulu onarilarak 
halkimizin hizmetine sunulmustur. 
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KOY KONAGI YAPIMI 

Ortak kullanim amagli sosyal tesisi ol mayan kirsal mahallelerde niifus yogunlugu ve ihtiyag Onceligi 
dikkate alinarak ortak kullanim amagli degisik kapasitelerde (Toplanti Salonu, K6y Odasi, Koy Konag, 
vb.) tesisler, belediyemizin ve mahalle halkinin destekleri ile sifirdan yapilarak hizmete alinmaktadir. 
Mevcut sosyal tesislerin bakim onarim ve tadilat galismalari devam etmektedir. 2021 yiliigerisinde 19 

adet mahalle konaginin bakim onarim ve tadilat calismasi tamamlanmis, mahalle halkinin destekleri 

ile yapilan yeni 4 adet tesise malzeme destegi saglanmistir. 

1  
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MUHTARLIK OFISi DESTEKLERI 

Muhtarlarimizin kamu hizmetlerini kesintisiz ve verimli bir sekilde yerine getirmesini saglamak 
amaciyla, muhtarlik ofisi ol mayan mahallelerimize gerekli yasal sartlar saglanmasi sartiyla imkanlar 

dahilinde muhtarlik ofisleri yapiImaktadir. Mevcut muhtarliklarin gerekli durumlarda bakim onarim ve 
tadilatlari karsilanarak hizmetlerine devam etmesi saglanmaktadir. Bu cergevede 2021 yill igerisinde 

59 adet muhtarlik ofisinin bakim onarim ve tadilat galismasi tamamlanmistir. 

EGITIM KURUMU DESTEKLERi 

Kirsal mahallelerdeki okullarimiza agirlikli olmak tizere dini egitim veren resmi kurumlara, il veya ilce 
milli egitim midirlikleri ile muftiliikler izerinden gelen resmi taleplere gore gereklikesifler yapilarak, 

imkanlar dahilinde ingsaat malzemesi ihtiyaclar! karsilanmaktadir. 2021 yili igerisinde 34 egitim 
kurumunun malzeme ihtiyaci karsilanmistir. 

IBADETHANE DESTEKLERI 

Halkimizin dini vazifelerini yerine getirebilmesi igin gerekli olan ibadethanelerin; yapim, bakim, 

onarim ve tadilat calismalarinda kullanilmak Uizere ingsaat malzemesi ihtiyaclari, bagli olduklari 
miuftiilik tarafinda kurumumuza iletilmesi neticesinde kesif yapilarak, mevcut imkanlar dahilinde 
gerekli malzeme ve iscilik destegi karsilanmaktadir. 

2021 yili igerisinde 147 onarim ve 23 yapim projesi olmak tizere toplam da 170 adet proje icin gerek 
duyulan; kereste, seramik, cimento, kireg, kiremit, kalebodur, demir, hazir beton vb. insaat malzemesi 

destegi saglanmistir. 
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YAPI DESTEKLERI 

ibadethanelerin yapilarinda kullanilmak iizere insaat malzemesi destegine devam edilmektedir. 2021 
yili igerisinde 83 farkli proje igin gerekli ingaat malzemesi destegi saglanmistir. 6 ibadethanemizin dis 
cephesinin boyanmasi icinhem malzeme hem de iscilik destegi verilmistir. 

MINARE DESTEKLERI 

Kirsal mahalle camilerinin minare yapim ve bakim galigmalari devam etmektedir. 2021 yill igerisinde 

bakima ihtiyag duyan 6 adet minarenin tespit edilerek tadilatlar! yapilmis, minaresi olmayan camiler 
icin 5 adet celik minare yapiImis olup, ihtiyaci talep dogrultusunda karsilanmaya devam edilmektedir. 

KUBBE KAPLAMALARI 

Belediyemiz tarafindan, ibadethanelerin kubbe kaplamalari icin gofrajli Aliminyum ve kursun levha 

destegi saglanmaktadir. 2021 yili igerisinde 13 adet ibadethane icin toplamda 32.436 kg gofrajli 
Aliiminyum levha destegi saglanarak kubbeler kaplanmistir. 

CAMI LOJMANI 

ibadethane gorevlileri tarafindan kullanilan cami lojmanlarinin yapim ve bakim caligmalart devam 
etmektedir. 2021 yili igerisinde 30 farkli proje icin gerekli insaat malzemesi destegi saglanmistir. 

KIRSAL MAHALLELERDE SU DEPOSU YAPIMI 

Kocaeli ili genelinde tarim arazilerinin sulanabilmesi ve hayvan igme suyu amagli farkli ebatlarda (10- 

20-30 m) 2021 yill igerisinde toplam 3 adet su deposu yapilmistir. 14 su deposunun tadilati iginde 
malzeme destegi saglanmistir. Boylece yaz aylarinda sulama sikintis! geken tarim arazileri 

sulanabilir duruma getirilmis ve su bulmakta zorlanan yaban ve ciftlik hayvanlari icin igme suyu 
kaynag! saglanmistir. Eskiyen ve tahribata ugrayan su depolari tespit edilerek bakim ve tadilatlar1 
yapiImistir. 

KIRSAL MAHALLELERDE KOY CESMESI YAPIMI 

Mahalle halkinin igme suyu ihtiyacint karsil lamak tizere.o eet enaeccc saan | 
ilikli bakimla gin gerel i ingaat malzemesi d be egi saglanmaktadir. 2021 Vil icerisinde 3'ti proje i 

  

: aa cuize adet cesmenin bakim ve tadi fati ekli malzeme destegi saglanmistir.



BASKI BETON VE SUNDURMA 

Olumsuz hava sartlari ve salgin ddneminde yetersiz kalan, kapali alan ihtiyacinin karsilanabilmesi 

amaciyla cami 6ni sundurma ve zemin diizeltme galismalarina iscilik ve malzeme destedi 
saglanmaktadir. 2021 yili igerisinde 7 ibadethanemize baski beton ve sundurma yapim destegi 

malzemeli olarak verilmis, 10 camimize sundurma yapim1 icin malzeme destegi saglanmistir. 

SADIRVAN VE WC 

ibadethanelerin Sadirvan ve WC kisimlarinda kullanilmak tizere ingsaat malzemesi destegine devam 

edilmektedir. 2021 yili igerisinde 5'i iscilikli olmak Uzere 6 farkli proje icin gerekli ingaat malzemesi 
destegi saglanmistir. 

KIRSAL MAHALLELERDE MEZARLIK DESTEKLERI 

Kirsal Mahallelerde yer alan mezarliklarin gevre diizenlemesi icin gerekli olan Beton Pano, Beton 
Direk, Tel Cit, Galvaniz Kapt ile temizlik ve defin islemlerinde kullanilan malzemelerin saklanmasi igin 

Depo ve Sadirvan ihtiyaclarinin karsilanmast icin insaat malzemesi ve iscilik destegi saglanmaktadir. 

2021 Yili igerisinde Kirsal Mahallelerimizdeki 10 adet mezarliga cevre diizenlemesi destegi 
saglanmis, 7 adet mezarligin depo ve sadirvan tamiri icin malzeme destegi verilmistir. 4 adet mezarlik 

mtistemilati (depo ve sadirvan) yapilarak hizmete sunulmustur. 

MUHTAG VATANDAS DESTEKLERI 

Yasanan afetler veya imkansizliklar sebebiyle yardima ihtiyac! olan vatandaslarimizin, Saglik ve 

Sosyal isler Dairesi Baskanligimiz tarafindan uygun goriilmesi sartiyla Belediyemiz tarafindan 

yapilacak teknik kesif sonrasi belirlenen miktarda ingaat malzemesi destegi saglanmaktadir. 2021 
yiliigerisinde 3't isgilikli olmak izere toplam 44 ailemize malzeme destegi saglanmistir. 

BUYUKSEHIR ACIL TAMIR TAKIMI (A-TAKIMI) 

Biyiiksehir Belediyesi, kirsal bolgelerde hizmetlerin daha etkin ve hizli saglanabilmesi amaciyla 

mahallelerde hizmet vermek Uzere "Biyiiksehir Acil Tamir Takimi- A Takimi” ekibi kurmustur. 
Alaninda uzman ve tecribeli 87 kisiden ve tam tesekkillii 30 arag, ig makinesi ile 6 ekipmandan 

olusan A Takimi 2021 Haziran ay! icerisinde gerceklestirilen programla hizmete baslamistir. 

A Takimi, Kirsal mahallelerde kiigik gapli bakim ve onarim islerini takip ederek (asfalt yama, parke 
onarimi, kaynak isleri, tabela tamiratlari, ortak kullanim alanlarinin bakim ve tamiratlari, vb.), kirsal 

mahallelerimizdeki hizmetlerin devamliligini saglamakta, kirsal bolgeler basta olmak Uzere, 
ilgelerdeki tim mahallelerde muhtarlik hizmet binalari, mahalle konaklari, cami, sadirvan, gesme, Su 

deposu, firin ve mezarlik gibi ortak kullanim alanlarinin bakim galigmalarini gerceklestirmektedir. 

A Takimi 2021 yili son 6 ayinda Kocaeli'deki 243 kirsal mahallenin tamaminda 758 talebi 78 ayri 
hizmet basliginda coziime ulastirmistir. 

Ps, TD av 
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KE/PH.5. 1.1 Afetlere miidahale kalitesini ve performansini artirmak. 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi itfaiye Dairesi Baskanligimiz, 12 ilcemizde bulunan 17 adet itfaiye 
istasyonu, 79 aracg ve 471 personeliyle vatandaslarimiza ihtiyag duyduklari her an ulagarak 
magduriyetlerinin giderilmesi amaciyla yil boyunca 7 giin 24 saat faal ve aktif olan bir 
birimimizdir. 

Toplam Yangin ve Kurtarma Istatistiki Verileri 

@ 2020 

@ 2021 5036 

4032 

2721 
2384 

874 917 860 751 

139 202 (_) 176 251 

TRAFIK KAZALARI KURTARMA ENDUSTRIYEL YAPISAL YANGIN DIGER YANGINLAR DIGER iTFAIYE 
VE ARAG YANGIN HIZMETLERI 

YANGINALR 
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Miudahale hizmetlerinde biiyiik bir 6zveriyle calismalar yapilmis ve vatandaslarimizin can ve mal 
emniyetlerinin saglanmasina azami dlclide caba gosterilmistir. Bu dogrultuda 2021 yilinda; 

@ Artannifusla beraber siirekli biiyiyen ve gelismekte olan kentimizde itfai vakalara mUdahale 
stirelerini kisaltmak ve halkimiza daha iyi hizmet verebilmek adina izmit ilgesi Akmese Mevki, 

Korfez ilcesi ilimtepe Mevki ve Gebze ilcesi Denizli Koy’ Mevkiinde kurulmasi planlanan 
itfaiye Mifrezeleri icin yer tahsisleri yapilmis ve imar siireci baslatilmistir. 

@ Gebze Merkez itfaiye Grubu, Basiskele itfaiye Grubu ve Kartepe itfaiye Grubu hizmet 
binalarinin tasinmast icin yer tahsisleri yapilmis olup fizibilite galismalari devam etmektedir. 

@ Arag ve ekipmanlarimizi gagin gereksinimlerine uygun olarak modernize etmek amaciyla 6 
adet itfaiye araci alimi ihalesi dizenlenmis ancak Covid-19 salgini nedeniyle teslim stireci 
uzamistir. 

@ Yenilenen arag ve ekipmanlara paralel olarak personel sayimizi iyilestirmek ve mevcut 
personellerimizin hizmet igi egitimlerini dzenleyerek, personelin gerek fiziksel gerekse bilgi, 

teknik ve tecrubelerini artirilmistir. 

@ Personellerimizin kondisyon bilgi ve becerilerini giincel tutmak adina ihtiyag duyulan her 
turlii egitim ve spor faaliyetleri planianmis ve uygulanmistir. 

@ itfaiye Miidahale hizmetlerinin daha etkin gekilde verilmesi amactyla “itfaiye Bilgi Sistemi” 

aktif hale getirilmistir. Bu sistem ile 

@® Yangin yukiintin hesaplanmasi, 

e@ Yeni kurulmasi gerekli itfaiye istasyonlarinin hangi bdlgelere kurulacaginin 
belirlenmesi, 

@ Endiistriyel tesislerin kayit altina alinarak bunlara gore miidahale yontemleri 
gelistirilmesi, 

@ Mevcuthidrant sisteminin kayit altina alinarak haritalandirilmasi, 

@ Arag takip ve ihbar sisteminin bu sisteme entegre edilerek daha kolay ve kisa siirede 

olay mahalline ulasim saglanmasi, 

@ Olay raporlama ve kayit altina alma, istatistiksel raporlama vb. islemlerin personel 

kullanim kolayligi ile elektronik ortamda yapilmasi saglanmistir. 

SU KAZALARI ENGELLEME HIZMETLERI 

Kocaeli sinirlari igerisindeki Karadeniz ve Marmara sahillerinde, halkimizin giivenli bir sekilde deniz 

aktiviteleri yapmalar! amaciyla Kocaeli Sahilleri Su Kazalari Engelleme Merkezi (KOSKEM) 
tarafindan yiriitiilen su kazalarini engelleme hizmeti; ilimizdeki 11 bélgede haftanin 7 giinti 10.00- 

18.00 saatleri arasinda gerceklestirilmis, 2021 yili yaz d6neminde gérev bdlgelerimizde calisma 
saatleri arasinda 1.695 kisi kurtarilmistir. 

Su kazalari engelleme hizmetleri ile ilgili istatistiki veriler incelendiginde, yillar gectikgce bogulma 
vakalarinda azalma, kurtarilan insan sayisinda artis gdzlemlenmektedir. Gegmis yillarda cift 
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hanelerde olan bogulan kisi sayisi, giiniimiizde yapilan faaliyetler sonucunda tek hanelere Su Kazalari Enaelleme Hizmetinde Gérev Alan Birim ve STK’lar 
diistriilmiis olup, 2018-2019-2020-2021 yili yaz ddneminde, gorev bélgemizde ve gorev saatleri g 

iginde bogulma vakasi yasanmamis, sezonu kayipsiz olarak kapatilmistir. 

KBB itfaiye Dairesi Baskanligi 

2005-2021 Yillari Arasinda Kurtarma Istatistikleri KBB. Zabita Daires! Baskanligi Glivenlik Sube Mudurlugu 
KBB Saglik ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligi Ambulans Birimi 

1822 1776 1695 KBB Genglik ve Spor Hizmetleri Dairesi Baskanlig! 

Goniillii itfaiyeciler 

AKUT Arama Kurtarma Kocaeli Dernegi 

Mahalle Afet Goniilliileri (MAGDER) Kocaeli Subesi 

1446 1529 

1230 

965 Yeditepe Universitesi Dogal Afetlerde Arama Kurtarma (YUDAK) 

AFAD G6nillileri Kocaeli Dernegi 

632 584 639 

475 . 
361 326 Kocaeli Sahilleri Su Kazalart Engelleme Merkezi (KOSKEM) tarafindan Ilimiz sahillerinde 

304 yurutiilmekte olan su kazalari engelleme hizmeti (15.06.2021-19.09.2021) sirasinda; sahillerdeki 

75 708 179 é vatandasimiza, birimimiz biinyesinde bulunan ambulanslarda gorev yapmakta olan Acil Tip 
= a a Teknisyenleri tarafindan tansiyon 6lcimi, kramp, kalp ve yaralanma 329 kisiye midahale edilmistir. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ilimiz sahillerindeki su kazalart engelleme hizmeti, Belediyemiz birimleri, sivil toplum kuruluslari ve 
gonulli vatandaslarimizdan olusan 164 kisilik ekiple yapilan ortak galisma sonucunda 

gerceklestirilmistir. Proje, ilkemizde bir ilk olup, halkimiz ile yerel yonetimimizin kaynagmasina 6rnek 
teskil etmistir. 
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Proje kapsaminda 2021 yilinda; 

Yaz sezonu Oncesi ve sonrasinda, sahillerimiz ile ilgili Kocaeli Valiligi ve Kandira Kaymakamlig! 

koordinesinde, ilgili Kurumlarla gerekli tedbirler ve sezon sonu degerlendirme toplanti 

gerceklestirilmistir. 

Sezon Oncesi cankurtaranlik galismalarinda diinya standartlari, Mavi Bayrak kriterleri ve 

TSSF'nin standartlarina uygun olarak, Kocaeli Sahillerinde gdrev alacak tim personelimize 

profesyonel egitmenler tarafindan havuz egitimi verilmis, cankurtaranlik belgesi olmayan ya da 

slresi gegen personelimize ve gonilliilerimize bronz ve giimts cankurtaranlik brdveleri 

aldirilmistir. 

Sezon basinda ilk is olarak tim sahil bolgelerimizde halkimizi bilgilendirme ve uyart bilgileri 

igeren (rip (ceken akint) akintisi tehlikesi hakkinda ) tabelalar dikilmis, izerlerine 2 ‘ser adet 30'ar 

metre ipli can simitleri asilmistir. G6rev alanimiz icerisinde olan tim sahillerimize emniyet seridi 

(mantarlama) cekilmistir. 

Sahillerimizde su kazalar! hakkinda vatandaslarimizi bilgilendirmek amaciyla hazirlanan 

brosurler, yaz ddnemi boyunca ¢alistigimiz bolgelerde dagitimi yapiImistir. 

Sahillerimizde su kazalari hizmetlerinde kullanilmak iizere gerekli olan kiyafet, ekipman (Dirbiin, 

cankurtarma kemeri, cankurtaran simidi, istasyon gadiri, ilk yardim gantasi, diditk, suluk, 

glivenlik seritleri icin ip ve mantar, palet, maske, snorkel, firlatma ipi, telsiz, v.b.) ve kurtarma 

filomuza 2 Adet kurtarma JET-SKI alarak 15 adet JET-SKI'ye ve 6 adet zodyak bota ulasilmis olup 

bunlardan 4 adeti (SAR) arama kurtarma amagli tehlikeli hava kosullarinda kurtarma yapabilen 

ve ayni anda coklu bogulma vakalarina mudahale yapabilmektedir. 

Olumsuz hava kosullar! nedeniyle Marmara ve Karadeniz sahillerinde gorev yapilmayan 

bdlgelerde, KOSKEM ekipleri tarafindan arama-kurtarma ve tarama calismalar! yapilmis, Kocaeli 

Valiligi bunyesindeki ekip gcalismalarina katilim saglanmistir. 

KOSKEM binyesindeki cankurtaranlik calismalarina destek veren tim personel, Kamu 

Kurumlari, Sivil Toplum Orgiitleri ve G6niillii itfaiyecilere tesekkiir edilmis, Biiyiikgehir Belediye 

Baskanimiz Sn. Dog. Dr. Tahir BUYUKAKIN imzali tesekkiir belgeleri verilmistir. 

KOY TANKERLERI 

Kocaeli sinirlari igerisindeki kirsal yerlesim alanlarinda, yanginlara daha etkin ve kisa zamanda 

miidahale edilebilmesi amaciyla, Belediyemiz tarafindan 2012 yilindan itibaren toplam 79 adet kéy 

tankeri dagitim: yapilmistir. Bu tankerlerden halihazirda 78 adedi faal olarak kullanilmakta ve 

tankerler 3 ton su kapasitesine sahip olup traktor miline takilarak calistirilmaktadir. Bu tankerleri 

kullanacak vatandaslarimiza gonill itfaiyecilik egitimleri ve tankerle ilgili pratik egitimler 

verilmektedir. Koy tankerlerinin periyodik bakim ve onarimlari diizenli olarak yapiImakta, siirekli faal 

olmasi saglanmaktadir. 
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AFETE HAZIRLIKLI OLMA VE SIVIL SAVUNMA ISLERi 

Biyiiksehir Belediyesi Ana Hizmet Binasi ve bagli Hizmet Birimlerinin (Daire Baskanliklari, bagli 
sirketler) Afet, Acil Durum ve Eylem Planlarinin Giincellenmesi (Sabotaj, yangin ve tabii afetler) 
yapilmistir. 

TAMP — Biyiiksehir (Buyliksehir Afet Miidahale Plani hazirlanarak kitapgik halinde basimi 
yapilmis, ilgili Daire Baskanliklarina gonderilmis. Planin Alt Detay Planlamalari hazirlanarak ilgili 

Daire Baskanliklarina ve istiraklere gonderilmistir. 

TAMP - Biiyiiksehir (Biiyiiksehir Afet Miidahale Plan ve Planin Alt Detay Planlart hakkinda ilgili 
Daire Baskanliklarina ve yoneticilerine gerekli seminer ve egitimler verilmistir. 

TAMP - Kocaeli (Turkiye Afet Miidahale Plani-Kocaeli) Giincellemeleri yapiImistir. 

Buytiksehir Belediyesi Hizmet Birimlerince olusturulan ig Sagligi ve Giivenligi Kurullarina 

katilarak ilgili hizmet birimlerinin risk analizi galismalarina eslik edilmistir. 

Buyuiksehir Belediyemiz Muhtelif Hizmet Binalarinda Tahliye Tatbikatlari (5 Adet) 
gerceklestirilmistir. 

Marmara Depremi’nin 22. yild6niimiinde deprem tatbikati yapiImistir. 

Wyo CM EL) Le
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KE/PH.5.2.1 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz 
¢alismalarini yapmak. 

KOCAELI'NDE YAPILACAK 1/1000 OLCEKLI UYGULAMA IMAR 
PLANLARINA ALTLIK JEOLOJIK, JEOFIZIK, JEOTEKNIK 

ETUTLERIN YAPILMASI 

Kocaeli sinirlar! ve mucavir alanlar igerisinde 06.10.2008 tarihli ve 10337 sayili plana esas 
jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve mikro bélgelendirme etiit genelgesi dogrultusunda revizyon imar 
planlari, mevzi imar planlari ve ilave imar planlarina esas olmak Uzere 2021 yilligerisinde 7 adet 
1/1000 dlgekliimar planina esas jeolojik, jeofizik, jeoteknik galisma yapilmistir. 

HEYELAN VE DOGAL AFET TEHLIKELERINE YONELiK 
CALISMALAR 

Belediyeler ve vatandaslarimizdan gelen talepler dogrultusunda ilimizde meydana gelen heyelanlara 
teknik personellerimiz tarafindan yerinde gozlemsel inceleme yapilmaktadir. Bu dogrultuda 

gozlemsel teknik rapor hazirlanmaktadir. 2021 yilinda 9 adet heyelana y6nelik g6zlemsel rapor 
hazirlanmistir. 

iMAR PLANINA ESAS YAPILAN JEOLOJIK VE JEOTEKNIK _ 
ETUTLERIN YERLESIME UYGUNLUK HARITASINA iSLENMESi 

Buyiiksehir Belediyemiz sinirlarinda yapilmis bulunan Afet Acil Durum Yonetimi Baskanligi veya 

Cevre ve Sehircilik Bakanligi Mekansal Planlama Genel Miidtirligii tarafindan onayli imar planina 
esas jeolojik-jeoteknik etiit raporlari sayisal olarak arsivienmektedir. ilimize ait tim zemin verileri 

girilerek bir zemin veri bilgi bankas olusturulacaktir. Jeolojik jeoteknik etiitlerin yerlesime uygunluk 
haritasina islenmesi isine 2021 yill igerisinde devam edilmistir. 
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KE/PH.5.3.1 Yangin ve afet konularinda paydaslarla isbirligi yaparak bilgi 
ve farkindalik diizeyini artirmak. 

GONULLU ITFAIYECILIK GALISMALARI 

Gonillti itfaiyeciligin basladigi 2001 yilindan bu yana -2021 yilinda 7 dénem halinde 193 kisi- 116 
dénem halinde 2.017 kisiye Kocaeli Buiyiiksehir Belediyesi Géniullii itfaiyecilik Yonetmeligi 

kapsaminda Itfaiye Dairesi Baskanliginda gorev almak isteyen géniillii itfaiyeci adaylarina 40 ders 
saati gonillu itfaiyecilik egitimleri verilmistir. 

ilgelere Gore Goniillii itfaiyeci Miifreze ve Aktif Goniillii itfaiyeci Sayisi 

ferew Nel Miifreze Sayisi Goniillii itfaiyeci Sayisi 

  

Basiskele 3 31 

Darica ] 2 

Derince 2 20 

Dilovasi 1 4 

Gebze 3 113 

Golctk 1 46 

izmit 2 204 

Kandira 4 4] 

Karamirsel 1 48 

Kartepe 2 31 

Korfez 1 17 a) A 
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EGITIM HiZMETLERI 

Belediye itfaiye Yénetmeliginde “Halki, kurum ve kuruluslari itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak 
bilgilendirmek, alinacak 6nlemler konusunda egitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak. “ ibaresi yer 

almaktadir. Bu maddeye istinaden itfaiye Egitim Merkezimiz (KOBITEM) editimlerine 2021 yilinda da 
devam etmistir. Bu dogrultuda 2021 yilinda; 

@® 209 gruptaki 6.836 kisiye egitim verilmistir. 

@ is Sagligi ve Giivenligi Mevzuati geregince kurum, isyeri, tesis ve isletme calisanlari arasindan 

acil durum ekibi olarak belirlenenlere, acil durum ekibi egitimleri verilmistir. isyeri, tesis ve 

isletme calisanlarinin acil durum ekibi disinda kalan diger personeline ise yangin 6nleme ve 

sondiirme egitimi ve talebe gore iki saatlik bilgilendirme seminerleri verilmistir. 

@ Basta deprem olmak iizere iilkemizde sikca g6riilen afetlere y6nelik olarak, afetlerin Gncesi, 

sirasi ve sonrasinda yapilacak dogru davranislari bireylere kazandirmak icin afet farkindalik 

egitimi verilmistir. 

@  Belediye itfaiye Yénetmeligi hiikiimlere gre 9 6zel firmaya baca ve yagli kanal temizleme Yetki 

Belgesi verildi. Bu belge icin basvuru yapan firmanin ofis, arag ve gerecleri itfaiye Denetim 

Ekipleri tarafindan yerinde incelendi. Baca temizleme firma calisanlarina ise 1 giin stireli Baca 

ve Yagli Kanal Temizleme egitimi veridi. Her yil yetki belgesi giincelleme ve personel egitim 

giincellemesi devam etmektedir. 

@ Afetlerde dogru hareket tarzi, orman yanginlarina karsi alinmasi gereken Onlemler ve baca 
yanginlarina karsi uyarilar ile ilgili bilinglendirici basin metinleri hazirlanmistir. 

@ Kamu ve 6zel isletmelerde acil durum ekip egitimleri verilmistir. Bu egitimlerde amag; ekiplerin 

gorev, sorumluluk ve sinirlarint anlatarak; acil durumlar sonrasinda olusacak zararin 

biuytimemesi icin ilk mUdahaleyi ger¢geklestirebilmelerini saglamaktir. Ayrica acil durum tahliye 

ve sondirme tatbikatlari ile galigan ve ziyaretgilerin giivenli bir sekilde acil cikig ve kagis 
yollarint kullanarak toplanma alanina ulagmalari ve yanginlarda ilk mudahale yapabilme 

becerisi kazanmalari saglanmistir. 

@ Kurum, isyeri, tesis ve isletme yangin 6nleme - s6ndiirme egitimi verilmistir. 

@ izmit Atatiirk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Iitfaiyecilik ve Yangin Giivenligi Béltimii” 

ogrencilerinin tim meslek dersleri igin 6gretmenlik hizmeti verilmistir. 

@ Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi Géniillii itfaiyecilik Yénetmeligi kapsaminda itfaiye Dairesi 

Baskanliginda gorev almak isteyen gonillu itfaiyeci adaylarina g6nillii itfaiyecilik egitimleri 

verilmistir. 

@ = Okullarimizda ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Yangin Giivenligi konulu seminerler verilmis ve 

4ila6 yas arasi cocuklarin itfaiyecilik meslegi tanitim faaliyeti sirdirilmiustir. 

@ Olusabilecek afetlerde kurtarma caligmalarina katki saglamak amaci ile olusturulan arama 

kurtarma ekiplerine yangin sondiirme teknikleri, afet farkindalik egitimi, iple erisim teknikleri, 

Cokmiis yapilarda arama kurtarma gibi konular uygulamali olarak islenmistir. 
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@ Kocaeli sinirlari iginde bulunan Organize Sanayi Bélgelerinde kurulmus itfaiye teskilatlarini 

bina, arag-gereg ve donanimlarinin itfaiye standartlarina uygunlugunu olusturulan bir 

komisyonla ile denetimini gerceklestirilmistir. 

@ il Afet Risk Azaltma Plant ilin afet selligini ve afetlerin olasi etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri 
en aza indirebilmek icin Il Afet Acil Durum Midirlikleri biinyesinde olusturulan toplantilara 

katilim saglanmis ve risk plant hazirlanmasinda destek olunmustur. 

@ il disindan firma veya itfaiye teskilatlarindan gelen egitim taleplerine egitmenler 

gorevlendirilmistir. 

@ = Kocaeli i] Miiftiiliigii ile yiiriitiilen ortak galisma ile Miiftiilige bagl imam ve caliganlara yonelik 
orman yanginlarit sebepleri ve miicadele yontemleri ile ilgili bilinglendirme semineri 

gerceklestirilmis, imam ve galisanlardan bu bilgileri daha sonrasinda camide veya sokakta 

yapmis olduklari sohbet ve vaazlarda vatandaslara aktarmalari istenmistir. Ayrica mahalle ve 

koy muhtarlarina orman yanginlari egitimi duzenlenmistir. 

@ Kuran kurslarinda yangin giivenligi konulu seminer ve egitimler verilmesi faaliyeti 

sUrdtiriilmistiir. 

@ KO-MEK kurs merkezinin her ay diizenlemis oldugu kariyer akademisi programi egitim birimi 

olarak katki saglanmis ve halki bilinglendirici webinar seklinde 1 saatlik egitimler verilmistir. 

@ = = Mahalle muhtarlari organizasyonunda ev hanimlarina yonelik, evde olusabilecek yanginlar, 

yangin sebepleri, yangin so6ndiirme cihazlari kullanimi, yag yanginlara mudahale tarzi gibi 

konularin anlatildigi egitimler dizenlenmistir. 

KE/PH.5.3.2 Paydaslarla isbirligi yaparak depreme yonelik bilgi ve 
farkindalik diizeyini artirmak. 

Teknik personelimiz, AFAD Egitmen Egitimi Program sonucu aldiklari sertifikalar dogrultusunda 
Sismolojik izleme ve Deprem Egitim Merkezimizde egitim vermektedir. Bu egitimlerde farkli 

siddetlerde depremler yasatilarak deprem aninda, sirasinda ve sonrasinda neler yapilabilecegi 
hakkinda teorik ve uygulamali bilgiler verilmektedir. 2021 yili igerisinde merkezimizde toplam 1.945 

kisiye deprem egitimi verilmistir. Ayrica egitim merkezi disinda 2 egitimde 210 kisiye egitim verilmis, 
2.000 adet egitim kitapg¢igi dagitilmistir. 

KOCAELi AFETLERE HAZIR ANNELER PROJESI 

Belediyemiz Sismolojik izleme ve Deprem Egitim Merkezi'nde 6grenci, cocuk ve yetiskin tiim bireylere 
deprem egitimleri verilmektedir. Merkezde cocuklara verilen egitimlerin ev icgerisinde daha 

uygulanabilir olmasi i¢gin “Afetlere Hazir Anneler” projesiyle, annelerin de egitim alarak afetlere karsi 
bilinglendirilmesi amaglanmaktadir. Projemiz saha uygulamasi oldugundan 2021 yilinda pandemi 
nedeniyle egitim yapilamamistir. 

KOCAELi MAHALLE HALKI AFETLERE HAZIRLIK EGiTiIM 
PROJESI 

Kocaeli Mahalle Halki Afetlere Hazirlik Egitim Projesi Kocaeli Universitesi, Kocaeli il Afet ve Acil 
Durum Midirliigi ve Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi tarafindan ortaklasa gerceklestirilen bir 
egitim projesidir. 
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Mahalle g6nillilerine Afet 6ncesi, sirasi ve sonrasinda bilinmesi ve yapiImasi gerekenlerle ilgili 
egitimler verilmektedir. Afet Gncesi icin hazirlik ve zarar azaltma egitimleri verilerek, G6zlemsel 
Mahalle Tehlike Analizi ve yapisal olmayan risklerin azaltilmasi ile ilgili uygulamalar 
yapiImaktadir. 2021 yili igerisinde pandemi nedeniyle egitimler verilememistir. 

TEDBIRI MEKAN PROJESI 

Yasli Destek Programi (YADES), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanligi ile Kocaeli Biiyiiksehir 
Belediyesi tarafindan hazirlanmistir. Bakanliktan alinan 28.000 TL hibe destegiyle 2021 yilinda 
Gélciik - izmit - Gebze ilcelerinde 1.000 kisiye egitim verilmis, 250 evde esya sabitleme calismasi 
yapilarak acil durum gantalari dagitilip proje tamamlanmistir. 

17 AGUSTOS ANMA ETKINLIKLERi 

Belediyemizin her yil diizenledigi 17 Agustos Anma Etkinlikleri kapsaminda 2021 yilinda da izmit 

yurylis yolu Fevziye Camii mevkiinde stant kurulmustur. Yirtiylig Yolu'na kurulan stantta, 
Belediyemizin deprem ile ilgili gergeklestirdigi galismalari igeren dergi ve kitapgiklar! vatandaslara 

dagitilmistir. Bunun yan sira stant da bulunan g6revli personeller Biyiiksehir Belediyesinin deprem 
konusunda gerceklestirdigi egitim ve diger faaliyetlerle ilgili vatandaslari bilgilendirmistir. 

KE/PH.5.4.1 Binalarin yangindan korunmasina yonelik onlemlerin alinmas! 

igin denetim faaliyetlerini surdirmek. 

PROJE INCELEME VE UYGUNLUK GORUSU 
VERILMESI HIZMETI 

Kamu kurum ve kuruluslari ile kuruluslarca yapilacak her tirlii yapi, bina, tesis ve isletmelerin 

projeleri, Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yonetmelik hiikiimleri cercevesinde gerekli olan 

kriterler goz Gniinde bulundurularak kontrol edilir ve yap ruhsati vermeye yetkili kurumlara itfaiye 

kurum goriisui verilir. Kurumlarca talep edilen imar plani degisikligi, yer segimi ve tesis kurma izni, 

cevresel etki degerlendirmesi (CED) vb. konularla ilgili itfaiye kurum goriisii verilir. 2021 yilinda bu 

konularla ilgili218 adet kurum goriisii verilmis, 614.845 TL Ucret tahsil edilmistir. 

Uygun Goriis Verilen Projelerin Kullanim Siniflarina Gore Dagilimi 

Binalarin Kullanim Siniflari C2. 

Konutlar 1 

Konaklama Amagli Binalar 2 

Kurumsal Binalar 2 

Biro Binalari 5 

Ticaret Amagli Binalar 1 

Endistriyel Yapilar 144 

Toplanma Amagli Binalar 4 

Depolama Amagli Tesisler 3 

imar Goriisit 

qn ED 

1   
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Kurumlarca talep edilen imar plani degisikligi, yer segimi ve tesis kurma izni, gevresel etki 
degerlendirmesi (CED) vb. konularla ilgili itfaiye Kurum goriisii verilir. 2021 yilinda bu konularla 
ilgili 56 adet kurum goristi verilmistir. 

YANGIN EMNIYET TEDBIRLERININ DENETIMi HIZMETI 

Ozel kisi ve kuruluslarca kullanilacak olan her tiirlii yapi, bina, tesis ve isletmelerin, isletmeye 
alinmasi sirasinda ilgili mevzuat geregince agma ve isletme izni veren kurumlarca istenen yangin 

emniyet (itfaiye) raporlart icin, Binalarin Yangindan Korunmasi! Hakkinda Yonetmelik hikiimlerince 
denetimler yapiImakta ve eksigi bulunmayan isletmelere bu rapor diizenlenmektedir. Ayrica kamu 

ve ozel kurumlarin denetlenmesi ile ilgili Valilik ve Kaymakamliklar uhdesinde kurulan 
komisyonlarda gorev yapilmakta, kamu ve 6zel kurumlar yangin emniyet tedbirleri yoniinden 

denetlenmektedir. 

Yangin emniyet tedbirleri ile ilgili 2021 yilinda isletmelere 4.081 denetim yapilmis ve 2. 760'1 isletme 
ruhsatina esas, 188'i iskana esas olmak izere toplam 2.948 rapor verilmistir. Verilen hizmetler 
kapsamindatoplam 5.325.771 TL gelir elde edilmistir. 

Yangin Emniyet Tedbirleri Y6niinden Yapilan Denetim ve Verilen Rapor Sayisi (Adet) 

Binalarin Kullanim Yapilan Denetim isletme Ruhsatina Esas iskana Esas 
Siniflari Sayisi Rapor Sayis! Rapor Sayisi 

Konutlar 

Konaklama Amagli 137 55 

Binalar 

Kurumsal Binalar 359 185 

Biro Binalari 451 182 38 

Ticaret Amagli Binalar 1.402 1.105 20 

Toplanma Amagli Binalar 538 150 10 

Endistriyel Binalar 730 540 10 

Depolama Amagli Binalar 216 520 

Yiksek Tehlikeli Binalar 65 23 

Karisik Kullanim Amagli 6 

Binalar 

Rapor giincelleme (Ek-3) 
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KE/PH.6.1.1 Kamu dtizeninin iyilesmesine yonelik zabita hizmetlerini 
ve denetimlerini surdiirmek. 

ZABITA GUVENLIK HIZMETLERI 

7 kisilik denetim ekibimiz, kurallara uygun bir sekilde denetimler yapmak ve gérev bdlgelerine 
Belediyemizin talimat ve duyurularin! iletmek ve uygulatmak gibi g6revleri yerine getirmektedir. 2021 
yili iginde denetim ekiplerimizce gtivenlik bdlgeleri, personel puantaj kontrolleri ve gérevin ifasi 
hakkinda tespit edilen eksikliklere midahale edilmistir. 

=  Glvenlik hizmeti saglanan bélgelerde personellerimizce tespit edilen olumsuzluklar ve 
bilgilendirme islemleri ile alakali 1.147 adet tutanak dUzenlenmis, 

= Belediyemiz tarafindan diizenlenen etkinlikler gerg¢evesinde 173 adet organizasyonda 2.749 
personel gérevlendirilmis, 

=  Glivenlik hizmeti saglanan bélgelerde kamu malina y6nelik 7 adet hirsizlik tesebbUstne ve 11 
olaya mudahale edilerek ilgili birimlere bildirilmis, 

w= 394 adet kayip esya bulunmus olup, 161 adet kayip esya tutanakla Merkez Zabita Amirligine, 233 
adet kayip esya sahiplerinin muracaat etmesi Uzerine kendilerine teslim edilmistir. 

  

a 
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ZABITA DENETIM HIZMETLERI 

Belediyemiz sorumlulugunda olan Ustgegitler, yuriyis yolu ve marina devriye ekibi tarafindan duzenii 
olarak denetim altinda bulundurulmakta, seyyar satici, dilenci, halki rahatsiz edici eylem ve 
faaliyetlere musaade edilmemektedir. 

Zabita denetim birimlerimiz sorumluluk alanlarimiz igerisinde 3 vardiya sisteminde 24 saat hizmet 
vermektedir. 

  

  

Bu cergevede 2021 yilinda; 

5326 sayill Kabahatler Kanununa 
istinaden dilencilik yapan 106 sahsa 
21.624 TLidari para cezas! uygulanmis, 

Sokakta kaldiklari tespit edilen, 196 

magdur vatandasimiza yardimci 
olunarak Belediyemiz Barinma 
Merkezine teslim edilmis, 

imar ve Sehircilik Dairesi Bagkanliginin 
ekipleri ile birlikte 7 adet yikim islemine 
katilim saglanmis, 

Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Baskanligina bagli ekiplerle birlikte 28 
adet isyeri ruhsatsiz olarak faaliyet 
gésterdiginden, isyerleri ruhsat alincaya 
kadar miuhirlenerek, faaliyetten men 
edilmis, 

Ekiplerimizce Covid-19 genelgeleri de 
dikkate alinarak 20.012 adet isyeri 
denetimi ger¢eklestirilmis, 

Kabahatler Kanunu 37, 38, 41 ve 42. 

maddelerine istinaden 5 adet isyeri ve 
sahsa 7.281 TL, 5326 sayill Kanunun 
32’nci maddesine istinaden Belediye 
Enciimeni tarafindan 1 adet isyeri ve 
sahsa 427 TL. idari para cezasi 
uygulanmis, 

  

_ 

2021 Faaliyet Raporu 

Kocaeli Valiligi, il Halk Saglig: Midurligé 
ekipleriyle birlikte 81 adet sigara denetimi 
gerceklestirilmis, 

7 adet kagak midye av! olayina mudahale 
edilmis olup, 5 kisi hakkinda Tarim Il 
Mudurligu ekipleriyle islem yapilmis, 

Ekiplerimiz tarafindan ilimiz genelinde 
6502 Sayilt Tuketicinin Korunmasi 
Hakkindaki Kanun hakkinda 
vatandaslarimizi bilgilendirmek amaciyla 
Covid-19 salgini tedbirleri alinarak 24 
okulda 2.455 6grenciye seminer 
diuizenlenmis ve 3.000 adet brostr 
dagitilmis, 

Tuketici haklart ile ilgili vatandaslari ve 
tacirleri bilgilendirmeye y6nelik 7 etkinlik 
duzenlenmis ve 2.000 adet brostr 
dagitilmis, 

179 adet ulusal, dini bayramlar ve 

Belediyemiz tarafindan yapilan 
etkinliklerde gérev alinmistir. 
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KE/PH.6.2.1 Sithhi Isyerleri ve GSM (Gayri Sihhi Miessese)’lerin 
islemlerini ve denetimlerini etkin bir sekilde gerceklestirilmek. 

GAYRI SIHHi MUESSESELER 

Ruhsatlandirma 

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Sube MiidtirlugUmuize 2021 yilinda, resmi olarak 1. Sinif Gayri Sihhi 
Muessese ile Akaryakit ve LPG istasyonu olmak tizere toplam 152 adet miracaat dilekcesi gelmistir. 
Bu basvurulardan evraklari tamamlanip islemleri sonuclandirilan ve hazirlanan belge sayisi 103’tur. 
Duzenlenen 103 belge karsiligi olarak yaklasik 8.723.554 TL harg¢ tahsilati Mali Hizmetler Dairesi 
Baskanlig! Gelir Sube MidtrlUgu vasitasi ile yapilmis olup BuyUksehir Belediyemize 6nemli bir girdi 
saglanmistir. 

Bunun yaninda isyeri Ag¢ma ve Caligma Ruhsatlarina iliskin Yénetmelik geregi Ruhsat verilen 
firmalarin ruhsat Ornekleri aylik olarak Sigorta Il Mudurligi’ne ve Bélge Calisma Mudurligu’ne 
bildirilmektedir. 

Denetleme 

Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Sube Midirluigiine Yer Secimi ve Tesis izni, Ek Tesis izni, Deneme 
izni veya lsyeri Acma ve Calisma Ruhsati kapsaminda sartlar! uygun bulunan firmalarin bir 
ruhsatlandirma Oncesi bir de ruhsatlandirma sonras! olmak Uzere toplam iki defa denetimleri 
yapilmistir. 

Ayrica ilimizde faaliyet gésteren Ruhsatsiz GSM’lerin tespit edilmesi ve arsivienmesi amaci ile 
baslattigimiz ¢alisma dogrultusunda 26.04.2006 tarihinden itibaren yapilan denetimlerde ruhsatsiz 
veya gecersiz ruhsatla faaliyet g6steren firmalara gerekli tebligat yapilarak ruhsatlandirma surecini 
baslatmalar bildirilmistir. Bu amagla denetim ekibi tarafindan 2021 yili suresince firmalarda yapilan 
denetimler sonucunda 269 adet rutin denetim, 425 adet GSM servisince gerceklestirilen denetimler 
olmak Uzere toplamda 694 adet denetim gerceklestirilmistir. 

SIHHi MUESSESELER 
Ruhsatlandirma 

10.04.2004 tarihli 5216 sayili BuyUksehir Belediyesi Kanunu Ugtncu bélum BuyUuksehir Belediyesinin 
Gorev, Yetki ve Sorumluluklar! Madde 7 d) “BuyUksehir belediyesi tarafindan yapilan veya isletilen 
alanlardaki isyerlerine biiyUksehir belediyesinin sorumlulugunda bulunan alanlarda isletilecek 
yerlere ruhsat vermek ve denetlemek” hikmt geregi mulkiyeti belediyemize ait (Terminaller, Fuar, 
Marina, Sekapark, Dogu Kisla, KiltUr Merkezleri vb. gibi) sihhiisyerleri, 2. ve 3. sinif GSM’ler, umuma 
acik istirahat ve eglence yerleri 10.08.2005 tarih ve 25902 sayili Resmi Gazetede ilan edilen icisleri 
Bakanligi 2005/9207 sayili “isyeri Agma ve Calisma Ruhsatlarina Iliskin Yénetmelik” geregince 
ruhsatlandirilmaktadir. 

Bu dogrultuda 2021 yilinda ruhsatlandirilan sihhi isyeri sayis! 56 adet olup, dizenlenen belge 
karsiligi olarak yaklasik 158.450 TL harg tahsilati Mali Hizmetler Dairesi Baskanligi, Gelir Sube 
Mudurligt vasitast ile yapiImistir. 

Canli Muzik Belgeleri ve Cezalar 

2021 yill igerisinde 1 adet canli muzik belgesi duzenlenerek 3.000 TL, 2 adet nargile gérus yazisi igin 
300 TL ve 4 adet para cezasi kesilerek 10.171 TL har¢ tahsilati Hesap isleri Gelir MudirlUgu vasitas! 
ile yapilmistir. 
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Denetleme 

2021 yilinda gelen muracaatlardan sartlari uygun olan firmalar bahse konu y6netmelik hukimlerine 
g6re ruhsatlandirilmis ve rutin denetimleri yapilmistir. Ayrica ilgili birimimiz koordinasyonunda Zabita 
Dairesi Baskanligi ile Emlak ve istimlak Dairesi Baskanligi personellerinin katilimiyla, 
vatandaslarimizin gerek yilbasi gecesini gerekse de yaz déneminde ki sosyal aktiviteleri daha saglikl! 
ve huzurlu bir ortamda gecirebilmeleri amaciyla mulkiyeti BuyUksehir Belediye Baskanligimiza ait 
olan umuma agik istirahat ve eglence yerlerinde denetim ekibi tarafindan bu siirede firmalarda yapilan 
denetimler sonucunda 141 adet Sihhi MUessese denetimi ger¢eklestirilmistir. 

KE/PH.6.3.1 Haller ve Terminallerin is ve isleyisini etkin bir sekilde 

yoneterek, denetimleri surdirmek. 

HAL DENETIM HiIZMETLERI 

Merkez Hal Zabita Amirligi tarafindan 11.747, Gebze Hal Zabita Amirligi tarafindan 4.825 olmak Uzere 

toplam 16.572 denetim (Hal Kayit Sistemi giris ve cikisi, hal esnafi denetimi, fatura denetimi, seyyar 

esnaf denetimi, pazarci ve market denetimi) yapiImistir. 

TERMINAL DENETIM HiIZMETLERI 

Terminallerimizde ve ilcelerde faaliyet gdsteren otobiis firma ve acenteler, ilimiz hudutlarindan gecen 

D-100, D-130, D-605 karayollarinda seyreden sehirleraras! otobUsler, yetki belgeleri ve diger 

faaliyetleri yonUnden Terminal Zabita Amirligi Denetim Ekibi tarafindan denetlenmekte olup; ihlal ve 
kusurlarla ilgili gerekli yasal islemler yapiImaktadir. 

Terminallerimizde bulunan diger isletmeler ise ruhsat, gida, temizlik ve port6r muayeneleri yonUnden 
(Terminal Zabita Amirligi, Gevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi, Saglik ve Sosyal Hizmetler 

Dairesi Baskanligina bagli yetkili personelce) denetlenerek denetim raporlari tanzim edilmistir. 

Bu cergevede 2021 yilinda; 

™ Terminal civarinda yapilan gérev esnasinda 16.134 adet sehirlerarasi tasimacilik yapan 

otobustn terminale giris-¢ikis kontrol yapilmistir. 

= izmit, Gdlcik, Karamirsel ve Kandira terminallerinden toplam 323.172 arag ve 635.946 yolcu 

cikig yapmistir. 

= Kocaeli sinirlari dahilinde 152 bilet satis noktasi denetlenmistir. 

“=  izmit, Gélctik, Karamtrsel ve Kandira Sehirlerarasi Otobls Terminallerinde 166 isyeri denetimi 

yapilmistir. 

= ilgili mevzuata uygun davranmayanlara 91 adet ceza sonucunda toplam 43.544 TL ceza 

kesilmistir. 

= Yolda kalan 62 magdur vatandasimizin 28’i sehir iginde bulunan Belediyemiz barinma-konuk 

evine ve Aile Sosyal Politikalar il Mudirligine ait tesislere yerlestirilmis, 34’U sehir disina 

g6nderilmistir. 
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TO/PH.1.1.1 Sehrimizi yil boyunca turizm faaliyetlerinin 
gerceklestirildigi 6nemli bir turizm merkezi haline getirmek. 

KOCAELi TURIZM MASTER PLANI VE MARKALAMA 
STRATEJISI 

Envanter ve Deger Analizi Modilu 

Kocaeli’de turizme konu olabilecek 331 adet kilttr varligi, dogal deger, soyut kultUr unsuru, y6resel 
urtn ve efsane ile figir listelendi. Bu degerlerin bilinirlik duzeyleri ve turizmde kullanilmasina yénelik 
beklentileri kapsayan elektronik bir anket uygulanmistir. 

Katilimci Planiama Siireci Modulu 

Kocaeli Algisi Anketleri 

Kocaeli’nin turizme y6énelik algisini ve bilinirlik duzeyini 6Igmek ve y6nlendirmek Uzere stratejilere 
girdi saglamak amaciyla belirlenen gruplara anket uygulanmistir. 

Derinlemesine Gorusmeler 

Katilimciligin saglanarak tum paydaslarin sUrece dahil olmasi ve goruslerinin incelenmesi amaciyla; 
Vali, Rekt6rler, Il¢e Belediye Baskanlari, ilgili kamu kurumu, oda ve stk temsilcilerinden 29 katilimct ile 

birebir ve zoom Uzerinden gériisme yapilmistir. 

Kocaeli Turizm Surasi ve Calistay! 

Kocaeli Turizm Master Plant hazirliklar! kapsaminda yapilan alg! ve beklenti arastirmalari, degerler 
analizi, mevcut durum paydas degerlendirmeleri devaminda gelinen noktanin ve strateji cergevesinin 
sunulmasi ve bu cercevenin uygulanmasina y6nelik eylemlerin ortak akilla tanimlanmasi amaci ile 25 
Haziran Cuma giint 7 masa ile Kocaeli Turizm Surasi ve Calistay! gerceklestirilmistir. 

Rekabet Analizi Modulu 

Modul kapsaminda; Kocaeli’yle ilgili tarihi arastirmalar, yayinlar, kurumlarin yaptigi ¢alismalar ve 
tanitim materyalleri, dinyada ve Turkiye’de turizm trendleri, politika belgeleri ve planlar incelenerek 
rakipler arastirildi ve kiyaslama analizleri hazirlandi. Bu kapsamda 48 galisma incelenmistir. 

Strateji Gelistirme Moduli 

Farkli y6ntemlerle ve farkli galismalarda elde edilen tespitlerden yola ¢ikilarak Kocaeli turizminin 
vizyonunu, bu vizyona y6nelik hedeflerini, bu hedeflere ulagsmak igin benimsenecek stratejileri ve bu 
stratejileri gergeklestirmek igin uygulanacak eylemleri igeren Kocaeli Turizm Master Plani Strateji 
Dokiimani olusturulmustur. 

Planin strateji kismi 5 eksen altinda 15 strateji paketinden olusmaktadir. 5 eksenin 4 tanesi birbirini 
takip eden tematik alanlarda, 1 tanesi ise mekana dayali olarak hazirlanmistir. Planda toplam 72 
strateji ve bu stratejilerin uygulanmasina yonelik 267 adet eylem tanimlanmistir. 

Gorsel Kimlik Modilu 

Kocaeli’ye 6zgt marka ve gorsel kimlik olusturulmas! hedefiyle; Kocaeli turizm master plant hedef ve 
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stratejilerini yansitacak s6zel kimlik olusturularak, Kocaeli logo tasarimi ve animasyonu, tanitim 
brosur sunum formati gibi kurumsal kimlik tasarimlari ile marka konseptine uygun olarak, ¢agri 
merkezleri, havalimani, tramvay, otobUs vb. yerlerde kullanilmak Uzere isitsel logo ve sehre 6zgii bir 
yazi fontu hazirlanmistir. 

EKOTURIZM GiRISiMCILIGi EGITiMi 

31 Mayis — 3 Haziran 2021 tarihleri arasinda gerceklestirilen egitime 4 gtin igerisinde 350 kisi kayit 
yaptirmis olup 135 kisi sertifika almaya hak kazanmistir. Egitime turizm tesisi ¢alisanlari ve 

yoneticileri, yerel halk ve y6neticiler ile ekoturizm girisimcileri ve adaylari katilim saglamistur. 
Mevcutta ekoturizm alaninda isletme agmis bircok kisi ile tanigma firsati olusmus, ayrica ekoturizm 

girigsimcisi olmak isteyen kirsal bolgelerimizde calisma yapamayan girisimci adaylarina cesaret 
verilmis ve yol gésterilmistir. ilimizde hem ekoturizm cesitliliginin zengin oldugu gézlemlenmis, bir 

seyler yapmak isteyen ama yol yontem konusunda problem yasayan kisilerle iletisime gegme firsati 
bulunmustur. Egitim stiresinde Turizm Master Plani galigsmalarinda kullanilacak veriler not 

alinmistir. Egitim basarili ve nitelikli gegmistir. Katilimcilar egitim boyunca Belediyemize bu imkan 
sagladig! icin tesekkir ve takdirlerini iletmistir. 

KOCAELi DOGA TURIZMi PARKURLARI PROJESI 

Kocaeli’nin Doga Turizmi potansiyelini arttirmak ve dogaseverlerin Kocaeli’nin muhtesem dogasinin 
keyfini surmesini saglamak amaciyla hazirlanan proje, Dogu Marmara Kalkinma Ajansi isbirligi ile 
hayata gecirilmistir. 

Proje kapsaminda farkli ilgelerde bulunan 2500+ km uzunlugunda 106 parkurun; tabelalandirilmasi 
ve uluslararasi igaretlemeleri yapilarak, dogaseverlere parkurlarda giivenli yUrlyiis yapmalari ve 

bisiklet sirmeleri imkani sunulmustur. Ayrica parkurlarin sosyal medya fenomenleri ile tanitilmasi 
igin galismalar yapiImistir. Sosyal Medyada paylasilan videolar ve fotograflar ile Kocaeli'nin Doga 
Turizm Parkurlari ilgili kitleye etkin bir sekilde tanitiImistir. Bunun yant sira turistlerin yogun olarak 

ziyaret ettigi bolgelere tim parkurlari g6steren izometrik harita tabelalari konulmustur. 
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KOCAELI TURIZM VE BiSIKLET FESTIVALI 

Festival, 29 Temmuz-1 Agustos 2021 tarihleri arasinda Kocaeli Kandira ilgesine bagli Karadeniz 
kiyisinda yer alan Kerpe Omeragzi Kamp Alani'nda gerceklestirilmistir. 

Festivalimize farkli Ulkelerden ve 19 ilden 300 kisi katilim saglamistir. Bisiklet turizminin ilimizde 
gelismesi, turizm destinasyonlarimizin tanitiimasi ve Avrupa Eurovela Bisiklet Aglarina ilimizdeki 

rotalarin baglanmasi icin Kocaeli Doga Turizmi Parkurlari kapsaminda Kandira Sahil Bisiklet 
yolunda 140 km. stirlis gerceklestirilmistir. 
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4 MEVSiM KOCAELi X. ULUSAL FOTOGRAF YARISMASI 

Turkiye Fotograf Sanat Federasyonu (TFSF) ve Kocaeli Fotograf Sanati Dernegi (KASK) ile"Turizm 
Sehri Kocaeli" temali, 4 Mevsim Kocaeli 10 Ulusal Fotograf Yarismasi diizenlemistir. 

Kocaeli’'de Doga ve Macera 

Kocaeli’de Kiltiirel Zenginlik 

Kocaeli’de Yaban Hayat 

™ = Kocaeli'de Tarihi ve Kiltiirel Yapilar olmak iizere 4 kategoride gergeklesmis ve 

yarigsmamiza 29 ilden 923 sanatsever toplam 3 bin 331 adet fotograf ile katilmistir. 

17 Aralik Cuma aksami Kocaeli Kongre Merkezinde yapilan 6diil toreni program ile dereceye 
girenlere ddil ve plaketleri takdim edilmis olup, Kongre Merkezi ve Ormanya Sergi Salonu'nda 

sergiler ziyarete acilmistir. 

DOGA KOCAELi EGITIM VE ETKINLIKLERi 

Covid-19 salgini sebebiyle Temmuz 2021 tarihinde baslayan etkinliklere 7.991 kisi katilim 
saglamistir. 

ORMANYA DOGAL YASAM PARKI 

Uluslararasi Ekoturizm Dernegi Odiilleri'nde “En iyi Ekolojik Destinasyon" ve Blue Flag tarafindan 

“En lyi Orekler Arasinda” secilen Ormanya Dogal Yasam Parkimiz 2021 yilinda 6.254.154 ziyaretci 
agirlamistir. (29 Nisan-17 Mayis 2021 tarihleri aras! ve Temmuz ayina kadar hafta sonlari 

Koronaviriis tedbirleri kapsaminda ziyarete kapatilmistir.) 

Cocuk Hayvanat Bah¢esi ve Yaban Yasam Alani 

Cocuk Hayvanat Bahcemizde, 12 tur yabani, 11 tir evcil, 27 tur kanatli ve 1 tir etobur olmak Uzere 
toplam 51 tiirden 803 adet hayvan bulunmaktadir. 

Kamp Alani 

2021 yilinda kamp alanimizda, 1.487 karavan, 604 gadir ve 7.463 kisi konaklamistrr. 

Yaban Hayati Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 

Yarali ve hasta yaban hayati canlilarina; izleme, kurtarma, koruma, tedavi ve karantina gibi kritik 
miudahalelerde bulunulmaktadir. Bu kapsamda merkezimizde 2021 yilinda 844 hayvan tedavi 
edilmis, 414 hayvan dogal yasam alanina geri salinmis ve 75 dogum gerceklestirilmistir. 

Resim Sergileri 

w= Diinya Su Gini Sergisi 

= Ormanlarimiz Yok Olmasin Sergisi 

= 4Mevsim Kocaeli Fotograf Yarigmasi Sergisi 

T  
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Ormanya'da Canli Yayin Sohbetleri 

Korona virtis sebebi ile ziyaretc¢i girisine kapatilan Ormanya Dogal Yasam Parki'nda cesitli 

konularda Ormanya Sosyal Medya hesaplari izerinden canli yayin sohbetleri gerceklestirilmistir. 

w= Gezegen Karavan- Karavan Hayati- 1 Ocak 2021 

1 Orman Lezzetleri- Kampgcilik ve Kamp Yemekleri- 15 Ocak 2021 

Tugba Topal- Geri Doniistim Nedir? Ne Degildir? — 22 Ocak 2021 

Hepsenler- Bisiklet ve Cocuklarla Kamp — 12 Subat 2021 

Ay! Yemegi- Seflerin Kamp Meniisii- 27 Subat 2021 

1 
1 

1 

Yeni Donatilar 

Orman Kiutuiphanesi 

Turkiye'nin ilk Orman kiitiiphanesi; 200 kisi kapasiteli, pandemi dénemi sonrasi konsepte uygun, 
rekreasyon acisindan 6zgiin, ses cikarmanin sadece kuslara serbest oldugu, Ormanin 

derinliklerinden kitabin derinliklerine dalinabilecek, kitapseverler icin konforlu okuma alanlarinin da 
oldugu 6zel bir alan hazirlanmistir. Kiitiphanede yer alan siitun kitapliklar izmit Yuriiyiis Yolunda 

Sultan Abdilhamit Han déneminde, Selim Sirri Pasa tarafindan diktirilen ve zamanla Omriuini 
tamamlamis veya yikilmis olan asirlik ¢inarlar degerlendirilerek yapilmistir. 1 Ana Meydan ve 3 

okuma salonundan ve olusan alanda, ziyaretgilerin refahi ve konforlar! distinilerek alanlarin her biri 
cesitli materyaller ile zenginlestirilmistir. Alan igerisinde 10 agag kitaplik ve 11 butik kitapliktan 

olusan toplam 21 farkli kategoride kitaplik bulunmaktadir. 

  

Diiskiin Leylekler Evi 

G6¢ yolunda yorgun diisen veya cesitli sebeplerle yaralanmis leyleklerin tedavileri Ormanya Yaban 

Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde yapilarak tedavileri tamamlanan leylekler dogaya 
geri salinmaktadir. Dogaya tekrar d6nemeyecek olan leylekler hazirlanan 6zel alanda Omir boyu 

misafirimiz olacaktir. Alan hazirlanirken Osmanli déneminde insa edilen Gurebahane-i Laklakan 
ornek alinmistir. 

Pelikan Adasi 

AKUREM'den getirilen getirildiklerinde ucamayacak durumda olan ve engelli hayvan statiistine 
giren pelikanlar igin Ormanya’da bir yagam alani olusturuldu. "Pelikanlar icin gdletin ortasinda 
yasam alanlarina uygun bir ada hazirlanmistir. 

\ 
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TO/PH.1.2.1 Sehrimizdeki kiltiirel ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve 
erisilebilirligini artirmak. 

Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi Sehir Tiyatrolari 2021 yili igerisinde 3'U yeni oyun olmak Uzere toplam 
5 farklt oyun sahnelemistir. Toplamda 52 temsil yapilmis ve 18.171 seyirciye oyunlarimiz 

sahnelenmistir. 

TNE SRN ay SAHNELENEN 
YENI OYUNLAR DiIGER OYUNLAR 

NTT et: U1] _ 
. Evvel Zaman Icinde 

Radyo-Yu Hiimayun . cee 
: li 

Aradigin Seni Arayandir i hiahinaret boii 
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AGIK HAVA FAALIYETLERIMIZ 

Pandemi dolayistyla 7 ay kapali olan tiyatromuzda, seyircimize moral, motivasyon, psikolojik destek 
kapsaminda “Evvel Zaman Icinde" adli oyun, TIR tiyatrosu kapsaminda pandemi kurallarina bagl 
kalinarak agik havada toplam 2 temsil ile 1.000 seyirciye sahnelenmistir. 

TURNELERIMIZ 

“Vigne Bahgesi" adli oyunumuz 12 — 13 Kasim tarihlerinde istanbul Kiltiir Sanat Vakfi' nin 
gerceklestirdigi 25. Istanbul Tiyatro festivali kapsaminda Atasehir Das Das sahnesinde 2 temsil ile 

1.200 kisiye sahnelenmistir. 

“Evvel Zaman icinde” adli oyunumuz 15 Kasim tarihinde Bursa Kiltiir Sanat ve Turizm Vakfi' nin 

gerceklestirdigi 25.Uluslararas! Bursa Genglik ve Cocuk Tiyatrolari Festivali kapsaminda Bursa 
Tayyare Kiltiir Merkezinde 2 temsil ile 600 kisiye sahnelenmistir. 

“Sair" adli oyunumuz 12 Mart istiklal Marsi'nin kabulii etkinlikleri cercevesinde Gaziantep 
Buyuksehir Belediyesi Sehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde 11 Mart 2021 tarihinde seyirciyle 

bulusmustur. 

 



    

ULUSAL VE ULUSLARARASI FESTIVALLER, ETKINLIKLER, 
ANMA PROGRAMLARI 

rem Ciera Peele ela 

Turk Milletinin 15 Temmuz 2016'da yazdigi Kurtulus Destaninin 5. yilinda; 2021 yilinin “Mehmet Akif 
ve istiklal Marsi" yili, “Yunus Emre ve Tiirkce Yili" ilan edilmesinden dolayi; Yunus Emre ve istiklal 

Sairimizin eserlerini guniimuz ile Grtiistiirerek, Kocaeli BUyliksehir Belediyesi Sehir Tiyatrolari 
tarafindan bir program hazirlanmistir. 

Tiirkiye'de ilk olan “istiklalden istikbale Benim Sesim" gésterisinde Kadriye 6gretmenin 15 Temmuz 

sehidi kuzeni Omer icin yazdiq) satirlar, siirlerle, ilahilerle, kahramanlik tiirkiileriyle harmanlanarak, 
sanatiyla génillere taht kuran Ahmet Ozhan ve orkestrasinin katilimiyla program 

gerceklestirilmistir. 

Sehitler igin kurulan www.duayadavet.org web sitesiyle, vatandaslar tarafindan, her sehidimiz igin 
bin adet olmak Uizere, okunan toplam 277 bin Yasin-i Serif in duasi yapilarak sehitlerimizin ruhlarina 
hediye edilmistir. 
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Mehmet Akif Ersoy Anma Program! 

12 Mart istiklal Marsi'nin kabuliiniin 100. Yilddniimii ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gini 
kapsaminda, Kocaeli Buyiiksehir Belediye Konservatuvari Hat, Kat-1, Ebru, Tezhip, Minyatiir ve 
Karikatiir egitmen ve 6Grencilerinin eserlerinin yer aldigi “ilelebet istiklal” isimli 6zel bir sergi 
hazirlanmistir. Sergi, Kocaeli Buyliksehir Belediyesi resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr 

adresinden ziyaret edilmistir. 

Mehmet Akif Ersoy'un vefatinin 85'inci yili nedeniyle 27 Aralik Pazartesi giini Kocaeli Kongre 
Merkezi'nde Mehmet Akif Ersoy anma giint' ve Edebi Hayat Okumalari 6dil t6reni 

gerceklestirilmistir. Etkinlikte il Milli Egitim Mudiirliigi ortakliginda, bu yil Haziran ayinda ticiinciisti 
duizenlenen “ Edebi Hayat Okumalari Projesi” sinavinda bagarili olan 6grenci ve egitmenler altin ile 
ddilllendirilmistir. Anlamli torende Sair ibrahim Sadri tarafindan, Mehmet Akif'in siirleri 
seslendirilmistir. 

  

  

Kiltiir ve Sosyal isler Dairesi Baskanligi Kiltiir Sanat ve Konservatuvar Sube Midirliigii 

egitmenleri, Kocaeli’nin 12 ilcesinde, kendi caldiklari 12 enstriimanla iIstiklal Margimizi 

seslendirmistir. Etkinlik, bagimsizligimizin sembolii olan istiklal Marsimizi tim diinyaya 

duyururken, bir yandan da Kocaeli'nin tarihi ve turistik mekanlarinin tanitimina katki saglanmasi 

amaclanmistir. Hereke Kalesi, Eskihisar Kalesi, Bilim Sanat Merkezi, Sirrt Pasa Konagj, Darica Millet 

Bahcesi, Kandira Pembe Kayalar, Ormanya, Osman Gazi K6priisi, Hereke Kalesi, Kasr-1 Humayun, 

Kongre Merkezi Sahnesi ve Mimar Sinan Képriist' gekim yapilan alanlar arasinda yer almistir. 

Marsimizin 12 enstrimanla calinmasi ayni zamanda Kocaeli Buyiksehir Belediye 

Konservatuvarinin Tirkiye'de en fazla enstruman egitimi verilen sanat okulu oldugunu gozler 6niine 

sermistir. Gerceklestirilen etkinlik, 12 Mart Cuma glint Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi Youtube 

kanal izerinden yayinlanmistir. 
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8 Mart Kadinlara Emanet Sarkilar Konseri 

8 Mart Dunya Kadinlar Ginti dolayistyla, Sirri Pasa Konag! Cihannima Salonu'nda gerceklestirilen 
konserde, Turk Musikisine yon vermis kadin bestekarlarin unutulmaz eserleri Buyiiksehir 

Konservatuvari egitmenlerinden Nese Saris6zen Adal ve Tug¢e Erenci tarafindan seslendirilmistir. 

Eserlerin seslendirilmesinden Once hikayesi olan sarkilar, Sehir Tiyatrolari sanatgisi Fatih Sevdi 

tarafindan anlatilmistir. Kocaeli BUyiiksehir Belediyesi'nin youtube dijital platformu Uzerinden 
yayinlanan konser, takipcileri tarafindan biyuk ilgi gormustir. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayram! 

23 Nisan kutlamalarinin Festival ve Uluslararasi boyutu pandemi nedeniyle gerceklestirilememistir. 

11 yildir siregelen 23 Nisan Cocuk Festivali kapsaminda diinyanin dort bir yanindan gelen cocuklar1 
Kocaeli’nde agirlayan “bin ylz ailenin" adreslerine, igerisinde Komeksepeti'nden secilen Kandira 

Bezi SOmentabla masa Ortiist, Sanli Turk Bayragimiz ve Baskanimiz Tahir Buyiikakin'in 
mektubunun da yer aldigi hediye paketleri ulastirilmistir. 
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Ramazan Karsilama 

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 6 Nisan Sali glinii gergeklestirilen Ramazan Karsilamasi Programinda 
Enderun Usdlii Teravih 6rnegi verilerek, ilahiler ve Kuran-1 Kerim tilavetleri Prof. Dr. Ahmet Hakki 

Turabi yOnetimindeki Dini Musiki toplulugu tarafindan icra edilmistir. 

Sevgide Bulusalim 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi, Cem Vakfi, Alevi islam inan¢g Hizmetleri Baskanligi ve Kocaeli Cem 

Evleri Platformu destekleriyle, her yil Muharrem ay! iginde diizenlenen Sevgide Bulusalim etkinliginin 
15'incisi pandemi kosullari cergevesinde Sekapark Ucurtma Tepesi'nde gerceklestirilmistir. 

Haci Bektas-! Veli'nin yz yillar 6nce seslendirdigi “Gelin Canlar Bir Olalim"” idealinin anlam buldugu 

etkinlikte, Kocaeli'den tiim diinyaya birlik, beraberlik ve barigs mesajlari verilmistir. Turk Halk 
Muziginin giigli sesi Sabahat Akkiraz'in konuk oldugu etkinlikte usta sanatgi, bu yil vefatinin 750. 

Yild6nimiui dolasiyla Haci Bektas-1 Veli adina hazirladigi “Asikan" albiimtindeki eserlerini 
seslendirmistir. Kuran-1 Kerim tilaveti ve Turkge mealinin okunmasinin ardindan dualarin edildigi 

etkinlik sonunda, katilim saglayan tim vatandaslara asure ikraminda bulunulmustur. 

30 Agustos Etkinlikleri 

Turk ulusunun bagimsizlik mucadelesindeki en Gnemli d6nuim noktalarindan biri olan 30 Agustos 

Zafer Bayrami bir takim etkinlik ve konserlerle kutlanmistir. Sekapark alaninda 29 Agustos giinii 
Tugge Kandemir ve 30 Agustos giinti Koray Avci konseri gerceklestirilmistir. 

Ayn zamanda Basiskele Belediyesi ile 30 Agustos Etkinleri kapsaminda 28 Agustos tarihinde 
Basiskele sahilinde Selcuk Balci konseri yapilmistir. 30 Agustos Zafer Bayram: etkinlikleri 
kapsaminda cocuklar igin agik havada sinema etkinligi dtizenlenmistir. Milli irade Meydaninda 

diizenlenen etkinlikte "Bizim K6yiin Sarkisi" adli film gosterilmistir. 
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Romanlar Toplu Stinnet Soleni ve Toplu Nikah Organizasyonu 

2 Ekim Cumartesi gin Belediyemizce siinnet ettirilen 350 gocuk, verilen 6gle yemeginin ardindan 

Lunaparktaki oyun gruplarinda doyasiya eglenme imkani bulmustur. GUnes Sahnesinde gésterimi 
gerceklestirilen Kral Sakir Muzikalinin ardindan, fotograf gekimi ve cocuklara hediyelerinin takdim 

edilmesiyle program son bulmustur. 

RUMANLAF 
TOPL_ si “NET 
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3 Ekim Pazar giinti 46 Roman gift icin, Toplu Nikah Sdleni diizenlenmistir. Toren 6ncesinde klasik 

araclarla sehir turu yaptirilan gelin ve damatlar, Kongre Merkezi'nde yenilen yemegin ardindan, Seka 
park Ucurtma Tepesinde bulusturulmustur. Belediye Baskanimiz Tahir Biyiikakin tarafindan kiyilan 

toplu Nikah tdreninin ardindan, fotograf gekimi ve hediye takdimi gerceklestirilmistir. Sdlen, Tarik 
Mengiic ve Niran Unsal konseriyle son bulmustur. 

  

  

  

Kiultiir ve Turizm Festival 

Kiiltiir ve Sosyal isler Dairesi Baskanligi tarafindan 2 Temmuz- 12 Eylul tarihleri arasinda her Cuma- 

Cumartesi glint olmak Uizere Karamirsel, Kandira, Cayirova, Izmit, Kartepe ilcelerinde Yaygin Egitim 
Sube Midiurliigi ile birlikte Kultur ve Turizm Festivali gerceklestirilmistir. 

Toplamda 5 ilcede gerceklestirilen festivallerde KO-MEK olarak 14 stant kurarak triin sergileme, 

uygulamali brans tanitimlari ve atolyelerle festivalde yer almistir. 

l   
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Ogretmenler Giinii Etkinligi 

Gazi Mustafa Kemal Atatiirk'e Basogretmenlik unvaninin verilisinin 93. Yild6nimi ve 24 Kasim 

Ogretmenler Gini kutlamalar! Gebze Osman Hamdi Bey Kiultiir Merkezi'nde dtizenlen Kubat konseri 
ilebaslamistir. 

Son dénemin sevilen stand-upgilarindan komedyen ve oyuncu, Dogu Demirkol, Kocaeli Kongre 

Merkezi'nde 6gretmenlerle bulusturulmustur. 

Etkinlik kapsaminda, fuaye alaninda, Kocaeli genelindeki Gorsel Sanatlar 6gretmenlerinin farkli 
tekniklerle calistiklari 33 adet eserin de sergilendigi 'Ogretmen Goziyle Kocaeli’ resim sergisi, 

izleyenler tarafindan biiytik begeni gormistiir. 

  
Gosteri cikisinda 1.200 kisilik salonu dolduran 6gretmenlere, komeksepeti.com sitesinden secilen 
hediyeler takdim edilmistir. 

Kocaeli Biyiiksehir Belediyesi, 24 Kasim Ogretmen Giinii nedeniyle etkinlikleri kapsaminda Kocaeli 
Sehir Tiyatrolari ve Kocaeli il Milli Egitim Midiirliigii isbirligiyle, 24 Kasim Ogretmenler Giinii icin 

ortak bir tiyatro oyunu hazirlanmis, Kocaeli Sehir Tiyatrolari oyuncusu Volkan Ding'in yazip 
yonetmenligini iistlendigi iyi DERSLER HAYAT adli oyun, oyuncu kadrosunun tamaminin 

Ogretmenlerden olustugu tek perdelik oyun seklinde 23 Kasim'da Sileyman Demirel Kultur 
Merkezi'nde ve 25 Kasim'da Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde izleyiciyle bulusmustur. 
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Kocaeli Turkileri 2. Albiim Tanitimi ve Yerel Kiiltiir Gecesi 

Kocaeli'nin kiiltirel mirasina sahip ¢ikmak ve kayit altina alarak gelecek nesillere aktarmak amaciyla, 

Kocaeli'de yapilan saha calismalar! sonucunda derlenerek olusturulan Kocaeli Tirkileri'nin 2'inci 
albUminin tanitim etkinligi, 12 Kasim Cuma aksami Kongre Merkezi'nde gerceklestirilmistir. 

Kocaeli Buiyiiksehir Belediyesi, Kocaeli Universitesi ve Kocaeli Yerel Kiiltiir Platformu ile ortaklaga 
diizenlenen gecede, Sikriye Tutkun ve Turgay Basyayla Kocaeli Turkileri 2 albtimiinde yer alan 12 

tirkiiyU yoresel Kocaeli kiyafetleriyle seslendirmistir. 

  
Kocaeli kiilttriintin akademik calismalar sonucu arastirilarak yeniden kentle bulusturuldugu kiltiir 
organizasyonu, Kocaeli kiiltUrtiint gdzler Gniine seren, Kocaeli Yerel Kiltiir Sergisi’nin agilisi ile 
baslamistir. RitWellerin, Kocaeli kiltiiriine ait objelerin ve geleneklerin canlandirildigi sergi alani 
vatandaslarin biyiik begenisiyle izlenmistir. Ayrica alanda Kocaeli Universitesi'nin “Kocaeli'nin 

Degerleri Pul Sergisi" ve Kocaeli Biiyliksehir Belediye Konservatuvari Geleneksel Sanatlar 
Atolyesi'nin “Kocaeli Minyatirleri Sergisi" de yer almistir. 

Kocaeli Turkileri-2 Albiimu, Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi web sitesindeki “Yayinlar” boliimiinden 
ve Spotyfy, Deezer, Shazam, Youtube Music ve Itunes gibi dijital platformlarda yayinlanmaya 
baslamistir. Etkinlige katilan misafirlere Kocaeli yoresel yemek ve igeceklerinden olusan ikramlarda 
bulunulmustur. 

Kocaeli Turkileri-2 Albiimii'niin tanitim program!, 13 Kasim Cumartesi aksamt iki farkli konserle 
devam etmistir. Kocaeli Kongre Merkezi'nin ev sahipligindeki ilk konseri Sef Yasin Kogman 

yonetimindeki Yéresel Kadinlar Korosu vermistir. Ardindan Kocaeli Universitesi Devlet 
Konservatuvar! Ogretim Uyesi Dog. Dr. Gilgen Erdal sefligindeki 6grenci korosunun konseri yer 

almistir. 
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10 Kasim Atatiirk'U Anma Program! 

Tiirkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Biiylik Onder Mustafa Kemal Atatiirk'iin vefatinin 83. 
yild6nimiinde Gebze Osman Hamdi Bey Kiltiir Merkezi'nde ‘“Atatiirk'tin Sevdigi Sarkilar" 
konseri gerceklestirilmistir. 

Kocaeli Buylksehir Belediye Konservatuvari egitmenlerinden Tugce Erenci ve Nese Saris6zen 
Adali, Mustafa Kemal Atatiirk'tin sevdigi sarkilardan olusan bir repertuarla 10 Kasim Cargamba 
aksam1 izleyenlerle bulusturulmustur. 

  
“Askin Sesi Yunus Emre” Etkinligi 

Yunus Emre'nin vefatinin 700'tincii yild6niimii ve UNESCO'nun 2021 yilinit Yunus Emre Yili olarak 
belirlenmesi kapsaminda, “Askin Sesi Yunus Emre" konulu etkinlik dizenlenmistir. 12 Aralik Pazar 

aksami Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerceklestirilen etkinlikte usta tiyatro sanatcisi Yetkin Dikinciler 
anlatimiyla, Opera sanatc¢is! Hakan Aysev ve Tiirk Muziginin giiglU seslerinden Yaprak Sayar, Sef 

Tulug Tirpan yGnetimindeki koro ile Yunus Emre'nin siirlerinden olusan besteleri seslendirilmistir. 
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Yad-I Mevlana Ozel Anma Etkinligi 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslatinin 748. Yild6niimii sebebiyle, Uluslararasi Meviana Vakfi ile 

15 Aralik Cargsamba akgami SDKM Biiylik Sahnede Yad-1 Meviana ( Sema Mukabelesi) 6zel anma 
etkinligi duzenlenmistir. 

Programda, Prof. Dr. ismail Giileg konuklara, Sema ritiielleri ve dervis kiyafetlerinin anlamlari 

hakkinda detayli bir sunum yapmistir. Uluslararas! Mevlana Vakfi Tasavvuf Korosu tarafindan 
seslendirilen ilahilerin ardindan, 20 kisiden olusan Mevlevi dervislerinin katildigi Sema Mukabelesi 

gerceklestirilmistir. 

YAZ ETKINLIKLERI 

Yaz aylari boyunca 12 ilgede konserlerden sokak eglencelerine kadar genis kapsamli kiltiir ve sanat 
etkinlikleri diizenlenmistir. Etkinliklerde, Kiilttir Sosyal isler Dairesi Baskanligi'na bagli Miizeler, 
Yaygin Egitim Sube Midirliigi KO-MEK, Sehir Tiyatrolari, Turizm ve Dogal Yasam Alanlari ve Kiltiir 

Sanat ve Konservatuvar Sube Miidiirltiklerinin atolyelerinden olusan stantlar kurulmustur. 

“Kocaeli'de Yaz Nesesi, Sen de Gel” slogantyla, Karamirsel, Kandira Cebeci, Kartepe, Gayirova'da 
diizenlenmistir. Yaz etkinliklerinde Haluk Levent, Ece Segkin, Emre Altug, Ozgiin ve Buray gibi 

birbirinden Gnemli sanatgilar vatandaslarla bulusturulmustur. 

  
Pandemi déneminde Kocaelili Yerel sanatcilara destek vermek amaciyla “Kocaeli Yerel Miizisyenler 
Senligi’ adi altinda 6zel bir senlik duzenlenmistir. Yaz Nesesi etkinliginin digindaki giinlerde yine agik 

alanlarda kurulan sahnelerde 500'e yakin Kocaelili sanatg! performanslarini sergileme imkani 
bulmustur. 
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Kartepe Ayva Festivali 

Kartepe Belediyesi ile ortaklasa gerceklestirilen festivaller arasinda Esme Ayva Festivali’nin bu yil 

3.si diizenlenmistir. 31 Ekim 2021 tarihinde gercgeklesen festivalde sevilen sanatg: Mehmet Erdem 
sahnealmistir. 

Kartepe Kestane Festivali 

Kartepe belediyesi ile ortaklasa diizenlenen festivallere bu yil bir yenisi daha eklenerek Kestane 
Festivali yapilmistir. 6 Kasim 2021 tarihide yogun ilgi goren festivalde Karadeniz ve Pop Muziginin 

Unlii ismi Ekin Uzunlar sevenleriyle bulusmustur. 

  

  
Balik Festivali 

Karamirsel Belediyesi ile ortaklasa yapilan bu yil 13.'sUnUin diizenlendigi Karamirsel Balik Festivali 

Uinlii sanatgi Gokhan Tepe'nin katilimiyla gerceklestirilmistir. 

KONSERVATUVAR 

Kocaeli Buyliksehir Belediye Konservatuvari, 2020-2021 egitim déneminde; Bati Muzigi, Turk Sanat 

Miuzigi, Turk Halk Mizigi, Turk Din Musikisi, Bale, Gizel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar boliimleri 
olmak tizere toplam 7 béliim ve 29 bransta 407 dgrenci ile egitim gerceklestirmistir. 

KOCAELI BUYUKSEHIR BELEDIYESI HALK KUTUPHANESI 

9.636 iye sayisina sahip olan kiitiphanede, 20.352 kitap raflarda okuyucularla bulusturulmustur. 
Raflarin disinda E- Kitap veri tabantyla 26.100 kitap izerinden zengin bir igerikle hizmet vermeye 

devam eden kiittiphaneyi, 2021 yilinda toplam 265.000 kisi ziyaret etmis, kiitiiphaneden 24.041 adet 
Odiing kitap verilmistir. 
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EDEBI HAYAT OKUMALARI PROJESI 

Kocaeli’nde 6grenim gormekte olan tim lise ve ortaokul dgrencilerine yonelik olarak Kocaeli 
Buyiiksehir Belediyesi ile II Milli Egitim Miudirliigii isbirligince hayata gecirilen “Edeb-i Hayat 

Okumalari" isimli kitap okuma projesi kapsaminda; 

istiklal Marsi'nin TBMM'de kabul edilisinin 100. Yili olmasi ve 2021'in UNESCO tarafindan Yunus 
Emre yili ilan edilmesi dolayistyla " Bilenlere Selam Olsun " sloganiyla, Edebi Hayat Okumalari'nin bu 

yil Uglinctistinl diizenlemistir. Kocaeli'nin 12 ilgesinde es zamanli olarak gerceklestirilen proje, 
Kocaeli'ndeki ortaokul ve lise 6grencilerini ‘Akif'in Cizgisi ve Yunus'un Sevgisi'nde bulusturmay! 

amaclamistir. 

  

Ortaokul 6grencileri vatan sairi Mehmet Akif'in, lise 6grencileri ise Turkce siirin Gncisi Yunus 
Emre'nin seckin eserlerinden olusan iki farkli sette yer alan siirlerden sinava tabi tutulmustur. 

12 Haziran 2021 Cumartesi giint gerceklestirilen sinavin ddulleri 27 Aralik Pazartesi gin Mehmet 

Akif Ersoy anma giint kapsaminda Kongre Merkezi'nde diizenlenen Edebi Hayat Okumalari 6dil 
toreninde sahiplerine ulastirilmistir. 

KULTUR YAYINLARI 

2021 yilinda “Kocaeli Orciin Kéyii Baba Sultan Zaviyesi" kitabi hazirlanarak basimi gerceklestirilmis 
ve halkimizin hizmetine sunulmustur. 

AYLIK KULTUR ETKINLIKLERI 
2021 yilinda aylik kiiltir etkinlikleri kapsaminda; 

w= Osman Hamidi Bey Kiltiir Merkezinde; 29 
tiyatro, 6 sinema, 5 konser, 2 seminer 

olmak Uzere toplam 42 program 
diizenlenmis olup, toplam seyirci sayisi 

39.100 kisidir. 

w= Kocaeli Kongre Merkezi; Toplamda 246 
Toplanti ve 28 etkinlige ev sahipligi 

1   

yapmistir. Mudurliigiimiizce; 6 Konser ve 
Youtube'ta yayinlanmak Uzere 7 dijital 

konser cekimi gerceklestirilmistir. 

= Kiltiir Sanat ve Konservatuvar Midirliigi 
tarafindan 5 adet sergi yapilmistir. 

Birimler basl 

    

TO/PH. 1.3.1 2021 yili sonuna kadar 3 
adet kuilttir tesisi projesini 
tamamlamak ve 3 adet kiiltir tesisi 
yapimina baslamak. 

SEKA KULTUR HAVZASI PROJESI 

izmit ilgesinde uygulanacak olan proje, SEKA kiiltiir 
havzasi olarak adlandirilan eski Seka fabrikalari 
alanini ve Mannesman fabrika alanini kapsayan 

yaklasik 630.000 m2'lik bir alandan olusmaktadir. 
Birgok farklt fonksiyonu bir arada bulunduracak 
projede, Bati terminali, Bilim Mizesi, Egitim yapilari, 
_Kongre Merk im Killtiir- Sanat Yapilart ve Ticari 

tea fon siyonlardandir. Proje alani icin 

rilen yeni islev re karsilik gelecek olan 
r, mevc i larin yi 

islevlendirilmesi ike rkli 
kullanie e gu Tr Kes 

a esitli i in yerlesece o farkli 
gunluklar yaratacak, ece fabrika ala i 

gun yirmi ey at sUrecek-yasant 

Mimari fil j 
202   HUNKAR CAYIRI FATIH OTAGI 
PANORAMA MUZESi PROJESI 

Gebze ilcesinde uygulanacak projedeki alan icinde; 
yaklasik 4.200 m2'lik kapali alaniyla Fatih Sultan 

Mehmed Miuzesi binasi, 1.250 m2 lik agik alan 
uzerinde Hunkar Cadiri grubu, 1.250 m2'lik agik alan 

uzerinde Sadrazam Cadiri grubu, 500 kisilik 
lee tad AO m2 giivenlik kuliibeleri mevcutta yer 

namazgah ve cegme restorasyonlari ve gevre 
lemesi aeescaxttr. Mimari On projesi 

2 da 2021 yilinda 59.000 

TLhareama gerceklestirilmistir 

   



    GENGLIK, SPOR 
Va el 
HIZMETLERI es 
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TO/PH.2.1.1 Kocaeli'yi gocuklarimiz ve genglerimizin yagamaktan mutlu 
oldugu bir sehre, bir okula doniistiirmek ve gelecege daha donanimli 
hazirlamak. 

BILGIEVLERI 

Bilgievlerinde milli ve manevi degerlerine bagli kilturel, sosyal, bilissel alanda gelismis ve 
yeteneklerinin farkinda olan ahlak sahibi, mutlu bireyler yetistirmek hedeflenmektedir. Deger Egitimi 

temelli Bilgi Destek Programlari, Kuliip ve Atélye Calismalari, Ureten Siniflar Atdlyesi, Rehberlik 
Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Aile Egitimleri, Bilisim Hizmetleri, Gocuk 

Kiittphaneleri, Yarismalar olmak iizere on ana alanda hizmet verilmektedir. 

2021 yilinda bilgievlerine 7.491 Ogrenci yeni kayit yaptirmis, 14.812 Ogrenci ve 3.166 veli 
bilgievlerinden hizmet almistir. 

Kurumumuz, Milli Egitim Bakanliginin pandemi siirecinde yiriittigi egitim model ve yontemlerine 

uyum saglamistir. Calismalar Belediyemizin ve Milli Egitim Bakanliginin aldigi kararlar 
dogrultusunda uzaktan egitim (cevrim ici) seklinde devam etmis ve 2021-2022 Yili Egitim Ogretim 
Donemi icerisinde yliz yize uygulanmaya baslamistir. 

DEGERLER EGITIMi 

u(t oat) 
Atolye 

Calismalani 

Aile 
Egitimleri 

Rehberlik 

altaya (ya 

Urey th) 
Siniflar 

Atélyesi 

THT a 
a PAnit=la(=)1     

Degerler Egitimi 

Bilgievlerindeki degerler egitimi calismalari Kilavuz Degerler Egitimi Miufredatina (KIDEM) uygun 
olarak ders, etkinlik, atélye ve diger faaliyetlerin i¢gerikleri ile harmanlanarak yiritiilmektedir. Bu 

kapsamda degerler egitimi dersi her sinif diizeyine gore ayri ayri belirlenmis sekiz adet deger 
(comertlik, sorumluluk, dirtistliik, birlikte yagam ve is birligi, Aadet vb.) egitim dénemi icinde 
uygulanmaktadir. Brans dersleri, atdlye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde de belirlenen deger 
cercevesinde editici, pekistiren ve Grneklendirmeleri igeren; 6grenciler ile birlikte tim personelin aktif 

katilimci oldugu etkinlikler yapilmaktadir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

Kuliip ve Atolye Caligsmalari 

Bilim, sanat ve teknoloji alanlarinda 6grencilerin kendilerini kesfetmelerine olanak saglayan, 

Ogretmenlerin rehber oldugu ve dgrenci ile etkilesimin yuksek oldugu egitimleri ifade eder. Egitim 
calismalarimiz, kurumumuz sosyal medya hesaplari Uzerinden paylasilmistir. Yazarlik, kKodlama, 

satrang, dijital okuryazarlik, akil oyunlari kuliipleri ders programina dahil edilerek uygulanmistir. 
Diger calismalarimizi olusturan 3d yazici, ebru, muzik, ahsap at6lyeleri ise sadece yUz ylize egitim 

ile uygulanmistir. Kulup ve atélye faaliyetleri kapsaminda 2021 yilinda 9.813 6grenciye hizmet 
verilmistir. 

Bilgi Destek Programlari 

ilkokul ve ortaokul 6Grencilerine y6nelik Tiirkge, Matematik, Fen Bilimleri, ingilizce ve Hayat Bilgisi 

branslarinda okul derslerine destek mahiyetindeki kurslarini ifade etmektedir. Brans derslerine ek 
olarak Degerler Egitimi dersi de mistakil olarak yapilmaktadir. Brans derslerinde DEDEP (Derste 

Degerler Egitimi Programi) ile derslerde konu miifredati ile ilgili etkinlik, hikaye anlatimi vb. 
galigsmalar ile deger aktarimi yapilmaktadir. Pandemi suirecinde bilgi destek programlari uzaktan 
egitim seklinde devam etmistir. Uzaktan egitim déneminde Ggrencilerin derslerine katki sunma 
adina belediyemiz tarafindan kurumumuza kayitl tim 6Ogrencilere kaynak kitap destedi 
saglanmistir. LGS'ye hazirlanan 8. Sinif Ogrencilerine y6nelik deneme sinavlari, ortaokul 
ogrencilerine yonelik kazanim degerlendirme sinavlari yapiImaktadir. 2021 yilinda toplam 9.860 

ogrenci deger egitimi temelli bilgi destek programlarindan faydalanmistir. 

LGS hazirlik calismalar! kapsaminda kurumumuzda egitim g6ren 8.sinif 6grencilerimize yOonelik 
sinav hazirligi program! uygulanmaktadir. Ders destedi, etiitler, rehberlik galigsmalari, kaynak kitap 

ve deneme sinavlari ile 6grenciler kapsamli sekilde takip edilmektedir. Aileler ile diizenli iletisim 
kurularak sinav surecinin dogru sekilde yuiruittlmesine destek olunmaktadir. 

Sosyal Etkinlikler 

Kurumumuzun formal egitim disinda uyguladig! diger faaliyetlerin genelini ifade eder. OGrenci-veli 
ve kurumumuz arasindaki iletisimi artiric! galismalar bu baslikta yUrutilmektedir. Basta sosyal ve 

kiiltiirel geziler olmak tizere aile ziyaretleri, bilim merkezi ziyaretleri, deprem evi ziyaretleri, esnaf ve 
kurum ziyaretleri vb. etkinlikler bu kategoride degerlendirilmektedir. Bilgievlerinin yuruittigit sosyal 

etkinliklere 2021 yilinda 7.637 6grenci ve 1.305 veli katilmistir. 

Bu Bayramda Biz Geldik 

Pandemi kosullar! nedeniyle, bayrami evlerinde gegiren d6grencilerimize ve birimlerimize yakin 
yerlesim alanlarindaki vatandaslarimiza yonelik arife giini Ramazan Bayram hediyesi dagitim! 

gerceklestirilmistir. Bu kapsamda Covid-19 tedbirlerine uyularak, 1.500 ev ziyareti yapiImistir. 

Bilgievleri ilk Ders Etkinligi 

ilk Ders Etkinligi bilgievlerinin geleneksel olarak her egitim 6gretim dénemi baslangicinin ilan 
edildigi tanitim programidir. Egitim felsefemiz geregi calismalarimizin merkezi olan degerler egitimi 

konusu islenerek ilk dersimiz baslamaktadir. Korfez Kilavuz Genglik Merkezinde gerceklestirilen ilk 
ders etkinligimiz Baskanimiz Dog. Dr. Tahir Buytkakin'In katilimlariyla gergeklestirilmistir. 
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Rehberlik Hizmetleri 

Egitim ve dgretim hizmetlerinin genel amaclari cercevesinde 6grencilerin egitim stirecinden 
yetenek ve ozelliklerine gore en Ust diizeyde fayda saglamalar! amacglanmaktadir. Bu kapsamda 

Onleyici rehberlik, psiko-egitim programlari, sosyo-egitim programlari, seminer ve rehberlik saatleri 
gibi alanlarda rehberlik caligsmalari yiiriitiilmektedir. Ozellikle uzaktan egitim siirecine kisa stirede 
adapte olmasi gereken LGS 6grencilerine y6nelik rehberlik hizmeti uzaktan erisim araglartyla 
Kocaeli genelindeki tim 6grencilerin randevu alarak yararlanabilecegi bir hizmet haline 

getirilmistir. 2021 yilinda rehberlik hizmetlerine 2.072 6grenci ve 1.202 veli katilim géstermistir. 

Aile Egitimleri 

Bilgievlerinde 6grencilere verilen egitimin tamamlayicisi olarak gérilen Aile Egitimleri; 6grenci-veli 

iletisimini artirmak, kisisel gelisimlerine yOnelik destek saglamak ve saglikli bir aile ortaminin 
surdiriulebilirligi igin gerekli psikolojik, saglik ve kiltiirel agidan bilgi aktarimini hedefleyen 

programlardir. Aile egitimleri kapsaminda Prof. Dr. Ugur Bati'nin konusmaci olarak katildigi “A’dan 
Z'ye Dijital Dontisiim; Ev, Okul, Toplum" konulu Aile Mektebi Sohbetleri programimiz Kocaeli 

Uluslararas! Kongre Merkezi'nde gerceklestirilmis ve Ggrenci, veli, 6gretmenlerden olugsan 550 
kisilik izleyici grubu katilmistir. 

se 
Le tit Tey ee | a ri : Bete 

  
Biligim Hizmeti 

Teknoloji alaninda 6grencilerimizin yeteneklerinin kesfedildigi, intiyag duyulan Gnleyici ve gelistirici 

caligsmalarin yapildigi hizmetleri ifade etmektedir. Ogrencilerin arastirma yapma, sorgulama ve 
derslerini pekistirmelerine firsat sunulmaktadir. Dijital Okur Yazarlik caligsmasi ile Sgrencilerimize 

karsilagabilecekleri problemlere go6ziim yollari 6gretilmektedir. Uzaktan egitime erigemeyen 
ogrencilere destek vermek amaciyla bilisim siniflart Milli Egitim Bakanliginin onaylyla EBA Destek 

Merkezi olarak hizmete sunulmustur. Bilgievlerinde 2021 yiliigerisinde 2.339 6grenci bilisim hizmeti 
almistir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

Cocuk Kitiiphaneleri 

Uyelerimizin kullanimina sunulan cocuk kiitiiphanelerinde her 6grenci seviyesine uygun kitaplar yer 
almaktadir. Gocuk kiittiiphanelerinde cocuk kitaplari, 6yku serileri, s6zlukler, meal kitaplari, kaynak 

kitaplar ve romanlar bulunmaktadir. Kitiiphanelerimiz hikaye kulUbi, bilgi destek programi ve atélye 
calismalarinda aktif olarak kullanilmaktadir. Pandemi siirecinde gerekli tedbirlere uygun sekilde 

kiitUphanelerimizde kitap alisverisi devam etmistir. Bilgievleri kUtiphanelerimizde bulunan 
100.000'i askin kitap kitapseverler ile bulusmay! beklemektedir. 2021 yili igerisinde 5.319 6grenci 

kitap alisverisinde bulunmustur. 

  
Kamp ve Spor Faaliyetleri 

Bilgievlerindeki kamp faaliyetleri tematik doga kamplani, dil kamplari, sinav hazirlik kamplari seklinde 
yurutulmektedir. Tematik kamplar O6grenci, anne-kiz, baba-ogul kamplari seklinde 

gerceklestirilmektedir. Bilgievleri spor faaliyetlerine talep edilen branslarda g6revli antrendrler 
esliginde Bilgievinde veya Spor Okullar! biinyesinde bulunan tesislerde devam edilmektedir. Spor 
faaliyetleri; satrang, basketbol, tekvando, voleybol, masa tenisi, jimnastik, atletizm, giires, okculuk, 
halk oyunlari, yuzme branslart ile sirdiirtlmektedir. Uzaktan egitim d6neminde satrang egitimleri 

cevrim ici egitim seklinde devam etmistir. 

Yarigmalar 

OGrencilerimizin zihinsel, bedensel ve sosyal gelisimlerine yénelik 6grenmelerine katki saglamak 

amaciyla ilgi ve yeteneklerine uygun sekilde gerceklestirilen galismalar! kapsamaktadir. Yarismalar 
Bilgievleri egitim faaliyetleri igerisinde bulunan akil oyunlari, satrang turnuvalari, spor etkinlikleri, aile 

katilimli etkinlikler vb. alanlarinda yapiImakta olup il geneli ya da Bilgievi 6zelinde duzenlenmektedir. 
2021 yilinda yarismalara toplamda 14.743 dgrenci katilim saglamistir. 

1  
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Aklinla 1000 Yaga Zeka Oyunlar! Yarigmasi 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi ve Kocaeli il Milli Egitim Miidiirliigii is birligi protokolii cergevesinde 
2017 yili itibariyle uygulanmaya baslayan projede Kocaeli genelinde egitim géren ilkokul 4. Sinif 

6Grencileri icin ZekA Oyunlar! yarismasidir. 2020-2021 Egitim Ogretim déneminde 13.787 dgrenci 
yarigsmaya basvurmustur. 

Cevrim igi Gelecege Hamle Satrang Turnuvasi 

Buiyliksehir Belediyemiz, Kocaeli Genclik Spor il Miidiirliigii ve Kocaeli Satrang Il Temsilciligi ile bu yi! 
dordiinctstini' diizenledigimiz turnuva pandemi kosullari nedeniyle gevrim igi olacak sekilde 5 

kategoride 432 sporcunun katilimiyla gerceklestirilmistir. Dereceye giren 16 6grencilerimize hediye 
paketi ve kitap seti takdim edilmistir. 

Ureten Siniflar Atdlyesi 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi ve Kocaeli il Milli Egitim Miidiirligii arasinda imzalanan is birligi 

protokolli kapsaminda Ggrencilerin egitimlerine ve gelisimlerine katki sunmak ve Bilgievi 
faaliyetlerimizin taninirligini artirmak amaciyla okul gruplarina kuliip ve atdlye galigmalari 

uygulanmaktadir. Bu yil okul ziyaretleri yapilamadigindan okullar ile istigare edilerek kurumlarimiz 
EBA destek noktasi olarak 6grencilerimizin hizmetine agilmistir. 

    
Yaz Etkinlikleri 

Bilgievlerinde her egitim ve d6gretim dénemi sonunda dgrencilerin sosyallesmeleri, fiziksel ve 

zihinsel acgidan rahatlamalari, eglenerek ve farkli deneyimler yasayarak 6grenmelerini saglamak 
amaciyla gerceklestirilen etkinlik programidir. Yaz etkinlikleri ile genglerin milli, manevi, ahlaki ve 

insani degerler konusunda farkindaligini artirmaya calisilmaktadir. Bu kapsamda Kur'an-! Kerim ve 
temel din egitimi, kullip ve atdlye caligmalari, tematik 6grenci kKamplari, spor ve sanat faaliyetleri, 

miize ve dis kurum etkinlikleri yapiImaktadir. Yaz etkinlikleri faaliyetlerinde kullanilan materyaller 

‘Yaz Donemi Egitim Seti’ seklinde 6grencilere hediye edilmistir. 2021 yaz etkinliklerine 3.322 6grenci 
katilim saglamistir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

Akademi Lise 

Akademi Liselerimizde genglerimizin milli ve manevi degerlerine bagli, ahlaki, sosyal, akademik 

alanda gelisimine katki saglayarak; tlkemizin gelisimine fayda saglayan, basarili, 6zgiivene sahip, 

sanat, muzik, kiiltiir ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir genglik yetistirmek amaglanmistir. 
Bu hedef dogrultusunda kiltiirel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programi, degerler egitimi, 

geleneksel el sanatlari atdlyeleri, genclik kamplari, okuma gruplari, duyarlilik olusturmak amaci ile 

gerceklestirilen toplumsal projeler, yarismalar ve soylesi programlari, yazarlik okulu atdlyeleri ve 

uzman PDR personelimiz ile rehberlik alaninda seminer ve danismanlik hizmetleri sunulmaktadir. 

10 Akademi Lisede 6zgiin bir mekan olarak Kocaeli'nin liseli genglerine; akademik egitimler, kultiir, 

sanat ve sportif etkinler kapsaminda hizmet Uretmektedir. 131 egitmen, 14 PDR uzmani olmak tizere 

toplam 226 personel kadrosuyla 2021 yilinda 13.528 6grenci hizmetlerimizden faydalanmistir. 

Universiteye Hazirlik Program 

Egitimde firsat esitligi saglayan Uicretsiz olanaklar sunmak ve akademik basarty! artirmak amagli 

Akademi Liselerde Tiirkce, Matematik, ingilizce, Tarih, Biyoloji, Cografya, Tiirk Dili ve Edebiyat, Temel 

Dini Bilgiler, Kimya, Fizik branslarinda egitim gerceklestirilmektedir. 2021-2022 Egitim Ogretim Yih 

igin bilgi destek programindan faydalanan 3.139 6grenciye kaynak kitap dagitimi gerceklestirilmistir. 

Ogrencilerin akademik gelisimlerini takip etmek amaciyla gerceklestirilen deneme sinavlarina 6.782 

dgrenci katilmistir. TYT-AYT sinavina giren toplam 820 6grencimizden 405'i tiniversiteyi kazanmistur. 

368 6grenci pandemiden dolayi tercihte bulunmamistir. 

Atolye Calismalari 

Yazarlik Atolyesi 

Yazarlik Atélyesi ile yazarlik alaninda ilgisi ve yetenegi olan gencleri kesfetmek, 6grencileri alaninda 
yetkin ve tecriibeli yazarlarla bir araya getirerek 6grencilerin gelisimlerini saglamak amaclanmistir. 
Proje igeriginde deneme/makale, siir, portre/biyografi, hikaye/6ykii ve karikatiir alaninda 16 hafta 
siren egitimler verilmektedir. 2021 yilinda Yazarlik Atélyesi’nden 194 6grenci faydalanmistir. 

izmit Necip Fazil Kisakiirek Akademi Lise'de Yazarlk Atélyesi Acilig Programi gerceklestirilmistir. 

Nefise Mektebi - Geleneksel Sanatlar Atolyesi 

Geleneksel el sanatlarini tanitmak, geleneksel stisleme sanatlarimizi korumak ve genclerle yasatmak 
amaciyla gerceklestirilen ebru, hat ve tezhip atdlyelerinden 2021 yili igerisinde 2.679 6grencimiz 

faydalanmistir. 

Kultiirel Programlar 

“Dijital Gagda Hayata Uyum” Soylesisi 

Prof. Dr. Dogan Ciiceloglu ile sosyal medya tizerinden "Dijital Gagda Hayata Uyum” konulu cevrim ici 
bir soylesi gerceklestirilmistir. Sosyal medya hesaplarindan 51.000 kisi tarafindan izlenmistir. 

1  
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“Istiklal Yolunda Ganakkale” Program 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi Gengclik ve Spor Hizmetleri Dairesi Baskanligi, 18 Mart Canakkale 

Sehitlerini Anma Giinii ve istiklal Marsi'nin Kabulii dolayisiyla “Ganakkale'den istiklale Bagimsizlik 
Destani” temali bir program diizenlenmistir. Sanatgi Ugur Isilak ve Yazar Serdar Tuncer'in katilim 

saGladigi program Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi ve genclik projesi Kilavuz Genclik sosyal medya 
hesaplarindan canli olarak ayrica yerel televizyonlarda banttan yayinlan ve 5.250 kisi tarafindan 
izlenmistir. 

“Donmeyi Diistinmediler” Canakkale Program! 

Canakkale Zaferi'nin 106. yild6niimui olmasi sebebiyle Akademi Lise 6grencilerine ve velilere yonelik 
hazirlanan, tarihgi Ozan Bodur ve sunucu Orhan Karaagag'in katildigi program sosyal medya 

hesaplarindan canli olarak yayinlanmis ve yayin! 2.400 kisi takip etmistir. 

Seferden Zafere Agustos “Verdigi Soze Sadik Kalanlarin Hikayesi" 
Soylesisi 

Moderatorliigiini Mehmet Akif Ersoy'un yaptigi, Prof. Dr. Tufan Giindiiz ve Dog. Dr. Ugur Demir'in 
konusmaci olarak katildigi, Seferden Zafere Agustos “Verdigi S6ze Sadik Kalanlarin Hikayesi" adli 

kilavuz genclik soylesi programi Eskihisar Kalesi'nde 650 kisinin katilimiyla gerceklestirilmistir. 

  

24 Kasim Ogretmenler Giinii Etkinligi 

24 Kasim Ogretmenler Giinii'nde Kocaeli Biiyiiksehir Belediye Baskanimiz Sayin Dog. Dr. Tahir 

Biiyiikakin, Genclik ve Spor Hizmetleri Dairesi Baskanligina bagli Bilgievleri ve Akademi Lise 
ogretmenleri ile Antikkapi Restoran'da bir araya gelmistir. 

Temali Geziler- Cihan Baskentleri 

Anadolu Selcuklu ve Osmanli Devletine baskentlik yapmis sehirleri farkli bir zihinsel motivasyon ile 
gérmeleri amaciyla gerceklestirilen il digi geziler kapsaminda istanbul, Edirne, Bursa gezilerine 470 

ogrenci katilim saglamistir. 
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Spor Faaliyetleri 

Programlar, akademide bulunan spor salonunda ayrica Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi Kagitspor 
tesislerinde gerceklestirilmektedir. Boylece kabiliyetli olan genclerimizin profesyonel bir egitim 
surecinden gecmesi saglanmaktadir. Akademi Lise tesislerimizde bulunan spor salonlarinda 1.193 

dgrenci spor egitmenlerinin uyguladigi 6.168 antrenmana katilim saglamistir. Yaz kursu kapsaminda 
doga yiiriyiisleri ve bisiklet turlari gergeklestirilmis olup faaliyetlerden 2021 yili iginde 3.526 6grenci 

yararlanmistir. 

  

Omuz Omuza Futbol Turnuvas! 

Akademi Lise btinyesindeki 6grencilerin katildigi ve geleneksel hale gelen "Omuz Omuza Futbol 

Turnuvasi” Kumcagiz Genclik Kamp! sahasinda gerceklestirilmistir. 10 ilgeden, 11 takim, 75 
6Grencinin katildigi turnuvada yar! finale kalan dort takim ve belirlenen “En Hos Goriilii Takim”, “En lyi 

Sosyal Mesaj Veren Takim", "En Cok Gol Pasi Veren Takim" kategorilerinde takimlar 6diillendirilmistir. 

19 Mayis Atatiirk'U Anma Genglik ve Spor Bayram Kocaeli Bisiklet Turu 

Kocaeli Buytiksehir Belediyemiz tarafindan 19 Mayis Atatiirk'd Anma Genclik ve Spor Bayram 

dolayisiyla Kocaeli'deki bisiklet kuliipleri tiyeleri, Akademi Lise 6grencileri ve halkimizin katildigi "19 
Mayis Bisiklet Turu” diizenlenmistir. Yaklasik 1.000 kiginin katilim gésterdigi bisiklet turu izmit Kent 

Meydani'nda baslayarak SEKA Park Ucurtma Tepesi'nde son bulmustur. 
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Kamplar 

Akademi Lise dgrencileri icin gerceklestirilen 20 farkli kamp etkinligine 1.368 O6grenci katilim 
saglamistrr. 

Psikolojik Danigmanlik ve Rehberlik Hizmetleri 

Psikolojik danigsmanlik ve rehberlik hizmeti kapsaminda dgrencilerle yapilan gorusmeler hem 

birbirinden farkli hem de ayni kisilerle birden gok goriismeyi icermektedir. Bireysel goriismeler 
psikolojik danigmanlik, ders calisma programlari, kariyer yOnetimi, meslek tercihi, dogru ders 

calisma teknikleri, sinav kaygisi gibi konular izerinden ilerlemektedir. 2021 yilinda 15.232 6grenci ile 
gorlisme saglanmistir. 

Yaz Okulu 

Yaz okulu programinda hizlandirilmis bilgi destek program! ve sosyal etkinlikler Uzerine 
planilanmistir. Yaz okuluna 1.853 6grencikatilmistir. 

AKADEMI UNIVERSITE 

Hedef kitlesi Kocaeli’de okuyan veya ikamet eden iiniversite 6grencileridir. Universite 6grencilerinin 
akademik basarilarina, sosyal ve kilturel gelisimlerine katki saglamak amactyla 6zgiin ve yenilikgi 

bir mekan olarak faaliyet gdstermektedir. Akademi Universitede diizenlenen faaliyet ve 
organizasyonlara toplam 1800 tniversite 6grencisi katilmistir. 

  

  

  

2021 Faaliyet Raporu 

2021 yilinda Akademi Universite faaliyetleri kapsaminda; 

Akademik Okullar basligi altinda 
Uluslararas! Diplomasi Okulu, Ekonomi 
ve Finans Okulu ile Akademik Yazim ve 
Sunum Teknikleri Egitimi 
diizenlenmistir. 

Kilavuz Dil Akademisi basligi altinda 
Genel ingilizce Egitimi-|, Genel ingilizce 
Egitimi-Il, YDS-YOKDiL Egitimi-I, YDS- 
YOKDiL E@itimi-ll ve Temel Arapca 
Egitimi dizenlenmistir. 

Dustince Atdlyesi basligi altinda 
Umrandan Uygarliga-l, lz Birakanlar-| 
Okuma grubu egitimleri duzenlemistir. 

Akademik egitime devam etmek isteyen 
Ogrencilerin talepleri dogrultusunda 
YDS sinav agirlikli ingilizce egitimi 
verilmis olup ayrica konugsmaya dayall 
Genel ingilizce egitimi de verilmistir. 

Egitim faaliyetlerine ek olarak Universite 
ogrencileri, egitmenlerimiz gozetiminde 
Geng Mekan icerisinde bulunan spor 

salonu ve kiituphaneden dénem 
boyunca yararlanmislardir. Covid-19 
salgini nedeniyle sosyal faaliyetlerin 
dizenlenmesinde cesitli 
sinirlandirmalar olsa da 6zellikle 
Universite kulUpleri araciligiyla 
genclerin; gezi, toplanti salonu, 
malzeme destegi, kumanya ve ulasim 
araci gibi talepleri karsilanarak sosyal 
yonden desteklenmelerine katki 
sunulmustur. 

Kocaeli Minval Kuliibii, KOU Malzeme 
Kuliibti, KOU Fotografcilik Kuliibii, KOU 
Yapay Zeka Kuliibii, KOU HIT Atdlye 
Toplulugu, KOU Liderlik Kuliibii, KOU 
ARGE ve inovasyon Kuliibii, Kocaeli 
Genc Veterinerler Toplulugu, KOU 
Bisiklet Kulibi, KOU Elektrik 
Muhendisligi Kulibi gibi Universite 
kultiplerine Akademi Universite Birimi 
tarafindan destek verilmistir. 

  

Universite Kuliipleri Bulusmasi 

Kocaeli Universitesi ve Gebze Teknik Universitesinde faaliyet gdsteren 6Grenci kuliipleri ile is 
birligimizi gelistirmek amaciyla 60 kullpten baskan ve yonetim kurulu Uyesi duzeyinde 200 
ogrencinin katilimiyla Universite Kulipleri Bulusmasi Etkinligi gerceklestirilmistir. 
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ULUSLARARASI OGRENCILERE YONELIK FAALIYETLER 

Kocaeli'de 6grenim g6ren yabanci uyruklu 6grencilerin 6grenim hayatina ve kent yasamina 

adaptasyonunu saglamak, kiltirel etkilesimlerini artirmak amaciyla uluslararasi 6grencilere hizmet 
verilmektedir. Sehrimize geldiklerinden itibaren oryantasyon egitimi, akademik ¢alismalar, kiiltiirel 

ve sosyal etkinlikler gibi alanlarda faaliyetler gerceklestirilmektedir. 

Hos¢a Kal Kardesim 

Belediyemiz ve Kocaeli Uluslararasi Ogrenci Dernedi is birligiyle Kocaeli Universitesi biinyesinde 

egitim yillarini noktalayan 50 uluslararasi 6grencimize Leyla Atakan Kultiir Merkezi'nde 12 Ekim 
2021 Sali giinti gerceklestirilen programla plaket ve Turk bayragi hediye edilmistir. 

Ulke Tanitim Giinleri 

Leyla Atakan Kiltiir Merkezi'nde 02 Aralik 2021 tarihinde 200 kisinin katilimiyla, Belediyemiz ve 
Kocaeli Uluslararasi Ogrenci Dernegi'nin ortak diizenledigi Kazakistan biiyiikelcisinin konuk oldugu 

“Kazakistan'in Bagimsizliginin 30. Yili Programi” Ulke tanitim giinleri basligi altinda gerceklesmistir. 

Hos Geldiniz Program 

Kocaeli'ye yeni gelen uluslararasi 6grencilerimize belediyemizi tanitmak, hali hazirda Kocaeli 

Universitesi'nde egitim gérmekte olan uluslararasi 6grencilerimizle tanismalarini saglamak, ilimize 
adapta olma sireglerini kolaylastirmak amaciyla Antikkapi Restoran'da gerceklestirilen programa 

1.000 kisi katiImistir. 
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Bi’ Diinya Bilgi 

ilkokul, ortaokul ve lisede 6grenim géren dgrencilerle uluslararasi 6grencilerimizin bir araya geldigi 
bu programla uluslararasi Ogrencilerin Ulkeleri hakkinda hazirladiklar! sunumlar aracilig! 

6grencilerin farkli kiiltiirle tanigmalarina olanak saglanmaktadir. Derince Yunus Emre ilkokulu'nda 
diizenlenen programla 80 6grenciye ulasilmistir. 

Kocaeli Afrikali Ogrenciler Birligi Secimleri 

Afrika kitasinin farkli tlkelerinden gelip egitim géren uluslararasi 6grencilerimizin segim program, 
belediyemizin Geng Mekan binasinda kendilerine sunulan ikramlarla 30 6grenci ile gergceklesmistir. 

E-GENCLiK 

E-Genglik kendini sosyal medyada ifade eden, internet ve akilli cihazlar araciligiyla sosyallesen, 

bilgiye ulagsmada birincil kaynak olarak arama motorlarini g6ren ve boyle sinirlari belirsiz bir ortamda 
kaynag! belirsiz sayisiz igerige maruz kalirken benligini, degerlerini ve dUsiince diinyasini 

sekillendirmeye calisan Ulkemiz gengligine yerinde yani sanal alemde ulagsmakta ve kilavuzluk 
etmektedir. 

TEKNOFEST 2021 

Belediyemiz Teknoloji Atélyelerinde ulusal yarismalara katilan 6grenci kuliiplerine ait toplamda 14 
teknoloji takimina hizmet binasi, malzeme tedarigi, lojistik, 3D Yazicilar, altyap! ve ulasim 

konularinda destekler verilmistir. Teknoloji atolyelerinden 234 6grenci faydalanmistir. 

Bu kapsamda 21-26 Eyliil 2021 tarihlerinde istanbul'da diizenlenen TEKNOFEST 2021'de (Havacilik 
Uzay ve Teknoloji Festivali) final etaplarinda yarismaya hak kazanan 11 teknoloji takiminin Bursa, 

Aksaray, Kocaeli ve istanbul illerindeki organizasyonlara katilimlarina ulasim ve lojistik noktalarinda 
destek verilmistir. 
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E-GENGLIK AKADEMI 
Karikatir Atolyesi 

Karikatir Atdlyesinde karikatir alaninda espri bulma, kurgulama, eskizleme ve cizim 

yontemlerinden, mizah dergiciligine ve mizanpaj uygulamasina, dijital ¢izim ve teknikleri- 

renklendirmeleri, kagit Uzerinde renklendirme (suluboya, ecolin, vb.), her tirlii mecra icin (sosyal 

medya, web vb.) karikatiir iretimine kadar alaninda uzman cizer-karikatiiristten egitimler verilmistir. 

Teorik ve pratik egitimi alan 6grencilerimiz, 6grendikleri bilgilerle karikatiirist olma noktasinda. 

Siber Giivenlik (Etik Hacker) Egitimi 

Kocaeli Buytiksehir Belediyesi E-Genclik Akademi biinyesinde k6tii niyetli bilgisayar korsanlarina 
karst iyi niyetli bilgisayar uzmanlarinin yetistirildigi Siber Givenlik Egitimi diizenlenmistir. Egitim 

sirasinda katilimcilara ig hayatlarinda karsilagacaklari sizma testi ihtiya¢g ornekleri, sik rastlanan 
acikliklar ve bunlarin nedenleri, kullanilan araglarin kullandigi teknikleri ve diger profesyonel sizma 

testi deneyimleri aktarilmistir. Siber GUvenlik Egitiminden 110 6grenci faydalanmistur. 

Medya Okulu Egitimi 

E-Genglik Akademi Medya Okulu Egitimi kapsaminda geleneksel ve yeni medyanin farklari ve ortak 
yanlari, medyada algi ve cerceveleme egitimi verilmistir. Egitimin devaminda isin mutfadgi ile ilgili 

alaninda uzman yonetmen, goriintU yGnetmeni ve montaj sefi tarafindan Temel Yonetmenlik Egitimi, 
Kurgu ve Estetik, Kamera-Isik-Ses ve montaj teknikleri hakkinda detayli egitimler verilmistir. Ayrica 

egitimin son giiniinde tnlu bir Youtuber tarafindan Hiz ve Z kusagi hakkinda egitim verilmistir. 

Youtube Atolyesi 

Youtube (Dijital icerik, Sosyal Medya Yayincilig!) Atélyesinde sosyal medya alaninda alg! 
yonetiminden medya okuryazarligina, igerik Uretiminden donanim kullanimina, kurgudan tsik ve ses 

kullanimina kadar alaninda uzman kisilerden ve akademisyenlerden egitimler verilmistir. Teorik ve 
pratik egitimi alan 6grencilerimiz, 6grendikleri bilgilerle kKendi kanallarini kuracak ve Video Uretim 

Projesi icin sahaya cikarak deneyim kazanmislardir. . Youtube atélyesinden 30 dgrenci 
faydalanmistir. 
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E-SPOR 

Espor bransi, Belediyemiz ve Kagitspor ortakligiyla kendine ait bir sekt6r halini almis olan Esporun 

Turk gencligi arasinda kontrollii ve dengeli bir bigimde yayginlagmasina katkida bulunmak amaciyla 
kurulmustur. Bu kapsamda yiriitiilecek Espor faaliyetleri Kagitspor biinyesinde kurulan Kagitspor 

Espor elektronik spor kullibii ile ortaklasa gerceklestirilmektedir. Bu kapsamda bir yandan 
profesyonel Espor faaliyetleri gerceklestirilirken bir yandan da akademi takimlari kurularak genglerin 

Espor ile ilgilenmelerinde kilavuzluk etmek amagclanmistir. 

Zula Akademi Takim! 

Belediyemizce 2021 yilinda diizenlenen Kocaeli Zula Turnuvasi'na katilan oyuncular igerisinden en 

yeteneklileri gozlemlenerek KBB Kagitspor Espor Akademi takimi kadrosu kurulmustur. Zula Rekabet 
Ligi Turnuvasinda 1024 takim iginden KBB Akademi Takimimiz, son 8 takim iginde bulunarak, geyrek 

finale cikilmistir. Bu galibiyetin ardindan oyuncularimizdan Yigitcan Efe'nin actigi Dlive Canli yayinini 
anlik olarak 250 kisi tarafindan izlenerek Belediyemizin gengler icin hayata gecirdigi projeler 

tanitilmistir. 

Valorant Oyuncu Secmeleri 

Espor platformlarinda Belediyemizin ismini duyurmak ve yetenekli gencglerimize destek olmak 

amaciyla kurulan “Dijital Kilavuz" Valorant takimimiz, 20 Temmuz 2021 Sali giinii Valorant 
Champions Tour 2021'de ilk magina cikarak, Espor diinyasinin en iddiali organizasyonlarindan biri 

olan sampiyonada dev rakipler ile mucadele etmistir. 

Kocaeli Tiirkiye Ligi Pubg Mobile Turnuvas! 

Belediyemizin organize ettigi Pubg Mobile Kocaeli Turkiye Ligi 8 - 30 Agustos 2021 tarihleri arasinda 
Tirkiye'nin en basarili 20 Espor kuliibiintin katilimlari ile gergeklestirilmistir. Turnuvaya Kocaeli 
ilinden 65 takim (325 oyuncu) toplamda 274 takim (1370 oyuncu) katilim gdstermistir. Belediyemizce 
cevrimici yapilan turnuvanin sosyal medya paylasim etkilesimi 55 bin kisiye ulasmistir. 

GENGLIK KAMPLARI 

Her seviyede 6grencilere okguluk, paintball, dekatlon, matrak, macera parkuru, doga yirtyusleri, 
Orman KaAsifleri Atélyesi ve Akil Oyunlar! Atdlyesi gibi birgok eglenceli ve egitici aktiviteleri dogal 
ortaminda sunan genglik kamplarimizdan Bilgievi, Akademi Lise, Akademi Universite, Uluslararasi 

OGrenciler, Milli Egitime Bagli Okullar, Universite Ogrencileri, Kredi Yurtlar Kurumu 6grencileri basta 
olmak Utizere genglik ile ilgili faaliyet ydriiten vakif, dernek, sivil toplum kuruluslari ve amat6r spor 

kulupleri istifade etmektedir. 2021 yilinda 190 kurumdan 12.688 katilimc! kamplardan yararlanmistir. 
Kamplarimizda gorevli 17 kadin, 13 erkek olmak Uzere toplam 30 genglik liderlerimiz bulunmaktadir. 

Dirilis 1 Genglik ve Spor Kamp! 

Toplam 26 adet bungalov ev bulunmaktadir. Toplam yatak kapasitesi 208 kisidir. Evler igerisinde 
tuvalet ve banyo mevcuttur. 2017 yili igerisinde ingsasi tamamlanmistir. Kamp igerisinde; 1 adet 

yemekhane, 1 adet mescid, 1 adet lider evi, 1 adet idari bina, 1 adet umumi tuvalet bulunmaktadir. 
2021 yilinda 45 kurumdan 3.252 kisi kamplarimizdan faydalanmistir. 
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Dirilis 2 Genglik ve Spor Kamp 

82 adet bungalov ev bulunmaktadir. Toplam 328 kisi yatak kapasitesi vardir. 2016 yill igerisinde 
insas! tamamlanmistir. Kamp icerisinde; 1 adet yemekhane, 1 adet mescid, 1 adet lider evi, 1 adet 
idari bina, 2 adet tuvalet ve banyo, 4 adet misafir evi, 1 adet depo vardir. 2021 yilinda 55 kurumdan 
4.520 kisi kamplarimizdan faydalanmistir. 

Dirilis 3 Hiima Hatun Genglik ve Spor Kamp! 

Kadin kampi olarak kullanilmaktadir. 2018 yilinda faaliyet gegmistir. Toplam 81 adet ev 

bulunmaktadir. Toplam kapasite 162 kisidir. igerisinde 200 kisilik yemekhanesi, 100 kisilik konferans 
salonu ve 50 kisilik toplanti salonu mevcuttur. Biri 60 m2, digeri 175 m? olan iki adet cok amagli spor 

salonu vardir. icerisinde aerobik, zumba, jimnastik, step, pilates, masa tenisi, satrang, dart aktiviteleri 
ve cesitli zeka oyunlar! oynanabilmektedir. Kampta Ug adet yuzme havuzu mevcuttur. 28 m? iki adet 
cocuk havuzu ve 432 m? acik yizme havuzu bulunmaktadir. 2021 yilinda 32 kurumdan 2.461 kisi 
kamplarimizdan faydalanmistir. 

Kumcagiz Genclik ve Spor Kamp! 

Kentimizde yasayan egitim ve spor alaninda basar1 elde etmis genglerimize hizmet vermek amaciyla 
kullanilmaktadir. Toplam 24 adet ev bulunmakta ve ayni anda 96 kisi misafir edilebilmektedir. Toplam 
24 doniim arazi izerine kurulmus bir tesis olup 2021 yilinda 28 kurumdan 1.718 kisi kamplarimizdan 

faydalanmistir. 

Kerpe Genclik ve Spor Kamp! 

Kentimizde yasayan egitim ve spor alaninda basar1 elde etmis genclerimize hizmet vermek amaciyla 
kullanilmaktadir. Toplam 12 adet ev bulunmakta ve ayni anda 44 kisi misafir edilebilmektedir. Toplam 
12 doniim arazi Uizerine kurulmus bir tesistir. 2021 yilinda 17 kurumdan 441 kisi kamplarimizdan 

faydalanmistir. 
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TO/PH.2.2.1 Gocuklarimiza ve genglerimize bilim ve teknoloyi ile ilgili 
egitimler vermek, etkinlikler dizenlemek. 

KODELI 

Belediye 4,0 olarak ifade edebilecegimiz yeni belediyecilik déneminde insanimizin taleplerine 
kapsamli, kurumsal ve nitelikli c6zUmler Uretiyor; genclerimizin kodlama, inovatif akil ve kontinental 

zekayla yetismesi icin 6zel imkanlar hazirliyoruz. 

Dijital agin sagladigi refahi insani merkeze alarak belediye hizmetlerimize uyarliyoruz. Dijital refah 
ve konforu belediye hizmetlerimizle insanimiza ulastirmak ve mutlulugu kente yaymak igin “Gonil 

Belediyeciligi" ilkesiyle hizmet Uretiyoruz. Cumhurbaskanimizin liderliginde ilerleyen Biyiik 
Turkiye'nin; sanayideki amiral gemisi Kocaeli'nin birikimini; bilgi teknolojilerine dénistirmek en 

biiyUk hedefimiz. 

Geleneksellesmis sanayiyi, ileri teknolojiye doniistiirme yoniinde tesvik ederek, genclerimizi 
yenicagin talep ettigi niteliklerle donatmay! amaclayan KODELi Kodlama Atdlyeleri ile sanayi kenti 

Kocaeli’nde egitim alan 6grencilerin robotik kodlama alaninda kendilerini gelistirmeleri saglanarak, 
Cumhuriyetimizin 100. yilinda ihtiyaglar dogrultusunda kendi yazilimlarini gergeklestiren yetenekli 

ogrencilerin yetistirilmesi amacglanmaktadir. 

2019 yilinda baslanan proje kapsaminda, 2019-2020 egitim yilinda; 97 okul (43 ortaokul, 52 lise), 
2020-2021 egitim yilinda; 98 okul (43’t lise ve 55'i ortaokul), toplamda da 195 okula (98'i ortaokul, 
95'i lise) KODELI Robotik Kodlama Atolyesi kurulumu gerceklesmistir. 
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KOCAELI BILIM MERKEZI 

Algi ve Gerceklik, Dinamik Dunya, Bilimin Sultanlari ve Su Alani Galerisi olmak Uzere 4 ayri galeri alan, 
Bilim insanlari Sergisi, PUF (Proje Uretim Fabrikast) Laboratuvari, Sanayi 4.0 Mucit Diinyasi 
Laboratuvari, Atolye alanlari, Bilim Sahnesi ve Bilim Kafe gibi béliimlerden olusan Kocaeli Bilim 
Merkezini 2021 yilinda 123.860 kisi ziyaret etmistir. Gergeklestirilen 292 atdlyede 3.139 kisi 
egitimlere katilim saglarken, gerceklestirilen 8 etkinlige katilan kisi sayisi 7.990'dur. 

Kocaeli Bilim Merkezi Etkinlikleri ve Atolye Caligsmalari 

Haftalik Atolyeler 

89 farkli konuda 1.410 okul 6ncesi ve ilk6gretim 6grencisinin katilimi ile donisimlii olarak her hafta 
sonu atélye calismalari gerceklestirilmistir. 
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Sanayi 4.0 Mucit Diinyasi Laboratuvari 

Mucit Diinyas! Laboratuvarinda Arduino Yazilim Egitimi, Scratch Oyun Kodlama ve Robot Kontrol 
Egitimi, Makey Makey Elektronik Devre Egitimi, intel Edison Mikro Denetleyici Yazilim Egitimi, 3D 

Tarayict ile 3D triin tarama ve dijital ortama aktarma egitimi, 3D Tasarim ve Uriin ciktisi alma egitimi 
ve 3D Kalem ile Uriin Tasarlama EGitimleri verilmektedir. 

2021 yilinda 7-70 yas araligindaki bireysel katilimcilar, okul gruplari ve 6Gretmenlere y6nelik olarak 
20 egitimde 260 kisiye egitim verilmistir. 

Cevrimigi Egitimler 

Pandemi stirecinde cevrim ici olarak gerceklestirilen 127 egitimde 1.434 6grenci egitim almistir. 

Proje Uretim Fabrikasi (PUF) 

KODELI Projesi kapsaminda Kocaeli Bilim Merkezi biinyesine katilan Proje Uretim Fabrikast Ileri 

Diizey egitim laboratuvarinda 3 aylik siireler ile gerceklestirilen 4 egitime 35 Ogrenci katilim 
saglamistir. 

TUBITAK 4004 - Doga Egitimi ve Bilim Okullari-Kocaeli'deki Okul Digit OGrenme Ortamlarinda Bilim 
Egitimi Uygulamalar! 

  
Kocaeli Bilim Merkezi ev sahipliginde TUBITAK ortakligiyla ve Ormanya, SEKA Kagit Miizesi, ISU 
isbirligiyle gergeklestirilen etkinlik 16-21 Agustos tarihlerinde 40 Fen Bilimleri Ogretmen adayinin 

katilimi ile gergeklestirilmistir. 
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21-26 Eylul TEKNOFEST 

Bu yil 21-26 Eylil tarihlerinde Atatiirk Havalimani'nda gerceklestirilen TEKNOFEST Havacilik, Uzay 
ve Teknoloji Festivali'nde gerceklestirdigimiz atdlyelere 2.000 kisi katilim saglamistir. 

Yaz Etkinlikleri 

Kocaeli Biyiksehir Belediyesi tarafindan diizenlenen Yaz Etkinlikleri kapsaminda 
gerceklestirdigimiz atolyelere 2.100 kisi katilim saglamistir. 

TUBITAK 2. Kutup Senligi 

1 Aralik tarihinde TUBITAK tarafindan diizenlenen 2. Kutup Senligi'nde gerceklestirdigimiz 

etkinlerimize 400 kisi katilim saglamistir. 

KODELI Ogretmen Egitimleri 

KODELI projesi kapsaminda laboratuvar kurulan okullardaki 200 6gretmene robotik kodlama egitimi 

verilmistir. 

Bilim ve Teknoloji Haftasi Etkinlikleri 

8-14 Mart tarihleri arasinda Bilim ve Teknoloji Haftas! kapsaminda Gebze bdlgesinde 8 okulda 
gerceklestirilen etkinliklere 2.400 kisi katilim saglamistir. 

Konya Bilim Festival 

7-10 Ekim tarihlerinde Konya'da diizenlenen bilim festivalinde gerceklestirdigimiz atdlyelere 600 kisi 
katilim saglamistir. 

Yaslilara Saygi Haftasi etkinligi 

18-24 Mart Yaslilara Saygi Haftas! kapsaminda gerceklestirdigimiz etkinlige 250 kisi katilim 

saglamistir. 

SEKA KAGIT MUZESi 

SEKA Kagit Miuzesi, ziyaretciyi odagina alan, Tirkiye’nin en biytik endtistriyel mirasinin miizeye 
déniisiim projesidir. Mize, farkli yas gruplarindan olusan ziyaretgileri igin gagdas bir sergileme 

yaklasimryla unutulmaz bir deneyim sunmaktadir. 

Kagit Miizesi'nde, alanin arkeolojik gecmisi, Kagit Fabrikasi'nin Uretim stireci, SEKA galisanlarinin 
gunlik yasami, sosyal hayati ve Kagitspor gibi konular islenirken SEKA'lilarin anilarina da yer 

verilmektedir. Ayrica 16 farkli atélye ile ziyaretcilerine hizmet etmektedir. 

Tirkiye'nin ve diinyanin en biiyiik kagit miizesi olan SEKA Kagit Miizesi 12345 m2'lik alan, 4 kat, 18 
salon, 443 belge, 329 obje ve 115 tane vitrin bulunmaktadir. 2021 yilinda 81.827 kisi ziyaret etmistir. 
Gerceklestirilen 22 atolyede 770 kisi egitimlere katilim saglarken, gerceklestirilen 10 etkinlige katilan 
kisi sayis! 4.943'dir. 
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SEKA Kagit Mizesi Etkinlikleri ve Atolye Caligsmalari 

Grup Atolyeleri 

Bazi gruplara mize ziyareti sirasinda gerceklestirilen 22 El Yapimi Kagit Atolyesi etkinligine 770 kisi 
katilim saglamistir. 

Yaz Etkinlikleri 

Kocaeli Biytiksehir Belediyesi tarafindan diizenlenen Yaz Etkinlikleri kapsaminda 

gerceklestirdigimiz atolyelere 3000 kisi katilim saglamistir. 

3 Aralik Diinya Engelliler Gini Etkinligi 

3 Aralik Diinya Engelliler glint’ kapsaminda gerceklestirilen farkindalik etkinligine 45 kisi katilim 

saglamistir. 

  
Ogretmen Goziiyle Kocaeli 

24 Kasim tarihinde Kocaeli il Milli Egitim Miidiirliigii isbirligi ile dizenlenen resim ve sanat etkinligi 
25 ogretmenin katilimi ile gerceklestirilmistir. 

TUBITAK 4004 — Yapay Zeka Caginda Ses ve Miizik Projesi 

13 Ekim tarihinde TUBITAK ortakligi ile diizenlenen ve Kagit Miizesi makine sesleri iizerinde 
calismalar ile gergeklesen proje 60 6grencinin katilimi ile tamamlanmistir. 
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Kocaeli iklim Elcileri Atik Y6netimi Projesi 

15 Eylul tarihinde AB Turkiye Delegasyonu ve Bilim Virtist ortakliginda yurtittlen Geg Olmadan 

projesi kapsaminda, Kocaeli ili Iklim Elgileri adaylari 70 kisi ile projeye katilim saglamistir. 

  
TUBITAK 4004 - Doga Egitimi ve Bilim Okullari - Kocaeli'deki Okul Dis 
Ogrenme Ortamlarinda Bilim Egitimi Uygulamalari 

18 Agustos tarihlerinde Kocaeli Bilim Merkezi ev sahipliginde TUBITAK ortakligiyla diizenlenen 
projede gerceklestirilen atdlye calismalarina 40 Fen Bilimleri 6gretmen aday! katilim saglamistir. 

Kocaeli’de Sanayi ve Doganin Kardesligi Projesi 

25 Haziran tarihinde izmit BILSEM ortakligi ile diizenlenen etkinlik 30 6gretmenin katilimi ile 
gerceklestirilmistir. 

Babalar Gini Etkinligi 

20 Haziran tarihinde KBB Halk Kiituphanesi ortakligi ile diizenlenen etkinlik 45 kisinin katilimi ile 
gerceklestirilmistir. 

18 Nisan Kagitgilik Gini Etkinligi 

18 Nisan Kagitgilik Gini kapsaminda diizenlenen etkinlik 200 kisinin katilimt ile gergeklestirilmistir. 

Evde Yapalim Etkinlikleri 

Pandemi siirecinde sosyal medya Uzerinden gerceklestirilen Evde Yapalim isimli atélye calismalari 

ile 1.428 kisiye erisilmistir. 
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SEKA KULTUR ALANI ETKINLIK VE FAALIYETLERI 

Balkan Kiltir Evi, Azerbaycan Haydar Aliyev Kultur Evi, Mevlevi Evi, Kuzey Kafkas Dostluk ve Kultur 
Evi, Gaziler Kiltiir Evi, ThOkGli Imre Ani Evi (Macar Kiltiir Evi) ve Onder Genglik Ve Egitim Merkezinde 

yapilan etkinlik ve faaliyetlere toplamda 11.603 kisi katilim go6stermistir. 

TO/PH.2.3.1 Kocaeli Kent Markasina, kent kimligine uygun sporlara katki 
uretmek uzere Spor Kenti Kocaeli Programini baslatmak ve 2021 yilinda 
440 amator spor kuliibiinti desteklemek. 

UCRETSIZ SPOR OKULLARI 

Ucretsiz Spor Okullar! Projesi kapsaminda cocuklarimiza spor kiitiirti ve sevgisi olusturmak, onlari 
spora yonlendirmek, zararli aliskanliklardan uzak tutmak, ahlakli ve vatan sevgisi dolu bireyler olarak 

yetismelerini saglamak amaclanmaktadir. Ucretsiz Spor Okullarina katilan yetenekli 6grenciler 
tespit edilerek Kocaeli Buyliksehir Belediyesi Kagitspor Kullibiine lisansli sporcu olmalari amaciyla 

yonlendirilme saglanmaktadir. 2020-2021 Doénemi caligsmalart pandemi déneminde Zoom 
iizerinden ve acik alanlarda yapiImistir. 2021-2022 Yili Kig Donemi Ucretsiz Spor Okullari 12 ilgede, 9 

bransta atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, glires, masa tenisi, satrang, voleybol, yiizme 
olmak uzere hizmet vermektedir. Kis d6nemi spor okullar! 97 tesiste 142 personel ile hizmet vermeye 

devam etmektir. Kis d6nemi Spor Okullari 23.942 6grenci katilimi ile devam etmektedir. 

SPORTAM (SPORCU SAGLIGI PERFORMANS TEST VE ANALiZ MERKEZi) 

Bireysel ve takim sporcularinin sportif performans diizeylerinin 6zel test ve d6lcimlerle belirlendigi 

bir merkezdir. Bu merkezde sporcularin performans olciimlerinin yaninda antrenman plan ve 

programlarinin dizenlenmesine rehberlik edilmektedir. SPORTAM'da 2021 yilinda toplam 626 test 

yapiImistir. 
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ATLI EGITIM MERKEZi 

Atli Egitim Merkezimizde Hollanda, Alman, Haflinger, Midilli, Poni cinslerinde toplam 7 at ile hizmet 

verilmektedir. 2021 yilinda 2.326 katilimciya hizmet verilmistir. 

SPOR SOLENI 

Sporseverlerin yogun ilgi gosterdigi programda cesitli spor dallarinda aktiviteler dizenlenmistir. 

Tum ilgelerde gerceklestirilen Spor Sdleni'nin ilki Basiskele'de yapilmistir. Spor Sdleni Ayak 

Tenisi'nin yani sira Masa Tenisi, Eglenceli Atletizm, Floor Curling ve cocuk aktiviteleri gibi oyunlardan 

olusmaktadir. Etkinlik herkesin eglenmesi, spor yapmasi ve cocuklarin oynayip doyastya hos vakit 

gecirebilmesini amacglamaktadir. Tim etkinliklerin Ucretsiz oldugu sd6lende sporcular yeteneklerini 

sergileme firsati bulmaktadir. 

SPOR SURASI 

Kent Politikalari ve Arastirmalar! Merkezi (SURA) tarafindan organize edilen sura Oncesinde 
Kocaeli'nde yasayan ve spor ile ilgili olan 2.500 kisiye anket uygulanmistir. Ankette katilimcilara 

“Spor Kenti Kocaeli” yolculugunda yasanan sorunlar, yapilan yaptirimlar ve yapilmasi gerekenler 

sorulmustur. Belediyemiz, Kocaeli kent yagami ve spor, okul sporlari ve altyap!, kamu spor yatirimlar! 

ve 6zel spor isletmeleri, spor turizmi, doga sporlari, su sporlari engelliler ve spor, spor kuliipleri, e- 

spor konular! masaya yatirilmistir. Sura ve galistaydan elde edilen verilerin uzman bilim insanlarit ile 

eylem planina d6niismesi ve kentin spor master plant hazirlanmasi amaclanmisttr. 

AMATOR SPOR KULUPLERINE DESTEK PROGRAMI 

Kocaeli Kongre Merkezi'nde diizenlenen program ile 467 amator spor kullibiine nakdi yardimda 

bulunulmustur. Belediyemiz 2 yilda amator spor kuliiplerine tesis yapimlari, ayni ve nakdi 

yardimlarla toplamda 100 milyon TL destek saglamistir. Dereceye giren takimlara esofman takimI, 

spor ayakkabi, tisort hediye edilmistir. 
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TO/PH.2.4. 1 Sehrimizdeki spor organizasyonlarinin, genglik etkinliklerinin 

etkisini ve erisilebilirligini artrrmak ve 2021 yilinda 8 organizasyon 

diizenlemek. 

IZCILIK VE DOGA SPORLARI 

izcilik ve Doga Sporlari Kocaeli'de yapilabilecek her tiirlii doga sporunu 7'den 70’e yayginlastirmak, 

doga sporlarina tesvik etmek, 6zendirmek, ulusal-uluslararas! organizasyonlari sehrimize cekerek 

doga turizmini canlandirmak ve ilimizi doga sporlarinda, sporun merkezi haline getirmek amaciyla 

izcilik, motosiklet sporlari, otomobil sporlari, dagcilik sporlari, oryantiring, kayak sporlari, geleneksel 

okculuk, bisiklet sporlar! ve hava sporlar! olmak Uzere 9 bransta destek saglanmis olup birgok 
faaliyet, organizasyon ve yarisma yapilmistir. Belediyemizin diizenledigi ayni ve nakdi destekler ile 

yapilan organizasyonlarimizdan doga sporlart branslarinda 3.847 sporcu ve 33.850 ziyaretgi 

faydalanmistir. 

KOCAELI 14 YAS ALTI ORYANTIRING YARISMASI 

Belediyemizin destekleriyle 14 yas alti Oryantiring yarismasi 27 Subat 2021 tarihinde Kocaeli Fuar 

Alaninda diizenlenen miisabakalara, 9 kategoride 46 sporcunun katilimiyla gerceklestirilmistir. 

TURKIYE ENDURO SAMPIYONASI 1. AYAK YARISLARI 

Belediyemiz ve Turkiye Motosiklet Federasyonu is birligi ile Turkiye Siper Enduro Sampiyonasi 5-6 

Haziran 2021 tarihleri arasinda Kocaeli’nin Kartepe ilcesinde bulunan Kartepe Motocross ve ATV 

parkurunda TMF'ye bagli lisansli 85 profesyonel sporcu katilimiyla tamamlanmisttr. 
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SPOR SOLENi VE AYAK TENISI TURNUVASI 

Spor Séleni, Omer Tiirkcakal Bulvari iizerindeki Vinsan Acik Cim Saha'da_ yapilmistir. Spor 

sdleninde, ayak tenisi sampiyonasinin yan! sira masa tenisi, eglence atletizm, floor curling ve cocuk 

aktiviteleri de yapiImistir. 

TURKiYE PiST SAMPIYONASI 3. AYAK YARISLARI 

Belediyemizin katkilariyla Kocaeli Otomobil Sporlari Kulitibti (KOSDER) tarafindan 2021 Tiirkiye Pist 

Sampiyonas! ikinci ayak yarislari, 14-15 Agustos tarihlerinde TOSFED Korfez Yaris Pisti'nde Maxi ve 

Stiper grup olmak izere iki ayri kategoride toplam 31 sporcunun katilimiyla dizenlenmistir. 

TURKIYE KARTING SAMPIYONASI 6.AYAK YARISLARI 

Belediyemizin katkilariyla organize edilen 2021 Turkiye Karting Sampiyonasi Ucuncl ayak yarislari, 

14-15 Agustos tarihlerinde TOSFED Korfez Karting Pisti'nde kosulmustur. 5 ayri kKategoride toplam 

41 sporcunun start aldigi organizasyonda, Cumartesi ilk yarislar Pazar giinii de ikinci ve Ugiincil 

yarislarin ardindan podyuma cikmaya hak kazanan sporcular ddillerini almistir. 

KOCAELi DOGA SPORLARI VE DOGAL YASAM FESTIVALI 

3-4 Temmuz tarihleri arasinda iki gin suren Kocaeli Doga Sporlari Festivali Seka Kamp alaninda 

10.000 kisinin katilimiyla gerceklestirilmistir. Festivalin sergi alanlarinda doga sporlari ve dogal 

yasam konseptine uygun atdlyeler olusturulmustur. Bu alanda konusunda uzman kisiler “Dogal 

Yasamin Zenginlikleri ve Dogada Yasam" gibi etkinlikler ve atélyeler yapilmistir. iki giin siiren 

festival boyunca, doga sporlar! alaninda uzman kisiler ve sosyal medya fenomenleri tarafindan 

branslara yonelik deneyim ve icerik hakkinda s6éylesiler gerceklestirilmistir. Sapanca Goli 

kenarindaki Seka Kamp alaninda yapilan festivalde su sporlari gosterileri de yer almistir. 
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TURKiYE ENDURO VE ATV SAMPiYONASI 2. AYAK YARIS! 

Belediyemiz ve Turkiye Motosiklet Federasyonu isbirligi ile 28-29 Agustos 2021 tarihinde 
diizenlenen Turkiye Enduro ve ATV Sampiyonas! 2. Ayak Kocaeli Yarisi Kartepe ilcesi Masukiye 
mahallesinde bulunan Kartepe Enduro, Motocross-Atv Parkurunda gerceklestirilmistir. Turkiye 
Enduro ve ATV Sampiyonas! 2. Ayak yarislar! 76 motosiklet sporcusu ve 23 ATV sporcusu olmak 
uizere 99 sporcunun katilimiyla yapilmistir. 

ULUSLARARASI EFFICIENCY CHALLENGE ELEKTRIKLi ARAG YARISLARI 

Belediyemizin ve Kocaeli Otomobil Sporlari Kuliibti (KOSDER) katkilariyla TUBITAK tarafindan bu yil 
on yedincisi diizenlenen Uluslararasi Efficiency Challenge Elektrikli Arag Yarislari ile bu yil ilk kez 

diizenlenen Liseler Aras Efficiency Challenge Elektrikli Arag Yarislari, 31 Agustos - 5 Eyliil 2021 
tarihleri arasinda izmit Kérfez Yaris Pisti'nde gerceklestirilmistir. Alternatif ve temiz enerji 

kaynaklarinin otomotiv sanayisinde kullanimini yayginlastirmay! amaclayan yarislara 65 Universite 
takimiile 36 lise takimi katilmistir. 

TURKIYE ENDURO SAMPIYONASI 4. AYAK YARISLARI 

Belediyemiz ve Turkiye Motosiklet Federasyonu is birligi ile 2-3 Ekim 2021 tarihinde diizenlenen 

Turkiye Enduro Sampiyonasi 4. Ayak Kocaeli Yaris! Kartepe ilcesi Masukiye mahallesinde bulunan 
Kartepe Enduro, Motocross-ATV Parkurunda gerceklestirilmistir. Turkiye Enduro 4. Ayak yarislari 30 

sporcunun katilimiyla yapilmistir. 

JWOC GENGLER DUNYA ORYANTIRING SAMPIYONASI 

Ulkemizde ilk defa gerceklestirilen ve Kocaeli’nin ev sahipligi yaptigi Gencler Diinya Oryantiring 

Sampiyonasi'na 30 tlkeden 138 erkek, 119 kadin, 76 antrenor ve idareci ekiplerle birlikte toplamda 
333 kisi katilim saglamistir. 4 Eyliil 2021, Cumartesi giinti izmit Kent Meydaninda gerceklestirilen 

acilis toreni ile sampiyona resmi olarak baslatilmistir. Yarismalar 5 Eyliil’de izmit'te gerceklestirilen 
Sprint Yarisi ile baslamistir. 6-7 Eyliil de Gebze Mudarli'da orta mesafe eleme/final yarisi yapilmistir. 

9-10 Eylil'de Gebze Denizli'de Uzun Mesafe ve Bayrak Yarisi gerceklestirilmistir. 10 Eyliil Cuma giini 
gampiyonanin en Gnemli etabi olan Bayrak Yarigi, Gebze Denizli'de gergeklestirilerek GdUl t6reni ile 
birlikte organizasyon sona ermistir. ae 

— 
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TURKiYE TIRMANMA SAMPiYONASI 4. AYAK YARIS! 

Belediyemizin katkilariyla 2021 Turkiye Tirmanma Sampiyonasi 5. ayagi olan Kartepe Tirmanma 

Yarisi, 12 Eylil Pazar giinii Kocaeli Otomobil Sporlari Kullibii (KOSDER) tarafindan 18 sporcunun 

katilimiyla gerceklestirilmistir. Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi katkilariyla 

organize edilen yaris, Derbent Beldesi Kartepe arasindaki 6 kilometrelik parkurda 3 cikis Uzerinden 

kosulmustur. 

TURKIYE PiST SAMPIYONASI 5. AYAK YARISLARI 

Belediyemizin katkilarityla Kocaeli Otomobil Sporlari Kulibti (KOSDER) tarafindan diizenlenen 2021 

Turkiye Pist Sampiyonasi 5. ayak yarislar! 06-07 Kasim tarihlerinde TOSFED K6rfez Yaris Pisti'nde 

gerceklestirilmistir. Maxi grupta 6, sper grupta da 17 olmak Uzere toplam 23 sporcu miicadele 

etmistir. 

TURKIYE KARTING SAMPIYONASI 8. AYAK YARISLARI 

Belediyemizin katkilartyla 2021 Turkiye Karting Sampiyonas! 8. ayak yarislar!, Kocaeli'deki TOSFED 

K6rfez Karting Pisti'nde tamamlandi. Kocaeli Karting Kuliibi (KO-KART) tarafindan diizenlenen 

yarislarda Mini kategoride 11, Formula Junior'da 6, Formula Senior'da 14 ve Formula Master'da 3 

olmak Uizere toplam 34 sporcu miicadele etmistir. 

KOCAELI RALLiSI 

1970 yilindan bu yana 38. kez diizenlenen ve bu yil Belediyemizin ana sponsorlugunda yapilan 

Kocaeli Rallisi 13- 14 Kasim 2021 tarihlerinde izmit- Kandira- Derince ilceleri sinirlari icerisinde 7 

etaptan olusmaktadir. Yarisma etaplari Umuttepe, ishakcilar, Cakmaklar ve Teksen bdélgelerinde, 

102,54 kilometre 6zel etap olmak izere toplamda 304,06 kilometre olan parkurda 73 ekipten 146 

sporcunun katilimi ile Kocaeli Rallisi yapiImistir. 14 Kasim 2021 Pazar gerceklestirilen 6dul t6reni ile 

birlikte yarismatamamlanmistir. 

IZCILERIMIZ ILE YURUYUS, TOPLANTI VE KAMPLAR 

Belediyemiz ve Kagitspor Kuliibii is birligi ile 2021 yili igerisinde izci adayl, izci lider adayl, izciler ve 

liderler ile doga yuirlyusleri, kamplar, lider ve Unite toplantilari, izci ve lider egitim programlari 4.000 

katilimciyla yapilmistir. Ulkemizde yasanan dogal afetlerde sosyal destek calismalari icin liderlerimiz 

gorev almistir. 

TURKIYE RALLIKROS SAMPIYONASI FINAL YARISLARI 

Belediyemizin ve Kocaeli Otomobil Sporlari Kuliibii (KOSDER) is birligi ile 2021 Demir Berberoglu 

Sezonu son organizasyonu olan Turkiye Rallikros Sampiyonasi Finali 25-26 Aralik tarihlerinde 

TOSFED KGrfez Yaris Pisti'nde gerceklestirilmistir. Belediyemiz destekleri ile olusturulan 1.500 metre 

uzunlugundaki yar! asfalt yari toprak parkurda coklu ¢ikis formatinda kosulan yarista 26 sporcu 4 ayri 

kategoride mucadele etmistir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

TUGVA YAZ OKULU KAPANIS PROGRAMI 

12 Agustos 2021 tarihinde TUGVA ile is birligi igerisinde TUGVA Yaz Okulu Kapanis Programi Seka 

Kamp alaninda gerceklestirilmistir. Programa yaklasik 2.000 6grenci katilim saglamistir. 

30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI KIRAG KONSERi 

30 Agustos Zafer Bayramini kutlamak amaciyla 29 Agustos 2021 Pazar giinti Gebze Metin Oktay 

Stadi'nda Kirag Konseri gerceklestirilmistir. Konsere yaklasik 10.000 kisi katilim saglamistir. 

AVRUPA HAREKETLILIK HAFTASI KOCAELI BISIKLET TURU 

Avrupa Hareketlilik Haftas! kapsaminda farkindalik olusturmak amactyla bisiklet turu 
diizenlenmistir. Derince Kent Meydani'nda toplanan sporcular ile Sekapark Ugurtma Tepesine kadar 

olan giizergahta yaklasik 6 km olan bir bisiklet turu yapilmistir. 

CUMHURIYET VE GENCLIK FESTIVALI 

29 Ekim Cumhuriyet Bayram! kapsaminda diizenlenen Cumhuriyet ve Genclik Festivali bu yil 27-28- 

29 Ekim 2021 tarihlerinde Sekapark alaninda gerceklestirilmistir. 3 giin siiren etkinlige giinliik 
ortalama 80.000 kisi katilmistir. 

ENGELLILER GUNU 

Diinya Engelliler Gini kapsaminda 3 Aralik 2021 tarihinde Eregli Cipali Konak'ta engelli ve engelsiz 
gencler bir araya getirilmistir. Programa 45 kisi katilmistir. 

 



www. kocaeli.bel.tr 

EDEBIYAT SERUVENI SOYLESISi - SELAHATTIN YUSUF 

Edebiyat Sertiveni Sdylesisi 16 Aralik 2021 tarihinde Cipali Konak'ta Selahattin Yusuf'un katilimiyla 
gerceklestirilmistir. Selahattin Yusuf'un “Eve Donemezsin" adli kitabini okuyan 45 6grenci ile program 
gerceklestirilmistir. 

27. OZEL YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI 

Toplamda fiziksel yeterlilik parkur milakatina giren 190 kursiyerimizden 135 kisi parkur sinavini 
basarlyla tamamlamistir. 16 kisi polis olmaya hak kazanmistir. Fiziksel mulakatta basari oranimiz 

%11'dir. Kurslarimizdan 223 kursiyer faydalanmistir. 

5'TE DEVRE 10'DA BITER 

Belediyemizin, genclere yaptig! organizasyonda Kocaelispor formasi, sapka, maske, atk; futbol, 
voleybol ve basketbol toplari hediye edilmistir. Etkinlik Arslanbey, Yukari Hereke Mahalleleri, Sekbanli 
Koyi, Arizli K6yi ve Vezirciftligi'nde gerceklestirilmistir. Yaklasik 200 kisi ile etkinlik 

gerceklestirilmistir. 

2. SIFA VEREN ELE VEFA FUTBOL SOLENi 

Sanayi Mahallesi Dogal Cim Futbol Sahasi'nda yogun emek ve fedakarliklarda bulunan saglikgilara, 

motivasyon amagli futbol etkinligi duzenlenmistir. 

2. SU SPORLARI FESTIVALI 

Festival, yelken, kiirek, ruzgar sOorfli, dragon boat, tiiplii dalis branslarinda gerceklestirilmistir. Flyboard 

gosterilerinin yapildigi festivalde karada plaj voleybolu ve plaj futbolu gdsteri maclari da 
gerceklestirilmistir. 
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PENTATLON VE TRIATLON TURKIYE SAMPIYONASI 

Turkiye Modern Pentatlon Federasyonunun faaliyet programinda yer alan Biathle-Triathle Turkiye 
Sampiyonas! ve Milli Takim Segmeleri Kocaeli'de yapiImistir. Kandira ilgesinde Kerpe Halk Plaji’ndaki 

modern pentatlonun alt yaris branslarindan biathle (kosu-ylzme-kosu) ve triathle (atis-yUzme-kosu) 
yarislari cesitliillerden 11, 13, 15 ve 17 yas alti 149'u kadin 308 sporcunun katilimiyla 3-5 Agustos 2021 
tarihleri arasinda gerceklestirilmistir. 

KOCAELI AGIK SU YUZME YARISLARI 

Kocaeli’nin mavi bayrakli sahillerinden biri olan Kerpe sahilinde gerceklestirilen Acik Su Yuzme 

Sampiyonasi'na, 24 kategoride 58 kuliipten 448 sporcu katilmistir. Yarisma 12'ser kategoride 11 yas, 
12 yas,13 yas 14-15 yas, 16- 17 yas, 18-19 yas 20-24 yas, 25-35 yas 36-45 yas 46-55 yas, 56-65 yas ve 

66+ yas kadin ve erkek yiiziictiler kategorisinde gerceklestirilmistir. 

13. SEKA PARK ALTIN KEMER YAGLI GURESLERi 

Kirkpinar'in yagayan efsanesi Ahmet Tasgi'nin onuruna Sekapark Er Meydani'nda diizenlenen 
organizasyona, 14 kategoride 1.000'e yakin giiresci katilmistir. 

ENGELSIZ DENIZ FESTIVALI 

Karamirsel ilcesi Eregli Kumyali Plaji'nda Engelsiz Deniz Festivali ger¢ceklestirilmistir. Festivalde ringo, 
rizgar sorfi, jet turu, yelkenli tekne turu, tekne turu ve yizme gibi birgok deniz aktivitesi yapiImistir. 
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YELKEN TROFESI 

Basiskele sahilinde 5 kategoride dereceye giren 19 sporcuya ve yarigmaya katilan tiim spor kuliibti 
temsilcilerine 6diller verilmistir. 

GEBZE BiNICILIK ENGEL ATLAMA YARISLARI 

Yarismalar 11 kategoride 100 sporcu ile gerceklestirilmistir. Dilovasi, Darica, Derince, CGayirova, 
Buyuksehir Belediyesi, Gebze Ticaret Odasi kupalar! duzenlenmistir. 

AVRUPA SPOR HAFTASI ETKINLIKLERI 

izmit Kent Meydani'nda yapilan organizasyonda floor curling, masa tenisi, sisme rodeo, sisme oyun 
parkuru, golf, guval yarisi, halat gekme, halk oyunlar! ve Karizma show etkinlikleri yer almistir. 

Organizasyon spor okullari, bilgievi 6grencileri ile ilkokul ve ortaokul 6grencilerine yonelik yapilmistir. 

IZMIT ATLI SPOR KULUBU BINICILIK YARISLARI 

Kocaeli Fuari igerisinde Atli Spor Tesisi'nde yapilan yarislara cesitli illerden 150 binici atlariyla 

katilmistir. Basiskele Belediyesi Baskanligi kupasi ile baslayan ilk giin yarislari, belediyemizin 
kupasiyla sona ermistir. 

GEBZESEM TANITIM PROGRAMI 

8 Ekim 2021 tarihinde tanitim program gerceklestirilen GEBZESEM'de bircok etkinlige ve gdsteriye ev 
sahipligi yapilmistir. Sisme Oyun Gruplari, Mini Golf, Bisiklet Paten Gosterisi, Ampiite Futbol Milli 

Takimi Gosteri Magi, Basketbol Karizma Sov; floor curling, karate, judo, masa tenisi, boks, fitness, 
taekvando, geleneksel okculuk, giires branslarinda etkinlikler gerceklestirilmistir. 

8. CUMHURIYET KOSUSU VE UGURTMA SENLIGi 

Sekapark'ta gerceklestirilen etkinlikte ayrica Ucurtma Festivali de gerceklestirilmistir. Yarismalarda ilk 
10'a giren kosucular, derecesine gore madalya ve para ile 6dillendirilmistir. 

HOCAM TOP SENDE 

ilimizdeki erkek 6gretmenlerimizin katildigi bir ayak tenisi turnuvasi ve kadin 6gretmenlerimizin 
katildigi bir bowling turnuvasi yapilmistir. Ayak Tenisi Turnuvasi'na 24 takim 144 6gretmen, Bowling 

Turnuvast icin 25 takim 125 6gretmen katilmistir. Toplam 269 6gretmen katilmistir. 

2. EQUIFUN, Pll, PIll, ENGEL ATLAMA MiNi LiGi 

Gebze Atl Spor Kuliibii Binicilik Tesisleri'nde yapilan yarismalarda kategori birincilerine kupa 6dulu 

verilmistir. Etkinlik 7 kategoride 75 sporcu katilimt ile gerceklestirilmistir. 

AVCILIK TRAP SAMPIYONASI 

Belediyemiz 2. Avcilik Sampiyonas! diizenlenmistir. Gok sayida avcinin bir araya geldigi sampiyonada 
tek kategori tizerinden degerlendirilme yapiImistir. Sampiyonada tek giin 75 atts, 50 atis ve final atisi 
seklinde gerceklesmistir. 

  

TO/PH. 2.5.1 2021 yili sonuna kadar 1 adet egitim ve spor tesisi projesini ve 
6 adet spor tesisi yapmmini tamamlamak. 

GEBZE iLGESi ALAETTIN KURT STADI SUNi GiIM SAHA DEGiSiMi 

Gebze ilcesindeki Alaettin Kurt Stadinin mevcut dogal cimi sékilerek yerine sentetik ¢cim hall, 
atletizm pistindeki halilar s6kiilerek EPDM kaplama tartan pist ile sulama ve aydinlatma sistemi 

yapiImistir. Ayrica, tribiin ig ve dis boyalari ile VIP tribiin koltuk yenilemesi gerceklestirilmistir. Proje 
tamamlanmis olup, proje kapsaminda 2021 yilinda 5.982.796 TLharcama gerceklestirilmistir. 

GEBZE ILGESI METIN OKTAY FUTBOL SAHASI 

Gebze ilcesindeki Metin Oktay Futbol Sahasinin 50x70 m Glciilerinde futbol sahasi, gevre duvari ve 
citleri, 264 kisi kapasiteli ¢gelik tribtin, aydinlatma ve sulama tesisati yapilmistir. Proje tamamlanmis 

olup, proje kapsaminda 2021 yilinda 2.459.536 TL harcama gerceklestirilmistir. 

DILOVASI iLGESi TAVSANCIL SALIH GUN SPORCU KAMP MERKEZI 

Dilovasi ilgesinde uygulanan proje kapsaminda 20 adet yatak odasi, idari ofisler gamasir odasi, 

yemekhane elektrik ve mekanik odalar yer almaktadir. Proje tamamlanmis olup, proje kapsaminda 
2021 yilinda 2.963.869 TL harcama gerceklestirilmistir. 

DERINCE ILGESi SENTETIK CIM FUTBOL SAHASI 

Derince ilcesindeki eski sentetik gim halt bertaraf edilerek, FIFA onayli yeni Sentetik Cim Hall ile 

dedistirilmistir. Proje tamamlanmis olup, proje kKapsaminda 2021 yilinda 1.545.827 TL harcama 
gerceklestirilmistir. 

DARICA iILGESi NENE HATUN SENTETIK GiM FUTBOL SAHASI 

Darica ilgesine FIFA Standartlarina uygun 45x90 m ve 60x90 m olcilerinde iki adet musabaka ve 
antrenman amagli sentetik gim futbol sahasi yapilmaktadir. Proje kapsaminda ¢alismalar devam 
etmekte olup 2021 yilinda 1.525.936 TL harcama gerceklestirilmistir. 

ROBOTIK KODLAMA SINIFLARI TADILATI 

Kocaeli genelinde belirlenen okullarda mevcut siniflarin bazilarinda kapi pencere degisimi, 98 adet 

sinifta ise zemin seramigi ve duvar boyasi yapilmistir. Proje tamamlanmis olup 2021 yilinda projeye 
261.708 TLharcama gerceklestirilmistir. 

DERINCE iLGESIi GENGLIK VE SPORCU EGiTIM KAMPI PROJESi 

Derince ilcesine, proje alani 57.800 m? ve toplam insaat alan! yaklasik 20.000 m? olan kompleks acik 
ve kapali spor tesis i yapilmasi planlanmaktadir. Kapali spor tesisleri igerisinde; basketbol ve 

voleybol sahasi, fitness salonu, cimnastik salonu, yizme havuzu, egitim ve sportam, idari bina, millet 
kiraathanesi ve yatakhane bulunmaktadir. Acik spor tesisleri igerisinde; 2 adet 40x 80 m futbol 

sahasi, 4 adet tenis kortu, 4 adet voleybol ve basketbol sahasi ve acik otopark yer almaktadir. 
Uygulama projeleri tamamlanmis proje kapsaminda 2021 yilinda 40.120 TL harcama 

gerceklestirilmistir. 

 



  

KANDIRA iLGESi YARI OLIMPiK 
YUZME HAVUZU 

Kandira ilgesinde toplam kapali alan 3.372 
m? olan yapida; yari olimpik dlciilerde 

ylzme havuzu, cocuk havuzu, 90 kisilik 

seyirci tribtinu, kafeterya, idare ofisleri, bay 
ve bayan fitness salonu ve tslak hacimler 
bulunmaktadir. Proje tamamlanmis_olup, 

proje kapsaminda 2021 yilinda 2.910.187 
TLharcama gerceklestirilmistir. 

be     

  

    

KORFEZ ILGESi YUKARI 
HEREKE SENTETIK CIM 

FUTBOL SAHASI 

K6rfez ilcesinde yer alan 3.521 m? eski 
sentetik cim halt bertaraf edilerek, FIFA 

onayli yeni sentetik ¢gim hal ile 
degistirilmistir. Proje tamamlanmis olup, 

proje kapsaminda 2021 yilinda 762.110 TL 
harcama gerceklestirilmistir. 

  

GEBZE ILGES] CUMHURIYET 
MAHALLESI YARI OLIMPIK 

YUZME HAVUZU 

Gebze ilcesinde toplam kapali alani 3.600 
m?_olan yapida; yari olimpik 6lcilerde 

yuzme havuzu, gocuk havuzu, 2 adet cok 
amagcli spor salonu, 130 kisilik tribiin ve 30 
koltuklu egitim salonu, mekanik ve 

Ae knik odalari, kafeterya, idare 
ofisler v eislak hacimler ve 36 araglik ack — 
otopark bulunmaktadir. Proje 

i amlanmis olup, proje kaps 
21 ye? 5.286.375 TL hae 

gerceklestirilmistir. 

      
    

      
      
      
      
      
      
         

  

      
      

    

GEBZE SPORCU EGITIM 
MERKEZIi 

Gebze ilcesinde 15.500 m?'lik kapali 

alani olan 4 katl yapida; ok¢uluk, 

gures, judo, karate, jimnastik, kadin 
fitness, aerobik, masa tenisi, eskrim, 

boks Ve tekwando salonlar! ve..1:20 
kisilik tribin bulunma 105 

achat 
otopark ‘a adir. Proje | 

parrinianmish ol roje kapsaminda 
2021 yilind sagas harcama 
gerceklestirilmis 

    

     

     

   

  

    

   

            

   

   

   

   



      
      

                       
      

  

  

POTASIZ OKUL KALMASIN PROJESI 

KAPSAMINDA BASKETBOL VE 

VOLEYBOL SAHALARI 

Kocaeli’mizin 12 ilgcesinde 98 okula basketbol ve 
voleybol sahasi yapilmistir.. Proje tamamlanmis olup, 
proje kapsaminda 2021 yilinda 6.038.122 TL harcama 

gerceklestirilmistir.
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TO/PH.2.5.2 Kentin egitim ve spor altyapisini gelistirmek Uzere yeni 
mekanlar olusturmak. 

GENCLIK MERKEZLERI VE MILLET KIRAATHANELERI 

Genclik Merkezleri 

Genclik Merkezleri genclerin serbest zamanlarini sosyal, kiltiirel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle 
degerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarina yardimci olmak, genglik faaliyetlerini planiamak, 
programlamak, yOnetmek, degerlendirmek ve gelistirmek icin kurulmustur. Genclik Merkezlerimizde 
okuma ve dinlenme alanlari (kitap kafe, kiitiiphane, sark odasi, konferans salonu) ve serbest oyun 

alanlari (masa tenisi, bilardo, dart, kutu oyunlar!) bulunmaktadir. Bu alanlarin yani sira Merkezlerimiz 

egitim atdlyeleri ( sanat, miizik, hobi, gastronomi), dijital oyunlar (e-spor, playsitation), sportif 
faaliyet alanlarini da (jimnastik, pilates, fitnes, miicadele sporlart) biinyesinde barindirmaktadir. 
Ayrica genclerin motivasyonlarini arttirma amaci ile geziler, doga yirtiysleri, genclik kamplari, 

konser, resital, imza giinleri, konferans ve s6ylesiler, tiyatro etkinlikleri duzenleyerek merkezlerimizi 
genclerin ilgi odagi haline getirmeyi amacglanmaktadir. 

Millet Kiraathaneleri 

Millet kiraathaneleri kiitiiphanesi, kafeteryasi, okuma bahcesi, grup ve bireysel calisma salonlari, 
dijital odasi, speaking kabinleri, konferans salonu, wi-fi ve her tirli teknolojik imkanlarin saglanmasi 
ile vatandaslarimiza 7/24 hizmet etmek icin tasarlanmistir. 

CIPALI KONAK MILLET KIRAATHANESI TANITIM PROGRAMI 

Karamirsel Eregli'de bulunan tarihi Cipali Konak, Kocaeli Buyiiksehir Belediyemiz tarafindan restore 

edilerek halkimizin hizmetine sunulmustur. Kocaeli Buyiiksehir Belediye Baskanimiz Sayin Dog. Dr. 
Tahir Buyiikakin'in genglerle bir araya geldigi sylesi program ile tanitimi 18 Aralik 2021 tarihinde 

gerceklestirilmistir. 

  

al 
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TO/PH.3.1.1 istihdam odakli mesleki egitim kurslarin' ve Hayat Boyu 
Ogrenme ¢calismalarini yayginiastirmak. 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi Meslek ve Sanat Egitimi Kurslarinda 2020-2021 Egitim Ogretim 
d6neminde il genelinde 43 kurs merkezinde 29 meslek alaninda toplam 351 bransta 3.484 gruba egitim 
verilmis ve egitimlere 26.041 kisi katilim saglamistir. 

Bransg Tiirtine Gore Dagilim 

Mesleki ve Teknik 13.959 53,54 

Sosyal ve Kiiltiirel 12.082 46,46 

KO-MEK Projeleri  komek 
Komeksepeti.com 8 sepeticom 

Komeksepeti.com dekorasyon, ev ve yasam, taki ve aksesuar, giyim, oyuncak ve geleneksel Uriinler 
kategorilerinde her yerde bulunmayan, 6zgiin, el emegi Uriinlerin bir araya geldigi ve KO-MEK 
kursiyerlerinin Urettikleri Griinlerinin satisinin yapildigi online e-ticaret platformudur. 

Komeksepeti e-ticaret sistemini diger sistemlerden ayiran birgok 6zelligi vardir. Bunlarin basinda; 

yapilan satislar izerinden hizmet bedeli ya da komisyon alinmamakta ve bununla birlikte kursiyerler 

komeksepeti.com'dan yaptiklar! satislardan dolay! vergi mukellefi olmamaktadir ve KDV 
odememektedirler. 

15.12.2020 tarihinde projenin tanitim program ile faaliyete baslayan Komeksepeti'nde bu giine kadar 

409 tretici sisteme dahil edilerek esnaf vergi muafiyet belgesi almalari saglanmis, 7.570 triin fotografi 
sisteme tanimlanarak satiga sunulmustur. 

KO-MEK Sosyal Projeler 
KO-MEK Vefasi Projesi 

KO-MEK Vefas! KO-MEK'in baslattig! bir “vefa hareketi" projesidir. Bu kapsamda KO-MEK, ihtiya¢g 

sahibi vatandaslarimiza ve kurumlarimiza imkanlarini seferber ederek, KO-MEK kursiyerleri ile kisi ve 
kurumlarin ihtiyaglarint kendi imkanlariyla gidermektedir. Bugiine kadar toplamda 7.475 kisi ve 42 

kuruma ulasilmistir. Ayrica gegtigimiz yil pandemi nedeniyle toplam 3 milyon maske dikimi yapiImistir. 

KO-MEK Hurmasi Projesi 

KO-MEK Hurmasi projesinde ulasilan ihtiyag sahibi aileler, KO-MEK'in 43 kurs merkezi civarinda 

ikamet eden kisi ve aileler igerisinden arastirilmakta ve belirlenmektedir. Proje ile gectigimiz yillarda 48 
aile ziyaret edilmistir. 2021 deise, toplamda 100 ihtiyag sahibi aileye daha ulasilmistir. 

KO-MEK Bohgas! 

KO-MEK Bohgasi Projesi ile paylasma ve hediyelesme kiltiriimuizii yagatmak amactiyla evilenmek 
uzere olan ihtiyag sahibi geng kizlara kursiyerlerimiz el emegi, goz nuru geyiz esyalarini hediye 

etmektedir. Projede bugtine kadar toplamda 460 gencimize KO-MEK Bohgasi hediye edilmistir. 

1  



  

   

        

   

                  

   

   

  

     
    
    
    

    

ee, 8 = STAM KOCAELi SEKTOREL EGITIM 
KAMPUSU 

USTAM Kocaeli, son teknoloji atolyelerde, alaninda 

uzman egitimciler tarafindan alinan egitimler ile 
sekt6riin nitelikli ara eleman ihtiyacinin Karsilandig), 

isci ve isverenin aradigini bulacagi bir Sekt6rel Egitim 
Kampis projesidir. 

USTAM Kocaeli Projesi ile Kocaeli’'de yasayan, orgiin 
egitim cagi disina cikmis, herhangi bir meslegi 
olmayan ya da aldigi egitimle is bulamayan bireylere, 

sektoriin ihtiyag duydugu alanlarda mesleki ve teknik 
egitim verilerek, nitelikli personel ile sektor bulusmasi ; 
saglanip, istihdama katkida bulunmak 

amaclanmaktadir. 
Projeyle, 

Dinamik meslek alanlar1 

Talebe uygun egitim icerigi vi 

Nitelikli egitim 

Nitelikli eleman 

MYK belgesi 

Universite onayli mesleki egitim belgesi 

Kariyendanismanlik hizmeti saglanmaktadir. 

    

30.03.2021 tarihinde projenin lansmani ile faaliyete 
: ide bugiine kadar 80 kisi 
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SAGLIK VE 
SOSYAL 
HIZMETLER
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TO/PH.4.1.1 Koruyucu ve onleyici saglik hizmetlerini Proaktif Halk Sagligi 
yaklasimiyla siirduirmek. 

HASTA NAKIL HIZMETLERI 

Vatandaslarimizdan gelen talepler Uzerine 2021 yilinda 22 ambulansimiz ile 1.129 il digi ve 42.466 il 
igi olmak Uzere toplam 43.595 hasta nakil hizmeti verilmistir. Ayrica 1.362 ek gdrevierde 

bulunulmustur. 

Tagsinan Hastalar; Ek Gorevlerimiz; 

Kanser Hastalari Spor Miisabakalani 

Diyaliz Hastalari Senlikler 

Fizik Tedavi Hastalar1 Konser ve Agilislar, 

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Goren Hastalar Alt Yapi Calismalari 

Sosyal Endikasyon Hastalar! Kandira Sahilleri 

Diger Hastalar 

  
HALK SAGLIGI HIZMETLERi 

Halk sagligina katki saglamak ve COVID 19 Pandemisi ile miicadele konusunda halkimizin bilgi 
diizeyini artirmak ve bu konularda farkindalik olusturmak amaciyla, hasta bakim refakatcisi, Covid 

pandemisi, saglikli beslenme, hijyen vb. gibi konularda egitimler dUzenlenmistir. 

246 

2021 Faaliyet Raporu 

2021 yilinda yapilan faaliyetler; 

Covid 19 Egitimi (1.468 adet) Sertifikali iIkyardim Egitimi (323 adet) 

Saglikli Yagam Egitimi (2.130 adet) ilkyardim Giincelleme Egitimi (498 adet) 

Hasta Bakimi Refakatgi Egitimi (1.119 adet) 

  

PURE Projesi 

Diinya Saglik Orgiitii ile yapilan protokol cercevesinde il Saglik Miidiirligii ve Metabolik Sendrom 
Dernegi'yle yiruitilen ve 15 Ulkede uygulanan, uluslararasi saglik politikalarinin sekillenmesinde rol 
oynayan proje kapsaminda; isci Sagligi Tarama Birimi tarafindan 5 kéy ve 7 mahallede 1.235 
vatandasimiza; 

Kan Testleri (Hemogram, AKS, Kolesterol, Trigliserid, Kas Kavrama Kuvwveti 

HDL, LDL, HbA1c, Apo A, Apo B, Creatinin) Antropometrik 6lcimler 

Tansiyon Covid-19 Antikor testi 

EKG 

yapilarak halk sagligina katkida bulunulmustur. 

t 
hie i 

TiZMETLER 
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VEKTORLE MUCADELE HiZMETLERI 

Teknik donanimiz, egitimli personelimiz, standartlara uygun makine ve ekipmanlarimizla, gelisen 
teknolojinin takibi ve kaliteli Uriin segimi konusunda ki hassasiyetimizden taviz vermeden kentimizin 

halk sagligina katki saglamak amactyla vekt6r muicadelemizi yirUtmekteyiz. Calismalarimiza 12 ay 
boyunca araliksiz devam edilmektedir. 3 bélge amiri ve 6 adet kontrol muhendisi olmak Uzere 

toplamda 72 personelle calismalarimizi yUriitilmektedir. 

Micadele Alanlarimiz 

ilaclama Galismalari Fiziksel Miicadele Faaliyetleri 

Denetim Faaliyetleri Kultiirel Miicadele Calismalari 

2021 yilinda vatandaslarimizin 3.397 talebi ekiplerimizce karsilanmistir. Planli olarak sulak alanlar, 
kapali alan, ahir, giibrelik, yeralti sistemleri, ULV sistemleri ilaglama calismalari, Kova, bidon jel 

uygulamalari ve 2.235 noktada denetlemeler yapiImistir. 

PANDEMi SURECi DEZENFEKSIYON CALISMALARI 

Tim diinyada etkisini gosteren ve halk sagligini olumsuz etkileyen Koronaviriisutin etkilerini azaltmak 
igin 2021 yilinda, 200 adet ayakli dezenfektan panosu, 21 adet alanda dezenfeksiyon uygulamasi ve 

25.685 L ayakli dezenfektan pano takviyesi calismasi yapiImistir. 

2021 Faaliyet Raporu 

SOKAK HAYVANLARI REHABILITASYON HIZMETLERI 

Sokak hayvanlarina y6nelik yapilan rehabilitasyon hizmetleri, 5199 sayilt Hayvanlari Koruma Kanunu 
ve Hayvanlarin Korunmasina Dair Uygulama Yonetmeligi hikUmleri dogrultusunda 

gerceklestirilmektedir. 

Bu kapsamda 2021 yilinda; 10.130 kisirlastirma islemi gerceklestirilmis, 3.793 hayvanimiz 
sahiplendirilmis, 10.237 kuduz asisi ve 500 karma asi yapilmis, 11.828 tedavi hizmeti verilmistir. 

Ayrica 2021 yilinda; 

Kocaeli ili genelinde 1 arag ve 2 personel ile 51 noktada 140 ton mama dagitim! 

gerceklestirilmistir. 

ilce belediyelerine 12.789 mama yardimi yapilmistir. 

Antalya ve Mugla yanginlarinda 25.000 kg palet yem dagitiImistir. 

39 yakalama ve toplama ekibi, 486 ev ve siis hayvanlari satis gdrevlisi ve 

124 yerel hayvan koruma gOrevlisi olmak uzere toplam 649 kisiye egitim verilmistir. 
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MEZBAHA HIiZMETLERI 

Belediyemizce, halkimizin sagliklit bir ortamda kesilen et ve et Urtinlerini tuketebilmesi icin 
mezbahalarimiz aktif olarak halkimiza hizmet vermeye devam etmektedir. 

Bu cercevede 2021 yilinda, 

Mezbahalarimizda 8.263't buylikbas, 1.026's1 kiglkbas olmak Uzere toplam 9.289 

hayvan kesilerek, 22.068'i kucgiikbas, 2.438.029'u biytikbas olmaz Uzere toplam 

2.460.097 kg et elde edilmistir. 

237 kisiye kesici egitimi verilmistir. 

Kandira ve Karamirsel ilgelerimizde mezbaha yapim projeleri devam etmektedir. 

Diinya normlarinda inga edilmis olan izmit Mezbahasi, Tiirkiye'de birka¢ tesisten biri olmustur. 
Acildigi tarihten bu yana titizlikle yiirtittiigi calismalarinin yani sira helal gida sertifikasiyla hayvan 

kesiminin yapildigini belgeleyerek Helal Kesim Sertifikasi almaya hak kazanilmistir. 
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TO/PH.4.2.1 Kurumsal saglik hizmetleri ile isgi sagligi ve is giivenligi 
risklerini azaltmak. 

ISG HIZMETLERI 

6331 sayill ISG Kanununa istinaden yiriitiilen isyeri Ortak Saglik Giivenlik Birimi ve Saglik 
istasyonlarimiz da Biiyiiksehir Belediyesinde calisan isci personelin ise giris muayeneleri, yillik 
periyodik muayeneleri ve giinllik muayene ve tedavilerinin yapiImasinin yani sira kurum doktoru 
olan yerlerde memur, memur aile fertlerine saglik hizmetleri verilmektedir. 2021 yilinda iSG 
Kanunu dogrultusunda, 55 Kurul Toplantisi, 28 Risk Degerlendirmesi, 968 Saha G6zetimi ve 
2.327 personele is giivenligi egitimi verilmistir. 

Saglik Hizmetleri 

isyeri hekimlerimiz araciligiyla tim kurum caliganlarina ve vatandaslara tedavi edici saglik hizmeti 
verilmektedir. Personelimizin iSG Kanunlar! geregince, ise girig muayeneleri, yillik periyodik 

muayeneleri, saglik taramalari yapiImakta, yapilan taramalarla is ortaminda olusabilecek meslek 
hastaliklarinin Gniine gecilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, personelimize ve vatandaslarimiza 

iSG Kanunlari geregince, 

2.199 Adet Personel Poliklinik, 21 Adet Amalgam Dolgu, 

1.449 Adet Vatandas Poliklinik, 161 Isinli Komposit Dolgu, 

1.013 Adet Periyodik Muayene, 7.556 Adet Kan-idrar Tetkiki, 

212 Adet is Basi/ise Doéniis Muayenesi, 4.502 Adet Réntgen, 

23.792 Adet Hemsirelik Hizmeti, 156 Adet SFT, 

5.846 Adet Saglik Taramasi, 1.748 Adet Odyogram, 

283 Adet Dis Muayenesi, 3.173 Adet EKG 

50 Adet Dis Cekimi hizmetleri verilmistir. 

iIkyardim Egitimleri 

Birey ve toplumun ilkyardim bilgi ve becerisinin artirilarak, ani gelisen kazalara ve hastaliklara bagli 

dliim ve sakatlik riskinin azaltiImasi amactyla “ilkyardim Yénetmeligine” istinaden; calisan 
personellere ve halkimiza egitimler verilmektedir. Bu kapsamda 2021 yilinda 323 kisiye Temel ilk 
Yardim, 498 kisiye ise ilk Yardim Giincelleme egitimi verilmistir. 

&‘ 
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TO/PH.5.1.1 Sosyal politika gerektiren gruplarin onleyici sosyal hizmet ve 

destek ¢alismalani ile topluma ve sehir hayatina katilmasini saglamak. 

BEYAZ KALPLER EGiTiM VE GELiSiM MERKEZi 

Beyaz Kalpler Egitim ve Gelisim Merkezimiz, kentimizde cesitli nedenlerle okul hayatina ara vermek 

zorunda kalan, ergenligin getirmis oldugu sorunlarla basa gikmakta zorlanan 11-18 yas arasi 
cocuklarin, sosyal, psikolojik ve bedensel olarak desteklendigi bir merkez olarak hizmet vermektedir. 

Pandemi nedeniyle 6grencilere ve ailelere online egitim verilmis, Ekim ayinda tekrar hizmete 
baslamistir. 

Merkezin Amacl; 

Bedenen ve zihnen daha saglikli olmalari, Ailelerinin bilinglendirilmesi, 

Egitim hayatina devam etmeleri, Meslek kazandirilarak ise 
yerlestirilmeleridir. 

Suga bulasmamalani, 

Bu kapsamda 2021 yilinda, 33 6grenci merkeze kabul edilmis, 33’U mesleki kursa devam etmis ve 6's! 
kiiltiirel ve sosyal faaliyetlere katilim saglamistir. Bunlarin yaninda sosyologlarimiz 1.500 gériigme 
gerceklestirmis, psikologlarimiz da 92 terapi, 308 test islemi ve 121 aileyle gorligsme 

gerceklestirmistir. 
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BARINMA VE KONAKLAMA MERKEZLERI 

Belediyemiz tarafindan sosyal ve ekonomik acgidan yasadigi sorunlar yUziinden sokakta yagsamak 

zorunda kalan, ilimizde tedavi gormeye gelen vatandaslarimiza, sehir disindan gelip gecici barinma 

intiyact yagayan hasta ve yakinlarina izmit ve Gebze Barinma ve Sosyal Yarcim Merkezlerimizde 

barinma ve konaklama hizmeti sunulmaktadir. 

Bu kapsamda 2021 yilinda; 1.728 kisi barinma hizmetinden, 159 kisi hasta yakinit konaklama 

hizmetinden, 13.414 kisi saglik hizmetinden faydalanmis, 30 yabanci uyruklu misafirimiz, 6 yol yardimi 

alan vatandasimiz ve Covid-19 nedeniyle 133 6grencimiz misafir edilmis ve 23 vatandasimizin ise 

yerlestirilmistir. Ayrica, 6 vatandasimiz huzurevine yerlestirilmistir. 

Merkezimizde, 

Gecgici barinma hizmeti, Aileleri ile irtibat kurma, 

Saglik hizmeti, Sosyal giivenlik islemlerini yapma, 

Huzurevi ve kadin siginma evine Sehir disindan gelen gecici barinma 
yerlestirme, ihtiyac!t yagayan hasta ve yakinlarina 

barinma ve konaklama hizmeti, 
Sosyal yardim, gibi hizmetler sunulmaktadir. 

CEMIL MERIG ENGELSIZ YASAM MERKEZI 

Herhangi bir nedenden otiiri 6grenme giicliigt yasayan 17-35 yas araliginda cocuklarin; egitimi ile 
topluma kazandirilmasina Onculuk etmek, toplum iginde bagimsiz yasam becerileri kKazanmalarina 
yardimci olmak, onlara ve ailelerine gelisim ve destek hizmetleri sunulmaktadir. 

2021 yili sonu itibariyle 129 kayitli Ggrencimiz olup, 2021 yilinda 458'si online olmak tizere 491 adet 
veli gorusmesi, 212 adet online 6grenci gorusmesi, 189 adet psikolojik destek gerceklestirilmis ve 61 

adet sosyal ve kiltirel faaliyet dizenlenmistir. 
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YASLI HIZMETLERI 

Genis Ailem Projesi 

ilimizde yasayan kimsesi olmayan 

vatandaslara saglik destek hizmetleri 

ile sosyal destek hizmetleri 

sunulmaktadir. Ozellikle pandemi 
doneminde sosyal destegi olmayan 

yasli vatandaslarimizin saglik, 

alisveris ve resmi islemleri 

yapilmaktadir. Bu cergevede 2021 

yilinda 1.038 kisiye 4.825 adet hizmet 
sunulmustur. 

Hayatin igindeyim Projesi 

Aktif yaslanmay temel alan “Hayatin icindeyim” projesi 2020 yili mart ayindan itibaren Covid (19) 
sebebi ile durdurulmus olup, tedbirler 2021 yili itibariyle devam etmistir. Bu nedenle Pandemi 

doneminde Sifali Balkonlar projesine devam edilmistir. 

Sifali Balkonlar 

Pandemi déneminde kisitlamalara karsi yasli bireylerin evlerinde kaliteli zaman gecirmelerini 

saglamak, toprakla ugrasmanin rehabilite edici 6zelliginden faydalanmak, tibbi ve aromatik bitkiler 

igeren defne, lavanta, kekik, aloe vera, biberiye ve nane saksilarindan olugan 2.400 kasa dagitimi 
yapiImistir. 
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Hayata Tutun 

“Hayata Tutun” projesiyle amag; 65 yas Ustu bireylerin diisme tehlikesine karsi evlerde basit 6nlemler 

alarak diismelerin Gniine gecebilmek ve diismenin gerceklesmesi sonucu bireylerde ortaya 
cikabilecek kalici hasarlarin azaltiImasini saglamaktir. Yasli bireylerde dUsme sonucu kal¢a kirikligi 

buyuik sorunlara yol agmakta ve tedavisi yasin ileri olmasi sebebiyle cok mUmkiin olamamaktadir. 

Projeyle 65 yas Ustii bireylerin evlerine; 

Banyo ici sabit tutunma bari, Kaydirmaz paspas, 

Banyo ici tabure, Miknatisl duvar tipi LED lamba, 

Klozet kenar! hareketli tutunma bari, Sensorlii tavan armatiirii uygulanmaktadir. 

Bu cercevede 2021 yilinda 500 haneye uygulamalar yapiImistir. 

Tedbir-i Mekan 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan 65 yas ve uzeri bireylerin afetlere karsi hazirlikli olmalarini 
saglamak maksadiyla Tedbir-i Mekan Projesini hayata gecirilmistir. Yaslilarin evlerindeki esyalari 
sabitlemek isteyip de imkani veya kabiliyeti olmayan vatandaslarin giivenli bir ortamda hayatlarini 
slirdiirebilmelerini saglamak amaciyla hayata gecirilen proje izmit, Gdlciik ve Gebze'de ikamet eden 

250 vatandasimizin evlerinde uygulanmistir. 

EVDE BAKIM HiZMETLERI 

Herhangi bir tedavi gerektirmeyen, ancak kendine bakamayacak ginliik yasam aktivitelerini tek basina 
karsilayamayacak durumdaki bakima muhtag kisilerin, kisisel bakim ve hijyen ihtiyaglarinin bakim 
destek personelleri tarafindan karsilanmast icin yurittugimuz bir hizmettir. 

2021 yilinda, 1.186 kisiye hizmet verilmis, 6.511 ev temizlenmis, 73.723 6z bakim hizmeti ve 2.038 
hasta yatag! ve karyolasi verilmistir. 
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ENGELLI HIZMETLERI Erisilebilirlik Hizmetleri 

Engelsiz Nakil Hizmeti 2021 yilinda 45 yer tespiti yapilmis, 9 adet yerin dizenlemesi yapiImis ve 33 adet kurumsal gorigme 
gerceklestirilmistir. 

Tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan bedensel engelli bireylerin hastane, egitim, resmi 
kurumlar, sosyal ve kiiltiirel alanlar, rehabilitasyon ve diyaliz merkezlerine ulasiminin saglanmasi istihdam Destek Hizmetleri 
amaciyla asansorlii nakil araclariyla hizmet verilmektedir. Engelsiz Nakil Hizmeti kapsaminda 2021 
yilinda 6.892 ulasim hizmeti saglanmistir. 2021 yilinda 13 kurum ziyareti ve 104 goriigme gerceklestirilmis, 179 kisinin ig basvurusu alinmis, 68 

kisiye danigmanlik verilmis ve 18 kisiye mesleki egitim verilmistir. 

Isaret Dili Terciimanligi Hizmetleri 

isitme ve konusma engelli vatandaslarimizla, emniyet birimleri, adliye, noter, banka, hastane gibi kamu 
ya da 6zel kurum ve kuruluslarindaki resmi islemlerinde, 0 (549) 781 3925 numarali telefonla goriintilii 

goriisiilerek vatandaslarimizin isteklerine destek olunmaktadir. 

ss Terclimanlik hizmeti yz yize oldugu gibi, Emniyet birimleri, adliye, noter, banka, hastane gibi kamu ya 
da 6zel kurum ve kuruluslarindaki resmi islemlerde gerceklestirilmektedir. Toplumda farkindalig! 

arttirmak, isitme engelli bireylerin iletisimi kolaylastirmak adina yapilan isaret dili egitimleri 
verilmektedir. 

Bu cercevede 2021 yilinda 550 kisiye isaret Dili Egitimi verilmis, 221 adet yiiz yiize terclimanlik hizmeti 

ve 4.931 afet goriintilii terclimanlik hizmeti saglanmistir. 

  

Asmak icin Hareket 

  

Engel tiirti ve derecesi ne olursa olsun galistiricilarin g6zetiminde giicliikleri asmak ve hareket etme 
bilincini kKazandirmak igin uygulanan yardimci egzersizler yapilmaktadir. 12 dalda 22'si Milli Sporcu 

olan toplan 250 sporcumuz bulunmaktadir. 

DANISMANLIK VE PSIKO SOSYAL DESTEK HIZMETLERI 

Danismanlik ve Bilgilendirme 

Engelli bireyler ve ailelerine, dernek ve sivil toplum kuruluslarina, 6grenci, 6gretmen ve talepte bulunan 
isyerleri ile tum vatandaslarimiza danigsmanlik hizmeti verilmektedir. Genel engelli haklari, engelli 

kimlik karti, yashilik maasi, is imkanlari vb. konular ve Engelsiz Kocaeli Taksi Hizmeti ile diger Miidiirliik 

Hizmetleri konularinda bilgilendirmeler yapilmistir. 2021 yilinda 841 kisiye bilgilendirme ve danisma, 

236 kisiye ulasim destegi, 636 kisiye Saglik randevusu, 87 kisiye medikal malzeme destegi 
saglanmistir. 

Psiko Sosyal Destek Hizmeti 

Engelli vatandaslarimizin saglik, egitim, sosyal hayat, maddi imkansizliklar gibi yasam alanlarinda 
zorlandiklari durumlar karsisinda yardimci olmak icin psikiyatri hemsiresi ve sosyal hizmet uzmani ile 

psiko sosyal destek hizmeti sunulmaktadir. 2021 yilinda 57 vatandasimiza sosyal destegin yani sira 
ruhsal anlamda kendilerini iyi hissetmeleri icin ev ziyaretleri ve telefon goriigsmeleri yaparak destek 

olunmustur. 
256  
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TO/PH.5.1.2 2021 yili sonuna kadar 1 adet sosyal hizmet tesisi projesini 

ve 2 adet sosyal hizmet tesisi yapimini tamamlamak. 

GULTEPE MAHALLESi SOSYAL HIZMET TESISi 

izmit ilgesinde uygulanan 675 m?'lik kapali alana sahip 5 katli binanin igerisinde; konferans 

salonu, toplanti odasi, millet kiraathanesi, bilgisayar odasi, kurs odasi ve dernek odasi 

bulunmaktadir. Projede calismalar tamamlanmis olup, proje kapsaminda 2021 yilinda 1.988.385 

TLharcama gerceklestirilmistir. 

IZMIT ENGELSIZ YASAM MERKEZI PROJESI 

izmit ilgesinde uygulanacak projede, 9.600 m? alan iizerinde ve tek katl yapida, tiim engelli 

bireylerin giinubirlik ihtiyacglarinin karsilanabildigi egitim ve yasam alani planianmaktadir. Proje, 

3-6 yas cocuk bdoliimi, zihinsel engelliler bolum ve diger engelli gruplar olarak 3 boltimde 

tasarlanmistr. Fikir proje calismalari tamamlanmis olup, uygulama projeleri hazirlanmaktadir. 

GEBZE iLGESi BEYAZ KALPLER SOSYAL HIZMET TESiSi 

Gebze ilgesinde toplam insaat alani 2.905 m? olan yapi 2 kattan olusmaktadir. Bu katlarda; 

restoran, mutfak atdlyesi, spor salonu, atdlyeler, danigsma, idari ofisler, G6Gretmenler odasi, 

teknoloji atdlyeleri, yazilim kodlama atdlyesi, kiitiiphane, gamasirhane, bay bayan mescit ve 

sadirvan ve teras yer almaktadir. Projede galismalar devam etmekte olup, proje kapsaminda 2021 

yilinda 3.831.375 TL harcama gerceklestirilmistir. 

rl 
aie =a 
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TO/PH.5.2.1 Sosyal ve psikolojik galismalar yaparak aile bitiinliigiinti 
korumak. 

AiILEM KOCAELI PROJESI 

Kocaeli'de ikamet eden ailelere, kadinlara, cocuklara yOnelik kapsayici hizmet sunacak merkezler 

olusturarak hedef kitlenin yagam kalitesini, aile yapisini olumlu yGnde destekleyecek egitim 
programlari ve faaliyetler dizenlenmektedir. 2021 yilinda; 96 personelimizle 12 ilgede 10 tesis ve 

12 acik alanda faaliyetler gerceklestirilmis, faaliyetlere 34.615 kisi katilim saglamistir. Anne Sehir 
projesinin baslangicindan 2021 yili sonuna kadar toplam katilimci Uye sayisi 81.853 olarak 

gerceklesmistir. 

Okul Oncesi Egitimi 

2021 yilit pandemi ddneminde toplam 172 6grenciye cevrimici okul 6ncesi egitim hizmeti verilmis 

ve sosyal medya hesaplarimizdan her hafta gocuk gelisimi egitmenleri tarafindan egitici-dgretici 

eglenceli video paylasimi yapilmistir. Tesislerimizden hizmet alan Uyelerimizin gocuklarina 

sunulan egitim hizmeti onlar icin hazirlanmis egitim siniflarimizda yiiz yuze ve zoom program! 

lizerinden cevrimici devam etmektedir. Ayrica eglenceli atletizm parkurlari diizenlenerek okul 

Oncesi yas grubundaki 340 cocuk ile agik hava etkinlikleri gergeklestirilmistir. 

Psikolojik Danigmanlik Hizmeti 

2021 yilinda toplam 319 danisana hizmet verilmistir. Danigsmanlik hizmeti gevrimigi ve yz yuze 

devam etmektedir. 

Fizyoterapi Hizmeti 

2021 yilinda 1.516 katilimciya hizmet verilmistir. Hizmetimiz devam etmektedir. 

          

Fiziksel Aktivite 

ep Big lilec eolara 

ektedir. a se van      
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Diyetisyen Hizmeti 

2021 yilinda toplam 6.510 saglikli beslenme ve dlgtim hizmeti verilmistir. Diyetisyenlerimiz Pandemi 

surecinde Saglikli Yagam ve Beslenme Programlari ile soru-cevap seklinde canli yayin ve 

bilgilendirici video cekimleri gerceklestirerek, sosyal medya mecralarinda katilimcilara 

ulasmislardir. Ramazan ayinda Saglikli Beslenme Danisma Hatt olusturularak hizmet verilmistir. 

Ayrica Milli Egitime bagli iIkogretim kademesindeki okullardan gelen talepler dogrultusunda saglikli 

beslenme egitimleri verilmektedir. Simdiye kadar toplam 381 cocuga saglikli beslenme egitimi 

verilmistir. Diyetisyen hizmetimiz tesislerimizde yz ylize devam etmektedir. 

Hobi Atolye Calismalari 

Baglama, amigurumi ve drama atdlyelerimizde 3 egitmen ile 2021 yilinda toplam 176 katilimciya 

hizmet verilmistir. Egitim programlarimiz cevrimigi ve yz yuze devam etmektedir. 

Sosyal Kiiltiirel Etkinlikler 

2021 yil igerisinde diizenlenen resim yarigsmasi, anneler giini vb. etkinlikler ile belirli giin ve haftalar 

kapsaminda toplamda 10.798 kisiye hizmet verilmistir. 

Egitim Hizmetleri 

2021 yili igerisinde cevrimici olarak dizenlenen aile sdylesileri, saglik sdylesileri, egitim programlari 

(AEP), hizmet ici egitimler, 25 Kasim Uluslararas! Kadina Yonelik Siddetle Miicadele semineri 

programlari ile toplam 3.313 kisiye hizmet verilmistir. Ayrica uzman konuklarla video gekimi ve canli 

yayin sdylesileri gerceklestirilerek toplumsal bilinglenmeye katki saglamak; zoom program! 

uzerinden kanser, obezite, ruhsal saglik gibi konularda egitimler diizenlenerek farkindaligi arttirmak 

adina ¢alismalar yirutilmustir. 

TO/PH.5.3.1 Sosyal yardim igin gelen basvuru sahiplerinin sosyal 

incelemelerini 4 is guint igerisinde tamamlamak. 

SOSYAL PROJELER 

Gonil Kazan Projesi 

Belediyemiz, Kocaeli'de yasayan, yemek pisirme imkani bulunmayan yasli, kimsesiz, engelli, bakima 
muhtag ailelere tiketime hazir dayanikli yemekler teslim etmektedir. Bu dogrultuda 2021 yilinda 

muhtac vatandaslarimiza 9.071.222 TL tutarinda donuk gida yardim! yapiImistir. 

Koye Doniis Projesi 

Memleketlerine geri donmek isteyen ihtiyag sahibi ailelere “K6ye D6ntis” projesiyle nakliye yardim! 
yapiImaktadir. Bu cergevede 2021 yilinda 372.772 TL nakliye yardimi yapilmistir. 
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SOSYAL YARDIM FAALIYETLERI 

Ekonomik agidan magduriyet icginde bulanan, engelli, hasta, yasli, kimsesiz ve yardima muhta¢ 

vatandaslarimizin hayatlarini kolaylastirmak, sorunlarini gidermek ve pandeminin neden oldugu 

sosyal sorunlari azaltmak amactyla 2021 yilinda, 290.363 yardim basvurusu incelenerek 

171.486.953 TL sosyal yardim yapilmistir. 

  

TO/Ph.5.4.1 2021 yili sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oraninda 
memnuniyet saglamak. 

Belediyemiz tarafindan cenazelerin (kefen, tabut, tahta mezar kazimi vb.) tiim hizmetleri ticretsiz 
olarak yerine getirilmektedir. 2021 yilinda vefat edenlerin yakinlarini bizzat telefonla aranarak 

yapilan memnuniyet anketinde vatandas memnuniyeti %98,50 olarak dlciilmUustiir. 

Hizmet kalitesini artirmak amaciyla Kocaeli ili sinirlart igerisine ve il digina cenaze nakil hizmetlerini 
saglamak amaciyla, 2019-2022 yillari arasinda hizmet vermek amaciyla 5 adet cenaze nakil araci ve 
10 adet sof6r kiralanmasi yapilmistir. 

2021 yilinda Kocaeli genelinde 12.740 cenazeye hizmet verilmis; 9.758'1 Belediyemize bagli 
mezarliklara de edilmis, 2:034't karayolu ile 948'i ise THY ile yapilan pro kapsa 
havayolu ile il digina gekicci tie Ayric a sehitliklerimiz olmak iizere mlu oldug imu 

i apilmistir.



    

  
FAALIYET 
RAPORU 
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KU/PH. 1.1.1 Halkla iliskiler faaliyetlerini, guivenilir, erisilebilir bir iletigsim ve CIMER VE ACIK KAPI 
tanitim agi iizerinden yiirtitmek. . . oo 

Vatandaslarimizin dogrudan Cumhurbaskanligi'na erisimini saglayan devlet ve millet arasindaki 
. . k6oprii niteliginde olan birimimiz 2021 yilitibari ile toplamda 5.804 basvuru ile ilgili islem yapmistir. 

(AGRI MERKEZI Bilgi edinme birimimize Kocaeli Valiligi Acik Kapi araciligi ile iletilmis olan toplamda 288 basvuru ile 
ilgiliighem yapilmistir. 

Buyiiksehir 153 Cagri Merkezi, Kocaeli halkina daha hizli ve kaliteli hizmet Uretebilmek adina 

calismalarina devam etmekte olup, 7/24 hizmet anlayisiyla 2021 yilinda 1.100.000 vatandasimiz ile KU/PH.1.2.1 Kurumsal iletisim kanallarint kullanarak Belediyemizin 
iletigim kurmus ve toplamda 30.450 saat goriisme gerceklestirilmistir. faaliyetlerini ve hizmetlerini tanitmak, bilinirligini saglamak . 

“Mutlu Sehir Kocaeli” ilkesi ile galigan Buyiksehir1 53 Cagri Merkezinde elde edilen talep, sikayet ve .. . 
Gnerilere iliskin tiim veriler "Kocaveri ig Zekasi" Platformunda akilli sehir yénetimine katki MEDYA TAKIBI VE ARSIV 
saglamaktadir. 

Medya takip ajanslari ve ilgili personel tarafindan yaygin medya (radyo, TV, gazete, dergi ve internet 
Tum bu galigsmalar neticesinde yapilan anketlerin sonucuna gore Cagri Merkezi %67 memnuniyet siteleri) Buyliksehir belediyemiz adina takip edilerek rapor halinde sunulmakta, istendiginde 
saglamistir. Memnuniyetin artirilmasina iligkin iyilestirme galismalari devam etmektedir. Buyuksehirle ilgili haberler temin edilmekte ve arsivlenmektedir. Bu dogrultuda 2021 yilinda 

. . belediyemiz ile ilgili; yerel basinda 28.480 adet, ulusal basinda 1.497 adet, TV kanallarinda 2.297 
GEZ-GOR KOCAELI adet ve internet haber sitelerinde 120.877 adet haber cikmis ve yaklasik 10 TB boyutunda video ve 

fotograf arsivlenmistir. 

Gez-Gor projesi kapsaminda 2021 yilinda; 

HABER MERKEZI 
™ 8 farkli giizergahta 576 tur organize “™ Yeniden Yirtiyiis Yolu tanitim faaliyetleri 

edilerek 15.000 vatandasimizin projeden kapsaminda 30.000'den fazla Belediyemizin tim faaliyetleri ve projeleri, degisik asamalarinda gériintilenmekte, hazirlanan 
faydalanmasi saglanmistir. vatandasimiza yiiz yiize bilgilendirme haberler basina servis edilmekte ve belediyemiz web sitesinde yayinlanmaktadir. 2021 yili 

hizmeti saglanmistur. igerisinde 514 yerel-ulusal medya, 238 internet haber sitesi olmak Uzere toplam 752 medya 

= Belediyemizin calismalari dogrultusunda kuruluguna diizenli bir sekilde haber servisi yapilmistir. Internet haber sitelerine ve yazili basin 
cesitli birimlerin, vakif ve derneklerin kuruluslarina 2.137 haber, yerel televizyonlara 2.140 adet goriintull haber gonderilmistir. 
gerceklestirdikleri 120 organizasyona 

arag hizmeti saglanmistir. Medya ve iletisim araglari etkin kullanilarak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile 

ilgili haberlerde %95 oraninda olumluluk duizeyi saglanmistir. 

GRAFIK TASARIM 

Buyiiksehir Belediyemizin bitin organizasyon ve faaliyetleri ile ilgili gorseller tasarlanmakta ve 
baski isleri takip edilmektedir. Bu dogrultuda 2021 yilinda, 1.231 adet grafik-tasarim g6rsel 

calismasi gerceklestirilmis ve 79 konunun agik hava mecralarinda duyurusu yapilmistir. 

PRODUKSIYON 

Belediyemizin biitiin organizasyon ve etkinlikleriyle alakali tanitim filmleri ve radyo spotlari 

yapiImaktadir. 2021 yilinda belediyemizin yatirim ve projelerini anlatan 628 adet tanitim filmi ve 13 
adet radyo spotu hazirlanmistir. 

YENI MEDYA 

2021 yilinda sosyal medya mecralarinda belediyemiz faaliyet ve etkinlikleri ile ilgili 9.826 igerik 

hazirlanmis olup, 7.668.747 etkilesim saglanmistir.   
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KU/PH. 1.3.1 Ulusal ve uluslararasi isbirlikleri gelistirilmesi igin 2021 
yilinda 6 etkinlik gergeklestirmek. 

  

ULUSAL VE ULUSLARARASI iLISKILER 

Hirvatistan istanbul Baskonsolosu ivana 
Zererc ve beraberindeki heyetin Baskanlik 
Makamini heyet ziyareti, 

Belcika istanbul Baskonsolosu Serge 
Dickschen'in Baskanlik Makamini ziyareti, 

Mogolistan istanbul Baskonsolosu 
Khishiggsuren Sharav'in Baskanlik 

Makamini ziyareti, 

Maryland Kardes Sehir Heyeti Baskani Sayin 
Berker Hazar'in Baskanlik Makamini ziyareti, 

Mo@golistan istanbul Baskonsoloslugu heyeti 
ile birlikte Gebze Organize Sanayi B6élgesi ve 
cesitli sanayi kuruluslarina ziyareti, 

Kazakistan'In Ankara Buyikelcisi Abzal 

Saparbekuly'in Baskanlik Makamini 
ziyaretlerine eslik edilmistir. 

Ayrica; 

Siirt-Eruh ve Balikesir-Kepsut ilgeleri ile 

Kardes Sehir iliskisi tesis edilmistir. 

Turkiye ve AB Arasinda Sehir Eslestirme-ll: 

Yesil Bir Gelecek igin Eslestirme Hibe 
Program Teklif Gagrisi toplantisina katilim 

gerceklestirilmis ve proje hazirlik asamasina 
gecilmistir. 

Maryland Kardes Sehir Heyeti ile Kocaeli 

Universitesi ve Organize Sanayi Bélgeleri 
isbirligi know how transferi galigmalari 

gerceklestirilmistir. 

Bio — Kurutma Tesisi'nin kurulus 
galigmalarina iliskin olarak gergeklestirilen 

yurtdis! 6rnek uygulamalari inceleme 
ziyaretleri kapsaminda heyete eslik 

edilmistir. 

Macaristan'In Ankara Buyikelgisi Viktor 
Matis'in Baskanlik Makamini ziyaretlerine 

eslik edilmistir. 

2021 Faaliyet Raporu 

CEVIRi 

Kurum biinyesinden gelen talepler dogrultusunda Yabanci dilde toplam 62 adet evrak terciimesi yapilmis, 
Baskanlik Makami'nin ve belediyemiz birimlerinin katildigi yurtdig! inceleme misyonlari, uluslararasi 
paneller, organizasyonlar, festivaller, resepsiyonlar ve kardes kent ziyaretleri kapsaminda organizasyonda 
172 saat s6zlii tercumanlik ve mihmandarlik hizmeti verilmistir. 

KU/PH.1.3.2 Ulusal ve uluslararasi hibe projeleri hazirlamak ve marka, 

patent islemlerini ger¢ceklestirmek. 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HIBE PROGRAMLARINA YONELIK 
GALISMALAR 

Buyiiksehir Belediyemizce gogunlugu ulusal hibe programlari olmak tizere; toplamda 570.000 Euro proje 
biitcesi tutarinda 2' adet uluslararasi AB Katilim Oncesi Mali Yardim Araci (IPA) kapsaminda ve 9 adet 
toplam 10.727.137,30 TL proje bitgesi tutarinda ulusal hibe programlar! kapsaminda olmak utizere toplam 
11 proje teklifi hazirlanmis ve basvurusu gerceklestirilmistir. 

2021 yilinda Sanayi ve Teknoloji Bakanligi’nin koordinasyonu ve Kalkinma Ajanslari araciligi ile Sosyal 
Gelismeyi Destekleme Programi (SOGEP) kapsaminda sosyal yardim alan ihtiyag sahibi vatandaslarin, 
istihdam edilebilirliklerinin desteklenerek, tiretkenlikleri ve beseri sermayeleri arttirilmasina katki saglamak 
amaciyla hazirlanman "Mantar Yetistiriciligi ve Uretim Merkezi" ile Kiiltiir Turizm Bakanligi Gelecek 
Genglerin” kiltir endistrileri destek program! kapsaminda Kocaeli'nde ikamet eden 16- 29 yas araliginda 
bulunan engelli bireylere edebiyat, sinema, muzik, resim, tiyatro, sinema, dijital medya ve geleneksel el 
sanatlari gibi farkli kulttir- sanat dallarinda egitimlerin verilmesi ve bu dallar ile iliskili egitsel atélyeler 
diizenleyerek, bu genclerin kiltiir ve sanat alaninda yenilikcgi modellerle yaratici Uriin/eser Uretme 
becerilerinin gelistirilerek kiiltir alaninda istihdamlarini artirmak igin hazirlanan Sanat igin Bende Varim 
baslikli projeler igin danigmanilik verilmistir. 

MARKA TESCIL iSLERi 

2021 yilinda toplam 4 proje icin marka tescil basvurusu yapilmistir. Marka tescil ve devir basvurularindan 
4'ui tescillenmis ve 2'sinin marka basvurusu yayin suireci ve 1 marka basvurusu itiraz agamasinda tescil 
sureci devam etmektedir. Buytiksehir Belediyemize ait halihazirda toplam 25 tescilli marka bulunmakta 
olup, s6z konusu markalarin 2021 yilinda marka izleme islemleri yUrutilmustir. 

18) Lal 

  

   ustam 
pyustam 

 



     

www.kocaeli.bel.tr 

KU/PH.1.4.1 Halkla birlikte yonetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluslarina 

yonelik faaliyetleri etkin bir sekilde stirdtirmek. 

SiVIL TOPLUM MERKEZI FAALIYETLERI 

2021 yilinda izmit STM'de 1.242 ve Gebze STM'de 312 toplanti olmak iizere toplam 1.554 toplanti 
gerceklestirilmistir. Sivil Toplum Merkezlerini 50 farkli kamu kurumu ve 200 farkli STK kullanmis, 
merkezlerde toplam 58.291 kisiye hizmet verilmistir. 

KOCAELI 

  

GONULLULUK PROJELERI 

5.836 vatandasimizin katilim sagladigi gonulliltk faaliyetleri kapsaminda asagidaki projeler 
gerceklestirilmistir. 

Let's Do It Tiirkiye: 18 Eyliil 2021 Diinya Temizlik Glin kapsaminda gerceklestirilen etkinlige, 8 farkli 
noktada 600 géniillii katilim saglamistir. 

Gek-ilet Uygulamasi: Mobil uygulama Uzerinden gonillliltik faaliyetlerine 5.186 vatandasimiz 
katilim saglamistir. 

Cevreci Yiriiytisti: 5 Aralik 2021 Avrupa Atik Azaltim haftasinda, Cevre Bilinci ile Doga Yirtiyiist 
gerceklestirilmis, Hedef Sifir Atik slogani ile parkurda 50 kisilik gonillii katilimei ile 35 kg ambalaj atig! i 

2021 Faaliyet Raporu 

KU/PH. 1.5.1 Muhtarlik hizmet standartlarinin kalitesini artirmak ve 2021 

yilinda muhtarliklarla 30 faaliyet dizenlemek. 

MUHTAR TALEPLERININ KOORDINASYONU 

Belediyemiz yiirlitmekte oldugu koordinasyon hizmeti ile kurumumuzun hizmet paydasi olan 
muhtarlarimizin kamu hizmetlerini daha kaliteli, etkin ve verimli sekilde gergeklestirmelerini 
amaclamakta, mahallenin ve muhtarligin ihtiyacglarinin karsilanmasi ve sorunlarinin gozimli amaciyla, 
belediyemizden yapacaklar! taleplerin koordinasyonunun saglanmasi ve muhtarlarimizi birim birim 
dolastirmadan hizmetlerinin seri sekilde sonuglandirilmasi hedeflenmektedir. Bu kapsamda bazi talepler 
direk daire baskanligimizin uhdesinde ¢géziimlenmektedir. Geri kalan taleplerin sorumlu daire 
baskanliklarina sevk edilmesi, koordinasyonunun saglanarak neticelendirilmesi icin takip edilmesi 
hizmeti yUrutilmektedir. Talepler Muhtar Aktif platformunda kayit altina alinmakta ve takip edilmektedir. 

Muhtar Aktif Platformu 

Muhtar Aktif Platformu tzerinden muhtarlarimiz taleplerini online olarak belediyemize iletebilmekte, 
dilekge vermek zorunda kalmamakta ve kamu hizmetlerini daha etkin bigimde yonetebilmektedir. 

Tim cihazlara uyumlu teknik alt yapis! sayesinde muhtarlarimiz internet olan her yerden talep 
gerceklestirebilmekte ve taleplerinin neticelerini kontrol edebilmektedir. Online ortamda yapilan taleplerin 
takip edilmesi ve raporlanmasi sistem sayesinde kolaylasmistir. Kayitlar 6zliik ve iletisim bilgilerinde 
degismeler oldugu siirece giincellenmektedir. Ayrica yapilan etkinlikler ve verilen egitimler akabinde bilgi 
formlarinin glincellestirilmesi ve giincel tutulmasi saglanmaktadir. 

Muhtar irtibat Sorumlulari 

Muhtarlarimiz ile koordinasyonun birebir etkilesim igerisinde saglanmasi ve iletigimin saglikli yUrutilmesi 
igin ilge bazli muhtar irtibat sorumlular! goreviendirilmistir. Muhtarlarimiz, muhtar irtibat sorumlularina 
her trl taleplerini 7 giin 24 saat boyunca kesintisiz olarak iletebilecektir. Talepleri hakkinda bilgi 
alabilecek ve hangi asamada oldugunu dgrenebileceklerdir. Muhtar irtibat sorumlulari, muhtarlarimizin 
belediyedeki temsilcisi ve danigsmani olarak faaliyet gostermektedir. 

Muhtar Bilgi Formlari 

Muhtar Bilgi Formlari: muhtarlarimiz ile iletisimin saglanmasi, muhtarlik meslek standartlarinin 
kuvvetlendirilmesi igin muhtarlarimizin kisisel ve mesleki gelisimlerine katki saglamasi amaclanan, 
egitimlerin ve organizasyonlarin planlanmasinda kistas olarak kullanilmaktadir. Muhtar Bilgi Formlari, 
muhtarlarimizin kendi beyanlari ile doldurulmustur. Muhtar Bilgi Formlart 6zlik ve iletisim bilgilerini 
igermektedir. Kayitlar 6zliik ve iletisim bilgilerinde degigmeler oldugu stirece giincellenmektedir. Ayrica 
yapilan etkinlikler ve verilen egitimler akabinde bilgi formlarinin giincellestirilmesi ve giincel tutulmas! 
saglanmaktadir. 

MUHTARLIKLARA YAPILAN AYNi YARDIMLAR 

Halkimiza sunulan muhtarlik hizmetlerinde devamliginin saglanmasi ve standart kalitenin yakalanmasi 
icin kirtasiye, ofis takimi, vb. gerekli olan muhtarlik ayni yardimlarina devam edilmektedir. 

Muhtarlik Kirtasiye ihtiyaglarinin Saglanmasi 

Kocaeli'de hizmet veren muhtarlarin vatandaslara yonelik evrak islerinde kullandiklari kirtasiye 
malzemeleri diizenli olarak Belediyemiz tarafindan saglanmaktadir. Elindeki kirtasiye malzemesi biten 
muhtarlarimiz tekrardan talep edebilmektedir. 2021 yilinda ilcelerdeki Muhtar Dernegi Baskanliklari 
vasitasiyla 472 muhtarimiza kirtasiye dagitimi yapiImistir. 

T  



www. kocaeli.bel.tr 

Kocaeli genelinde dagitim: yapilan kirtasiye ihtiyaci kolilerinde Pilot Kalem, Tukenmez Kalem, A4 Seffaf 
Poset Dosya, Istampa, Istampa Miirekkebi, Mekanizmali Genis Klas6r, Mekanizmali Dar Klas6r, Yapistirici, 
A4 Plastik Telli Dosya, Diplomat Zarfi ve A4 kagit bulunmaktadir. 

Muhtarlik Tefrisatlarinin Saglanmasi 

Belediyemiz tarafindan, daha once ofis takimi verilmeyen veya ofis takimlarinin kullanima uygun olmadig! 
tespit edilen muhtarliklarimiza ofis takimlari verilmektedir. Teslim edilen ofis takimi igerisinde; makam 

koltugu, galisma masasi, keson ve etajer, misafir koltugu, sehpa, dolap bulunmaktadir. 

Muhtarliklarin Masa ve Sandalye ihtiyaclarinin Karsilanmasi 

Mahallelerdeki Digtin, Nisan, Toplanti vb. ihtiyaglar igin 330 Adet Kahve Sandalyesi ve Verzalit Sandalye 
ile 74 Adet Verzalit-Deri Kaplama Masa dagitimi yapilmistir. 

Pandemi Nedeniyle Yapilan Yardimlar 

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Belediyemiz tarafindan Kocaeli genelindeki 472 Muhtarliga Saglik Paketi, 
temizlik malzemesi, dezenfektan, maske ve cerrahi eldiven dagitim! yapilmistir. 

Muhtarliklara Gadir Dagitilmasi 

Kocaeli genelindeki Mahalle Muhtarliklarina agik alanlardaki faaliyetleri ve acil durumlar igin gadir dagitim! 
yapilmistir. 

Muhtarliklarin Klima ihtiyaglarinin Karsilanmasi 

Muhtarlik Ofislerinin Klima ihtiyaglari igin 4 Adet Muhtarliga Duvar Tipi Klima destegi saglanmistir. 

KOORDINASYON TOPLANTILARI 

Hizmet paydasimiz olan ilce belediyesi muhtar sorumlulari, muhtar dernek baskanlari ve muhtarlarimiz ile 
grup grup ya da genel koordinasyon toplantilar! yapilmaktadir. Bu toplantilarda toplumsal, kentsel ve 
sosyal sorunlar yetkililerden dinlemekte, birlikte gdziim gelistirilmektedir. Ortak yuriitiilen hizmet 
faaliyetleri ya da muhtarlarimizin talepleri ile ilgili, problemlerin goziimui icin uyum ve is birligi igerisinde 
gorev dagilimi yapilip, birlikte karar alinmaktadir. Ayrica kentimizdeki yasam kalitesini arttiracak yeni 
projeler planianmaktadir. Projelerin hayata gecirilmesi icin gerekli calismalar ve is takibi yapilmaktadir. 
Koordinasyon toplantilarimiz belirli periyodlarda gerceklestirilmektedir. 

Koordinasyon Toplantilari 

Koordinasyon Kapsami Gercgeklesme Sayisi 

Muhtar dernek baskanlar1 5 

ilce belediyesi muhtarlardan sorumlu yoneticileri 1 

Muhtarlar 12 

Katilim saglanan valilik muhtar toplantilart 12 

Gerceklestirilen muhtarlik ziyaret sayisi 371 

  

2021 Faaliyet Raporu 

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE BILINGLENDIRME GALISMALARI 

Muhtarlarimizin kanaat 6nderi ve toplu lideri statiisinii, toplumsal duyarlilik olusturmak igin halkimiza 
ornek model géstererek, mahalle sakinlerinin bilinglendirilmesi hedeflenmektedir. Belirli giin, haftalar ve 
giindem teskil eden 6zel zamanlarda giintin anlam ve Gnemine binaen toplumsal bilincin olusmasina 
yardimci olacak etkinlikler, toplantilar ve sosyal projeler diizenlenmektedir. 

8 Mart Diinya Kadinlar Giinii 

8 Mart Diinya Kadinlar Giinu dolayisiyla, ilimizdeki kadin muhtarlarimiz ziyaret edilerek 8 Mart Diinya 
Kadinlar Gini kutlanarak, muhtarlik meslegini tercih etmelerinden ve hizmetlerinden 6tirti tesekkiir 
edilmis, basarilarinin devami dilenmistir. 

19 Ekim Muhtarlar Giinti Kutlamas! 

19 Ekim Muhtarlar Giini, il Protokolii ve Kocaeli'de hizmet eden tiim muhtarlarimizin katilimt ile kutlanmis, 

2019-2024 déneminde hizmet eden tim muhtarlarimiza, hizmetlerinden dolay hediyeleri takdim 
edilmistir. 

Bayram Etkinlikleri 

Kocaeli genelindeki Muhtarlarla 30 Agustos Zafer Bayram! Etkinlikleri kapsaminda Korfez Vapur Gezisi 
dizenlenmistir. 

Muhtar Aktif Sistemi 

Muhtarlarimizin kamu hizmetlerini hizli ve etkin sekilde yUrlitmeleri amaciyla tasarlanmis ve 
gelistirilmis Kocaeli Biyiksehir Belediyesi Kurumsal Muhtar Koordinasyon Sistemi hakkinda 
tum muhtarlarimiza gruplar halinde kullanici egitimi verilmistir. Muhtarlarimiz sistem sayesinde 
taleplerini online olarak internet Uzerinden iletebilmektedir. Talep durumlari hakkinda istedikleri 
an bilgi sahibi olabilmekte ve geriye d6nuk olarak yapmis olduklari talepleri ve aldiklari hizmetleri 
raporlayabilmektedirler. 

Yatirim, Proje ve Hizmetlerimizin Tanitilmasi 

Belediyemizin yatirim, proje ve hizmetlerinin muhtarlarimiza tanitilmasi, dolayistyla 
muhtarlarimizin vatandaslarimiz ile yapacaklari bilgi paylasimlari sayesinde dogrudan ve dolayli 
bir tanitim (bilgilendirme) aginin kurulmasi saglanmistir. Hizmetlerimize karsi farkindalik 
olusturulmustur. IZAYDAS, SCADA (iSU), Bilim Merkezi, Kagit Miizesi, ORMANYA, Hayvan 
Barinagi, Beyaz Kalpler, Bilgi Evleri, Sismoloji Deprem Egitim Merkezi, Dirilis Kamplari, diger 
hizmetlerimiz ve projelerimizin (k6pri, yol, tramvay, vb.) tanitilmasi hedeflenmektedir. 
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KU/PH. 1.6.1 2021 yilinda belediyemizin paydas oldugu toren, organizasyon ve 
etkinliklerde yiiksek hizmet kalitesi sunarak %90 oraninda memnuniyet 

saglamak. 

2021 yilinda belediyemiz; paydas oldugu t6ren, organizasyon ve etkinliklerde vatandaslarimizi memnun edecek 
kalitede hizmet sunmaya devam ederek, toplam 409 adet program ve etkinlige destek verilerek %94,6 memnuniyet 
orani saglanmistir. 
Bu cercevede 2021 yilinda; 

1 
1 

1 
1 

12 adet okulumuzun diizenledigi program ve etkinligine destek saglanmistir. 

Sivil toplum kurulusunun tertip ettigi 55 program ve etkinlige destek saglanmistir. 

Resmi kurum ve kurulusun gerceklestirdigi 161 program ve etkinlige destek verilmistir. 

Kurum iginde diizenlenen 181 program ve etkinlige teknik destek verilmistir. 

TOREN VE ALAN HAZIRLIK IS VE iSLEMLERI 

85 programa ¢esitli ebatlarda sahne kurulmustur. “= 2 Okul programinda alan stislemesi yapilmistir. 

29 programda protokol tribinti kurulumu 12 Sivil Toplum Kuruluslarinin dizenledigi 
yapilmistir. program ve etkinlikte alan stislemesi 

yapilmistir. 
130 programda giineslik kurulumu yapilmistir. 

w= 42 Resmi kurum ve kuruluslarin diizenlemis 
75 program ve etkinlikte protokol diizeni oldugu program ve etkinliklerde alan susleme 
yapilmistir. destegi verilmistir. 

144 program ve etkinlige masa ve sandalye w=117 Kurum igi dizenlenen program ve 
destegi verilmistir. etkinliklerde alan suslemesi yapilmistir. 

50 program ve etkinlikte farkli ebatlarda cadir 
kurulumu yapilmistir. 

SES SISTEMI KURULUM FAALIYETLERI 

4 okul programinda ses sistemi kurulmustur. 

23 Sivil Toplum Kuruluslarinin diizenledigi program ve etkinlikte ses sistemi 
kurulumu saglanmistir. 

83 Resmi kurum ve kuruluslarin diizenlemis oldugu program ve etkinliklerde ses 
sistemi kurulmustur. 

128 Kurum igi dlzenlenen program ve etkinliklerde ses sistemi kurulumu ve teknik 

personel destegi saglanmistir. 

JENERATOR VE PROJEKSIYON FAALIYETLERI 

58 program ve etkinlikte jenerator destegi saglanmistir. 

'   
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1 
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BANDO EKIBi FAALIYETLERI 

2 okul programinda bando ekibimiz g6steri ve konser vermistir. 

14 Resmi kurum ve kuruluslarin diizenlemis oldugu program ve etkinliklerde bando 
ekibimiz g6steri ve konser vermistir. 

8 Kurum ici dizenlenen program ve etkinliklerde Bando Ekibimiz gorev almistir. 

MEHTERAN BOLUGU GALISMALARI 

4 Sivil Toplum Kurulusunun diizenledigi program ve etkinlikte Mehteran Boliigimiiz 
gosteri ve konser vermistir. 

11 Resmi Kurum ve Kuruluslarin diizenlemis oldugu program ve etkinliklerde 

Mehteran Boliigiimiiz gésteri ve konser vermistir. 

6 Kurum ici diizenlenen program ve etkinliklerde Mehteran Boliigimuz gorev almistir. 
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KU/Ph.2.1.1 Kurum gelir biitgesini etkin yoneterek 2021 yilinda en az %95 
oraninda gerceklesme saglamak. 

2021 yili butge ile tahmin edilen 4.092.000.000,00 TL, net tahsilati ise 4.898.839.061,67 TL'dir. 2021 yili gelir 
biitcesi gergeklesmesi icin hedef olarak belirlenen oran %95 iken Merkezi idareden gelen paylarda artis ve 
yapilandirmalarin olumlu etkisi nedeniyle gelir biitgesi gergeklegme orani %119,71 olarak gerceklesmistir. 

KU/PH.2.2.1 Kurum gider biitgesini etkin yoneterek 2021 yilinda en az %90 
oraninda gerceklesme saglamak. 

2021 yilt igin Gng6riilen 4.300.000.000,00 TL'lik gider biitgesinde yilsonu itibariyle %95,10 oraninda 
4.089.352.037,37 TL'lik gergeklesme saglanmistur. 

2021 Yili Biitge Karsilastirmalari (TL) 

e Verilen Biitge 

e@ Gergeklesen Biitcge 
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Gelir Butgesi Gider Biitcesi 

Ayrica 2021 yilinda; 

Haziran ayinin son haftasi birimlere, 2022 yili gider 

bitcelerini, stratejik plan ve performans 
programlarindaki amag¢ ve hedeflerini géz 6niinde 
bulundurarak hazirlamalar! amaciyla cgagrl 
yapiImistir. Birimlerden gelen gider teklifleri 
birlestirilip, gelir biitgesi ve izleyen iki yilin gelir 
tahminleri hazirlanarak, biitce ilke ve hedefleri 
dogrultusunda kurumun bitce tasarisi 
olusturulmustur. Bitge tasaris! Agustos ayinin 
sonunda Enciimen'e havale edilmig ve Enciimen 
goriisi alinmasiyla birlikte ist yoneticiye sunulan 
biitce tasaris! Kasim ay! meclisine sunulmus, 
Meclis'te gériistilerek Plan ve Biitgce Komisyonuna 
havale edilmistir. Plan ve Buitge Komisyonu biitce 
tasarisini, gerektiginde harcama yetkililerinin de 
goruisiinii alarak incelemis ve nihai hali verilen biitce 
tasarisi ile ilgili g6rugiinii igeren raporu hazirlayip 
Kasim ay! ikinci oturumunda Meclise sunulmus ve 
karara baglanmistir. Boylece, 2022 Mali Yilt gider 
butgesinde yer alan 6.500.000.000,00 TL 
Odeneklere, gelir bitgesinde tahmin edilen 
5.700.000.000,00 TL gelir ile 800.000.000,00 TL 
banka nakdi karsilik gdsterilmek suretiyle denklik 
saglanmistur. 
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Yillar itibariyle Biitge Kargilagtirmalari (TL) 
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w 12 ilce belediyemizin 2022 mali yili biitgeleri kontrol 
edilerek Belediye Meclisine havaleleri yapiImis ve 
Kasim ay ikinci Meclis oturumunda goérisiilerek 
karara baglanmistir. 

™ Kurumumuz 2020 yill faaliyet raporunda “Mali 

Bilgiler" bdliimiinde paylasilmasi gereken Bitce 
Uygulama Sonuclari, Temel Mali Tablolara iliskin 
Aciklamalar baslik igerikleri hazirlanmistir. 

™ Hazine Mistesarligi'na olan borglarimizin takibi her 
ay diizenli olarak yapiImistir. 

w= Bitce ddenek kontrolleri diizenli bir sekilde 
yapilmistir. 

w= 2021 yilinda 777.648.453,29 TL bitce igi aktarma 
yapilmistir. Bu rakam biitgenin %18,08'ine tekabiil 
etmektedir. 

w= Yilsonunda harcanmayan 210.647.962,63 TL 
tutarindaki biitge 6denekleri tenkis edilmistir. 

2021 Faaliyet Raporu 

KOTA UYGULAMASI 

4734 sayili Kamu ihale Kanununun 62 nci maddesinin (1) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci 
maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapilacak harcamalarin yillik toplami idarelerin biitcelerine bu 
amacla konulacak édeneklerin %10'unu Kamu ihale Kurulunun uygun goriisii olmadikca asamaz” 
denilmektedir. Bu kapsamda 21/f ve 22/d kapsamindaki mal ve hizmet alimlari ile yapim isleriigin harcama 
birimleri bazinda kota belirlenmistir. 

2021 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTI RAPORU 

5018 sayili Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; “Genel yonetim 
kapsamindaki idareler bitgelerinin ilk alti aylik uygulama sonuglari, ikinci alt! aya iliskin beklentiler ve 
hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ay! iginde kamuoyuna aciklar" denilmektedir. Bu 
kapsamda olusturulan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuzda, Kurumumuza ait ilk alti aylik 
gelir-gider biitgce gergeklesme verileri ve yuriitiilen faaliyetler paylasilmis ve bu verilerinden hareketle 
ikinci alti aylik dilimde gelir-gider biitg¢e gergeklegsme beklenti ve hedefleri belirlenmis ve yapilmasi 
planlanan faaliyetlere iliskin bilgilere kisaca yer verilmistir. Hazirlanan bu rapor Temmuz ay! igerisinde web 
sitemizde yayinlanmistir. 

KU/PH.2.3.1 2021 yilinda genel bit¢e vergi gelirleri paylari hari¢, tahakkuk 
edilmis alacaklarin %85'ini tahsil etmek. 

Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi gelirlerinde 2020 yilindan devreden tahakkukun 116.560.929,02 TL, 2021 

yilinda gergeklesen 4.897.118.138,48 TL tahakkuk ile toplam tahakkuk 5.013.679.067,50 TL olarak 
gerceklesmistir. Yill iginde 4.903.699.632,09 TL tahsilat yapilmis olup, yapilan tahsilattan 4.860.570,42 
TL'nin Red ve ladesi yapildiktan sonra 2021 yili net tahsilati 4.898.839.061,67 TL olarak gerceklesmistir. 
Boylece, 2021 yilinda stratejik hedef olarak belirlenen genel biitce vergi gelirleri paylar! hari¢, tahakkuk 
edilmis alacaklarin %85'inin tahsil edilme orani %84,66 olarak gergeklesmistir. 

TAHAKKUK/TAHSILAT ORANLARI 

Gelir Tiirii cl PY aa 
BE) atel dati aE Sele 

Vergi Gelirleri 66.040.582,23 50.060.802,27 75,80 

Tesebbiis ve Mulkiyet Gelirleri 186.340.580,25 143.647.518,96 77,09 

Alinan Bagjis ve Yard. ile 0,00 0,00 0,00 

Ozel Gelirler 

Diger Gelirler 4.499.713.508,65 4.444.140.493,53 98,76 

Sermaye Gelirleri 260.921.348,40 260.327.198,94 99,77 

Alacaklardan Tahsilatlar 663.047,97 663.047,97 100,00 

Merkez Hizmet Binasinda 2 adet, Gebze Hizmet Binasinda 1 adet olmak iizere toplam 3 adet vezne ile, 
Kurum web sitemiz /(www.kocaeli.bel.tr) Uzerinde e-belediye uygulamalarinda yer alan online vezne ile, 
Daire Baskanliklarinda, faaliyet konulari ile ilgili sabit ve mobil tahsilat iskemi yapmak Uzere 
yetkilendirilmis Muhasebe yetkilisi Mutemetleri ile, Diger tahsilatlarin tamami ise bankalar araciligiyla 
yapiImaktadir. Bu gercevede; 
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2021 Yilinda toplam 4.903.699.632,09-TL'lik tahsilat yapilmistir. Bu tutarin 3.687.211.144,34 TL'si (Vezne 
ve bankalar araciligiyla) nakit, 11.574.968,21 TL'si kredi karti, 1.198.285.716,36 TL'si mahsuben ve 
6.627.803,18 TL'si online vezne tahsilat! olarak gergceklesmistir. 2021 yilinda red ve iadeler diistildtikten 
sonra net tahsilat 4.898.839.061,67 TL olarak gerceklesmistir. 

Bunun yaninda: 

™ Yapilan beyan ve tespitler sonucunda, 2021 yill ilan ve reklam vergisi mikellef sayisi 11.584 
kisidir. 

™ Kocaeli Adliyesi’nde bulunan 4 adet Sulh Mahkemesi, Kocaeli icra Midiirliigi, SGK il 
Mudirliigiince satisa cikarilan tasinir ve tasinmazlarin; Belediyemiz mezat salonunda ve ilgili 
mahkeme ve icra midirliklerinin belirledigi yerlerde satislari yapilmaktadir. Yapilan bu 
satislarda gorevli 4 tellaliye memurumuz bulunmaktadir. 

™ § Harca tabi satislardan 2021 yil iginde 861 islemden 2.804.577,91 TL tellaliye harci tahsil 
edilmistir. 

KU/PH.2.4.1 2021 yilinda stratejik yonetim kultiirini kurum genelinde 
yayginlastirmak igin 50 kisiye egitim vermek. 

Birimlerimizin yil igerisinde yapmay! planladiklari yatirim ve hizmetler; ihtiyaglar dogrultusunda biit¢e ile 
uyumlu olacak sekilde degerlendirilmekte, yatirim ve hizmetlerin gergeklesme bilgileri elektronik ortamda 
takip edilmektedir. Belediyemizde stratejik kiltiru yayginlastirmak, 2021 yilinda gerceklestirilen 
faaliyetlerin raporlanmasi hakkinda bilgi vermek ve YAPIS mobil uygulamasinin tanitimini gerceklestirmek 
igin toplanti dizenlenmis ve toplantiya 30 mali hizmetler temsilcisi ve personeli katilim saglamistir. 

KOCAELi BUYUKSEHIR BELEDIYESi 2020 YILI FAALIYET RAPORU 

2020 Yili Faaliyet Raporumuz, 5018 sayili Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesine 
dayanilarak; Faaliyet Raporlar! Hakkinda Yonetmelik'te belirlenen usul ve esaslar dogrultusunda bir mali 
yilin faaliyet sonuglarinit gésterecek sekilde hazirlanmis ve Kocaeli Bilyiiksehir Belediye Meclisine 
sunularak 15.04.2021 tarihinde kabul edilmistir. 

KOCAELi BUYUKSEHIR BELEDIYESi 2022 MALI YILI PERFORMANS 
PROGRAMI 

5018 sayil! Kamu Mali YOnetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41. maddesine dayanilarak hazirlanmaktadir. Bir 
kamu idaresinin program dénemine iliskin performans hedeflerini, bu hedeflere ulagsmak icin yUrtitecekleri 
faaliyetler ile bunlarin kaynak ihtiyacini ve performans géstergelerini igeren programdir. Ciktt ve sonug 
odakli bir anlayisla, dogru ve giivenilir bilgiye dayali, mali saydamligi ve hesap verebilirligi saglayacak 
sekilde hazirlanan 2022 Mali Yili Performans Programi, 25.11.2021 tarihinde Kocaeli Biiytiksehir 
Belediyesi Meclisi'nde onaylanarak 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yUrurliige girmistir. 

YATIRIM PERFORMANS iZLEME SISTEMI (YAPIS) 

Performans programlari kapsaminda yapilan yatirim ve hizmetler, gelir ve gider bitge gergeklesmeleri, 
ilcelere ve birimlere gore gerceklestirilen faaliyetler ve segim beyannameleri ile performans 
géstergelerinin takip edilebilmesi icin Yatirim Performans izleme Sistemi (YAPIS) mobil uygulamasi 
hayata gecirilmistir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

KU/PH.2.5.1 Belediyeye ait gayrimenkulleri etkin yonetmek ve 2021 yill 

sonunda kiraya verilebilecek tagsinmazlarin doluluk oranini %100' e 
¢cikarmak. 

BELEDIYEMIZE AIT TASINMAZLAR ILE iLGILI iSLEMLERI 

Belediyemiz milkiyetinde toplam 4.070 adet tapuya kayitl! tasinmaz bulunmakta olup,748 adet kat 
milkiyetli, 3.322 adet ana gayrimenkul nitelikli olmak Uzere tamaminin arazi tespiti yapilmistir. Ayrica 6 
adet cins degisikligi (yapili hale gelme ve yapisiz hale gelme), 16 adet Kadastro kontrolliik islemi (ifraz, 
Birlestirme, ihdas, Yola Terk ve Parka Terk), Kamu idarelerine Ait Taginmazlarin Kaydina lligkin Yonetmelik 
kapsaminda kamuya ait 5.109 adet tasinmazin Gayrimenkul Degerlemesi yapiImistir. 

Belediyemize Ait Taginmazlanin ilgelere Gore Dagilimi 

Basiskele TT 475 
Caylrova ID 103 

Darica HD 80 

Derince [ND 232 

Dilovas! [ED 153 

Gebze [EP 200 

Gélciik ED 279 

izmit I 1.956 
Kandra = 71 

Karamirsel $9 102 

Kartepe [I 170 

Kérfez ED 249 

Belediyemizin tasinmazlarina yOnelik 2021 yilinda; 

™ 1 adet 3.212,00 m2 ylizdlciimlli tasinmaz 56.529.000 TL bedelle Ulasim Park A.S'ne, 3 adet 52.893,98 m? 
ylzdlcimlii tagsinmaz 38.350.000 TL bedelle Kent KonutA.S.'ne, 8 adet 9.915,97 m2 yuzdlgiimlli tasinmaz 
16.361.351 TL bedelle Bilisim Vadisi Teknopark Y6netici A.S.'ne, 10 adet 19.496,52 m? yiizoleumli 
tasinmaz 37.944.492 TL bedelle Belediyemiz vergi borglarina mahsuben Maliye Hazinesine, 11 adet 
19.221,65 m2 yiizélciimlii tasinmaz 10.619.571 TL bedelle iSU Genel Miidiirliigiine, 2 adet 104,66 m2 
yUzdlciimlii hisse 55.470 TL bedelle Kartepe Belediyesine, 2 adet 8.870,19 m2 hisse/tasinmaz 10.118.028 
TL bedelle izmit Belediyesine olmak iizere toplamda 5 adet 8.744,62 m? yiizélctimlii tasinmaz bedelsiz, 37 
adet 113.714,97 m? yuzdleiimli’ tasinmaz 169.977.911,00 TL bedelle belediye, kamu kurum ve 
kuruluslarina devir edilmistir. 

™ 3 adet 769,21 m? yiizdlclimlli tasinmaz badgis yolu ile 23 adet 322.620,78 m? yiizoleimlii tasinmaz 
97.736.200 TL bedelle dogrudan temin yolu ile 58 adet 29.660,20 m2 yizdlctimlii tasinmaz 27.789.928 TL 
bedelle, 1 adet 20.279,42 m? yiizélctimlii taginmaz ile 1 adet 118.037 m? yiiz6lciimlu dolgu alani bedelsiz 
olarak belediye ve kamu kurumundan devir alinmis olup, toplamda 81 adet 352.280,98 m2 yiizd6lcimlli 
tasinmaz 125.526.127,70 TL bedelle devir alinmistir. 

™ 26 adet 56.274,43 m2 ylizdlclimlli tasinmaz bedelsiz olarak tahsis edilmis ve 21 adet 61.918,25 m? 
yUzolctmlii tasinmaz bedelsiz olarak tahsis alinmistir. Belediyemize bagli Daire Baskanliklarina 23 adet 
taginmazin tahsis islemi yapiImistir. 2886 sayil! Devlet ihale Kanununa gore 143 adet isyeri 4.580.790 TL 
bedelle, 1 adet arsa 900.500 TL bedelle satilmistir. 3194 sayili imar Kanununun 17. Maddesinin 3. bendine 
gore 13 adet 2.097,87 m? yiizdlciimii hisse/tasinmaz 908.970 TL bedelle, gecici 16. Maddesine gore (imar 
Barisi) 2 adet 409,45 m? yizolgimt hisse/tasinmaz 202.317 TL bedelle satilmistir. 

™ Orman Bolge Midirliigtinden verilen 417.687 m? orman iznikarsiliginda 97.628 TL izin bedeli 6denmistir. 
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BELEDIYEMIZE AIT GAYRIMENKULLERIN KIRALAMA iSLEMLERi 

Belediyemizin hikiim ve tasarrufunda bulunan ve 2021 yili sonu itibariyla aktif olarak kiraciligi devam 

eden 440 adet kiralama dosyasi servis personeli tarafindan diizenli olarak takip edilmekte, kira s6zlesme 

suresi dolan isyerlerinden; tahliye olacak isyerlerinin tahliyesi, yeniden kiralama yapilacak isyerlerinin ise 

(kira bedeli tespiti, kiralama ile ihale islemleri, kira s6zlesmesi imzalanmasi, yer teslimi, ilgili daire 

baskanliklarina kiralama ile ilgili gerekli bilgilendirilme yazigmalari vb. idari islemler) yapilmakta, tiim 

isyerlerin Belediyemizin ilgili birimleri ile birlikte denetimleri rutin olarak yapilmakta, kiralanan isyeri ile 

ilgili kiracilardan gelen talepler ve idarece tespit edilen eksiklikler takip edilmekte, kira bedellerinin 

tahakkuk tahsilat ve takibi ile ilgili Mali Hizmetler Dairesi Baskanligimiza gerekli bilgilendirme yazismalari 

yapilmaktadir. Pandemi ile ilgili bedeller diistildiikten sonra 2021 yili igin tahakkuk girilen yillik toplam kira 

bedeli KDV harig 33.962.096 TL'dir. 

Kiracilarin isyeri Gruplarina Gére Dagilimi 

TD 2 2 
Haller 139 31,59 

Sahil Ve Parklar 114 25,91 

Terminaller 48 10,91 

Muhtelif 43 9,77 

is ve Kiiltiir Merkezleri 22 5,00 

Fuar 20 4,55 

Kalici is Merkezleri 18 4,09 

Hizmet Binalar! 10 2,27 

Mezbahalar 10 2,27 

Boru Hatt Yeri 7 1,59 

Yap-islet-Devret 4 0,91 

Reklam Alanlari 3 0,68 

Aile Sagli Merkezleri 2 0,45 

2021 yilinda; 

™= 2886 Sayili Deviet inhale Kanununa gére Belediyemizce yapilan 149 ihaleden 107 adedi icin kiralama 
yapilarak kira sozlesmesi imzalanmistir. 

w=  Milkiyeti belediyemize ait 11 adet isyerinin isletimi 5216 sayili belediye kanununun 26.maddesine 
gore belediye meclis karar1 ile belediyemiz sirketlerine devredilmistir. 

™ 5 adet yer icin enctimen karari ile ecrimisil uygulanmis, 15 adet isyerinin devri yapilarak kira 
sdzlesmeleri yenilenmis ve 76 adet isyerinin fesih ve tahliye islemleri yapilmistir. 

™ Pandemi nedeniyle belediyemiz kiracilari ile ilgili 14.12.2020 tarihli 2020-1319991 sayili meclis 
kararina istinaden 212 adet isyerinin faaliyette bulunmadigi déneme iliskin kira bedelleri tahsil 
edilmemesi/ kira ertelenmesi islemi yapilmis, 100 adetisyerinin yillik kira bedelleri taksitlendirilmistir. 

\   

2021 Faaliyet Raporu 

™ Belediyemiz hizmet birimleri tarafindan kullanilmak dzere, halkimizin mesleki gelisim ihtiyaclarini 
karsilamak icin Meslek ve Sanat Egitimi Kurslar! (Ko-Mek) igin 36 adet kurs yeri, ilk6gretim 
dgrencilerine egitim konusunda yardimci olmak tzere kurulan Bilgi Evleri ile genglerimizin egitim ve 
sosyal yOnden gelisimlerine katkida bulunmak ve tiniversiteye Hazirlamak amaciyla kurulan Akademi 
Lise ile bu benzeri Genglik Hizmetlerinde kullanilmak Uizere toplam 29 adet Egitim Hizmet Binasi, Anne 
Sehir Saglikli Yagam Program! kapsaminda kullanilmak tizere 2 adet Kadin Ve Aile Yagam Merkezi ile 
2 adet Kadin Siginma Evi, 1 adet Kimsesizler Barinma Evi, 3 adet tramvay hatt gizergahi ve yiirliys 
yolu olmak Uuzere ilimiz genelinde toplam 73 adet tasinmazin kiralanmasi/ kira siiresi uzatilma 
islemleri yapilmistir. 

KU/PH.2.6.1 Belediye 6z gelirlerini artirmaya yonelik diger kurum ve 
igtiraklerle koordinasyonu artirmak. 

Belediyemizin Kaynak Gelistirme ve istirakler Dairesi Baskanliginin hizmet kalitesinin yiikseltilmesiyle, 
birimizde bulunan alaninda uzman personellerle, istiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Buylksehir 
Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yriitilmesi saglanmis ve istiraklerimizle birlikte gelir artirici 
galigmalar icin faaliyetler gerceklestirilmistir. 

KU/PH.3.1.1 2021 yilinda, kurum personeline mesleki ve kisisel gelisime 

yonelik egitim programlari diizenleyerek %85 oraninda memnuniyet 
saglamak. 

Belediyemizin insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Bagkanlig! tarafindan personelimizin mesleki ve kisisel 
gelisimine yOnelik olarak 2021 yilinda, 91 adet hizmet igi egitim dzenlenmis ve toplam 1.070,5 saat egitim 
verilmistir. Egitimlere 5.411 personelimiz katilmis ve ortalama 4,46 saat egitim sonucunda memnuniyet 
orant %87,72 olarak dleuilmustir. 

Bu kapsamda; 

- Belediyemiz, istirakler ve iSU Genel Miidiirligii yéneticilerine yénelik "Yeni Nesil Belediyecilik ve 
Buttincill lletisim Stratejileri Egitimi” gergeklestirilmistir. 

= insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi Bagkanligimizda gorev yapmakta olan personele Prof. Dr. Salih 
GUNEY tarafindan “Is Analisti Egitimi" gerceklestirilmistir. 
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™ 2021 Afet Egitim Yili olmasi sebebiyle Belediyemizde gérev yapmakta olan personele “Afet Farkindalik 
Egitimleri" gergeklestirilmistir. 

= Belediyemizde gérev yapmakta olan personele isitme engelli vatandaslar ile etkili iletigim saglamak ve 
iletisimde yasanan aksakliklarin giderilmesi amactyla ig egitmen Gozde KARAAL tarafindan “Isaret Dili 
Egitimi" gerceklestirilmistir. 

w= Pandemi sebebiyle egitim hizmetlerinin aksamamas! icin Belediyemizde yazisma yapan tim personele 
“Etkili Yazigma Teknikleri", yonetici asistant olarak gorev yapmakta olan personele yetkinliklerini 
artirmak amaciyla “Yonetici Asistanligi Egitimi" uzaktan egitim yontemiyle gerceklestirilmistir. 

™ 2021 yilinda Kurumumuzda g6reve baslayan personele kuruma uyumlarinin saglanmasi ve kurum 
aidiyet hissi olusturulmasi amaciyla “Oryantasyon Egitimleri" ger¢geklestirilmistir. 

KU/PH.3.2.1 Personel islemlerine ait is sureglerini yurtitmek ve gelistirmek. 

Belediyemizde daima daha yetkin, verimli ve yenilikgi galismalar yapilmasi vatandas odakli hizmet 
anlayigimizin en biytik kanitidir. iInsan kaynaginin etkin kullanimi Belediyemizin stratejik amaclarinin daha 
ileri seviyelere ulagsmasinda ve bireysel is g6ren ihtiyaglarinin karsilanmasinda 6nemli bir noktadir. Mevcut 
islerin ne oldugu, nasil ve ne zaman yapildigi, personelin gGrev, yetki ve her bir is igin gerekli 6zelliklerin ne 
oldugu insan kaynaklari siirecleri araciligryla belirlenmektedir. 

Belediyemiz kaynaklarinin etkin ve verimli kullanilmasi ve kaliteden 6diin vermeyen bir hizmet anlayis1 ile ise 

gore calismasi gereken personelin belirlenmesi ve soz konusu personelin nitelik, unvan ve sayisi g6z Online 

alinarak personel istihdam edilmektedir. Bu kapsamda yiiz yiize gériisme yéntemiyle 623 personelle is 
Analizleri yapilmistir. 

PERSONEL ISLEMLERI GERGEVESINDE GERGEKLESTIRILEN CALISMALAR 

™ 3308 Sayili Mesleki Egitim Kanununa g6re 2020-2021 yili egitim 6gretim ddneminde Belediyemizde 226 
dgrenci beceri egitimi, 199 6grenci Universite stajini, 18 lise 6grencisi yaz stajini yapmistir. 

w= Personelimizin tahsil degisiklikleri, terfi, bordro, nakil, izin, rapor, pasaport, emeklilik vb. islemleri 
yapilmistir. 

w= Kamu Géreviileri Etik Davranislart ilkeleri ile Bagvuru Usiil ve Esaslari Hakkinda Yonetmeligin 23 iincii 
maddesine istinaden Belediyemizde 2021 yilinda gdreve baslayan personele etik s6zlesmeler 
imzalatilmistir. 

™=  Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu kapsaminda hazirlanan Calisan Bilgilendirme Metni, Caligan 
Taahhiitnamesi, Caligan Aydinlatma Metni ve Calisan Acik Riza Metni 2021 yilinda Belediyemizde gorev 
yapmakta tum memur, s6zlesmeli, isgi ve sanatg¢! personele imzalatilmistir. 

w= Belediyemizde 657 sayili Devlet Memurlari Kanunu'na tabi personele y6nelik olarak 2021 Unvan 
Degisikligi Sinavi kapsaminda sinav acilmis ve gerekli igslemler yapiImistir. 

KU/PH.3.2.2 Personel islemlerine ait destek hizmetlerini yuruitmek. 

PERSONEL GALISTIRMAYA YONELIK HIZMET ALIMI 

Hizmet alimi ihaleleri kapsaminda Personel Galistirmaya Dayal! Hizmet Alim ihalelerinde caligan toplam 
5.124 personelin aylik hakedis ve 6demeleri ile ilgili gerekli belgeler hazirlanmistir. Bu gergevede 2021 
yilinda 29 personel hizmet alimiihalesi kapsaminda 524.383.198 TLharcama gerceklestirilmistir. 

I   
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KU/PH.3.3.1 Kurum kiltirt ve aidiyet bilincinin gelisimine katki saglamak 
igin organizasyonlar diizenlemek ve personelle yiiz yuze gortismeler 
yapmak. 

Belediyemizde kurum kiltirti ve aidiyet calismalar! kapsaminda oryantasyon egitimleri dizenlenmistir. 
Ayrica Kurumumuz Stratejik Planinda yer alan “Mutlu Sehir Kocaeli" hedefi dogrultusunda toplumsal 
kalkinmaya katki saglanan projelerde yer alan Belediyemiz miidir ve Ustii yoneticiler ile istirakler Genel 
Midiir ve yardimcilarina “Kurum ici iletigimi Gelistirme ve Hizmet ici Egitim Program" gerceklestirilmistir. 

KU/PH.3.3.2 Kurum kiiltiirt ve aidiyet bilincinin gelisimine katki saglamak 

i¢in spor organizasyonlar! diizenlemek. 

Kurum kiltiirti ve aidiyet bilincinin gelisimine katki saglamak icin futbol, basketbol, voleybol ve bowling 
branslarinda gerceklestirilen spor senliklerinde dereceye giren sporcu ve yoneticilere Sdillerinin verildigi 
bir organizasyon yapilmistir. Odiil gecesine, dereceye giren sporcu ve yoneticiler aileleriyle birlikte 
katilmistir. Etkinlige yaklasik 400 kisi katilmistir. 

  

KU/PH.4.1.1 Dyital donigsim kapsaminda belediye yazilim hizmetlerini 
gelistirmek, destek ve egitim hizmetlerini etkin bir sekilde siirdiirmek. 

KURUMA YONELIK SUNULAN YAZILIM HiIZMETLERI 

Belediyemizde Daire baskanliklarimizin kullandigi toplam 140 program/yazilim bulunmaktadir. 

VATANDASA SUNULAN YAZILIM VE PROJE HIZMETLERI 

w e-Kocaeli w= Ormanya Atolye ve Etkinlik Basvurulari 

= Cek-ilet Kocaeli = Tiyatro Online Bilet Satis Program! 

= Kocaeli Yuriiyiis Parkurlar!' = Kocaeli Platformu 

™ Kocaeli Otopark = e-belediye Portall 

w= Kurumsal Web Sitesi w= Akilli Sehir Web Sitesi 

T  
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One Gikan Yazilim Hizmetlerimiz 

e-Belediye Projesi 

Kurumumuzda dijital d6nisimiin en 6nemli gostergelerinden olan ve 
https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/ adresinde hizmet veren e-belediye projemizle birlikte, 
vatandaslarimizin islemlerini giivenli ve interaktif bir sekilde yapabilmeleri saglanmistir. E-devlet 

entegrasyonuyla birlikte e-imza veya e-devlet sifresiyle sisteme tye olmak suretiyle vatandaslarimiz 
dilekgelerini e-belediye platformu Uzerinden kurumumuza ulastirmaktadirlar. Bu sayede 

hizmetlerimizin dijital ddniisimiin bir geregi olarak vatandaslarimizin ayagina gOotiriilmesi 
amaclanmistir. 

Turkiye'nin devam eden en biiyiik kentsel doniisim projesi olan Cedit Kentsel Doniistim Projesinin 
randevu ve takip sistemlerinin de online yapilabildigi basvuru ve takip ekranlari e-belediye 
sayfamizda devreye alinarak kentsel d6niistim projesi kapsamindaki hak sahiplerinin belediyemize 

gelmeden 6nce randevulari olusturulmus, beyan ettikleri bilgi ve belgeler zerinden Gn incelemeleri 
yapilarak anlagma sirecleri yonetilmistir. Ayrica 2021 yili iginde konservatuvar online basvuru 

sistemi ve sOmestr tatilinde ortadgretim gcagindaki cocuklarimiz icin Kocaeli Kongre Merkezinde 

diizenlenen cesitli atdlye etkinlikleri icin online basvuru sistemi devreye alinarak e-belediye 
platformunun etkinligi arttirilmistir. 

e-belediye platformunda bulunan hizmetler asagida belirtilmistir. 

1 Konservatuvar Online Basvuru Sistemi 

1 Ara Tatil Etkinlik Bagvuru Sistemi 

1 Cedit Kentsel Doniisiim Basvuru sistemi 

1 Esnaf Pandemi Destek Basvuru Sistemi 

1 7256 sayili Borg Yapilandirma Basvurusu 

1 Bor¢ Sorgulama ve Odeme 

1 Yapilan Tahsilatlar! Goriintlileme 

1 ilan Reklam Beyani Verme 

1 Buyiiksehir 153 Basvurusu ve Basvuru Takibi Yapabilme 

EBYS lle Entegre Elektronik Dilekce Génderebilme ! 
1 Zabita Cekilen Arag Sorgulama 

Yangin Sigorta Beyani ft 

Mezbaha Online Odeme 

1 Bilisim Malzemeleri Envanter Girisi 

Elektronik Belge Yonetim Sistemi (EBYS) 

Kurumumuzda dijital donisumin en temel dgelerinden birisi olan ve tum otomasyon sistemlerimizin 

temelini olusturan Elektronik Belge Yonetim Sisteminin (EBYS) etkin kullanimi her gegen yil artarak 
devam etmektedir. Kurumumuzun genisleyen personel kadrosuyla birlikte ihtiyaglar g6z Ontinde 

bulundurularak Kamu Sertifikasyon Merkezinden elektronik imza sertifika alimlart ve stiresi dolan 
sertifikalarin da yine yenileme islemleri yapilmaktadir. Ayrica Ust y6neticilerimiz igin de mobil imza 

alim strecleri tarafimizca yuriitilmektedir. Basta e-belediye platformunda devreye aldigimiz e- 
dilekcgeler olmak Uzere bir cok modil ile entegre bir sekilde galigan EBYS'de 2021 yilinda 480.000 evrak 

Uretilmis, 529.224 e-imza atilmistir. 
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Web Servis Entegrasyonlar1 

2021 yilinda da basta NVi (Niifus ve Vatandaslik isleri) servisleri olmak Uzere bir cok web servis 
entegrasyonunu otomasyon sistemlerimizle entegre bir sekilde calisir hale getirdik. Web servisler 
sayesinde kurumumuzun ve diger kurumlarin otomasyon sistemleri birbiriyle daha uyumlu ve daha verimli 
cgalisir hale gelmektedir. Bir uygulamanin gciktis! web servisler sayesinde baska bir uygulamanin girdisi 
olmakta ve bu sayede zaman ve is glicti basta olmak iizere bir cok kalemden tasarruf saglanmaktadir. 

2021 yilinda da destek verip devreye aldigimiz web servisler baslica su sekildedir: 

1 Saglik Bakanligi (Toplu Tasima igin HES Kodu sorgulama servisi) 

\ = icisleri Bakanligi (ISDEM TC NO ile Covid'19 izlem sorgulama) 

1 NVi Genel Miidiirliigii (Adres Sorgulama) 

1 Tapu Kadastro Genel Miidiirliigii (TAKBIS) 

1 YOK, MEB mezuniyet ve 6grenci durum sorgulama servisleri 

1 Elektronik Belge Yonetim Sistemi (Kurum igi Modillerimizle entegrasyon) 

1 Buytiksehir 153 CRM Modiilii (ilce Belediyelerle very paylasim!) 

MOBiL UYGULAMALAR 

Mobil cihaz kullaniminin her gegen giin arttigi ve kullanicilarin hizla mobiliteye ge¢tigi diinyamizda 
Belediyemiz olarak gagin gereksinimlerine ayak uydurarak, kurumumuzu vatandas nezdinde daha 
ulasilabilir kilmak igin, hizmet ve projelerimizi halkimiza duyurmak amaciyla mobil uygulamalara biiyik 
Onem vermekteyiz. Bu kapsamda vatandaslarimizin kullanimina sunmus oldugumuz mobil 
uygulamalarimizin sayis! ve kapsami her gegen giin artmaktadir. 2021 yil! sonu itibariyle 21 mobil 
uygulamamiz bulunmaktadir. 

One Gikan Mobil Uygulamalarimiz 

YAPIS (Yatirim Performans izleme Sistemi) 

Belediyemizin 5 yillik stratejik planina gére hazirlanmis ve kurumumuz genelinde Uretilen tiim proje ve 
hizmetlerin yer aldigi mobil uygulamadir. Mali Hizmetler Dairesi Baskanligimizla birlikte hayata 
gecirdigimiz YAPIS (Yatirim ve Performans izleme Sistemi) uygulamasi sayesinde iist y6neticilerimiz anlik 
olarak gelinen noktay! g6ruip analiz edebilmekte ve proje ve hizmetlerin sevk ve idaresinde karar destek 
surecine katki sunmaktadir. Ayrica performans program! kapsaminda da tim birimlerin karnesi niteliginde 
olan bu uygulama, taahhit edilen proje ve hizmetlerin zamaninda ve etkin bir sekilde hayata gecirilmesine 
yardimci olmaktadir. 

2020-2024 Stratejik Planinda da yer aldigi izere Kentsel Doniistim, Toplumsal Déniisiim ve Kurumsal 
Dénusiim kategorilerinde projeler yer almakta, biitge ve Gdenek takibi yapilabilmektedir. Uygulamada 
bitce ve gelir bilgilerinin yani sira ayrica ilge, daire, alt hizmet ve stratejik plan bazli gruplandirmalar 

yapilarak proje takibi kolayca yapilabilmektedir. 

Ozel Kalem Uygulamasi 

Vatandaslarimiza sunulan yazilim hizmetlerimizin yani sira kurumuzun birimlerine ydnelik devreye 
aldigjimiz yazilim ve otomasyon sistemleri kapsaminda Ozel Kalem Uygulamasi da is ve islemlerin 
takibinin yapilabilmesi ve kolayca raporlanabilmesi amaciyla hayata gecirilmis bir mobil uygulamadir. 
Uygulama icginde sayin baskanimiza ait mahalle ve saha ziyaretleri, mahalle bazli yatirim ve hizmetler, son 
yerel secimlere ait oy oranlari, Gnemli giinler ve gorev yGnetim strecleri yer almaktadir. Uygulamadan elde 
edilen verilerle birlikte gorsel ve yazili raporlar hazirlanmaktadir. 
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KURUMSAL WEB SITESi 

www.kocaeli.bel.tr adresinde hizmet veren kurumumuzun resmi internet sayfamizin gegen zamana ve 
degisen sartlara gore gerek teknolojik olarak gerekse de ihtiyaglara cevap verememesi nedeniyle yeniden 
tasarim ve gelistirme ihtiyaci ortaya cikmistir. Bu diisiinceden hareketle Belediyemiz olarak kurumumuzun 
vizyonuna uygun, stratejik hedefleri dogrultusunda ve teknolojinin gereklerine uygun etkin ve kullanici 
dostu bir tasarim yapmak suretiyle web sitemiz yeni ara yliziiyle hizmete sunulmustur. Her gegen giin web 
sitemizin iceriklerini daha da zenginlestirerek bir cok hizmet ve faaliyeti web sitemiz marifetiyle 
vatandaslarimizin kullanimina sunmaya devam ediyoruz. 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi Web Sitesi 2021 Yili istatistikleri 

Ziyaret Sayisi : 3.210.864 Oturum/Gosterilen sayfa : 1,81 

Farkli Ziyaretgiler : 3.150.637 Ortalama Ziyaret Siiresi :2dk.12sn 

Sayfa Gosterimleri : 16.604 607 Yeni Ziyaret Yiizdesi > a} 

  

E-DiILEKGCE BASVURU FORMLARI 

e-Belediye platformunda devreye aldigimiz e-dilekceler bolimiinii her gecen yil zenginlestirmeye ve 

yayginlastirmaya devam ediyoruz. Vatandaslarin kurumumuza gelmesine gerek kalmadan, uzaktan e- 

belediye portal! Uzerinden online olarak doldurabilecekleri form ile basvuru islemlerinin kolaylikla 

yapabilmesi amaciyla hizmete sunulan elektronik formlar hizmete sunulmustur. 

AKILLI SEHIR KOCAELI WEB SITESI 

Kurum igi otomasyon sistemlerimizin yani sira vatandasa yonelik hizmetlerimizi de zenginlestirerek 

vatandaslarimizin veriye daha kolay ulagmasini saglamaktayiz. Bu kapsamda ilgili sube mUdtirligiimiuzle 

koordineli bir sekilde hayata gecirdigimiz Akilli Sehir Kocaeli web sitesiyle birlikte agik veri portalinin da 

temelleri atilmis oldu. https://akillisehirkocaeli.com adresinde yayina acilan web sitesi sayesinde 

kentimize dair Ulasim, Yapi, NUfus, Yagsam, Gevre ve Egitim gibi konularda istatistiki verilere 

ulasilabilecektir. Ayrica kurumumuz tarafindan gelistirilen Akilli Sehir projelerine de web sitemizden 

ulasilabilmektedir. Her gegen giin zenginlesen icerigiyle acik veri portal! seklinde hizmet veren sayfamiz, 

ozellikle Universite 6grencilerinin ve veriye dayali arastirma yapan kisi ya da kurumlarin yogun olarak 

ziyaret ettikleri bir sayfa haline gelmistir. Akill1 Sehir Kocaeli web sitesi “Mutlu Sehir Kocaeli” mottosuna 

giden yolun temel taslarindan birisidir. 

KURUMSAL TANITIM FAALIYETLERI 

Geride biraktigimiz son iki yilda hayatimizi olumsuz y6nde etkileyen Covid'l9 pandemisinin yavas yavas 

etkisini yitirmeye baslamasiyla birlikte ara verilen fuar ve organizasyonlar yeniden yapiImaya baslandi. Bu 

kapsamda kurumsal kimligimizin 6n plana cikartmak ve tanitimina katki saglamak, Ornek proje ve 

fikirlerimizi diger kurum ve kuruluslarla paylagmak ve teknolojinin geldigi son noktay! gérmek, 

deneyimlemek ve ilgililerle fikir alisverisinde bulunmak amaciyla bir takim fuar ve etkinliklere katilim 

saglanmistir. 09-12 Haziran 2021 tarihleri arasinda Ankara ATO Congresium'da diizenlenen Verimlilik ve 

Teknoloji Fuarina katilarak kurumsal tanitim faaliyetlerine katkida bulunulmustur. 
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KU/PH.4.2.1 Kurum igi bilisim hizmetlerinin kalitesi arttirilarak 2021 yilt 
sonunda % 70 oraninda memnuniyet saglamak. 

ELEKTRONIK HABERLESME ALTYAPIS! HiZMETLERI 

Elektronik haberlesme altyapilari, kamu kurumlar! ile BTK'dan servis saGlayicisi onay! alan firmalarin data, 
ses, gorlintt hizmetlerini yuksek standartlarda daha hizli ve giivenli sekilde vatandasa ulastirmas! icin 
hazirlanan alt yapidir. 

Elektronik haberlesme altyapisi olusturulmasi kapsaminda Belediyemiz tarafindan yapilan altyap! ve Ust 
yap! galismalarinda (yol kaldirim, koprui, kavsak, park vs.) elektronik haberlesme altyapisina birlestirilmek 
iizere bos boru birakilmak sureti ile 8.000 metre giizergah hazir hale getirilerek; 15.000 metre g6z 
coklayici boru désenmis, 450 farkli lokasyonda bakim ve onarim islemleri gerceklestirilmistir. 

Bunlara ilaveten 25.000 metre giizergahin fiziksel ortamda tespiti yapilip dijital ortama aktarilmistir. 
Bunun yant sira Belediyemiz tarafindan koordinasyonu yapilan projelerde etkilenen elektronik 
haberlesme altyapilarinin koordinasyonunu ve gerektigi durumlarda deplasesi Belediyemiz tarafindan 
yuriitiilmektedir. Bu kapsamda destek verilen projelerden bazilari; 

w™ Yiriyis Yolu Fiber Optik Altyapi Projesi ™ Kocaeli EDS Fiber Optik Projesi 

™ Kocaeli Modern Kongre Merkezi Fiber = Cocuk Trafik Egitim Alani Fiber Optik 
Optik Altyapi Projesi Projesi 

= UstGecitler Fiber Optik Altyap1 Projeleri ™ Hizli Tren Calismasi 

w DaricaGebze metro hatti projesi ™  Gebze Bélgesi Metro Calismalari, 

™ Kocaeli Trafik ve Kavsak Kontrol “™ Tramvay3. Ve 4. Etap Calismalari 
Kameralari Fiber Optik Projesi 

Tesis edilen elektronik haberlesme altyapilart elektronik haberlesme kanunu ile BTK' dan servis 
saglayicisi onay! alan firmalara (Superonline, Vodafone, Turksat ) kiralanmaktadir. Bu firmalara ve kamu 
kurumlarina tek bir (ortak) altyap! kullandirarak sehrin altyapisinin planianmast ile birlikte mikerrer 
kazilarin 6nuUne de gegmis bulunmaktayiz. 2021 yill igerisinde toplam 109.234 metre elektronik 
haberlesme altyapisi kiralanmistir. Yapilan bu kiralama s6zlesmelerinden 1.721.052 TL gelir elde 
edilmistir. 

Belediyemiz tarafindan yapilan biytk projelere uzmanlik alani olan islerde destek (sartname, 
kontrolérliik, koordinasyon, proje gibi) verilmektedir. Bu kapsaminda 2021 yilinda Yirtiyiis Yolu Fiber 
Optik Altyap Projesi gerceklestirilmistir. 

Elektronik haberlesme altyapisi kapsaminda diger yapilan isler; 

™ Kocaeli genelinde elektronik haberlesme “= Aykome koordinasyon toplantilarina katilim 
altyaptlarinin kiralamalarinin yapiImasi saglanip ortak elektronik haberlesme 
projelerin Kontrollerinin yapilmasi, elektronik altyapilarinin korunmasi deplase ve yeni altyap! 
haberlesme gecis hakki s6ézlesmelerinin olusturulmasi islerinin planlamasi ve 
takiplerinin yapilarak yenileme sdzlesmelerin koordinasyonunun saglanmas! yapiImaktadir. 
yapitImasi, s6zlesme gsartlarinin yerine 
getirilmeleri saglanmaktadir. ™=Valilik, ISU, izmit Belediyesi, Sakarya 

Buyuksehir Belediyesi ve 30 Buyiiksehir 
™ Kocaeli genelinde ortak elektronik haberlesme Belediyesi gibi kurumlara teknik destek 

altyapilarinin bakim, onarim, deplase, ariza verilmektedir. 
islerinin planlanarak koordinasyonu 
saglanmaktadir. 
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™ Kocaeli genelinde elektronik haberlesme altyapilarinin kiralamalarinin yapilmasi projelerin 
kontrollerinin yapiImasi, elektronik haberlesme gecis hakki s6zlegmelerinin takiplerinin yapilarak 
yenileme s6zlesmelerin yapilmasi, s6zlesme sartlarinin yerine getirilmeleri saglanmaktadir. 
Kocaeli genelinde ortak elektronik haberlesme altyapilarinin bakim, onarim, deplase, ariza islerinin 
planlanarak koordinasyonu saglanmaktadir. 

w= Aykome koordinasyon toplantilarina katilim saglanip ortak elektronik haberlesme altyapilarinin 
korunmasi deplase ve yeni altyapi olusturulmasi islerinin planiamasi ve koordinasyonunun 
saglanmas! yapiImaktadir. 

w= Valilik, ISU, izmit Belediyesi, Sakarya Biiyiiksehir Belediyesi ve 30 Biiyiiksehir Belediyesi gibi 
kurumlara teknik destek verilmektedir. 

w= Aykome altyapi verisi yazismalarinin yapilmasi istenen veriler CAD ortaminda hazirlanarak 
koordinatli bir sekilde Aykome' ye projelerde kullanilmak izere gonderilmektedir. 

™ Gelen kiralama basvurularinin incelenerek saha caligmalari yapilarak kiralama islemlerinin 
yapilmaktadir. 

w Fiber optik altyapi bakim ihalesi isi yapilmistir. 

FIBER OPTIK ALTYAPI VE NETWORK HiZMETLERI 

Kocaeli genelinde Belediyemiz uhdesinde olan parklar, hizmet binalari ve tesisler gibi alanlarda; kamera 
sistemlerinin daha kaliteli ve kesintisiz hizmet verebilmesi icin fiber optik kablo ile altyapilari yapilmistir. Bu 
kapsamda goriintt hizmetlerinin merkezi sistem ile kayit altina alinmasi vatandaslarin ve kamu mallarinin 
glivenligi; fiber optik teknolojisi ile daha yiksek standartlarda hizmet vermesi saglanmistir. 
Devam projelerden bazilart; 

w= Akilli Bisikletler F/O Altyapis! “= Ust Gegitler F/O Altyapisi 

w= Komek Subeleri F/O Altapis! = Trafik Kameralari F/O Altyapisi 

KGYS ile yapilan protokoller kapsaminda Belediyemize ait Fiber Optik Altyapi 1.400 km'ye ulasmistir. 
Kurum merkez ve 90 ayri dis birimde kullanilan kablolu ve kablosuz internet altyapisinin kurulum ve 
destegi verilmistir. 

SISTEM YONETIM HIZMETLERi 

Belediyemiz biinyesindeki hizmet binalarina ve vatandasa verilen hizmetler icin sunucu ve ag 
sistemlerinin kurulum, test, devreye alma ve sistemlerin siber tehditlere karsi glivenliginin saglanmasi 
igin bilisim stirecleri yonetilmektedir. 

BAZ ISTASYONLARI VE TELSIZ SISTEMI HiZMETLERI 

Baz istasyonlari ve telsiz sistemleri kapsaminda 2021 yilinda, Kocaeli genelinde firmalar tarafindan 
ihtiyag duyulan yerlere (belediyemizin uhdesindeki alanlara) Vodafone A.S. tarafindan 7 adet, Turkcell 
A.S. tarafindan 108 adet (73 yiiksek giiclii, 35 diisiik giiglii) ve TT Mobil A.S. tarafindan 24 adet baz 
istasyonu olmak tizere toplam 139 baz istasyonunun yer secim belgesi basvurular! igin 569.416 TL, ig 
operator firmanin 40 baz icin sézlesme yenilemelerinin kiralama bedeli olarak 574.923 TL gelir elde 
edilmistir. 

Belediyemizde Sayisal Telsiz Sistemine ait 12 site olarak, 405 adet el telsizi, 51 adet arag telsizi ve 20 
adet sabit merkez telsizi birimler tarafindan kullanilmaya devam etmistir. Sayisal telsiz sisteminde 28 
adet UHF telsiz frekansi, 12 adet radyolink frekansi ve 3 adet yakin kanal simplex frekansi kullanilmakta 
olup her yil OKTH olarak disardan hizmet alinmis, sistemin 7/24 ayakta kalmasi icin ariza, bakim ve 
onarim isleri diizenli olarak yapilmis, baz istasyonu kiralamalar ve yer secim belgesi verilmistir. 

I   
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KABLOSUZ (WIFI) INTERNET HIZMETI 

2021 yilinda, Sekapark 1.Etap bélgesinde 5 noktada, Sekapark 2.Etap bélgesinde 1 noktada, kongre 
merkezinde, belediyemiz merkez bina arka otopark sahil kesiminde 1 noktada olmak Uzere toplam 8 
noktada vatandaslarimizin tcretsiz kullanimi igin wifi hizmeti, hizmet binalarimizdan kiitiiphane, bilgi 
evieri, akademi liseler gibi vatandasa ve d6grencilere 70 ayri noktada 150 access point ile kablosuz 
internet hizmeti verilmistir. 

TELEFON HABERLESME SISTEMLERI 

Belediyemiz tarafindan yenilenen, yeniden yapilan binalarda haberlesme altyapisinin planianmasi, 
projelendirilmeleri yapilarak, gerekli teknik (sartname, kontrolliik gibi) destek verilmistir. Bu kapsamda 
birimlerimize teknik gartname, kurulum ve kontrolliik destekleri verilmistir. 

Kurumumuz 130 adet santral ile haberlesme hizmetlerini saglamaktadir. Bu santrallerde meydana 
gelen, ayrica son kullanicilardan gelen tum ariza ve problemlerin giderilmesi igin calisilmistir. Bu 
sistemlerin devamliligi ve iyilestirilmesi kapsaminda bakim onarim anlagsmasi yapilmistir. 

Ayrica 2021 yilinda; 

™  Kurumumuzda kullanilmakta olan analog telefon sistemlerinin full IP yaprya d6niistiirmek icin 
gerekli inceleme ve calismalar yapilmistir. 

w= jlimiz muhtarlarinda kullanilmakta olan ADSL hatlarini 3 farkli firma ile rakabet ortami 

olusturarak faturalardan %40 tasarruf saglanmistir. 

™ Kurumumuz analog dishatlari IP tabanli dishatlara doniistiirerek faturalardan %70 tasarruf 
saglanmistir. 

DOKUMANTASYON VE FOTOKOPi HIZMETLERI 

Doga bilinci ve ekonomik tasarruflar g6z Gniine alinarak “Merkezi Sistem Yazici Hizmetleri" ne devam 
edilmis ve tim ig ve dis birimlerin ¢ikti igleri 2021 yill igin yUklenici firma tarafindan ger¢eklestirilmistir. 
Ayrica bu hizmetin 2022 Yili igin yeni ihalesi yapiImistir. Bu hizmetimizle yeni cihaz alimi, bakim ve 
onarim maliyetleri, yedek parca maliyetleri, teknik servis ve satin alma galisanlarinin mesai yogunlugu ve 
giderleri, elektrik giderleri konularinda tasarrufa giderek kamu yillik %70 Kar ettirilmektedir. Bu cergevede 
2021 yilinda, 110 personel karti ile galisan makine kullanilmis, her ay cikarilan raporlar tim 
midirliklerimize paylasilarak gereksiz ¢ikti aliminin Gniine gecilerek %45 kagit tasarrufu yapilmistir. 

NETWORK ALTYAP! KURULUM HiZMETLERI 

2021 yilinda, 2.580 yazilim arizasi, 1.108 donanim arizasi, 756 muhtarliklarin bildirdigi ariza ve 1389 
network arizasi olmak Uizere toplam 5.833 adet arizaya mUdahale edilmistir. 

Dis Birimler: Kuruma bagli birimlerin muhtelif yerlerde agilan yeni hizmet binalar! veya mevcut 
binalarinda network altyapisinin projelendirilmesi, kurulumu ve bakim hizmetleri destegi verilmistir. 
Aylik ortalama 500 kullaniciya Ariza Bildirim Program (YBS) izerinden gelen isletim sistemi, program, 
bilgisayar, yazici, modem, tarayici, akilli telefon ve tablet gibi arizalarin bakim, onarim ve kurulum 
islemleri hizmeti verilmistir 

Uzak Masatistii Destegi: Gerek dis birim personelinin gerekse muhtarlarin program ve isletim sistemi 
ayar kaynakli arizalarina; aylik yaklasik 250 kullaniciya, merkezimizden uzak masatistii baglanti 
programi yontemi ile destek verilmistir. Bu sayede ariza olan yere arac, personel ve yakit harcanmayarak 
ciddi tasarruflar edilmistir. 

Muhtarliklar: Kocaeli'nin 12 ilgesinde bulunan toplam 472 Muhtarimiza aylik rutin olarak; gerek telefonla, 
gerek uzaktan kontrol ve bizzat yerinde olmak tizere teknik destek hizmeti verilmistir. 

I  
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KU/PH.4.3.1 2021 yilinda belediye hizmetlerini olgme ve kalitesini 
artirmaya yonelik 5 adet analiz/arastirma yapmak. 

Belediyemizin hizmetlerinin 6lgme ve kaliteyi artirmaya y6nelik olarak 2021 yilinda asagida belirtilen 
analiz galismalari gerceklestirilmistir. 

Mutlu Sehir Arastirmast Analizi 

Kocaeli'nde yasayan vatandaslarin Kocaeli'nde 

yasamaktan mutluluk duyup duymadiklarinin 

belirlenmesi, mutluluk diizeylerinin dl¢ilmesi, 

belediye hizmet ve faaliyetlerin tanitilmasi ile 

belediyeden beklentilerin neler oldugunun tespit 

edilmesi amaci ile basit tesadiifi 6rnekleme 

yontemi kullanilarak yas, cinsiyet, ilge, mahalle, 

sokak ve hane kotalar! uygulanarak (12 ilce 

dahilinde) 2.129 kisi ile yiz ylize anket 

uygulamasi yapilmistir. 

Kocaeli'nde Spora Bakis ve Sorunlarin Tespiti 

Analizi 

Kocaeli'nde yasayan vatandaslarin spora 

bakislarinin, lisanslt sporcularin ve ailelerinin, 

spor yOneticilerinin ve antrendrlerin yasadiklart 

sorunlarin, beklenti ve hayallerinin tespit edilmesi 

amaci ile 12 ilg¢ede 2.500 kisi ile yiz yuze anket 

uygulamasi yapilmistir. 

Kocaeli'nde Tarim ve Hayvanciliga Bakis 

Arastirmasi Analizi 

Kocaeli'nde yasayan vatandaslarin tarim ve 

hayvanciliga bakislarinin, Uretici, tuketici ve 

yonetici bakis agilart ile yasadiklar! sorunlarin, 

beklenti ve hayallerinin tespit edilmesi amaci ile 

Basit tesadtifi 6rneklem yontemi ile belirlenen 

arastirma evreni kapsaminda 1.500 kisi ile yiiz 

ylize anket uygulamasi yapilmistir. 

Turizm Master Plan igin On Analiz, Durum Tespiti 
Analizi 

Kocaeli’nin ve Kocaeli’ ne ait turistik degerlerin 

karsilastirmal! Ustinlliklerinin tanimlanmasi 

gerceklestirilmis olup; Turizme iliskin makro 

cercevenin degerlendirilmesi, mevcut ve 

potansiyel kKaynaklarin incelenmesi, Kocaeli'nin 

alt destinasyonlarinin tanimlanmasi, turizm 

tirlerinin belirlenmesi, sektér yapisi, rekabet 

durumu ve pazar egilimlerinin incelenmesi 

tamamlanmis olup Kocaeli ili igin GZFT analiz 

galigsmasi yapilmistir. 
\ 

Gengler ve Kadinlar Arastirmasi Analiz 

Kocaeli gencligini ve kadinlarint yakindan 

tanimak, sinirlari igerisinde yagayan geng¢ kitlenin 

ve kadin profilinin gikarilmasi, sorunlarinin tespit 

edilmesi, ihtiyag ve taleplerinin belirlenmesi 

amaci ile; Genclik arastirmasi kapsaminda(12 

ilgeden) 15-29 yas grubundan 3500 geng ile yine 

(12 ilgeden) 18 yas Uzeri 3.500 kadin ile yiiz yiize 

gorustlerek yapilmistir. 100 adet de 

derinlemesine goriisme yapilmistir. 

Ayrica 2021 yilinda kurumumuza ve sehrimize 

yonelik, 

izmit ilgesi Vatandag Memnuniyeti Olciim 
Arastirmasi Anketi 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi izmit il¢e sinirlari 
igerisinde yasayan vatandaslarin Kocaeli 

Buytiksehir Belediyesine iliskin hizmet 

memnuniyetini ve Oncelikli hizmet alanlarini 

tespit etmek amaci ile minimum 1.500 kisi yz 

yuze gorusillerek gerceklestirilmistir. 

Vatandas Memnuniyeti Arastirmast Anketi 

Bu gcalisma ile Kocaeli BuyUiksehir Belediyesinin 

temel hizmet kalitesi degerlendirilmis olup, 

basarilt olunan ve eksik olan faaliyetler ile 

vatandasin ihtiyag duydugu hizmetler 

belirlenmistir. 

Hizmet ve Beklentiler Arastirmasi Anketi 

Bu calisma Kocaeli Biiyliksehir Belediyesine 

iliskin hizmet memnuniyetini ve Sncelikli hizmet 

alanlarini tespit etmek amaci ile yapilmis olup 

minimum 1.500 kisiye uygulanmistir. 

gibimemnuniyet anketleri dizenlenmistir. 
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Belediyemiz biinyesinde kurulan SURA Kent Politikalar! ve Arastirmalar! Merkezi Oneiiliigiinde; Valilik, 

Kocaeli Universitesi, Gebze Teknik Universitesi, Kocaeli Ticaret*OdastmKocaeli Sanayi ee D Dogu 

Marmara Kalkinma_ Ajansi,.Kocaeli Kent Konseyi isbirligi ile Kocaeli marka kimliginin gergevesini 

belirlemek kentin potansiyelini#her yonilyle ortaya cikarmak amatiyla"turizm, spor, tarim ve cevre 

konularinda olmak uizere 4 surawe ¢calistaylar dizenlenmistir. ts 
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KU/PH.5. 1.1 Kurum igi destek hizmetlerini etkin bir sekilde yonetmek. 

AKARYAKIT ALIMI 

Belediyemizin Akaryakit ihtiyacini temin etmek icin; 2021 yilinda alinmak Uzere 2020 yili sonunda 

25.716.200 TL bedelli 4.990.000 Litrelik akaryakit ihalesi yapilmistir. Ayrica; 2021 yilinda ciftcilere 
mazot destegi kapsaminda 11.792.500,00 TL bedelli 1.925.000 Litrelik yeni bir akaryakit ihalesi 
yapilarak ciftci basina 3 ay boyunca aylik 50 litre olmak Uzere toplamda 150 litrelik bir akaryakit 
destegi saglanmistir. 

Belediyemiz tarafindan kiralanan araglar ile istasyondan yakit alan diger resmi ve kiralik araglarin 

akaryakit alimlari ile ciftcilere mazot destegi olarak iki asamada gerceklestirilmistir. Bu alimlar 
karsiliginda Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligi'nca araclarin yakit alimlari igin 21.553.727,60 TL ve 

ciftci destek mazot destedji icin ise 12.864.011,80 TLddeme yapilmistir. 

ARAG KIRALAMA 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanilmak tizere 2021 yilinda acik ihale usuliiyle kiralanan 580 aracin 
hakedis 6deme islemleri ile ilgili gerekli belgeler hazirlanmis ve 2021 yilinda 26.877.442 TL 6deme 

gerceklestirilmistir. 

SATINALMA TALEPLERI 

Belediye Hizmet Binasi, Gebze Hizmet Binas! ve Daire Baskanligimizin tiim ihtiyaglarini temin etmek 
uzere (mal ve hizmet) alimlari kapsaminda; 2021 yilinda 153 adet talep yapiImistir. 

KU/PH.5.2.1 Meclis ve enctimen hizmetlerini etkin bir sekilde strdiirmek. 

Buyiiksehir Belediye Meclisimiz 2021 yilinda 20 toplanti gerceklestirmis, Gnergeler ve harcama 
birimleriyle ilgili toplam 640 adet karar almistir. 

Belediye Enciimenimiz 2021 yilinda gerceklestirilen toplantilarda 2.269 enctimen karari, 169 ihale 

karari almis ve alinan kararlar ilgili dairelere bildirilmistir. 

Buiyiiksehir Belediye Meclisi ihtisas Komisyonlari, 2021 yilinda 262 toplanti gerceklestirmis ve alinan 

kararlar ilgili birimlere iletilmistir. 

w= imar ve Bayindirlik Komisyonu (136 toplant!) = isimlendirme Komisyonu (10 toplanti) 

= Plan ve Biitge Komisyonu (42 toplanti) = Toplumsal Firsat Esitligi ve Engelliler 

= Cevre ve Saglik Komisyonu (3 toplanti) Komisyonu (3 toplanti) 

= EGitim, Kiiltiir, Genclik ve Spor ™ Sosyal Hizmetler ve Halkla iliskiler 

Komisyonu (3 toplanti) Komisyonu (1 toplantt) 

= Ulasim Komisyonu (6 toplanti) w= Denetim Komisyonu (45 toplanti) 

w Kentsel ve Kirsal Komisyon 
™ Hukuk Komisyonu (7 toplanti) Toplantisi (6 toplanti) 

  

2021 Faaliyet Raporu 

KU/PH.5.3.1 Teknolojiye uyumlu etkin bir evrak yonetim sistemi 

olusturmak. 

Belediye birimlerimizden kurum arsivine devredilen 199adet arsivlik malzeme ile ilgili; Devlet Arsiv 

Hizmetleri Hakkinda Yonetmelige uygun olarak 69.757 islem gerceklestirilmis ve 28.820 adet dosya 
imha edilmek tzere ayrilmistir. 

Faaliyet ddnemi i¢ginde Belediyemize; kurum ve kuruluslar ile vatandaslardan 101.836 evrak ve 

dilekce, 36.472 adet sosyal yardim basvurusu, 40 adet yazill soru Gnergesi ve 33 Resmi Gazete 
bilgilendirmesi gelmistir. 

Belediyemizden kurum ve kuruluslar ile vatandaslara; toplam 94.912 gonderi yapilmis ve 578.623 

TL'lik pul harcamasi gerceklestirilmistir. 

KU/PH.5.4.1 Belediyemizin ana hizmet binasinin bakim, onarimlarini 

yapmak ve giderlerini karsilamak. 

BAKIM ONARIM GiDERLERI 

Belediyemiz ana hizmet binasi ve Gebze Hizmet Binasinin ihtiyaclarini (elektrik tesisat, aydinlatma, 

jeneratér bakim, asansor bakim, yangin algilama sistemleri vb.) karsilamak Uzere 2021 yilinda 
1.275.081 TLharcama gerceklestirilmistir. 

SU FATURASI ODEMELERIi 

Destek Hizmetleri Dairesi Baskanligimiza bagli dis birimlerin ve Belediyemiz hizmet binamizin su 
faturalart icin 2021 yilinda 102.151 TL d6deme gerceklestirilmistir. 

ILETISIM GIDERLERi 

Belediyemizin kullandigi Telekom sabit hat, internet, GSM, kablo yayin ve toplu SMS'lere ait faturalarin 
takip edilmis ve 2021 yilinda 3.248.755 TL 6deme gerceklestirilmistir. 

KU/PH.5.4.2 Belediyemizin sorumlulugunda olan bina ve tesislerin bakim 
ve onarimlarini yapmak, giderlerini karsilamak. 

2021 yilligerisinde, Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi'nde; 

= 474 adet tesisin elektrik altyapis! “= 474 adet tesisin mekanik altyapisi 
periyodik bakim, onarim, kapsamli periyodik bakim, onarim, kapsamli 

tadilat! ve sarf malzeme temini icin tadilat! ve sarf malzeme temini icin 
7.100.000 TL harcanmistir. 7.711.000 TLharcanmistir. 

™ 154 adet tesisin insaat, bakim, onarim, “™ Kocaeli Biyiiksehir Belediyesi’ne ait 40 
kapsamli tadilati ve sarf malzeme temini tesiste yeni elektrik ve mekanik altyapisi 
igin 11.235.138 TLharcanmistir. igin toplam 10.445.000 TL harcanmistir. 

KU/PH.5.5.1 Is makinalarinin bakim ve onarimlart %85 oraninda kendi 
imkanlarimiz tle yapmak. 

Makine ikmal Miidiirliigiimiiz tarafindan 2021 yili igerisinde is makineleri ve araclarin bakim ve 

onarim hizmetleri igin 1.848 islem icin 5.768.438 TL harcama gerceklestirilerek aracg ve is 
makinelerimizin % 79,3'U kendi imkanlarimiz ile tamir edilmistir. 

1  
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KU/PH.6.1.1 Kocaeli'nin ortak aklini, akilli kent teknoloyileri ve yonetime 

katilim araglarini kullanarak gehir yonetimine yansitmak. 

Kocaeli’'deki vatandaslarimizin y6netim sireclerine katilabilmesine olanak saglayacak Kocaeli 
Platformu mobil uygulamasi hazirlanmis olup e-kocaeli uygulamasi altinda yayina alinmistir. Ayrica 
yazilim gelistirme galismalari devam etmektedir. Platform Uzerinden halen sivildunyakocaeli, Etkinlik 
Takvimi, Gek- ilet, yakindaki yerler gibi meniler aktif olarak galismakta olup Kocaeli G6nillileri 
projesine iliskin yazilim sureci devam etmektedir. 

KU/PH.6.2.1 Akilli kent teknoloyileriyle uyumlu Trafik Yonetim Merkezi icin 
altyapi ¢alismalarini surdirmek. 

KAMERA GENISLEME CALISMALARI 

2020 yilinda Trafik YOnetim Merkezi'nin kurulmasi ile birlikte Trafik Yonetiminin daha efektif hale 
gelmesi icin sahadan veri toplayacak sistemlerin kurulumlarina agirlik verilmistir. Bu kapsamda en 
Onemli unsurlardan olan trafik g6riintileme sistemleri Oncelikli ihtiyag oldugundan calismalara 
baslanmistir. 2020 yilinda ana arterler iizerinde 20 adet, 2021 yilinda 65 noktada 83 adet toplamda 103 
adet kamera devreye alinarak sistem aktif hale getirilmistir. 2021 yilinda proje icin 3.681.517 TL 
harcama yapilmistir. 

Goriintiileme Kameralarinin ilgelere Gére Dagilimi (Adet) 

Basiskele [> 4 

Cayirova _ 7 

Darica [> 4 

Derince ) 2 

Gebze [| D 17 

Golcik = J) 10 

emit ED 2 
Kandira D 3 

Karamiirsel [> 4 

Kartepe [DD 12 

Korfez »1 

PORTATIF KAMERA CALISMALARI 

Belediyemize ait proje galismalari sirasinda proje alaninin duizenli olarak gériinttilenebilmesi ve proje 
ilerleme raporlarinin sahadan goruintilerle desteklenebilmesi icin kamera ihtiyaci olusmaktadir. Gecici 
bir durum olan bu ihtiyacin diistik maliyetlerle karsilanabilmesi ve olusturulacak sistemin yeni agilacak 
projelerde tekrar kullanilabilmesi i¢gin portatif goriintiileme sistemleri olusturulmustur. 2021 yill 
igerisinde 7 noktaya portatif kamera kurulumu yapilmistir. 

1     
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EDS (ELEKTRONIK DENETLEME SiSTEMI) GALISMALARI 

Trafik akisinin kontrolii ve ulasim iyilestirilmesinin yapilmasi, kent yasantisinin kurallara uygun, 
standartlar dahilinde bir yapilya kavusturulmas! icin, trafikte kural ihlali yapan araglardan kaynaklanan 
kazalarin 6nlenerek can ve mal emniyetinin saglanmasi amaci ile gelistirilen, kural ihlali yapan araclarin 
sensorler ve video analizi ile tespit edilmesi, plakalarinin kaydedilmesi ve ilgili kanunda Gng6rilen 
cezaya tabii tutulmas! icin gerekli kanitlarin olusturuldugu bir denetleme sistemidir. 

2020 yili sonunda hazirlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) teknik sartnamesi 2021 yill igerisinde 
Emniyet Genel Miidtirligii tarafindan onaylanmis ve 05.07.2021 tarihinde 38.281.732 TL sézlesme 
bedeliyle ihalesi yapilmistir. 

Kurulumu yapilacak 10 adet Ortalama Hiz Koridoru ihlal Tespit Sistemleri (OHTS) noktalarinin 8 tanesi 
Karayollari siniri igerisinde olmasi sebebiyle Karayollari 1. Bolge midirliigit ile belediyemiz arasinda 
protokol imzalanmis ve protokol bedeli olarak 2.749.638 TL harcama yapilmistir. 

2021 yilinda elektronik denetim sistemi montaj kurulum galigsmalarina baslanilmis ve 2022 yilinda 
Emniyet Genel Midurliigiintin sistemi test etmesi sonrasi yapilacak denetimlerden sonra sistem 
kullanilacaktir. 

SEKA ALT GEGIT TUNELI RADAR TABANLI UYARI SISTEMI 
PROJESI 

Sirticiileri uyarmak amaciyla LED Ekranli Radarlar, yollarda araglarin hizlarini surticilere dijital olarak 
aktararak hiz kurallarina uymalarini saglamay! amaglar. GUzergah boyunca belirlenen bélgelerde arag 
hizlarinin anlik bilgisi LED Ekran sistemine g6ésterilerek hiz limitini asan araglarin uyarilmasi 
saglanmaktadir. Doppler radar tabanli trafik denetleme cihazi yollar Gzerinde uygun giizergahlara 
uygun, sabit veya mobil olarak yerlestirmek 6nceden belirlenen hiz sinirini asan tasitlarin hizlarini dogru 
olarak 6lgmek ve tasit sinifint belirlemek amaglanmaktadir. 

Kocaeli ili izmit ilg¢esi D-100 karayolu iizerinde bulunan SEKA Alt gecit tiineli cikisinda her iki yonde de 
(Ankara-istanbul ile istanbul-Ankara istikametleri) Radar Tabanli Uyari Sistem isinin ihalesi 26.07.2021 
tarihinde yapilmis ve 13.12.2021 tarihinde bitirilerek faaliyete alinmistir. Proje kapsaminda 2021 yilinda 
552.216 TLharcama gerceklestirilmistir. 
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METEOROLOJIK DURUM TESPiT SiISTEMLERI iSi PROJESi 

Kocaeli genelinde belirlenecek noktalarda anlik olarak yol ylizeyi buzlanma, toz ve su seviyesi vb. 
bilgilendirmeler, gorlig mesafesi Slciimleri, bununla birlikte yagmur, dolu, ruzgar gibi hava yagis 

durumu ve siddeti 6lctimleri yapilacaktir. Bu degerler tum platformlara servis edilecektir. 

Proje kapsaminda 2021 yill igerisinde ihalesi yapilan isin saha montajlari yapilarak devreye alinarak, 
meteoroloji sensOrler aktif hale getirilmistir. Proje kapsaminda 2021 yilinda 112.454 TL harcama 
gerceklestirilmistir. 

OTOPARK TAKIP VE YONLENDIRME SISTEMI iSi 

Kent genelinde belirlenmis otoparklarda tesis edilecek sens6drler vasitasiyla otopark kapasite ve 
doluluk takibi yapabilmek icin arag sayim kiti donanimi ve sunucu yazilimindan olusan sistem 

otoparklarin anlik olarak takibi yapilarak merkezi bir veri katmaninda durumlart saklanmaktadir. 
Toplanan veriler islenerek web servis haline getirilmekte, mobil uygulamalar, web uygulamalar, 

DMS'lerde ve sehir ici trafik yonlendirme LED panelleri vb. platformlarda kullaniImaktadir. 

2020 yili icerisinde, Kocaeli Universitesi Teknopark ile isbirligi yaparak proje icin gerekli donanim ve 
yazilim uretilerek ilk etapta 4 otoparkimizda uygulamasi yapilmistir. 2021 yilinda ise bu 4 otoparktaki 

uygulamalarin metis programi tizerinden izlenebilmesi saglanmis ve proje kapsaminda 409.190 TL 
harcama gerceklestirilmistir. 

2022 yilinda ise Ormanya, Kartepe, Kocaeli Universitesi, Sekapark, Deniz Ulasim, Darica Millet 

Bahcesine uygulanmasi! planianmaktadir. 

BLUETOOTH TABANLI TRAFIK TAKiP SISTEMI 

Akillt Ulasim Sistemleri kapsaminda Bluetooth tabanli trafik sensorleri ilk defa kullanilmaya 

baslanmistir. SensGrler trafikte seyir halinde olan arag ve yolcularin bluetooth sistemlerine ait mac 

bilgilerinin toplayarak uzak bir sunucuda depolamakta, bu veriler 6zel algoritmalardan gecirilerek yola 
ait hiz bilgisi, belirli hedeflere ait ulasim siiresi bilgisi ve yaklasik olarak arag sayisi gibi bilgileri 

olusturmaktadir. Hesaplanmis bu veriler DMS, mobil uygulamalar ve web uygulamalari vb. 
uygulamalar Uzerinden vatandaslara aktarilmaktadir. Sensorler her arag icin mac Uzerinden kimlik 

bilgisi olusturdugu igin sehrin trafik akis haritalart toplanan bu veriler Uzerinden 
olusturulabilmektedir. 

2021 yili igerisinde toplam 25 adet bluetooth sensor montaji yapilarak devreye alinarak Bluetooth 

sensor sayisi 41' cikarilmistir. Elektronik Denetleme Sistemi kapsaminda 400 adet bluetooth sensor 
2022 yilinda plan ve programa gore sisteme dahil edilecektir. 

GAZANFER BiLGE BULVARI GABARi EDESiS SISTEM 

Bu projeyle Kocaeli Buylksehir Belediyesi sorumluluk alaninda yer alan, girmesi yasak olan araglarin 
(gabari yiksekligi 2,4 metreden yiiksek araglar) kural ihlali yaparak kullandigi Gazanfer Bilge Bulvari 

uizerinde ihlal denetimi yapilmasi ve arterde sik yaganan kazalarin asgari seviyeye indirilmesi 
hedeflenmis olup, sistem 2021 yilinda devreye alinarak 61.102 arac¢ Gabari ihlal Elektronik Denetleme 

Sistemi ile uyarilmis, yapilan bu uyarty! dikkate alan 53.659 arag suriiclisU giizergahi terk etmistir. 
Boylece Gazanfer Bilge Bulvari Uzerinde kurar ihlali yapma caydiricilig: yoniinde %88'lik bir orana 

ulasilmistir. 
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KU/PH.6.3.1 Giivenli ve huzurlu bir sehir igin 2021 il genelinde 5 adet sehir 
kamerasi kurmak. 

KAMERA VE GUVENLIK SISTEMLERI 

Givenlik Sistemleri kapsaminda 2021 yili igerisinde Belediyemiz birimlerinden 46 lokasyon icin 
hazirlanan sartnamelerden 37 adedi icin ihale gerceklestirilmis, 2 lokasyon da alarm ve programlanabilir 
zil sistemi, 6 lokasyona ise bariyer sistemi kurulmustur. 2021 yilt igerisinde 248 adet kamera, 7 adet kayit 
cihazi ve sistem aparatlar! takilmig ve bu kameralarin kayit altina alinmasi ve uzaktan izlenmesi 
saglanmistir. Belediyemizde 280 lokasyonda toplam 3.500 kamera bulunmakta, merkezi yonetim 
yazilimi ile fiber agimiza bagli olan 1.000 adet kameranin izleme merkezlerinden 7/24 takibi 
saglanmaktadir. 

2021 YILI GUVENLIK SISTEMLERi BAKIM - ONARIM isi 

Kocaeli il Genelindeki Belediyemize bagli 260 lokasyonda bulunan 3200 adet kamera, 35 adet alarm 
sistemi, 30 adet programlanabilir zil ve ses sistemleri, 30 adet arag bariyer ve plaka tanima sistemleri 
bakim onarimi yapilarak bu kapsamda gelen 750 adet arizaya miidahale edildi. 

TIMELAPSE KAMERALARI 

Proje kapsaminda 4 noktaya konulan (Yurtiyiis yolunda belirlenen 3 noktaya ve 1 adet Kurugesme 
Tramvay K6épriisti insaatina) TIMELAPSE kamera sistemi ile projenin bastan sona belli araliklar ile 
cekilen fotograflari birlestirilip tamamlanan projeleri hizlandirilmis bir tanitim videosu haline 
getirilecektir. 

SEHIR KAMERALARI PROJESI 

Proje kapsaminda, Bagiskele Sahil, Gayirova Kent Meydani, Golclk Degirmendere Sahil, Golctik Eriklitepe 
Tabiat Parki ve Izmit Umuttepe'ye kameralar kurularak 22 olan kamera sayimiz 27 kameraya cikarilmis ve 
www.kocaeliyiseyret.com adresinden canli olarak yayinlanmaya baslanmistir. 

KU/PH.6.3.2 Akilli sehir uygulamalani ile afet zararlarini azaltmak. 

AFET ZARARLARININ AZALTILMASINDA AKILLI KENT UYGULAMA 
PROJESI 

“Kocaeli ili Afet Zararlarinin Azaltilmasinda Akilli Sehir Uygulamasi Projesi” Tiirkiye'de ilk defa ilimizde 
yapilacak diger sehirlere 6rnek olacaktir. Projenin protokol imzasi 2018 yilinda yapilmistir. 2020 yilinda 
%30 proje ilerlemesi olan uygulamada 2021 yilinda pandemi nedeniyle gergeklesme olmamistir. Gebze 
Yiiksek Teknoloji Universitesi ile yiiriitiilen proje kapsaminda 2022 yilinda %20, 2023 yilinda %30 ve 2024 
yilinda %20 ilerleme 6ng6riilmus olup projenin tamamlanmast hedeflenmektedir. 
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KU/PH.6.4.1 Akilli Sehir teknolojileri ile kentin saglik ve sosyal yapisini 
ortaya cikarmak. 

Kentin sosyal Risk Haritasini gikarmak ve saglik profilini olusturmak amaciyla veri toplama ve raporlama 
caligsmalarina devam edilmektedir. 

KU/PH.6.5.1 Cografi Bilgi Sistemleri ve e Belediyecilik hizmetlerini 
gelistirerek, kurumun ve vatandasin aktif kullanimina sunmak. 

YAP! BELGELERI ARSIV SISTEMI UYGULAMASI 

ilce Belediyeleri tarafindan 2007 yili ve Gncesi verilen Yap! Belgelerinin taranarak arsiviendikten sonra 
sayisallastirilan gegmise doéniik bu verilerin, MAKS sistemindeki ilgili yap! geometrisi tespit edilip 
iliskilendirilerek sisteme girilmesi galismalari K6rfez, Kartepe, Basiskele, Dilovasi ve Darica Il¢elerinde 
tamamlanmis olup Golciik, Gebze ve Karamirsel ilgelerinde calismalara devam edilmektedir. Bu 
calismalarin 12 ilgede tamamlanmasi sonucunda Kocaeli ilinin yap! belgeleri arsiv envanteri elde 
edilecektir. Bu veriler Afet Bilgi Sistemi'nden Kentsel Doniisiim Projeleri'ne kadar bircok alanda 
kullanilabilecektir. 

IMAR PLANLARININ SENKRONIZASYONU VE AKILLANDIRILMASI 
PROJESI 

1/50.000 Olcekli Gevre Diizeni Plani ve 1/25.000 Olcekli Nazim imar Plani ve 1/1.000 Olgekli Uygulama 
imar Planlarinin sehir rehberinde gésterilmesi ve servis olarak dagitilmast icin giinliik senkronizasyon 
sistemi kurularak veriler veri tabanina eklenmistir. Arcgis Server sunucusunda sunulan plan verilerinin 
tamami acik kaynak sunucusu olan Geoserver sunucularimiza tasinarak, g6steriminin saglanmasi icin 
stil dosyasina ait kodlar hazirlanmistir. Ayrica imar planlarinda imar kosullarinin haricinde kalan ve bina 
yapiminda kisitlayici olan sinirlarin da veri tabanina islenerek hem sehir rehberinde hem de servislerde 
daha tutarli ve daha kapsamli bir plan karart olusturulmasi saglanmistir. 

ARCGiS SERVER UZERINDEKi VERILERIN GEOSERVER SUNUCULARINA 
TASINMASI 

Arcgis server Uzerinden yayin yapilan, cesitli uygulamalarda ve sistemlerde kullanilan verilerin agik 
kaynak kodlu bir platform olan geoserver tizerine tasinmas! islemine baslanmistir. Ayrica bu verilerin 
cesitli uygulamalarda gdsterimi i¢gin gerekli olan kodlar da hazirlanmistir. Arcgis server Uzerinde 
kullanilan tim verilerin Geoserver Uzerine tasinarak, Arcgis Sunucusunun 2022 yilligerisinde kapatilmasi 
planlanmaktadir. 

E-PLAN OTOMASYON SISTEMI 

Cevre, Sehircilik ve iklim Degigsikligi Bakanligi tarafindan baslatilan imar Planlari Otomasyon Sistemi’nde 
miudurliglimuiz personeli kurum yetkilisi olarak belirlenmistir. S6z konusu sistem ile kullanici 
yetkilendirmesi, Bakanlik tarafindan talep edilen konularin yerine getirilmesi, kullanicilara egitimin 
verilmesi ve hata takibinin yapilarak ilgili birime bilgi verilmesi saglanmaktadir. 

SEHIR REHBERI CALISMALARI 

https://rehber.kocaeli.bel.tr/ adresinden yayin yapan Sehir Rehberi’nden Adres Bilgileri, Kadastro 
Bilgileri, Yapi Bilgileri, Vergi Dairesi Bilgileri, Plan Bilgileri, Niifus Bilgileri, Okul Bilgileri, N6betgi Eczaneler, 
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Aykome Kazi Galismalari, Onemli Noktalar, Jeolojik Zemin Bilgileri gibi sorgulamalar yapilabilmekte, 
kartografik ve hibrit uydu g6riintileri Uzerinden dlcti alma islemleri gerceklestirilebilmektedir. 2021 yili 
igerisinde teknolojisi ve arayiiz tasarimi yenilenen rehber, diinya Uzerindeki 130 Ulkeden 1.270.530 adet 
goriintileme yapilmistir. Sehir Rehberi harita altliklarini olusturan Kartografik g6riintii ve Hibrit 
gortintiler 2021 yiliigerisinde 2 kez giincellenmistir. 

  

  
VERi GUNCELLEME CALISMALARI 

Sehir Rehberi iizerinden sorgulanabilen Onemli Nokta verisindeki temel donatilar giincellenmistir. Cadde, 
Sokak, Bulvar, Meydan ve Kime Evler tiplerindeki yol verisi, rayli sistemler, bisiklet yollari gincel duruma 
gore diizenlenmistir. Veri Tabanindaki yUkiin azaltilmasi i¢gin baslanilan yol verisinde kirik sayisi azaltma 
calismalari tamamlanmistir. Misilaj kontrolti igin Harita Genel Miidirliigti tarafindan 2021 cekimi yapilan 
gorintiler birlestirilerek sehir rehberi ve cesitli kurum igi uygulamalara altlik olarak eklenmistir. 

NUMARATAJ TALEP UYGULAMASI ARA YUZU GELISTIRME CALISMALARI 

Mekansal Adres Kayit Sistemi’nin yurutulmesi igin kullanilan Numarataj Talep Uygulamasi ara yizu 
uzerinde MAKS Servislerinde NVI Genel Midiirliigii tarafindan yapilan dedgisiklikler, kullanicilardan ve 
idareden gelen talepler Uzerine gelistirmeler ve iyilestirmeler gergeklesmistir. 

Hasarli Yapilar Modiilii 

Hasarli Yapilarla ilgili bilgiler sisteme islenerek orta ve agir hasarli yapilarin takibi sistem Uzerinden 
yapilmaktadir. Hasarl! yapilarda kayitli toplam niifus sayisi, il¢e-mahalle bazinda yap! sayisi gibi bilgiler 
raporlanabilmektedir. 

Yol Bakim Onarim Modiilil 

Yol Bakim Onarim Modilt gelistirilerek uygulamaya dahil edilmistir. Uygulama sayesinde yollara ait bakim 
ve onarim, yollarla iliskili Alt yapi, Ust yapi, Kaldirim, Aydinilatma, Oto Korkuluk, V Kanal, Sanat yapilar, Istinat 
vb. bilgilerin giincel tutulmasi saglanacaktir. 

 



www. kocaeli.bel.tr 

ENERJi BiLGi SISTEMi PROJESi (ENBiS) 

Enerji, Aydinlatma ve Mekanik isler Sube Miidiirliigi tarafindan gerceklestirilen hizmetlerde kaliteyi, 

verimliligi artirmak amaci ile Cografi Bilgi Sistemlerimizin altyapisini kullanarak elektrik ve mekanik 
unsurlarina ait mevcut s6zel ve cografi envanter bilgilerinin CBS veri tabani ortamina aktarilmasi, 

uygulama Uzerinden veri girislerinin kullanic! bazli yapilabilmesi, girilen verilerin sorgulanabilmesi 
gerceklestirilebilmektedir. 

Enerji Bilgi Sistemi Projesi ilk etabi ilgili mudtirlik personelinin kullanimina sunulmustur. Bu proje ile 
miudiurlik personeli envanter bilgilerine kolayca ulasabilecek, rapor alma ve planiama konularinda hizlica 

aksiyon alabilecektir. 

ALTYAPI BiLGi SISTEMi i$ BITIRME KONTROLLERI 

Altyap! projelerini (Su, Elektrik, Dogalgaz, Haberlesme) yapan firmalar is bitiminde diger tim altyap 
kurumlarina imzalattiklari ilisik kKesme belgesini kurumumuza onay icin sunduklari esnada, Altyapi Bilgi 
Sistemi Standartlarina uygun hazirladiklar! CBS altyapi projelerini de tarafimiza sunmaktadirlar. 

Kontrollerimiz sonucu dilekgeye onay/ret verdigimiz proje sayisi 2021 yiliigin 20'tir. 

ITFAIYE MUDAHALE DESTEK UYGULAMASI (IMDES) 

itfaiye hizmetlerinin CBS ortamina aktarilarak, acil durumlara miidahale etmek icin itfaiye miidahale 
destek uygulamasi yazilimi igin hizmet alimi yapilmis, analiz ve yazilim galigmalarina baslanmistir. 
Yazilim; itfaiye Yangin Emniyet Raporu, Endiistriyel ve Depolama Tesislere Ait Bilgiler, Midahale-Yangin 

Sonrasi Rapor ve istatistik Verileri, Risk Haritas!, Onleyici Faaliyet ve Egitim Hizmetleri Modiillerini 
igermektedir. 

itfaiye Yangin Emniyet Raporu basvurulari elektronik ortamda alinarak Binalarin Yangindan Korunmasi 

Hakkinda Yonetmelik'e gore degerlendirme yapilarak bina kullanim turiine gdére yangin emniyet raporu 
olusturulmaktadir. 

Endiistriyel ve Depolama Tesislere Ait Bilgilerle alakali modiilde bu tesislere ait bilgiler sisteme girilerek 
olasi yanginlarda bu bilgilerden faydalanilmasi planlanmaktadir. 

Miidahale-Yangin Sonrasi Rapor ve istatistik Verileri modiiliinde yangin ve acil durumlara yapilan 

midahaleler konumlari ve miidahale bilgileriyle beraber sisteme girilerek daha sonrasinda raporlarin 
alinmasi ve analizlerin yapilmasi planlanmaktadir. 

Onleyici Faaliyet ve Egitim Hizmetleri Modiiliinde KOSKEM (Kocaeli Su Kazalari Engelleme Merkezi) 
istasyonlari sayesinde kiyilarimizda bogulma olaylarina karsi cankurtaran hizmeti verilen yerler konumsal 

olarak takip edilmektedir. KOBITEM (itfaiye Egitim Merkezi) tarafindan verilen egitimlerin basvurulari 
internet ortamindan alinarak egitim slreci planlanmaktadir. Tim bu hizmetler degerlendirilerek Kocaeli 

icin Risk Haritas! olusturulabilecektir. 

TABELA BILGi SISTEMi 

imar ve Sehircilik Dairesi Bagkanligi Harita Sube Miidiirliigii Numarataj Servisi tarafindan yaptirilan ve 

arazide yerlerine monte ettirilen Cadde-Sokak-Bulvar-Meydan tabelalarinin arazide veya ofiste sayisal 

olarak islenmesi, gtincellenmesi, sorgulanmasini saglayan yetkili kullanici bazli veri yonetim platformu 

hizmet alimi ile olusturulmus ve ilgili birimin kullanimina https://sahacbs.kocaeli.bel.tr/ adresi Uzerinden 

sunulmustur. 
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CEVRE SEHIRCILIK VE iKLIM DEGISIKLIGi BAKANLIGI TUCBS VERi 
TEMALARI YAYGINLASTIRMA TOPLANTILARI 

Cevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan TUCBS projesi kapsaminda gerceklestirilen veri 

temalari yayginlastirma toplantilarina katilim saglanarak belediyemizde kullanilan yontemler, teknolojiler 

ve saglanan hizmetler hakkinda bilgiler aktariImistir. Birimimiz Bina ve Ulasim 2 (Karayolu) temalart ile ilgili 

gerceklesen toplantilara istirak etmistir. Bina temasinda MAKS projesindeki tecriibelerimiz ve yasadigimiz 

sorunlar aktarilmis, Ulasim temasinda ise Sehir Rehberi projemizde nasil bir yol izledigimiz, sunucu 

yonetimi, API teknolojisi ile farkli kurumlarla olan veri paylasimi ve uygulama sanallastirma Uzerine 

sistemimizin mimarisi ile ilgili sunum yapilmistir. 

SEKAPARK ALANI AKILLI PARK GALISMASI 

Sehrin 6nemli bir markasi olan ve birgok etkinlige ev sahipligi yapan Sekapark'in akilli park olmasi yolunda; 

insan yogunlugu, sicaklik, nem, giirultii ve hava kirliligi yonUnden incelenmesi amaciyla 6 farkli konumda 

bulunan sensorlerden veri toplanmakta olup bu veriler https://akillipark.kocaeli.bel.tr/ adresinden 

yayinlanmaktadir. 

  
YAPAY ZEKA, BUYUK VERi YONETIMI VE ANALITIGi EGiTiMi 

Kocaeli Buyiiksehir Belediyesinin baslattigi Akilli Sehir Kocaeli galismalarinda veriye dayali galigsmalar 
yapiImasini saglayacak sekilde kapasite artirimina destek olmak icin MARKA (Dogu Marmara Kalkinma 
Ajansi)'na Mart-Nisan 2021 D6nemi Teknik Destek programina basvurulmustur. Bu destek kapsaminda 
Yapay Zeka, Buytik Veri Y6netimi ve Analitigi Egitimi konulu proje basvurumuz uygun g6rillerek Ekim — 
Kasim 2021 déneminde 48 saatlik yiiz yiize egitim program gerceklestirilmistir. Bilgi islem Dairesi Akill 
Sehir ve Kent Bilgi Sistemleri Midirliigi tarafindan alinan egitim, mudirligimiuze veri analitigi 
alanlarinda galigsma kapasitesi kazandirmistir. 
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AKILLI SEHIR GALISMA GRUPLARI TOPLANTILARI 

Kocaeli Buyuksehir Belediyesi'nin akilli sehir stratejisi ve yol haritasinin hazirlanmasi, hazirlanan 
stratejinin uygulanmasi, izlenmesi, degerlendirilmesi ve degisim yonetimi ile siirdirilebilirliginin 
saglanmasi amaciyla Belediyemiz ile Kocaeli Universitesi ve Gebze Teknik Universitesi arasinda Mart 
2021'de “Akilli Sehir isbirligi Protokolii” imzalannistir. 

Protokol kapsaminda, “Akill1 Sehir Kocaeli Projesi" icin Ulasim, Gevre, Ekonomi, insan, Yagam ve 
Verimlilik kKonularina odaklanan galigma gruplari olusturuldu. Galigma gruplarina Kocaeli Buyuiksehir 
Belediyesi'nin ilgili birim ve istiraklerinin temsilcileri, Kocaeli Universitesi, Gebze Teknik Universitesi 
akademisyenleri, ilimizdeki Teknoparklarin katilimt ile Haziran-Temmuz 2021 tarihlerinde galisma 
grup toplantilar! gerceklestirilmistir. 

  
AKILLI SEHIR MEVCUT DURUM ANALIZ RAPORU HAZIRLANMASI 

Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi tarafindan hazirlanan 2020-2023 Ulusal Akilli Sehirler 
Stratejisi ve Eylem Plant, 2019/29 sayili Cumhurbaskanligi Genelgesi ile 30988 sayili resmi gazetede 
yayinianarak yurirliige girmistir. 

Ulusal Akilli Sehirler Stratejisi ve Eylem Planinda, 1 Numarali Eylem olarak, “Sehre Ozgii Yerel Akilli Sehir 
Stratejisi ve Yol Haritas! Hazirlanacaktir.". basligi bulunmaktadir. Yerel akilli sehir stratejisi ve yol 
haritasinin hazirlanmasinda; mevcut durum tespitinin yapilmasi, vizyonun belirlenmesi, hedeflerin 
belirlenmesi, yol haritasinin hazirlanmasi ile raporlama ve yerel izleme mekanizmasinin olusturulmasi 
y6niinde bes temel asamada calismalarin yapilmasi, Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi BakanliG 
tarafindan hazirlanan Yerel Akilli Sehirler Stratejisi ve Yol Haritas! Hazirlama Rehberinde yer 
almaktadir. 

Kocaeli Biyiiksehir Belediyesi olarak hizmet alanlarimizda akilli sehir d6nistimiintin gerceklestirilmesi 
Yerel Akilli Sehir Strateji ve Yol Haritasina hazirlanmasi calismalarina temel olusturmak igin Mevcut 
Durum Analiz Raporu hazirlanmistir. Aralik 2021 de tamamlanan rapor Cevre Sehircilik ve iklim 
Degisikligi Bakanligi, bliyiiksehir belediyeleri ve il belediyeleri ile paylasilmistir. 
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DiJITAL CHECK-UP KAPSAMINDA TESTLER VE EGITIMLER 

Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi'nin tim dijitallesme yaklasimlari teknolojik ve stratejik olarak 

incelenerek raporlandirilmistir. Raporlar kapsamindaki bilisim altyapilarinin bilgi gUvenligi analizi 

raporu, https://www.kocaeli.bel.tr web sitesinin sicaklik haritasi vb. bilgiler ilgili departmanlarla 

karsilastirilmistir. 

AKILLI SEHiR OLGUNLUK DEGERLENDIRME MODELI PROVJESi 

Akilli sehir proje ve faaliyetlerinin, Ulusal Akilli Sehir Stratejisi ve Eylem Plant ile uyumlu olmasini 

saglamak ve stratejinin hayata gecirilmesindeki etkisinin degerlendirilmesinde ve dogrulanmasinda 

ortak bir dil ve sistematik bir yap kazandirmak amaci ile Ulkemize 6zgii Akilli Sehir Olgunluk 

Degerlendirme Modeli hazirlanmistir. 

Akilli sehir olgunluk seviyelerini 6lgebilmek amaciyla Cevre Sehircilik ve iklim Dedgisikligi BakanliG 

tarafindan hazirlanan Akilli Sehir Uygulama alanlarina ait soru setleri Kocaeli Bliyiiksehir Belediyesi, 

ilgili istirakleri ve kurumlar tarafindan cevaplanarak sehirendeksi.gov.tr adresine girisi yapiImistr. 

AKILLI SEHiIR KOCAELi WEB PORTALI 

Kocaeli Biyiiksehir Belediyesi'nde akilli sehir kapsaminda gerceklestirilen calismalarimiz ile akilli sehir 

kategorilerindeki hizmetlerimizin ve projelerimizin tek bir adresten sunulmasini saglamak ve 

vatandaslarimizla paylagsmak icin https://akillisehirkocaeli.ccom adresinde yayinlanan Akilli Sehir 

Kocaeli Web Portali'nin 2021 yilina ait veri girisi ve gelistirmeleri yapiImistir. 
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KOCAELi SU VE KANALIZASYON iDARESi (iSU) GENEL MUDURLUGU 

Kocaeli Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidtirliigii, Kocaeli Biiyiikgehir Belediyesi'nin bir kurulugu 

olarak, 2021 yill sonu itibariyle 1.809 personeliyle, yaptigi altyap! yatirimlari ve calismalari ile b6lgede 
yasam kalitesinin artirilmasina katki saglamaktadir. 

Kocaeli, Asya ve Avrupa’y! birbirine baglayan yollarin kavsaginda, cografi konumu, birgok kiiltiir ve 

turizm degerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kiiltiir, turizm ve sanat agisindan ayri bir Gneme sahip marka 
sehirdir. Ulkemizin en cok gé¢ alan illerinin baginda gelmektedir. 2 milyona yakin niifusa sahip olup, 
nufusu artmaya, sanayisi biyiimeye devam etmektedir. Kurumumuz, bu marka sehrin siirekli artan su 
ihtiyacint karsilamak, yOnetmek icin galismaktadir. Kurumumuzun en dnemli hedefleri, ekolojik 

dengeyi korumak, sirdirebilirlik ilkesiyle su kaynaklarimizi artirmak, atik sulari geri d6niisimle 
kazanmak, teknolojik yatirimlar ve modern isletmecilik anlayisi ile kaliteli hizmet vermektir. 

MALI BiILGILER 

y.7 a dcr) 2021 Yili Gider (TL) 2021 Yili Sonu Borg (TL) | 2021 Yili Sonu Alacak (TL) 

1.166.514.127 1.283.319.061 150.281.698 177.000.559 

FAALIYET BiLGILERI 

Kocaeli ilcelerinde kayip kacak oraninin azaltilmasi, atik sularin kontrollii bir sekilde aritma tesislerine 
iletilmesi ve yagmursularinin giivenli bir sekilde alict ortama desarj edilerek yasanilabilir ve 

surdirilebilir bir gevre saglanabilmesi igin 2021 yilinda, muhtelif igme suyu, kanalizasyon ve 
yagmursuyu hatlari kapsamda ihale yoluyla 334,6 km igme suyu hatti, 147,6 km kanalizasyon hatti, 

70,2 km yagmur suyu hatti ve 7,5 km dere islahi; kurumumuzun kendi imkanlariyla 138,7 km igme suyu 
hatti, 71,4 km kanalizasyon hatti ve 13,9 km yagmursuyu hatt! imalati tamamlanmistir. 

Yatirimlarin Sekt6rel Dagilimi 

— TELM CLONE PC eee Ole L - 

le Le Harcanan Tutar (TL) Harcanan Tutar (TL) Tutar (TL) TALES 

igme Suyu 137.147.287 65.191.306 202.338.593 36,44% 

Kanalizasyon 92.791.830 41.106.466 133.898.296 24,11% 

Yagmursuyu 81.252.962 10.113.737 91.366.699 16,45% 

Dere Islahi 30.768.932 s 30.768.932 5,54% 

Asfalt-Parke 96.944.280 = 96.944.280 17,46% 

TOPLAM Cts] OLS aye) 116.411.508 555.316.800 

Sorumluluk sahamizda daha hizli, daha etkili ve daha kaliteli hizmet, daha temiz, daha saglikli bir cevre 

ve daha yasanabilir bir Kocaeli icin galistyoruz. 
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Yatirimlarin Ilcelere Gore Dagilimi 

neste 
Bolge igme Suyu (m) Kanalizasyon (m) | Yagmur Suyu (m) Dere Islahi (m) Deposu ve Terfi 

Merkezi (Adet) 

Basiskele 52.341 14.534 5.842 = 

Cayirova 4.022 6.192 665 = = 

Darica 5.886 13.142 17.304 e e 

Derince 75.047 45.044 11.719 - - 

Dilovasi 2.743 5.789 2.558 a = 

Gebze 39.663 18.660 4.962 1.457 3 

Gélctik 24.876 15.778 8.355 3.257 8 

izmit 55.151 24.562 11.486 240 9 

Kandira 41.582 19.644 922 126 10 

Karamirsel 35.060 10.210 1.898 = 5 

Kartepe 31.510 14.783 9.289 2.000 5 

Korfez 105.326 30.712 9.098 390 7 

TOPLAM 473.207 } 219.050 84.098 7.470 ss 

il genelindeki yerlesimlere kesintisiz ve saglikli icmesuyu temin edilmesi maksadlyla yil icerisinde 

Gebze ilcesinde 1 adet 100 m3, Kartepe ilcesinde 5 adet 1.050 m3, Korfez ilcesinde 6 adet 450 m°, 

izmit ilcesinde 4 adet 400 m3, Basiskele ilcesinde 1 adet 100 m3, Kandira ilcesinde 4 adet 350 m3, 

Karamirsel ilgesinde 4 adet 550 m? ve Golcuk ilgesinde 5 adet 1.300 m? olmak Uzere toplamda 30 

adet olmak iizere 4.300m? kapasiteli igmesuyu deposu tamamlanarak isletmeye alinmistir. Ayrica 

diger ilcelerde yapimina devam edilen igmesuyu depolari ve Darica ilcesi icin ihale edilen 1 adet 

15.000 m? hacimli igmesuyu deposu yapimi devam etmekte olup en kisa suirede devreye alinacaktir. 

     

Aritma tesislerinin ekonomik ve isletme acisindan uygun olmadigi 6zellikle kirsal bdlgelerde, 

atiksular gevreyi olumsuz etkilememesi icin alici ortamlara degil de fosseptiklere ulastirilarak 

buralardan mobil araclar vasitasiyla aritma tesislerine sevk edilmektedir. Bu kapsamda Kocaeli'nin 

tim ilcelerinde olmak Uzere toplamda 4.250 kisilik kapasitede 15 adet fosseptik yapilarak isletmeye 

alinmistir. 

Ayni sekilde bu amaclar ve hedefler dogrultusunda hizli ve saglikli igmesuyu temini icin izmit 

ilgesinde 2 adet igmesuyu terfi merkezi yapilarak isletmeye alinmistir. Gebze ilcesinde atiksularin 

cevreye zarar vermeden hizli bir sekilde atiksu aritma tesislerine ulastirilmasi icin 1 adet atiksu 

aritma tesisi inga edilerek devreye alinmistir. 

Kurumumuz asil ig konusu olan altyap! calismalarina ilaveten, bu calismalar kapsaminda bozulan 

cadde-sokak ve yollarin Ustyapisinin da vatandaslarimiza en az rahatsizlik vermek, yagam 

kosullarini olumsuz etkilememek amaciyla 2020 yilinin sonlarinda itibaren Ust yapi ihalelerine de 

cikilarak bu kapsamda Kocaeli'nin tim ilgelerinde olmak tizere 163 Bin ton asfalt serimi ve 186 bin m2 

parke désenerek bu alanda da ciddi bir yatirim gerceklestirilmistir. 
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2021 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER 

= Gebze Ctp Hatlarin Deplasesi 2. Etap insaati 

™ Dilovasi ilcesi D-100 Karayolu Bati Kavsagi 

Yagmursuyu Hatt Insaati 

= izmit Yiirliyiig Yolu Atiksu Hatlarinin Kazisiz 
Y6ntemle Rehabilitasyonu 

= izmit Mehmet Ali Pasa igmesuyu Deplase, 
Tren Gari Yani Kanalizasyon, Alemdar 

Caddesi Yagmursuyu, Golctik Karinca Dere 
Kanalizasyon ve Panayir Koy Kanalizasyon 

ingaati 

Karamirsel 4 Temmuz Mahallesi Atatiirk 
Caddesi igcmesuyu, Kanalizasyon ve 
Yagmursuyu, Golctik Kavakli Mahallesi ve 
Tersane Komutanligi Atiksu Deplase ingaati 

Kérfez Ilgesi Giiney ve Fatih Mah. igmesuyu, 
Kanalizasyon ve Yagmursuyu Insaat! 

Kocaeli ili Muhtelif ilcelerde Ustyapi insaati 

= Karamirsel ihsaniye Baraji Rezervuar Alani 
Temizligi 

= Derince, Kérfez ve Darica ilcelerinde Altyap1 

Galigmalar! Kapsaminda Bozulan Yollarin 
Ust Yapi (Asfalt, Parke, Kaldirim, Yama) 
Insaati 

= isu Solaklar Scada Ambar Revizyon insaati 

= Basiskele ilcesi Karakaya Hattinin Deplasesi 
(Yuvacik Mevkii) igGmesuyu ingaati 

= izmit Gélciik ve Karamiirsel ilceleri Foseptik 
insaat 

= Derince Altyap! Calismalar! Kapsaminda 
Bozulan Yollarin Ustyapi (Asfalt, Parke, 

Kaldirim, Yama) 2. Etap insaati 

= Kandira ilcesi Altyap! Galigmalari 
Kapsaminda Bozulan Yollarin Ustyap1 

(Asfalt, Parke, Kaldirim, Yama) Insaat! 

DEVAM EDEN PROJELER 

Derince igmesuyu Kanalizasyon ve 
Yagmursuyu Ikmal Insaati 

Darica ve Gebze ilceleri 2019 Yili Muhtelif 
Cadde ve Sokaklarda Igmesuyu, 
Kanalizasyon ve Yagmursuyu Insaat! 

Basiskele, Golciik ve Karamiirsel Ilceleri 
Ig¢mesuyu Depo Insaati 

Kartepe ve Kandira ilceleri igmesuyu Depo 
Insaati 

Gebze, Dilovasi ve K6rfez il¢eleri igmesuyu 
Depo Insaati 

izmit ve Derince ilgeleri igmesuyu Depo 
Insaati 

izmit Giindogdu ve Tiirbebayiri igmesuyu 
Terfi Merkezleriinsaat 

Korfez Bati Bolgesi igmesuyu, Kanalizasyon 
ve Yagmursuyu Ikmal Insaat 

=Korfez Dogu Bélgesi Igmesuyu, 
Kanalizasyon ve Yagmursuyu Ikmal Insaati 

=Kandira, Gebze ve Korfez ilceleri Foseptik 

Insaati 

=Gélctik ve Kandira ilceleri Dere Islahi, 
Kanalizasyon, Yagmursuyu ve Igmesuyu 

Insaati 

=izmit, Kartepe ve K6rfez Ilcgeleri Dere Islahi, 
Kanalizasyon ve lgmesuyu Insaati 

=Basiskele ve Gebze ilceleri Dere Islahi, 
Kanalizasyon, Yagmursuyu ve Igmesuyu 
Insaati 

=izmit ilcesi 2021 Yili Muhtelif igmesuyu, 
Kanalizasyon, Yagmursuyu ve Dere Islahi 
Insaati 

=Gebze ilcesi Balcik ve Tavsanli Mahalleleri 

Atiksu Terfi Merkezleri, Kanalizasyon, Dere 
Islahi ve lgmesuyu Ingaati 

Dilovasi Ilgesi 2021 Yili Muhtelif igmesuyu, 
Kanalizasyon ve Yagmursuyu Insaat 

K6rfez ilcesi Muhtelif Altyapi Galigmalarinda 
Bozulan Yollarin Ustyapisinin Yapilmasi 

Kandira Ilgesi 2021 Yili Muhtelif igmesuyu, 
Kanalizasyon ve Yagmursuyu Insaati 

Golcik ve Karamirsel ilceleri 2021 Yili 
Muhtelif Igmesuyu, Kanalizasyon, 

Yagmursuyu ve Dere Islaht Insaat 

Gebze ve Cayirova ilceleri 2021 Yili Muhtelif 
I¢mesuyu, Kanalizasyon, Yagmursuyu ve 

DereIslahi Insaati 

Kartepe ilcesi Dumlupinar Mahallesi 

I¢mesuyu, Kanalizasyon ve Yagmursuyu 
Insaati 

Kartepe Ilgesi 2021 Yili Muhtelif Cadde ve 
Sokaklarda Ig¢mesuyu, Kanalizasyon, 

Yagmursuyu ve Dere Islaht Insaati 

Basiskele Ilgesi 2021 Yili Muhtelif Cadde ve 
Sokaklarda I¢mesuyu, Kanalizasyon ve 

Yagmursuyu Insaati 

izmit Ilgesi Akmege Atatiirk ve Cumhuriyet 
Mahalleleri I¢mesuyu, Kanalizasyon ve 
Yagmursuyu Insaati 

2021 Faaliyet Raporu 

= |zmit, Kartepe ve Basiskele ilcelerinde Altyap! 
Galismalar! Kapsaminda Bozulan Yollarin 
Ustyap! (Asfalt, Parke, Kaldirim, Yama) 
Insaati 

Golciik ve Karamiirsel ilcelerinde Altyapi 
Calismalar! Kapsaminda Bozulan Yollarin 

Ustyap: (Asfalt, Parke, Kaldirim, Yama) 
ingaati 

Gebze, Cayirova ve Darica Altyapi Caligmalar! 

Kapsaminda Bozulan Yollarin Ustyap! 
(Asfalt, Parke, Kaldirim, Yama) insaati 

izmit, Basiskele ve K6érfez ilce Sinirlari 
icerisinde Tcdd Giizergahinda Muhtelif 

Lokasyonlarda Altyap! Hatlarinin Deplasesi, 

Kartepe ilcesi Beyazgiil Sokak Yagmursuyu 
ve Dere Islahi, Izmit IIlgesi Milli lrade Meydant 

Yagmursuyu Hatt! Insaat! 

Derince Altyapi Caligmalari Kapsaminda 

Bozulan Yollarin Ustyapi (Asfalt, Parke, 
Kaldirim, Yama) 3. Etap Insaati 

Basiskele Dirilig Kampi Atiksu Aritma Tesisi 

Insaati 

Golciik Dere ESTP Kanalizasyon, 

Yagmursuyu ve Ig¢mesuyu Ingaati  
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ANTIKKAPI TURIZM iSLETMECILIK VE OZEL SAGLIK HiZMETLERi A.S. Ayrica 2021 yilt sonu itibariyla, 
= ihtiyag sahiplerine hazir yemek hizmeti ve Darica Hiima Hatun genglik kampi yemek ve 

Sirketimiz 305 personeliyle, Antikpass kart islemleri, Sekapark Otel, diigiin salonlari, restoran, temizlik hizmeti devam etmektedir. 

akaryakit istasyonu ve sosyal tesis isletimi yapmaktadir. Bu kapsaminda 2021 yilinda, Antikpass 
uygulamasiyla 8.879 kisiye hizmet verilmis, Sekapark Otel'de 13.882 misafir konaklatilmis ve = Dirilis (1-2), Kerpe ve Kumcagiz genclik kamplarinin isletimi sirketimize devir edilmis 
10.832 oda satimiyla ortalama %68 doluluk oranina ulasilmistir. olup, bu kamplarda yemek ve konaklama hizmeti devam etmektedir. 

Dugiin salonlarimizda 557.000 kisi, restoranlarimizda 520.000 kisi, donuk yemek ve kumanya 
hizmeti olarak 330.000 kisi, ihale kapsaminda 360.000 kisi, kamplar yerinde yemek Uretimi olarak 

130.000 kisi ve dis organizasyon hizmeti olarak 150.000 kisi ile toplamda 2.047.000 kisiye hizmet 
verilmistir. 

\ = Darica Antikkafe (iskele) sirketimiz biinyesinde hizmete agilmistir. 

1 2 adet Mobil (tir) mutfak ve 1 adet mobil (tir) ekmek firini alimi gergeklestirmistir. 

== Mico bayanlar plaji ile Kocaeli Buytiksehir Belediyesi sosyal tesislerinde kafe, akademi 

liselerde (Izmit, G6lctik, Karamirsel, Derince, Kartepe, Darica, Basiskele, Korfez, Gebze, 
Kandira, Cayirova) ikram hizmeti de sirketimiz biinyesinde verilmeye devam etmektedir. 

  

apr'sanayiakaryakit istasyonumuzda ginliik ortalama satiglarimizdan, perakende satisimiz 

le satiSimiz) 14.755 L, otomatik ic, dis ve irsaliyeli satis! 7.826 L'dir. Toplamda giinliik 
zZ 28.399 L olarak gergeklesmistir.
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BELDE OZEL SAGLIK VE EGITiM HiZMETLERI SOSYAL HiZMETLER GIDA 
VE IHTIYAG MADDELERI PAZARLAMA VE TICARET A.S. 

1978 yilinda kurulan sirket 41 yildir Kocaeli Buyiiksehir Belediyesi Sirketi olarak faaliyetlerini 
surdiirmekte olup; 6zellikle 2004 yilindan itibaren modern isletmecilik anlayisi ile faaliyetlerine 
devam etmektedir. Sirketimiz kurulus amacl, bir belediye sirketi olmasindan dolay! faaliyetlerini icra 
ederken sadece ticari bakis acisi ile hareket etmemekte olup, gunimiizde belediyeciligin olmazsa 

olmazlarindan olan sosyal sorumluluk ilkesini de g6z Gniinde bulundurarak hizmetlerine 6.144 
personel ile devam etmektedir. 

Faaliyet Alanlarimiz 

1 ™ KHK ve ihaleli Personel Calistirma, Kandira ilcesi Kerpe, Cebeci ve Bagirganl! 

t Gulen Yiuzler 1 Sahil Hizmetleri, 

1 1 Kiralik isyerleri, Darica Ilcesi Bayramoglu Sahil Hizmetleri. 

1 t Kapali, Acik ve Parkomatli Otoparklar, Karamirsel ilcesi Sahil Hizmetleri 
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Giilen Yiizler Engelliler Mesleki igyeri Merkezi 

2021 yilinda Giilen Yiizler Engelliler Mesleki isyeri Merkezinde 49.700 parca is elbisesi, sweat 6nliik, 
yelek mont vb. trtinler dikilmistir. 

IZAYDAS (iZMIT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE 
DEGERLENDIRME) A.S. 

izmit Entegre Gevre Projesi kapsaminda projeleri igsletmek tizere Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan 

Mayis 1996 yilinda kurulan IZAYDAS, 2021 yili sonu itibariyle 305 personeliyle, Entegre Cevre Projesi 
cercevesinde; Klinik ve Tehlikeli Atlk Yakma ve Enerji Uretim Tesisi, Diizenli Depolama Alanlarinin 

isletmeciligi ve Kocaeli Buyiiksehir Belediyesinin sorumlulugundaki deniz sinirlart dahilinde 
gemilerden atik alma islerini yapmaktadir. 

IZAYDAS, Tiirkiye'deki ilk atik bertaraf tesisi olarak bir taraftan atiklarin bertarafini saglarken diger 
taraftan elektrik enerjisi Greterek tilke ekonomisine katki saglamaktadir. 

  Gelir kaynaklarimiz; 

Yakma Gelirleri 1 Sanayi Evsel Atik Gelirleri 

1 1
 

Endustriyel Atik Depolama Gelirleri Enerji Gelirleri 

Gemi Atiklari Gelirleri 1 1 Tehlikeli Atik Depolama Gelirleri 

Laboratuvar Gelirleri 1 1 inert Atik Depolama Geliri 

1 1 Ozel islem Geliri Diger Gelirler 

1 Belediye Evsel Atik Gelirleri 

Gelen Atik Miktarlari 

2021 yilinda; 

w™ Yakmatesisimize 39.640 ton w Dizenli Depolama Alanlarina 

atik gelmistir.. 84.739 ton atik gelmistir. 

4.193 gemiden atik alinmistir. 
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ENTEGRE YONETIM SiISTEMi YONETIM TEMSILCILIGi 

Entegre y6netim sistemi yeniden belgelendirme denetimi belgelendirme kurumu Kalitest tarafindan 

gerceklestirilmistir. Entegre yonetim sistemi kapsamindaki kalite yonetim sistemi uygulamalarinin 

ISO 9001:2015 standardina uygunlugu ve cevre y6netim sistemi uygulamalarinin ISO 14001:2015 

standardina uygunlugu denetlenmis, denetim basari ile tamamlanarak belgeler yenilenmistir. OHSAS 

18001 standardina gore belgeli olan is sagligi ve giivenligi yonetim sistemi uygulamalarinin ISO 

45001:2018 standardina uygunlugu denetlenerek belgelendirilmistir. 

Miisteri Memnuniyeti—-Sikayet Yonetim Sistemi g6zetim denetimi belgelendirme kurumu Kalitest 

tarafindan uzaktan erisim yontemi ile gerceklestirilmistir. YOnetim sistemi uygulamalarinin ISO 

10002:2014 standardina uygunlugu denetlenmis, denetim basari ile tamamlanarak belgenin 

devamina karar verilmistir. 

Miisteri Memnuniyet Arastirmas! 

Yonetim sistemleri uygulamalarinin ilgili standartlara uygunlugu misteriler tarafindan da 

denetlenmekte olup iZAYDAS, miisterilerinin hizmet alimi siirekliligi acisindan bu denetimleri 

Onemsemektedir. 2021 yilinda pandemi stireci tedbirleri nedeni ile musteri denetimleri genellikle 
video konferans/tedarikgi anketi/soru listesi/degerlendirme bilgi formu doldurulmasi yontemleri ile 

gerceklestirilmis olup bes musteri denetimlerini tesisi ziyaret ederek gerceklestirmistir. 

Misteri memnuniyet arastirmasi dis hizmet alimi ile arastirma sirketi tarafindan anket yontemi ile 

gerceklestirilmistir. Aragtirma; sadik-diizensiz musteriler, potansiyel misteriler, laboratuvar hizmeti 

alan misteriler ve yeterlilik testi hizmeti alan miusteriler olmak Uzere dért miisteri grubuna 

uygulanmistir. Arastirma sonuglari hizmet alinan arastirma sirketi tarafindan raporlanmis ve 

sonuclara gore miisterilerin IZAYDAS'! basarili bulma orani % 94,2, miisteri memnuniyeti 80,2 

puandir. Arastirma sonuclarina gore iyilestirme ihtiyaci olan konular aksiyon planiamasi yapilarak 

takip edilmistir. 

Enerji Yonetim Sistemi Belgelendirme Denetimi 

Enerji YGnetim Sisteminin 2020 yili igin ISO 50001:2018 standardina gecis denetimi belgelendirme 

kurumu KALITEST tarafindan TURKAK gézetiminde belgelendirme gecis denetimi yapilmistr. 

Denetim sonucunda uygulanmakta olan Enerji Yonetim Sisteminin ilgili standarda uygunlugunu 

gosteren belgelerin yenilenmesi saglanmis ve belgemiz yenilenmistir. 

IZAYDAS LABORATUVARI 

1996 yilinda kurularak faaliyetlerine baslamis olan IZAYDAS Laboratuvari, TS EN ISO/IEC 17025 

standartlarinin gereklerine gore kurulmus olan Kalite yonetim sistemimizin tiim personelimizin 

katilimi ve katkist ile etkinligini sUrekli iyilestirerek, giintin degisen kosullarina ayak uydurabilen yasal 

etik degerlere saygili giivenilirlik, dUrUstlik, tarafsizlik gizlilik ve bagimsizlik ilkelerine bagli yonetim 

anlayisi ile galismalarini gergeklestirmeye devam etmektedir. 

Marmara Denizinde gériilen miisilaj neticesinde; Kocaeli il Gevre Midiirliigii tarafindan alinan 

denetim esasli atik su numunelerinin tamami ve T.C. Gevre, Sehircilik ve iklim Degisikligi Bakanligi 
tarafindan yayinlanan “Marmara Denizi Koruma Eylem Plant" kapsaminda yine Kocaeli il Gevre 

Midirliigi tarafindan alinmaya devam edilen atik su numunelerinin analizleri IZAYDAS 

Laboratuvarinda gerceklestirilmektedir. 

IZAYDAS Laboratuvar! sektérdeki yasal ve ticari geligsmeleri yakinen takip ederek ticretli analiz 

sayisini bir 6nceki yila g6re iki katindan fazla arttirmay! basarmistir. 

1   
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2013 yilindan bu yana ISO Guide 80 standardi kapsaminda laboratuvarlar igin sertifikal! ig kalite 
kontrol numunesi Uretimi yaparak satisa sunan ve Uriin portfoyiinii miusteri talepleri dogrultusunda 

surekli arttiran yerli ve milli ilk laboratuvar olma niteligini halen surdirmektedir. 

Bu cercevede laboratuvarimiz 2021 yilinda, 2.426's! deklarasyon ve Ucretli analiz, 186's! atik kabulii 

analizi ve 2.136'stisletme analizi olmak tizere toplam 4.748 analiz yapilmistir. 

= ISO 17025 Akreditasyon Sertifikasi ile Deney Elle Numune Alma, Yalitim Sivilarindan 

Alaninda; Su, Atik Su, Deniz Suyu, Havuz Numune Alma, Emisyon ve imisyon Olc¢iim ve 

Suyu, Atik, Toprak, Aritma Camuru, Atik Yag, Ornekleme; 

izolasyon Sivilari, Degerli Metaller, Tibbi Atik, 

Kati Yakit (K6miir), Emisyon ve Imisyon; ISO 17043 Akreditasyon Sertifikasi ile 

Yeterlilik Testi Alaninda; Atik, Su, Atik Su ve 

Numune Alma Alaninda; Nehir ve Akarsular, Atik Yag; 

= Yeralti Sulari, Gol ve Géletler, Deniz Sulari, Kati 

Atiklar, Kanalizasyon Su ve Aritma “Kontrol Standardi Uretimi Alaninda; Atik yaG, 

Tesislerinden Camur Numuneleri, Yiizey su, atik su ve atik kapsamlarinda hizmet 

Topraktan Numune Alma, Petrol Sivilarindan vermektedir. 

TEHLIKELi ATIK TASIMACILIGI 

Cevre Kanunu ve Atiklarin Karayollarinda Tasinmasina Iliskin Teblig geregi; tehlikeli atiklar, ilgili 

valilikten tagima lisansi almis kisi, Kurum veya kuruluslar tarafindan tasinmasi gerekmektedir. 

IZAYDAS sahip oldugu 11 lisansl arag ve 11 sertifikali siiriicii ile tehlikeli atik tasima hizmeti 

vermektedir. 2021 itibariyle 14.174 ton tehlikeli atik tasima hizmeti vermistir. Ayrica Derince 

Limani'ndan tesise toplam 318 sefer ile tasinan slag, tehlikeli atik ve evsel cop miktar! 1.985 ton, Kocaeli 

Buyiiksehir Belediyesi'nden gelen yazili ya da s6zlU talep ile 37 ton ihbarli atik nakliye hizmeti 

yapilmistir. 

KLINIK VE TEHLIKELI ATIK YAKMA VE ENERJi URETIM TESisi 

5.400 kg/saat yakma kapasiteli tesisin galigma prensibi, endiistriden kaynaklanan yanabilir nitelikteki 

plastik atiklar, kullanilmis yaglar, ilag ve kozmetik atiklari, petrokimya atiklari, PVC, solvent, boya atiklari, 

yapistiric! ve yapiskanlar, arttma camurlari vb. tehlikeli atiklar ile klinik atiklarin yakilarak bertaraf 

edilmesine dayanmaktadir. 

Atik kabul kriterleri dogrultusunda 39.890 ton atik yakma tesisinde yakilarak bertaraf edilmistir. 2021 

yilinda yakma tesisinde ek yakit olarak 1.466.426 sm? dogal gaz tiiketilmistir. 

Yakma Tesisinde Enerji Uretimi 

2021 yill igerisinde sahip olunan 49 yillik Uretim lisansi gergevesinde, yakilan 39.980 ton atiktan 

16.937.400 kWh elektrik enerjisi Uretilmis ve bunun 11.924.374 kWh'I tesiste tiiketilmis, 6.035.302 

kWh'1 TEIAS'a satilmistir. Ayrica 1.022.276 kWh elektrik satin alinmistir. 

Biyogaz Tesisi 

Biyogaz Tesisi'nde cim, hal atig!, iskembe ici atigi, tavuk ve biiyiikbas giibresi kullanilarak anaerobik 

clirtitme sonucu biyogaz elde edilmektedir. Uretilen gaz, gaz motoru yardimuyla elektrik enerjisine 

dénistirtilmektedir. Gaz motorunun sogutulmas! ile ortaya gikan isi enerjisi ise mezofilik sartlarda 

galisan reakt6rlerin isitiimasinda kullanilmaktadir. Bu gergevede 2021 yilinda 71.600 kWh enerji 

Uretilmistir. 
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Cop Sizinti Suyu Aritma Tesisi 

2019 yilinda Aritma Tesisinde revizyon yapilarak kapasite artirimi gerceklestirilmig ve 2021 yilinda 

122.270 m? cop suyu aritilmistir. 

Sivi Atik Geri Kazanim/Bertaraf Tesisi 

Sivi atik olarak nitelendirilen atiklarin vakum ekstraksiyon yontemiyle bertarafinin veya geri 
kazaniminin yapilmasi amactyla tesis kurulumu ve isletilmesi projesi kapsaminda, tesisin kurulumu 

tamamlanmis ve devreye alinmistir. Farkli atik turleri ile deneme galigmalari yapiimaktadir. Tesise Gevre 
Izin Belgesi alinmast icin calismalar devam etmektedir. 

izmit Diizenli Depolama Alanlari 

2021 yilinda toplam; 63.028 ton tehlikeli atik (I. Sinif), 33.799 ton evsel nitelikli endistriyel atik (II. Sinif), 

642.384 ton evsel atik miktari (II. Sintf) depolanarak bertaraf edilmistir. 

DEPO GAZI (LFG)/ ENERJi URETIMi PROJESi 

izmit Depolama Sahasi 

2021 yilinda toplam brit retilen enerji miktar! 49.575.710 kWh/yil olarak gergeklesmistir. 

Dilovasi Depolama Sahas! 

2021 yilinda toplam brit Uretilen enerji miktar! 2.976.370 kWh/yil olarak gergceklesmistir. 

IZMIT SU ANONIM SIRKETI 

Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi istiraki olan izmit SuA.S. Kocaeli ilinin Kentsel ve Endiistriyel Su Temini 

Projelerinin isletme ve bakim faaliyetlerini yuriitmektedir. 

Yaklasik 2 milyon niifusa kesintisiz ve giivenli igme suyu temini sorumlulugunu siirdiiren izmit Su 
A.S.'nin surdurulebilir kalkinma prensiplerini esas alan kadrosu igme suyu aritimi, baraj, isale hatlari ve 
hidroelektrik santral isletimi konularinda deneyim kazanmis bulunan uzman ve teknisyenlerden 

olusmaktadir. izmit Su A.S. vi oh ween olarak, es ve bakim hizmetlerinde en ist 
andartlarda hizmet vermeye dev a ia 

ical a = oi M4 
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insan Kaynaklari 

izmit Su A.S. 2021 yilt sonu itibari ile 166 personel ile hizmet vermektedir. 2021 yilinda izmit Su A.S. 
personeline toplam 4.813 adam/saat egitim verilmistir. 

isletme Faaliyetleri 

Yil boyunca Yuvacik Baraji'ndan temin edilen ham su, Yuvacik igmesuyu Aritma Tesisi’nde insani 
Tuketim Amagcli Sular Hakkinda Yonetmelik hikimleri cergevesinde proses edilerek Kocaeli halkinin 
kullanimina sunulmustur. Bu gergevede 2021 yilinda 133,76 milyon m? su temin edilmistir. 

Kalite ve Cevre Miidiirliigii 

ISAS tarafindan 2021 yilinda ham su kaynaklarini izlemek ve igmesuyu aritma performansini 
gozlemlemek icin yaklasik 61.027, Yuvacik Baraji'nin seviyelerindeki ve koruma bandindaki su 
kalitesini degerlendirmek icin yaklasik 3.190, suyun iletildigi depo girislerindeki kontrolleri 

gerceklestirmek icin yaklasik 30.912, diger analizlerle birlikte toplamda yaklasik 100.300 analiz 
yapilmistir. 

Bakim Grup Midirliigii 

2021 yilinda 24.537 adedi koruyucu bakim, 915 adedi ise dtizeltici bakim gergeklesmis, koruyucu 
bakimlarin toplam bakimlara orani %96,4 olmustur. 

Yonetim Sistemleri Miidiirliigii 

izmit SuA.S. 2020 yili igerisinde ISO 9001 Kalite Yénetim Sistemi, ISO 14001 Cevre Yénetim Sitemi ve 
OHSAS 18001 is Sagligi ve Giivenligi Yénetim Sistemleri standartlar! kapsaminda calismalarini 
surdirmistir. 

Faaliyetler sonucu ortaya cikan atiklarin cins ve miktarlari elektronik ortamda kayit altina alinarak takip 
edilmistir. Tehlikeli, tehlikesiz ve geri d6nustiriilebilen atiklar Uretildikleri noktalardan alinarak tesis 
igerisindeki atik sahasinda toplanmistir. 3.399 kg tehlikeli atigin lisansl firmalarda bertarafi 
saglanmistir. Yil boyunca isletme sahalarinda yer alan geri kazanilabilir atik kutularinin da yardimi ile 

5.456 kg geri kazanilabilir ambalaj atik toplanmis ve Basiskele Belediyesi'ne gonderilmistir. Ayrica 
30.300 kg geri kazanilabilir tehlikesiz atik geri kazanim firmalarina gonderilmistir. 

is Kazalari 

2021 yiliigerisinde 16 adet ig kazasi meydana gelmistir. Kazalar sonucu herhangi bir ciddi yaralanma ve 

can kaybi meydana gelmemis olup; is glint kaybi 83 adam/giin olarak gergeklesmistir. 

isletilen Projelerden Elde Edilen Enerji Miktari 

PROJE ADI ENERJI MIKTARI (kWH) 

IZAYDAS Yuvacik Hidroelektrik Santrali (HES ) 9.296.991 

iSU Namazgah Hidroelektrik Santrali ( HES ) 2.285.859 

iSU Namazgah Giines Enerjisi Santrali (GES ) 4.313.013 

iSU Aviluburun Hidroelektrik Santrali ( HES ) 1.294.100 

Yuvacik igmesuyu Aritma Tesisi Giines Enerjisi Santrali (GES ) 1.490.541 

iSU Sogukpinar Hidroelektrik Santralleri ( HES I-II-III-IV ) 7.306.308 

TOPLAM 25.986.812
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Tavgancil ilave Temiz Su Tank Projesi 

Tavsancil bélgesinde bulunan mevcut temiz su tankina ilave olarak artan su ihtiyacini karsilamak Uzere 
aritma tesisinin maksimum iretim kapasitesini agan anlik tiiketimleri dengelemek amaciyla yapildi. ilave 
temiz su tank 24.000 m? hacmiyle 20.000 hanenin 1 giinliik su ihtiyacini karsilayabilecektir. 

Yuvacik igme Suyu Aritma Tesisi Giines Enerjisi Santrali (GES II) Projesi 

Yuvacik izmit igme Suyu Aritma Tesisi'nde yer alan toplam 9 adet bina catisi tizerine 2.899 adet fotovoltaik 
panel kullanilarak kurulan santralin kurulu giicti de 0,962 MW'dir. 2021 yill igerisinde tesiste 640.011 kWh 
enerji Uretilmistir. 

Kullar Ana Hatti Alternatif Boru Hatti Projesi 

Kullar ana hattindan beslenen Rahmiye ve Arslanbey depolarinin alternatif hattan beslenmesi ile, Kullar 
ana hatti izerindeki su temin baskisi azaltildi. Toplam 1 km uzunlugundaki 600 mm gapli celik boru hatti ve 
manevra vana odalari yapim isitamamlanmistir. 

IZMIT SIGORTA LIMITED SIRKETI 

Sirketimiz, 10.09.2015 tarihinde izaydas, izmit SuA.S. ve Ulasimpark A.S.'nin ortakliginda kurulmus olup 
Turkiye SigortaA.S.'nin sigorta acenteligini yapmaktadir. 

Bu cercevede 2021 yilinda; 

= Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesine ve Kartepe ™ izaydas ve izmit Su A.S. 'a ait tesisisin 
Belediyesine ait araclarin Trafik sigortalari Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atik Zorunlu 
yapilmistir. Mali Sorumluluk Sigortasi yapilmistir. 

= izaydas, izmit SuA.S., Belde A.S., Kent Konut ™ izmit Su A.S.'ye ait Mesleki Sorumluluk 
A.S. sirketlerine ait araglarin Trafik sigortalari Sigortas! yapilmistir. 
ve Kasko sigortalari yapilmistir. 

= izmit Sehirleraras! Otobiis Terminali'nin 
w= Belde A.S. ve Kent Konut A.S§.'nin Kapsamhisyeri Paket Sigortasi yapiImistir. 

demirbaslarinin ve elektronik cihazlarinin 
Kapsamliisyeri Paket Sigortasi yapilmistir. = izaydas'a ait teknelerin Tekne Sigortalari 

tarafimizca yapilmistir. 
= izmit SuA.S. ve Kent Konut A.S. Ozel Giivenlik 

Personellerinin Ozel Giivenlik Zorunlu 
Sorumluluk Sigortalari yapilmistr. 

2022 yilina tim branslar da tam faal olarak girmek maksadi ile tim hazirliklar tamamlanmistir. 

KENT KONUT INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

KENT KONUT ins. San. ve Tic. A.S. Kocaeli Biiyiiksehir Belediyesi tarafindan planli ve saglikli kentlesmenin 
gerceklestirilmesi, ucuz ve saglikli konut yapimi amact ile toplu konut, sehir plancilig! yapmak ve carpik 
yapilagmay! ortadan kaldirmak modern, gagdas mekanlar tretmek ve Kentsel Doniistim Projesini hayata 
gecirmek amaciyla kurulmustur. 

Kent Konut'un hedefi ; “Kocaeli’nde kaliteli, konforlu, ekonomik ve gagdas ozellikleriyle; halkimiza yakisir, 
konutlar ve yasam alanlari Uretmektir.” 

Kent Konut'un vizyonu; “Toplu konut Uretiminde lider, kentsel d6niisiimiin simgesi, sosyal degerlere 6nem 
veren, etkin ve giivenilir bir sirket olmaktir. 
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Kent Konut'un misyonu; "Kentsel d6nisiim kapsaminda toplu konut stratejilerini belirleyerek, yaganabilir 
mekanlar tiretmek, Kocaeli halkinin yagam kalitesini yukseltmek, konut insaatlarini baslatarak ilan edilen 
tarihte konutlarin anahtarini teslim etmektir." 

KENT KONUT yukaridaki hedef ve misyonunu gerceklestirirken kendisine slogan olarak tespit ettigi 
“Kocaeli Halkina Hizmet" parolasina uymay! ilke edinerek 2021 yili sonu itibariyle 105 personeliyle 
hizmetlerine devam etmektedir. 

2021 yili iginde yapilan faaliyetleri; 

Tuana Evleri 2.Etap 

758 adet konuttan olusmaktadir. 5 adet blogun insaati (445 adet daire) Aralik 2017'de tamamlanmis olup 
teslim edilmistir. 

Evleri 2. etap 2.Kisim projesi 30 déniim alan Uzerinde cesitli yerlesim planlariyla toplamda 6 adet blok 
igerisinde 313 adet daire,11 adet is yeri, iki adet kapali yiizme havuzlu sosyal tesisleri, kapali otopark 
alanlari ve peyzaj alanlarindan olusmaktadir. 

2021 yili itibariyle, projelerdeki satiga hazir daire adedi 815, satisa hazir isyeri adedi 68'dir. Yil igerisinde 
satilan daire adedi 556, satilan isyeri adedi 10, kalan daire adedi 230 ve kalan isyeri adedi 33' tir. 

Hafriyat Dokiim Sahast isletilmesi 

2021 yilinda toplam 874.608,85 m?'lik alanda 9.299.324 ton hafriyat kabulti ger¢eklestirilmistir. 

SEKAPARK TURIZM ISLETMECILK VE YATIRIM A.S. 

Sekapark Turizm isletmecilik ve Yatirim A.S. 2021 yili Aralik ay! sonu itibariyle deniz ulagim hizmetlerini ve 
tarimsal faaliyetleri faaliyetlerini 39 personel ile gergeklestirmektedir. 

Kira Gelirleri, Deniz Ulagim Hizmet Gelirleri, Komeksepeti Hizmet Gelirleri, Ticari Satis Gelirleri SEKAPARK 
A.S'nin gelir kaynaklaridir. Tarimsal alanda faaliyet gosteren sirket, 2021 yilinda 91 ciftgiden 114 ton Uriind 
hasat etmistir. 
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ULASIMPARK ULASTIRMA HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI 

Sirket 1990 yilinda kurulmus olup Kocaeli Kent Sigorta Aracilik Hizmetleri Ltd. Sti. unvaniyla sigorta 
hizmetleri alaninda faaliyet gostermekte iken 8 Eyliil 2015 tarihinde sirketin faaliyet konulari ve unvani 
degismek suretiyle ulasim alaninda Ulasimpark Ulastirma Hizmetleri Ticaret Limited Sirketi unvani ile 
faaliyetine devam etmistir. Sirket 5 Ocak 2016 tarihinde tir degistirmek suretiyle Anonim Sirket 
statiistine donistirulmustir. 

Sirketimizin sorumlulugunda, Kérfez Garaji, izmit Plajyolu Garaji ve Gebze Garaji olmak iizere 3 adet 
garajimiz bulunmakta olup 1.080 personelimizle hizmetlerimiz devam etmektedir. 

Arag Bilgileri: Sirketimize ait 357 aracimiz bulunmaktadir. Filomuzdaki araglarin 77 adedi K6rfez 
garajimizda, 117 adedi ise Gebze garajimizda, 163 adedi ise Plajyolu garajimizda yer almaktadir. 

Siriicii Bilgileri: Sirketimiz 153't Korfez garajimizda, 213'ti Gebze garajimizda ve 302’si Plajyolu 
Garajimizda olmak tizere toplam 668 sirticui personel ile toplu tasima hizmeti vermektedir. 

Hat Bilgileri: Sirketimiz biinyesinde, toplam uzunlugu 5.872 km olan ve Basiskele ilgemizde 10, Cayirova 
ilgemizde 5, Darica ilgemizde 7, Derince ilgemizde 8, Dilovasi ilgemizde 6, Gebze ilgemizde 9, Golctik 
ilgemizde 8, izmit ilcemizde 18, Kandira ilcemizde 5, Karamiirsel ilcemizde 2, Kartepe ilcemizde 10 ve 
KOorfez ilgemizde 5 hat olmak tizere toplam 93 farkli hattimiz bulunmaktadir. 

Sefer Bilgileri: Hafta igi giinlerinde yapilan 3.006 sefer ile 85.851 km, Cumartesi giinleri yapilan 2.446 
sefer ile 68.832 km. ve Pazar glinleri yapilan 2.252 sefer ile 64.041 km yol yapilmaktadir. 

Yolculuk ve Hasilat Bilgileri: 01 Ocak 2021 — 31 Aralik 2021 tarihleri arasinda 20.780.045 yolcu 
tasinmistir. Ortalama km basina 1,23 kisi tasinirken ortalama sefer basina 23,34 kisi tasinmistir. 

Rayli Sistemler Midiirliigii 

Rayli Sistemlerin Midirliigiinde yiiriitilen faaliyetlerin profesyonel olarak, 7/24 galisma saati esasina 
dayali olarak isletme, ariza ve bakim onarim hizmetlerinin gagin getirdigi ileri teknolojilerle 

mor | a | = nm i iar 1 a _ ' gerceklestirilmek, emniyetli, sessiz, enerji verimli, konforlu, dakik, hizli ve giivenilir yolculuk hizmeti 

ne sunmak, bunun icin gerekli tiim sistemlere Onleyici bakimlarinin titizlikle uygulamak, meydana gelen 
a eee ~~ a 7 . fi -T- ee F F ' 
— ——— arizalarin en kisa surede gidererek yolcu memnuniyetin1! icin iyilestirmeleri yapmak temel amactir. 

  
9,4 kilometrelik ana hat Uizerinden 15 istasyondan olusan giizergahi 35 dakikada kateden Akgaray'da 
2021 yilinda 8.346.149 yolcu tasinmistur. 

  

izmit Sehirlerarasi Otobiis Terminali Fiziki Durumu Faaliyetleri 

Terminalimiz 4925 sayili Ulastirma Bakanligi Karayollar! Tasima Kanunu ile T1 yetki belgesine sahip olup 
63 personel ile 7/24 saat hizmet sunmaktadir. Terminalimiz Kamera odasindan 74 kamera ile 7/24 
giivenlik géreviileriyle Terminalin tamami takip edilmektedir. izmit Sehirlerarasi Otobiis Terminali 

glivenlik tedbirleri nedeniyle 2 ana girig 2 ara giris ( 10:00 - 22:00 saatleri arasi acgik ) kapisinda X-Ray 
cihazlari, metal kapi ve el dedekt6rleri ile yolcularin bagajlar! aranarak, bagaj tasima araclarimizin 
kullanimiyla vatandaslarin esyalarini rahat tagimalari icin gerekli kolaylik saglanmaktadir. 

01/01/2021 — 31/12/2021 tarihleri arasi toplam 267.687 arag, 391.832 yolcu gikis yapmistir. Ziyaretci 
sayimiz 1.821.964 kisi olmustur.  
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2. Performans Sonuclari Tablosu 

KENTSEL DONUSUM 

Ulasim Hizmetleri 

Gésterge Gosterge Co) fat] aes Gergeklesen rs NCR eaT 

Dea eo ants 
Ke/G.1.1.1-1 

Ke/G.1.1.1-2 

Ke/G.1.1.1-3 

Ke/G.1.1.1-4 

Ke/G.1.1.2-1 

Ke/G.1.1.2-2 

Ke/G.1.1.2-3 

Ke/G.1.1.2-4 

Ke/G.1.1.2-5 

Ke/G.1.2.1-1 

Ke/G.1.2.1-2 

Ke/G.1.2.1-3 

Ke/G.1.2.1-4 

Ke/G.1.3.1-1 

Ke/G.1.3.1-2 

Ke/G.1.3.1-3 

Ke/G.1.3.2-1 

Ke/G.1.4.1-1 

Ke/G.1.4.1-2 

Ke/G.1.4.1-3 

Projesi yapilan karayolu uzunlugu 

Projesi yapilan kavsak sayis! 

Yapilan trafik sirkilasyon 

projesi sayist 

Yapilan yayalastirma projesi sayis! 

D-100 karayolu imalatlarinin sayis! 

Diger karayolu imalatlarinin sayis! 

Projelendirilen karayolu 

koridoru uzunlugu 

Yapilan yaya Ust gecit sayis! 

Yol, kavsak, koprii uygulama 
projelerinin sayis! 

Deniz ulasimimda yillik 
yolcu sayisi 

Diizenlenen toplu tasima ve 
trafik igerikli program sayisi 

Projelendirilen toplu tasima 

tahsisli yol uzunlugu 

Toplu tasima ile yapilan yillik 

yolculuk sayis! 

Projesi yapilan metro hatti 

uzunlugu 

Projesi yapilan tramvay hatti 

uzunlugu 

Toplu tasimada rayl! 

sistemlerin pay! 

Plajyolu - Kurugegme Tramvay 

Hatt imalatinin tamamlanma orani 

Konulan disey trafik isaretleme 

(levha) sayisi 

Trafik egitimi verilen 6grenci sayis! 

Yapilan otokorkuluk uzunlugu 

Km/YIl 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Km/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet 

Adet/YII 

Km/YIl 

Adet 

Km/Yil 

Km/Yil 

Yuizde 

Yiizde 

Adet/YiI 

Kisi/Yil 

M/Yil 

5,00 

30,00 

2,00 

20,00 

3,00 

4,00 

576.000,00 

100,00 

25,00 

135.000.000,00 

40,00 

10,00 

70,00 

10.000,00 

12.000,00 

25.000,00 

  

81,00 

52,00 

4,00 

4,00 

2,00 

21,00 

292.728,00 

142,00 

30,00 

107.467.152,00 

30,00 

25,00 

10.053,00 

0,00 

25.712,00 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK iyi 

Gok ivi 

GOK ivi 

ZAYIF 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

ivi 

ivi 

ivi 

ivi 

GOK ZAYIF 

GOK iyi 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

Vatandaslardan ve ilcge 

belediyelerinden gelen 

taleplerin artmasi 

Vatandaslardan ve ilce 

belediyelerinden gelen 

taleplerin artmasi 

ihtiyag dogrultusunda gelen 

taleplerin artmasi 

Yayalastirma icin gerekli 

alanin olmamasi 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemiden dolayi yolculuk 

sayilarinda diistis olmasi 

Hizmet alimi galigmalari 

kapsaminda daha fazla program 

ve goriisme yapilmasi 

Gereksinimden otiirti 

projelendirmelerin artmasi 

Pandemiden dolay! yolculuk 

sayilarinda diislis olmasi 

Giiney LRT hatti fizibilite 

galigsmalari sonucu 40 km 

Ongoriilen hat tasariminin 30 km 

olarak projelendirilmesi 

Giizergah planiamasinin 

revizyonu nedeniyle 

Pandemiden dolay: toplu tasima 

kullanim sayilarinda diistis olmasi 

ihale ve kamulastirma 

sireclerinin uzamasi 

Hedefe UlasiImistir 

Pandemiden dolay! okullarin 

kapali olmasi sebebi 

Hedefe Ulasilmistir 
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aioe hg ote Olcii TPT eee en ; 

[ai = 
Ke/G.1.4.1-4 

Ke/G.1.4.1-5 

Ke/G.1.4.1-6 

Ke/G.1.4.2-1 

Ke/G.1.4.2-2 

Ke/G.1.4.2-3 

Ke/G.1.4.2-4 

Ke/G.1.4.2-5 

Ke/G.1.5.1-1 

Ke/G.1.5.1-2 

Ke/G.1.5.2-1 

Ke/G.1.5.3-1 

Ke/G.1.6.1-1 

Ke/G.1.6.2-1 

Ke/G.1.7.1-1 

Ke/G.1.7.1-2 

Ke/G.1.7.1-3 

Ke/G.1.7.2-1 

Ke/G.1.7.3-1 

Ke/G.1.8.1-1 

Ke/G.1.8.1-2 

Ke/G.1.8.1-3 

Ke/G.1.9.1-1 

Ke/G.1.9.1-2 

Ke/G.1.9.1-3 

Ke/G.1.10.1-1 

Ke/G.1.11.1-1 

Yapilan sinyalize kavsak sayisi 

Yapilan Tam Adaptif Sinyalize 

Kavsak sayis! 

Yapilan yatay trafik isaretleme 

(gizgi) miktari 

Grup k6y yolu ust yapi diizenleme 
imalatlarinin uzunlugu 

Hemzemin kavsak imalatlarinin sayis! 

Uretilen asfalt miktari 

Ust yapisi tamamlanan cadde ve sokak 

imalatlarinin uzunlugu 

Yapilan beton yol imalatlarinin uzunlugu 

Plan déneminde projesi yapilan otopark 
sayisi 

Projesi yapilan Park Et Devam Et otopark 
sayisi 

imalati yapilan acik otoparklarinin 

kapasitesi 

Yapimina baslanan kapali otopark sayisi 

Projesi yapilan TIR parki kapasitesi 

imalati yapilan TIR parklarinin kapasitesi 

KOBiS'e dahil edilen bisiklet sayisi 

Kurulumu yapilan KOBIS istasyon sayis! 

Projesi yapilan bisiklet yolu uzunlugu 

imalati yapilan bisiklet yolu uzunlugu 

Yesil alanlarda yapilan bisiklet yolu 

uzunlugu 

Denetimi yapilan toplu tasima, servis, 

ticari taksi arag sayisi 

Dizenlenen varaka sayisi 

Egitim alan siiriicii sayisi 

Belediyemiz diger birimlerince yapilan 

toplu tasima ve otopark faaliyetleriyle 

ilgili denetim sayist 

Gorev yaptigimiz alanlarda uygunsuz 

parklanmalarla ilgili yaptlan denetim 

saylsi 

Sorumluluk sahamizda trafik giivenligi 

agisindan tehlike olusturabilecek 

olumsuzluklarin denetlenme says! 

Gerceklestirilen tahsis sayisi 

Yirtiyen merdiven ve asans6rlerin 

periyodik bakimlarinin yapilma orani 

Adet/YII 

Adet/Yil 

M?/Yil 

Km/Yil 

Adet/YiI 

Ton/Yil 

Km/YIl 

Km/Yil 

Adet/YII 

Adet/YII 

Arag 

Adet/YII 

Arag 

Arag 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Km/Yil 

Km/Yil 

Km/Yil 

Adet/YiI 

Adet/YII 

Adet/YII 

Adet/YiI 

Adet/YII 

Adet/YiI 

Adet/YiI 

Yiizde/YII 

10,00 

3,00 

250.000,00 

30,00 

30,00 

250.000,00 

60,00 

30,00 

2,00 

1,00 

400,00 

1,00 

300,00 

150,00 

670,00 

12,00 

12,00 

5,00 

5,00 

10.000,00 

8.500,00 

2.500,00 

270,00 

3.200,00 

120,00 

8.500,00 

100,00 

  

12,00 

3,00 

232.030,00 

36,00 

31,00 

185.100,00 

62,00 

10,00 

8,00 

1,00 

552,00 

1,00 

30,00 

0,00 

535,00 

12,00 

15,00 

2,00 

6,00 

16.550,00 

7.947,00 

3.999,00 

278,00 

3.220,00 

122,00 

3.689,00 

100,00 

HEDEF USTU 

GOK iyi 

GoK ivi 

HEDEF USTU 

GoK ivi 

iyi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

GOK iyi 

HEDEF USTU 

GOK iyi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

ivi 

GOK iyi 

HEDEF USTU 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

GoK ivi 

HEDEF USTU 

GOK iyi 

GoK ivi 

GOK iyi 

GOK ZAYIF 

GOK iyi 

Yapimi tamamlanan kavsak sayisinin 

sahada olusan gereksinimler nedeniyle 

artmasi sonucu sinyalizasyon 

imalat sayisinin da artmas! 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

ihtiyag ve talep yogunlugundan dolay! 

imalatlarin artmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Bazi bélgelerde altyapi galigsmalarinin 

devam etmesinden dolay! iist yap! 

galismalarinin yapilamamasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Koy yollarinda asfalt 

uygulamalarinin yapilmast 

Yil igerisinde planlama dis! otopark 

projelerinin olmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

ihtiyag ve talep yogunlugundan 

dolay! imalatlarin artmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

K6rfez ilgesinde 300 araglik tir parki 

projesinin yapilamamasi 

TIR parki projesi planiamasinin 

yapiImamasi 

Yeni bisiklet ve istasyon sistemi 

konsept degisiminin yapilmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Tasarlanan bisiklet yolunun 15 km 

uzunlugunda olmasi 

ilgili kurum veya kuruluslardan talep 

gelmemesi 

Yapim islerinin planilanandan 

hizli ilerlemesi 

Pandemi sebebiyle kontrol ve 

denetimlerin artmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemi sebebiyle 2020 yilinda 

gerceklestirilmeyen egitimlerin yapilmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemi kosullari sebebi ile ilk 6 ay 

sadece izin verilen kurum ve kuruluslar 

igin kisitl sayilarda yapilmast 

Hedefe Ulasilmistir
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Sirdirilebilir Gevre Hizmetleri 

Gosterge Gosterge Olcii Hedef Gergeklegen ; 

Ke/G.2.1.1-1 

Ke/G.2.1.1-2 

Ke/G.2.1.1-3 

Ke/G.2.1.1-4 

Ke/G.2.2.1-5 

Ke/G.2.2.1-6 

Ke/G.2.3.1-1 

Ke/G.2.4.1-1 

Ke/G.2.4.1-2 

Ke/G.2.5.1-1 

Ke/G.2.5.1-2 

Ke/G.2.6.1-1 

Ke/G.2.6.1-2 

Ke/G.2.6.1-3 

Ke/G.2.7.1-1 

Ke/G.2.7.1-2 

Ke/G.2.7.1-3 

Ke/G.2.7.1-4 

Ke/G.2.8.1-1 

Ke/G.2.9.1-1 

Cevre koruma ve atik yonetimi 

konusunda verilen egitim ve 

seminer sayis! 

Sifir atik hedefi dogrultusunda 

diizenlenen kampanya sayis! 

Yapilan kati atik aktarma 

istasyonu sayis! 

Yapilan kati atik bertaraf tesis sayisi 

Guriiltii tespitlerinde cezai islem 

uygulamaya gerek kalmaksizin 

onlem aldirilan isyerleri orani 

Kati yakit satis izin belgesi almis 

ureticilerin dagitimini yaptigi 

urtinlerden 1 (bir) adet numune 

alinma orani 

Sanayici ve girisimciler igin 

diizenlenen egitim sayisi 

Cevre ile ilgili gelen sikayetlerin 3 

(tig) giin iginde degerlendirilme orani 

Deniz kirliligini Gnleyici yapilan 

kontrol saati 

Mavi Bayrakli plajlarin sayisi 

Mavi bayrakli plajlarin 

surdirilebilirliginin saglanmasi igin 

kriterlerin yerine getirilme orant 

Dikilen fidan sayist 

Dikilen mevsimlik gigek sayisi 

Kisi basina diisen yesil alan miktari 

Biiyiiksehir sinirlart igerisinde 

kurulumu yapilan donati elemantlari 

sayisi 

Kurulumu yapilan gocuk oyun 

grubu sayis! 

Kurulumu yapilan engelli oyun 

grubu sayis! 

Kurulumu yapilan spor aleti 

grubu sayisi 

Tesislerin aydinlatma sisteminin LED 

Uriinlere doniistim orani 

Genel Aydinlatma Alanlarindaki Direk, 

Armatiir, Pano Bakim ve 

Onarimlarinin Yapilmast Oran 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Yiizde/Yil 

Yiizde/Yil 

Adet/YiI 

Yiizde/Yil 

Saat/Yil 

Adet/YII 

Yizde/Yil 

Adet/Yil 

Adet/YiI 

M2 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/YiI 

Yiizde/Yil 

Yiizde/Yil 

52,00 

1,00 

1,00 

90,00 

100,00 

95,00 

2.000,00 

7,00 

100,00 

190.000,00 

2.000.000,00 

12,97 

4.000,00 

45,00 

35,00 

5,00 

100,00 

  

58,00 

2,00 

1,00 

0,00 

90,00 

100,00 

0,00 

95,42 

2.094,00 

7,00 

100,00 

111.232,00 

513.310,00 

12,75 

2.848,00 

46,00 

37,00 

98,00 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

ivi 

GOK iyi 

ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK iyi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Atik Bertaraf ve Diizenli Depolama 

Tesisi"nin; gevresel, ekonomik, 

sosyal ve teknik kriterleri g6z 

Oniinde bulundurularak ilgili taraflar 

ile birlikte yuiriitilen yer belirleme 

cgaligmalarinin devam etmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemi siirecinde alinan tedbirler 

kapsaminda toplanti ve egitim gibi 

organizasyonlarin iptal edilmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hafriyat dokiim sahalarinin hazir 

olmamas! nedeniyle agag dikimi 

yapilamamasi 

Asiri yagislarin agaglandirma 

sahalarinda erozyona sebep olmasi 

nedeniyle islanan topragin tesviye 

edilmesinin zorlasmasi ile hizli dikim 

yapilmasinda sikintilar olusmasi 

Projelerimizde yapisal imalatlar 

%95 oraninda tamamlanmis 

olmasina ragmen yesil alan 

kisimlarinin etap etap yapi|masi 

Alim ihalesinin iptal olmasi 

nedeniyle alim stirecinin uzamast 

Hedefe UlasiImistir 

Millet Bahgeleri projeleri 

tamamlanmamasi! nedeniyle 

kurulumlarin ertelenmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Ke/G.3.1.1-1 

Ke/G.3.1.1-2 

Ke/G.3.1.1-3 

Ke/G.3.1.1-4 

Ke/G.3.2.1-1 

Ke/G.3.3.1-1 

Ke/G.3.4.1-1 

Ke/G.3.4.1-2 

Ke/G.3.4.2-1 

Ke/G.3.5.1-1 

Ke/G.3.5.1-2 

Ke/G.3.5.1-3 

Ke/G.3.5.1-4 

Ke/G.3.6.1-1 

Ke/G.3.6.1-2 

Ke/G.3.6.1-3 

Ke/G.3.7.1-1 

Ke/G.3.7.1-2 

Ke/G.3.7.1-3 

Ke/G.3.7.1-4 

Ke/G.3.7.1-5 

Ke/G.3.8.1-1 

Diger kurum ve kuruluslarla ortak 

yiriitiilmeye baslanilan kent meydani 

proje sayisi 

Projesi tamamlanan kent meydani 

sayisl 

Projesi tamamlanan millet bahcesi 

sayis! 

Yapimi tamamlanan kent meydani 

sayisl 

Hazirlanan cephe iyilestirme 

proje sayisi 

Doniisiime konu planlanacak 

alan miktari 

Hazirlanan rél6ve, restorasyon, 

restitiisyon proje sayisi 

KUDEB kapsaminda yer alan islerin 5 is 

giinii igerisinde tamamlanma orani 

Yapimina baslanilan restorasyon ve 

rekonstriiksiyon proje sayis! 

Diger kurum ve kuruluslarla ortak 

yiriitiilmeye baslanilan hizmet tesisi 

proje sayisi 

Projesi tamamlanan hizmet tesisi 

saylsi 

Yapimi tamamlanan hizmet tesisi 

sayisi 

Yapimina baslanilan hizmet tesisi 

sayisi 

Kamulastirma karar1 ile tebligat 
arasindaki isin yapilis stiresi 

Mistakil parsel satin alma isleminin, 

meclis kararinin alindiktan sonra 

ortalama tamamlanma siresi 

Plan déneminde kamulastirma islemleri 
tamamlanan proje sayis! 

Hafriyat tasima izin belgesi 

diizenlenme siresi 

ilge belediyeleri, kamu kurum ve 

kuruluslari ile yapilan egitim ve 

bilgilendirme toplanti sayis! 

Kagak hafriyat ile ilgili kontrollerin 
yapilma, ihbarlarin degerlendirilme, 
denetim faaliyetlerinin yapilma orani 

Olusturulan hafriyat déktim sahasi, 

rekreasyon alani, rehabiliteye hazirlik 

maksatli dolgu alani ve rehabilite - 

dolgu alanlari sayisi 

Rehabilite ve gegici depolama hafriyat 

taleplerinin degerlendirilme orani 

Altyap! galigma ruhsat miracaatlarinin 

cevaplandirilma siresi 

Imar ve Sehircilik Hizmetleri 
Gésterge Gosterge Olcii altel Gergeklesen a Nedeni 

pr Deger Tt Wl 

Adet/YII 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Adet/YiI 

Adet/YiI 

Hektar 

Adet/Yil 

Yiizde/Yil 

Adet/YiI 

Adet/YII 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Adet/YiI 

is Gtindi 

is Gini 

Adet/Yil 

is Gini 

Adet/YiI 

Yiizde/Yil 

Adet/YiI 

Yiizde/Yil 

is Gini 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

300,00 

2,00 

100,00 

1,00 

1,00 

1,00 

5,00 

15,00 

30,00 

24,00 

1,00 

1,00 

100,00 

2,00 

100,00 

5,00 

  

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

500,00 

2,00 

100,00 

2,00 

1,00 

1,00 

4,00 

15,00 

30,00 

22,00 

1,00 

2,00 

100,00 

5,00 

100,00 

5,00 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 

ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 
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Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Planlamasi yapilan alanin artmast 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Haci Ahmet Hilmi Efendi Konagi 

Rekonstriksiyon isinin yapimina 

baslanmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Yiiklenicinin siresi igerisinde isleri 

tamamlayamamasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

ihtiyag olmasindan dolayi 

Hedefe Ulasilmistir 

Toplanti ihtiyacinin duyulmast 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir
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Gésterge Gosterge Olcii te Gergeklesen A Nedeni 

Deger Deger Tt tel 

Ke/G.3.8.1-2  Ruhsatta belirtilen stire araliginda Yiizde/Yil 90,00 90,00 Gok ivi Hedefe UlasiImistir 

bitirilen kazi orani 

Ke/G.3.9.1-1_ 775 sayili gecekondu kanununa istinaden Yiizde/Y1! 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

tespit edildigi andan itibaren yikilmast 

gereken yapilarin yikim orant 

Ke/G.3.9.1-2  Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin is Guindi 5,00 5,79 COK ivi Hedefe Ulasilmistir 

ortalama sonuglandirilma siiresi 

Ke/G.3.9.1-3  Evraklari tam plan degisiklik dosyalarinin ig Giinii 15,00 13,77 COK ivi Hedefe Ulasilmistir 

belediyemize ulagsmasindan belediye 

meclisine sevkine kadar gegen 

ortalama siire 

Ke/G.3.9.1-4  ilce belediyelerden gelen (evraklaritam) —_ ig Giinti 15,00 8,91 HEDEF USTU  Evrak sayisinin diigiik olmasi 

imar uygulamalarinin parselasyon nedeniyle onay sireglerinin kisalmasi 

planlarinin onaylanma siresi 

Ke/G.3.9.1-5 — imar planlarina ait goriis taleplerinin is Giind 5,00 4,30 GOK ivi Hedefe ulasilmistir 

sonuglandirilma siresi 

Ke/G.3.9.1-6  Kocaeli’nde yasayan magdur Yiizde/Yil 100,00 100,00 COK ivi Hedefe Ulasilmistir 

vatandaslara proje yardimi yapilma 

orani 

Ke/G.3.9.1-7 Plan degisikligine ait kararin is Giinui 5,00 4,02 HEDEF USTU _ ilgili birime havale isleminin 

havalesinden ilgili yerlere dagitimina hizli olmasi 

kadar gegen siire 

Ke/G.3.9.1-8 | Plan yapimuyla ilgili talep sonrasi plan is Giind 15,00 13,98 CoK ivi Hedefe Ulasilmistir 

hazirlanisi ve meclise sunulusu 

arasinda gecen ortalama sire 

Ke/G.3.9.1-9 | Ruhsatsiz ve ruhsat eklerine aykiri is Giind 3,00 3,00 GOK ivi Hedefe Ulagilmistir 

yapilar ile ilgili gelen sikayetlerin 

degerlendirilme stiresi 

Ke/G.3.9.1-10  Talep iizerine imar durumu hazirlama is Giinui 3,00 2,59 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

siiresi 

Kirsal ve Tarimsal Hizmetler 
Gosterge Gosterge Ole Hedef Gerceklesen A Nedeni 

Deger Deger amen 
Ke/G.4.1.1-1 | Bakimi yapilan sulama kanali uzunlugu Km/Yil 105,00 105,00 Cok ivi Hedefe Ulasilmistir 

Ke/G.4.1.1 1 N
 Destek olarak verilen fidan sayisi Adet/YiI 20.000,00 24.500,00 HEDEF USTU _ Giftgilerimizden gelen 

taleplerin artmasi 

Ke/G.4.1.1-3  Destek olarak verilen fide sayisi Adet/YiI 1.200.000,00 4.000.000,00 HEDEF USTU  Tibbi Aromatik Bitki Yetistiriciligi 

Projesi'nin Kandira ilgesi diginda 

baska ilcelerinde de yapiImasi 

Ke/G.4.1.1-4_  Destek olarak verilen giibre miktari Ton/Yil 150,00 3.100,00 HEDEF USTU_ Tarimsal iiretimde girdi fiyatlarinin 

cok artmasindan dolay! 

ciftgilerimizden gelen taleplerin artmasi 

Ke/G.4.1.1-5 — Destek olarak verilen tohum miktar! Ton/Yil 1.000,00 1.400,00 HEDEF USTU_ Tarimsal iretimde girdi fiyatlarinin 

cok artmasindan dolay! 

ciftgilerimizden gelen taleplerin 

artmas! 

Ke/G.4.1.1-6  Seracilik destegi verilen isletme sayisi Adet/YiI 70,00 350,00 HEDEF USTU Yogun kar yagisinda dolay! seralari 

Zarar g6ren ciftcilerimizden gelen 

taleplerin artmasi 

Ke/G.4.1.1-7  Tarimsal yayin ve yayim galigmalari Kisi/Yil 200,00 200,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

kapsaminda egitim verilen ciftgi sayisi 

Ke/G.4.1.1-8  Yapilan kapali sistem sulama Adet/YiI 1,00 0,00 COK ZAYIF _— Projesi hazirlanan isin yapiminin 

kanal sayisi bir sonraki yila ertelenmesi 

Ke/G.4.1.1-9  Yapilan tarim danismanlig! ve koruyucu Adet/Yil 1.500,00 1.500,00 COK iyi Hedefe Ulasilmistir 

veteriner hekimligi faaliyet sayisi 
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Gésterge Gosterge Olcii altel Gergeklesen a Nedeni 

pr Deger Tt Wl 

Ke/G.4.1.1-10 Yapilan toprak, yaprak ve su analizi 

Ke/G.4.2.1-1 

Ke/G.4.2.1-2 

Ke/G.4.2.1-3 

Ke/G.4.2.1-4 

Ke/G.4.3.1-1 

Ke/G.4.3.1-2 

Ke/G.4.3.1-3 

Ke/G.4.3.1-4 

Ke/G.4.3.1-5 

Ke/G.4.3.1-6 

Ke/G.4.3.1-7 

Afet Yonetimi Hizmetleri 

saylsl 

Aricilik destegi verilen giftgi sayisi 

Biyiikbas hayvan yetistiriciligi igin 

destek verilen isletme sayis! 

Ktigtikbas hayvan yetistiriciligi igin 

destek verilen isletme sayis! 

Tavukguluk destegi verilen igsletme sayis! 

Bakimi yapilan tarla yollarinin uzunlugu 

ibadethanelerin(cami-kuran kursu-cem 

evi vb.) bakim-onarim ve yapim sayis! 

Muhtelif islerde acil bakim-onarim sayisi 

Sosyal tesis ve miistemilatlarin 

bakim-onarim ve yapim sayisi 

Yapilan celik minare sayisi 

Yapilan k6y firini sayist 

Yapilan tarimsal sulama deposu ve 

cesme sayisi 

Adet/YiI 

Adet/YII 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Km/Yil 

Adet/YiI 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

270,00 

30,00 

10,00 

10,00 

30,00 

1.400,00 

150,00 

200,00 

200,00 

3,00 

15,00 

10,00 

382,00 

30,00 

10,00 

10,00 

40,00 

1.400,00 

177,00 

604,00 

201,00 

5,00 

18,00 

12,00 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 

GoK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

Ciftgilerimizden gelen taleplerin 

artmasi 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Giftgilerimizden gelen taleplerin 

artmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Gelen taleplerin artmasi 

Yeni kurulan A-Takimi ekibine 

beklenilenden cok daha fazla 

talep gelmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Gelen taleplerin artmasi 

Gelen taleplerin artmasi 

Gelen taleplerin artmasi 

Gosterge Gosterge I Hedef Gergeklesen Sapma Nedeni 
Kodu Adi Tay Deger py =Yel=ty 

Ke/G.5.1.1-1 

Ke/G.5.1.1-2 

Ke/G.5.1.1-3 

Ke/G.5.1.1-4 

Ke/G.5.1.1-5 

Ke/G.5.1.1-6 

Ke/G.5.1.1-7 

Ke/G.5.1.1-8 

Ke/G.5.1.1-9 

Ke/G.5.1.1-10 

Ke/G.5.1.1-11 

Biiyliksehir Belediyesi birimlerinin Acil 

Durum Eylem Planlarinin hazirlanmasi 

ve giincellenme orani 

itfaiye personeline yénelik aldirilan 

egitici egitimi sayisi 

Kirsaldaki itfai olay ihbari ile midahale 

baslangici arasinda gegen siire 

Kocaeli Afet Miidahale Plani (KAMP) 

hazirlanmasi ve giincellenme orani 

Kocaeli igin Tiirkiye Afet Miidahale Plani 

(TAMP) ve Sivil Savunma Planinin 

giincellenme orani 

Orman yanginlarina miidahale siiresi 

Su alt! arama kurtarma galismalarinda 

gorevlendirilmek tizere brovelendirilen 

dalgig personel sayisi 

Su kazalari engelleme hizmetlerinde 

gorev almasi igin brévelendirilen 

cankurtaran sayisi 

Sehirdeki itfai olay ihbari ile miidahale 

baslangici arasinda gegen siire 

Yeni alinan itfaiye muidahale arag sayisi 

Yillik olarak ilk yardim egitimi aldirilan 

miidahale personeli sayis! 

Yiizde/Yil 

Adet/YiI 

Dakika 

Yiizde/YiI 

Yiizde/Yil 

Dakika 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Dakika 

Adet/Yil 

Kisi 

100,00 

3,00 

18,00 

100,00 

100,00 

15,00 

5,00 

40,00 

7,00 

6,00 

100,00 

  

100,00 

5,00 

17,22 

100,00 

100,00 

17,57 

0,00 

106,00 

7,48 

0,00 

257,00 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GoK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

ivi 

COK ZAYIF 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

Hedefe Ulasilmistir 

Yeni ortaya gikan egitim ihtiyaglari 

nedeniyle egitim sayisinin artmas! 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Yanginlarin nispeten uzak 

mesafelerde olmas! 

Pandemi nedeniyle egitim 

aldirilamamasi 

Yeni alinan ve mevcut brévelerin 

giincellenmesi, sahillerdeki 

giivenlik 6nlemlerinin artirilmast 

Hedefe UlasiImistir 

Pandemi nedeniyle tedarik 

siirecinin uzamasi 

ilk yardim egitimlerine agirlik 

verilmesi
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Gosterge Gosterge fo) fat] Hedef Gergeklesen rs Nedeni Gosterge Gosterge Co) fat] Hedef Gergeklesen Ny P 

rs wr aainenaie hGyeT) Adi PT aT Deger py te tag aa 

Ke/G.5.2.1-1 __ Belediyeler ve vatandaslardan gelen Giin 5,00 5,00 GOK ivi Hedefe UlasiImistir Ke/G.5.3.2-1 _ ilk6gretim okullari tarafindan talep edilen Yiizde/Yi1 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

talepler dogrultusunda heyelan sismolojik izleme ve deprem egitim 

kaynakli zeminler ile ilgili yerinde merkezinde verilen deprem egitimlerinin 

gozlemsel inceleme ve teknik rapor karsilanma orani 

hazirlama siresi 
: a . . Ke/G.5.4.1-1 _ Binalarin yangindan korunmasi hakkinda —_Adet/YiI 3,00 2,00 Pandemi nedeniyle kapali ortamda 

Ke/G.5.2.1-2 Belediyemiz daire baskanhiklarindan Yiizde/Yil 100,00 100,00 ¢OK IYI Hedefe Ulasilmistir yénetmelik geregi egitim alinan kurulus toplanti diizenlenememesi 
talep edilen zemin etiitlerinin sayisi 

karsilanma orani 

Ke/G.5.4.1-2 _ Binalarin yangindan korunmasi hakkinda = Adet/YiI 3,00 4,00 HEDEF USTU  E@itim talebe gére verildiginden ve 

. a Onetmelik geregi egitim verilen kamu talep fazlaliginin olmast 
Ke/G.5.2.1-3_ imar planina esas yapilan jeolojik ve Yuzde/YII 100,00 100,00 GOK IYI Hedefe UlasiImistir y . 8 Sa E y 

. ea . kurum ve istirak sayisi 
jeoteknik etiitlerin yerlesime uygunluk 

natitasina iglenmesi ve zemin veri Ke/G.5.4.1-3. Tesis kurma izni, iskan-isletme yangin is Gtindi 3,00 1,89 HEDEF USTU = Pandemi nedeniyle basvurularin 

bilgi bankasinin olusturulma orani emniyet raporu basvurularinin ilk az olmasi ve buna istinaden 

; ae a incelemesinin yapilma siresi bagvurularin kisa stirede 
Ke/G.5.2.1-4 — Sehir Planiama Sube Miidiirliigit Yiizde/Y1I 100,00 100,00 GOK IYI Hedefe UlasiImistir sonuclandirilmasi 

tarafindan talep edilen, imar . . | we 
planlarina yénelik zemin arastirmalarinin Ke/G.5.4.1-4 Tim proje basvurularinin yangin emniyet is Giinii 2,00 1,30 HEDEF USTU  Pandemi nedeniyle basvurularin 

karsilanma orani(1/1000 dlgekli tedbirleri acgisindan ilk incelemesinin az olmasi ve buna istinaden 
So ae larin ki ii 

uygulama imar planlarina altlik jeolojik, yapilma stiresi Ce eee eel 
. a . . sonuglandirilmasi 
jeofizik, jeoteknik etiitlerin yapilmasi) 

. . . Ke/G.5.4.1-5 | Yangin emniyet tedbirleri yoniinden Adet/Yil 1.000,00 4.081,00 HEDEF USTU Daha Onceden varolan denetim 
Ke/G.5.2.1-5  Vatandas ve belediyemiz Yiizde/Yil 100,00 100,00 GOK IYI Hedefe Ulasilmistir denetlenen isyeri sayis! biriminin lagv edilmesiyle yapilan 

birimlerinden gelen talepler tiim denetim ve raporlama isleri bu 

dogrultusunda titresim 6lcimii 
saylya dahil edilmesi 

yapilmasi ve rapor hazirlanmasi orani Ke/G.5.4.1-6  Yangin giivenligi agisindan risk Yiizde 20,00 20,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

olusturabilecek yapilarin envanterinin 
Ke/G.5.3.1-1  Acil durum ekibi egitimi verilen Kisi/Yil 400,00 563,00 HEDEF USTU Egitim talebe gore verildiginden CeCe Rerte onan 

kisi sayisi ve talep fazlaliginin olmasi 

Ke/G.5.4.1-7 | Yangina ulagim yollari denetlenen toplu§ —_Adet/Yil 20,00 16,00 ivi ilge belediyelerinin ruhsat 

konut alani sayis! birimlerinden yeterli talep 

Ke/G.5.3.1-2  Afet ve acil durumlara hazirlikliolma — Adet/YiI 50,00 62,00 HEDEF USTU Kurum ve isletmelerden gelen gelmemesi 

cgalismalar! kapsaminda diizenlenen tatbikat taleplerinin artmasi 

tatbikat sayisi 

Ke/G.5.3.1-3  Egitim, seminer, stant etkinligi vb. Adet/Yil 15.000,00 13.850,00 COKivi — Hedefe Ulasilmistir Kent ve Toplum Duzeni [4 izmetleri 
faaliyetlerde aktarilan bilgilerin akilda 

kalicilik diizeyini artirmak igin Gosterge Gosterge Co) fat] Hedef Gergeklesen F 
daGgitilan promosyon sayis! ve Pea nee pee ST-V ire MN celal 

Ke/G.5.3.1-4 _ itfaiye hizmetlerinin tanitilmasi Adet/Yil 5,00 3,00 Pandemi nedeniyle bazi Ke/G.6.1.1-1  Afig ve reklam ile ilgili yapilan Adet/YII 364,00 390,00 GOK ivi — Hedefe Ulasilmistir 
amaciyla kurulan stant sayis! etkinliklerin yapilamamasi denetim sayisi 

Ke/G.6.1.1-2  Giivenlik personellerimizin giivenligini Daikika 52,00 52,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

Ke/G.5.3.1-5 _ itfaiyecilik egitimi verilen kisi sayisi Kisi/YII 190,00 308,00 HEDEF USTU Pandemi nedeniyle egitim saGladigi bélgelerdeki devriye siiresi 
taleplerinin azalmasindan dolay! 

hizmet igi egitimlere yonelinmesi 

Ke/G.6.1.1-3 Sehir merkezi ve ilgelerde yapilan Adet/Yil 3.120,00 20.079,00 HEDEF USTU Pandemi nedeniyle denetimlerin 

wpe .. isyeri denetimi sayisi sikilastirilmasi 
Ke/G.5.3.1-6 Kuruma kazandirilan g6nillii itfaiyeci — Kisi/Yil 100,00 193,00 HEDEF USTU Basvuru sayilarinin artmasi ve 

sayisi egitimlerin karsilanmasi 

Ke/G.6.1.1-4 — Tiiketici haklart ile ilgili vatandaslari ve Adet/Yil 7,00 7,00 Gok iyi Hedefe Ulasilmistir 
tacirleri bilgilendirmeye yonelik 

Ke/G.5.3.1-7 — Sivil Toplum Kuruluslari ve Gonillii Adet/Yil 2,00 0,00 GOK ZAYIF Pandemi nedeniyle etkinliklerin duzenlenenletanli says 

Itfaiyecilerin motivasyonunu yapilamamas! Ke/G.6.1.1-5 — Tiketici haklarina yonelik egitim Adet/Yi1 24,00 24,00 GOK iyi Hedefe Ulasilmistir 
arurmaya yonelik diizenlenen sosyal verilen okul sayis! 

etkinlik sayisi 

Ke/G.5.3.1-8 | Temel yangin bilgisi ve miidahale Kisi/Yil 3.000,00 4.332,00 HEDEF USTU Pandemi nedeniyle egitim taleplerinin Ke/G.6.1.1-6 — Zabita haber merkezine gelen zabita Saat/Yil 1,00 1,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

teknikleri hakkinda teorik bilgilendirme azalmasindan ortaya gikan zamanda hizmetlerini ilgilendiren dilek ve 

ve seminer verilen kisi say's! seminerlere agirlik verilmesi sikayetlerin sonuglandirilma siresi 

Ke/G.5.3.1-9 | Yangin énleme ve séndiirme teknikleri Kisi/Yil 300,00 149,00 ZAYIF —— Pandemi nedeniyle egitim taleplerinin Ke/G.6.2.1-1 GSM inceleme Kurulu'ndan ¢ikan Yiizde 100,00 100,00 GoK ivi Hedefe Ulasilmistir 
egitimi verilen kisi sayis! azalmasi kararlarin 3 (tig) giin iginde bagkanlik 

makamina génderilme orani 

Ke/G.5.3.1-10 Yangin ve afetlere karst biling diizeyini Adet/Yil 150,00 122,00 iyi Pandemi nedeniyle okullarin uzaktan Ke/G.6.2.1-2 GSM,LPG ve akaryakit istasyonlarindan Yiizde 90,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
artirmaya yénelik seminer verilen okul egitime gegmesinin yerinde verilen yaptlan basvurulara 7 (yedi) giin 

ve meslek edindirme kursu sayis! seminerlerin sayisinda diisiige iginde cevap verme orani 
neden olmasi 

Ke/G.6.2.1-3  Ruhsat verildikten sonraki denetimin Yiizde 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

Ke/G.5.3.1-11 Yangin ve afetlere karsi biling diizeyini Adet/YiI 10.000,00 8.600,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 1 (bir) ay icerisinde yapilma orani 

arttirmaya yOnelik dagitilan brogiir sayisi (sthhi, gayri sihhi, umuma acik) 

Ke/G.6.2.1-4  Sthhi isyeri miracaatlarina 1 (bir) Yiizde 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
giin iginde cevap verme orani 
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Gosterge Gosterge ae Hedef Gergeklesen 
pr Deger STE 

Ke/G.6.3.1-1 

Ke/G.6.3.1-2 

Ke/G.6.3.1-3 

Ke/G.6.3.1-4 

Ke/G.6.3.1-5 

Ke/G.6.3.1-6 

Ke/G.6.3.1-7 

Ke/G.6.3.1-8 

Ke/G.6.3.1-9 

  

Hal esnafi, pazar ve marketlerin Hal Adet 

Kayit Sistemi (HKS) kapsaminda 

bildirimlerinin takipleri igin yillik yapilan 

denetim sayis! 

Hal tesislerindeki esnaflarin belge diizeni Adet 

ve isletme faaliyetlerindeki uygunlugun 

artirilmasini amaciyla yillik yapilan 

denetim sayisi 

Kamu kurum/kuruluslari ile sahislara is Gini 

verilen sehirlerarasi yolcu tasima fiyat ve 

mesafe rayiglerinin hazirlanma siiresi 

Kocaeli il sinirlarindaki sebze ve meyve Ton/Yil 

ireticileri tarafindan hale getirilen yillik 

meyve sebze miktari 

Muhataplarina (Uretici, pazarci, Yiizde/Yil 

market vb ) yapilacak egitim, seminer, 

sempozyum vb. bilgilendirme 

caligmalariyla rusum payinin artirilma 

orani 

Sehirlerarasi yolcu tasimaciliginda Adet 

diizeni ve yolcu giivenligini saglamak 

amaciyla otobiis/ firma/acente ve 

subelere yonelik yillik yapilan denetim 

sayisi 

Terminal gige gelirleri artis! orant Yiizde/Yil 

Yas sebze, meyve tiretici ve iiretici Adet/Yil 

birlikleri ile hal esnafinin mesleki 

gelisimine yonelik verilen egitim ve 

seminer sayisi 

Yolcu sikayetlerinin ortalama is Giinii 

sonuclandirilmasi siresi 

14.800,00 

5.600,00 

3,00 

14.000,00 

1,00 

16.500,00 

1,00 

1,00 

20,00 

10.455,00 

5.631,00 

1,08 

14.533,15 

0,00 

16.541,00 

15,98 

0,00 

5,67 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK iyi 

GOK ZAYIF 

GOK iyi 

HEDEF USTU 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

Personel azligi nedeniyle 

denetimlerin 
gerceklestirilememesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Gerekli ve 6zverili galismalarla 

yolcu sikayetlerin hedeflenenden 

Once cevaplandirilmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemi nedeniyle egitim ve 

seminerlerin diizenlenememesi 

Hedefe Ulasilmistir 

2020 yilinda pandemi sonucu 

yasaklar ve kapanmalar nedeniyle 

gise gelirlerinde diistis olmasi ve 

2021 yilinda gise gelirlerinin 

beklenenden tizeri gergeklesmesi 

Pandemi nedeniyle egitim ve 

seminerlerin diizenlenememesi 

Gerekli ve 6zverili calismalarla 

yolcu sikayetlerin hedeflenenden 

Once cevaplandirilmasi 

To/G.1.1.1-1 

To/G.1.1.1-2 

To/G.1.1.1-3 

To/G.1.1.1-4 

To/G.1.1.1-5 

To/G.1.2.1-1 

To/G.1.2.1-2 

To/G.1.2.1-3 

To/G.1.2.1-4 

To/G.1.2.1-5 

To/G.1.2.1-6 

To/G.1.2.1-7 

To/G.1.2.1-8 

To/G.1.2.1-9 

To/G.1.2.1-10 

To/G.1.3.1-1 

To/G.1.3.1-2 

TOPLUMSAL DONUSUM 

Kultur ve Turizm Hizmetleri 

Gosterge Gosterge Co) fait] Hedef ergeklesen Ss Nedeni 

Deger Deger seni 
Doga yiiriiyiis ve bisiklet parkurlari Adet/Yil 

saylsi 

Kent kiiltiirli markalama galigmasi Adet/YiI 

yapilan eser ve uriin sayisi 

Kocaeli Turizm Master Plani'nin Yiizde/Yil 

tamamlanma orani 

Kiiltiir, Sanat, Turizm, Yayin Prodiiksiyon Adet/Yi| 

ve Mobil Uygulama Sayisi 

Ormanya Ziyaretci Sayisi Kisi/Yil 

Bilim Merkezi ziyaretgi says! Kisi/Yil 

Diizenlenen bilimsel etkinlik sayisi Adet/YiI 

Dizenlenen Ulusal ve Uluslararas! Adet/Yi| 

Etkinlikler Organizasyon sayis! 

Konservatuara Her Yil Yeni Kayit Kisi/Yil 

Yaptiran OGrenci Sayisi 

Kiltiir Gezileri taleplerinin Yiizde/Yil 

karsilanma orani 

Kiiltiir ve Kongre Merkezi Etkinlik Sayisi Adet/Yil 

Sahnelenen Oyun Sayisi Adet/Yil 

Sahnelenen Tiyatro Oyunlar! Seans Sayis! Adet/YI| 

SEKA Kagit Miizesi ziyaretgi sayisi Kisi/Yil 

Tiyatro Oyunlardaki Doluluk Orani Yiizde/YII 

Projesi tamamlanan kiiltiirel, turistik Adet/Yil 

ve sanatsal tesis sayis! 

Yapimina baslanilan kiiltiirel, turistik Adet/Yil 

ve sanatsal tesis sayisi 

26,00 

4,00 

20,00 

7.150.000,00 

153.000,00 

14,00 

7,00 

275,00 

95,00 

388,00 

120,00 

101.000,00 

86,00 

3,00 

  

26,00 

2,00 

50,00 

1,00 

6.254.154,00 

123.860,00 

2,00 

204,00 

0,00 

263,00 

51,00 

81.827,00 

97,00 

1,00 

GOK ivi 

ZAYIF 

HEDEF USTU 

ZAYIF 

GOK ivi 

ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

ivi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 
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Hedefe Ulasilmistir 

Yapilmasi planlanan baz 

eserlerin iptal edilmesi 

Projenin once bes yilda daha 

sonra 2 yilda bitirilmesinin 

kararlastirilmasi 

Turizm Web sitesi galigmalarin 

devam etmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemi nedeniyle ziyaretgi 

sayisinin diismesi 

Planlanan etkinliklerin pandemi 

nedeniyle iptal edilmesi veya 

ertelenmesi 

Pandemi sebebiyle etkinliklerin 

iptal edilmesi 

Pandemi sebebiyle kontenjanin 

azaltilmasi 

Pandemi sebebiyle planlanan 

gezilerin iptal edilmesi 

Pandemi sebebiyle planlanan baz 

etkinliklerin iptal edilmesi 

Tiyatrolarin uzun bir siire kapali 

olmasi sebebiyle planlanan iki 

oyunun sahnelenememesi 

Pandemi sebebiyle tiyatrolarin 

kapali kalmasi 

Pandemi nedeniyle ziyaretgi 

sayisinin diigsmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Karamirsel Denizcilik Miizesi ve 

Babali Kiltiir Evi proje 

galismalarinin devam etmesi 

Hiinkar Gayiri Fatih Otagi 

Panorama Mizesi yapim isi 

ihalesinin iptal edilmesi ve Cerkesli 

Kiltiir Merkezi yapim isi igin uygun 

alan belirlemesinin gecikmesi



Genclik, Spor ve Egitim Hizmetleri 
Gosterge Gosterge Olcii Hedef Gergeklesen eR Ce Oat 

i“ 

To/G.2.1.1-1 

To/G.2.1.1-2 

To/G.2.1.1-3 

To/G.2.1.1-4 

To/G.2.1.1-5 

To/G.2.1.1-6 

To/G.2.2.1-1 

To/G.2.2.1-2 

To/G.2.2.1-3 

To/G.2.3.1-1 

To/G.2.3.1-2 

To/G.2.3.1-3 

To/G.2.3.1-4 

To/G.2.3.1-5 

To/G.2.3.1-6 

To/G.2.3.1-7 

To/G.2.4.1-1 

To/G.2.4.1-2 

Bilgievi, Akademi Lise ve Akademi 

Universitelerden yararlanan kisi sayis! 

Dijital Genglik galigsmalarindan 

faydalanan kisi sayisi 

Geng Sehir Proje Yarigsmasi'nda 

hazirlanan proje sayisi 

Genglik kamplarindan faydalanan 

kisi sayisi 

Genclik Merkezlerinden ve Millet 

kiraathanelerinden faydalanan kisi sayisi 

Sehrimizdeki uluslararasi 6Grencilerin 

Kilavuz Genglik Projesi calismalarina 

katilim orani 

Bilim Merkezi ve SEKA Kagit Miizesi 

atolyelerine katilan kisi sayisi 

Doga okulu ve etkinliklerine katilan 

kisi sayisi 

Fiziki durumu uygun okullarda Robotik 

Kodlama Atoélyesi kurulumlarinin 

tamamlanma orani 

Atli Egitim Merkezi'nden faydalanan 

kisi sayisi 

Desteklenen amator spor kuliibii sayisi 

izcilik faaliyetlerimizden faydalanan 

kisi sayisi 

Spor okullarindan faydalanan 

sporcu sayis! 

Spor tesislerimizden faydalanan 

kisi sayisi 

Spor tesislerimizden faydalanan spor 

kuliibii sayisi 

Yetenek Kesfi Programi'ndan (Sporcu 

Sagligi ve Test Analiz Merkezi) 

faydalanan kisi sayisi 

Akademi Lise spor turnuvalarina 

katilan kisi sayisi 

Dizenlenen yerel, ulusal ve uluslararas! 

organizasyon sayis! 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Adet/Yil 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Yiizde/YII 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Yizde/YII 

Kisi/Yil 

Adet/Yil 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Adet/Yil 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Adet/Yil 

35.000,00 

50.000,00 

200,00 

25.000,00 

20.000,00 

30,00 

6.000,00 

5.227,00 

25,00 

1.200,00 

300,00 

4.000,00 

15.000,00 

100.000,00 

220,00 

3.000,00 

288,00 

  

38.540,00 

154.250,00 

12.688,00 

22.523,00 

85,00 

3.139,00 

6.730,00 

25,00 

2.326,00 

466,00 

4.073,00 

24.105,00 

47.000,00 

200,00 

626,00 

344,00 

40,00 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ZAYIF 

ZAYIF 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

ZAYIF 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

Hedefe UlasiImistir 

E-spor turnuvalarina ve sosyal 

medya hesaplarimiza ilginin 

artmasi 

Pandemi sebebiyle etkinligin 

gerceklestirilememesi 

Tesislerimizi pandemi sebebiyle 

Temmuz ayindan itibaren yari 

kapasiteyle hizmet vermesi 

Hedefe Ulasilmistir 

ilimizde 6grenim goren uluslararasi 

6grencilerimiz icin yapilan 

Hos geldiniz ve Hosga kal 

programlarina katilim yogun olmasi 

Pandemi stirecinin devam etmesi 

Etkinliklere hedeflenenden daha 

fazla ilgi ve ragbet olmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Normallesme sireciyle birlikte 

basvurularin fazla olmasi 

Spora katki saglamak ve ilimizdeki 

amator spor kuliiplerinin tamamina 

ulasabilmek igin yardim yapilan 

kuliip sayisinin artirilmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Normallesme sireciyle birlikte 

basvurularin fazla olmasi 

Pandemi siirecinin devam etmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Pandemi siirecinden dolay! 

hedeflenen sayiya ulasilamamas! 

Normallesme sireciyle birlikte 

basvurularin fazla olmasi 

Pandemi stirecinde spor 

etkinliklerine karsi tedbirlerin 

esnetilmesi 

2021 Faaliyet Raporu 

Gésterge Gosterge Olcii altel Gergeklesen a Nedeni 

pst Deger Tt Wt 

To/G.2.4.1-3 

To/G.2.4.1-4 

To/G.2.5.1-1 

To/G.2.5.1-2 

To/G.2.5.1-3 

To/G.2.5.1-4 

To/G.2.5.1-5 

To/G.2.5.2-1 

To/G.2.5.2-2 

To/G.2.5.2-3 

To/G.3.1.1-1 

To/G.3.1.1-2 

To/G.3.1.1-3 

Kilavuz Genglik sdylesilerine katilan 

kisi sayisi 

Kilavuz Genglik yarismalarina 

katilan kisi sayisi 

Diger kurum ve kuruluslarla ortak 

yuriitmeye baslanilan spor tesisi 

proje sayisi 

Diger kurum ve kuruluslarla ortak 

yuriitiilen spor tesisi proje sayis! 

Projesi tamamlanan egitim ve spor 

tesisi sayisi 

Yapimi tamamlanan egitim ve spor 

tesisi sayisi 

Yapimina baslanilan egitim ve spor 

tesisi sayisi 

Faaliyete alinan Bilgievi, Akademi Lise 

tesisleri ve Genclik Kamp! sayisi 

Faaliyete alinan Genglik Merkezi ve 

Millet Kiraathaneleri sayisi 

Faaliyete alinan spor tesisi sayisi 

istihdam odakli brans kursiyer sayisinin 

toplam kursiyer sayisina oran! 

KO-MEK kurslarindan faydalanan 

kursiyer sayisi 

Mesleki egitim kampiisti kurulumunun 

tamamlanma orani 

Kisi/Yil 

Kisi/Yil 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Yizde/Yil 

Kisi/Yil 

Yizde/Yil 

200.000,00 

18.000,00 

1,00 

6,00 

1,00 

3,00 

4,00 

3,00 

40,00 

50.000,00 

5,00 

  

103.090,00 

13.787,00 

1,00 

0,00 

36,00 

53.078,00 

5,00 

ZAYIF 

ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

GOK iyi 

GOK ivi 

GOK ivi 

Pandemi sebebiyle online yapilmasi 

planlanan séylesilerin Haziran ay! 

itibariyle yz yize yapilmasi 

Pandemi kisitlamalarindan dolay 

online yapilan "Aklinla 1000 Yaga” 

yarigsmasina katilimin beklenenden 

az olmasi ve G6niil Cografya 

Okumalari projesinin yapilamamasi 

K6rfez ilgesi Giiney Mah. Kapali 
Spor Salonu ve Genglik Merkezi 

yapim isi icin ilge belediyesinin 

projedeki revizyon talep etmesi 

ilge Belediyesi ile proje 
calismalarinin yapilamamasi 

Hedefe Ulasilmistir 

ihtiyaglarin kargilanmasi nedeniyle 

Derince Sentetik im Futbol Sahasi 

ve Korfez Yukari Hereke Sentetik 

Cim Futbol Sahast islerinin 

programa dahil edilmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Planlanan projelerin tasarruf 

genelgesi sebebiyle ertelenmesi 

Planlanan projelerin tasarruf 

genelgesi sebebiyle ertelenmesi 

Spora katki saglamak amaciyla 

ilimizin gesitli b6lgelerinde hizmet 

vermek amaciyla tesis sayisinin 

artirilmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir
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Saglik ve Sosyal Hizmetler 
Gosterge Gosterge Olgii Hedef Gergeklesen P 

To/G.4.1.1-1 

To/G.4.1.1-2 

To/G.4.1.1 1 wo
 

To/G.4.1.1-4 

To/G.4.1.1-5 

To/G.4.1.1 1 a
 

To/G.4.1.1-7 

To/G.4.1.1-8 

To/G.4.1.1-9 

To/G.4.1.1-10 

To/G.4.2.1-1 

To/G.4.2.1-2 

To/G.5.1.1-1 

To/G.5.1.1-2 

To/G.5.1.1-3 

To/G.5.1.1-4 

To/G.5.1.1-5 

Anne Sehir Program! kapsaminda Yizde/YII 

diizenli spor yapan katilimcilarin ilag 

kullaniminin azaltilma orani 

Anne Sehir Program! kapsaminda Viizde/YII 

diizenli spor yapan katilimcilarin obezite 

oranin diisiiriilme yiizdesi 

Etkin Lavrasit uygulamasi ile ULV Yiizde/YII 

sistemi (Ugkun) ilaglama programinin 

azaltilma orani 

Hasta nakil kriterlerine uygun taleplerin Yiizde/YiI 

karsilanma orant 

Kentimizde yagayan 30-65 yas Yiizde/YII 

grubundaki kadinlara servix CA, 

50-70 yas grubundaki kadin ve erkeklere 

kolon CA taramasi yapilma orant 

Mezbahalardan halkin tiiketimine arz Viizde/Yil 

edilecek hijyenik ve izlenebilirligi 

saglanmis kirmizi et miktari artirilma 

orant 

Plan déneminde tefrisati yapilan Adet/YiI 

mezbaha sayis! 

Saglikli ve aktif yagam igin egitim alan Yizde/YII 

kisilerin artirilma orant 

Sokak Hayvanlari Gecici Bakimevi ve Yizde/YII 

Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak 

hayvanlari sahiplendirme orant 

Vektér miicadelesi ile ilgili talep ve is Gini 

sikayetlere yerinde miidahale 

edilme siiresi 

Meydana gelen is kazasi oran! Yiizde/YIl 

Sertifikali ilkyardim egitimine Yiizde/YiI 

katilanlarin basari orani 

Aktif Yaslanma Program ile kentimizde —_ Yiizde/Yil 

yasayan 65 yas ve istii bireylerin 

sosyal hayata katilim orant 

Anne Sehir ve Hayatin igindeyim Kisi/Yil 

projeleri igerisinden olusturulan kent 

gonilliileri sayisi 

Agmak icin Hareket Projesi kapsaminda _Yiizde/Yil 

diizenli olarak spora gelen engelli sporcu 

sayisinin toplam sporcu sayisina orant 

Beyaz Kalpler Egitim ve Gelisim Yiizde/Y1I 

Merkezi'nden faydalanan 6grenci 

sayisinin artirilma orant 

Cemil Merig Engelsiz Yagam Yiizde/YII 

Merkezi'nde bagimsiz yasam becerileri 

kazandirilan 6grenci orani 

1,00 

1,00 

6,00 

95,00 

1,00 

9,00 

3,00 

18,00 

4,00 

1,28 

82,00 

10,00 

100,00 

70,00 

15,00 

55,00 

  

1,00 

78,00 

94,83 

0,00 

0,00 

1,00 

93,00 

21,00 

1,82 

90,10 

0,00 

0,00 

34,00 

33,00 

73,50 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

ZAYIF 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

Hedefe UlasiImistir 

Dizenli olarak spor yapan 

katilimcilardan olusturulan obezite 

grubunun Grnekleme yontemi ile 

yapilan olcimlerinde ilk kilo verme 

verilerinin yuksek olmasi 

Ulkemize giren yeni bir tiir sinek 

ile miicadele ancak ULV 
sistemi ile yapilabilmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 

nedeniyle aksamasi 

Ekonomik nedenlerle et talebinin 

azalmasi, kasaplarin resmi 

islemlerden kaginmasi ve cevre 

illerde bulunan biyiik entegre et 

tesislerinden daha uyguna et 

temin edilebilmesi 

Hedefe UlasiImistir 

2020 yilinda pandemi nedeniyle 

ara verilen egitimler baslanmasi 

ve hasta refakatgi egitiminin 

programa eklenmesi 

Sahiplenme taleplerinin artmasi 

Talep ve sikayetlerin azalmasindan 

dolay! miidahale siiresinin 

kisalmas 

Tiim 6nlemlere ragmen itfaiye 

Dairesi Baskanliginda kaza 

olayinin gergeklesmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 

nedeniyle aksamasi 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 

nedeniyle aksamasi 

Engelli sporcularin, yeni baslatilan 

"Bende Varim" projesine ilgi 

géstermesi ve pandemi etkisi 

Hedeflenenden daha fazla 

dgrenciye ulasilmasi 

Hedeflenenden daha fazla 

dgrenciye ulasilmasi 

2021 Faaliyet Raporu 

Gosterge Gosterge Ce) fat] Hedef Gergeklesen STE Ce Cut 
Kodu Adi TTT Deger Deger 

To/G.5.1.1-6 

To/G.5.1.1-7 

To/G.5.1.2-1 

To/G.5.1.2-2 

To/G.5.1.2-3 

To/G.5.2.1-1 

To/G.5.2.1-2 

To/G.5.2.1-3 

To/G.5.3.1-1 

To/G.5.3.1-2 

To/G.5.3.1-3 

To/G.5.3.1-4 

To/G.5.4.1-1 

To/G.5.4.1-2 

To/G.5.4.1-3 

Engelli nakil talebinin kargilanma siiresi 

Evde bakim hizmetiyle yagam kosullari 

iyilestirilen vatandaslarimizin 

memnuniyet orant 

Projesi tamamlanan sosyal hizmet 

tesisi sayisi 

Yapimi tamamlanan sosyal hizmet 

tesisi sayisi 

Yapimina baslanilan sosyal hizmet 

tesisi Sayisi 

Aile Hizmetleri kapsaminda aile igi 

siddetin azaltilma orant 

Aile Hizmetleri kapsaminda bosanma 

oraninin diistiriilme yiizdesi 

Tefrisati yapilan Aile Danigma ve 

Yasam Merkezi sayisi 

Basvuru sahiplerinin sosyal 

incelemelerinin tamamlanma siresi 

Kurulda onaylanmis taleplerin 

karsilanma siiresi 

Son 5 yildir diizenli olarak sosyal yardim 

alan ailelerdeki calisabilir nifusun 

mesleki egitim kurslarina veya istihdama 

yonlendirilme orant 

Sosyal incelemelerin kurulda karara 

baglanma siresi 

Belediyelerden gelen defin ve yapim isi 

ile ilgili ekipman desteginin 

gerceklestirilme orani 

Cenazenin alinma talebinden define 

hazir hale getirilmesine kadarki 

islemlerin 3(iig) saat igerisinde yerine 

getirilmesi orani 

Vatandasin cenaze hizmetlerinden 

memnuniyet orant 

Saat/Yil 

Yizde/Yil 

Adet/Yil 

Adet/YII 

Adet/Yil 

Yizde/Yil 

Yiizde/Yil 

Adet/Yil 

is Gini 

is Gini 

Yizde/Yil 

is Gini 

Yizde/Yil 

Yiizde/Yil 

Yizde/Yil 

42,00 

94,00 

1,00 

1,00 

4,00 

5,00 

4,00 

90,00 

100,00 

98,00 

  

41,00 

94,50 

0,00 

2,00 

0,00 

5,00 

0,00 

97,42 

99,83 

98,50 

GOK iyi 

GOK iyi 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

HEDEF USTU 

ivi 

GOK ivi 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

izmit Engelsiz Yagam Merkezi 

proje galismalarinin devam etmesi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 

nedeniyle aksamas! 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 

nedeniyle aksamas! 

Hedefe ulasilmistir. 

Pandemi nedeniyle basvurularin 

artmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 

nedeniyle aksamas! 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir
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KURUMSAL DONUSUM 
Kurumsal Yonetim Hizmetleri 
Gésterge Gésterge ol fat tg Cefacer dy} Ree eee Le Cl ST Deger Deger 

Kodu Adi eT yt Deger 
Ku/G.1.4.1-7 STK faaliyetlerinin duyurulmasina Yiizde/YIl 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

— yonelik mobil uygulamasinin hayata 
Ku/G.1.1.1-1  Biiyiiksehir 153 Gagri Merkezi ve Alo Yiizde/YII 72,00 67,00 COK IYI Hedefe Ulagilmistir gecirilme orani 

Baskan Hattinda vatandas 

memnuniyet orani .. . _ . . 
Ku/G.1.4.1-8  STK'larla gerceklestirilen, organizasyon, — Adet/Yil 10,00 8,00 ivi Covid-19 nedeniyle bazi 

an fyi . . egitim, konferans, panel ve fuar sayisi etkinliklerin iptal olmasi ve 

Ku/G.1.1.1-2  Gez-G6r Projesi ile diizenlenen turlara Kisi/Yil 20.000,00 15.000,00 lvl Pandemi nedeniyle hedeflenen ertelenmesi 

katilan vatandas sayis! kisi sayisina ulagilamamasi 

Ku/G.1.4.1-9  STK'lar ile yapilan ortak ve hibe Adet/Yil 1,00 1,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

. a destekli proje sayisi 
Ku/G.1.1.1-3 Gez-Gor Projesi ile turlara katilan Yiizde/YII 90,00 90,00 COK Ii Hedefe UlasiImistir 

vatandaslarin memnuniyet orani 

Ku/G.1.4.1-10 STK’'lara gerceklestirlen ziyaret sayisi Adet/YII 200,00 150,00 ivi Covid-19 nedeniyle kisitlamalarin 
olmasi 

Ku/G.1.2.1-1 _ Belediye faaliyetleri ile ilgili medyaya Adet/YiI 1.500,00 2.140,00 HEDEF USTU Pandemi dénemi kisitlamalartyla 

sunulan haber sayisi alakali giincel bilgi haber ve 

tanitimlarin artmasi . 
Ku/G.1.5.1-1  Muhtarliklara yapilan malzeme Adet/Yil 472,00 472,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

wee . . destegi sayis! 
Ku/G.1.2.1-2 _ Belediye faaliyetleri ile ilgili Yeni Adet/Yil 8.000,00 9.826,00 HEDEF USTU Pandemi dénemi kisitlamalariyla 

Medyada yapilan paylasim sayis! alakali giincel bilgi haber ve 

tanitimlarin artmasi . 
Ku/G.1.5.1-2.  Muhtarliklarla yapilan toplanti, sosyal Adet/Yil 20,00 20,00 COK IYI Hedefe Ulasilmistir 

. ve kiiltiirel faaliyet sayisi 
Ku/G.1.2.1-3  Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili Adet/Yil 1.200,00 1.231,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

yapilan tasarim ve uygulama sayis! 

Ku/G.1.6.1-1 _ Diizenlenen téren ve organizasyonlarda_ _‘Yijzde/Yil 90,00 94,58 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

oe . . Be paydaslarin memnuniyet orani 
Ku/G.1.2.1-4 _ Televizyon kanallarinda ve gesitli Adet/YiI 350,00 628,00 HEDEF USTU Covid-19 viriisii ile ilgili bilgi ve 

mecralarda gésterilmek tizere gorsellerin paylasilmasi 

hazirlanan prodiiksiyon sayis1 oe a 
Ku/G.1.6.1-2  Kurum dist igbirligi ile diizenlenen Adet/Yil 150,00 161,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

. etkinlik sayisi 
Ku/G.1.2.1-5 — Ulusal medyada (etkin web siteleri de Yiizde/Y1I 95,00 95,00 GOK Ii Hedefe UlasiImistir 

dahil) belediye ile ilgili haberlerin 

olumluluk orani . . a. a 
Ku/G.1.6.1-3  Kurum igi gergeklestirilen etkinlik Adet/Yil 170,00 156,00 Cok iyi Hedefe Ulasilmistir 

woe . . sayisi 
Ku/G.1.2.1-6 Yeni Medya’da saglanan etkilegim ve Adet/Yil 10.000.000 7.668.747,00 ivi Pandemi nedeniyle hedeflenen 

erisim sayist degerler ile gergeklesenler 

arasinda fark olmasi . 
Ku/G.1.6.1-4 — Sivil Toplum Kuruluslarina destek Adet/Yil 120,00 102,00 GOK IYI Hedefe Ulasilmistir 

ar . z . ae verilen etkinlik sayisi 
Ku/G.1.3.1-1 Dis iliskiler ve Kardes Sehir faaliyetleri Adet/YiI 6,00 5,00 IYI Covid-19 sonrasi etkinliklerin 

kapsaminda gerceklestirilen etkinlik azalmasi 

sayisl . . 
Y Ku/G.1.6.1-5 — Uluslararasi Fuar Merkezi ve Kocaeli Adet/Yil 10,00 6,00 Covid-19 nedeniyle baz 

ae . . Fuari'nda gerceklestirilen etkinlik sayisi programlarin iptal olmasi ve 
Ku/G.1.3.2-1 _ Hibe gagrilarini takip ederek tegvik ve Adet/Yil 8,00 10,00 HEDEF USTU_ Beklenenden fazla hibe gagrisi interteks fuar alani gatisinin 

destek fonlarindan yararlanilarak agilmasi cgokmesi 

hazirlanan ulusal ve uluslararas! oo . _ 
proje sayisi Ku/G.2.1.1-1 _ Beyana tabi gelirlere yonelik Yiizde/Y1I 50,00 50,00 GOK IYI Hedefe Ulasilmistir 

e-beyanname verilebilme orani 

Ku/G.1.3.2-2  istihdami artirmaya yonelik mahalli Adet/Yil 2,00 2,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

idareleri destekleyen tesvik fonlarindan . 

yararlanilmast igin verilen proje ve Ku/G.2.1.1-2  Gelir biitgesi gergeklegme orant Yiizde/YiI 95,00 119,72 HEDEF USTU Merkezi idareden gelen paylarda 
danigmanlik sayisi artis ve yapilandirmalarin olumlu 

etkisi 

Ku/G.1.4.1-1  Géniilliildik faaliyetlerine katilan Adet/Yil 500,00 5.836,00 HEDEF USTU_ Covid-19 nedeniyle hedefin 

kisi sayist diisik tutulmasi . . . . 
Ku/G.2.1.1-3  Tahakkuku tahsiline bagli gelirlerde, Yiizde/YII 50,00 36,57 ivi Planlanan tarihte online tahsile 

gelir tiiriine gére online tahsil edilebilme orani gegilememesi 

Ku/G.1.4.1-2  Hazirlanan géniilliiltik esasli proje sayisi_ — Adet/YiI 3,00 3,00 GOK ivi Hedefe UlasiImistir 

Ku/G.2.1.1-4 — Yayinlanan miikellefleri bilgilendirici Adet/YiI 1,00 1,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
brosiir, ilan vb. dokiiman sayis! 

Ku/G.1.4.1-3  Kentli Haklari Bildirgesi ile ilgili yapilan — adet/Yil 1,00 1,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
bilgilendirme ve tanitim sayis! ae 

Ku/G.2.1.1-5  Yoklama galigmasi yapilan saha alani Yiizde/Yil 30,00 33,00 COK IYI Hedefe Ulasilmistir 
orant (il geneli) 

Ku/G.1.4.1-4 _ Sivil toplum merkezlerinde Yiizde/YiI 90,00 90,00 GoK iyi Hedefe Ulasilmistir 
gerceklestirilen faaliyetlerden vatandas . . . a 
memnuniyet orant Ku/G.2.2.1-1 _ Gider biitgesi gergeklegme orani Yiizde/Vil 90,00 95,10 COK IYI Hedefe Ulasilmistir 

Ku/G.1.4.1-5 — Sivil toplum merkezlerini kullanan Adet/Yil 250,00 200,00 ivi Covid-19 nedeniyle baz 
' , etkinliklerin iptal olmasi a 

STK'larin sayist a Ku/G.2.2.1-2  Harcama yetkilileri ve sorumlu Adet/Y iI 1,00 1,00 COK IYI Hedefe Ulasilmistir 

personele verilen egitim sayis! 

Ku/G.1.4.1-6  Sosyal alanlarda, Universiteler ve Kamu —_Adet/YiI 1,00 6,00 HEDEF USTU Covid-1 9 nedeniyle hedefin 

Kuruluslart ile ortak diizenlenen diistik tutulmasi Ku/G.2.2.1-3  Yayinlanan biitce olusturma ve Adet/YiI 1,00 1,00 COKiYi — Hedefe Ulasilmistir 
etkinlik sayisi 

  
harcama rehberi sayisi 
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Gosterge Gosterge Olcii Hedef Gergeklesen S Ree Per Gésterge Gosterge Olcii Hedef Gergeklesen F 

nani Kodu Adi ETT Deger Deger Sajna Se 

Ku/G.2.3.1-1  Tahakkuk edilmig alacaklarin tahsil Yiizde/YIl 85,00 97,71 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir Ku/G.3.2.1-3  Pozisyonlarin is tanimlari ve gérev Yiizde/YiI 60,00 60,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
edilme orani kartlarinin tamamlanma orani 

Ku/G.2.3.1-2 _ Vadeli alacaklarin mikelleflere SMS Yiizde/YII 80,00 90,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir Ku/G.3.2.2-1 _ Personel galistirilmasina yénelik hizmet Yiizde 88,00 100,00 GOK iyi Hedefe Ulagilmistir 
araciligi ile bildirilme orani alimi dosyalarina ait 6deme emir 

belgelerinin hazirlanarak ayin 9'una 

kadar Mali Hizmetler Dairesi Baskanligina 

Ku/G.2.4.1-1 Organize edilen stratejik plan izleme Adet/Yil 2,00 2,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir génderilme orani 
ve degerlendirme toplanti sayis! ook a 

Ku/G.3.3.1-1 _ Katilimci y6netim anlayisiyla personelle — Yiizde/YiI 50,00 43,00 COK Iyi Hedefe Ulasilmistir 

yuiz ylize g6riigmelerin tamamlanma orani 

Ku/G.2.4.1-2  Performans, yatirim ve hizmet Yiizde/Yil 60,00 60,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

programlarinin YBS tizerinden 

hazirlanmast igin olusturulacak modiliin 

tamamlanma oran! 

Ku/G.3.3.1-2  Personelin aidiyet bilincinin gelistirilmesi | Adet/Yi! 2,00 2,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

ve motivasyonunun artirilmasi amaciyla 

y6netici ve personelin bir araya gelme 

Ku/G.2.4.1-3 _ Stratejik yonetim stire¢ egitimlerine Kisi/Yil 50,00 30,00 Bazi Mali Hizmetler Temsilcilerinin Says 

a egitime katiIlmamas! Ku/G.3.3.2-1 _ Birimler arasi spor senligine katilan Kisi/Yil 500,00 900,00 HEDEF USTU_ Etkinliklere beklentilerin Gzerinde 

personel sayisi talep olmasi 

Ku/G.2.5.1-1 _ Belediyemiz miilkiyetindeki kiralik Yiizde/Vil 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

'syerierinin denetim ora Ku/G.4.1.1-1 Aik kaynak kodlu veri tabani Adet/YiI 1,00 1,00 GOK iyi Hedefe Ulasilmistir 
kullanilarak gelistirilen uygulama sayis! 

Ku/G.2.5.1-2  Belediyemize ait taginmazlarin kontrol —-Yiizde/Yil 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

ve denetimlerinin yapiima orani Ku/G.4.1.1-2  Daire baskanliklarina ait y6netici Yiizde/Yil 20,00 20,00 COK ivi Hedefe Ulasilmistir 

ekranlarinin tamamlanma orani 

Ku/G.2.5.1-3 Kamu idarelerinin miilkiyetindeki is Gini 7,00 7,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
tasinmazlarin devir alma ve verme 
. . . . . Ku/G.4.1.1-3  Diizenlenen genel kullanici egitim sayis! — Adet/YiI 4,00 4,00 GOK ivi Hedefe Ulagilmistir 
islemlerinde talebin alinmast ile meclise 

sunulmasi arasinda gecen sire 

Ku/G.2.5.1-4 Kamu idarelerinin miilkiyetindeki is Gini 7,00 7,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
taginmazlarin tahsis alma ve verme Ku/G.4.1.1-4  Kullanici yetkilendirme taleplerine 2 saat Yiizde/Yil 100,00 100,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 

islemlerinde talebin alinmast ile meclise iginde cevap verilme orani 

sunulmasi arasinda gecen sire 

Ku/G.2.5.1-5 | Kamulastirilan gayrimenkullerin tapu is Guinti 5,00 5,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 7 

islemlerinin tamamlanma siresi Ku/G.4.1.1-5 — Yazilim Ariza taleplerinin 8 saat iginde Yiizde/Yil 100,00 100,00 COK IYI Hedefe Ulagilmistir 

sonuglandirma orani 

Ku/G.2.6.1-1  Belediyemiz kaynaklarini etkin ve verimli Adet/YiI 1,00 1,00 GOoKiyi — Hedefe Ulagilmistir ; 
kullanimini saglamak maksadiyla Ku/G.4.1.1-6 — Yazilim taleplerinin degerlendirme ve Is Gini 4,00 4,00 COK IYI Hedefe Ulasilmistir 

igtiraklerle yapilan proje sayisi karara baglanma siresi 

Ku/G.3.1.1-1 _ Belediyemizde yeni géreve baslayan Yiizde/YII 90,00 79,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
personele oryantasyon egitimi verilme Ku/G.4.1.1-7 Yeni gelistirilen mobil uygulama sayisi Adet/YiI 2,00 2,00 cok Iyi Hedefe Ulasilmistir 

oranl 

Ku/G.3.1.1-2  Hizmet igi egitim planina uyum oran! Yiizde/YII 80,00 80,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
Ku/G.4.2.1-1 _ Belediye galisanlarinin biligim Yiizde/Yil 70,00 70,00 COK Iyi Hedefe Ulasilmistir 

hizmetlerinden memnuniyet orani 

Ku/G.3.1.1-3  Hizmet igi egitimlerden memnuniyet Yiizde/YII 85,00 87,72 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir : ; 
orant Ku/G.4.2.1-2 _ Bilgi Islem tarafindan teknik destek is Gini 3,00 3,00 COK iyi Hedefe Ulasilmistir 

taleplerinin karsilanma siiresi 

(bilgisayar vb.) 

Ku/G.3.1.1-4  Personel basina ortalama egitim saati Saat/Yil 4,00 4,46 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir . 
Ku/G.4.2.1-3 Bilgisayar agi cihazlarinin tamaminin Yiizde/Yil 100,00 100,00 cok Iyi Hedefe Ulasilmistir 

yilda bir kez bakiminin yapilma orani 

Ku/G.3.1.1-5 — Personelin pozisyon yetkinliklerinin Adet/Yil 6,00 6,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir ; a 
artirilmasi amaciyla diizenlenen Ku/G.4.2.1-4 — Elektronik haberlesme altyapisi Is Gini 10,00 10,00 cok iyi Hedefe Ulasilmistir 

sertifikali egitim sayisi arizalarinin giderilme siiresi 

Ku/G.3.2.1-1  Organizasyon yapisi ve pozisyonlarin Yiizde/Y1I 60,00 52,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir 
sisteme tanimlanma orani Ku/G.4.2.1-5 — Elektronik haberlesme altyapisi Yiizde/Yil 100,00 100,00 COK IYI Hedefe Ulasilmistir 

bakiminin yapilma orani 

Ku/G.3.2.1-2  Pozisyonlarin ig gereklerinin sisteme Yiizde/YII 30,00 30,00 GOK ivi Hedefe Ulasilmistir ; _ 
tanimlanma orani Ku/G.4.2.1-6 Merkezi gikti projesinin taleplerinin Is Gini 3,00 3,00 cok iyi Hedefe Ulasilmistir 

karsilanma siresi 
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Gésterge Gosterge Olcii Hedef Gergeklesen 

Bi aE wa oe aii 
Ku/G.4.3.1-1 

Ku/G.4.3.1-2 

Ku/G.5.1.1-1 

Ku/G.5.1.1-2 

Ku/G.5.1.1-3 

Ku/G.5.1.1-4 

Ku/G.5.1.1-5 

Ku/G.5.1.1-6 

Ku/G.5.1.1-7 

Ku/G.5.1.1-8 

Ku/G.5.1.1-9 

Ku/G.5.2.1-1 

Ku/G.5.2.1-2 

Ku/G.5.2.1-3 

Ku/G.5.2.1-4 

Ku/G.5.2.1-5 

Ku/G.5.3.1-1 

Ku/G.5.3.1-2 

Ku/G.5.3.1-3 

Kuruma ve sehre yonelik yapilan 

arastirma ve analiz raporu sayis! 

Kuruma ve sehre yonelik yapilan 

memnuniyet anketleri sayisi 

Arag Takip Sistemi Uzerinden alinan 

denetleme verilerinin, tasit yonergesi 

uyarinca ilgili dairelere yazi ile 2 is giinti 

igerisinde bildirilme orani 

Arag Takip Sistemi tizerinden tasitlarin 

denetlenme sayis! 

Kik’e firmalarca yapilan itirazlar sonucu 

KiK tarafindan iptal edilen ihalelerin orant 

Kiralanan araglarin aylik hakedis 

Odemelerinin hazirlanarak 6deme emir 

belgelerinin ayin ilk 7 giinii iginde ilgili 

birime gonderilme orani 

Kurum dis! yapilan arag taleplerinin 

karsilanma orani 

Kurum igi yapilan arag taleplerinin 

karsilanma orani 

Satinalma dosya hazirlama siiresi 

Satinalma islemlerinde en az 4 firmadan 

teklif alinarak satinalma onay belgesinin 

diizenlenme orani 

Satinalma tedarikgi portfoyiine 

kaydedilen yeni firma sayisi 

Enciimen giindeminin e-posta ve SMS 

yolu ile tiyelere ulastirilma orant 

Kesinlesen enciimen kararlarinin dijital 

ortamda arsivlenmesi ve ilgili daireye 

ulastirma siresi 

Kesinlesen meclis kararlarinin miki 

idare amirine gonderilmesi ve karar 

6zetlerinin internet tizerinden 

yayinlanma siiresi 

Meclise sunulan yazili soru Gnergelerinin 

cevaplandirilma siresi 

Yirurliige giren meclis kararlarinin ilgili 

birimlere gonderilme siiresi 

Birimlerden kurum arsivine génderilen 

belgelerin tasnif edilerek arsivienmesi, 

dijitallestirilmesi orant 

Gelen evrakin kurum igi dagitim stiresi 

Kurum arsivinde siiresi dolan ve 

Cumhurbaskanligi Devlet Arsivleri Genel 

Miidiirliigii'ne gonderilecek evraklarin 

dijital ortama aktarilma orani 

Adet/YiI 

Adet/YiI 

Yiizde 

Adet/Ay 

Yiizde/YiI 

Yuizde 

Yiizde 

Yiizde 

is Giinui 

Yiizde/Yil 

Adet/Ay 

Yiizde/Yil 

is Giinui 

is Giinti 

Giin 

ig Giinii 

Yiizde/YiI 

is Giinui 

Yiizde/Yil 

3,00 

88,00 

3,00 

1,00 

88,00 

85,00 

97,00 

4,00 

30,00 

7,00 

100,00 

1,00 

1,00 

30,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

  

3,00 

90,00 

4,83 

0,00 

91,67 

93,33 

100,00 

3,95 

20,35 

8,83 

100,00 

1,00 

1,00 

30,00 

1,00 

100,00 

1,00 

100,00 

Gok ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Ozverili calismayla ara¢ 
denetimlerini artmasi 

Kik tarafindan iptal edilen 
ihalemizin bulunmamasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Piyasa sartlari ve d6viz 
kurlarindaki dalgalanmalar 
nedeniyle tireticilerin fiyat 
vermemesi 

Ozverili caligmayla, tedarikgi 
portfyiine kaydedilen firma 
sayisinin fazla olmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe UlasiImistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 
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Gésterge Gosterge Olcii Hedef Gergeklesen 

Si ae Deger oe nan 
Ku/G.5.3.1-4 

Ku/G.5.3.1-5 

Ku/G.5.4.1-1 

Ku/G.5.4.2-1 

Ku/G.5.4.2-2 

Ku/G.5.5.1-1 

Kurum disina posta verilis suiresi 

Saklanmasina liizum kalmayan 

evraklarin imha islemlerinin 

tamamlanma oran! 

Ana hizmet binasindaki birimlerden 

gelen bina bakim onarim taleplerinin 

5 is giinti iginde gercgeklestirilme orani 

Bina ve Tesislerin Cografi Bilgi 

Sistemine Eklenme Oran! 

Uzaktan takibi ve ariza tespiti yapilan 

tesislerin (trafo, asans6r vb.) orani 

is makinesi ve arag parki bakim onarim 

imalatlarinin kendi imkanlarimizla 

yapilma orant 

is Guindi 

Yiizde/YIiI 

Yiizde 

Yizde/Yil 

Yizde/Yil 

Yiizde/Yil 

Akilli Sehir Hizmetleri 
Gésterge Gosterge elit Hedef Gergeklesen Ss a Ned 

eo Deger saiiaiienel 
Ku/G.6.1.1-1 

Ku/G.6.2.2-1 

Ku/G.6.2.2-2 

Ku/G.6.2.2-3 

Ku/G.6.2.2-4 

Ku/G.6.3.1-1 

Ku/G.6.3.1-2 

Ku/G.6.3.1-3 

Ku/G.6.3.2-1 

Ku/G.6.4.1-1 

Ku/G.6.4.1-2 

Ku/G.6.5.1-1 

Ku/G.6.5.1-2 

Ku/G.6.5.1-3 

Kocaeli Platformu tizerinden 

vatandaslarin sikayet, talep ve 

Gnerilerinin ilgili birimlere iletilme stiresi 

Akilli Durak Bilgilendirme Sistemi 

yapilan durak sayis! 

EDS kurulumu yapilan ilge sayis! 

Kurulumu yapilan trafik kamera sayisi 

Kurulumu yapilan WMS nokta sayisi 

il genelinde kurulan sehir kamerasi sayis! 

Kamera ve giivenlik sistemleri ariza 

bakim taleplerinin karsilanma stiresi 

Kamera ve giivenlik sistemleri 

cihazlarinin tamaminin yilda bir kez 

bakiminin yapilma orant 

Afet zararlarinin azaltilmasinda Akilli 

Kent Uygulama Projesinin tamamlanma 

orani 

Kentin saglik profilinin olusturulma orani 

Kentin sosyal risk haritasinin 

tamamlanma oran 

Altyapt haritalari ve ruhsat bilgilerinin 

WEB izerinden ilgili kurumlara 

sunulma oran! 

Kocaeli Sehir Rehberi carto ve hybrid 

altlik g6riintiilerinin yenilenme sayisi 

Yapt ruhsati CBS bilgilerinin MAKS 

(Mekansal Adres Sistemi) projesi 

servisleri kullanilarak giincellemelerin 

ve paylasiminin yapilma orant 

is Gini 

Adet/YiI 

Adet/YiI 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

Adet/Yil 

is Gund 

Yiizde/Yil 

Yizde/Yil 

Yizde/Yil 

Yizde/Yil 

Yiizde/Yil 

Adet/Yil 

Yiizde/Yil 

100,00 

77,00 

40,00 

20,00 

85,00 

10,00 

2,00 

20,00 

100,00 

100,00 

10,00 

30,00 

100,00 

1,00 

100,00 

  

100,00 

96,67 

40,00 

20,00 

79,33 

10,00 

2,00 

82,00 

1,00 

5,00 

2,00 

100,00 

30,00 

0,00 

100,00 

1,00 

100,00 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GoK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

HEDEF USTU 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

COK ZAYIF 

COK ZAYIF 

GOK ZAYIF 

GOK ivi 

GOK ivi 

GOK ivi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Gerekli bakim onarim taleplerinin 
geciktirilmeden yapilmasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Akilli Ulagim Sistemleri stratejik plani 
kapsaminda trafik izleme unsurlarinin 
Onemi artmasi nedeniyle imalatlarin 
artmas! 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Proje agamalarinin devam etmesi 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 
nedeniyle aksamasi 

Proje ile ilgili faaliyetlerin pandemi 
nedeniyle aksamasi 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir 

Hedefe Ulasilmistir
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3. Performans Sonuclarinin 

Degerlendirilmesi 
Mali y6netim ve kontrol sistemini yeniden diizenleyen 5018 sayili Kamu Mali Y6netimi ve Kontrol 
Kanununun getirdigi gikti/sonug odakli bir yonetim anlayisi ile kamu kaynaklarinin etkili, ekonomik ve 
verimli kullaniminin yani sira mali saydamlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri 6ne gikmaktadir. Bu ilkelerin 
uygulanabilmesini saglamak Uzere kamu mali yonetim sistemimize dahil edilen temel araglardan biri de 
performans esasli biitgeleme sistemidir. Performans yonetim sisteminin tyi bir sekilde uygulanabilmesi 
igin Gncelikle performans dl¢gtim sonuglari ile biitce arasinda iliski kurulmasi gerekmektedir. 

Performans Esasli Biitgeleme sisteminin temel unsurlari stratejik plan, planin yillik uygulamasi olan 
performans program ve performans program! kapsaminda neler yapildigini gdsteren faaliyet raporudur. 
Stratejik plan ve performans programlari ile Belediyemizin temel politika hedefleri ve bunlarin kaynak 
ihtiyaglari arasinda baglanti kurulmakta; 6ng6riilen hedeflere iliskin gergeklesmeler ise faaliyet raporlar! 
araciligiyla kamuoyu ile paylasiImaktadir. 

Performans hedeflerinin uygulama siireg ve sonuclari belirli ddnemlerde takip edilmekte, performans 
gergeklesmeleri degerlendirilmektedir. Bu kapsamda hedeflenen ve gerceklesen degerler 
karsilastirilmakta, sapmalar ve sapma nedenleri arastirilmakta, basari araliklari tespit edilmektedir. 

2021 Mali Yili Performans Programinda yer alan 367 adet performans g6stergesi izlenmis, gergeklesme 
verileri kayit altina alinmis ve gerceklegsme degerlerinin hedef degerler ile karsilastirilmas! sonucunda 
basari araliklar! tespit edilmistir. Tespit edilen basari araliklarina karsilik gelen puanlar belirlenmis ve 
tabloda da goriildiigii Uzere uygun renk atamalari yapiImistir. 

Performans Gostergeleri Basari Diizeyi Degerlendirme Sistemi 

Gercgeklesme Araligi Kategorik Renk Kodu Basar1 Diizeyi ee 

   

  

  

% 115 ve iistii Hedef Ustii 5 

% 85-114 xs 5 

% 55-69 Orta 3 

Performans Gostergelerinin Basari Diizeyine Gore Dagilimi (Adet) 

Hedef Ustii aD 78 

cok TTT 205 
iyi DD) 2 

Orta D 10 

Zayif D> 10 

Gok Zayif [ID 39 

  

2021 Faaliyet Raporu 

“Performans Sonuglari Tablosu” basligi altinda yer alan performans g6éstergelerimiz; Ana Hizmet 
Alanlarina gore gosterilmis, gergeklesmeler hedef degerleri ile karsilastirilmis ve sapma nedenlerine yer 
verilmistir. Stratejik alan ve hizmet alanlar! bazinda hazirlanmis olan géstergelerin basari diizeyleri 
asagidaki tabloda yer almaktadir. 

DG6nisiim Alanlarina Gore Basar Diizeyleri (Yiizde) 

89,26 

72,00 

Kentsel Doniisiim Toplumsal Doniisiim Kurumsal Doniisiim 

  

Hizmet Alanlarina Gore Performans Basar Diizeyleri (Yiizde) 

Ulagim Hizretler_ ll 22,98 
Siirdiiriilebilir Gevre Hizmetleri J 82,00 

imar ve Sehircilik Hizmetleri (I 29,39 

Kirsal ve Tarimsal Hizmetler aD 96,19 

Afet Yonetimi Hizmetleri RD 87,43 

Kent ve Toplum Diizeni Hizmetleri SD 90,53 

Kiiltiir ve Turizm Hizmetlei SID 56,47 

  

  

  

Genglik, Spor ve Egitim Hizmetleri 76,13 

Saglik ve Sosyal Hizmetler 76,25 

Kurumsal Yonetim Hizmetleri 97,35 

Akilli Sehir Hizmetleri 82,86 
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Daire Baskanliklarina Gore Basar Diizeyleri (Yiizde) 

Basin Yayin ve Halkla iliskiler Dairesi 

Bilgi islem Dairesi 

Cevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

Destek Hizmetleri Dairesi 

Emlak ve istimlak Dairesi 

Fen isleri Dairesi 

Genglik ve Spor Hizmetleri Dairesi 

imar ve Sehircilik Dairesi 

insan Kaynaklari ve Egitim Dairesi 

itfaiye Dairesi 

Kaynak Gelistirme ve isrsrakler Dairesi 

Kent Tarihi ve Tanitim Dairesi 

Kiiltiir ve Sosyal isler Dairesi 

Mali Hizmetler Dairesi 

Muhtarlik isleri Dairesi 

Park ve Bahceler Dairesi 

Saglik ve Sosyal Hizmetler Dairesi 

Ulasim Dairesi 

Yap! Kontrol Dairesi 

Yaz1 isleri ve Kararlar Dairesi 

Zabita Dairesi   

Bu dogrultuda; 2020-2024 Stratejik Planinin uygulamasinin ikinci yil! olan 2021 Mali Yili Performans 
Programi'nda yapilan 6lgme ve degerlendirme sonucunda, Belediyemizin performans bagari diizeyi 

% 87,41 olarak dl¢iilmiistiir. 

  

2021 Faaliyet Raporu 

4. Performans Bilgi Sisteminin 
Degerlendirilmesi 

Kocaeli Buytiksehir Belediyesi 2021 Mali Yili Performans Programi'nda yer alan performans 
gostergelerinin gerceklesme verileri ilgili birimlerden belirli periyotlarla YOnetim Bilgi Sistemleri'nde 
bulunan Yatirim Performans izleme Sistemi (YAPIS)'ne girilmekte ve gdsterge gerceklesme degerleri 
hedef degerler ile mukayese edilerek, basari araliklari tespit edilmektedir. Tespit edilen bagsar1 
araliklarina karsilik gelen puanlar belirlenerek, basari kategorilerine uygun renk atamalar 
yapiImaktadir. Puanlandirma ve renk atama islemleri asagida belirtilen esaslar cergevesinde 
gerceklestirilmektedir. 

Performans Gostergeleri Basar Diizeyi Degerlendirme Sistemi 

Gergeklesme Araligi Kategorik Renk Kodu Basar Diizeyi ee    

      

% 115 ve iistii Hedef Ustii 5 

% 85-114 Oe 5 

% 55-69 Orta 3 

Bu degerlendirme sistemi ile her bir gosterge gergeklesmesi stratejik amaglar ve hedefler bazinda ayri 
ayri puanlanarak degerlendirilmektedir. 

Sirekli iyilestirme felsefesinden hareketle, Yatirim Performans izleme Sistemi, kurum kiiltiiriind’ de 

dikkate alinarak analiz etmekte, degerlendirmekte ve sistemin daha etkin olarak yiriitiilmesi icin 
gerekli iyilestirme galismalari yUrittUlmektedir. Stratejik Planin ve Performans Programinin 
izlenmesine yOnelik iyilestirme galigsmalari, hazirlanmis olan performans programlarini ve 
uygulamalarini takip ederek, hata ve eksikliklerini tespit etmek, uygulayicilarin gdriis ve Onerilerini 
almak, iyi uygulamalarin kurumsal sistemimize adaptasyonunu saglamak suretiyle yapiImaktadir. 

  

FAALIYET 
RAPORU 

 



Darica Bayramoglu Yarimadasi!  
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A- GUCLU VE 
lYILESTIRILMESI 
GEREKEN YONLER 

GUGLU YONLER 

  

= Bilisim altyapisinin giiglt olmasi, 

= Bitce ve mali kaynaklarin etkin yonetimi, 

= Cografi Bilgi Sistemleri faaliyetlerinin 
gelismisligi ile vatandaslarimiza, kamu 
kurum ve kuruluslarina kolaylik saglamasi 

= Doga ve Cevre duyarliliginin Uist diizeyde 
olmas! ve bu alanda artarak biiyiiyen 
calismalarin yapilmasi, 

® Giclii kurumsal imaja sahip olunmasi, 

™ Kurumlar arasi etkili iletisim ve isbirlidi, 

™ KiltUrel ve tarihi mirasina sahip gikan bir 
belediyecilik anlayisinin olmasi, 

™ Sahipsiz hayvanlara yonelik beslenme ve 
tedavi ihtiyaglarinin karsilanmasi, 

= Sehir ve kirsal arasindaki hizmet farklarini 
azaltan fiziki ve sosyal altyap! caligsmalarina 
Onem verilmesi, 

™ Tiim hizmet alanlarinda, belediye tesis ve 
faaliyetlerinin sehir genelinde yayginligi, 

= Ulusal ve uluslararasi diizeyde farkindaligi 
artirici egitim, kiltir, sanat ve spor alaninda 
organizasyonlarin gerceklestirilmesi 

™ Vatandaslarimiz ve STK'lar basta olmak 
uzere, tim sehir paydaslari ile interaktif, 

etkin iletisim aglarinin varligi. 

™ Cenaze hizmetlerinin kaliteli ve hizli olarak 

sunulmasl, 

  

IYILESTIRILECEK YONLER 

Acil ulasim yollarinin arttirilmasi ve olasi 
tedbirler, 

Bisiklet, yaya ve engelli Oncelikli yollarin 
arttirilmasi. 

Deniz yolu ulasiminin kalitesinin arttirilmasi, 

Hizmet binalarinin fiziki olarak yetersiz 
olmasi, 

Kati atik rehabilite hizmetlerinin 

yayginlastirilmasi, 

Personel motivasyonunu artirmaya yonelik 
faaliyetlerin yayginlastirilmasi, pandemi 
surecinde yaptIamayan egitimlerin 
yapilmasi. 

2021 Faaliyet Raporu 

B- FIRSATLAR VE 

TEHDITLER 

FIRSATLAR 

  

Bilisim Uslerinin varliklar! ve teknolojik 
gelismelerdeki ivmenin yukselmesi, 

Birgok turizm faaliyetine elverisli bir dogaya 
sahip olmasi, farkli turizm kollarina uygun 
cografiyapisi 

Bolgede bulunan sanayi tesislerinin varligi 
nedeniyle yiiksek gelir potansiyelinin olmasi, 

Geng nifus oraninin yuksek olusu, 
Kentteki Universitelerin varlig}, 

Lojistik agidan kentin Gnemli bir konumda 
bulunmasi, 

Tarihi-kilturel miras degerlerine ve dogal 
guizelliklere sahip olmasi, 

Ulusal ve uluslararasi kuruluslarin proje 
fonlarinin varligi, 

Vatandaslarin cevre bilinci konusunda 
hassasiyetinde artis olmasi. 

  

sescip ages: 

  

™ Artan arag sayisi nedeniyle giicgliklerin 
yasanmasiI, 

™ Belediyelerin goérev ve sorumluluklarinin 
genislemesine ragmen gelir arttirici 
diizenlemelerin yapiImamasi, 

= Dogalafetriskleri barindirmasi, 

™ Goc¢ kaynakli hizlinifus artisinin olmasi, 

w= Kiresel isinma ve iklim dedisiklikleri tehdidi 
altinda olmasi, 

™ Olas! mevzuat degisiklikleri veya ekonomik 
daralma nedeniyle belediye gelirlerinin 
diismesi, 

™ Sanayi tesislerine, transit yol giizergahi 
igerisinde olmasina bagli gevre ve saglik 
sorunlari, 

w= Sehirde faaliyet gésteren firmalarin 
merkezlerinin il diginda olmasi.



V- ONERI VE 
TEDBIRLER 

= Kiresel iklim degisikligine yonelik 6nlem ve uygulamalarin 
artirilmasi, 

~™=Yenilenebilir enerji kaynaklarina yonelik yatirimlarin 
artirilmasi, 

= Cesitli STK'lar ile isbirligine gidilerek kiiltirel zenginliklerini 
yasatma ve Buyiksehir Belediyesi hizmetlerini daha 
yakindan tanimalarini saglamak Uzere faaliyetlerinin 
gerceklestirilmesi, 

=Kurum kiltiiru, mesleki bilgi ve becerilerin artirilmasina 
yonelik kurum ici ve kurum dis! egitimlerin sirekliliginin 
saglanmasl, personel motivasyonunun artirilmasina yonelik 

faaliyetlerin yayginlastirilmasi, 
a agi 

= Marmara Denizi ve izmit K6rfezitnin olast kirliliklerin Gniine 
ecilebilmesi igin IstanbulYalova ve Kocaeli illerinin ortak 

a eyes hususunda galismalarin arttirilmasi, 

Seen olusturdugu etki gdz 6niinde bulundurularak, , 
toplumsal analiz ve anketler ile-paydaslar_arasi iliskilerin 

-arttirilmasi ve hayata gecirilen yenilikei projyelerin 
_ gogaltilmasi, rh —_ 

= Sifir At ik gulamalarinin yayginlastirilmasi, geri d6nuisim 
ue ylumsal bilincin artirilmasi, 
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V- EKLER 

MALI HIZMETLER BIRIM YONETICISININ BEYANI 

Mali hizmetler birim y6neticisi olarak yetkim dahilinde; 

Bu idarede, faaliyetlerin mali y6netim ve kontrol mevzuati ile diger mevzuata uygun olarak 

yurutildiigini, kamu kaynaklarinin etkili, ekonomik ve verimli bir sekilde kullanilmasini temin etmek 

uzere i¢ kontrol siireclerinin isletildigini, izlendigini ve gerekli tedbirlerin alinmasi icin diisiince ve 

Onerilerimin zamaninda Ust y6neticiye raporlandigini beyan ederim. 

idaremizin 2021 Yili Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” béliimiinde yer alan bilgilerin giivenilir, 

tam ve dogru oldugunu teyit ederim. 

(Kocaeli - 18/03/2022) 

A BE 
Ali insan OZGUR 

Mali Hizmetler Dairesi Baskani 

  

2021 Faaliyet Raporu 

i¢ KONTROL GUVENCE BEYANI 

Ust y6netici olarak yetkim dahilinde; 

Bu raporda yer alan bilgilerin giivenilir, tam ve dogru oldugunu beyan ederim. 

Bu raporda agiklanan faaliyetler igin biitge ile tahsis edilmis kaynaklarin, planlanmig amaglar 

dogrultusunda ve iyi mali yonetim ilkelerine uygun olarak kullanildigini ve ig kontrol sisteminin 

islemlerin yasallik ve diizenliligine iliskin yeterli givenceyi sagladigini bildiririm. 

Bu giivence, iist yonetici olarak sahip oldugum bilgi ve degerlendirmeler, i¢ kontroller, i¢ denetgi 

raporlari ile Sayistay raporlari gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadir. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkinda bilgim 

olmadigini beyan ederim. 

(Kocaeli - 22/03/2022) 

Cfo p toby 
Dog. Dr. Tahir BUYUKAKIN 

Kocaeli Buyiiksehir Belediye Baskani 
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