2013 YILI FAAL YET RAPORU

ç ndek ler Tablosu

Yen kamu yönet m anlay le b rl kte merkez yetç l kten yerell e, bürokrat k, kat , sab t, kapal , tek tara ve hantal
yakla mlardan kat l mc , e af, hesap vereb l r, payda lar n görü ler ne önem veren b r yap ya geç sa lanm t r.
"Ortak Ak l Toplum Projes d r." lkes rapor dönem nde Adanal hem ehr ler m z n ht yaç duyduklar toplu ya am
h zmetler n planl b r b ç mde sunmay , kent m zde sorunsuz, huzurlu ve güven ortam çer s nde ya amlar n
sürdürmeler n sa lamay ve kent n ya am kal tes n n gel mes ne katk da bulunmay amaç ed nd k. H zmetler m z
yürütürken modern yönet m anlay ve mevzuata uygunlu un yan s ra gelecek faal yetler m z planlanmakta ve
geçm deney mler m z de de erlend rd k.
2013 y l çer s nde hem ehr ler m ze her h zmet n en y s n sunma ve kent n ortak ç karlar n koruma anlay le
hareket eden s z de erl mecl s üyeler m ze, büyük b r özver ve d kkatle çal an Beled ye personel m ze ve destekler n
h çb r zaman es rgemeyen lçe beled yeler m ze, kamu kurum ve kurulu lar m za, s v l toplum kurulu lar m za en çten
duygular mla te ekkürler m sunar, 2013 Y l Faal yet Raporu'nun hay rl olmas n d ler m.
Sayg lar mla,
Z hn ALDIRMAZ
Adana Büyük eh r Beled yes Ba kan v.
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I.GENEL BİLGİLER
A.Misyon ve Vizyon
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B. Yetki Görev ve Sorumluluklar

www.adana.bel.com.tr

12

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

www.adana.bel.com.tr

13

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

www.adana.bel.com.tr

14

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

C. İdareye İlişkin Bilgiler
1.Fiziksel Yapı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNALARI
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MAKİNE-ARAÇ PARKI
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2. Örgüt Yapısı
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3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
NO BİLGİ VE TEKNOLOJİK
KAYNAKLAR

Sayı

BELEDİYEMİZ BİRİMLERİNDE KULLANILAN YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ YAZILIMLARI
MALİ UYGULAMALAR YAZILIMLARI

www.adana.bel.com.tr
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1.İnsan Kaynakları
Kurumumuzun personel ihtiyacı veya fazlası birimlerden gelen talepler doğrultusunda değerlendirilerek
yasal mevzuatlar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.2013 yılı içerisinde Adana Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde istihdam edilen 1.814 personelin 479'u memur, 1.121'i ise işçi ve 214'ü sözleşmeli personeldir.

Y llar t bar yle st hdam Durumuna Göre Personel Da l m

Personel Genel Kadro Durumu

www.adana.bel.com.tr
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Ö ren m Durumuna Göre Personel Da l m
Öğrenim
Durumu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

TOPLAM

C ns yet Durumuna Göre Personel Da l m
Cinsiyeti

www.adana.bel.com.tr

Memur

Sözleşmeli

İşçi

TOPLAM
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Ya Gruplar na Göre Personel Da l m
Yaş Grubu

Memur

Sözleşmeli

İşçi

TOPLAM

H zmet Y llar na Göre Personel Da l m

Hizmet Yılı Grupları

Memur

Sözleşmeli

İşçi

TOPLAM

0-5 Yıl Arası
6-10 Yıl Arası
11-15 Yıl Arası
16-20 Yıl Arası
21-25 Yıl Arası
26 Yıl ve Yukarısı
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Personel De

kl k Durumu

Kadro ve Görev Yer ne Göre Personel Da l m

Birimi
Memur
Özel Kal.Md.-Başk.-Özel Güv.Md.
Genel Sekreterlik
İç Dene m Birimi
I.Hukuk Müşavirliği
Te iş Kurulu Başkanlığı
Sivil Savunma Uzmanlığı
Zabıta Dai. Bşk.
Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk.
İnsan Kayn. ve Eği m Dai. Bşk.
Kent Este ği ve Kentsel Dön. Dai. Bşk.
Mali Hizmetler Dai. Bşk.
Basın Yayın ve Halkla İliş. Dai. Bşk.
Makine İkmal Bakım ve On.
Dai.
İmarBşk.
ve Şehircilik Dai. Bşk.
Fen İşleri Dai. Bşk.
Emlak ve İs mlak Dai. Bşk.
Destek Hizmetleri Dai. Bşk.
Ulaşım Dai. Bşk.
Kültür ve Sosyal İşler Dai. Bşk.
İ aiye Dai. Bşk.
İşletme ve İş rakler Dai. Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dai. Bşk.
Bilgi İşlem
Dai.
Bşk.Koordinasyon Dai.Bşk.
Altyapı
Sağlık İşleri Dai.Bşk.
İmar A.Ş.
Koza A.Ş.
ASKİ
ÇBB
TOPLAM

www.adana.bel.com.tr

Görev Yerlerine Göre
Personel Durumu
Sözleşmeli
İşçi

TOPLAM

Memur

Kadro Yerlerine Göre
Personel Durumu
Sözleşmeli
İşçi

TOPLAM

4

-

11

15

4

-

11

15

5
3
17
13
1
211
8
13
24
35
15
31
37
40
15
25
102
18
71
47
56
13
26
23
3
1
857

1
1

4
2
25
9
11
8
16
12
117
16
232
7
34
162
39
178
150
53
3
3
15
1
1108

5
3
21
15
1
236
17
24
32
51
27
148
53
272
22
59
264
57
249
197
109
17
29
38
4
1
1966

4
2
17
13
1
232
8
12
24
39
15
28
39
41
16
25
103
18
72
23
56
14
25
26
857

1
1

4
2
25
9
11
8
16
12
117
16
232
7
34
163
39
178
150
53
3
3
15
1108

4
2
21
15
1
257
17
23
32
55
27
145
55
273
23
59
266
57
250
173
109
18
28
41
1966
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5. Sunulan Hizmetler
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6. Yönet m ve ç Kontrol S stem
Adana Büyük eh r Beled yes 'n n yönet m Büyük eh r Beled ye Mecl s , Büyük eh r Beled ye Encümen , Büyük eh r
Beled ye Ba kan taraf ndan sa lan r.
Adana Büyük eh r Beled yes 'n n karar organ Büyük eh r Beled ye Mecl s 'd r. Büyük eh r Beled ye Ba kan , Büyük eh r
Beled ye Mecl s 'n n ba kan olup Büyük eh r ç ndek d er beled yeler n ba kanlar , Büyük eh r Beled ye Mecl s 'n n do al
üyes d r. Büyük eh r Beled ye Mecl s , her ay n k nc haftas önceden bel rlenen günde mutat toplant yer nde toplan r ve
toplant n n yer ve zaman mutat usullerle belde halk na duyurulur. Kom syonlar mecl s üyeler aras ndan en az be , en çok
dokuz k den olu acak ek lde kurulur. ht sas kom syonlar n n görev alan na g ren ler bu kom syonlarda görü üldükten
sonra mecl ste karara ba lan r ve çe tl yollarla halka duyurulur.
Büyük eh r Beled ye Mecl s çal malar 7 adet ht sas kom syonlar le konular rdeleyerek rapor etmekted r. 2013 y l
çer s nde; 73 mecl s toplant s yap larak 349 karar al nm t r.

ht sas Kom syonlar n n Adlar
Plan ve Bütçe Kom syonu
mar ve Bay nd rl k Kom syonu
Kanunlar Kom syonu
E t m Kültür Gençl k ve Spor Kom syonu
Çevre ve Sa l k Kom syonu
Ula m Kom syonu

Yıllar İtibariyle Alınan Encümen Kararları

Meclis Üyeleri
Bürokrat Üyeler
Necme n ATAY
N.Tümay KESKİN
Bekir Sıtkı ÖZER
M. Hakan ASLAN
Hüsnü KARADELİ
Hasan UZUN
Ali YAŞAR
Kazım KÜÇÜKSOY
Rıfat KÖROĞLU
darem z 5393 say l Beled ye Kanunu, 5216 say l Büyük eh r Beled ye Kanunu ve 5018 say l Kamu Mal Yönet m ve Kontrol
Kanunu hükümler uyar nca çal malar n sürdürmekted r. darem z bünyes nde mal yönet m sürec , bahs geçen
kanunlarda da bel rlend üzere kamu kaynaklar n n etk n ve ver ml kullan lmas esas na dayal b r s stem çer s nde
yürütülmekted r.
Mal H zmetler B r m taraf ndan yap lan ön mal kontrol le Mal ye Bakanl taraf ndan Ön Mal Kontrole l k n Bel rlenen
Usul ve Esaslar çerçeves nde harcama b r mler taraf ndan yap lan lemler n kontrolü yap lmaktad r.
darem zde ç denet mler Teft Kurulu Ba kanl
Müfett ler taraf ndan yap lmaktad r.

ve ç Denet m B r m ; d denet mler se Say tay Ba kanl

ve Mülk ye

Bu ba lamda program dönem nde Beled ye Ba kan n n görevlend rmes le Teft Kurulu taraf ndan denet mler
gerçekle t r lm t r. Müfett ler, Ba kan n onay ve Kurul Ba kan n n görevlend rme emr üzer ne denetleme, ara t rma ve
soru turma görevler n Ba kan ad na yürütmü lerd r. Öte yandan ç Denet m B r m nde de do rudan Beled ye Ba kan na
ba l olarak k ç denetç görev yapmaktad r.
www.adana.bel.com.tr
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ç denet m, ç denet m b r m taraf ndan haz rlanan ç denet m program nda yer alan denetlenecek alan ve konular
üzer nde yap l r. B r y ll k dönem geçmemek üzere haz rlanacak ç denet m programlar nda; denetlenecek alanlar ve
konular, ç denetç ler n s mler bel rt lerek, zaman ç zelges ne ba lan r. Haz rlanan ç denet m program üst yönet c
(Beled ye Ba kan ) taraf ndan onaylan r.
5018 Say l Kamu Mal Yönet m ve Kontrolü Kanununun 5. k sm nda bel rt len ç Kontrol S stem n n kamu kurumlar nda
hayata geç r lmes amac yla Kamu ç Kontrol Standartlar olu turulmu , Bütçe ve Mal Kontrol Genel Müdürlü ü taraf ndan
yay nlanm olan Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan Rehber nde yay nlanm t r. Bu rehber
nda Adana
Büyük eh r Beled yes Mal H zmetler Da re Ba kanl taraf ndan Adana Büyük eh r Beled yes ç Kontrol Eylem Plan
haz rlanm ve 05.08.2013 tar h ve 48808316-6120101-1585 say l Ba kanl k Oluru le uygulanmaya ba lanm t r.
25.09.2013 tar h ve 48808316-050.99-1977 say l yaz le ç Kontrol Eylem Plan 'n n düzenl olarak tak p ve koord ne ed lmes
amac le ç Kontrol Eylem Plan zleme ve De erlend rme Kurulu olu turulmu tur. ç Kontrol Eylem Plan nda
gerçekle t r lmes planlanan eylemler çer k ve kurumsal kapas te d kkate al narak; Proje Olarak De erlend r lmes
Gerekenler ve B r mler le Çal larak Hayata Geç r lmes Gerekenler olarak k grupta planlanm t r.
ç Kontrol Eylem Plan n n uygulanmas sürec nde Mal H zmetler Da re Ba kanl
bünyes nde ç Kontrol B r m
olu turulmu tur. Rapor dönem nde ç Kontrol ube Müdürlü ü bünyes nde olu turulan çal ma grubu b r mler le süreç
ç z m çal malar , fark ndal k toplant lar , e t mler ve bu kapsamda süreç opt m zasyon çal malar koord ne ed lm t r.
B r mler n ak lar n n opt m zasyon çal malar ba lat lm , süreçler n % 77's opt m ze ed lm t r. Süreç, prosedürler ve
yönetmel k rev zyon çal malar devam etmekted r.
Adana Büyük eh r Beled yes ç Kontrol Eylem Plan çer s nde öngörülen eylemler n hayata geç lmes ad na Mal H zmetler
Da re Ba kanl taraf ndan koord nasyon ve destek çal malar aral ks z sürdürülmekted r.

www.adana.bel.com.tr
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Ç KONTROL EYLEM PLANI 2013 YILI FAAL YETLER
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AMAÇ VE
HEDEFLER

Katılımcılık ilkesi ve personel memnuniyetini öne alan yönetim şeklini oluşturmak.
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Plan dönemi sonuna kadar nitelikli personel sayısını %20 artırmak
Her yıl çalışanların %20’sinin hizmet içi eğitim almasını sağlamak
2012 yılı sonuna kadar hizmet araçlarının verimliliğini %20 artırmak
1.4. Plan dönemi sonuna kadar bütün dairelerin personel memnuniyeti ortalamalarını %70’e çıkarmak
Plan dönemi sonuna kadar gelirlerin giderleri karşılama oranını %10 artırmak
Halkla İlişkiler Birimi’nin faaliyet alanlarını genişletmek
Belediye hizmetleri ve sorumluluk alanları hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek
Çalışanların iş güvenliği standartlarını ve hizmet üretilen yerlerin ergonomisini çağdaş normlarla yeniden
şekillendirmek
2011 yılı sonuna kadar e-belediye’ye geçişi tamamlamak
Plan dönemi sonuna kadar kurum teknolojik kapasitesini %30 artırmak
Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu artırmak
Hizmetlerimize ait vatandaş memnuniyeti anket puanlarını plan dönemi sonuna kadar %80’in üzerine
çıkarmak
2012 yılı sonuna kadar kuruma özgü kalite yönetim sistemi oluşturmak
Teknolojik kapasitenin verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
Her hizmet birimi için görev tanımları, iş ve araç gereç eşleştirmesi şablonlarını 2012 yılı içerisinde
2011 yılı sonuna kadar belediyenin güncel emlak envanterini elektronik ortamda oluşturmak
Ulusal ve Uluslar arası fon kaynakları için 2010 yılından itibaren yılda en az iki adet proje üretmek
Kurum hekimliğimizin etkinliğini artırmak
Belediyemize ait atıl gayrimenkullerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak
2012 yılı sonuna kadar her şube birimimizde yabancı dil bilen en az bir personel olmasını sağlamak
Önde gelen yabancı belediyelerin işleyiş yapısının araştırılması, rapor edilmesi, buna uygun değişimlerin
yapılması amacıyla bir komisyon kurarak gerekli değişimleri 2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
Hizmet birimlerimizin kendi faaliyet alanlarını ilgilendiren her türlü mevzuat değişim tarihinden itibaren
en geç 1 ay içinde konu ile ilgili birim içi durum değerlendirme toplantıları düzenlenmesini sağlamak
Değişen çevresel etkilere ve yasal mevzuatlara uyumun sürekliliği adına her iki senede bir birimleri norm
kadro esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme ve iptal işlemlerini yeniden gözden geçirmek
Bütün hizmet üretim süreç uzunluklarının, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulacak kamu hizmet
standartlarına uygunluğunu sağlayacak değişimleri yapmak
Kent Konseyi ve YG21 çalışmaları etkinleştirilerek önerilerinin değerlendirilmesini sağlamak
İleriye dönük ihtiyaç planı yapma uygulamasını 2012 yılı ikinci 6 ayı içerisinde hayata geçirmek
Belediye ile ilgili gerekli tüm istatistiksel bilgileri 2011 yılı itibariyle elektronik ortamda tutmaya başlamak
2011 yılı içinde belediyenin tüm hizmet alanları ile ilgili birim içi analizciler seçilmesi ve birimlerini
ilgilendiren her türlü yeniliğin zamanında takip edilmesini sağlamak
Kurum içi performans ve faaliyet analiz paylaşımı yapmak
2012 yılından itibaren belediye bütçesinin dağıtımında performans programları ve geçmiş dönem faaliyet
raporlarının esas alınmasını sağlamak
Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranlarını %90’a çıkarmak
Stratejik plan dönemi sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranlarını %90’a çıkarmak
Yeni gelir kaynakları yaratılması için çalışmalar yaparak gelirlerin 2010 yılından itibaren her sene % 15
artmasını sağlamak
Her birimin harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin analitik bütçe ile ilgili hizmet içi eğitiminin
2010 yılı ilk 6 ayı içerisinde yenilenmesini sağlamak
İşletme ve İştiraklerimizin etkinlik ve verimlilikleri artırılarak, bu alandaki giderleri plan dönemi sonuna
kadar % 20 azaltmak
Kurum içi kaynaşma ve sosyal faaliyetleri artırıcı çalışmalar yapmak
Birimler arası bilgilendirme gereksinimlerini karşılamak ve ilçe belediyeleri ile hizmet planları konusunda
koordinasyonu sağlamak adına bir Bilgilendirme ve İletişim Birimi’ni 2011 yılı sonuna kadar kurmak
2011 yılı sonuna kadar personelin performans değerlendirmesini yapacak bir sistem oluşturmak
Ulusal yargı ağı projesine uyumluluğu sürdürmek
Tüm faaliyetlerin hukuka uygunluğunu sağlamak
Yargıda haklı menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
Belediye hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmek
Stratejik Plan doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek

35

Tarihi doku ve çevreye saygılı, sosyal donatı alanlarının her kentli için rahat
erişilebildiği, kentsel tasarım ve jeolojik yapıya uygun yerleşim planlamaları
yapmak.
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2011 yılından itibaren yerleşim birimlerinin imar takibinde elektronik araçları kullanmak
Kent gelişimine paralel olarak her yıl planlarda güncelleme çalışmaları yapmak
Plan dönemi sonuna kadar imar planı değişiklik taleplerini % 20 azaltmak
Kent Bilgi sistemini kurmak
Şehir planları öngörülerimizin %20’sini 2012 yılı sonuna kadar gerçekleşmesini sağlamak
2012 yılı ilk 6 ayı içerisinde imar bilgilerinin elektronik ortama aktarılmasını tamamlamak
Büyükşehir sorumluluğundaki orman köylerinin imar planlarını plan dönemi sonuna kadar
tamamlamak
2011 yılı sonuna kadar 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını tamamlamaları için ilçe
belediyelerine destek vermek
İmar konuları hakkında ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sağlamak
İmar uygulamaları tamamlanan bölgelerde kamulaştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek
İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğunda olanmevzuata aykırı yapıların yapılmasını önleme
ve var olan kaçak yapıları çözüme kavuşturma çalışmalarına destek vererek plan dönemi sonuna
kadar kaçak yapı oranını %20 azaltmak
Kentsel Dönüşüm projelerini plan dönemi sonuna kadar 2 katına çıkarmak
Kentin tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak için çalışmalar yaparak kentin tarihsel
zenginliklerini turizme kazandırmak
Planlar üzerindeki sosyal donatı alanlarının halka kazandırılmasını sağlamak
Numarataj çalışmalarını sürdürmek
Kentsel tasarım projeleri hazırlayarak ve imar planlarına estetik zorunluluklar getirerek
belediyemizin estetik anlayışını tüm ana cadde ve bulvarlara yansıtmak
Büyükşehir sorumluluğundaki tüm yerleşim birimlerinin halihazır haritalarını tamamlamak

Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus
yoğunluğunu da dikkate alarak, planlı,
akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir
ulaşım ağının sürekliliğini sağlamak.

Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun,
standartları yüksek, kaliteli ve üstyapı ile
uyumlu, güvenli, sağlıklı ve modern kent
altyapımızın bu özelliklerini gelecekte de
korumasını sağlayacak yatırımlar yapmak.

Su kayıp ve kaçak oranını plan dönemi sonuna kadar %20 azaltmak
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Sınırlarımızdaki tüm yerleşim birimlerinin kanalizasyon ve içme suyu teminini sürdürmek
Çatalan Baraj Havzasını koruyucu önlemler almak
2012 yılı sonuna kadarAYKOME’yi tamamıyla etkin hale getirerek tüm kamu kurumları
ve ilçe belediyelerinin altyapı konusundaki yatırım ve işletme faaliyetlerinde koordinasyonu
sağlamak
Plan dönemi sonuna kadar yeraltı şebekelerinin detaylı projelerinin yer aldığı ve tüm
kontrollerin elektronik ortamda yürütülebildiği bir otomasyon sistemini kurmak.
Ucuz ve çevreci enerji kaynaklarını halkın kullanımına sunmak ve bu konuda özendirici
çalışmalar yapmak
Hizmetler ile ilgili bina ve tesislerin yapım, bakım, onarım faaliyetlerini sürdürmek
Tarım, park ve bahçe sulamaları için alternatif su kaynaklarının kullanımı konusunda
çalışmalar yapmak
Plan dönemi sonuna kadar şebekelerin % 25’inde yağmur suyu ile atık su kanalizasyon
ayrımını tamamlamak

Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yol, kaldırım ve orta refüj düzenlemelerini
sürdürmek
Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde traﬁk işareti çalışmalarını sürdürmek
Ulaşım Master Planını stratejik plan dönemi içerisinde tamamlamak
2014 yılı sonuna kadar şehir içi herhangi iki yerleşim birimi merkezi arası maksimum
ulaşım süresini %15 azaltmak
Şehir içi traﬁk kazalarını plan dönemi sonuna kadar %20 oranında azaltmak
Toplu taşıma hizmetini kentin bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve sürdürmek
UKOME’nin etkin çalışmasını sağlamak
Otogar hizmetlerinin etkinliğini artırmak
2012 yılı sonuna kadar caddelerin %70’ini engelli dostu haline getirmek
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Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak, çevre
ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda çevre ve
ekolojik denge bilinci oluşturmak.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Kişi başına düşen yeşil alan miktarını plan dönemi sonuna kadar %5 artırmak
Atık yönetimi konusunda AB standartlarına ulaşmak
Çevre ve insan sağlığı konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak
Sorumluluk alanlarımızda temizlik faaliyetlerini sürdürmek
Veterinerlik ve hayvan barınağı hizmetlerini sürdürmek
Plan dönemi sonuna kadar bitkilendirme faaliyetlerinde estetik anlayışa sadık kalınarak
verimliliği %30 artırmak
Sorumluluk alanlarında peyzaj çalışmalarını sürdürmek
Hava ve gürültü kirliliklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak
Çevre ve insan sağlığını tehdit eden işletmelerin zararlı etkilerini asgari düzeye çekecek
faaliyetlerde bulunmak
Geri dönüşüm faaliyetlerinin artmasını sağlamak
Yenilenebilir enerji kullanımı ve üretimi konusunda özendirici çalışmalar yapmak
Halk sağlığını ve kentin ortak çıkarlarını en üst hedef olarak benimsemiş zabıta hizmetlerinin
etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek
Plan dönemi sonuna kadar belediyemizce ruhsat verilmesi gereken işyerlerinin tamamını
etkin ve verimli çalışmasını sürdürmek
Mezbahanede AB standartlarını yakalamak için çalışmalar yapmak
5.15. Yeşil alan ve rekreasyon alanlarının bakım, onarım ve iyileştirme faaliyetlerini sürdürmek

Plan dönemi sonuna kadar halkın kültürel etkinliklere katılımını %20 oranında artırmak
Kent kültürü ve kentlilik bilincini geliştirmeye yönelik projeler üretmek

KÜLTÜR VE TURİZM

Şehirde yapılan her türlü kültür ve sanat organizasyonuna verilen desteği sürdürmek
Kültür ve sanat tesisi olanaklarımızı artırmak
Mevcut kültürel ve sanatsal aktivitelerimizi sürdürmek
Kültürel ve sanatsal aktivitelerin halkın her kesimi tarafından ulaşılabilirliğini artırmak
Sanat eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak
Kentin yurtiçinde ve uluslararası alanda tarihi, kültürel ve sanatsal yönleri ile tanıtımını
yaparak, halkı turizm konusunda bilinçlendirerek, turizme uygun her türlü zenginliğimizin
etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak
Kültürel, sanatsal faaliyetlerin ve turistik etkinliklerin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar
%20 artırmak

SPORTİF FAALİYETLER

Var olan çeşitli ticari pazar yerlerinin yöreye ve kent kültürüne özgü şekilde, turistlere hitap
edecek şekilde tasarım ve düzenlenmesini yapmak
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Spor tesislerimizin sayısını plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak
Spor tesislerimizin çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %8 artırmak
Amatör spor kulüplerine verdiğimiz desteği plan dönemi sonuna kadar %10 artırmak
Sportif eğitimlerimize katılımcı sayısını plan dönemi sonuna kadar %15 artırmak
Sportif organizasyonlara desteğimizi sürdürmek
Düzenlediğimiz sportif organizasyon sayısını 2013 yılı sonuna kadar %10 artırmak
Amatör sporlara ilgiyi artırmak, spor faaliyetlerini halk geneline yaymak ve halkı spor
konusunda bilinçlendirmek
Sportif turizm açısından önem arz eden ve kentin coğraﬁk yapısına uygun spor dallarının şehir
genelinde benimsenmesi için özendirici çalışmalar yapmak
Lisanslı sporcu ve milli takıma gönderilen sporcu sayısının il genelinde her branşta arttırılması
için çalışmalar yapmak
Spor tesislerimizde vermiş olduğumuz sağlık hizmetlerini sürdürmek
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Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde,
hayatın normal yaşam standartlarından mahrum
olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve
beklentilerini karşılamaya çalışmak

Plan dönemi sonuna sonuna kadar mülkiyeti belediyemize ait mezarlık bilgilerinin % 40 ‘ ını
kapsayacak şekilde mezarlık bilgi sistemi kurulacak
Sorumluluk alanımızdaki tüm mezarlıkların % 60’ını kayıt ve kontrol altına almak
Mezarlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak sorunsuz ve beklentilere cevap verecek deﬁn
hizmetleri sunmak
Toplu organizasyonlarla sosyal hizmet sunumlarımızda çeşitlilik ve katılımı artırmak
Dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetleri sürdürmek
Her türlü kullanılmış eşyanın yoksullara dağıtımı, ihraç fazlası - talep fazlası sebze - meyve, giysi
gibi çeşitli ürünlerin ihtiyacı olanlara ulaştırılmasında koordinatörlük hizmetleri sunmak
Kullanılan ve kullanılabilecek olan sosyal hizmet araçlarının etkinlik ve verimlilik analizlerini
yaparak fayda - maliyet açısından optimum araçları 2013 yılı sonuna kadar belirlemek
Engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak etkili ve işlevsel kent düzenlemeleri ve yardımlar yapmak
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B.TEMEL POL T KALAR ve ÖNCEL KLER

IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri
HEDEF 1.17. Ulusal ve Uluslar arası fon
kaynakları için 2010 yılından itibaren yılda
en az iki adet proje üretmek
HEDEF 1.18. Kurum hekimliğimizin
etkinliğini artırmak
HEDEF 1.19. Belediyemize ait atıl
gayrimenkullerin
ekonomiye
kazandırılmasını sağlamak
HEDEF 1.20. 2012 yılı sonuna kadar her
şube birimimizde ileri düzeyde yabancı dil
bilen en az bir personel olmasını sağlamak
HEDEF 1.21. Önde gelen yabancı
belediyelerin işleyiş yapısının araştırılması,
rapor edilmesi, buna uygun değişimlerin
yapılması amacıyla bir komisyon kurarak
gerekli değişimleri 2013 yılı sonuna kadar
tamamlamak
HEDEF 1.22. Hizmet birimlerimizin kendi
faaliyet alanlarını ilgilendiren her türlü
mevzuat değişim tarihinden itibaren en geç
1 ay içinde konu ile ilgili birim içi durum
değerlendirme toplantıları düzenlenmesini
sağlamak
HEDEF 1.23. Değişen çevresel etkilere ve
yasal mevzuatlara uyumun sürekliliği adına
her iki senede bir birimleri norm kadro
esaslarına uygun olarak ihdas, birleştirme
ve iptal işlemlerini yeniden gözden
geçirmek
HEDEF 1.24. Bütün hizmet üretim süreç
uzunluklarının,
İçişleri
Bakanlığı
tarafından oluşturulacak kamu hizmet
standartlarına uygunluğunu sağlayacak
değişimleri yapmak
HEDEF 1.25. Kent Konseyi ve YG21
çalışmaları etkinleştirilerek önerilerinin
değerlendirilmesini sağlamak
HEDEF 1.26. İleriye dönük ihtiyaç planı
yapma uygulamasını 2012 yılı ikinci 6 ayı
içerisinde hayata geçirmek
HEDEF 1.27. Belediye ile ilgili gerekli
tüm istatistiksel bilgileri 2011 yılı itibariyle
elektronik ortamda tutmaya başlamak
HEDEF 1.28. 2011 yılı içinde belediyenin
tüm hizmet alanları ile ilgili birim içi
analizciler seçilmesi ve birimlerini
ilgilendiren her türlü yeniliğin zamanında
takip edilmesini sağlamak

√

√

√

√

√

√

İş Ortamının İyileştirilmesi
√

Finansal Sistemin Geliştirilmesi
√

√

√

√

√

√

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi
√

√

√

√

√

√

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması
√

Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
√

√

Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi
√

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
√

Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
√

√

√

√

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
√

√

√

√

√

√

√

Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması

√

√

Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması

√

√

√

Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi

√

e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi

√
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Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi

Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi
Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi

Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması

Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması

Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi
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IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri
HEDEF 1.29. Kurum içi performans ve
faaliyet analiz paylaşımı yapmak
HEDEF 1.30. 2012 yılından itibaren
belediye
bütçesinin
dağıtımında
performans programları ve geçmiş dönem
faaliyet raporlarının esas alınmasını
sağlamak
HEDEF 1.31. Stratejik plan dönemi
sonuna kadar bütçe gerçekleşme oranlarını
%90’a çıkarmak
HEDEF 1.32. İç denetim ve ön mali
kontrolü etkinleştirmek
HEDEF 1.33. Yeni gelir kaynakları
yaratılması için çalışmalar yaparak
gelirlerin 2010 yılından itibaren her sene %
15 artmasını sağlamak
HEDEF 1.34. Her birimin harcama
yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin
analitik bütçe ile ilgili hizmet içi eğitiminin
2010 yılı ilk 6 ayı içerisinde yenilenmesini
sağlamak
HEDEF 1.35. İşletme ve İştiraklerimizin
etkinlik ve verimlilikleri artırılarak, bu
alandaki giderleri plan dönemi sonuna
kadar % 20 azaltmak
HEDEF 1.36. Kurum içi kaynaşma ve
sosyal faaliyetleri artırıcı çalışmalar
yapmak
HEDEF 1.37. Birimler arası bilgilendirme
gereksinimlerini karşılamak ve ilçe
belediyeleri ile hizmet planları konusunda
koordinasyonu sağlamak adına
bir
Bilgilendirme ve İletişim Birimi’ni 2011
yılı sonuna kadar kurmak
HEDEF 1.38. 2011 yılı sonuna kadar
personelin performans değerlendirmesini
yapacak bir sistem oluşturmak
HEDEF 1.39. Ulusal yargı ağı projesine
uyumluluğu sürdürmek
HEDEF 1.40. Tüm faaliyetlerin hukuka
uygunluğunu sağlamak
HEDEF
1.41.
Yargıda
haklı
menfaatlerimizi en iyi şekilde savunmak
HEDEF 1.42. Belediye hizmetlerini en iyi
şekilde sürdürmek
HEDEF
1.43.
Stratejik
Plan
doğrultusunda kurumu sevk ve idare etmek

√

√

√

√

√

√

√

İş Ortamının İyileştirilmesi
√

√

√

√

√

√

Finansal Sistemin Geliştirilmesi
√

√

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi
√

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması
√

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
√

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
√

√

√

√

√

√

√

Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması

√

Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması

√

√

√

Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi

√

√

√

e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi

√
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Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi

Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi
Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması

Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi

Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması

Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması

Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi
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STRATEJİK ALAN 2: KENTLEŞME VE İMAR
STRATEJİK AMAÇ 2: Tarihi doku ve çevreye saygılı, sosyal donatı alanlarının her kentli için rahat erişilebildiği, kentsel tasarım ve jeolojik
yapıya uygun yerleşim planlamaları yapmak.

IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri

HEDEF 2.1. 2011 yılından itibaren
yerleşim birimlerinin imar takibinde
elektronik araçları kullanmak
HEDEF 2.2. Kent gelişimine paralel
olarak her yıl planlarda güncelleme
çalışmaları yapmak
HEDEF 2.3. Plan dönemi sonuna kadar
imar planı değişiklik taleplerini % 20
azaltmak
HEDEF 2.4. Kent Bilgi sistemini kurmak
HEDEF
2.5.
Şehir
planları
öngörülerimizin %20’sini 2012 yılı sonuna
kadar gerçekleşmesini sağlamak
HEDEF 2.6. 2012 yılı ilk 6 ayı içerisinde
imar bilgilerinin elektronik ortama
aktarılmasını tamamlamak

HEDEF
2.7.
Büyükşehir
sorumluluğundaki orman köylerinin imar
planlarını plan dönemi sonuna kadar
tamamlamak
HEDEF 2.8. 2011 yılı sonuna kadar
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını
tamamlamaları için ilçe belediyelerine
destek vermek
HEDEF 2.9. İmar konuları hakkında ilgili
tüm kurumlarla koordinasyonu sağlamak

HEDEF
2.10.
İmar
uygulamaları
tamamlanan bölgelerde kamulaştırma
faaliyetlerini gerçekleştirmek
HEDEF 2.11. İlçe belediyelerinin görev ve
sorumluluğunda
olanmevzuata
aykırı
yapıların yapılmasını önleme ve var olan
kaçak yapıları çözüme kavuşturma
çalışmalarına destek vererek plan dönemi
sonuna kadar kaçak yapı oranını %20
azaltmak
HEDEF
2.12.
Kentsel
Dönüşüm
projelerini plan dönemi sonuna kadar 2
katına çıkarmak
HEDEF 2.13. Kentin tarihi dokusunu
korumak ve yaşatmak için çalışmalar
yaparak kentin tarihsel zenginliklerini
turizme kazandırmak
HEDEF 2.14. Planlar üzerindeki sosyal
donatı alanlarının halka kazandırılmasını
sağlamak
HEDEF 2.15. Numarataj çalışmalarını
sürdürmek

√
√

√

Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi
İş Ortamının İyileştirilmesi

√

Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması
Finansal Sistemin Geliştirilmesi
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi
√

√

√

√

√

√

√

Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi

√

√

√

√

√

√

√

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması
Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi
Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması

√

√

√

√

√

√

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi

√

√

√

√

√

Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması

√

√

Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması
√

√

√

Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması
Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
√

√

e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi
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2013 YILI FAALİYET RAPORU

STRATEJİK ALAN 3: ALTYAPI HİZMETLERİ
STRATEJİK AMAÇ 3: Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, standartları yüksek, kaliteli ve üstyapı ile
uyumlu, güvenli, sağlıklı ve modern kent altyapımızın bu özelliklerini gelecekte de korumasını sağlayacak
yatırımlar yapmak.

IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri

HEDEF 2.16. Kentsel tasarım projeleri
hazırlayarak ve imar planlarına estetik
zorunluluklar getirerek belediyemizin
estetik anlayışını tüm ana cadde ve
bulvarlara yansıtmak
HEDEF
2.17.
Büyükşehir
sorumluluğundaki
tüm
yerleşim
birimlerinin
halihazır
haritalarını
tamamlamak
HEDEF 3.1. Su kayıp ve kaçak oranını
plan dönemi sonuna kadar %20 azaltmak
HEDEF 3.2. Sınırlarımızdaki tüm yerleşim
birimlerinin kanalizasyon ve içme suyu
teminini sürdürmek
HEDEF 3.3. Çatalan Baraj Havzasını
koruyucu önlemler almak
HEDEF
3.4.
2012
yılı
sonuna
kadarAYKOME’yi tamamıyla etkin hale
getirerek tüm kamu kurumları ve ilçe
belediyelerinin altyapı konusundaki yatırım
ve işletme faaliyetlerinde koordinasyonu
sağlamak
HEDEF 3.5. Plan dönemi sonuna kadar
yeraltı şebekelerinin detaylı projelerinin
yer aldığı ve tüm kontrollerin elektronik
ortamda yürütülebildiği bir otomasyon
sistemini kurmak.

HEDEF 3.6. Ucuz ve çevreci enerji
kaynaklarını halkın kullanımına sunmak ve
bu konuda özendirici çalışmalar yapmak

HEDEF 3.7. Hizmetler ile ilgili bina ve
tesislerin
yapım,
bakım,
onarım
faaliyetlerini sürdürmek

HEDEF 3.8. Tarım, park ve bahçe
sulamaları için alternatif su kaynaklarının
kullanımı konusunda çalışmalar yapmak

HEDEF 3.9. Plan dönemi sonuna kadar
şebekelerin % 25’inde yağmur suyu ile atık
su kanalizasyon ayrımını tamamlamak

√

Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi

√

İş Ortamının İyileştirilmesi

√

√

√

Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması
Finansal Sistemin Geliştirilmesi

√

√

√

√

√

Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi

√

√

√

√

√

√

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi

√
√

√

√

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması

√

Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması
Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi
Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması
√

√

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi

√

√

√

√

Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması
Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması
Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması
Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi

www.adana.bel.com.tr

42
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STRATEJİK ALAN 5: ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

STRATEJİK ALAN 4: ULAŞIM HİZMETLERİ

STRATEJİK AMAÇ 5: Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin
gereklerine uygun olarak, çevre ve insan sağlığını korumak,
bu konuda kamuoyunda çevre ve ekolojik denge bilinci
oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 4: Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu da
dikkate alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağının
sürekliliğini sağlamak.

IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri

HEDEF 4.1. Sorumluluk alanlarındaki
bölgelerde yol, kaldırım ve orta refüj
düzenlemelerini sürdürmek

hizmetlerinin

HEDEF 4.2. Sorumluluk alanlarındaki
bölgelerde traﬁk işareti çalışmalarını
sürdürmek
HEDEF 4.3. Ulaşım Master Planını
stratejik
plan
dönemi
içerisinde
tamamlamak
HEDEF 4.4. 2014 yılı sonuna kadar şehir
içi herhangi iki yerleşim birimi merkezi
arası maksimum ulaşım süresini %15
azaltmak
HEDEF 4.5. Şehir içi traﬁk kazalarını plan
dönemi sonuna kadar %20 oranında
azaltmak
HEDEF 4.6. Toplu taşıma hizmetini kentin
bütününe dengeli bir şekilde yaymak ve
sürdürmek
HEDEF
4.7.
UKOME’nin
etkin
çalışmasını sağlamak

HEDEF
4.8. Otogar
etkinliğini artırmak

HEDEF 4.9. 2012 yılı sonuna kadar
caddelerin %70’ini engelli dostu haline
getirmek
HEDEF 5.1. Kişi başına düşen yeşil alan
miktarını plan dönemi sonuna kadar %5
artırmak
HEDEF 5.2. Atık yönetimi konusunda AB
standartlarına ulaşmak
HEDEF 5.3. Çevre ve insan sağlığı
konusunda eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları yapmak
HEDEF 5.4. Sorumluluk alanlarımızda
temizlik faaliyetlerini sürdürmek
HEDEF 5.5. Veterinerlik ve hayvan
barınağı hizmetlerini sürdürmek
HEDEF 5.6. Plan dönemi sonuna kadar
bitkilendirme
faaliyetlerinde
estetik
anlayışa sadık kalınarak verimliliği %30
artırmak
HEDEF 5.7. Sorumluluk alanlarında
peyzaj çalışmalarını sürdürmek
HEDEF 5.8. Hava ve gürültü kirliliklerini
azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak

Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi
İş Ortamının İyileştirilmesi
Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması
Finansal Sistemin Geliştirilmesi

√

√

√

√

√

√

√

Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi

√

√

√

√

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi

√

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması
Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi
√

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi
Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması
Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
√

Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması
Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması

√

Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması
Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi
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STRATEJİK ALAN 7: SPORTİF FAALİYETLER
STRATEJİK AMAÇ 7: Halkın yaşam kalitesini yükselten sportif faaliyetleri kent geneline
yaymak, halka benimsetmek ve tüm amatör spor kulüplerine gerekli desteği vermek.

IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri

HEDEF 6.8. Kentin yurtiçinde ve
uluslararası alanda tarihi, kültürel ve
sanatsal yönleri ile tanıtımını yaparak,
halkı turizm konusunda bilinçlendirerek,
turizme uygun her türlü zenginliğimizin
etkin kullanımı ve korunmasını sağlamak
HEDEF
6.9.
Kültürel,
sanatsal
faaliyetlerin ve turistik etkinliklerin
çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %20
artırmak
HEDEF 6.10. Var olan çeşitli ticari pazar
yerlerinin yöreye ve kent kültürüne özgü
şekilde, turistlere hitap edecek şekilde
tasarım ve düzenlenmesini yapmak
HEDEF 7.1. Spor tesislerimizin sayısını
plan dönemi sonuna kadar %20 artırmak
HEDEF
7.2.
Spor
tesislerimizin
çeşitliliğini plan dönemi sonuna kadar %8
artırmak
HEDEF 7.3. Amatör spor kulüplerine
verdiğimiz desteği plan dönemi sonuna
kadar %10 artırmak
HEDEF 7.4. Sportif eğitimlerimize
katılımcı sayısını plan dönemi sonuna
kadar %15 artırmak
HEDEF 7.5. Sportif organizasyonlara
desteğimizi sürdürmek

HEDEF 7.6. Düzenlediğimiz sportif
organizasyon sayısını 2013 yılı sonuna
kadar %10 artırmak
HEDEF 7.7. Amatör sporlara ilgiyi
artırmak, spor faaliyetlerini halk geneline
yaymak ve halkı spor konusunda
bilinçlendirmek
HEDEF 7.8. Sportif turizm açısından
önem arz eden ve kentin coğraﬁk yapısına
uygun spor dallarının şehir genelinde
benimsenmesi için özendirici çalışmalar
yapmak

HEDEF 7.9. Lisanslı sporcu ve milli
takıma gönderilen sporcu sayısının il
genelinde her branşta arttırılması için
çalışmalar yapmak

HEDEF 7.10. Spor tesislerimizde vermiş
olduğumuz sağlık hizmetlerini sürdürmek

Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi
İş Ortamının İyileştirilmesi
Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması
Finansal Sistemin Geliştirilmesi
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi
Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi
Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması
Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi
√

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

√

Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi
Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi
Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması
Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması
Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması
Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi
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STRATEJİK ALAN 9: DOĞAL AFETLER VE
ARAMA KURTARMA

STRATEJİK ALAN 8: SOSYAL HİZMETLER

STRATEJİK AMAÇ 9: Şehrin karşılaşma ihtimali
STRATEJİK AMAÇ 8: Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde, hayatını
yüksek doğal afetler için senaryolar hazırlayıp, herhangi normal yaşam standartlarından mahrum olarak sürdüren vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve
bir doğal veya insan kaynaklı afet anında şehir hayatını
beklentilerini karşılamaya çalışmak.
normale döndürecek girişimleri yapabilmek için sürekli
hazır halde olmak.

IX. Kalkınma Planı Hedeﬂeri

2012 Yılı Performans Hedeﬂeri

HEDEF 8.1. Plan dönemi sonuna kadar
mülkiyeti belediyemize ait mezarlık
bilgilerinin %40’ını kapsayacak şekilde
mezarlık bilgi sistemi kurmak
HEDEF 8.2. Sorumluluk alanımızdaki tüm
mezarlıkların %60’ını kayıt ve kontrol
altına almak
HEDEF 8.3. Mezarlık hizmetlerinin
etkinliğini
artırarak
sorunsuz
ve
beklentilere cevap verecek deﬁn hizmetleri
sunmak
HEDEF 8.4. Toplu organizasyonlarla
sosyal hizmet sunumlarımızda çeşitlilik ve
katılımı artırmak
HEDEF 8.5. Dezavantajlı gruplara yönelik
faaliyetleri sürdürmek
HEDEF 8.6. Her türlü kullanılmış eşyanın
yoksullara dağıtımı, ihraç fazlası-talep
fazlası sebze-meyve, giysi gibi çeşitli
ürünlerin ihtiyacı olanlara ulaştırılmasında
koordinatörlük hizmetleri sunmak

HEDEF 8.7. Kullanılan ve kullanılabilecek
olan sosyal hizmet araçlarının etkinlik ve
verimlilik analizlerini yaparak faydamaliyet açısından optimum araçları 2013
yılı sonuna kadar belirlemek

HEDEF 8.8. Engellilerin yaşamlarını
kolaylaştıracak etkili ve işlevsel kent
düzenlemeleri ve yardımlar yapmak
HEDEF 9.1. İtfaiye hizmetlerimizde AB
standartlarını yakalamak

HEDEF 9.2.AKOM’u işler hale getirmek

HEDEF 9.3. 7126 Sayılı Sivil Savunma
Kanunu’nda yer alan plan ve görevleri
yapmayı sürdürmek

HEDEF 9.4. Doğal afetler ve arama
kurtarma
konusunda
halkın
bilinçlendirilmesi ve gönüllü faaliyetlere
katılımını sağlamak

HEDEF 9.5. CAN-KUR’u güçlendirmek

Makroekonomik istikrarın Kalıcı
Hale Getirilmesi
İş Ortamının İyileştirilmesi
Ekonomide Kayıtdışılığın
Azaltılması
Finansal Sistemin Geliştirilmesi
Enerji ve Ulaştırma Altyapısının
Geliştirilmesi
√

Çevrenin Korunması ve Kentsel
Altyapının Geliştirilmesi

√

√

√

√

√

Ar-Ge ve Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Yaygınlaştırılması
Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi
Sanayi ve Hizmetlerinde Katma
Değerli Üretim Yapısına Geçişin
Sağlanması
İşgücü Piyasasının Geliştirilmesi
Eğitimin İşgücü Talebine
Duyarlılığının Artırılması
Aktif İşgücü Politikalarının
Geliştirilmesi

√

√

Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi

√

√

√

√

√

√

Sağlık Sisteminin Etkinleştirilmesi

Kültürün Korunması, Geliştirilmesi
ve Toplumsal Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Bölgesel Gelişme Politikasının
Merkezi Düzeyde Etkinleştirilmesi

√

√

√

√

Gelir Dağılımının İyileştirilmesi,
Sosyal İçerme ve Yoksullukla
Mücadele
Sosyal Güvenlik Sisteminin
Etkinliğinin Artırılması

√

Yerel Dinamiklere ve İçsel
Potansiyele Dayalı Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde Kurumsal
Kapasitenin Artırılması
Kırsal Kesimde Kalkınmanın
Sağlanması
Kurumlar Arası Yetki ve
Sorumlulukların
Rasyonelleştirilmesi
Politika Oluşturma ve Uygulama
Kapasitesinin Artırılması

√

Kamu Kesiminde İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi
√

e-devlet Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması ve
Etkinleştirilmesi
Adalet Sisteminin İyileştirilmesi
Güvenlik Hizmetlerinin
Etkinleştirilmesi
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III. FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER
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2013 YILI LLER BANKASI PAYI GEL RLER TABLOSU

www.adana.bel.com.tr

51

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI LLER BANKASI PAYI GEL RLER

www.adana.bel.com.tr

52

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI MAL YE BAKANLI I BÜYÜK EH R BELED YE PAYI
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ADANA BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI B LANÇOSU

www.adana.bel.com.tr

54

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

www.adana.bel.com.tr

55

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

ADANA BÜYÜK EH R BELED YES 2013 YILI M ZANI:

www.adana.bel.com.tr

56
6

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

www.adana.bel.com.tr

57
6

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

www.adana.bel.com.tr

58
6

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

www.adana.bel.com.tr

59
6

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

2. Temel Mal Tablolara l k n Aç klamalar
2013 Mal Y l Harcama dönem m zde kaynaklar n etk n kullan m le bütçe
denkl
sa lanmaya çal lm t r. Adana Büyük eh r Beled yes 'n n 2013
y l ndak net gel r 523.436.165,93 TL'd r. Mal ye Bakanl ndan gelen 2013 Mal
Y l Büyük eh r Pay 244.249,355,78 TL olup, 98.596.230,15 TL's borca kes lerek
kalan tutar 145.653.125,63 TL'd r. 2013 Mal Y l ller Bankas pay
109.789.840,95 TL'd r.
Bütçe Gel rler n n tahakkuk durumuna bak ld nda 2013 y l toplam tahakkuk
m ktar 536.850.606,50 TL'd r. Tahs lat m ktarlar le kar la t r ld nda
tahakkuk tahs lat oran % 97,50 olarak hesaplanm t r.

2013 y l bütçes 672.000.000,00 TL olup, bütçe gerçekle mes 616.763.152,45 TL'd r. Bütçe gerçekle me oran % 91,78'd r.
Gerçekle en bütçe ç nde personel g derler ne ayr lan pay %21,79 olurken, sosyal güvenl k g derler n n pay %3,53, mal ve
h zmet al mlar na ayr lan pay se %42,81'd r.

3. Mal Denet m Sonuçlar
2013 Mal Y l dönem çer s nde;
Mecl s Denet m Kom syonunca 2012 Mal Y l hesap ve lemler ne a t gel r ve g der evraklar , hesap ve lemler
ncelenm t r. Yap lan denet m sonucunda tüm lemler n Kanun, Tüzük ve Yönetmel klere uygun oldu u bel rlenm t r.
Da re Ba kanl m zca Denet m Kom syonu Raporunda bel rt len öner ler ve tavs yeler lg l harcama b r mler ne üst yaz le
gönder lm t r.
Say tay Ba kanl denetç ler ne 2013 Mal Y l düzenl l k denet m ne esas ncelenmek üzere d j tal ortamda yevm ye defter
ve mal tablolar gönder lm t r.
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B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

STRATEJİK ALAN 1. KURUMSAL YAPI
STRATEJİK
AMAÇ

1

Ka lımcılık ilkesi ve personel
memnuniye ni öne alan yöne m
şeklini oluşturmak

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Hedef
1.1

Plan dönem sonuna kadar n tel kl
personel say s n %20 art rmak

B r mler n personel ht yac bel rlenm

ve ht yaca uygun olarak talepler de erlend r lm t r. Kamu Kurum ve

Kurulu lar ndan bu dönem çer s nde Ba kanl

m za Memur statüsünde 67 memur personel n nak l gel

atama le 90 memur tay n ed lm , 23 sözle mel personel al m

lemler , aç ktan

lemler yap lm olup, sözle mel personellerden 22 k

kadroya geçm t r. 2 sözle mel personel n akd fes h olmu tur.

Personeller m z

Hedef
1.2

Her y l çal anlar n %20's n n h zmet
ç e t m almas n sa lamak

Rapor döneminde belir len konularda hizmet içi eği m düzenlenmiş r.10.05.2013 tar h nde 28512 say l

Güvenl

uzmanlar n n görev yetk , sorumluluk ve e t mler hakk nda yönetmel k le lg l B lg lend rme toplant s düzenlenm t r.
16-17-18 May s 2013 tar hler aras nda ALO 153 Ça r Merkez Personeller , Halkla l k ler Personeller ve Yen ba layan
Engell Personellere

 K sel Gel m
 Büyük eh r Beled yes Görev ve sorumluluklar
 lçe Beled yeler Görev ve sorumluluklar
 lçe Beled yeler ve Büyük eh r Beled yeler n n Görev payla m
 D er Kamu Kurum ve Kurulu lar le görev payla m
 Görev Alan m za g rmeyen konularda vatanda n kna ed lmes konular nda h zmet ç e t m ver lm t r
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30.09.2013-01.10.2013 tar hler aras nda yen göreve ba layan zab ta personeller ne Zab tan n görev ve yetk ler ,
Kabahatler Kanunu konulu oryantasyon e t m düzenlenm t r.
09.10.2013 tar h nde Stajyer Ö renc lere Kamu Kurum ve Kurulu lar nda uyulmas gereken kurallar hakk nda H zmet ç
E t m düzenlenm t r.
09.10.2013-10.10.2013 tar hler aras nda yen göreve ba layan zab ta personeller ne 657 say l Devlet Memurlar Kanunun
çerçeves nde oryantasyon e t m düzenlenm t r.
30.10.2013-31.10.2013 tar hler aras nda yen göreve ba layan Zab ta Personeller ne Halkla l k ler konulu oryantasyon
e t m düzenlenm t r.
23 Ek m 2013-18,19,20,25,26,27 Kas m 2013-02,03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25,30 Aral k 2013 tar hler nde
Güvenl



Sa l

hususunda;
sa l

ve güvenl

genel prens pler

 Çal anlar n yasal hak ve yükümlülükler
 Ac l durum planlar
 K sel koruyucu donan mlar (kkd) kullan m ve kullan m zorunlulu u
 Sa l k ve güvenl k aretler
 Çevre konular
 Mevzuat e t m
 R sk de erlend rme konular nda h zmet ç e t m ver lm t r
23-24Aral k 2013 tar hler aras nda;

 Devlet Memuru kadrosuna geç r len sözle mel personeller n memur kadrosuna geçmeler sebeb yle haklar
sorumluluklar ve yükümlülükler ,

 Yaz ma Kurallar konular nda h zmet ç e t m ver lm t r
30-31 Ek m 2013 tar hler aras nda 2 gün zab ta personeller ne Halkla l k ler konulu
Oryantasyon E t m düzenlenm t r.
Engell Aday Memur olarak atananlara 04.11.2013-15.11.2013 tar hler aras nda Temel E t m ver lm t r.
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Süreç
a Yönet m S stem n n Kurulmas çal malar kapsam nda lg l b r mler n z n kat l m le

 4734 Say l ve 4735 Say l Kamu hale Kanunu ve Kamu hale Sözle mes Kanunu,
 Do rudan Tem n lemler ,
 Harcama Belgeler Yönetmel ,
 Ön Ödeme, Avans ve Yolluklar,
 Ta n r-Ta nmaz Mal Yönetmel

ve Muhasebele t r lmes ,

 Amort sman Hesaplar ,
 Gel r lemler ,
 2886 Say l Kanun, Kamu Zararlar Harcama Yetk l ler ve Gerçekle t rme Yetk l ler Görev ve Sorumluluklar ,
 Dönem ba ve Dönem Sonu lemler ,
 Hassas Görevler, Yetk Devr , Prosedür Yönet m ,
 R sk Anal z ,
 5018 Say l Kanun,
 ç Kontrol Denet m konular nda h zmet ç e t m gerçekle t r lm t r.
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Hedef
1.3

2012 y l sonuna kadar h zmet araçlar n n
ver ml l n %20 art rmak

let m mal yet en ekonom k, en ver ml , tüm ht yaçlara cevap vereb len modern b r Mak ne Araç park olu turmak
hede enm t r. Buna st naden geçm y llarda gerekl hurdaya ay rma lemler gerçekle t r lm , let m mal yet yüksek
ve ekonom k olmayan araçlar n h zmetten çek lm t r. Rapor dönem nde:

 5 adet Damperl T r Dorse
 20 Adet Çöp Transfer Römorku
 9 Adet Golf Arabas
 1 Adet Neh r Tem zleme Arac Mak ne Park m za dah l ed lm t r.
Ya l ve engell vatanda lar m z n kab r z yaretler h zmetler nde kullan lmak üzere 2012 y l nda al nan 2 adet golf t p araca
lave olarak, rapor dönem nde 7 adet golf arac m z DMO kanal yla al narak 6 aded mezarl klarda 1 aded zab ta
h zmetler nde kullan lmak üzere Say n Ba kan m z n kat ld

törenle lg l b r mler ne tesl m ed lm t r.

Ya l ve engell vatanda lar m z n kab r z yaretler h zmetler nde kullan lmak üzere 2012 y l nda al nan 2 adet golf t p araca
lave olarak, rapor dönem nde 7 adet golf arac m z DMO kanal yla al narak 6 aded mezarl klarda 1 aded zab ta
h zmetler nde kullan lmak üzere Say n Ba kan m z n kat ld törenle lg l b r mler ne tesl m ed lm t r
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4 adet Gondol al narak Seyhan nehr nde vatanda lar m z n h zmet ne sunulmu tur.
M s s Organ ze Sanay Bölges nde Yen atölye B nalar ve dare B nalar
n aat tamamlanm t r. Yen tes se ta nma çal malar devam
etmekted r. Beled yem z son derece modern, 7.000 m2 kapal alana
sah p, son teknoloj ek pmanlar n bulunaca
kavu mu tur. Da re Ba kanl

atölye b nalar na

m z n tüm tes sler n n ta naca bu bölge

2

yakla k 126.000 m alana sah pt r. Kal te kontroller n yap laca

br

laboratuvar kurulacakt r çal malar devam etmekted r.
M s s Organ ze Sanay Bölges ndek yen

ant ye saham za ta nma

lemler ba lat lm t r. Mevcut ant yem zdek tüm tes sler sökülerek
yen ant ye saham za ta nm t r. Konuyla lg l olarak de montaj-montaj
ler aç k hale yoluyla yap lm t r. Ta nma lem tamamland ktan sonra
esk

ant yem zdek plent tes s , kantar tes s ve tüm hurda malzeme

2014 y l nda aç k hale yoluyla sat lacakt r.
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M s s Organ ze Sanay Bölges nde Yen Atölye b nalar m z n ç donan mlar nda kullan lmak üzere ller Bankas Kred s le
Muhtel f Mak ne ve Teçh zat (Jeneratör, El Aletler , Ölçü aletler , Merkez Ya lama s stem , merkez hava s stem , egzoz gaz
tahl ye s stem , a r kanal ç kr ko s stemler , Last k sökme-takma s stemler , pres mak nes , bas nçl y kama s stemler vb.)
sat n al nm , atölye b nalar ndak yerler ne monte ed lm t r
M s s Organ ze Sanay Bölges ndek yen ant ye saham za ta nma lemler ba lat lm t r. Mevcut ant yem zdek tüm
tes sler sökülerek yen ant ye saham za ta nm t r. Konuyla lg l olarak de montaj-montaj ler aç k hale yoluyla
yap lm t r. Ta nma lem tamamland ktan sonra esk ant yem zdek plent tes s , kantar tes s ve tüm hurda malzeme 2014
y l nda aç k hale yoluyla sat lacakt r.

Atölye ç tem zl nde kullan lmak üzere 1 adet zem n tem zleme arac , atölye ç ar zalarda kullan lmak üzere 1 adet
platform, 1 adet torna ve 1 adet freze mak nes al narak montaj yap lm t r araç al nm t r. Atölye h zmet tes s çal malar
devam etmek olup tamamlanmas yla beled yem z çok modern b r atölye h zmet tes s ne kavu mu olacakt r.

2013 YILI ATÖLYE FAALİYETLERİ

KÜMÜLATİF

1

ATÖLYEDE GÖREVLİ PERSONEL SAYISI

2

AÇILAN TOPLAM İŞ EMRİ SAYISI

5.123

3

ATÖLYE İMKÂNLARI İLE ARIZASI GİDERİLEN İŞ EMRİ SAYISI

3.872

4

DIŞARIDAN HİZMET ALINARAK GİDERİLEN İŞ EMRİ SAYISI

1.251

5

SEYYAR KAYNAK EKİBİ İLE YAPILAN İŞ SAYISI
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Beled yem z sosyal faal yetler nde kullan lmak üzere h zmetten çek len 4 adet otobüs mod ye ed lerek üstü aç k gez
otobüsü olarak d zayn ed lm ve h zmete al nm t r. ehr m zde yap lan sosyal etk nl klere tahs s ed lmekted r.

Ayr ca 2 adet otobüs se bak mdan geç r lerek 1 aded K z lay Ba kanl

na kan toplama arac olarak Protokolle tahs s ed lm ,

1 aded se Beled yem z gez c sa l k ek b h zmetler nde kullan lacakt r.

1 Otobüsümüz Gez c Kütüphane olarak mod ye ed lm t r. Araçta kullan lmak üzere 1 adet d züstü b lg sayar ve 1 adet
yaz c al nm Sosyal amaçl projelerde kullan lmak üzere haz rl klar devam etmekted r.
2 adet otobüsümüzün last k tekerlekl tramvay olarak yap m çal malar na ba lan lm t r.
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Mülk yet Beled yem ze a t 1974 K br s Bar Harekât na kat lm Ç-302 s n f , Ç-314 Kod No.lu ç karma gem s 2012 y l nda
Çatalan Baraj gölünden al nm Balcal ant ye saham za get r lm ve 2013 y l çer s nde bak m onar m devam etm t r.
Gem n n Merkez Park nda haz rlanacak olan platforma 2014 y l nda ta narak serg lenmes hede enmekted r.Güzelyal esk
Alarko ant yes n n bulundu u alanda 70 Ton Motor n ve 15 ton benz n kapas tel yen Akaryak t stasyonumuz yap larak
h zmete g rm t r. Sahada y le t rme çal malar devam etmekted r. Ayr ca ayn alanda Akaryak t tankerler m z n
tart mlar n n yap laca 80 ton kapas tel 1 adet kantar ve 1 adet prefabr k kantar dare kulübes yapt r lm t r.

Otobüs Müdürlü ümüzde 96 ton motor n, Balcal ant yem zde 100 ton motor n, Güzelyal stasyonumuzda 74 ton motor n
ve 13 ton benz n olmak üzere 283 ton kapas tel akaryak t stasyonlar m z bulunmaktad r. M s s Plent tes sler m ze ve OSB
Mak ne kmal tes sler m ze 2 adet 100'er ton kapas tel akaryak t stasyonu yap lmas çal malar ba lat lm t r. Bu petrol
stasyonlar n n yap m le motor n stok kapas tem z 350 ton, benz n stok kapas tem z 33 ton olmak üzere toplam 383 tona
ula m olacakt r

2013 YILI AKARYAKIT KULLANIMI TABLOSU
AKARYAKIT CİNSİ

KULLANILAN MİKTAR TUTARI (KDV DAHİL)

Euro Dizel Motorin (Litre)
Kalyak (Kg)
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Litre)
TOPLAM
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Ara stasyonlardan kat at k bertaraf tes sler ne evsel kat at klar n nakl h zmetler nde kullan lmak üzere ller bankas kred s
le 2012 y l nda al nmas hede enen 20 Adet çek c n n DMO'dan sat n alma lemler rapor dönem nde tamamlanm olup,
araçlar Mak ne Park m za dah l ed lm t r
ller Bankas Kred l 14 Adet Çöp Sem Treyler al m
g rm t r.

aç k hale usulü le yap lm olup 2013 y l nda tesl m al narak h zmete

Temizlik işlerinde kullanılmak üzere 4 adet küçük 2 adet büyük olmak üzere toplam 6 adet yol süpürge aracının, İller Bankası
Kredisi ile DMO'dan talebi yapılmış olup, 4 adet küçük Karcher marka yol süpürge aracının sa n alma işlemleri tamamlanarak
2013 yılında Makine Parkımıza dâhil edilmiş r

Ayr ca ller Bankas Kred l 2 adet 8 m2 yol süpürme üst yap s n n monte ed lece 2 adet Mercedes as kamyonun al m ç n
DMO'dan talep yap lm t r. DMO araçlar ad m za tahs s etm t r. Üst yap s ç n haleye ç k lm olup, 27.08.2013 tar h nde
hales yap lm t r. Yol süpürge araçlar n n üst yap montaj lemler tamamlanarak h zmete al nm t r.
5 adet ç ft çeker Man Marka çek c m ze DMO kanal yla 5 adet damper yapt r lm t r böylel kle ta ma kapas tem z artm
olup, ta ma ler m z daha da h zlanm t r.
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Balcal ant yem zden 1 adet prefabr k b na ta narak montaj tamamlanm t r. Bu b na Mak ne Bak m Onar m Atölye e
olarak d zayn ed lerek h zmet araçlar ve mak neler m z n last k, elektr k, motor, ya bak m g b küçük ar za ve bak mlar
burada yap lacakt r. Ayr ca 2 adet bak m kanal yap lm t r. 1 Adet 66 KVA Jeneratör al narak yer ne monte ed lm t r.

Ekonom k sürü tak b , rölant tak b , sürücü performans kontrolü, olas çal nma durumlar nda arac n yer tesp t zaman nda
var tesp t ve güvenl sürü tak b mkan sa layan Araç Tak p ve F lo S stem n n hales yap lm montaj çal malar
tamamlanm lg l da re ba kanl klar na freler ver lm t r. Araç Tak p s stem ne ek olarak Mak neler m z uydudan tak p
s stem kurulmu tur. Rapor dönem nde uygulamaya al nan s stemlerle araç mak ne park n n etk n ve ver ml kullan m
d s pl n sa lanm olacakt r.
Rapor dönem nde 430 arac n fenn muayenes , 321 arac n egzoz gaz ölçümü, 82 adet arac n tra k belges yen leme ve 496
arac n zorunlu tra k s gortalar yapt r lm t r. Beled yem z sorumluluk alan ndak dem r bar yer, kald r m ta , otobüs
duraklar ve reklam panolar na ver len hasarlardan dolay tahs l ed len tutar 37.647,59 TL'd r.

Hedef
1.4

Plan dönem sonuna kadar bütün
da reler n personel memnun yet
ortalamalar n %70'e ç karmak

Adana Büyük eh r Beled yes nde 657 say l yasaya tab olarak çal an personeller n yasal mevzuat çerçeves nde yap lmas
gereken derece kademe lerlemeler yer ne get r lm olup bu kapsamda 400 Yan Ter , 94 D k Ter ayr ca 153 nolu Tebl
uyar nca 45 k n n ter ler yap lm t r.2013 y l çer s nde 1 memur emekl olmu tur.
Beled ye Ba kanl m zda 5510 say l kanunun 4/a f kras uyar nca ç statüsünde çal an personellerden 31' emekl , 1 adet
akd fes h ve 1 adet de vefat olup bunlarla lg l ve lemler y ne zaman nda b t r lm ve sonuçland r lm t r.
ALO 153 Ça r merkez taraf ndan vatanda lar le yap lan görü meler n ses kay tlar n n günlük tak b yap lm , personel
hatalar na an nda müdahale ed lm , personel performans günü gününe de erlend r lm ve ay n ba ar l personeller
ödüllend r lm t r.
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Hedef
1.5

Plan dönemi sonuna kadar gelirlerin
giderleri karşılama oranını %10 ar rmak

5393 Say l Beled yeler Kanunu le 2464 say l Beled ye Gel rler Kanunu, 5216 say l Büyük eh r Beled yeler Yönet m
hakk ndak kanun ve d er kanun-yönetmel klerden kaynaklanan Beled ye gel rler kapsam ndak her türlü verg , res m
harç, h zmete l k n alacak, k ra, para cezalar artl ve arts z ba g b Beled ye alacaklar n n tak p ve tahs l n hukuk
kurallar do rultusunda tak p ed lerek sonuçland r lm t r.

5393 Say l Beled yeler Kanunu le 2464 say l Beled ye Gel rler Kanunu, 5216 say l Büyük eh r Beled yeler Yönet m
hakk ndak kanun ve d er kanun-yönetmel klerden kaynaklanan Beled ye gel rler kapsam ndak her türlü verg , res m
harç, h zmete l k n alacak, k ra, para cezalar artl ve arts z ba g b Beled ye alacaklar n n tak p ve tahs l n hukuk
kurallar do rultusunda tak p ed lerek sonuçland r lm t r.

Tahakkuk ve tahs lat serv sler nde lan ve Reklam Verg s (Yer Tahs s Ücret Dah l)2012 Mal Y l ndan devreden ve rapor
dönem çer s nde olmak üzere toplam 9.789.534,42 TL tahakkuk yap lm olup, toplam tahakkuk tutar ndan 5.024.890,79
tahs lat yap lm t r. Terk nler dü üldükten sonra kalan 4.764.643,63 TL 2014 Mal Y l na tahakkuk art olarak devretm t r.
Ödeme yapmayanlarla lg l 6183 Say l kanun gere nce gerekl lemler yap lm t r.

Yang n S gorta Verg s olarak 2013 Mal Y l çer s nde 423.914,78 TL tahakkuk yap lm olup, bu tahakkuk tutar n n tamam
lg l dönem çer s nde tahs l ed lm t r.
Tahs lat serv s nce k ra gel r olarak 2012 Mal Y l ndan
devreden ve rapor dönem çer s nde yap lanlar ve
vades 2014 y l na sarkanlarda dah l olmak üzere toplam
12.957.332,98 -TL tahakkuk yap lm olup, bu toplam
tahakkuk tutar ndan 10.817.346,62-TL tahs lat
yap lm t r. Terk nler dü üldükten sonra 2014 Mal Y l na
devreden tahakkuk art
tutar 2.139.986,36.-TL'd r.
Ödeme yapmayanlarla lg l alacak ve tahl ye davalar
aç lm t r.
Tahs lat ser v s nce Beled yem z Zab ta Da re
ba kanl nca çe tl nedenlerle mükelle er hakk nda
yazd klar para cezalar gel r olarak 2012 Mal Y l ndan
devreden ve rapor dönem çer s nde olmak üzere
toplam 1.244.789,60.-TL tahakkuk yap lm olup, bu
toplam tahakkuk tutar ndan 327.691,51-TL tahs lat
yap lm t r. Tenz ller dü üldükten sonra 2014 Mal Y l na
devreden tahakkuk art
tutar 917.098,09-TL'd r.
Ödeme yapmayanlarla lg l 6183 Say l kanun
gere nce gerekl lemler yürütülmü tür.
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ehr m z çer s nde toplu ta mac l k h zmet yapan özel halk otobüsü, m n büs ve serv s araçlar na Beled yem zce ruhsat
ver lmekted r. Bahse konu ruhsat ücret nden ve ula t rma h zmetler gel r nden 2012 Mal Y l ndan devreden ve rapor
dönem çer s nde olmak üzere toplam 4.344.777,88-TL toplam tahakkuk yap lm olup, bu tahakkuk tutar ndan
2.351.800,04-TL tahs lat yap lm t r. Terk nler dü üldükten 2014 Mal Y l na devreden tahakkuk art tutar 1.992.977,84TL'd r. Dev r eden bu tahakkuk art n n tamam ehr m z çer s nde toplu ta mac l k h zmet yapan özel halk otobüsü ve
m n büslere a t ruhsat ücretler bedeller d r.
Emlak serv s taraf ndan rapor dönem çer s nde B na, Arsa, Araz verg s olarak 2012 y l ndan devredende dah l olmak üzere
toplam 2.912.333,06 -TL tahakkuk yap lm olup, bu tahakkuk tutar ndan 799.990,29-TL tahs lat yap lm t r. Terk nler
dü üldükten sonra 2014 Mal y l na 2.112.342,87-TL tahakkuk art devred lm t r.
Tahs lat serv s nce d er Çe tl Te ebbüs ve Mülk yet Gel r (Hal Yer Gel r ) olarak 2012 Mal Y l ndan devreden ve rapor
dönem olmak üzere toplam 85.274,19.-TL tahakkuk yap lm olup, bu toplam tahakkuk tutar ndan 21,618,48-TL tahs lat
yap lm t r. 2014 Mal Y l na devreden tahakkuk art tutar 63.655,71.-TL'd r.
Büyük eh r Beled yem ze a t bütün gel rler makbuz kar l nda tahs l
ed lerek (Gelen havaleler dah l olmak üzere) T.C. Merkez Bankas Adana
ubes , T.C Vak ar Bankas Adana ubes ve T.C. Z raat Bankas Adana ve
Beled ye ubeler , Türk ye Halk Bankas Atatürk Bulvar Adana T car
ubeler ve Garant Bankas Hal ubes nezd ndek Beled yem z
hesaplar na kanun süreler ç nde düzenl b r ek lde yat r lm t r.
Beled yem z n tahs lat 2013 Mal Y l dönem çer s nde Nak t, Mahsuben ve gelen havaleler olmak üzere toplam
515.339.637,80.-TL olarak gerçekle m t r.
Rapor dönem çer s nde Beled yem z ad na Türk ye Jokey Kulübü taraf ndan 17.365.736,48-TL E lence Verg s tahakkuk
ett r lm olup, tahakkuk ett r len E lence Verg s n n tamam tahs l ed lm t r. 5216 say l kanunun lg l maddes ne st naden
Nüfus esas na göre Merkez lçe Beled yeler ne gerekl paylar banka arac l le lg l beled yeler n hesaplar na gönder lm t r.
Rapor dönem çer s nde Beled yem z ad na ASK Genel Müdürlü ünce lçe Beled yeler ad na tahs l ett Çevre Tem zl k
Verg s nden ayr lan ve beled yeler nk de dah l olmak üzere toplam 3.005.409,10-TL Çevre Tem zl k Verg s Büyük eh r
Beled ye Pay tahakkuk ett r lm olup, tahakkuk ett r len Çevre Tem zl k Verg s Büyük eh r Beled ye Pay n n tamam tahs l
ed lm t r.

Ha f Rayl Ta ma S stem le lg l Kred Borçlar ;
Haz ne Müste arl na olan ve Uzun Vadel ç Mal Borçlar n 2013 y l çer s nde 51.919.479,63.-TL ödemes yap lm olup
kalan borç bak yes 613.589.261,57-TL.d r. Bu bak yen n 343.517.441,47.-TL's 24/08/2005 tar h ve 2005/1 say l Uzla ma
Kom syonu karar na st naden yen den yap land r lm t r. Kalan borç bak yes n n n, 270.071.820,10.-TL's Haz ne Müste arl
ve Beled yem z aras nda mzalanan kraz Anla mas ndan kaynaklanan borç bak yes d r. kraz anla malar ndan kaynaklanan
borcun ortalama vades se 2018 y l na kadar uzamaktad r.
Adana Haﬁf Raylı Taşıma Sistemi için önceki tarihlerde yurtdışı kreditör kuruluşlardan kullanılan yurtdışı kredileri için rapor
dönemi içerisinde 1.938.724,71.-TL ödemesi yapılmış r. 31/12/2013 tarihli bakiye borç tutarının 235.498.052,83.-TL'si 2. Ek
Krediye ait olup vadesi ortalama 2023 yılına uzamaktadır.
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ller Bankas ndan Kullan lan Kred Borçlar ;
5018 Say l Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu le Mahall dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel
çerçeves nde tutulan muhasebe kay tlar na göre;

nde bel rt len esaslar

ller Bankas ndan 2008 ve 2009 y l nda al nan 70 adet otobüs kred s ç n kullan lan kred n n 31/12/2013 tar h t bar yle
borcu b tm t r. 2013 y l çer s nde 70 adet otobüs kred s ç n 3.154.385,34.-TL ödemes yap lm t r.
2012-2013 y llar nda Emlak Kamula t rma Da re Ba kanl , Mak ne kmal Da re Ba kanl ve Fen ler Da re Ba kanl
h zmetler nde kullan lmak üzere ller Bankas ndan kred kullan lm t r. 2012 Y l dev r bak yes 64.180.634,24 TL olup, 2013
y l çer s nde paylar m za mahsuben 55.374.143,07.-TL ödeme yap lm t r. 31/12/2013 tar h t bar le borç bak yes
110.497.824,03.-TL -TL olup vades ortalama olarak 2018 y l na kadar uzamaktad r.

ADANA BÜYÜK EH R BELED YES BORÇLAR DA ILIMI
Borç Türü

Tutar(TL)

Haz ne Uzla ma

343.517.441,47

Haz ne kraz

270.071.820,10

1.D l m Vades Gelecek Yurtd

Borçlar

235.498.052,83

ller Bankas Kred ler

110.497.824,03

TOPLAM

959.585.138,43

11,52
35,80
24,54

Hazine İkraz

28,14
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1.Dilim Vadesi Gelecek Yurtdışı
Borçları
İller Bankası Kredileri
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Hedef
1.6

Halkla İlişkiler Birimi'nin
faaliyet alanlarını genişletmek

GELEN ÇAĞRI

BİRİME
AKTARILAN
KAYIT

BİRİMDEN
GELEN CEVAP

ÇAĞRI KAYIT
GERİ BİLDİRİM

Beled yem z b r mler ne güvenl ve sa l kl b lg aktar m yap lmak, vatanda n stek
kayet ve talepler n h zl ve etk l b r b ç mde hayata geç reb lmek amac le rapor
dönem çer s nde Haftan n 7 günü 24 saat esas na göre çal an Tra k ve Ça r
Yönet m Merkez (ALO153) hayata geç r lm t r.
Rapor dönem nde ALO 153 ça r merkez taraf ndan toplamda 248.707 adet ça r
k ay t alt na al nm t r. Beled yem z b lg ed nme b r m , B M E R ve
ulas m@adana.bel.tr adres ne gelen toplam 1451 adet e-ma l lg l b r mlere
aktar lm ve gelen cevaplar ça r merkez nce vatanda a let lm t r.
Rapor dönem nde vatanda lar m z n stek ve kayetler do rultusunda daha
detayl çal malara yapab lmek amac le gez c ek pler kurulmu tur. ALO 153 Ça r
Merkez geç c ek pler le vatanda lar m za ba vurular n n çözümü hakk nda
211.648 ger dönü yap larak b lg ver lm t r ve 8802 noktada yer nde ncelemede
bulunulmu tur. Gez c ek p le kâyetler n çözümlenme ve kal te kontrolü
yap lmakta ve kr z anlar nda olaya an nda müdahale ed lmekted r.

200

Çağrı Kayıt Sayısı
132 144 141 143 129

150

100

97

78

50

43

24

8

0

ÇAĞRI MERKEZİ ALINAN KAYIT SAYISI
OCAK

461

ŞUBAT

755
6099

MART

13459

NİSAN

19206

MAYIS

22264

HAZİRAN

27189

TEMMUZ

24342

AĞUSTOS

29696

EYLÜL

32020

EKİM

37900

KASIM

ARALIK

35316
32330

OCAK
17419

ŞUBAT(01-19)
0
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Alınan çağrılar %91 oranında çözüme ulaş rılmış r.
2013 TOPLAM
ÇÖZÜME
ULAŞMAYANKAYIT
9%

KAYIT SAYISI

2013 TOPLAM ÇÖZÜME
ULAŞMAYANKAYIT
2013 TOPLAM ÇÖZÜME
ULAŞAN KAYIT
2013 TOPLAM
ÇÖZÜME ULAŞAN
KAYIT
91%

Halkla l k ler Masas : Beled yem z Halkla l k ler Masas vatanda lar m z n d lekçe yolu ve ahs ba vurular n
de erlend rmekte, lg l b r mlere letmekte ve vatanda lar m za gerekl yönlend rmeler yapmaktad r.
HALKLA L K LER MASASI 2013 YILI FAAL YETLER
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Toplam Başvuru Sayısı

88.114

Yazılı Başvuru Sayısı
Hizmet Masası Ziyaret Sayısı

25.769
62.345
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HALKLA İLİŞKİLER MASASINA GELEN YAZILI BAŞVURULARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI
SIRA

HAVALE EDİLEN BİRİM

1

Altyapı Koordinasyon Dai. Bşk.

2

Al n Koza A.Ş.

TOPLAM SIRA

HAVALE EDİLEN BİRİM

567

21

İ aiye Yangın Ve Kurtarma Şb. Md.

6

22

Kent Este ği Ve Kentsel Dönüşüm Dai.

TOPLAM
1
4007

Bşk.
3

Altyapı Koordinasyon Şb. Md.

5

23

Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Şb. Md.

1

4

Aski Genel Müdürlüğü

225

24

Kentsel Tasarım Ve İlan Tanı m Şb. Md.

2

5

Basın Yayın Halk. İliş. Dai. Bşk.

247

25

Kültür Ve Sosyal İşler Dai. Bşk.

1243

6

Bilgi İşlem Dai. Bşk.

48

26

Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dai. Bşk.

102

7

Çevre Koruma Ve Kalite Kont. Şb. Md.

2

27

Mali Hizmetler Dai. Bşk.

1880

8

Çevre Koruma Ve Kontrol Dai. Bşk.

2394

28

Otogar Şube Müd. Yüreğir

1

9

Destek Hizmetleri Dai. Bşk.

81

29

Özel Güvenlik Şb. Md.

60

10

Emlak Ve İs mlak Dai. Bşk.

408

30

Özel Kalem Müdürlüğü

275

11

Emlak Ve İs mlak Şb. Md.

1

31

Sağlık İşleri Dai. Bşk.

333

12

Fen İşleri Dai. Başk.

2289

32

Te iş Kurulu Başkanlığı

9

13

Genel Sekreter Yrd

16

33

Ulaşım Çağrı Merkezi

5

14

Genel Sekreterlik

9

34

Ulaşım Dai. Bşk.

15

Hukuk Müşavirliği

165

35

Yazı İşleri Kararlar Dai. Bşk.

79

16

İdari Hizmetler Şb. Md.

1

36

Yazı İşleri Ve Kararlar Şb. Md.

1

17

İmar Ve Şehircilik Dai. Bşk.

2340

37

Yeni Adana İmar A.Ş.

35

18

İnsan Kaynakları Dai. Bşk.

5335

38

Zabıta Dai. Bşk.

528

19

İşletme İş rakler Dai. Bşk.

266

39

Zabıta İmar Ve İlan Reklam Şb. Md.

20

İ aiye Dai. Bşk.

1415

GENEL TOPLAM

1886

1

26.269

Baz ba vurular konusu t bar le b rden fazla b r me havale ed lmekted r. Bu yüzden toplam yaz l ba vurularda say fark
olu maktad r.
B lg Ed nme Serv s : 4982 say l B lg Ed nme Hakk Kanunu kapsam nda Beled yem z web@adana.bel.tr (B lg Ed nme,
stek ve kayet Formlar ), halkla l sk ler@adana.bel.tr le Ba bakanl k let m Merkez (B MER) ba vurular leme al nm ,
lg l da re ba kanl klar na gönder lm ve cevaplar e-posta yolu le ba vuru sah b ne let lm t r. Ba vurulara l k n gerekl
ar v ve rapor çal mas yap lmaktad r.

www.adana.bel.com.tr

78

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

B LG ED NME SERV S 2013 YILI FAAL YETLER

BİLGİ EDİNME SERVİSİNE GELEN YAZILI BAŞVURULARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI
HAVALE EDİLEN BİRİM

TOPLAM

TOPLAM

10.374

Adana Büyük eh r Beld yes taraf ndan düzenlenen 2014 Y l n Hayaller m zle Süsleyel m projes yürütülmü tür. Proje
kapsam nda lkö ret m ça ndak 1-2-3-4. s n f ö renc ler m zden hayaller ndek Adana'y ç zmeler stenm ; ba vurular
ALO153 ça r merkez taraf ndan al nm t r. Proje kat lan ö renc ler m ze y lba hed yes olarak 2.024 adet MP3 hed ye
ed lm t r.

ALO153 Başvuru Sayısı
2.056
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İlçelere Göre Dağı lan MP3 Sayıları
2.024

79

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Hedef Belediye hizmetleri ve sorumluluk alanları
1.7
hakkında halkı daha iyi bilgilendirmek
Beled ye h zmetler ve sorumluluk alanlar hakk nda halk daha y b lg lend rmek amac le su faturalar le b rl kte
da t lmak üzere Do ru Su gazetes rapor dönem çer s nde 10 say hal nde toplamda 4.000.000 adet bas larak halk m za
da t lm t r

Mutfak Fest val
www.adana.bel.com.tr
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Hayata geç r len tüm h zmetler n b r envanterde toplanmas amac yla B rl kte Ba ard k bro ürü haz rlanarak
500.000 adet bast r lm ve halk m za da t lm t r.

Çukurova G da - Tek Fuar

www.adana.bel.com.tr

Adana n aat Fuar
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Hedef
1.8

Çal anlar n
güvenl standartlar n
ve h zmet üret len yerler n ergonom s n
ça da normlarla yen den ek llend rmek

ASK

Hedef
1.9

Güvenl

E t m ve Tatb kat

2011 y l sonuna kadar e-beled ye'ye
geç tamamlamak

Vatanda n, kurumumuz web sayfas e-beled ye platformu üzer nden güvenl olarak onl ne ödeme yapab lmes ç n gerekl
teknoloj k altyap sa lanm olup, SSL sert kas kurum sayfas na yüklenm t r, Muhasebe program entegrasyonunun
sa lanmas yla b rl kte onl ne ödeme yap lab lecekt r.
Adana Büyük eh r Beled yes Mob l uygulamas gel t r ld . Uygulama Andro d ve IOS let m s steml mob l c hazlarda
çal acak ek lde vatanda n h zmet ne sunulmu tur. Gel t r len mob l yaz l m le vatanda lar; Beled yen n etk nl kler n ,
yen projeler n , hale lanlar n tak p edeb lecek, beled yen n h zmetler le alakal dü ünceler n , talepler n , ya am alan
çer s ndek aksakl klar foto raf le görsell k kazand rarak koord nat b lg ler le b rl kte kolayl kla beled yeye ve Beled ye
Ba kan na ula t rab leceklerd r.
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Kurumsal web s tes n n arayüz ve çer k güncellemeler yap larak met n a rl kl çer n görsel olarak güçlend r lmes
sa land . stat st ksel olarak kurumsal nternet s tes nde vatanda lar taraf ndan en çok z yaret ed len sayfalar bel rlenerek
H zl Er m menüsü olu turulmu tur. Proje ve h zmet menüler olu turularak b r m bazl olarak yap lan çal malar
bölümlend r ld . Sosyal, kültürel, sanatsal faal yetler le otobüs ve metro g b beled yen n öneml h zmetler anl k
b ld r mlerle telefon, tablet, b lg sayar g b c hazlar vas tas yla vatanda m z n h zmet ne sunulmaktad r.
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Hedef
1.10

Plan dönemi sonuna kadar kurum
teknolojik kapasitesini %30 ar rmak

A yönet m kapsam nda 50 Mb t Metro Ethernet altyap s na yedekl olarak çal t r lmak üzere 50 Mb t Superonl ne ber
nternet er m hatt eklenm t r.
Kurum ç nde ve d nda er me aç k olacak ek lde b r mler aras b lg payla m n n, ver g r ler n n, performans
de erlend rmen n, e t m ve raporlaman n yap laca kurum portal n n olu turulmas ç n ver taban altyap s
tasarlanm t r.
Tek merkezl ver taban tasar m uygulanm t r. Var olan ve gel t r lecek olan uygulamalar n ortak ver taban n kullanarak
kay t ve güncelleme yapmas sa lanm t r.
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Hedef
1.11

D er kurum ve kurulu larla
koord nasyonu art rmak

Amer kan Heyet Z yaret

Adana Büyük eh r Beled yes Houston Kent le karde

eh r olmu tur.

K br stak karde kent G rne le
sanat köprüsü olu turulmas na
yönel k görü meler yap lm t r
Adana Büyük eh r Beled yes
G rne Zeyt n Fest val ne davet
ed lm t r

www.adana.bel.com.tr
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Çukurova n n tar h k ml ne sah p ç kmak ve kentler m z n k ml n olu turan tar h m ras korumak amac yla Adana Büyük eh r
Beled yes Tar h Kentler B rl n n 2013 y l bahar toplant s na ev sah pl yapm t r.

Kurumumuzu tems len d er kurum ve kurulu lar n gerçekle t r len koord nasyon toplant lar na kat l m sa lanm t r.

www.adana.bel.com.tr
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Hedef
1.12

H zmetler m ze a t vatanda memnun yet
anket puanlar n plan dönem sonuna kadar
%80' n üzer ne ç karmak

Büyük eh r Alo 153 ek b taraf ndan Turgut Özal Bulvar nda faal yet gösteren esnaf ve bölgedek hanelerden 712 k le yüz yüze
görü ülerek Adana Büyük eh r Beled yes n n yapm oldu u h zetlerle lg l vatanda memnun yet anket yap lm ve sonu lar
raporlanarak üst yönet me sunulmu tur. Anket sonuçlar na göre en çok memnun olunan h zmetler n ba nda yol ve kald r m
çal alar , tem zl k h zmetler , park, bahçe ve peyzaj çal malar , ula m planlamas le zab ta faal yetler n n oldu u tesp t ed lm t r.
Rayl s stem letmem zde daha çok vatanda m za h zmet vereb lmek ç n s stem ht yaçlar n n bel rlenmes ve
memnun yet durumlar n n ölçülmes n n yan s ra rayl s stem n vatanda lar m z n gözünden güçlü ve y le t rmeye aç k
yönler n n bel rlenmes ç n rapor dönem nde 13,5 km l k Rayl S stem güzergah üzer nde yer alan 12 ya üzer nde 13.000
yolcu ve potans yel yolcu le ver çal mas yap lm t r. Örneklem grubu çer s nde yer alan mevcut rayl s stem kullan c lar na
metroyu terc h sebepler , metro kullanmayan potans yel kullan c olarak görülen k tleye de terc h etmeme sebepler
sorulmu tur.

Bu yolcular m za y le t rmeye aç k alanlar sorularak yolcu beklent ler tesp t ed lm olup, bu çal ma Rayl S stem
letmem zde uygulanan s stem n ve h zmet n y le t r lmes ve gel t rmes amac le yap lacak çal ma ve projeler n
olu mas na, k tutmu tur. Anket sonuçlar na st naden Seferler n daha s k yap lmas ve sabah 06.00 da ba lamas ,
kampanyalar yap lmas , r ng serv sler nde yen leme, art ve düzenleme, araç say s n n artt r lmas , hafta sonu g eler n aç k
olmas , yolcular n yolculuk kurallar na uymas , ya l lara, çocuklara, hasta, ham le ve bayanlara yer ver lmes konular na l k n
çal malar yap lm t r.
Y ne anket sonuçlar do rultusunda yen hatlar n yap m (Balcal /hastane/çar /Baraj yolu/T. Özal Bulvar /otogar/
haval man , Real), çal ma saatler n n uzat lmas , araç ve yer alt stasyon havaland rmas n n y le t r lmes , halka aç k WC
olmas , araçlar n peronda bekleme süreler n n uzat lmas , tren n ç ne güzergah gösteren kl pano/yaz konulmas , müz k
d nlet s yap lmas , park yer düzenlenmes (B s klet park alan düzenlemes ne ba lanm t r) ve metro çer s nde sa l k
ek b n n olmas konular nda proje çal malar ba lat lm t r.

Başkan ADANA’ yı Dinliyor:
Rapor dönem çer s nde beled ye h zmetler n n tan t m , vatanda n stek ve kayetler n yer nden h zl , detayl ve do ru b r
ek lde tem n demogra k yap ya göre raporlama, çözüm öner ler gel t rerek beled ye h zmetler n gel t rme ve bu
kapsamda h zmet kal tes n n artt r lmas amac yla Ba kan Adana'y D nl yor projes yürütülmü tür. Proje 15/05-31/12/2013
tar hler aras nda bel rlenen mahallelerde vatanda larla yüz yüze anket çal mas yap larak sürdürülmü , vatanda n sorun,
kayet ve öner ler n n çözüme ula mas sa lanm t r.
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Başkan Adana'yı Dinliyor Ekibi
BA KAN ADANA'YI D NL YOR PROJES FAAL YETLER
TOPLAM ANKET SAYISI

132.348

BAŞKAN ADANA'YI DİNLİYOR PROJESİ FAALİYETLERİ

TOPLAM ANKET

3877

1176

* Merkez olmayan lçelerde b rer günlük çal malar yap lm t r.
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MERKEZ İLÇE ANKET ÇALIŞMALARI
SEYHAN

ÇUKUROVA

YÜREĞİR

SARIÇAM

İLÇESİ

İLÇESİ

İLÇESİ

İLÇESİ

Mahalle

Anket

Mahalle

Anket

Mahalle

Anket

Mahalle

Anket

Yeşilyurt Mah.

5187

Toros

7376

Atakent Mah.

2234

Mehmet Akif Ersoy

1653

Tellidere Mah.

3203

Belediye
Evleri

6581

P Evleri Mah

1933

Şahintepe

1156

Pınar Mah.

3124

Huzurevleri

6280

Yavuzlar Mah.

1873

Yeşiltepe

1008

Fa h Mah.

2941

Güzelyalı

4589

Seleha n Eyyübi
Mah.

1605

Yıldırım Beyazit

921

Yurt Mah.

2832

Yurt

4554

Çamlıbel Mah.

1493

Orhangazi

876

Sümer Mah.

2775

Mahfesığmaz

4406

Kışla Mah.

1486

Yavuz Sultan Selim

757

Gürselpaşa Mah

2719

100.Yıl

3454

Sarıçam Mah.

1466

Osmangazi

698

Mithatpaşa
Mah.

2473

Beyaz Evler

1230

Levent Mah.

1394

Gültepe

658

Fevzipaşa Mah.

1888

Kur epe

518

U.Hasan Mah.

1194

Esentepe

505

Barış Mah.

1846

Karslılar

382

Karacaoğlan Mah.

1177

Beyceli

409

Ziyapaşa Mah.

1358

Şambayat

174

Akıncılar Mah.

1151

İncirlik (Yeni Mahalle )

402

Cemalpaşa Mah.

1330

Esentepe

74

Şehit E.Akbay
Mah.

1126

Akkuyu

330

Namıkkemal
Mah.

1302

Cumhuriyet Mah.

1005

Acıdere/Suluca/Karşı
yaka

322

Yeşilevler Mah.

1216

Yenidoğan Mah.

958

Kemalpaşa

313

Kurtuluş Mah.

1206

Serinevler Mah.

880

İncirlik Hürriyet

306

Demetevler
Mah.

1142

Dadaloğlu Mah.

875

Buruk Cumhuriyet

245

Yenibaraj Mah.

1134

Yamaçlı Mah.

842

B. Baklalı/ Küçük
Baklalı

233

Aydınlar Mah.

1063

Dervişler Mah.

822

İs klal

174

Reşatbey Mah.

1060

Özgür Mah.

730

Dağcı

164

İsmetpaşa Mah.

1047

Haydaroğlu Mah.

729

Kürkçüler(Yürekli)

157

Gazipaşa Mah.

940

Sinan Paşa Mah.

701

Göztepe

153

Bahçeşehir

930

Seyhan Mah.

580

Kürkçüler Mümünli

134

Narlıca Mah.

799

Tahsilli Mah.

540

Remzi Oğuz Arık

133

Yeni Mahalle

619

Köprülü Mah.

461

Sofudede

129

Döşeme Mah.

515

Güneşli Mah.

408

Çınarlı

118

Denizli Mah.

477

Dedekorkut Mah.

382

Boynuyoğun

89

Çınarlı Mah.

386

Güzelevler Mah.

335

Çarkıpare

66

İs klal Mah

302

Yeşilbağlar Mah.

212

Menekşe

49

Sakarya Mah.

246

Kiremithane Mah.

139

Bayramhacılı

18

A. Remzi Yürğir
Mah.

160

Mutlu Mah.

131

Hurmalı Mah

140

Kayalıbağ Mah

97

Hanedan Mah

88

Tepebağ Mah
TOPLAM

32
46577
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Hedef
1.13

2012 yılı sonuna kadar kuruma özgü
kalite yöne m sistemi oluşturmak

Rapor dönem çer s nde Beled yem zde b r lk olarak Ula m H zmetler ne l k n OHSAS 18001:2007 Sa l Güvenl
Yönet m S stem , ISO 9001:2008 Kal te Yönet m S stem , ISO 10002:2006 Mü ter Memnun yet Yönet m S stem
kurulmas n sa lanm , beled yem z bu belgeler n almaya hak kazanm t r.

ISO 10002:2006 Mü ter Memnun yet
Yönet m S stem

ISO 9001:2008 Kal te Yönet m S stem

Hedef
1.14

OHSAS 18001:2007
Sa l Güvenl Yönet m S stem

Teknoloj k kapas ten n ver ml ek lde
kullan lmas n sa lamak

Yönet m B lg S stem uygulamas nda lemler kolayla t rmak ve h zland rmak ç n vatanda s c ller n n T.C. K ml k
numaras na dönü türerek tek s c l uygulamas na geç lmes ç n çal malara ba lanm t r.
Beled ye Mecl s ndek oylamalar n günümüz teknoloj s ne uygun olarak elektron k ortamda ve güven l r b r ek lde
yap lab lmes amac yla B lg lem Da re Ba kanl taraf ndan tablet b lg sayarlar üzer nden çal an Mecl s Oylama S stem
haz rlanm t r.
Adana Büyük eh r Beled yes olarak, ba döndürücü h zla gen leyen nternet a n beled yem z sorumluluk alanlar ndak
parklara güvenl k önlemler n alarak, Kablosuz let m teknoloj s n kullanarak ve tamamen ücrets z olarak halk m z n
kullan m na sunulmu tur.
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Toplu mesaj s stem le b lg lend rmeler yap lm t r.
B r mlere sunulan donan m tekn k serv s h zmet nde görev tak b ve yönet m sa layacak yaz l m gel t r lm t r. Uygulama
yaz l m le h zmet b r mler ndek personel b lg sayarlar nda nternet er mler ve donan m aksakl klar ndak tüm talepler
ç n kay t aç larak tamam na dönü yap lab lmes sa lanmaktad r.

B lg lem çal malar n n tak b n kolayla t rmak, personel n performans art n sa lamak, yap lan ler ve çal anlarla le
lg l stat st ksel raporlar alab lmek amac yla görev tak p program gel t r lm t r.
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Beled ye personel n n Kurumsal ma l hesaplar ç n 150 olan say s n r , s n rs z olarak yükselt lm t r. Beled ye personel ne
ht yaçlar ve ba vurular do rultusunda ma l hesaplar olu turulmaktad r.

Büyük eh r Beled yes ne ba l bulunan tüm b r mlerdek b l m ayg tlar yap lan saha çal mas nda barkodlanarak tesp t
ed lm ve kay t alt na al nm t r. Kayded len barkodlama b lg ler nde donan ma a t adet ve kullan c b lg ler g b temel
b lg ler n yan nda marka model ve ser numaralar g b detayl donan m b lg ler n n olu turulmas sa lanm t r.

Hedef
1.15

Her hizmet birimi için görev tanımları,
iş ve araç gereç eşleş rmesi şablonlarını
2012 yılı içerisinde tamamlamak

H zmet b r mler çal ma alanlar na göre ayr lm ,
görev tan mlar n n yap lmas sa lanm t r.
Süreç Yönet m s stem n n kurulmas çal malar
kapsam nda süreç ç z mler le bütünle k görev
tan mlar n n ç kar lmas çal malar yap lm t r.
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Hedef
1.17

Ulusal ve Uluslar aras fon kaynaklar
ç n 2010 y l ndan t baren y lda en az
k adet proje üretmek

Avrupa Gönüllü H zmet projes kapsam nda 18-30 ya aras tüm gençlere yönel k ev sah pl yapmak, onlar Avrupa'ya
göndermek ve arac kurum olarak h zmet vermek amac le gerekl akred tasyon lemler gerçekle t r lm t r.

Okuma Salonu Aç l
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Çukurova Kalk nma Ajans taraf ndan desteklenen Adana n n Renkler Projes kapsam nda Güzelyal Mahalles Cumhur yet
Park, Beyazevler Mahalles Yalç n Park, Barbaros Mahalles Güney Park, Akkap Mahalles Güney Y ld z Park ve Atakent
Mahalles Afet Evler Park ta 5 adet okuma salonu aç larak vatanda lar m z n h zmet ne sunulmu tur. Yo un lg görmes
neden yle Adana Büyük eh r Beled yes Sar çam Mahalles Y ld r m Beyaz t Park na tamamen ücrets z h zmet veren b r
okuma salonu daha kazand rm t r.
Çukurova Kalk nma Ajans 'ndan al nan h beyle Adana'n n çe tl parklar nda yap lan 6 adet ah ap okuma salonu tüm Adana
halk na h zmet vermekted r. Okuma salonlar nda toplam 6 salonu sorumlusu, 6 halkla l k ler personel ve 6 adet tem zl k
personel çal maktad r. Halkla l k ler personel vatanda n stek, talep ve kayet d lekçeler n al p lem yap lmas n
sa lamaktad r.

Adana Büyük eh r Beled yes Sodes Gençl k Merkez
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Adana Büyük eh r Beled yes Sodes Gençl k Merkez tamamlanarak h zmete aç lm t r. Merkez gençler n, kültürel, sanatsal
ve sosyal gel m n n desteklend ; merkez çal anlar ve gönüllü gençl k ek pler le b rl kte gençl k akt v teler n n
düzenlend b r yer olarak tasarlanm t r. Gençler, lg ve yetenekler do rultusunda, yarat c l klar n da kullanarak
ürett kler n , y ne merkez ç nde sunma ve serg leme f rsat bulacaklard r. Gençler n ya am kal tes n artt rmay , onlar lg
alanlar do rultusunda yönlend rmey ve yet t rmey , ufuklar n gen letmey , sosyal ve n tel kl b reyler olarak hayata
haz rlamay lke ed nm t r. Proje kapsam nda aç lacak olan merkez m zde düzenl spor, sanat ve kültür e t mler n n yan
s ra gençler n de erlend reb lecekler alanlarda olacakt r.

Gençl k Merkez , çal malar n yürütüldü ü ve serg lend

7 farkl bölümden olu maktad r.

Serg Salonu: Gençl k Merkez n n g r nde gençler n çal malar n n serg lend

ve haftan n 7 günü z yarete aç k aland r.

AB Dan ma O s : Adana 'da ya ayan, özell kle de gençlere yönel k olarak AB le lg l konularda sem nerler, paneller ve
e t mler düzenlemek ve Avrupa B rl gençl k programlar hakk nda b lg verecekt r.
Müz k Atölyes : Gençler n, hem e tmen e l
yap lm t r.

nde hem de b reysel olarak müz k yapab lecekler odan n ses yal t m

B lg sayar Atölyes : Gençler n ödev ve ara t rma yapab lmeler ç n 20 adet b lg sayar bulunmaktad r. Web tasar m ve gra k
tasar m dersler ç n de kullan lab lmekted r.
T yatro: Gençler n t yatro alan nda yetenekler n ke fedeb lmeler n sa lamak amac yla kurulmu b r atölyed r.
Modern Dans: Modern Dans beden ke fetme, do ru kullanma, kond syonu ve kas esnekl n artt rma, denge ve
koord nasyon g b z ksel gel mler destekley c b r dans türü olmas n n yan nda göster dünyas nda kullan lan özgün b r
form olarak gel m gösterm öneml b r sanat dal d r. Bu amaçla, merkezde çok amaçl salonda modern dans atölyes tüm
donan mlar yla gençler n dans yapab lece b r hale get r lm t r.
B s klet: B s klet e t m parkurunda b s klet kullan m ve kurallar hakk nda gençlere sürü tekn kler düzenlenecekt r.
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PROJE
REFERANS NO

PROJE ADI

BELED YEN N PROJEDEK PROJE
DURUMU
GÖREV

Sunulan 5 projen n 3 kabul ed lm olup bu projeler ba ar yla hayata geç r lm t r. B t r len projeler n kapan raporlar lg l
kurumlara tesl m ed lm t r

ak rpa a Kona

www.adana.bel.com.tr
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Hedef
1.18

Kurum hekimliğimizin
etkinliğini ar rmak

Rapor dönem nde kurum hek ml
ver lm t r.

faal yetler sürdürülmü tür. Ayr ca 233 personel m ze d

AYLAR

yer Hek ml
Muayene Say s

pol kl n

nde h zmet

Kurum Hek ml
Muayene Say s

2013 Yılı Enjeksiyon-Pansuman-Tansiyon Ölçümü

2013 Y l Ya ar Kemal Yürüyü Parkuru Sa l k stasyonu
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Hedef
1.21

Önde gelen yabanc beled yeler n ley yap s n n
ara t r lmas , rapor ed lmes , buna uygun de mler n
yap lmas amac yla b r kom syon kurarak gerekl
de mler 2013 y l sonuna kadar tamamlamak

Adana le ABD'n n Teksas eyalet n n en büyük kent Houston aras nda b r süreden bu yana devam eden görü meler,
karde l k protokolünün mzalanmas yla sonuçland . Houston beled ye b nas ndak törende karde l k protokolüne mzalar
Adana Büyük eh r Beled ye Ba kan Vek l Z hn Ald rmaz le Houston Beled ye Ba kan Yard mc s Edward Gonzalez
taraf ndan at lm t r.
Mecl s Üyeler taraf ndan Beled ye ana faal yetler ne l k n
yurtd e t m faal yetler yap lm t r. Ç n, veç- F rland ya Rusya ve Kuzey K br s Türk Cumhur yet ne olmak üzere 4
(dört) adet yurtd nceleme ve e t m gez s yap lm t r.

Houston Adana Kardeşlik Protokolu

Meclis Üyeleri Hollanda Gezisi

Fas s n Ba kent Rabat ta 1 - 5 Ek m tar hler aras gerçekle t r len UCLG (B r le m Kentler ve Yerel Yöntemler)
Dünya Kongres nde Adana Büyük eh r Beled yes Ba kan Vek l Z hn ALDIRMAZ 11 k l k yönet m kuruluna
seç lm t r.
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Hedef
1.25

Kent Konsey ve YG21 çal malar
etk nle t r lerek öner ler n n
de erlend r lmes n sa lamak
Adana Büyük eh r Beled yes Kent Konsey Yüksek st are
Kurulu Seyhan Otel nde Adana n n Mekansal ve Sosyal
gelece konulu b r toplant gerçekle m t r. STK
Tems lc ler n n kat l m le gerçekle t r len toplant da 5
Ocak Stad n n bulundu u alan ve ye l alanlar kent
genel ndek da l m üzer ne görü al ver nde
bulunmu tur.

Kent Konsey Yürütme Kurulu Toplant s

Kad na ddete Hay r Etk nl

Adana Büyük eh r Beled yes Kent Konsey Engell Mecl s Engels z Mekan projes kapsam nda Devlet HavaMeydanlar
letmes (DHM ) ak rpa a Hava L man na Engels z Mekan Plaket verd
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Hedef
Hedef
1.28
1.28

2011 y l ç nde beled yen n tüm h zmet
alanlar le lg l b r m ç anal zc ler seç lmes
ve b r mler n lg lend ren her türlü yen l n
zaman nda tak p ed lmes n sa lamak

Çoban Dede Park çer s nde n aat devam eden Ku Park le lg l , projen n ek llend r lmes a amas nda, göçler s ras nda
ehr m ze u rayan ve konup yerle en ku türler ara t r lm t r.

Adana l n n Ku Gözlem Tur zm Potans yel konulu ara t rma tamamlanarak 2. Do u Akden z Tur zm Sempozyumu'nda
sunulmu ve yay nlanm t r.
Okal ptüs A ac n n Türk ye'de Yerle t r lmes ve Baz Sak ncalar konulu ara t rma yap larak Da re Ba kanl
sunulmu tur.

'na

Büyük haller rölyef hal ne get r lerek M that Saraço lu caddes nde Adana halk na serg lenen, 20 tak m toplam 40 adet
tar h s kke le lg l ara t rmalar yap lm t r.
Adana'y z yaret eden tur stler n an olarak ed nmek steyeb lecekler hed yel kler n üret m le lg l ara t rmalar yap lm t r.
Türk ye'dek Sokak Kütüphaneler , Durak K tapl klar ve Gez c Kütüphanelerle lg l ara t rmalar yap lm t r.
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Hedef
1.29

Kurum içi performans ve faaliyet
analiz paylaşımı yapmak

Rapor dönem nde Adana Büyük ehr Beled yes 2012 y l Faal yet Raporu haz rlanm lg l b r m ve kurumlara
gönder lm t r. Adana Büyük eh r Beled yes 2014 Y l Performans Program 2014 Y l Mal Bütçes ne temel te k l edecek
ek lde tüm b r mler n koord ne ed lerek haz rlanm bas m ve da t m lemler gerçekle t r lm t r.
Rapor dönem çer s nde 2013 y l Mal Durum ve Beklent ler Raporu haz rlanm

lg l kurumlara gönder lm t r.

Adana Büyük eh r Beled yes 2013 y l Mal Durum ve Beklent ler Raporu 6 ayl k per yotlarla beled yem z web sayfas nda
yay nlanm t r.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 Y l Faal yet Raporu

www.adana.bel.com.tr
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Hedef
1.30

2012 y l ndan t baren beled ye bütçes n n
da t m nda performans programlar ve
geçm dönem faal yet raporlar n n esas
al nmas n sa lamak

Rapor dönem nde 2014 Y l Performans Program tüm b r mler n bütçe çal malar , geçm
kurumumuzun stratej k plan d kkate al narak t t zl kle haz rlanm t r.

dönem faal yetler ve

dare faal yetler n n stratej k plan, performans program ve bütçeye uygunlu unu zlenm ve de erlend r lm t r. Amaçlar
le sonuçlar aras ndak farkl l g der c ve etk l l art r c tedb rler önerm , mal konularda ver anal zler yap lm t r.
Bütçe haz rl k çal malar na k tutmas amac yla 6360 Say l Kanun hakk nda b lg lend rme sunumlar , Adana Büyük eh r
Beled yes ne ba l lçe ve beldelerde envanter çal mas yap lm , yap lmas gerekenlere yönel k eylem planlar
olu turulmu tur. Beled yem z taraf ndan devral nacak fonks yonlardak gel rler anal z ed lm ve bu çerçevede gel r tar fes
çal malar na temel olunmu tur.
B r sonrak dönem performans program na haz rl k çal malar kapsam nda Adana l l Gel m Plan olu turulmu , güncel
mevzuata l k n ara t rma yap larak üst yönet me ve lg l b r mlere b lg deste ver lm t r.
ç kontrol s stem n n kurulmas na destek ver lm , standartlar n n uygulanmas ve gel t r lmes konular nda çal malar
yap lm t r. Üst yönet m n ç denet me yönel k lev n n etk l l n ve ver ml l n art rmak ç n gerekl haz rl klar yap lm t r.

Kurumsal Düzeyde ç Kontrol S stem n n Olu turulmas na Yönel k Gerçekle t r len Toplant lar.
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Hedef Stratejik plan dönemi sonuna kadar
1.31
bütçe gerçekleşme oranlarını %90'a çıkarmak
Büyük eh r Beled ye Mecl s n n 29/11/2012 ve M.01.1.ABB.010.01301.01-224 Say l Karar le kabul ed len Büyük eh r Beled yes ve 2013
Mal Y l Bütçes ve y ne ayn oturumda kabul ed len lçe Beled ye Bütçeler
ve ASK Genel Müdürlü ü Bütçes b r araya get r lerek tek k tap hal nde
bast r larak Ocak/2013 ay çer s nde lg l yerlere da t lm t r.

Ödenek aktarmalar bütçe gerçekle me ve ödenek ptaller :
Beled yem z Harcama b r mler n n y l çer s nde ht yaca yetmeyece anla lan veya bütçen n düzenlenmes ve
görü ülmes s ras nda dü ünülmeyen ve bütçede tert b aç lmayan, ancak yap lmas nda zorunluluk bulunan h zmetler
ç n Mahall dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel 36. ve 38. Maddes gere ;
a)

Üst Yönet c Onay le 40.673.183,42 TL,

b)

Encümen Karar le

36.594.800,00 TL,

c)

Mecl s Karar le

31.500.000,00 TL,

olmak üzere toplam108.767.983,42 TL'l k ödenek aktarmas yap lm t r.
Bu de

kl kler sonucu 2013 y l g der bütçes a a dak tabloda bel rt len ek lde gerçekle m t r.

G DER BÜTÇES VE GERÇEKLE ME
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GEL R BÜTÇES VE GERÇEKLE ME

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRILMASI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI KESİN HESABI

2013 Mal Y l sonunda kullan lmayan 55.236.847,55 TL' l k ödenek se Mahall dareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmel
39.Maddes gere Beled ye Ba kan n n 31.12.2013 tar h ve 64278695-841.02.05-2627 say l oluru le ptal ed lm t r.
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Hedef
1.32

ç denet m ve ön mal kontrolü
etk nle t rmek

5018 Say l Kamu Mal Yönet m ve Kontrolü Kanununun 5. k sm nda bel rt len ç Kontrol S stem n n kamu kurumlar nda
hayata geç r lmes amac yla Kamu ç Kontrol Standartlar olu turulmu , Bütçe ve Mal Kontrol Genel Müdürlü ü taraf ndan
Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan Rehber haz rlanm bu rehberde kurumlar n Eylem Planlar n Kamu ç
Kontrol Standartlar çerçeves nde haz rlayarak üst yönet c ler ne sunmalar ve hayata geç rmeler gerekt b ld r lm t r.
Adana Büyük eh r Beled yes Mal H zmetler Da re Ba kanl taraf ndan Adana Büyük eh r Beled yes ç Kontrol Eylem Plan
haz rlanm ve 05.08.2013 tar h ve 48808316-6120101-1585 say l Ba kanl k Oluru le uygulanmaya ba lanm t r.

5018 Say l Kamu Mal Yönet m ve Kontrolü Kanununun 5. k sm nda bel rt len ç Kontrol S stem n n 12. Maddes gere Malî
h zmetler b r m n n ön malî kontrolüne tâb malî karar ve lemler n kontrolü rapor dönem nde aral ks z olarak
sürdürülmü tür. Bu kapsamda toplam 12.581 adet lem dosyas ncelenerek muhasebe kay tlar na g r sa lanm t r.
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Teft Kurulu taraf ndan rapor dönem nde 26 adet rapor tanz m ed lm t r. Bunlardan 16 adet raporda d s pl n
soru turmas nda d s pl n cezas ver lmes tekl f ed lm ,10 adet raporda soru turmada da d s pl n cezas ver lmes ne gerek
görülmem t r. Mal H zmetler Da re Ba kanl Gel r ube Müdürlü ünün 2012 y l tahs lat denet m yap larak denet m
raporu Ba kanl k Makam na arz ed lm t r.

Hedef
1.35

İşletme ve İş raklerimizin etkinlik ve
verimlilikleri ar rılarak, bu alandaki giderleri
plan dönemi sonuna kadar % 20 azaltmak
Sebze Ve Meyveler le Yeterl Arz Ve Talep
Der nl
Bulunan D er Mallar n T caret n n
Düzenlenmes Hakk ndak 5957 Say l Kanun ve
Bu kanunun uygulamas na l k n 07.07.2012
tar h nde yürürlü e g ren Sebze ve Meyve
T caret ve Toptanc Haller Hak k ndak
Yönetmel n 19. Maddes ne st naden gerekl
ve lemler rapor dönem çer s nde yer ne
get r lm t r. Yönetmel k gere nce Adana
Büyük eh r Merkez Hal'e Led yat panosu
tak lm , kantar b nas yap m tamamlanm t r.
5957 say l Kanun gere nce Val l k makam n n
oluru le eh r g r ve ç k lar nda gerekl
yap lab lmes amac le be adet ek p
kurulmu tur. Ek pler taraf ndan mevzuata ayk r
lemler tesp t ed lerek ceza lemler yer ne
get r lm t r.

Hedef
1.36

Kurum ç kayna ma ve sosyal
faal yetler art r c çal malar yapmak

Personel le Bayramla ma Tören
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Personel le Bayramla ma

Personel ç n Çukurova Senfon Orkestras ndan
Klas k Müz k Konser

Personelle 8 Mart Dünya Kad nlar Günü Kutlamalar

Ba ar l Zab ta Personeller ne Kutlama

Hedef
1.39
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Ulusal yargı ağı projesine
uyumluluğu sürdürmek

Ba ar l tfa ye Personeller ne Te ekkür Z yaret

Ulusal yarg a projes ne uyumlulu u
rapor dönem nde de sürdürülmü tür.

108

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Hedef
1.40

Tüm faaliyetlerin hukuka
uygunluğunu sağlamak

2013 YILI DAR YARGIDAK DAVALARIN DÖKÜMÜ

ADLİ YARGIDAKİ DAVALARIN DÖKÜMÜ

Hedef
1.42

Belediye hizmetlerini
en iyi şekilde sürdürmek

Beled ye H zmetler n n sa l kl b r ek lde yürütüleb lmes amac le Beled ye Mecl s ve Encümen faal yetler yasal mevzuata
uygun olarak düzenl olarak yürütülmü tür. Bu kapsamda 3 aded ola anüstü olmak üzere 73 adet Mecl s toplant s 1 aded
ola anüstü olmak üzere 52 Encümen toplant s gerçekle t r lm t r. Yap lan toplant larda 355 Mecl s karar 8543 Encümen
karar al nm t r.
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Genel/G den Evrak Kayd , Mecl s ve Encümen evraklar n n düzenl b r ek lde tutulmas sa lan elektron k ortamda
saklanmas ç n gerekl çal ma lg l da re ba kanl klar taraf ndan yap lm t r. Bu kapsamda rapor dönem çer s nde kurum
ad na 13.002 gelen evrak, 5403 mahkeme evrak , 21.858 d posta evrak ve 607 özel evrak kayd lg l b r mlerde
ar vlenm t r.
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Büyük eh r Beled yes Evlend rme Memurlu u, Büyük eh r Beled ye Mecl s 'n n 09.04.2013 tar h ve 80 say l karar le
faal yete geçm t r. 4721 say l Türk Meden Kanununun 134. Maddes le Evlend rme Yönetmel

'n n 6. Maddes ne

st naden Evlend rme Memurlu unun Görev, Yetk ve Sorumluluklar ;



B rb rler le evlenmek steyen kad n ve erke n evlenmeye da r müracaatlar n kabul etmek,



Mevzuat n öngördü ü ek lde evlenme dosyas n haz rlamak,



Evlenme akd n yapmak,



A le cüzdan düzenley p vermek,



Evlenmen n nüfus kütükler ne tesc l n sa lamak,



Evlenme kütü ü ve dosyalar n y b r ek lde muhafaza etmek,



Denet m yapmak steyen yetk l lere gerekl kolayl

göstererek ve bu yetk l lerce stenen kütük,

dosya ve belgeler denet me haz r halde bulundurmakt r.

EVLENDİRME MEMURLUĞU FAALİYETLERİ
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l s n rlar çer s nde gerçekle t r len resm törenlere tr bün ve ses
düzen h zmet ver lm t r. Beled yeye a t h zmet b nalar n n tem zl k,
elektr k, s hh tes sat, kalor fer s stem , mekan k bak m h zmetler n n
etk n ve ver ml b r b ç mde yürütülmes sa lanm t r.
Beled ye h zmet b nalar n n güvenl
le sa lanm t r

618 adet özel güvenl k eleman

RAYLI S STEM
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Hedef
1.43

Stratejik Plan doğrultusunda
kurumu sevk ve idare etmek

Rapor dönem süres nce ba kanl k makam nca yap lan her türlü z yaret, davet, kar lama, a rlama, u urlama, aç l ve m ll
ve d n bayramlar le mahall kurulu günler n kapsam nda her türlü tems l tören ve a rlama h zmetler yürütülmü tür.
Yurt ç ve yurtd z yaretler ne gelen konuklar gerekt g b kar lanarak a rlanm ve u urlanm t r. Beled ye Ba kan n n
görü me ve kabuller ne a t h zmetler yürütülmü tür. Beled ye Ba kan n n d er kamu kurum ve kurulu lar le
vatanda larla l k ler koord ne ed lm , vatanda lar n, kurum ve kurulu lardan gelen randevu talepler do rultusunda
Ba kan le görü meler ve b r mler aras koord nasyon sa lanm t r

Beled ye Ba kanl na gelen- g den evrak kay t, de erlend rme ve lg l b r mlere gönder lmes , dosyalanmas , ar vlenmes ,
Beled ye Ba kan taraf ndan mzalanmas , onaylamas , evraklar n ba kana sunulmas ve lg l b r mlere sevk ed lmes
sa lanm t r.
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v çre L derler Z rves kapsam nda düzenlenen Uluslar aras Socrates Ödüller Tören nde Adana, d nam k ve yat r ma uygun
gel m nden ötürü Best C ty (En y eh r) Ödülüne lay k görülmü tür..

F n Büyükelç s Z yaret

Ça da Ya am Destekleme Z yaret

ehr m ze Yurt ç ve Yurtd ndan gelen konuklar en y ek lde a rlanarak kar lanm t r.

Çevre Bera

Meclis Dergisinden Ödül

Faal yet dönem nde gerçekle t r lm olan h zmetler ödüllere lay k görülmü tür
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STRATEJ K
AMAÇ

2

Tar h doku ve çevreye sayg l , sosyal donat alanlar n n
her kentl ç n rahat er eb ld , kentsel tasar m ve
jeoloj k yap ya uygun yerle m planlamalar yapmak
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STRATEJ K ALAN 2. KENTLE ME ve MAR
Hedef Kent gel m ne paralel olarak her y l
2.2
planlarda güncelleme çal malar yapmak

Adana Seyhan - Çukurova 1/5000 ölçekl Naz m mar Plan Rev zyonu

Adana Yüre r - Sar çam 1/5000 ölçekl Naz m mar Plan Rev zyonu
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Hedef eh r planlar öngörüler m z n %20's n
2012 y l sonuna kadar gerçekle mes n
2.5
sa lamak

· Fat h Mahalles Alparslan Türke -Metro dura

kes m K y boyu üzer köprü gen letme projes . Fa h Mahallesi kentsel

dönüşüm işi kontrollüğü işleri yapılmaktadır

Fat h Mahalles
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Hedef
2.7

Büyükşehir sorumluluğundaki orman
köylerinin imar planlarını plan dönemi
sonuna kadar tamamlamak

Sorumlulu umuzdak orman köyler n n mar planlar tamamlanm
uygulama alan nda yap lan çal malar yap lm t r:

olup plan dönem nde orman köyler ne mar

· Orman köyler nden elektr k abonel

ç n ba vuruda bulunulan toplam 22 adet müracaatla lg l
ed lm t r. Bu n aatlar n yap mahall nde kontrolü yap lm t r.

lem tahs s

· 2919 say l Karayollar Tra k Kanunu ve yönetmel

hükümler nce LPG ve Akaryak t stasyonu ç n yol geç
belges müracaat nda bulunan 5 adet ba vuruya lem tes s ed lm t r.

· darem ze mar uygulamalar hususunda gelen ba vuru ve lg l yaz malar yap lm t r.
· Plan dönem sonu t bar le toplam 34 adet yap mevzuat hükümler çerçeves nde ruhsatland r lm
· Plan dönem çer s nde 15 adet yap ç n kullanma z n belges düzenlenm t r.

zn

t r.

Nuhlu

Hacı Musalı

Çorlu

Hacılı

Eylence

Ömerli

Gülüşlü

Aktaş

Başkıf

Sarıkonak

Gök Hasanlı

Tatık

Döşekevi

KARAİSALI

ÇATALAN

Körüklü

Bekirli

Çocuklar

Kösefakılı
Yağızlar

Güvenç
Güvenç
Emelcik

Ayakkıf

Cerenli

Boztepe
Maltepe
EğeciUşağı
Topkaralı

Kuyucu

Karlık

Kara Yusuﬂu
Akçalı

Çakallı

Sadıkali
Yazıbaşı

Çiçekli
Kırıklı

KocaVelıler

Aﬂak
Çaylı

Kaşobası

Turunçlu

Topaktaş
Hakkı Beyli
Kılbaş

Hocalı

Ayvalı
Kuzgun

Dutluca

Çirişgediği

Sarıçam

Karakuyu
Kaşoba

Örcün
Gökbuket

Kepeztepe

Kargakekeç

SALBAŞ

Bozcalar

Pirili

SARIÇAM

Kara Ömerli

Aydınyurdu
Mustafalar

Memişli

Avcılar

Kızılkaş

Yeni yayla

Dörtler

Küçükçınar

Akkuyu
Fadıl
Bayramhacılı
KUZEY YÜREĞİR

Çamlıca

Söğütlü

Menekşe

Gökkuyu

Yarımca

Çınarlı

KUZEY YÜREĞİR

Boynuyoğun
Karahan

SEYHAN BARAJI

ÇUKUROVA

Çarkıpare
ÇARKIPARE-SOF
ULU

Kabasakal

Hasan Beyli
GÜZELYALI

YÜZÜNCÜ YIL
BELEDİYE EVLERİ

Beyceli

SOFULU

GÜZELYALI
Şambayadı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİT
ESİ

Cihadiye

BURUK

Esentepe

OTOYOL

HUZUR EVLERİ

YURT

ALANI

MAHFESIĞMAZ

Kireçocağı

TOROS

BAKLALI

OTOYOL

Kuyumcular

BAHÇEŞEHİR

Karakuyu

İKİBİN EVLER

MAVİBULVAR MH.

OTOYOL

BEYAZ EVLER

Sarıhuğlar

GÜZELYURT

YILDIRIMBEYAZIT

PINAR

YENİBARAJ
TELLİDRE
KIŞLA
YEŞİLYURT

GÜRSELPAŞA

PTT EVLERİ
FATİH

R.OĞUZARIK

KARACAOĞLAN

SÜMER

YENİMAHALLE

MEHMET AKİFERSOY

KIYIBOYU M
H.
KÖPRÜLÜ

KÜÇÜK DİKİLİ

Büyükdikili

NAMIKKEMAL

ZİYAPAŞA

GAZİPAŞA

Mutlu

SERİNEVLER
BARIŞ

DEMETEVLER
DENİZLİ

VİLAYET

KİREMİTHANE

CEMALPAŞA

BAHÇELİ
EVLER
YEŞİLEVLER
NARLICA

FEVZİPAŞA

YAVUZLAR

A.REMZİ
YÜREĞİR

ŞEHİTERKUTAKBAY ÇAMLIBEL

DÖŞEME

İSTİKLAL

MEYDAN

HURMALI

KAYALIBAĞ

YENİDOĞAN

DEDEKORKUT

BAŞAK

SULUCA

LEVENT
19 M
AYIS

n

h ri

yha
Se

BARBAROS

GÜZELEVLER

YEŞİLBAGLAR

AKDENİZ
KOZA

Ne

YENİBEY

DAĞLIOĞLU

AKKAPI

KÜRKÇÜLER

ATAKENT

ÖZGÜR

KURUKÖPRÜ
TEPEBAĞ
HANEDAN
YEŞİLYUVA
ULUCAM
İ
KOCAVEZİRKARASOKU

ALİ
MİRZAÇELEBİ
DEDESARIYAKUP
CUMHURİYET
GÜLPINAR
TÜRKOCAĞI
DUMLUPINAR
SUCUZADEBEŞOCAK
ANADOLU
MESTANZADE
YUNUS
EMRE
SEYHAN YAMAÇLI
HÜRRİYET
ŞEHİTDURAN
HAVUZLUBAHÇE
GÜNEŞLİ
GÜLBAHÇESİ

Yolgeçen
Gökçeler

OTOYOL

SİNANPAŞA
SARIÇAM

EMEK

UÇAK
OVA

İNCİRLİK

REŞATBEY

ŞAKİRPAŞA

ONUR

DERVİŞLER

AKINCILAR
ÇINARLI

YEŞİLOBA

Sarıhamzalı

DADALOĞLU
TAHSİLLİ

KURTULUŞ

SAKARYA

Zeytinli

ULUBATLI HASAN
SELAHATTİN EYYÜBİ

KAZIM KARABEKİR

MİTHATPAŞA

İSMETPAŞA

AYDINLAR

BAHÇELİEVLER

BEY

YAKAPINAR

HAYDAROĞLU

Yenidam
MIDIK

GEÇİTLİ
Köklüce
Küçük Çıldırım

Gölbaşı

Hadırlı

Camili

Alihocalı

HAVUTLU

MERSİN İL

SEYHAN

Büyük Çıldırım

Camuzcu

Dedepınarı
Yukarı Çiçekli

SINIRLARI

ABDİOĞLU
Yalmanlı

Vayvaylı

Koyuncu

Dörtağaç

Düzce

Kayışlı
Kayarlı

YÜREĞİR
Köylüoğlu

KARA YUSUFLU
Aydıncık

Ağzıbüyük

Herekli

Şıh Murat

Çaputçu
Salmanbeyli
Denizkuyusu

Nİ SRE M

Yerdelen

Sağdıçlı

Lİ
I RI NI S

yh

an

N

ÇELEMLİ

eh

ri

Güveloğlu

Kütüklü

Danişment

Çatalpınar

YUNUSOĞLU

Mürseloğlu

Paşaköy

Hacıali

Esenler

SOLAKLI

Karaahmetli

Akdam

Şahinağa

Çine

Gümüşyazı

Ce

DOĞANKENT

Dervişler
Irmakbaşı

Kaşlıca

Büyük Kapılı

Çotlu

Belören

Çağırkanlı

Yeniköy

Zağarlı

Yalnızca

Eğriağaç

Kadıköy
Gökçeli

Kamışlı

Yenice
Cırrık
Bey Köy

Köprügözü

Adana l Orman Köyler Har tas

Hedef 2011 y l sonuna kadar 1/1000 ölçekl
uygulama mar planlar n tamamlamalar
2.8
ç n lçe beled yeler ne destek vermek

lçe Beled yeler nden gelen 1/1000 ölçekl Uygulama mar Plan tekl er Mecl s m z ht sas
Kom syonlar nda görü ülmü ve karara ba lanm t r. Zaman nda tamamlanmayan ve sorun arz eden
sahalara yönel k uygulama mar planlar na l k n yaz malar lg l lçe beled yeler le yap lm olup,
konuya yönel k herhang b r harcama yap lmam t r.
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Hedef
2.9

1/25000 ölçekl genel naz m mar plan ve koruma

mar konular hakk nda lg l tüm
amaçl mar plan n n tan t m ve b lg payla m
kurumlarla koord nasyonu sa lamak
amac yla kurum ç nde ve d

nda toplant lar

yap lm t r.

Hedef
2.10

mar uygulamalar tamamlanan
b ö l g e l e rd e k a m u l a t r m a
faal yetler n gerçekle t rmek

l m z, Yüre r ve Seyhan lçeler n b rb r ne ba layan Mustafa Kemalpa a Bulvar n n devam olan, Alparslan Türke Bulvar
kav a le Havaalan kav a aras nda yap lan kamula t rma ve eh t Mehmet Özel Caddes n n aç lab lmes ç n yap lan
kamula t rmada 148 adet ta nmaz ç n arsa ve b na bedel olarak toplam 21.022.913,35 TL kamula t rma bedel ödenm t r.

Seyhan lçes , Tepeba Mahalles nde Arkeoloj k S t Alan olarak lan ed len alanda yer alan 1 adet ta nmaz ç n arsa bedel
olarak 158.921,00 TL kamula t rma bedel ödenm t r.

Seyhan lçes nde bulunan, ak rpa a Havaalan n n g r kap s le Obalar caddes aras nda kalan Bar Bulvar n n aç lab lmes
ç n yap lan kamula t rmada 15 adet ta nmaz ç n arsa ve b na bedel olarak toplam 1.902.512,59 TL kamula t rma bedel
ödenm t r.

Sar çam lçes , Sofulu Mahalles nde, üzer nde Beled yem ze a t Sofulu Çöplü ü ve Kat At k Ar tma Tes s bulunan alan n
kamula t r lmas nda arsa bedel olarak 447.737,60 TL kamula t rma bedel ödenm t r.

Yüre r lçes , Cumhur yet Mahalles nde bulunan, Koza Bulvar devam n n Karata Yolu ba lant s n n aç lab lmes ç n
yap lan kamula t rmada 3 adet ta nmaz ç n arsa ve b na bedel olarak toplam 482.250,00 TL kamula t rma bedel
ödenm t r.

Ad geçen kamula t rmalar n d nda Beled yem z görev ve yetk alan çer s nde kalan alanlarda yap lan kamula t rmalarda
6.879.275,62 TL ödenm t r.

Kamula t rma lemler nde ta nmaz mal kler le yap lan pazarl k görü meler nde anla ma sa lanamayanlar ç n
beled yem z taraf ndan bedel tesp t ve tesc l davas aç lm olup rapor dönem nde sonuçlanmayan davalar devam
etmekted r.

Hedef
2.11

lçe beled yeler n n görev ve sorumlulu unda olan
mevzuata ayk r yap lar n yap lmas n önleme ve var
olan kaçak yap lar çözüme kavu turma çal malar na
destek vererek plan dönem sonuna kadar kaçak yap
oran n %20 azaltmak

Plan dönem nde 775 say l gecekondu kanununda beled yelere ver len yetk ler dah l nde plan dönem çer s nde 1 adet
yer n y k m yap lm t r.
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Büyük eh r Beled ye kanunun 7/z maddes nde ver len yetk ler kapsam nda, afet r sk ta yan veya can ve mal güvenl
aç s ndan tehl ke olu turan b nalar nsandan tahl ye etmek ve y kmak sorumlulu umuz kapsam nda plan dönem nde 9
adet afet r sk ta yan b na tesp t ed lerek Encümen Karar na müteak p y k lm t r.
Büyük eh r Beled yes kanunun 11. Madden n verd
denet m yetk s kapsam nda lçe ve lk Kademe
Beled yeler n n mar uygulamalar n denetlenm , 1
adet b nan n ruhsat ve ekler sten lm ve söz konusu
n aatlar ncelenm , gerekl yaz malar lg l
beled yes ne yap lm t r.
3194 say l mar Kanunun 32. ve 42. Maddeler nde
bel rt len yetk ler kapsam nda plan dönem nde 32.
maddeye göre Encümende 9 adet y k m karar al nm ,
42. maddeye göre se Encümende 11 adet Para Cezas
uygulanm t r. lçe Beled yeler ne konu le lg l 398
adet yaz ma yap lm ve 58 adet tesp t yap lm t r.
Can ve mal güvenl aç s ndan tehl ke olu turan 9 adet b nan n y k m yap lm t r. Mak ne gücü le y k lamayan 7 adet b na
nsan gücüyle y k lm t r. 775 say l Gecekondu kanununa göre 1 adet yer n y k m yap lm t r. Beled yem z yetk alan nda
ruhsats z olarak yap lan toplam 64 adet yap le lg l encümenden y k m karar al nm ve y k m hales yap lm t r.

Hedef Kentsel Dönü üm projeler n plan
2.12
dönem sonuna kadar 2 kat na ç karmak

5393 Say l Beled ye Kanunu'nun 5998 Say l Kanun le de k 73. Maddes , 5216 Say l Büyük eh r Beled yes Kanunu ve
Büyük eh r Beled ye Mecl s 'n n kararlar gere l m z n Seyhan lçes Fat h Mahalles , k b nevler Mahalles ve Z yapa a
Mahalles , Yüre r lçes S nanpa a-Yavuzlar-Ak nc lar Mahalleler n n b r k sm , Köprülü Mahalles , Çukurova lçes Göl
Mahalles Kentsel Dönü üm ve Gel m Proje alan olarak lan ed lm t r.
Fat h, k b nevler ve Köprülü Mahalleler Kentsel Dönü üm ve Gel m Proje alanlar n n 6306 say l yasa gere nce Afet R sk
Alt ndak Alanlara dönü türülmes ç n Çevre ve eh rc l k Bakanl na ba vuruda bulunulmu ve bu bölgeler Afet R skl Alan
lan ed lm t r.

Köprülü
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Kentsel Dönü üm Alanlar

S nanpa a, Yavuzlar, Ak nc lar Kentsel Dönü üm Alan
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Hedef
2.13

Ken n tarihi dokusunu korumak ve yaşatmak
için çalışmalar yaparak ken n tarihsel
zenginliklerini turizme kazandırmak

09.07.2010 tar h nde Adana Val l , Adana Büyük eh r
Beled yes ve Seyhan lçe Beled yes aras nda Adana Tar h Kent
Merkez Projes Protokolü mzalanm t r. Söz konusu
Protokol'ün Görev Da l m bölümünün 5. Maddes n n 2.
f kras na göre Adana Büyük eh r Beled yes taraf ndan
yap lmas öngörülen ler;
62-63-64 Envanter Nolu Tesc ll Kültür Varl
Yap lar n
Kamula t rmas Projelend rmes Restorasyon Uygulamas :
63-64 envanter nolu konaklar n mahkeme karar le
kamula t rmas yap lm ve Beled yem z ad na tapusu
al nm t r. 63-64 envanter nolu konaklar n Rölöve, Rest tüsyon,
Restorasyon, Elektr k, Mak ne ve Stat k Projeler n n
haz rlanmas lg l haleler yap lm olup, söz konusu
projelend rme lg l çal malar tamamlanm t r.
63 envanter nolu yap n n Tepeba Höyü ü'nde yap lan
arkeoloj k sondaj kaz s çal malar nda Kaz Ev olarak
kullan lmas ndan dolay restorasyon yap m a amas
ertelenm t r.
64 envanter nolu yap n n restorasyon uygulamas le lg l se
hale haz rl klar na ba lanm t r.
62 envanter nolu kona a l k n se de kamula t rmas le lg l
mahkeme sürec devam etmekted r.
63 Envanter

64 Envanter
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Tepeba Mahalles 'nde Yer Alan 2 Dönüm Alan n Kamula t rmas : Tepeba Höyü ü Kurtarma Kaz lar 'n n yap laca
alan dah l nde bulunan ah s mülk yet nde olan lg l kamula t rma çal mas na l k n 21.07.2010 tar h ve 1566 say l Adana
Büyük eh r Beled yes Encümen taraf ndan Encümen Karar al nm t r. Bu do rultuda toplam 18 adet parsel n
kamula t rmas na ba lanm , 16 adet kamula t rmas tamamlanm , 2 adet parsel n kamula t rmas se mahkeme
a amas nda olup, halen devam etmekted r.
Kayal ba Mahalles 26009 Sokakta Meydan Düzenlemes ç n yap lacak Kamula t rmalar: 26009 Sokakta yap lacak
kamula t rmalarla lg l Büyük eh r Beled yem z Emlak ve st mlak Da re Ba kanl

'nca kamula t rma çal malar na devam

ed lmekted r.
Tepeba Ortaokulu'nun Rev ze Projelend rmes -Restorasyon Uygulamas : Tepeba Ortaokulu le lg l kalemler n
Protokol'den ç kart lmas na l k n 02.08.2012 tar h ve 12473 say l yaz taraf n za gönder lm t r. Söz konusu tesc ll yap ya
l k n kalemler n 06.03.2013 tar h ve 3899 say l yaz m z-ek 21.11.2012 tar h ve 19256 say l Val l k Makam Olur u le
Protokol'den ç kar lmas uygun görülmü tür

Tepeba Kaz lar
Özel Proje Alanlar na (Tepeba Çevres Çevre Düzenleme Projes haz rlanmas , Bebekl K l se ve Çevres , Tepeba
17. Sokak, Yen han, Kayal ba Mah. 26009 Sokak) A t S mülasyon-Çevre Düzenleme-Meydan Düzenleme-Sokak
Sa l kla t rma Projeler n n Haz rlanmas : S mülasyon, Çevre Düzenleme, Meydan Düzenleme ve Sokak Sa l kla t rma
Projeler n n haz rlanaca alanlarda kamula t rma çal malar ve Koruma Amaçl mar Plan Rev zyonu çal malar n n devam
etmes neden yle, söz konusu çal malar n b t r lmes nden sonra s mülasyon ve çevre düzen projeler n n haz rlanmas na
ba lan lacakt r
Alan Yönet m Plan n n Haz rlanmas : Konuyla lg l olarak resm kurumlar ve ün vers te le gerekl yaz malar yap lm olup,
lg l kalem n sürec do rultusunda devaml l

na da r lemler gerçekle t r lmekted r.

80 Ha Alanda Koruma Amaçl mar Plan Rev zyonu Haz rlanmas : lg l

n hales 20.04.2011 tar h nde yap lm olup,

plana l k n Ara t rma De erlend rme çal malar 14.12.2012 tar h ve 1690 say l Adana Kültür Varl klar n Koruma Bölge
Kurulu Karar le onaylanm t r. Söz konu plan le lg l 1/5000 Ölçekl Koruma Amaçl Naz m mar Plan çal malar se
26.04.2013 tar h ve 2203 say l Adana Kültür Varl klar Koruma Bölge Kurulu Karar le onaylanm t r. Bu a ama sonras nda
26.04.2013 tar h ve 2203 say l Kurul Karar 'nda da bel rt ld

üzere 1/1000 Ölçekl Uygulama mar Planlar n n haz rlanmas

a amas na geç lm olup, 11.04.2013 tar h ve 2356 say l yaz le
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lg l Beled yes olan Seyhan lçe Beled yes 'ne taraf m zca haz rlanmas yönünde yaz yaz lm t r. Haz rlanacak plan le lg l
Adana Tar h Kent Merkez Projes Protokolü ve 14.05.2013 tar h ve 4023 say l Seyhan lçe Beled yes yaz s na st naden;
Büyük eh r Beled yem zce 1/1000 Ölçekl Uygulama mar Planlar n n haz rlanmas çal malar na ba lanm t r. lg l planlar
haz rlanmas - ncelenmes sonras nda 25.11.2013 tar h ve 6220 say l yaz le Adana Kültür Varl klar Koruma Bölge Kurulu
Müdürlü üne sunulmu tur. Söz konusu 1/1000 Ölçekl Uygulama mar Planlar n n Kurul gündem nde henüz
de erlend r lmes yap lmam t r.
80 Ha Alan n Kadastro Paftalar n n Say salla t r lmas : 80 Ha.'l k alandak paftalar n say salla t rma

tamamlanm ,

sonras nda se onay ç n 08.11.2010 tar h nde Seyhan Kadastro Müdürlü üne gönder lm t r. Seyhan Kadastro
Müdürlü ünce gerekl onay ver lm ve tamamlanm t r.
Tepaba Höyü ü Kurtarma Kaz lar : Tepeba Mahalles 'n n en üst k sm nda, II. Derece Arkeoloj k S t Alan s n rlar
dah l nde planlanan kaz çal malar le lg l daha önces ba vurularda b r sonuç al namam , fakat konu le lg l çal malara
devam ed lm t r. Yap lan pek çok yaz ma mevcut olup, bunlar n net ces nde 05.09.2012 tar h ve 3227 say l Adana Val l

l

Kültür ve Tur zm Müdürlü ü yaz ve ekler 04.09.2012 tar h ve 771 say l yaz , uzman raporu ve foto raf albümü darem ze ve
Adana Kültür Varl klar n Koruma Bölge Kurulu Müdürlü ü'ne gönder lm t r. Konuyla lg l raporda Adana Kültür Varl klar n
Koruma Bölge Kurulu Üyeler nden Doc.Dr. Tunç S PAH ve Yrd.Doc.Dr. Muhammet GÖRÜR'ün b l msel destekler yle gerekl
z nler n al nmas sonras nda b l msel kaz lara k tutup yön verecek çal malar n yap lmas gerekt

b ld r lm t r.

Söz konusu Müze Müdürlü ü yaz s le 28.09.2012 tar h ve 1436 say l Kurul Karar al nm ve bu Kurul Karar do rultusunda
bel rlenen kaz çal malar le lg l yap lmas gerekenler çeren b r Protokol darem ze b ld r lm

ve Büyük eh r

Beled yem zce de bu Protokol'ün Beled ye Ba kan nca mzalanab lmes ç n 14.11.2012 tar h ve 3562 say l Adana Büyük eh r
Beled yes Encümen Karar al nm t r.
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Bu do rultuda lg l Protokol, Kurul Karar le 21.02.2013 tar h ve 37169 say l Adana Val l

l Kültür ve Tur zm Müdürlü ü

Adana Arkeoloj Müzes Müdürlü ü'ne h tapl Bakanl k Makam Olur yaz s na st naden; Adana Büyük eh r Beled yem z ve
Adana Arkeoloj Müzes Müdürlü ü aras nda 24.04.2013 tar h nde Tepeba Höyü ü arkeoloj k kaz çal malar n n yap lmas
ç n b r Protokol mzalanm t r. Söz konusu alandak arkeoloj k kaz lara lg l haleler n n haz rl k ve yap lma çal malar
gerçekle t r ld kten sonra 01.11.2013 tar h nde ba lanm

olup, alanda yap lan arkeoloj k kaz çal malar na devam

ed lmekted r.
Tesc ll ta nmaz kültür varl

S ra Konak 6 Parsel le lg l 2011 y l ç nde kamula t rma çal malar n n tamamlanmas

sonras nda Rölöve, Rest tüsyon, Restorasyon, Elektr k ve Mak ne Projeler n n haz rlanmas le lg l çal malara ba lanm t r.
Söz konusu tesc ll ta nmaz kültür varl

le lg l projelend rme çal malar tamamlanm olup, restorasyon yap m

hale

haz rl klar na devam ed lmekted r.

Esk Hal

Yen Hal
eyh Cemal Nardal Kona
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Tesc ll ta nmaz kültür varl

ak rpa a Kona

le lg l 2011 y l ç nde kamula t rma çal malar tamamlanmas le Rölöve,

Rest tüsyon, Restorasyon, Elektr k, Mak ne ve Stat k Projeler n n haz rlanmas le lg l hale yap larak projelend rmes
tamamlanm t r. Söz konusu tesc ll ta nmaz yap n n restorasyonu le lg l 2013 y l nda hale lemler yap lm olup,
konuya l k n çal malara devam ed lmekted r.

Ta nmaz Kültür ve Tab at Varl klar n n
Korunmas na A t Katk Pay na Da r
Yönetmel e st naden, Adana Val l

l

Özel dares 'ne yap lmas gereken tüm
ba vurular gerçekle t r lm t r.
Tar h Kentler B rl

'n n 2012 y l Tar h

ve Kültürel M ras Koruma Proje ve
Uygulamalar n Özend rme
yar mas na

ak rpa a Kona

le lg l
le 64

envanter nolu yap n n projelend rmes
ve S nema Müzes 'n n restorasyon
yap m na l k n kat l m yap lm , 2013
yl

ç nde

ak rpa a Kona

le 64

envanter nolu yap n n projelend rmes
ve S nema Müzes 'n n restorasyon
yap m le lg l ödül al nm t r.
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Tar h Kentler B rl

- Adana Bulu mas 2013 y l ç nde KUDEB ube Müdürlü ümüz taraf ndan düzenlenm t r.

l m z Büyük eh r Beled yes s n rlar dah l nde s t alanlar ç ndek (Merkez Yakap nar) z ns z yap y k mlar n n denet m
gerçekle t r lm t r.
l m z Büyük eh r Beled yes s n rlar dah l nde bulunan kültür varl klar ve kültür varl

koruma alan nda bulunan yap lar n

d cephes nde kullan lmas gereken tabelalarla lg l düzenleme çal malar çerçeves nde tesp tler le denet ml ek lde
tabela takt rma lem gerçekle t r lm t r.
Tepeba Höyü ünde yap lan arkeoloj k sondaj kaz lar le lg l kontroller gerçekle t r lm t r.
Koruma Amaçl mar Plan dah l nde, S t Alan ç nde bulunan Ab d npa a, K z lay, Cemal Gürsel ve Sefa Özler Caddeler nde
yap lan kald r m düzenleme çal malar le lg l kontroller gerçekle t r lm t r.
ak rpa a Kona Restorasyon Yap m

le lg l kontroller gerçekle t r lm t r.

Al Mün f YE ENA A Caddes Sokak Sa l kla t rma I. Etap Yap m

le lg l mülk sah pler muvafakat al mlar le kontroller

gerçekle t r lm t r.
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l m z Büyük eh r Beled yes s n rlar dah l nde s t alanlar ç ndek (Merkez Yakap nar) z ns z yap y k mlar n n denet m
gerçekle t r lm t r.
l m z Büyük eh r Beled yes s n rlar dah l nde bulunan kültür varl klar ve kültür varl

koruma alan nda bulunan yap lar n

d cephes nde kullan lmas gereken tabelalarla lg l düzenleme çal malar çerçeves nde tesp tler le denet ml ek lde
tabela takt rma lem gerçekle t r lm t r.
Tepeba Höyü ünde yap lan arkeoloj k sondaj kaz lar le lg l kontroller gerçekle t r lm t r.
Koruma Amaçl mar Plan dah l nde, S t Alan ç nde bulunan Ab d npa a, K z lay, Cemal Gürsel ve Sefa Özler Caddeler nde
yap lan kald r m düzenleme çal malar le lg l kontroller gerçekle t r lm t r.
ak rpa a Kona Restorasyon Yap m

le lg l kontroller gerçekle t r lm t r.

Al Mün f YE ENA A Caddes Sokak Sa l kla t rma I. Etap Yap m

le lg l mülk sah pler muvafakat al mlar le kontroller

gerçekle t r lm t r.

l m z onayl Koruma Amaçl mar Plan s n rlar dah l nde bulunan Arkeoloj k-Kentsel S t Alanlar nda ve tar h tesc ll kültür
varl klar nda yer nde nceleme ve tesp t çal malar yap lm t r.
Büyük eh r Beled yes s n rlar dah l nde bulunan Kentsel Arkeoloj k S t Alanlar ndak lg l tüm rut n kontrol ve ncelemeler
olarak gerçekle t r lm t r.
ah s, kurum ve kurulu lara b lg vermeye yönel k toplam 1200 adet yaz gönder lm t r.
Kültür Varl klar ve S t Alanlar le lg l toplam 7 adet Yap Tat l Zapt ve 127 adet Rapor yaz s düzenlenm t r.
Kültür varl klar nda yap lacak bas t onar mlarla lg l 15 Adet Bas t Onar m Belges , 13 adet Onar m Uygunluk Belges
düzenlenm t r.
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Hedef
2.16

Kentsel tasar m projeler haz rlayarak ve mar planlar na estet k
zorunluluklar get rerek beled yem z n estet k anlay n tüm ana
cadde ve bulvarlara yans tmak

B na d cepheler ndek görsel k rl l k yaratan unsurlar n kald r lmas ve düzelt lmes ve cephe boyalar n n yen lenmes
müdürlü ümüz taraf ndan gerçekle t r lm t r.
Z ya Pa a Bulvar üzer ndek b nalar n cephe tad lat ve boyalar Müdürlü ümüz taraf ndan gerçekle t r lm t r.
Z ya Pa a Bulvar üzer ndek b nalarda cephe k rl l

ne yol açan sarma k b tk ler , kl ma d

ün teler ve tabelalar

cephelerden sökülerek, cephe boyas yla yen ve tem z b r görünüm kazand r lm t r.
Kent n bütününde görüntü karma as yaratan ve yaya s rkülasyonunu engelleyen reklam unsurlar kald r lm t r.
Bulvar üzerler nde yaya s rkülasyonunu engellemeyecek ek lde uygun görülen yerlere yerle t r lecek, estet k görünümlü
kamusal h zmet n tel

ta yan totem tasar mlar yap larak 4 farkl yerde uygulamaya geç lm t r.

Müdürlü ümüz taraf ndan Mav Bulvar üzer DS Sulama kanal köprü üzer ç n korkuluklar tasarlanm ve tasar mlar
uygulamaya geç lm t r.
Bankalar n uygunluk belges talepler s ras nda Müdürlü ümüz, engell vatanda lar m z n kullan m rahatl

ç n engell

rampalar n ve ergonom k ölçüler zorunlu tutmaktad r. Bu kapsamda projeler yapmaktad r

Esk Hal

Yen Hal
Cephe G yd rme Çal malar
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Kent Este ğine Yönelik Faaliyetler
7000

6294

6036

6000
5000

4000
2290

3000
2000

415

1000
0
Gelen Evrak
Sayısı

Giden Evrak
Sayısı

Uygunluk
Verilen Başvuru
Sayısı

Red
Verilen Başvuru
Sayısı

Sosyal Donat Alanlar na M mar ve Betonarme Projeler :

 M mar S nan Kültür Merkez Tad lat Projes düzenlemes yap lm t r.

·
·
·
·

Zab ta Da re Ba kanl

H zmet B nas Yerle m Projes ,

Kültür Da re Ba kanl

H zmet B nas Yerle m Projes ,

Halk Dernekler Çal ma O sler Yerle m Plan ,
Sa l k Da re Ba kanl

H zmet B nas Yerle m Plan .

 SODES Gençl k Merkez Tad lat Projes yap lm t r.
 Esk Zab ta B nas na N kah Salonu Tad lat Projes yap lm t r.
 Merkez Park'ta Srebren sta An t ve Çevre Düzenlemes Projes
 Asr Mezarl kta dar B na Projes .(Ah ap Yap )
 Z yapa a Bulvar Kald r m düzenlemes yap lm t r.
 Özler Caddes Kald r m Düzenlemes .
 S t alan nda yer alan Z yapa a Bulvar le b rle en bölgede; An tlar Bölge Müdürlü ü Kurulu ç n m mar yol
projes n n haz rlanmas .

 Vedat Dalokay Hal 'nde yer alan Ekmek Fabr kas 'na Ek B na Projes .
 Kara sal Sosyal Tes s Tad lat Projes .
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Karaisalı Selampınar Mezarlığı eki alanına İdari Bina ve Müştemilat Projeleri.


İdari Bina Mimari Projesi,



Namazgah Mimari Projesi,



Gasilhane Mimari Projesi,



Tuvalet ve Abdest alma yerleri Mimari Projesi.



Makine İkmal Dai. Baş. Tesisleri'nde Petrol İstasyonu Projesi.



Makine İkmal Daire Bşk. Asfalt Dolum Tesisleri'ne Petrol İstasyonu Projesi.



Kuvayı Milliye Parkı İçerisinde Belediye Sosyal Tesisi (Ahşap yapı) Projesi.(Proje devam etmektedir.)



Beyazevler Yalçın Parkı'nda Tuvalet Projesi.



Karaisalı yolu üzeri –Söğütlü Mevkiinde Hayvan Barınağı Yapımı Projesi.(Proje devam etmektedir.)


Hayvan Barınağı Klinik Binası Mimari Projesi,



Hayvan Barınağı Mama Hazırlık ve Depolama Binası Mimari Projesi,



Büyük Kedi Evi Mimari Projesi,



Küçük kedi evi mimari Projesi,



Personel Binası Mimari Projesi,



İdari Bina Mimari Projesi,



Köpekler İçin özel durumlarına göre planlanmış köpek kafesleri projeleri,



Terkedilmiş büyük hayvanlar (at-eşek ) için Hara ve Padok Mimari Projesi.



Kılıçlı Köyü Merkez Camii Çevre Düzenlemesi Projesi.



Galeria arkasında Gemi Pla ormu ve Kaidesi Projesi.



Karataş Yemişli Köyü Engelliler İçin Engelsiz Yaşam Alanı Konaklama Merkezi Rekreasyon ve Asansör Temeli Projeleri.



Küçükoba Mezarlığı Çevre Duvarı ve İdari Binaları Projeleri



Vedat Dalokay Camii Müştemila eki bina Projesi.



Makine İkmal Dai. Başk. Asfalt Plen ne ait 500 ton Kapasiteli Tank Temeli Projesi.



Dağcı İlkokulu Çevre İs nat Duvarı Projesi.



Jandarma Komutanlığı'na Çevre Duvarı Projesi.



Pozan Hamidiye Köyü'ne İdari Bina Yapımı Projesi.



Ziyapaşa Heykeli'ne Kaide Yapımı Projesi.

Peyzaj Projeleri:


2000 Evler Rekreasyon Projesi.



Hastaneler Üst Geçit Peyzaj Düzenlemesi.



Uğur Mumcu Bulvarı Yol, Kaldırım ve Meydan Düzenlemesi.



Turgut Özal Bulvarı 6607 ada 10 Parsel Kaldırım Düzenlemesi.



Atatürk Parkı Tören Alanı Projesi.



Güzelyalı Mahallesi 81174 Sokak'ta Yol ve Kaldırım Projesi.



Seyhan Kaymakamlığı Önü Peysaj Düzenlemsi.



Mimar Sinan Plantasyon Projesi.
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Gürselpaşa Mahallesi 75268 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



Gürselpaşa Mahallesi 75292 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



Gürselpaşa Mahallesi 75364 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



Gürselpaşa Mahallesi 75001 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



100.Yıl Mahallesi 85021 Sokak yol ve Kaldırım Projesi.



Fazlı Meto Bulvarı Yol ve Kaldırım Projesi.



Hacı Bektaş-ı Veli Bulvarı Yol ve Kaldırım Projesi.



Fuat Dıblan Bulvarı Yol ve Kaldırım Projesi.



Yeşiloba Mahallesi 46129 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



Hilmi Kürklü Bulvarı Yol ve Kaldırım Projesi.



Atatürk Caddesi (Sular - Cumhuriyet Caddesi aralığı) Yol ve Kaldırım Projesi.



Huzurevleri Mahallesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Adnan Menderes Bulvarı Yol, Kaldırım ve Bisiklet Yolu Projesi.



Ramazan Kademoğlu Camii Peyzaj Çalışması.



Sarıçam İlçesi Tufanbeyli Caddesi Yol Kaldırım Projesi.



Sual Ekipler Amirliği Peyzaj Çalışması.



Varsaklar Ceyhan Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Mücahitler Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Ray Sokak Yol, Kaldırım ve Bisiklet Yolu Projesi.



Öğretmenler Bulvarı yol ve Kaldırım Projesi.



Mithat Özsan Bulvarı yol ve Kaldırım Projesi.



Huzurevleri Mahallesi 77240 sokak 5878 Ada 1 Parsel'de bulunan alana Çocuk ve Dinlenme Parkı Projesi.

Gençl k Meydan
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Barış Manço Bulvarı ile Ali Sepici Bulvarına Kavşak Düzenlemesi.



İbo Osman Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Bülent Angın Bulvarı ile Tem Otoban Bağlan sı Yol ve Kaldırım Projesi.



82111-82113 Sokak Güzelyalı Mahallesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Çatalan Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Hekimköy Bulvarı Yol ve Kaldırım Projesi.



Mithatpaşa Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Bahçeşehir Mahallesi Mavi Bulvar Sulama Kanalı Yol, Kaldırım ve Korkuluk Projesi



Bülent Ecevit Bulvarı Park Projesi.



Obalar Caddesi Askeri Kışla Arkası Yol ve Kaldırım Projesi.



Yeşiloba Mahallesi 87005 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



Cemal Gürsel Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Yeşilbağlar Mahallesi Meydan Düzenlemesi Projesi.



Akkapı Mezarlığı Peyzaj düzenleme projesi.



Çukurova Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenleme Projesi.



Çatalan Yolu Yol ve Kaldırım Düzenleme Projesi.



Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi Yol ve Kaldırım Düzenleme Projesi.



Kenan Evren Bulvarı'nda Cep Otoparkı Tadilat Projesi.



Kızılay ve Abidinpaşa Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Huzurevleri Mahallesi 77195 Sokak Yol ve Kaldırım Projesi.



Sarıçam Polis Merkezi Amirliği Peyzaj Projesi.



Çukurova İlçesi 77237 Sokak 5912 Ada 1 Parsel 'de Park Projesi.
Yol ve Kaldırım Projeleri:



Cevat Yurdakul Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Levent Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



87001 Sokak ba sı Burç Okullarının bulunduğu yola Kaldırım Düzenlemesi.



Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Bisiklet yolu, Kaldırım ve Yol Düzenlemesi.



Türkmenbaşı Bulvarı ile Mavi Bulvarının Kesiş ği yere Kavşak Düzenlemesi.



A kop ile Metal Sanayi arasında Yol ve Kaldırım Projesi.



Tufanbeyli Caddesi 3598 Sokak'ta Yol ve Kaldırım Projesi.



Abdi İpekçi Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Esentepe Mahallesi 89010 Sokak'ta Yol, Kaldırım, Kavşak, bisiklet yolu Projesi.



Obalar Caddesi Yol ve Kaldırım Projesi.



Yeşiloba Mahallesi Afetevleri Camii ve Kuran Kursu etra na İs nat Duvarı ve Peyzaj Projesi.



Semerkant İlköğre m Okulu ba kısmında kalan yola Yol ve Kaldırım Projesi.
113 adet mimari proje değerlendirilmiş r.
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Hedef
2.17

Büyük eh r sorumlulu undak tüm yerle m
b r mler n n hal haz r har talar n tamamlamak



Karataş yolu nato üssü yerleşkesinin Engelli Rehabilitasyon Merkezi yapılması ile ilgili olarak halihazır haritanın
oluşturulması ve proje tatbikinin zemine yapılmış r.



Atatürk Caddesinde yapılacak olan kaldırım düzenlemesi projesine altlık oluşturacak olan şeritvari haritanın
hazırlanması ve onaylı projenin sahaya tatbik edilmiş r.



Şinasi Efendi Caddesinde yapılan “Bu Sokakta Hayat Var” projesine altlık oluşturan halihazır haritanın yapılması ve
projenin zemine aplike edilmiş r.



Atatürk Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarını birbirine bağlayan alt geçit pojesi öncesinde projenin altlığı olan
halihazır haritanın hazırlanması ve inşaat süresince yapılan imalatların periyodik olarak kontrolünün yapılmış r.



Galeriadan eski baraja bağlanan sahil yolu projesine altlık olan halihazır haritanın hazırlanması ve zemine tatbik
edilmiş r.



İbo Osman Caddesini Kenan Evren Bulvarına bağlayan köprü inşaa projesinin altlığı olan halihazır haritanın yapımı ve
imala n zemine aplikasyonunun yapılmış r.



İbo Osman Caddesinde yapılan köprüye bağlan lı olan yolların projelerinin zemine aplikasyonunun yapılmış r.



Ray sokakta yapılan altgeçit projesinin çalışmasının altlığı olan halihazır haritanın oluşturulmuştur.



Ray sokakta yapılan bulvar, kaldırım ve peyzaj çalışmaları ile alakalı olarak detay alımı ve projenin zemine
aplikasyonunun yapılmış r.



Özler Caddesinde yapılan kaldırım düzenlemesine altlık olan halihazır haritanın hazırlanması ve projenin zemine
aplikasyonunun yapılmış r.



Kızılay Caddesinde yapılan kaldırım düzenlemesi çalışmasına altlık olan halihazır haritanın hazırlanması ve proje
tatbikinin zemine yapılmış r.



Abidin Paşa Caddesinde yapılan kaldırım düzenlemesi çalışmasına altlık olan halihazır haritanın hazırlanması ve proje
tatbikinin zemine yapılmış r.



Cemal Gürsel Caddesinde yapılan kaldırım düzenlemesi çalışmasına altlık olan halihazır haritanın hazırlanması ve proje
tatbikinin yapılmış r.



Ali Bozdoğanoğlu Bulvarını Obalar Caddesine bağlayan Barış Bulvarının devamı niteliğini taşıyan bulvar çalışmasına altlık
olan halihazır haritanın oluşturulması ve onaylı projenin zemine aplikasyonunun yapılmış r.



Obalar Caddesi devamında DSİ kanalı üzerinde yapılan köprü projesine altlık olan plankotenin hazırlanmış ve proje
zemine tatbik edilmiş r.



Kozan Yolu ile Kazım Başer Caddesini birbirine bağlayan 30 metre genişliğindeki imar yolunun açılması ile alakalı olarak
detay alım ve zemin aplikasyonu yapılmış r.



Toros Mahallesi Mahfesığmaz Postahanesi kuzeyinde yer alan “Çok Amaçlı Spor Parkının” proje altlığı olan halihazır
haritanın yapılması ve onaylı projenin zemine aplikasyonu yapılmış r.



Pınar Mahallesinde yapılan Çok Amaçlı Spor Parkının” proje altlığı olan halihazır haritanın yapılması ve onaylı projenin
zemine aplikasyonu yapılmış r.



Söğütlü Köyünde yapımı düşünülen Hayvan Barınağı projesine altlık olan halihazır haritanın yapılmış r.
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Atatürk Caddesi ile Ziyapaşa Bulvarını bağlayan Mithat Saraçoğlu Caddesinde yapılan kaldırım, yol ve peyzaj düzenlemesi
ile alakalı olarak hazırlanan projeye altlık olan halihazır haritanın yapımı ve onaylı projenin zemine aplikasyonun
yapılmış r.



Atatürk Caddesi ile Gazipaşa Bulvarını bağlayan Gazeteci Mustafa Gümüşdamla Sokağında yapılan kaldırım, yol ve peyzaj
düzenlemesi ile alakalı olarak hazırlanan projeye altlık olan halihazır haritanın yapımı ve onaylı projenin zemine
aplikasyonu yapılmış r.



Makine İkmal Daire Başkanlığı yeni yerleşke alanında yapılan çeşitli projelerle alakalı olarak ölçüm, aplikasyon ve yer
gösterme işlemleri yapılmış r.



Asfalt Müdürlüğü yeni yerleşke alanında yapılan çeşitli projelerle alakalı olarak ölçüm, aplikasyon ve yer gösterme
işlemleri yapılmış r.



Yeşiloba Mahallesinde yapılan imar yolu açılması çalışmaları ile alakalı olarak detay alım aplikasyon ve yer gösterme
işlemleri yapılmış r.



Gürselpaşa Mahallesinde yapılan imar yolu açılması çalışmaları ile alakalı olarak detay alım aplikasyon ve yer gösterme
işlemleri yapılmış r.



Yeni Mahallede yapılan imar yolu açılması çalışmaları ile alakalı olarak detay alım aplikasyon ve yer gösterme işlemleri
yapılmış r.



Kamulaş rma çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla RAY SOKAK projesine kamulaş rma haritası hazırlanmış r.



Barış Bulvarı Obalar Caddesi arasında açılacak yolun kamulaş rma çalışmasının başlayabilmesi için gerekli kamulaş rma
haritası hazırlanmış r.



Güzelyalı Mahallesinde yapılan kaldırım yol ve peyzaj düzenlemesi ile alakalı olarak hazırlanan projeye altlık olan
halihazır haritanın yapımı ve onaylı projenin zemine aplikasyonunu yapılmış r.
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Karslılar Mahallesinde yapılan kaldırım yol ve peyzaj düzenlemesi ile alakalı olarak hazırlanan projeye altlık olan
halihazır haritanın yapımı ve onaylı projenin zemine aplikasyonunu yapılmış r.



Kur epe Mahallesinde yapılan kaldırım yol ve peyzaj düzenlemesi ile alakalı olarak hazırlanan projeye altlık olan
halihazır haritanın yapımı ve onaylı projenin zemine aplikasyonunu yapılmış r.



Bayramhacılı ve Menekşe Köylerinde yapılan imar yolu açılması çalışmaları ile alakalı olarak detay alım, aplikasyon ve
yer gösterme çalışmaları yapılmış r.



Pozan Şekerpınarında yapılacak olan peyzaj düzenlemesi çalışması ile alakalı olarak proje altlığı olarak kullanılacak
olan halihazır haritayı hazırlanmış r.



Karaisalı Yerköprüde yapılan olan peyzaj düzenlemesi çalışması ile alakalı olarak proje altlığı olarak kullanılacak olan
halihazır haritası hazırlanmış r.



Kudeb Şube Müdürlüğü kontrolünde gerçekleş rilen projelere teknik destekte bulunulmuştur. ( Tepebağ Arkeolojik
kazıları, Ali Münif Yeğinağa Caddesi Sokak Sağlıklaş rılması projesi vb. çalışmalar)



Belediyemize bağlı 61 adet orman köyünde yürütülen yol, mezarlık, plan, halihazır harita, plankote vb. çalışmaları
hazırlamak ve yapılan projelerin kontrollüğünü yapılmış r.



İlçe ve ilk kademe belediyelerinden gelen imar uygulama dosyaları kontrol edilmiş r.



Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının E.P.D.K. mesafe tespitleri ile ilgili olarak tutanaklar hazırlanmış r.



Kamulaş rma, ruhsat, planlama ve mevzuata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeler yapılırken gerekli destek verilmiş r.

STRATEJİK ALAN 3. ALTYAPI HİZMETLERİ
STRATEJİK
AMAÇ

3

Halkın ih yaç ve beklen lerine uygun, standartları yüksek,
kaliteli ve üstyapı ile uyumlu, güvenli, sağlıklı ve modern kent
altyapımızın bu özelliklerini gelecekte de korumasını sağlayacak
ya rımlar yapmak.
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STRATEJ K ALAN 3. ALTYAPI H ZMETLER
Hedef
3.1

Su kay p ve kaçak oran n plan
dönemi sonuna kadar %20 azaltmak

2013 y l nda içme suyu ebesinden dolay meydana gelen kay p kaçak oran n azaltmak amac yla a a da tabloda sunulan
çal malar yerine getirilmi tir.

Muhtel f Kay p Kaçak Tesp t Çal malar
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Kaçak ek pler kontrolünü yapt abonen n b lg s n güncellemek ç n T.C. K ml k Numaras n almakta ve Abone e
ne
b ld rmekted r. Yap lan kontroller sonucunda kaçak kullanan aboneler n ço unlu unun yüksek su tüket ml
yer
aboneler n n oldu u anla lm ve bunun ç n Yüksek Su Tüket mler e
kurulmu ve çal malarda etk nl k
sa lanmaktad r.

Kay p - Kaçak oran n dü ürmek ç n ekonom k ömrünü doldurmu su sayaçlar mühürlü yen su sayaçlar le de
devam ed lm t r.
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2013 y l nda sayaç yerleri uygun olmayan abonelerin tespiti ve
bu abonelerin sayaçlar n uygun yere almak için gerekli
çal malara, çakma su abonelerinin durum tespiti ve abonesiz
olanlara abone olmalar için yasal çerçeve dahilinde yapt r m
uygulanmas na, çakma su kullanan abonelerin gerçek kuyu
suyu mu yoksa Çatalan Ar tma Tesisi taraf ndan üretilen suyu
mu kulland n n tespitinin yap lmas na, belde ve köylerdeki
endekslerin okunurken büyük çiftliklerin ve ah rlar n
taramalar n n yap lmas na, çakma su abonesi fabrikalar n
ivedi olarak genel taramalar n n yap lmas na devam edilmi tir
Sayaçla oynayarak (Ters-düz ba layarak) dü ük su tüket m yapan aboneler kontrol ed lerek sayaçlar na rekor aparat
tak larak mühürlenm t r ve hala kontroller rut n olarak yap lm t r.
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(m3)

ÜRETİM

TAHAKKUK

55.737.237

79.767.110

135.504.347

2013 Y l Sonu t bar yle Üret m, Tahakkuk ve Kay p M ktar Gra

KAYIP-KAÇAK

2013 y l sonu t bar yle kay p ve kaçak oran n n % 41,13'tür. Faturalanan m3 de erler ne; badethaneler, park bahçeler,
refüjler, umuma aç k yerler, tfa ye dolum tes sler ve mezarl klarda kullan lan su m3'ler le ebeke ar zalar ve tahl yeler
neden yle de arj ed len su m3'ler dah l ed lm t r.
Kay p-Kaçak oran n azaltmak ç n yap lan çal malar:
3516 say l Ölçüler ve Ayar Kanununa st naden ekonom k ömrünü doldurmu (10 y l) su sayaçlar n n de t r lm t r.
Abone baz nda tarama yap larak kaçak su kullananlar tesp t ed lerek, kaçak cezas uygulamakla abone olmaya
yönlend r lm t r. badethaneler, park bahçeler, refüjler, umuma aç k yerler, tfa ye dolum tes sler ve mezarl klarda
kullan lan su m ktar n ölçümleyerek kay t alt na almak üzere sayaç takma lem yap lm t r.
Abone ar vler yen den düzenlenm , abone dosyalar na h zl b r ek lde ula mak, dosyalar sa l kl artlarda saklamak,
mevcut aboneler n s stemdek eks k b lg ler n tamamlamak maksad le abone ar v m z n d j tal ortama aktar lmas , yen
abonel kler n bu s teme dah l ed lmes (Elektron k Belge Yönet m S stem ) ç n çal malar ba lat lm t r.
Sayaç yerler uygun olmayan aboneler n tesp t ed lm , s stemdek aboneler n adres güncellemes n n yap lmas na
ba lanm t r.
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Online Kaçak Kontrol:
Kaçak kontrol i ve i lemleri online olarak el terminalleriyle yap labilmektedir. Bu sayede, sahadaki memurlar i lem
yap lacak abonenin son durumunu online olarak izleyebilmektedirler. Ayr ca yine Online Açma-Kapama sisteminde
oldu u gibi Online Memur zleme ekran bulunmakta ve sahadaki memurlar n anl k olarak çal ma yapt bölgelerin
takibi yap labilmektedir.

Hedef S n rlar m zdaki tüm yerle im birimlerinin
3.2
kanalizasyon ve içme suyu teminini sürdürmek
Rapor dönem nde kanal zasyon ve çme suyu tem n aral ks z olarak sürdürülmü yat r mlar ve gerekl bak m onar m
faal yetler sürdürülmü tür.
çmesuyu Yat r m Faal yetler
Sorumluluk alanlar m za let m hatt , yen boru dö enmes , p k ve asbest borular n de t r lmes , mevcut çme suyu borusu
dö enm yerlerde farkl sebeplerle deplase projeler haz rlanm rapor dönem nde 266.605,03 mt. çme suyu borusu
dö enm t r.
Seyhan lçes Mürselo lu Mahalles Grubu (Camuzcu-Kay l -Karayusu u-Salmanbeyl -Çaputçu-Köylüo lu-Derv ler
Mahalleler ) çme suyu sale Hatt Yap m : Bu yap m n n çal malar tamamlanm olup, bu grup mahallere 27.271,63 mt.
çme su borusu dö enerek Çatalan çme suyu ver lm t r.
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Yüre r lçes Solakl Mah.- ah na a Mah.-Pa aköy Mah.-Akdam Mah.-E r a aç Mah. Aras çmesuyu. Proje le Yüre r
-Sar çam lçeler Muh. Mah. ve Sokaklar çme suyu Tem n ve Da t m ebekes Yap m : Çal malar tamamlanm olup, bu
grup köylere 32.665,81 mt. çme suyu borusu dö enerek Çatalan çme suyu ver lm t r.
Yüre r lçes Kad köy Mah.Grubu (Ça rkan-Karaahmetl -Yen köy-Gümü yaz Mahalleler ) çme suyu sale Hatt Yap m
: Bu yap m n n çal malar tamamlanm olup, bu grup köylere 24.193,99 mt. çme suyu borusu dö enerek Çatalan çme
suyu ver lm t r.

Yüre r lçes Za arl Kam l Yanl zca çme suyu sale Hatt Yap m Yüre r ve Sar çam lçeler Mah. ve Sokaklar çme
suyu da t m ebekes : Çal malar tamamlanm olup, bu grup köylere 18.447,51 mt. çme suyu borusu dö enerek Çatalan
çme suyu ver lm t r.
Yüre r lçes Yah ler Grubu çme suyu Projes Yakap nar Herekl Aras Yen leme Projes : Çal malar tamamlanm olup
bu grup köylere 18.696,84 mt. çmesu borusu dö enm , Çatalan çme suyu ver lm t r.

Sar çam lçes Kürkçüler-Göztepe-Müm nl -Da c Mah. çme suyu (Asbest Boru De
m ) Projes : Çal malar
tamamlanm olup bu grup köylere 4.457,53 mt. çme suyu borusu dö enerek Çatalan çme suyu ver lm t r.
Yüre r lçes Kad köy Mah.-Yen köy Mah.Karaahmetl Mah.Aras Q200 MM.Çel k Boru le Muhtel f DS Kanal Köprü
Menfez Dere Geç ler : Bu yap m kapsam nda Q200 mm. çel k boru le muhtel f DS kanal köprü menfez dere geç ler
l k n çal malar tamamlanm t r.
Yüre r lçes Karata Yolu Üzer Kayarl Mah. le Za arl Mah.Yol Ayr m nda Karayolu Alt ndan Yönlend r leb l r Yatay
Delg Metodu le çme suyu Borusu Dö enmes Yap m : Bu yap m kapsam nda karayolu alt ndan yönlend r leb l r
yatay delg metodu le çme suyu borusu dö enmes yap m çal malar tamamlanm t r.
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Sar çam lçes Ç r ged Mah.30 m3 çme suyu Depo ve Ter Merkez Yap m
le Sar çam lçes Gökbuket Mah.20 m3
Toplama Depo ve çme suyu Ba lant Yap m : Bu kapsam nda Sar çam lçes Hek mköy Mevk DIV-B yan 2500 m3 çme
suyu deposu yap m ler le lg l çal malar tamamlanm t r.

Bulvar ve Refüj Sulama Suyu ebekes Yap m : Bulvar ve refüjler le lg l sulama suyu ç n boru dö eme çal malar
tamamlanm olup, 45.190 mt sulama ebekes dö enm t r.
çmesuyu Bak m, Onar m, Tad lat ve Muhtel f Üst Yap Yap m ler :
Adana Organ ze Sanay Bölges nde 1000 m3 çme suyu deposunun manevra odas nce akr l k boya malat le depo hazne
k sm ç cepheler n n 20x20 beyaz fayans le kaplamas le muhtel f d er n aat ler tamamlanm t r.
Karsl lar Mahahalles Pompa B nas ter merkez ve tapuda 1 Pafta 584 parseldek ta nmaz n çevres n n betonarme d rekl
kafes tel le h maye ç t yap m tamamlanm t r.
Kanal zasyon Da res Ba kanl n n ant ye sahas nda soyunma g y nme b nas ve Buruk Mahalles su deposu güvenl k
kulubes yap lmas tamamlanm t r.
ASK ant ye Tes sler n n m c r depolama alan dolgu tutucu st nat duvar yap m
Do al Ar tma Tes s çevres n n betonarme d rekl kafes tel le h maye ç t yap lmas

tamamlanm t r.
tamamlanm t r.

çme suyu Abone Ba lant s Yap m ler : Seyhan-Çukurova-Yüre r-Sar çam ve Kara sal lçeler ne toplam 2.224 Adet çme
suyu abone ba lant s yap m tamamlanm t r.

RAPOR DÖNEM NDE DÖ ENEN ÇME SUYU EBEKES N N LÇELER BAZINDA DA ILIMI
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266.605,30

232.155,45

148.239,00

2008

267.014,81

188.354,30

152.893,30

2007

57.564,00

83.517,92
2003

216.836,10

2002

206.742,68

2001

47.229,00

32.873,00

377.977,92

Y llar t bar yle çmesuyu ebekes Yap m (Metre)

2004

2005

2006

2009

2010

2011

2012

2013

Rapor Dönem nde Haz rlanan çme Suyu Projeler :
Sorumluluk alanlar m zda yeterl ve sa l kl çme suyu olmayan mahalle ve köylere çme suyu sa lamak ç n rapor
dönem nde 305.745 metre projelend rme gerçekle t r lm t r.
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RAPOR DÖNEM ÇME SUYU EBEKES MALAT, BAKIM VE ONARIM FAAL YETLER :

çme suyu ebekesi Yap m ve Bak m Onar m Çal malar
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çme suyu ebekesi Yap m ve Bak m Onar m Çal malar

KANAL ZASYON

LETME FAAL YETLER :

At ksu Ar tma Faaliyetleri:
Seyhan At ksu Ar tma Tes s : Seyhan At ksu Ar tma Tes s , 07.06.2004 letmeye al nm t r. Seyhan At ksu Ar tma Tes s 'n n
a amalar hal nde n a ed lmes planlanm t r. B r nc a ama, hedef y l 2010 y l tahm n baz al narak, mekan k ön ar tma, ön
çökeltme ve çok yüklü akt f çamur proses ne göre b yoloj k ar tmay kapsamaktad r. Bu a amada çürütücüler ve çamur sug derme tes sler de n aa ed lm t r.
k nc a ama hedef y l 2025 olup, bu a amada azot ve fosfor ar t m da planlanm t r. 600.000 m2 alan üzer ne kurulu Seyhan
At k Su Ar tma Tes s , 1.150.000 PE48 nüfusa göre n a ed lm , 227.000 m3/gün kapas tel d r. Seyhan Nehr ve drenaj
kanallar na ar t lmadan de arj ed len evsel ve ön ar tmadan geç r len endüstr yel at k sular ar t lmakta ve ar t lm su TD8
drenaj kanal na ver lerek Akden z'e ula maktad r.
At ksu Ar tma Tes sler nde çamur ar tmas yap lmakta olup, çamurdan üret len metan gaz le elektr k enerj s üret lmekte
ve tes sler n elektr k enerj s ht yac n n b r k sm kar lanmaktad r. At ksu Ar tma Tes sler nde üret len çamur, tar mda gübre
olarak kullan lab lecek n tel kted r.
Seyhan At ksu Ar tma Tes s nde üret len b ogaz n elektr k enerj s ne çevr lmes amac yla kurulmu olan mevcut gaz
jeneratörü tam kapas te çal makta ve 2013 y l ver ler ne göre tes s elektr k enerj s ht yac n n ortalama %56's
kar lanmaktad r. Tes slerden ç kan ar t lm suyun özell kler Su K rl l Kontrol Yönetmel ve Avrupa B rl standartlar na
uygundur.
Seyhan At ksu Ar tma Tes s Ana Parametreler
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Seyhan At ksu Ar tma Tesisi
Rapor dönem ç nde 62.222.407 m3
at k su tes se al narak ar t lm t r.
Seyhan At ksu Ar tma Tes s problems z
olarak let lmekte olup, ç k suyu
parametreler sten len uluslararas
kr terler sa lamaktad r. KO ≤90
mg/lt., AKM ≤ 25 mg./lt., BOI ≤ 35
mg./lt. d r.

Yüre r At ksu Ar tma Tes s :
Yüre r At ksu Ar tma Tes s 07.06.2007 tar h t bar le letmeye al nm t r. 400.000 m2 alan üzer ne kurulu olan Adana
Yüre r At ksu Ar tma Tes s konum olarak, Yüre r lçes Akden z Mahalles 250 Sokak No:30'da kum ocaklar mevk nde
bulunmaktad r. 530.000 PE50 nüfusa göre n aa ed lm olan 128.000 m3/gün kapas tel d r. Adana Seyhan Bölges ne a t
at ksular d rekt olarak Akden z'e dökülerek, Akden z' n k rlet lmes ne sebep olmaktayd . Bu tes sle, Seyhan nehr ne
ar t lmadan de arj ed len evsel ve ön ar tmadan geç r len endüstr yel at ksular ar t lmakta ve ar t lm su kollektörü
vas tas yla Seyhan Nehr 'ne ver lmekted r.
Tam b yoloj k ar tmaya göre n a ed lm olan Yüre r At ksu Ar tma Tes s nde çamur ar tma yap lmakta olup çamurdan
üret len metan gaz le elektr k enerj s üret lmekte ve 2013 y l ver ler ne göre tes s n % 85 elektr k enerj s
kar lanab lmekted r. Ar tma tes s nden üret len çamur çöp döküm alan na bertaraf ed lmekted r. Tes s ç n gelen koku
kaynakl kayetler sebeb yle tes se baz yap lar n kapat larak gel m koku g der m s stem kurulmu ve let lmeye devam
ed lmekted r.
www.adana.bel.com.tr
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Yüre r At ksu Ar tma Tes s Ana Parametreler:

Yüre r At ksu Ar tma Tes s
3

Rapor dönem ç nde yakla k 30.773.085 m at k su tes se al narak ar t lm t r. Yüre r At ksu Ar tma Tes s problems z olarak
let lmekte olup, ç k suyu parametreler sten len uluslar aras kr terler sa lamaktad r. KO ≤90 mg/lt., AKM ≤ 25 mg./lt.,
BOI ≤35 mg./lt. d r.
YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSİ
ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU KALİTE DEĞERLERİ TABLOSU (2013 Yılı Aylık Değerler)
2013
Kapasite
Birim

A ksu Miktarı
Tesis Girişi
m3/ay

Tesis Girişi A ksu Kalitesi
(Ortalama Değer )
BOİ5
KOİ
AKM
kg/gün

Tesis Çıkışı A ksu Kalitesi
(Ortalama Değerler)
BOİ5
KOİ
AKM

kg/gün

kg/gün

mg/l

mg/l

mg/l

<=53.094

<=31.917

<=35

<=90

<=25

16,23
17,937

30
33,632

13,964
17,16

25
24

44
53

9
13

2.534.377

21,583

33,028

17,004

23

57

19

2.413.803
2.811.983

17,781
19,502

27,517
31,114

16,575
17,779

22
23

55
75

21
20

Haziran

2.810.316

22,295

32,6

15,831

21

69

22

Temmuz
Ağustos

2.693.956
2.581.148

21,812
21,732

30,068
30,39

17,641
17,818

18
25

77
78

22
23

Eylül
Ekim
Kasım

2.705.204
2.558.845
2.492.286

22,64
21,626
21,23

29,125
32,026
32,482

18,575
15,188
18,36

17
16
17

78
76
65

22
21
20

Aralık

2.490.239

22,243

29,963

17,752

20

68

15

Toplam

30.773.085

Ort(m3/ay)
Ort(m3/gün)

2.564.424
85,4

20,405

30,995

16,97

20,91

66,25

18,91

Tasarım/Yönetmelik
Değeri
Ocak
Şubat

3.846.150

<=26.597

2.266.366
2.414.562

Mart
Nisan
Mayıs
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Karaisal At ksu Ar tma Tesisi:
Karaisal At ksu Ar tma Tesisi 31.03.2010 tarihinden itibaren teslim al nm t r. Tesis, Karaisal lçesi Karap nar Mahallesi,
Yan kde irmen mevkiinde hazineye ait 31.789 m2'lik arazi üzerinde kurulmu tur. Karaisal At ksu Ar tma Tesisi 2015 y l na
kadar 10.000 ki i nüfusa hizmet edecek kapasitede kurulmu tur.
lçede kanal zasyon s stem yakla k 8 km uzunlu unda muhtelif çaplarda dö enmi olup, ar tma tesisi alan na kadar
getirilmi tir. Ar tma tesisi ç k ndan ç kan ar t lm su Üçürge Çay 'na de arj edilmektedir.
Kara sal At ksu Ar tma Tes s Ana Parametreler:
Rapor dönemi içinde yakla k 620.000 m3 at k su tesise al narak ar t lm t r. Karaisal At ksu Ar tma Tesisi problemsiz olarak
i letilmekte olup, ç k suyu parametreleri istenilen uluslar aras kriterleri sa lamaktad r. KO ≤110 mg/lt., AKM ≤30 mg./lt.,
BOI ≤45 mg./lt. dir.
Proje Hedef Yılı

KARAİSALI ATIKSU ARITMA TESİSİ
ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU VE SU KALİTE DEĞERLERİ (2013 Yılı Aylık
Değerler)
Parametre
Birim
Tesis Tasarım
Ortalama
Değerler
Değeri
Ortalama
1,32
m3/gün
Debi Yağmursuz Debi
1,75
Maksimum Akış
2,64
BOİ5

KOİ

AKM

Günlük Yük

kg/gün

Konsantrasyon

mg/l

Günlük Yük

kg/gün

Konsantrasyon

mg/l

Günlük Yük

kg/gün

Konsantrasyon

mg/l
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323,4

227

245

130

600,6

437

455

250

316,8

210

240

120

2015

2025

10.000

20.000

1.200
m3/gün

2.600
m3/gün

Giriş BOİ5
Konsantrasyonu
(biyo kimyasal
oksijen ih yacı)

245
mg/lt

245 mg/lt

Toplam BOİ5

323,4
kg/gün

700,7
kg/gün

Toplam Eşdeğer
Nüfus
Günlük Debi

Parametre

Birim

KOİ
BOİ
AKM
pH

mg. / lt.
mg. / lt.
mg. / lt.

Tesis çıkış
suyu
değerleri
20
10
5
7,4
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KANAL ZASYON BAKIM VE ONARIM FAAL YETLER :
Sorumluluk alan m zda bulunan yerle m yerler n n mevcut olan yakla k 3.527 km kanal zasyon ve ya mur suyu ebekes
le yen tes s ed lecek kanal zasyon ve ya mur suyu ebekeler n n bak m onar m ve let lmes , yen boru dö enmes , zgara
tem zl kler yap lmas ve yen lenmes çal malar yap lmaktad r. Bu kapsamda; 75.473 adet kanal zasyon ar zas , 20.334
adet v danjör h zmet , 3.911 adet ebeke tam rat olmak üzere toplam 99.178 adet lem yap lm t r.

Kanal zasyon Bak m Onar m Çal malar

2013 YILI KANAL ZASYON MALAT FAAL YETLER
İmala n Cinsi

Miktarı

Birimi

100 Q Beton Boru Döşemesi

4.274

Metre

200 Q Beton Boru Döşemesi

11.756

Metre

300 Q Beton Boru Döşemesi

34.618

Metre

400 Q Beton Boru Döşemesi

8.294

Metre

600 Q Beton Boru Döşemesi

2.157

Metre

800 Q Beton Boru Döşemesi

171

Metre

1000 Q Beton Boru Döşemesi

16

Metre

1200 Q Beton Boru Döşemesi

93

Metre

Kanalizasyon Izgarası Yapımı

2.989

Adet
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ATIKSU DENETLEME FAAL YETLER :

Kurumumuzdan De arj Kal te Kontrol Ruhsat alan ve ar tmas olan sanay kurulu lar n n at k sular n n anal zler rut n
olarak akred te olmu laboratuvarlarda yapt r lm ve bununla lg l olarak rapor dönem nde toplam 40 at k su numunes
al nm ve anal z yapt r lm t r. Rapor dönem nde 6 adet i letmenin De arj Kalite Kontrol Ruhsat n n yenilemesi

2013 YILINDA DENET M YAPILAN SANAY KURULU LARI
Emeksizler Neba Yağ San ve Tic. Ltd. Şirke .

Garip Tavukçuluk Üre m ve Paz. Ltd. Ş

Efes Pilsen (Anadolu Efes Biracılık ve Malt San.)

Denteks Teks l Yıkama Sanayi

Marsa Yağ San. ve Tic. A.Ş

Özkaraca Kardeşler Giyim San. ve Teks l
Ürünleri Ltd. Ş .

Bossa T.A S. Dış Giyim Teks l İşletmeleri
Wavin TR ( Pilsa ) Plas k Sanayi A.Ş

Akbey Doğa Piliç İşletmeciliği
Derman Et Entegre Tesisleri Gıda Nak. San. ve
Ltd. Ş .

Besler Gıda ve Kimya Sanayi A.Ş.

Paksoy Tic. Ve San. A.Ş.

Et ve Balık Ürünleri A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş

Güney Sabun ve Tahin San.ve Tic Ltd. Ş

Şahin Tavukçuluk Gıda San ve Tic. Ltd. Ş
Vel-Ay Plas kAmbalaj İnş. Nak.Taah. Tic. Ve
San. Ltd. Ş .

Saray Piliç İşletmeleri Sanayi ve Tic. Şirke

ABONEL K H ZMET FAAL YETLER :

ASK Genel Müdürlü ü merkez b nada kurulan Abone H zmetler Merkez 'nde vatanda lar m z n abonel kle lg l lemler
tek b r ana merkezde toplanm t r. Bu merkezde aboneler n ler n n tak b n kolayla t racak yen l kler yap lm ; Dan ma,
Halkla l k ler Serv s , Abonel k Kay t Serv s , Abonel k Sözle mes Serv s , Kaçak e
Serv s ve Abonel k Dev r, Hesap
Kesme-Açma, Endeks Fark Serv s le aboneler m ze ver ml b r ek lde h zmet ver lm t r.

ASK H zmet B nas
Borçlu aboneler n sular n kullan ma kapat lmas ve borcunu ödeyen aboneler n sular n n kullan ma aç lmas ç n em rler
on-l ne olarak olu turulmakta ve buna göre lemler sonuçland r lmaktad r.
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ASK Abone Merkez nden
Rapor dönem nde toplam olarak 6.127.221 adet abone sayac okunmu olup, 5.240.554 adet aboneye tahakkuk yap larak
fatura da t m yap lm t r. 2013 y l tahakkuk oran %86'd r.

2013 YILI YENİ ABONE SAYILARIMIZ
Normal Su Abone Sayısı
15.581 Adet
KSUB Abone Sayısı
Resmi Abone Sayısı
Genel Toplam

4.067 Adet
1.569 Adet
21.217 Adet

Kanalizasyon ve Ya mursuyu, çmesuyu Projeleri Kapsam nda Kamula t rma Çal malar
Karayusu u at ksu ter merkezi için, tapunun Seyhan lçesi, Karayusu u Köyü, 920 nolu parselin, Havutlu At ksu Ar tma
Ter merkezi için, tapunun Yüre ir lçesi, Havuttu köyü, 194 nolu parselin, Baklal Köyü, 908 nolu parseli ile Salba At ksu
Ar tma Tesisi Yeri, ana ebeke hatt ve ula m yolu için tapunun Çukurova lçesi, Pirili Köyü 408,409,412 nolu parseller ile
çmesuyu sale Hatt ve Yolunun Çukurova lçesi, Örcün Köyü 146 ada 8 (yeni 18) parselin 2,138.93 m² kamula t rma
i lemleri devam etmektedir.

çmesuyu sale Hatt Güzergah Çukurova lçes Dörtler(Topalak) Köyü 331 ada 3 parselde bulunan 664.00 m²'si ile Çukurova
lçesi Dörtler(Topalak) Köyü 331 ada 4 parselde bulunan 664.00 m²'si trampa i lemi yap lm t r
çmesuyu sale Hatt Güzergah Çukurova lçes Dörtler(Topalak) Köyü 334 ada 15 parselde bulunan 63.30 m²'si ile Çukurova
lçesi Dörtler(Topalak) Köyü 334 ada 16 parselde bulunan 63.30 m²'si trampa i lemi yap lm t r.
çmesuyu sale Hatt Güzergah Çukurova lçes Dörtler(Topalak) Köyü 331 ada 3 parselde bulunan 181.36 m²'si ile Çukurova
lçesi Dörtler(Topalak) Köyü 334 ada 16 parselde bulunan 181.36 m²'si trampa i lemi yap lm t r.
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Sar çam lçesi Çiri gedi i Köyü 1078.35 m² Su Deposu yeri Milli Emlak'tan tahsis edilmi tir
Do ankent, Yunuso lu, Sokakl Grup At ksu Ar tma Tesisi Yeri, Ula m Yolu ve Ter Merkezi için Tapunun Yüre ir lçesi,
Ça rkanl Köyü, 471(Yeni 832) Parsel 3,249.46 m², 594 (Yeni 834) Parseli 55,120.89 m²', çmesuyu sale Hatt Güzergah ç n
tapunun Sar çam lçes , Gübe Köyü, 395 Parsel n 64.50 m² kamula t rmas yap lm t r

Adana Orman Bölge Müdürlü ü'nden Kanal zasyon ve Ya mursuyu Projeler kapsam nda k ralanan yerler:
Çukurova lçesi Fad l Köyü 305.28 m² su depose yeri için , Karaisal ilçesi 850.24 m² su deposu yeri için, Çukurova lçesi
Salba Köyü 918.00 m² su deposu yeri için, Karaisal lçesi Tat k Köyü 754.00 m² su isale hatt ve su deposu yeri için,
Yüre ir lçesi Kütüklü Köyü 3536.80 m² su isale hatt ve yolu içmesuyu deposu yeri için, Çukurova lçesi Göçmen Evleri
Kav a Kuzeyi 10,060.00+12,977.552 m² içmesuyu temin projesi isale hatt kapsam nda yap lan T3 tüneli ç k a z ve
servis yolu yeri için 2,792.65 m2 kiralanm t r.
ah slardan rapor döneminde Seyhan ilçe Kuyumcular Köyü 11962 ada 8 parsel 225.00 m² Su Deposu yeri ve sale Hatt
yeri için ,Çukurova lçesi Karahan Köyü 12138 ada 3 parsel 661.78 m² su deposu ve isale hatt yeri için kiralanm t r.
Su Ar tma Faal yetler :
Rapor dönem nde Çatalan çmesu Ar tma Tes sler 'nden çme ve kullanma suyu üret m, ar t m ve da t m na devam
ed lm t r. Rapor dönem nde çmesuyu Ar tma Tes s 'nde 135.404.347 m³ su üretilmi olup bunun 85.737.081 m³ 'ü SeyhanÇukurova Bölgesine, 49.184.549 m³ 'ü Yüre ir-Sar çam Bölgesine verilmi tir.

* Elektrik sar yat na göre tespit edilen hizmet saham zda yer alan köylerde faal durumda olan kuyulardam üretilen ve
tahakkuka ba lanan su miktarlar yukar daki tabloya dahil de ildir.
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Su Ar tma Tes sler ve Kuyu ve Kaynaklarda Kullan lan K myasal Madde M ktarlar :
Rapor dönem nde çme suyu ar t m ç n ar tma sürec nde k myasal sarf malzemes olarak toplam 1.991.606 kg dem r (III)
klorür, 181.157 kg klor kullan lm t r. Kuyu ve kaynaklarda kullan lan s v klor m ktar 8.656 kg olup dezenfeks yon ç n
kullan lan klor m ktar ( gaz, s v , tablet) toplam 181.157 kg'd r.
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Yer alt suyundan tem n ed lerek köy, belde ve mahallere sa lanan çme ve kullanma suyu 69 noktada otomat k gaz ve s v
dezenfeks yon c haz le dezenfekte ed lm t r.
çme suyu ar tma sürec nde çamur bertaraf ç n 2.092 kg anyon k ve 1.841 kg katyon k olmak üzere toplam 3.933 kg
pol mer kullan lm olup toplam 1.172.712 kg çamur uzakla t r lm t r. A a dak tabloda 2002-2013 y llar aras nda çamur
bertaraf ç n kullan lan anyon k ve katyon k pol mer m ktarlar le bertaraf ed len çamur m ktar na a t b lg ler görülmekted r.

YILLAR
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Tesis al nan
Hamsu miktar
m

Ar t lan Su Miktar
m

Filtre y kamada
Harcanan Su Miktar
m

Anyonik
Polimer

Katyonik
Polimer

Üretilen
çamur
Miktar kg
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çme suyu üret m ve ar t m ç n çme suyu ar tma tes s nde 1.843.260 kWh, pompa stasyonlar nda su ter ve da t m ç n
14.260.718 kWh olmak üzere toplam 16.103.978 kWh elektr k enerj s kullan lm t r.

Çatalan Ar tma Tes s Pompa Odas
Çatalan çme Suyu Ar tma Tes s , su depolar ve pompa stasyonlar nda elektr k enerj kes nt ler nde su üret m, ar t m ve
da t m n n sürekl l n n sa lanmas ç n d zel jeneratörler kullan lm t r.

Su Kal te Kontrol Faal yetler :
Çatalan çme Suyu Ar tma Tes s laboratuvar nda; ham su, ar tma proses , depolar, da t m ebekes , köy ve beldeler n çme
suyu, abone musluklar kal te kontrolü ç n 21.893 adet numune al narak 58.689 adet parametre anal z yap larak, elde
ed len sonuçlar raporlanarak dosyalanm t r.
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Günlük, ayl k per yotlarda kontrol ve denet m amaçl l Sa l k Müdürlü ü elemanlar beraber nde ebekeden çme
kullanma suyu numuneler al narak anal zler , ASK Genel Müdürlü ü laboratuvarlar nda ve Halk Sa l laboratuvar nda
yapt r lm t r.
Su kayna m z olan Çatalan Baraj suyunun karakter st k özell kler n n tesp t , lg l yönetmel k esaslar na uygun olarak
yapt r lm t r.
Çatalan çme Suyu Tem n S stem Tes sler le kal tel , h jyen k ve sa l kl ebeke suyunun tüket c lere tan t lmas ç n
b lg lend rme ve tan t m çal malar yap lm t r.
çme Suyu Tem n S stem n n let lmes :
AB, EPA, WHO ve nsan Tüket m Amaçl Sular Hakk nda Yönetmel 'ne uygun standartlarda çme, kullanma suyu ar tan ve
leten tes sler ekonom k ve ver ml ek lde let lm , bak m onar m yap lm t r.
Tüket c lere sunulan çme kullanma suyunun kal te kontrolü nsan Tüket m Amaçl Sular Hakk nda Yönetmel k esaslar na
uygun olarak yürütülmü tür.
çme Suyu Elde Ed len veya Elde Ed lmes Planlanan Yüzeysel Sular n Kal tes ne Da r Yönetmel k esaslar na uygun kal te
çal malar yürütülmekte, sonuçlar de erlend r lmekte ve lg l kurumlar b lg lend r lmekted r.
Depolardan ana da t m hatlar yla ebekelere, oradan ç ebeke s stem yle tüket c lere ula t r lan çme kullanma suyunun
kal te kontrolü ebekelerde ve tüket c musluklar nda sürdürülmekted r. Yönetmel kle bel rlenen parametreler, stenen
per yotlarda anal z yap larak tak p ed lmekted r. Sonuçlar da t m hatlar n n sa l konusunda bel rley c olmaktad r.
çme kullanma suyu kal tes denet m görev n yürüten l Sa l k Müdürlü ü le kurumumuz aras nda koord nasyon hal nde
ebekeden numune al narak tüm denetleme parametreler n n anal z ç n H fz ss hha Bölge Müdürlü ü'ne tesl m
ed lmekted r. Anal z sonuçlar lg l kurumlara gönder lmekte, tüket c ler b lg lend rmek üzere kurum WEB s tem zde
yay nlanmaktad r.
Tüket c kayetler ne çözüm bulmak amac yla s stem kurulmu olup, al nan kayet mahall ne hemen g d lerek
ncelenmekte, numune al narak kayet neden ara t r lmakta sorunlar g der lmekted r.

Çatalan çme Suyu Ar tma Tes sler Su Kal te Kontrol Laboratuvar
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Hedef
3.3

Çatalan Baraj Havzas n
koruyucu önlemler almak

·

l m z Alada lçes ve Posya basan, K cak, Gerd b ve Darl k (Do ançay) mevk ler nde bulunan 6 adet krom zeng nle t rme
tes sler n n denet mler gerçekle t r lm t r. Ayr ca havzada bulunan h droelektr k santraller le barajlar denetlenm t r.
Ankara ve Adana'da yap lan ÇED toplant lar na kat l m sa lanm t r.

·

Havza Koruma Yönetmel
beklenmekted r.

Tasla haz rlanm olup Su K rl l

Kontrol Yönetmel

'ndek rev zyon çal malar n n sonucu

· Çatalan alt havzas n da çer s ne alan Seyhan Havzas Koruma Eylem Plan , Çevre ve eh rc l k Bakanl ve Tub tak taraf ndan
tamamlanm t r. Kurumumuz gereken katk ve kat l mlar sa lam t r.
· Havzalar n korunmas çal malar ASK Genel Müdürlü ü ve Çevre ve eh rc l k Bakanl koord nasyonunda devam
etmekted r. Eylem plan çerçeves nde havzada bulunan yerle m yerler n n at ksu ve kat at k problemler le tar m ve
hayvanc l ktan kaynaklanan k rl l n g der lmes ç n lg l kurumlarca program na göre gerekl yat r mlar n, zleme ve
denet mler n n yap lmas gerekmekted r.
·

l m z n çme suyunun tem n ed ld mansapta Çatalan Baraj Rezervuar çevres ve memba nda baraj besleyen akarsu
kollar üzer nde, çme suyunda k rl l k olu turacak unsurlar n tesp t ed lmes ç n özel hüküm çal malar n n haz rl klar n n
yap lmas konusunda; Orman ve Su ler Bakanl nca havzan n beklen lenden daha tem z oldu u, k rlenme r skler n n az
olmas neden le özel hüküm çal mas na gerek olmad görü ü b ld r lm t r.

·

Çatalan Baraj Havzas nda k rl l n önlenmes ne yönel k Su K rl l Kontrolü Yönetmel kapsam nda olarak, 96 adet
denet m ve nceleme lem gerçekle t r lm t r Su K rl l Kontrolü Yönetmel 'n n rev zyon çal malar neden yle Havza
Koruma Yönetmel tamamlanamam t r.

·

Çatalan Baraj rezervuar nda mutlak koruma alan na g ren alanlar n kamula t rma
har talama ve kamula t rma ç n yaz malar ba lat lm t r.
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Hedef
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2012 y l sonuna kadar AYKOME'y tamam yla
etk n hale get rerek tüm kamu kurumlar ve lçe
beled yeler n n altyap konusundak yat r m ve
letme faal yetler nde koord nasyonu sa lamak

Rapor dönem nde Altyap yat r m program uygulayacak kamu kurum ve kurulu lar n n ayn yerde ayn zamanda yap lmas
gereken altyap tes s le lg l çal malar AYKOME de de erlend r l p etk l ve koord nasyon ç nde yürütülmü , gerçek veya
tüzel k ler taraf ndan yap lacak her türlü altyap kaz lar ç n lg l müracaatlar de erlend rmeye al nm t r. Zem n c ns ,
m ktar ve proje/krok do rultusunda kaz ruhsat bedel tahs l ed lerek ruhsat tanz m ed lm t r.
Sorumluluk alan m zda yapmakta oldu umuz çme suyu, ya mur suyu ve kanal zasyon ebekes dö enmes

ler

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

projelend r lerek kaz ruhsat tem n ver lm t r.

1

ASKİ-Kanalizasyon

16

37

15

2

16

12

17

5

6

8

5

11

Verilen
Altyapı Kazı
Ruhsa
Türü
Toplamı
150

2

ASKİ-Yağmur Suyu

-

-

8

-

3

7

5

3

2

3

1

4

36

3

ASKİ-İçme Suyu

-

-

2

3

4

2

2

2

3

2

2

3

25

4

ASKİ-Yağmur SuyuKanalizasyon
Tedaş-Elektrik Bağl.

-

-

1

-

1

2

-

-

-

2

2

-

8

1

-

3

-

1

1

2

4

3

1

4

3

23

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

4

7

Süperonline-Kablo
Kanalı
Aksagaz-Doğalgaz

-

1

-

-

2

-

4

3

-

-

-

-

10

8

Vodafone

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GENEL TOPLAM

19

38

29

5

27

24

30

17

16

16

15

Sıra

5
6

Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına
Verilen Altyapı
Kazı Ruhsa Türü
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Hedef
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Plan dönemi sonuna kadar yeral şebekelerinin detaylı
projelerinin yer aldığı ve tüm kontrollerin elektronik
ortamda yürütülebildiği bir otomasyon sistemini kurmak

Proje Örne i
Dö enen alt yap lar m z n i sonu projelerinin arazide koordinat do rulu u belirlenerek gerekli kontroller yap lmaktad r. Bu
kapsamda altyap lar m z dijital ortama kaydetme, kontrol etme ve takip etme maksad yla, Adana Büyük ehir Belediyesi
üzerine kurulmu olan GPS referans istasyonuna ba l olarak gezici GPS ölçü aletleri ile ölçüm ve kontrol çal malar rapor
döneminde aral ks z olarak devam edilmi tir.
Ayn zamanda GPS aleti ile ölçü ekiblerimizce içme su, kanalizasyon, ya mur suyu projeleri yap m için 820.971 metrearazi
ölçümü yap lm ve içme suyu ile kanalizasyon ebekesi dö enmesi için yer göstermeleri yap lm t r.

2013 Y l nda Gerçekle t r len ebeke Ölçüm M ktar
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Ya mursuyu ebekes

179.720 m 2

Kanal zasyon ebekes

339.946 m 2

çmesuyu ebekes

301.305m 2
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Örnek Ölçüm Faaliyeti

Altyap Bilgi Sistemi
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ASKOM
ASKOM (ASK Koord nasyon Merkez ) Adana halk n n ASK le lg l her türlü problemler n çözümleneb lmes amac yla
hareket etmekted r. Gelen ça r lar kay t alt na al narak 7 gün 24 saat koord nasyon merkez nde görev yapan profesyonel
operatörler taraf ndan h zl b r ek lde su ar za, kanal ar za, sayaç ar za, abone, v danjör b r mler ne aktar lmakta ve bu
b r mlerce s raya al narak en h zl ek lde sorunun g der lmekted r.
ASKOM çer s nde kurulan araç tak p s stem le sahada su ve kanal zasyon h zmetler ne yönel k h zmet götüren araçlar 7
gün 24 saat tak p etmekte ve araçlarla lg l b r problem oldu unda müdahale ed leb lmekted r. Koord nasyon Merkez
personeller n n Adana halk le yapm oldu u tüm telefon görü meler kay t alt na al nmakta ve al nan ar za kay tlar na ger
dönü yap larak vatanda memnun yet , ar zalar n n g der l p g der lmed sorgulan p rapor ed lmekted r.
ASKOM arac l ile vatanda lar m z 444 2754 / 444 ASK / ALO ASK 185 nolu telefonlar arayarak bir telefonla;
Borç sorgulama
Su kesintilerini ya da ar zalar n bildirimi
Su patlaklar n bildirimi
Kanal ta malar n bildirimi
Vidanjör, Moro vb. gibi istekleri bildirimi
Sayaç de i im talebi bildirimi
mkan olmayan vatanda lar m z n musluk de imi ve su tesisat bak m iste i
Kaçak su kullananlar bildirimi
dareyle ilgili talep ve istek bildirimi yapabilmektedirler.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Rapor döneminde bu kapsamda 120.699 vatanda m z ASKOM'u aram olup, bu aramalara istinaden bildirilen isteklere
h zl bir ekilde cevap verilerek gerekli i lemler yerine getirilmi ve vatanda lar m za telefonla sonuç bildirimi yap lm t r.
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ASKOM'A YAPILAN BAŞVURULAR
Kaçak Su
0%
Sayaç Arıza
4%

Vidanjör Talebi
17%

Kanal Arıza
63%

İçme Su Arıza
16%

ONL NE

LEMLER:

www.adana-ask .gov.tr yen den düzenlenm web üzer nden aboneler m z n Borç Sorgulama ve 3D Secure güvenl
ödeme s stem ve Global S gn güvences Kred Kart le Borç Ödeme yapab lmekted rler.
Vatanda lar m z, onl ne olarak ar za b ld r m , v danjör taleb ve b lg ed nme g b stekler n ASK Genel Müdürlü üne
leteb lmekted rler.
Su kayna m z n günlük ve toplam su doluluk oran ve çme suyu kal te raporlar yay nlanarak vatanda lar m z
b lg lend r lmekted r.
Onl ne ortamda Açma-Kapama yap lab lmekted r.
Açma-Kapama

em rler n n olu turuldu u anda onl ne olarak sahadak memurlar n el term naller ne dü mes sonucu

Onl ne zleme ekran sayes nde anl k olarak em rler n n durumlar n tak b yap lab lmekted r.

Onl ne memur zleme ekran le sahadak memurlar n anl k olarak hang bölgelerde çal ma yapt klar n n tak b
yap lab lmekted r.
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H zmetler le lg l b na ve tes sler n yap m,
bak m, onar m faal yetler n sürdürmek

Asfalt su geç rmezl sa lamakta, zolasyonda ve çat kalafatlama da anahtar b le enlerden b r d r. Ama en y b l nen
kullan m alan yol kaplamas d r. Ula m h zmetler n daha y b r ek lde sunab lmek amac le 2012 y l nda ller Bankas
kred s le aç k hale yoluyla al nan 1 Adet 200 Ton/Saat kapas tel Asfalt Plent tes s m z D400 Adana-Ceyhan Karayolu üzer
37. K lometrede B zzat Ba bakanl k Makam n n onay yla Mal ye Bakanl ndan ön tahs s al nan 61.000 m2. araz de 2013
y l nda n a ed lm t r. Yap lacak kamula t rma çal malar net ces nde araz m z 79.000 m2 olmas hede emekted r. Tes s
h zmete al nm ve üret me ba lan lm t r. Tes s m z n üret m kapas tes en az 40 kamyonla 2 vard yada 3.000 tonun
üzer nde olacakt r.
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Bölgedek elektr k kes nt ler nden dolay . tes s m zde kullan lmak üzere ller Bankas kred s le 1000 KVA d zel jeneratör
devreye al nm t r. Elektr k kes nt ler nde jeneratör devreye al narak üret m n aksamas engellenmekted r ant ye sahas na
elektr k çek lmes le lg l hale yap lm , sahaya elektr k get r lm çal malar tamamlanm t r. Sahan n su ve kanal zasyon
hatt n n yap m y l çer s nde tamamlanm t r

Asfalt Plent Tes s m z çer s nde yer alan 2000 ton b tüm stok tanklar m za ek olarak 500 ton MC30 tank ve 500 Ton 160/220
tank olmak üzere 2 adet 500 tonluk tank n yap m ç n hale yap lm olup, çal malar 2014 y l nda tamamlanacakt r. Bu
tanklar n yap m le b rl kte yaz aylar nda s k nt ya anmayacakt r.
Plent tes s m zde g r ve ç k kantar olmak üzere, 2 adet 80 Tonluk Kantar Tes s h zmete g rm ve Kantar dare B nas
yap lm t r. Yen Asfalt Üret m Tes s m zde do algaz kullan lmakta olup, Do algaz kullan m le yüksek oranda tasarruf
sa lanmas hede enmekted r.
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Plan dönemi sonuna kadar ebekelerin
% 25'inde ya mur suyu ile at k
su kanalizasyon ayr m n tamamlamak

Sorumluluk alanlar m zda Adana merkez ilçelerinde ve muhtelif mahallelerinde kanalizasyon ve ya mursuyu çal malar
yap lm t r. Rapor döneminde 239.070,47 mt (239 km) kanalizasyon ve ya mur suyu ebekesi dö enmesi dö enmi tir.
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Yüre r lçes Dadalo lu Mahalles ve çevres Ya mursuyu n aat Yap m : Projede 579 mt. ya mur suyu n aat
tamamlanm t r. Dadalo lu Mahalles Yüre r Ba kent Hastanes ve c var ya mur suyu problem çözümlenm t r.

Seyhan lçes Sakarya Mahalles 5502 Sokak ve Çevres Ya mursuyu n aat Yap m : Projede 2.267 mt. Ya mu suyu
ebekes dö enm t r. 17 mahallen n ya mursuyu problem n n çözümü kapsam nda 2.ad m olan ve yap m tamamlanan bu
projen n Sakarya, A. Remz Yüre r, Dö eme, Den zl , Narl ca mahalleler ve c var n n ya mursuyu problem n n çözülmes ve
M thatpa a Mahalles Ray Sokak DDY alt nda b r ken ya mur suyunun de arj ed lmes tamamlanm t r.
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Yüre r lçes Derv ler Mahalles Ya ar Do u Caddes Kanal zasyon ve Ya mursuyu n aat : Projede 1.255 mt.
kanal zasyon ve ya mur suyu n aat gerçekle t r lm t r. Derv ler Mahalles Ya ardo u Caddes ndek yeters z olan ana hat
yen lenm ve bu bölgen n kanal zasyon ve ya mursuyu problem çözümlenm t r.

Seyhan lçes Ova, Onur Mahalleler , ak rpa a Caddes 45151-45129 Sokak ve C var Ya mursuyu ve Kanal zasyon
n aat Yap m : Projede 1.816 mt. ya mur suyu ve kanal zasyon n aat gerçekle t r lm t r. Ya mursuyu ve kanal zasyon
ebekeler n ayr t rmak amac yla yap lan bu proje tamamlanm ve letmeye al nm t r.
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Seyhan lçesi Mustafa Kemalpa a Bulvar ve Yeni Altgeçit Ya mursuyu De arj n aat Yap m i: Projede 755 mt. Ya mur
suyu in aat gerçekle tirilmi ve i letmeye al nm t r. Seyhan lçesi Mustafa Kemal Pa a Bulvar üzerine birikecek
ya mursuyu ve Atatürk Caddesinden kuzeye aç lacak yeni altgeçit ya mursuyu de arj gerçekle tirilmi tir

Seyhan lçes Demetevler Mahalles Bar Cad.Engel Cam C var Ya mursuyu De arj n aat Yap m : Projede 1.812
mt. ya mur suyu n aat yap m tamamlanm t r. Seyhan lçes Demetevler Mahalles Bar Caddes Engel Cam c var
ya mursuyu problem çözümlenm t r.

www.adana.bel.com.tr

175

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Seyhan lçes Toros Caddes C var Ya mursuyu De arj n aat : Projede 645 mt. ya mur suyu de arj ebekes n aat
tamamlanm ve letmeye al nm t r. Seyhan lçes Cemalpa a Mahalles Toros Caddes c var ya mursuyu problem
çözümlenm t r.

Seyhan lçes smetpa a Caddes ve C var Ya mursuyu De arj n aat Yap m : Projede 1.296 mt. ya mur suyu de arj
n aat tamamlanm ve letmeye al nm t r. Bu proje kapsam nda smet Pa a Caddes ve c var n n altyap problemler
çözümlenm t r.
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Seyhan lçes Dö eme Mahalles Ac badem Hastanes ve C var Ya mursuyu De arj n aat : Bu yap m
1.319 mt. Ya mur suyu ebekes tamamlanarak letmeye al nm t r.

kapsam nda

Kanal zasyon ve Ya mur Suyu Abone Ba lant s Yap m :
Rapor dönem nde 3.568 adet kanal zasyon parsel bacalar ve ya mur suyu abone ba lant s ve 683 adet zgara ba lant s
yap m tamamlanm t r.
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Seyhan lçes Ye loba Mahalles Oto Center Güney Ya mursuyu n aat : Proje kapsam nda 977 mt. Ya mur suyu n aat
gerçekle t r lm t r. Bu proje le Ye loba Mahalles Oto Center güney ndek ya mursuyu problem çözümlenm t r.

Yüre r lçes Güzelevler Mahalles le Yen do an Mah. E5 Geç ve Kuzey Ya mursuyu n aat : Proje kapsam nda 3.418
mt. ya mur suyu in aat yap m i i tamamlanm t r. Bu proje ile Güzelevler Mahallesi ve özellikle Yenido an Mahallesi ve
çevresinde ya anan ya mursuyu problemleri çözümlenmi tir.

Çukurova lçes Toros Mahalles Hayalpark C var Ya mur suyu n aat : Projede 613 mt. ya mur suyu ebekes
dö enm t r. Yap lan bu ya mur suyu le Toros Mahalles PTT Caddes devam ve Hayalpark bat s ve c var n n ya mur suyu
problem çözümlenm t r.
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Seyhan lçes M thatpa a Mahalles -Narl ca Mahalles Ray Sokak 2,00 *4,00 Baks devam 1,50*3,00 Ya mursuyu Baks
n aat Yap m : Projede 2.055 mt ya mursuyu baks hatt ebekes tamamlanm t r. Bu yap m yle M thatpa a Ray Sokak
DDY köprü alt nda b r ken ya mursular n n uzakla t r lmas , M thatpa a, Narl ca, Den zl ve c var mahalleler n ya mursuyu
problem çözülmü tür.

Seyhan lçes Cemalpa a Mahalles Gaz pa a Bulvar ve Çevres Ya mursuyu n aat : Projede 891 mt. ya mur suyu hatt
ebekes dö enm t r. Cemalpa a Mahalles , Gaz pa a Bulvar ve c var n n ya mursuyu problem n n çözülmes le
kanal zasyon ve ya mursuyu hatlar n n ayr t r lmas gerçekle t r lm t r.
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2002

2003

2004

2005
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2006

2007

2009

2010

2011

167.333,93

191.979,65

239.070,47
2008

134.096,35

157.381,00

183.025,00

110.326,00

83.439,00

33.638,00

23.308,31

39.239,00

213.510,00

Y llar t bar yle Kanal zasyon ve
Ya mursuyu ebekes Yap m (metre)

2012

2013 lçeler
Kanalizasyon
ebekesi

Kanalizasyon
(Metre)

Ya mur Suyu
ebekesi
(Metre)

SEYHAN
YÜREĞİR

65.917,75
46.992,35

40.182,49
16.152,15

SARIÇAM
ÇUKUROVA
KARAİSALI

39.499,95
15.628,17
806,20

2.536,14
9.541,69
1.813,68

2013
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STRATEJİK ALAN 4. ULAŞIM HİZMETLERİ
STRATEJİK
AMAÇ

4

Şehrin gelecekte sahip olacağı nüfus yoğunluğunu da dikkate
alarak, planlı, akıcı, kaliteli, güvenli ve düzenli bir ulaşım ağının
sürekliliğini sağlamak.
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STRATEJ K ALAN 4. ULA IM H ZMETLER
Hedef
4.1

Sorumluluk alanlar ndak bölgelerde yol,
kald r m ve orta refüj düzenlemeler n
sürdürmek

Plan dönem çer s nde Beled yem z sorumluluk alan nda bulunan cadde ve bulvarlar n orta refüj, kald r m ve yol
gövdes n n yap m ve yen leme çal malar , yaya ve araç tra

ak n n rahatlamas ç n ht yaç duyulan noktalara alt-üst

geç t, kav ak ve otopark düzenlemeler , yürüyü yollar n n yap m bak m ve onar m aral ks z olarak sürdürülmü tür.
Sorumluluk alan m zda yer alan yol a n n genel durumu tablo le bel rt lm t r.

300
300
250
250
200

172

150

121

150
136

124

2010
2011

114,5

2012

97,5

2013

100
50

30 31

44

30
1312,4 8

4 3 10

Stabilize

Yeni Yol

21

0
Asfalt Kaplama
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Asfalt Onarım

Sa h
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Ray Sokak Yol Çal ma
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Baraj Sedd Asfaltlan yor
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K z lay Caddes Kald r m Çal mas

Ün vers te Yol Yap m

Sular Yol Yap m
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Metro Hatt Asfalt Çal mas

Sar çam Yol Yap m

Sar hamzal Yol Yap m

185
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RAPOR DÖNEM NDE YEN AÇILAN YOLLAR
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RAPOR DÖNEM NDE SICAK KAPLAMA YAPILAN YOLLAR
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Toplamda
1.104.021 m2

18,69%
51,55%

26,33%

Seyhan
Sarıçam

3,44%

Yüreğir
Çukurova

Sat h Kaplama Yap lan Yollar

asfalt miktarı(m2)

300.000

264.800

250.000
200.000
128.050

150.000
100.000

50.000

111.300
85.800
54.000

17.500

72.700
24.000

0

Ula m h zmetler n daha y b r ek lde sunab lmek amac kurmu oldu umuz yan asfalt plant tes s m z le rapor
dönem nde 332.035 ton asfalt üret m yap lm t r b r öncek y la oranla %60'l k b r art söz konusu olmu tur. Böylece lçe
beled yeler m z n asfalt ht yaçlar da rahatl kla kar lanm t r. Rapor dönem nde, 2012 y l na göre asfalt üret m nde %60
art olmu tur.

Atatürk Caddes Kald r m Çal mas
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Real Anemon Önü Asfalt Çal mas
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Okullar n Asfaltlanmas

Sa mbeyl Yol Çal mas

Okullar n Asfaltlanmas

Sebze Hal

Plan Dönem nde Alt Yap s ve Asfalt Yap lan Sanay S tes
Plan Dönem nde Asfalt Yap lan Okul Bahçes
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Ayr ca, Büyük eh r Beled yem z n 10.05.2011 tar h ve 131
say l Mecl s karar gere
lçe Beled yeler ne toplamda
16.991 ton asfalt tem n ed lm t r.

LÇE BELED YES

Asfalt yap.
Yer n alan (m²)

lçe

Okul Ad

Rapor dönem nde asfalt üret m ç n kullan lan hammadde
c ns ve m ktarlar bel rt lm t r.

ASFALT M KTARI(Ton)

MALZEME C NS

M KTARI

Çukurova

Çukurova

Agrega tem n

573.338

Ton

9.416.000

Kara sal

Kara sal

B tüm

13.765

Ton

17.027.305

Sar çam

Sar çam

MC30

808

Ton

1.777.248

Yüre r

Yüre r

160/220

1.047

Ton

1.296.805

Seyhan

Seyhan

B tüm nakl

15.620

Ton

881.986

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

B R M TUTARI (TL)

30.399.344
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2013 YILI D

ER YAPIM VE ONARIM FAAL YETLER
2013 YILI D ER YAPIM VE ONARIM FAAL YETLER

1

Belediye sorumluluğundaki ana cadde ve
bulvarlarda kullanılmak üzere kilitli parke,
bordür, kare taş alımı

2

Köprü Yapım İşleri

3
4

Sular Mevkii Atatürk Caddesi İle M.Kemal Paşa
Bulvarı Arası İmar Planına Uygun Tünel (Altgeçit)
ve Yol İnşaa Yapım İşi
Türkmenbaşı Bulvarı-Havaalanı Arası Devlet
Demir Yolları Altgeçi B,C,D Kolları Tünel
(Altgeçit) ve Yol İnşaa Yapım İşi

Natürel Karo/ Kare taş
: 2.860 m2,
Renkli Karo /Kare taş
: 74.095 m2
Naturel Bordür
: 20144 ad.
Renkli Bordür
: 242.451 ad.
Natürel Parke(Kili aşı)
: 82.229 m2
Renkli Parke (Kili aşı)
: 7231 m2
Belediyemize ait bulvar ve kaldırımlarının
düzenlenmesinde kullanılmış r.
*İbo Osman Caddesi İle Mavi Bulvar kesişimi Sıtkı
Kulak İlköğre m Okulu önü köprü yapılmış r.
*Kürkçüler Mahallesi cezaevi yolu üzeri köprü yapımı
devam etmektedir.
*Kozan Yolu Ege Bagatur Bulvarı köprü genişle lmesi
işi devam etmektedir.
*Uçak Mahallesi Obalar Caddesi sonu DSİ sulama
kanalı üzeri köprü yapılmış r.
Sular Mevkii Atatürk Caddesi İle M.Kemal Paşa
Bulvarı arası imar planına uygun tünel (altgeçit) ve yol
yapımı,iksa sistemi yapılması işleri yapılmış r.
Kuzey-Güney Adana bağlan yolu üzeri Türkmenbaşı
Bulvarı-Havaalanı arası altgeçit yapılmaktadır.

5

Mimar Sinan Anﬁ Tiyatrosu Tadilat Yapılması İşi

Mimar Sinan Anﬁ Tiyatrosu tribün arkası bölümlerine
tadilat yapılarak Belediyemiz birimleri için hizmet
binasına dönüştürülme işi yapılmış r.

6

Karataş İlçesi Yemişli Köyünde Bulunan Eski
NATO Binasının Engelliler İçin Engelsiz Yaşam
Alanı Projesi Kapsamında Onarım Yapılması

Eski NATO binasında onarım yapılarak ,engelliler için
engelsiz yaşam merkezi haline ge rilmş r.

Belediye Evleri Yüzme Havuzunun Üzerinin
Kapa lması ve İdari Bina Yapım İşi

Belediye Evleri yüzme havuzunun üzeri çelik
konstrüksiyonla kapa lmış ve idari bina yapılmış r.

8

Fa h, Yeşilyurt ve Mithatpaşa Mahallelerine
Yüzme Havuzu ve Soyunma Odası Yapılması
Yapım İşi

Fa h, Yeşilyurt ve Mithatpaşa Mahallelerine bölge
halkının kullanımına sunulmak üzere yüzme havuzu
ve soyunma odaları yap rılmış r.

9

Korg. Recai Engin Kışlasına Ait Çevre Duvarının
Yeniden Yapılması

Korg. Recai Engin Kışlasına ait çevre duvarı gelen
talep doğrultusunda yeniden yapılmış r.

10

PTT Caddesine Park Yapılması Yapım İşi

PTT Caddesi üzeri spor kompleksi ve dinlenme
alanları yapılmış r.

11

Çobandede Yerel Kuş Parkı Yapım İşi

Çobandede Rekreasyon alanında kuş parkı işi
yapılmaktadır.

12

Pınar Mahallesine Park Yapılması Yapım İşi

Pınar Mahallesine çocuk oyun alanı,futbol ve
basketbol sahaları yapılmış r.

13

Küçükoba Fidanlık Hizmet-Destek Binası Yapım İşi

14

İnönü Parkı Yürüyüş Yolları İle Heykel Çevresi
Zemin Kaplaması yapımı ,Ahşap wc alımı İşi

15

Yeşil Bağlar Mahallesi Meydan Düzenlemesi
Yapım İşi

Yeşil Bağlar Mahallesi meydan ve dinlenme alanı
düzenlemesi işi yapılmış r.

16

Yol Şube Müdürlüğü Prefabrik Ek Hizmet Binası
Yapımı İşi

Yol Şube Müdürlüğünün ih yacı olan tek katlı
prefabrik ek hizmet binası yapılmış r.

17

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı ek hizmet binası
yapılması

18

Yeni Evlendirme Dairesine Tadila t Yapılması

Zabıta Daire Başkanlığının eski idari binası,Evlendirme
Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmiş r.

19

Adana Büyükşehir Belediyesi Asfalt Plen ne 2
Adet 500 Tonluk Tank Yapımı İşi

Belediyemiz yeni asfalt şan yesine 500 tonluk tank
yapımı devam etmektedir.

20

Makine İkmal Daire Başkanlığına 2 Adet
Akaryakıt İstasyonu Yapılması

Makine İkmal Daire Başkanlığına 2 adet akaryakıt
istasyonu yapılmış r.

21

Kanara Binalarının Rehabilite Edilmesi Onarımı
İnşaa ve İşle lmesi İşi

Kanara Binalarının rehabilite edilmesi ve onarımı işi
başlanmış r.İşin süresi 8 yıldır.

30

Belediyemiz Sorumluluğundaki Alanlarda
Yapılacak Bakım, Onarım ve Yapım İşleri için Araç
Çalış rılması, Nakil İşleri

Yapım Onarım Ekibi Emrinde 1 Adet Römorklu
Traktör Çalış rılması hizmet alımı yapılmış r.

7
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Küçükoba Mezarlığı yanında Park ve Bahçeler
Müdürlüğüne bağlı ﬁdanlık hizmet-destek binası
yapılmış r.
İnönü Parkı içerisine yürüyüş yolları ,heykel çevresi
düzenlemesi işleri yapılarak yeniden düzenlenmiş
olup, park içerisinde kullanılmak üzere ahşap
güvenlik kulübeli wc ve oturak alımı yapılmış r.

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve
Güvenliği Şube Müdürlüğü hizmet binası yapılmış r.

Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)

Fen İşleri Daire Başkanlığı
( Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)

Fen İşleri Daire Başkanlığı
( Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
( Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü )
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü )
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü
Fen İşleri Daire Başkanlığı
(Yapım ve Onarım Şube
Müdürlüğü)
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Hedef
4.2

Sorumluluk alanlarındaki bölgelerde
traﬁk işare çalışmalarını sürdürmek

Yatay aretlemeler
Rapor dönem nde özell kle a rl k ver len konulardan b r s yatay aretlemeler olup beled yem z bünyes nde olu turulan
ek plerle uzun ömürlü ç ft kompenantl boya kullan larak yaya geç tler , kav ak ç dönü oklar , h z l m tler ve h z kes c ler
yap lm , sürücüler n tra k ç nde fark ndal ve d kkat artt r lm t r. Rapor dönem nde toplam 5.000 m2 yatay aretleme
yap lm t r.

Yatay aretlemeler n Bak m
Araç last kler nden gelen toz, parça ve p sl klerden ötürü görünürlü ünü y t ren yatay aretlemeler 500 bar gücündek
su jet le sürekl olarak tem zlenmekted r.
Dü ey aretlemeler
Tra k güvenl n n sa lanmas ç n sürekl olarak dü ey aretlemeler yap lmaktad r. Rapor dönem nde toplam 7.340 adet
levhan n montaj yap lm t r.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Dü ey aretlemeler n Bak m
D ortam ko ullar , yap t r lan a ler ve tra k kazalar g b
nedenlerle neden yle y pranan, hasar gören ve özell n
y t ren tra k aretler sürekl olarak tak p ed lmekte ve
bak mlar yap lmaktad r.

S stem ve Yön Levhalar
Rapor dönem nde Adana genel nde 500 adet s stem yön levhas ve 1.000 adet yön levhas yap m na ba lanm , sürücüler n
en h zl ek lde hede er ne ula malar sa lanm t r.
Hemzem n Geç tler
TCDD le yap lan protokoller net ces nde Beled yem z
taraf ndan let len 4 adet hemzem n geç tte aretlemeler
yap larak personel çal t r lm t r.

Tels z
Beled yem z ç haberle men n en öneml unsuru olan tels z
s stem n n bak m ve onar m sürekl olarak yap lmaktad r.
Rapor dönem nde Tels z Merkez 24 saat h zmet verecek
ek lde vard ya düzen ne geç r lm t r
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S nyal zasyon Tes sler n n Bak m
Adana genel nde 168 adet s nyal ze kav ak bulunmakta olup okul geç tler , fas lal uyar klar le b rl kte bu say 214'e
ç kmaktad r. Bu tes sler 7 gün 24 saat boyunca gözet m alt nda tutulmakta, bak mlar düzenl olarak yap lmakta ve ar zalara
an nda müdahale ed lmekted r.
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Hedef
4.4

2014 y l sonuna kadar eh r ç herhang k
yerle m b r m merkez aras maks mum ula m
süres n %15 azaltmak

Ak ll Tra k S stemler
Rapor dönem nde olu turulan Tra k ve Ça r Yönet m Merkez le tra k yo unlu unun fazla oldu u kav aklar tra k
operatörler taraf ndan kameralardan ve yo unluk har talar ndan uzaktan zlen lmekte ve gerekt durumlarda müdahale
ed lmekted r. Rapor dönem t bar yle 8 adet kav a m z Ak ll S nyal zasyon S stem ne geç r lm olup kav aklardak
s nyal zasyon düzen ne kameralardan gelen araç yo unlu u d kkate al narak anl k olarak karar ver lmekted r. Türk ye'n n
kapsam ve m ktar olarak en büyük tra k hales olan Ak ll Tra k S stemler hales sürec devam etmekte olup, halen n
tamamlanmas yla b rl kte Adana genel nde 71 kav ak Ak ll S nyal zasyon S stem le çal r hale gelecek, 106 kav ak kamera
s stemler le zlenecek ve 160 kav ak uzaktan yönet leb l r hale gelecekt r.
Tra k Planlama ve Yönet m
Rapor dönem nde tem n ed len ektron k
araç say m c hazlar ve s mülasyon
programlar le yo un kav aklarda
güncel araç say mlar yap lmakta ve bu
ver ler kullan larak s nyal zasyon plan na
b lg sayarlar le karar ver lmekted r. Bu
ek lde programlanan kav aklarda
günlük ortalama 2 kg CO sal n m
azalt lm , dur kalk say s ve bekleme
süreler azalt larak sürü konforu
artt r lm t r.
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S nyal zasyon Tes sler
Rapor dönem nde mevcut s nyal zasyon tes sler n n modern zasyonuna a rl k ver lm olup Adana genel ndek toplam
11.192 adet 100 Wattl k akkor amanl lamba, 9,5 Wattl k LED lamba le yen lenm t r. Elde ed len tasarruf yakla k 7.500
konutun ayd nlanma ht yac na e de er olup bu düzenlemeler le y ll k ortalama 9,3 ton CO2' n do aya ve atmosfere
sal n m n önlenerek hava k rl l n n azalt lmas na da katk konulmu tur. Ayr ca yen yap lan kav aklarda 67 adet
s nyal zasyon tes s kurulmu tur. Rapor dönem nde ba layan b s klet yollar projes le ht yaç duyulan b s klet yolu-araç yolu
kes m noktalar nda gerekl olan s nyal zasyonlar yap lmaktad r.

Hedef
4.6

Toplu ta ma h zmet n kent n bütününe
dengel b r ek lde yaymak ve sürdürmek

Ha f Rayl S stem:
B r nc Etap Adana Ha f Rayl S stem n n tamamlanmas yla b rl kte k nc etab n projeler n n ve hale dokümanlar n n haz rl
ç n hale düzenlenm ve Yüksel Proje A. . haley kazanarak çal malara ba lam t r. Ancak Çukurova Ün vers tes n n
yürütmey durdurmu olmas sonucunda 2010 y l nda 2. Etap Rayl S stem Hatt ç n b rçok alternat f çal ma yap lm ,
haz rlanan z b l te etütler ve kurum görü ler do rultusunda yap lan de erlend rmeler sonucunda 8 stasyona sah p
yakla k 10,3 km uzunlu undak projen n avan projeler ve z b l te etütler Ula t rma Bakanl na tesl m ed lm , Altyap
Yat r mlar Genel Müdürlü ünce (AYGM) onaylanm t r. Ula t rma Bakanl nca hales n n yap lmas beklenmekted r.
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Metro ç Mekan

Metro Bak m ant ye

Mav Ç zg ler 1. Etap, K rm z Ç zg ler se 2. Etab fade etmekted r.
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Ula t rma Bakanl
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Mav Hat- Mevcut 1. Etap : 13, 5 km uzunlu unda ve 13 stasyon le h zmet vermekted r.K rm z Hat- Planlanan 2. Etap : 10,3
km uzunlu unda ve 8 stasyon le h zmet verecekt r.
2010-2013 YOLCU SAYISI DE

M

Yolcu Say s
(K )

2010

2011

2012

2013

4.978.969

5.399.710

8.581.011

10.195.092

2013 Y l Ha f Rayl S stem Ayl k Yolcu Say lar
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Sabah ve ak am yo un saatlerde 7,5 dak kal k per yotlarda seferler yap lmaktad r. Yolcu talep ve yo unluklar göz önüne
al narak Cumartes yo un saatlerde 6 ve hafta ç sabah 6:00 'da k ek sefer düzenlenmeye ba lanm t r.
Mevcut r ng seferler m ze ek olarak Mart 2013 de eh r merkez ne en yak n st klal stasyonumuzdan kent meydan ve
haval man na r ng sefer h zmet m z ba lam t r. Bu r ng serv s m zle b rl kte %45 yolcumuzun kulland 4 stasyonumuzdan
(Ruh Sa l Hastanes , Anadolu L ses , st klal, Ak nc lar) 6 farkl güzergaha r ng serv s h zmet ver lerek yolcular m z n
metrodan daha çok öneml noktaya h zl ve ekonom k ula mlar sa lanm t r. Vatanda lardan 1 saat çer s nde metro ve
beled ye otobüsü aras nda yap lan aktar mlar ndan ücret talep ed lmemekted r.
Rapor dönem nde metro stasyonlar m za 5 dak ka yürüme mesafes nde bulunan hanelere tan t m ve b lg lend rme
çal malar yap lm t r. Hedef k tleye tan t m zar ar n ç nde Rayl S stem tan t m bro ürler ( stasyon konumlar , yak n
çevres ndek referans noktalar , ula m puçlar ve entegre otobüs hatlar /güzergahlar ) le b rl kte s stem m z denemeler
ç n her haneye anket sorular n n bulundu u 5 er adet metro tan t m kart sunulmu tur.

SEFER B LG LER
SAAT ARALI I
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Rapor dönem nde ö renc ler 'H zl , Güvenl , Rahat, Tasarru u, Çevrec ' ula mla tan t r ld . Bununla b rl kte okullardan gelen
talepler de erlend r lerek çok say da ö renc ye toplu ula mda rayl s stem n önem ve kullan m hakk nda stasyon ve
araçlar m zda tan t m ve b lg lend rme çal malar yap lm t r.
Rapor dönem nde beled yem z vatanda lar m z n yolculuklar n daha key
sunarken haftan n bel rl günler müz k d nlet ler düzenlenm t r

b r hale get rmek ç n ula m h zmetler n

Vatanda odakl h zmet anlay ve mü ter memnun yet çerçeves nde resm ve d n bayramlar le özel günlerde, günün
anlam na uygun lokum, ç çek vb. g b hed ye ve kramlarda bulunarak b rl k ve beraberl m z pek t r lm t r.

Rapor dönem nde Büyük eh r beled yem z otobüsler le 210 adet otobüsle günde 2078 sefer yap lm
yolcu ta nm t r.

25.993.339 adet

Otobüs h zmetler m z vatanda lar m z n daha ça da ve konforlu b r yolculuk yapab lmeler amac yla yen l kler tak p
etmeye devam etm ; y l çer s nde 77 yen durak h zmete al nm t r. Bu duraklardan 2 aded Ak ll Durak projes kapsam nda
gel t r lm ; güne enerj s le çal an, kablosuz nternet h zmet sunulan, d j tal ekranlardan hatlar n geç süreler n n
göster ld kl mal duraklard r. Proje kapsam nda vatanda lara konforlu b r bekleme alan yaratan çevrec duraklar m z n
say s zaman çer s nde artt r lmas planlanmaktad r.
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2013 YILI OTOBÜS GÜZERGAH DE
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Rapor dönem çer s nde Adana Val l nden, okullardan, vatanda lar m zdan, dernek ve vak ardan gelen otobüs talepler
de erlend r lm , vatanda lar m z ma dur etmeyecek ek lde gerekl düzenlemeler yap larak kurumlara ve
vatanda lar m za toplamda 5.820 adet otobüs deste sa lanm t r. Al nan UKOME karar na st naden Beled yem zden
tem n ed len pasolarla günlük ortalama 16.750 yolcu ücrets z olarak ta nm t r.

Araç Tak p S stem
Dönem ç Görevlend r len Araç Say s

Toplam

Rapor Dönem Günlük Ortalama Ücrets z
Ta nan Yolcu Say s

Otobüslerdek kl malara koku tak lm t r.
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B LETLEME TÜRLER NE GÖRE OTOBÜS KULLANIMI

Otobüs duraklarımızın bir çoğu yenilenmiş r
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Hedef
4.7

UKOME'n n etk n çal mas n sa lamak

Büyük eh r Beled yes s n rlar ve Mücav r Alan çer s nde toplu ta ma h zmetler n planlamak ve koord nasyonunu
sa lamak amac le Ula m Koord nasyon Merkez taraf ndan düzenl olarak toplant lar düzenlenm gerekl kararlar
al nm t r.

AYLAR

Ukome Karar Say s

Ukome Ara Karar Say s

Hedef
Otogar h zmetler n n etk nl n art rmak
4.8
Rapor dönem nde yolcular n, term naller m zden sa l kl , huzurlu, kal tel , rahat ve güvenl yolculuk yapmalar n sa layacak
tedb rler al nm , term nallerde güvenl k ve tem zl k h zmetler aral ks z olarak sürdürülmü tür.
Rapor dönem nde Adana l nde uygulanan yolcu ta ma ücretler nden ray ç ücret cetveller olu turulmu , özel ah s ya da
kurumlar n taleb hal nde bu b lg ler n belge hal nde ver lm , köylere t car ta mac l k yapan araçlardan, her y l Beled ye
Mecl s nce bel rlenen ç k ücret tar fes ne uygun olarak araçlar n ç k ücretler n tahs l etm t r,
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YOLCU SAYISI
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Aylara Göre Yolcu Sayıları
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Otogar Yen leme Faal yetler
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Aylara Göre Otogara G r Yapan Araçlar
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Hedef
4.9

Plan dönem sonuna kadar caddeler n
%70' n engell dostu hal ne get rmek

Yol ve Kald r m Düzenlemeler

Görme Engell Vatanda lar m z ç n Sesl S nyal zasyon S stem
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Beled yem z sorumlulu u alt ndak havuz kenar , kav ak, üçgen ve göbekler n ç çek tavalar na rapor dönem nde 1.838.600
adet mevs ml k ç çek, 19.000 adet saks da ç çekl b tk d k m gerçekle m t r.
31 dekar büyüklü ündek Kanara F danl , 34 dekar Küçükoba danl , 9 dekar Bat Ar tma danl ve 20 dekar Bahçe eh r
danl klar nda; a aç, a aç des , çal türü b tk ler le mevs ml k b tk üret m ve yet t rme faal yet yürütülmekted r.

F danl k

Kav ak ve Kald r m Peyzaj Çal malar

F danl klar m zda y l sonu t bar yle çe tl tür ve büyüklüklerdek gen yaprakl a aç türü b tk toplam 66.651 adet, çal türü
b tk toplam 47.260 adet, brel b tk ler toplam 23.337 adet, palm ye yaprakl b tk ler toplam 13.564 adet, yer örtücü
b tk ler toplam 3.890 adet, sar l c /t rman c b tk ler toplam 6.790 adett r. Bu b tk lerden yakla k 105.562 aded d k me
haz r durumdad r
F danl klar m zda yet t r lmekte olan b tk ler, Beled yem z n sorumlulu u alt nda bulunan ye l alanlarda kullan lmaktad r.
Ayn zamanda d er resm kurum ve beled yelere de b tk yard m yap lm t r. Rapor dönem nde resm kurum ve kurulu lara
31.092 adet, Beled yelere 4.091 adet b tk yard m yap lm t r. Bulvar, refüj, kald r m, park ve rekreasyon alanlar na toplam
11.985 adet a aç, 224.599 adet çal ve sar l c b tk , 697.554 adet Alternetera d k m gerçekle t r lm t r
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İnönü Parkı Ve Meydanı

Çobandede

Mahfes gmaz Spor Park

STRATEJİK ALAN 5. ÇEVRE ve İNSAN SAĞLIĞI
STRATEJ K
AMAÇ

5

Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin gereklerine uygun olarak,
çevre ve insan sağlığını korumak, bu konuda kamuoyunda
çevre ve ekolojik denge bilinci oluşturmak.
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Hedef K ba na dü en ye l alan m ktar n plan
5.1
dönem sonuna kadar %5 art rmak
Beled yem z sorumlulu u alt ndak havuz kenar , kav ak, üçgen ve göbekler n ç çek tavalar na rapor dönem nde
1.838.600 adet mevs ml k ç çek, 19.000 adet saks da ç çekl b tk d k m gerçekle m t r.
31 dekar büyüklü ündek Kanara F danl , 34 dekar Küçükoba danl , 9 dekar Bat Ar tma danl ve 20 dekar
Bahçe eh r danl klar nda; a aç, a aç des , çal türü b tk ler le mevs ml k b tk üret m ve yet t rme faal yet
yürütülmekted r.

F danl klar m zda y l sonu t bar yle çe tl tür ve büyüklüklerdek gen yaprakl a aç türü b tk toplam 66.651 adet, çal
türü b tk toplam 47.260 adet, brel b tk ler toplam 23.337 adet, palm ye yaprakl b tk ler toplam 13.564 adet, yer örtücü
b tk ler toplam 3.890 adet, sar l c /t rman c b tk ler toplam 6.790 adett r. Bu b tk lerden yakla k 105.562 aded d k me
haz r durumdad r.

F danl klar m zda yet t r lmekte olan b tk ler, Beled yem z n sorumlulu u alt nda bulunan ye l alanlarda kullan lmaktad r.
Ayn zamanda d er resm kurum ve beled yelere de b tk yard m yap lm t r. Rapor dönem nde resm kurum ve
kurulu lara 31.092 adet, Beled yelere 4.091 adet b tk yard m yap lm t r. Bulvar, refüj, kald r m, park ve rekreasyon
alanlar na toplam 11.985 adet a aç, 224.599 adet çal ve sar l c b tk , 697.554 adet Alternetera d k m gerçekle t r lm t r
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Hedef
5.2

At k yönet m konusunda
AB standartlar na ula mak

Kurumumuz taraf ndan; 5216 say l Büyük eh r Beled yes Kanunu,2872 say l Çevre Kanunu ve kanun do rultusunda
yay mlanarak yürürlü e g ren ba ta Kat At klar n Kontrolü Yönetmel olmak üzere yasal mevzuat çerçeves nde üzer ne
dü en yükümlülükler yer ne get rmek ve halk m za kat at k yönet m alan nda daha ça da b r h zmet vermek amac yla
Entegre Kat At k Bertaraf Tes s kurulmu tur.
Tes ste Adana Büyük eh r Beled yes s n rlar çer s ndek merkez lçe beled yeler nden gelen evsel n tel kl 1.500 ton/gün
t car , kurumsal ve evsel n tel kl kat at k tes se gelmekte ay klanmas , kompostlanmas , düzenl depolanmas ve lenmes
le hastane, tedav ve önley c sa l k h zmet veren b r mlerden kaynaklanan t bb at klar n bertaraf gerçekle t r lmekted r.
Evsel at k çer s nde bulunan organ k madde çürütücü tanklar nda fermantasyon lem ne tab tutulmakta ve olu an
metan gaz le elektr k enerj s üret lmekted r. Ayr t rma tes s nde, evsel kat at k çer s nde bulunan cam, kâ t, plast k ve
metal vb. ambalaj at klar ay klanarak ekonom ye kazand r lmaktad r. Adana Büyük eh r Beled yes s n rlar çer s nde
faal yet gösteren sa l k kurulu lar ndan kaynaklanan günlük yakla k 9 ton t bb at k tes ste bulunan ster l zasyon
ün tes nde buhar mar fet yle ster l ze ed lerek evsel n tel kl at k hal ne get r lmekted r. Tes s m z n kurulu gücü 15,6 MWH
olup, gaz sahas ve çürütme tanklar nda olu an metan gaz , gaz motorlar le elektr k enerj s ne çevr lmekte ve ulusal hatta
gönder lmekted r.

Tes s m z n kurulu gücü 15,6 MW/h olup, gaz sahas ve çürütme tanklar nda olu an metan gaz , gaz motorlar le elektr k
enerj s ne çevr lmekte ve ulusal hatta gönder lmekted r.
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Kat At k Entegre Bertaraf Tes s - Ayr t rma Ün tes
Ayr t rma tes s nde, evsel kat at k çer s nde bulunan cam, kâ t, plast k ve metal vb. ambalaj at klar ay klanarak
ekonom ye kazand r lmaktad r.

T bb At k Depolama

T bb At k Arac

T bb At k Depolama
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Hedef
5.3

Çevre ve insan sağlığı konusunda eği m
ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak

Vel lere ve ö renc lere Beled yem z n çevren n korunmas ad na yapt çevresel faal yetler(Entegre Kat At k Bertaraf Tes s ,
ambalaj at klar , at k p ller, k zartmal k at k ya lar n toplanmas vb.) hakk nda b lg ver lm t r. E t m ver len okul say s 2013
y l çer s nde 38'e ula m t r.

Turunç F dan Da t m : Düzenlem oldu umuz, her eve b r dan projes le daha ye l, daha turuncu, m s kokulu Adana
ç n; Park Bahçeler ube müdürlü ü personel le b rl kte 20.000 adet turunç dan da t m gerçekle t r lm t r. Ayr ca ALO
153 ça r merkez m z arayan vatanda lar m za da 153 Gez c Ek pler taraf ndan danlar ula t r lm t r.

Turunç F dan Da t m
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Hedef
5.4

Sorumluluk alanlar m zda tem zl k
faal yetler n sürdürmek

Vektörle mücadele h zmet Büyük eh r Beled yem z n sorumlulu una ver lm t r. Bu kapsamda, 1 ubat 2013 tar h
t bar yle aç k sucul alanlar, az k rl sular ve vejetasyonlu (b tk örtülü) sularda larva mücadeles ve 15 May s 2013 tar h
t bar yle de uçkun mücadeles yap lm olup 30 Kas m 2013 tar h nde çal malar m z sonland r lm t r.
Rapor dönem çer s nde 313 mahalle ve orman köyünde 10 ay boyunca larva ve uçkun mücadeles yap lm olup bu
kapsamda vatanda lar m z n b lg lenmes amac le bro ürler haz rlanarak vatanda m za da t lm t r.

Faal yet dönem nde sorumluluk alan m zdak tüm tem zl k h zmetler t t zl k le yürütülmü tür.

Yol ve Kald r m Tem zleme Faal yetler
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Tem zl k faal yetler gece gündüz kes nt s z devam etm t r
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Farkl mekanlara çok say da çöp banat yerle t r lm t r
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Tem zl k Ek b
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Mezal klar n Tem zl k ve Bak m

El Ek b

Otobüs Y kama

Yol Y kama
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Hedef
5.5

Veter nerl k ve hayvan bar na
h zmetler n sürdürmek

Rapor dönem nde sorumluluk alanlar m zda sokak hayvanlar na veter nerl k h zmetler ver lm t r. Bu kapsamda hayvanlar
toplanm , ta nm , k s rla t r lm ve a lanm t r. Hayvan bar na m za get r len hayvanlar gerekl t bb bak mlar n n
yap larak beslenm ve kay t alt na al narak aretlend kten sonra al nd klar ortama ger b rak lm t r. Bak m ve toplama
h zmetler n n ver lmes n n yan s ra bula c Zoonoz hastal klar (hayvanlardan nsanlara geçen hastal klar) le mücadele
ed lm t r. Hayvan bar na m zda, bar na m z toplama ek b taraf ndan toplanan sah ps z ked ve köpekler on günlük
mü ahede dönem nden sonra, kuduz a s , paraz t laçlamas yap lm ve operasyonla k s rla t r lm t r.
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Yaz aylar nda sokak hayvanlar n n susuz kalmamalar ç n parklar m za suluklar yerle t r lm t r.
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Hedef
5.8

Hava ve gürültü kirliliklerini azaltmaya
yönelik çalışmalar yapmak

D ortam hava kal tes mevzuat n n yerel ölçekte uygulanmas kapsam nda Gaz antep, Adana, Mers n, Samsun, Ankara ve
Erzurum ller nde yerel ölçekte eylem planlar n n haz rlanmas ç n llerde hava kal tes de erlend rme raporlar n n
olu turulmas amac yla hayata geç r len Kentlerde Hava Kal tes De erlend rme S stem n n Gel t r lmes (KENTAIR) Projes ,
Bakanl m z ve Hollanda Hükümet aras nda k l b rl çerçeves nde yürütülmü tür. Bütçes 150.000 Euro olan proje,
G2G.NL-Çevre 2011 Program alt nda 2012 y l nda ba lam olup ve 11 Aral k 2013 tar h nde düzenlenen kapan toplant s
le sonland r lm t r.

Proje kapsam nda üç ana k rlet c sektör (sanay , tra k ve evsel s nma) ç n gerekl stat st k ver ler toplanm , toplanan
ver ler Co ra B lg S stem tabanl NetCAD yaz l m na lenm ve em syon hesaplamas yap larak NetCAD tabanl em syon
envanter olu turulmu tur. Ayr ca, llerde kurulu hava kal tes ölçüm stasyonlar ndan al nan zleme ver ler
de erlend r lerek stat st ksel anal z ve gelecek ç n senaryo anal z yap lm t r. Böylel kle, proje le yap sal hava kal tes
de erlend rmes n n genel yakla m kat l mc lara ver lm ve sonuç olarak kaynak baz nda al nmas gerekl önlemler n
bel rlenmes ç n hava kal tes yönet m ve eylem planlar na altl k te k l edecek 6 l m zde Hava Kal tes De erlend rme
Raporlar haz rlanm t r.
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Rapor dönem nde Tra k Planlama ve Yönet m projes kapsam nda elektron k araç say m c hazlar ve s mülasyon
programlar le yo un kav aklarda güncel araç say mlar yap lm ve bu ver ler kullan larak s nyal zasyon s stem b lg sayarlar
ortam nda yönet lm t r. Bu ek lde programlanan kav aklarda günlük ortalama 2 kg CO sal n m azalt lm t r.
Rapor dönem nde mevcut s nyal zasyon tes sler n n modern zasyonuna a rl k ver lm Adana genel nde çevreyle dost
tra k kland rmalar terc h ed lm t r. Bu sayede elde ed len tasarruf yakla k 7.500 konutun ayd nlanma ht yac na e de er
olup bu düzenlemeler le y ll k ortalama 9,3 ton CO2' n do aya ve atmosfere sal n m n önlenerek hava k rl l n n
azalt lmas na da katk konulmu tur.

Hedef
5.9

Çevre ve nsan sa l n tehd t eden
letmeler n zararl etk ler n asgar
düzeye çekecek faal yetlerde bulunmak

Rapor dönem çer s nde yap lan çevre denet m say s 86'd r.

Hedef
5.10

Ger dönü üm faal yetler n n
artmas n sa lamak

B tk sel At k Ya lar n Kontrolü Yönetmel do rultusunda l sansl rmalarla rt bata geçerek bu yönetmel k gere At k Ya
Üret c ler yle sözle me yapmalar sa lanm t r. Beled yem z yetk sahas nda Aral k 2013 tar h t bar yle, ta ma ve geç c
depolama l sans na sah p rmalar le 723 adet b tk sel at k ya üret c s aras nda sözle me mzalanm olup, 453.461 lt at k
ya l sansl ger kazan m tes sler ne ulusal at k ta ma formu le sevk yat yap lm t r.
lg l yönetmel k do rultusunda ALB YOB R(Alternat f Enerj ve B yod zel Üret c ler B rl Derne ) le 16 Temmuz 2007 tar h
t bar yle ALB YOB R le ABB'n n yetk ve sorumluluk alanlar dah l nde bulunan At k Üret c s konumundak yerlerden ç kan
at k b tk sel ya lar n yönetmel e uygun olarak toplanmas ve Enerj P yasas Düzenleme Kurumundan l sansl B yod zel
Üret m Tes sler ne tesl m n kapsayan b r protokol mzalanm t r.
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Söz konusu Yönetmel n 8. maddes nde bel rt ld üzere Büyük eh r Beled yeler
ve Beled yeler nce al nacak tedb rler aras nda 2008 y l ndan t baren kullan lm
k zartmal k ya lar n hanelerden toplanmas ç n gerekl s stem kurmak, halk bu
konuda b lg lend rerek at k ya toplama faal yetler n n 2008 y l t bar yle
ba latmak yer almaktad r. Rapor dönem nde de hanelerden at k ya toplama
faal yetler sürdürülmü tür.

At k Ya lar n Kontrolü Yönetmel çerçeves nde Kurum olarak gerekl altyap
çal malar ve Kurumumuz bünyes nde olu an maden at k ya lar n toplanmas ve
ta nmas nda Çevre ve Orman Bakanl n n protokol mzalayarak yetk l k ld
PETDER(Petrol Sanay c ler Derne )arac l yla 22.11.2005 tar h t bar yle
toplanmaktad r. Rapor dönem nde toplam 167.721 lt maden at k ya toplanm ve
bertaraf ed lmek üzere PETDER' e tesl m ed lm t r.
Ömrünü Tamamlam Last kler n Kontrolü Yönetmel çerçeves nde Kurum olarak üzer ne dü en yükümlülükler yer ne
get rmek amac yla , lg l b r mler m zde olu an ömrünü tamamlam last kler n toplanmas ve ta nmas le lg l olarak
Çevre ve eh rc l k Bakanl ndan Ömrünü Tamamlam Last k Geç c Depolama z n Belges alm b r rma arac l yla
04.03.2009 tar h t bar yle toplanmas çal malar ba lat lm t r. Rapor dönem nde 251.657 kg ÖTL toplanm ve UAT
Formu düzenlenerek rmaya tesl m ed lm t r.

At k P l ve Akümülatörler n Kontrolü Yönetmel do rultusunda 25.08.2005
tar h t bar yle At k P l Toplama Kampanyas Beled yem zce ba lat lm t r. Bu
kapsamda tüm halk m z at k p ller n d er at klardan ay rarak gerek at k p l
kutular n , gerekse Beled yem z Çevre Koruma ube Müdürlü üne get rerek
tesl m etmeye davet eden bas n bülten ulusal, yerel ve görsel bas nda
yay nlanm t r. Söz konusu yönetmel k Beled yeler ve Büyük eh r Beled yeler ne
b rçok görev ve yetk vermekle beraber, kampanyan n ana hede er ; çevre
duyarl l konusunda yönet m, s v l toplum örgütler , gönüllü kurulu lar ve
toplumun b rl kte hareket etmes , b reyde çevreye kar duyarl davran
b ç m n n gel t r lmes , at k p llerden kaynaklanan çevre k rl l n n engellenmes
ve arjl p l tüket m ve kullan m n n art r lmas d r. Kampanya, kent ne sah p ç kma
b l nc , akt f kat l m ve çözümde ortakl k anlay na dayanmaktad r.

Ba ar , toplumdak her b r b rey n bu çal maya kat l m yla sa lanacakt r. Çevre ve eh rc l k Bakanl
taraf ndan
yetk lend r lm kurulu olan TAP(Ta nab l r P l Üret c ler ve thalatç lar Derne ) le rt bata geç lm ve 03 /02/2006
tar h nde protokol mzalanm t r. Bu kampanya çerçeves nde rapor dönem nde 13.027,60 kg. at k p l toplanm t r. Toplanan
at k p ller n bertaraf protokol gere TAP taraf ndan yap lmaktad r. Halen 7 mahalle muhtar nda, 7 al ver merkez , 21
fabr ka, 133 ana okul, lkö ret m , l se, dershane, zc ev ve 1 yüksekokul, 11 hastane ve sa l k oca , 16 resm kurum ,16 özel
sektör,1 Vak f ,3 Meslek Odas ,2 Dernek ,9 apt., 3 otel ve 3 foto raf stüdyosu

www.adana.bel.com.tr

240

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Hedef Halk sa l n ve kent n ortak ç karlar n en üst
hedef olarak ben msem zab ta h zmetler n n
5.12
etk n ve ver ml çal mas n sürdürmek

Ana Cadde, Bulvar ve Meydanlarda yap lan her türlü kaz denetlenm , ruhsats z olanlar hakk nda gerekl
yap lm t r.

lemler

Ana arterlerdek z ns z galler önlemek ve gal edenler hakk nda kanun lem yap lm t r.
eh rde d lenc lere, uygunsuz gal neden le seyyar sat c lar kald r lm , çevre sa l
çevrey k rletenler hakk nda kanun lem ba latm t r.

n koruma çal malar kapsam nda

Tra k Zab ta h zmetler rapor dönem çer s nde aral ks z olarak sürdürülmü uygulama sonuçlar tak p ed lm t r.
Yetk l organlar n karar uyar nca bel rlenen kara, den z, su ve dem r yolu üzer nde let len her türlü serv s, toplu ta ma
araçlar le taks ler n say lar n , b let ve ücret tar feler le zaman ve güzergahlar denetlenm t r. Tesp t ed len durak yerler le
karayolu, cadde, meydan ve bulvar üzer ndek araç park yerler nde gereken denet mler gerçekle t r lm gerekl hallerde
ceza lem uygulanm t r.
Büyük eh r Beled yes lan Reklam Yönetmel
lem yap lm t r.

ne göre denet mler yapm , yönetmel e ayk r olanlar hakk nda kanun

TRAF K DENET M ALANINDA YAPILAN ÇALI MALAR

Kontrol Edilen Araç Sayısı
13.857

15.412

İdari Yap rım Ceza
Tutanağı Sayısı
Kaldırım İşgali Ceza Sayısı

18
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GENEL DENET M FAAL YETLER

Tespit Edilen Dilenci
Sayısı
1161
1713

İdari Yap rım
Tutanağı Sayısı

Ceza Tutanağı
137

354

464

Beled yem z sorumluluk alanlar nda yerler ruhsat yönünden denetlem , kaçak çal an LPG ve akaryak t stasyonlar n n
faal yetler n engellenm ve gerekl söküm lemler nde lg l b r mlere destek ver lm t r.
Ana cadde, bulvar ve meydanlarda yap lan alt yap çal malar nda UKOME taraf ndan kararlar do rultusunda gerekl tra k
önlemler n al nm t r.
Moloz dökülmes ne l k n gerekl denet mler rapor dönem çer s nde aral ks z olarak sürdürülmü yasak alanlara moloz
dökenler hakk nda ceza lem uygulanm t r.
Ulusal bayram ve Beled yem zce yap lan etk nl k ve törenlerde kolluk görev yer ne get r lm t r.
Beled yem z Mecl s ve Encümen n n alm oldu u kararlar do rultusunda gerekl denet mler yap larak tutanak alt na
al nm t r.

Zab ta Ek b

Ça r Merkez nden Gelen Ma lller n Cevaplanmas
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136

31

224

92
Kontrol Edilen İş Yeri
Sayısı

478

Yazılan İhtar Sayısı

Ceza Tutanağı Sayısı
4.745

Hedef
5.13

Plan dönem sonuna kadar beled yem zce ruhsat ver lmes
gereken yerler n n tamam n ruhsatl hale get rmek ve
ruhsatlar na uygun faal yette bulunmalar n sa lamak

Büyük eh r Beled yem z yetk ve sorumluluk alan m zda rapor dönem nde yap lan çal malarda toplam 71 adet yer
ruhsatland r lm t r. Vatanda ve kurumlardan ruhsatland rma faal yetler kapsam nda gelen toplam 45 adet kâyet
d lekçes gerekl lemler yap larak, sonuçland r lm t r.
Ruhsatland rma faal yetler kapsamda rapor dönem nde 2 adet 1.s n f, 25 adet 2. S n f ve 2 adet 3. S n f Gayr s hh Müessese
yerler ne yer açma ve çal ma ruhsat , 5 adet Umuma Aç k st rahat ve E lence Yerler s n f ndak yerler ne yer Açma
ve Çal ma Ruhsat ver lm t r. Rapor dönem nde Büyük eh r Beled yem z taraf ndan yap lan veya let len alanlardak ve
Büyük eh r Beled yes n n sorumlulu unda bulunan alanlardak ver len yer açma ve çal ma ruhsat ve denet m say lar
detayl olarak a a da s ralanm t r.

1.S n f Gayr s hh Müesseseler

2

24

2.S n f Gayr s hh Müesseseler (Akaryak t Sat ve LPG kmal stasyonlar dah l)

25

224

3.S n f Gayr s hh Müesseseler

2

13

4.S hh yerler

37

98

5.Umuma Aç k st rahat Ve E lence Yerler

5

15

148

160

6.Tat l Günler nde Çal ma Ruhsat
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Yer Denet m

Hedef
5.14

Mezbahanede AB standartlar n
yakalamak ç n çal malar yapmak

Faal yet dönem nde kurban kes m alanlar nda düzenl laçlama yap larak vektörle mücadele ed lm t r.

Kurban Kesim Alanlarında İlaçlama
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Hedef Ye l alan ve rekreasyon alanlar n n bak m,
5.15
onar m ve y le t rme faal yetler n sürdürmek
F danl k H zmetler
31 dekar büyüklü ündek Kanara F danl , 34 dekar Küçükoba danl , 9 dekar Bat Ar tma danl ve 20 dekar
Bahçe eh r danl klar nda; a aç, a aç des , çal türü b tk ler le mevs ml k b tk üret m ve yet t rme faal yet
yürütülmekted r.
Beled yem z sorumlulu unda bulunan ve bak mlar yap lan ye l alanlar n toplam 13.161.095 m2 d r. Ana Cadde ve Bulvar
refüj ve kald r mlardak ye l alan toplam 1.871.780 m2 olup parklar m z n toplam alan 1.405.345 m2 d r. Rekreasyon
alanlar m z n toplam 8.763.000 m2 olur fuar alan ve beled ye kompleksler çer s nde yer alan ye l alanlar n toplam
940.970 m2d r. Futbol sahalar 26 adett toplam alan 180.000 m2 d r.
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D k m:
Bulvar, refüj, kald r m, park ve rekreasyon alanlar na toplam 11.985 adet a aç, 224.599 adet çal ve sar l c b tk , 697.554 adet
Alternetera d k m gerçekle t r lm t r. Bu B tk ler; 100.Y l Bulvar , Göçmen Evler , Kurttepe Kav aklar , 5 Ocak Meydan , 80.Y l
Bulvar , Ab d n D no Park , Adasa Kav a , Adnan Kahvec Bulvar Ve Üçgenler , Akadem Kav a , Yol Müdürlü ü Kav a ,
Alarko ant ye, Al Bozdo ano lu Bulvar , Al ya zzetbegov ç Bulvar , Alpaslan Türke Bulvar , Alt n Bulvar, Ask , Asr Mezarl k,
Kabasakal Mezarl , Buruk Mezarl , Atatürk Caddes , Atatürk Park , Atl Spor Kulübü, Ba lar Karakolu Göbe ,
Ö retmenler Bulvar , Baraj Yolu Caddes , Bar Bulvar , Bar Manço Bulvar , Beled yeler Evler , Bülent Ang n Bulvar ,
Cumhur yet Park Kav a , Çobandede Park , D lberler Park , Palm ye Orman , Fuar Alan , Fuzul Caddes , Gaz pa a Bulvar ,
Gençl k Meydan , Hac Ömer Sabanc Bulvar , Adana Kolej Kav a , Havaalan , Hek m Köy Bulvar , H lm Kürklü Bulvar ,
Ihlamurlu Yol, Al Sep c Bulvar , Pol sev Kav a , nönü Park , Karap nar Park , Kas m Gülek Bulvar , Kemal Yüzgeç Bulvar ,
Kenan Evren Bulvar , T. Özal Göbekler , K z lda Futbol Sahalar , Kocavez r stasyonu, Kozan Yolu Otoban Göbe , Merkez
Park, Küçük D k l eh tl , Küçükoba Mezarl , Mustafa Kemalpa a Bulvar , M that Özsan Bulvar , Manolya Park , Mav
Bulvar, M. Nur Sabuncu Bulvar , M mar S nan Gençl k Merkez , M that Saraço lu, Nec p Faz l Bulvar , Nejat Uygur Bulvar ,
Ö retmenler Park , Özler Caddes , Ramazano lu Caddes , Sakarya Caddes , Stadyum Caddes , Süleyman Dem rel Bulvar ,
nas Efend Caddes , Yalç n Park, Z yapa a Bulvar , Zübeyde Han m Park g b yerlere b tk d k lm t r.

Döner Kav ak Peyzaj

Orta Refüj Peyzaj Çal mas

Sorumluluk alanlar m zda bulunan alanlara 133 adet bank, 72 adet çöp kovas konulmu olup, Kamu Kurum ve Kurulu lara
413 adet bank ve 113 adet çöp kovas ver lm t r. Rapor dönem çer s nde park alanlar m za 1 aded büyük grup hal nde, 21
adet se parçal olarak çocuk oyun aletler (tekl -sal ncak, tahterevall , hayvan gürlü yayl , hayvan gürlü döner platform
v.b) ve vatanda lar n spor yapmas na yard mc olab lecek 30 adet d mekan spor alet yerle t rl m t r.
Rapor dönem nde Beled yem z sorumlulu u alt ndak havuz kenar , kav ak, üçgen ve göbekler n ç çek tavalar na 1.838.600
adet mevs ml k ç çek, 19.000 adet saks da ç çekl b tk d k m gerçekle m t r

Merkez Park Bahçe Peyzaj
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Ç m alanlar : 2.221.155 m² l k alanda ç m b ç m gerçekle t rlm t r.
Sab t & Arazözle Sulama:
Sab t sulama s stemler : Mevcut sab t sulama s stemler ne ek olarak Karap nar Park , Ö retmenler Bulvar Ye l Alan ve
Yürüyü Yollar , B l m Ve Teknoloj Ün vers tes Önü (Ö retmenler Park ), Spor Park , Karahan-Otoban Ba lant Yollar ,
Kozan Yolu Ye l Bant, M. Ak f Ersoy Bulvar , Kozan Yolu- Balcal Tok Aras Refüj, Çukurova Ün vers tes Yolu, Ye l Bulvar g b
ye l alanlara yen sab t sulama s stemler kurulmu tur.
Arazözle sulama: Sab t sulama s stem n n olmad

bölgeler n sulanmas arazözle yap lmaktad r.

Su Göster Havuzlar ve elaleler: eh r çer s nde muhtel f yerlerde 49 adet su göster havuzu bulunmakta olup, saat
07:00 ve 24:00 aras nda çal t r lmaktad r. D lberler sek s nde 1 adet elale, Çobandede 1 adet elale ve havuzlar , ç göl ç
f sk yeler bulunmaktad r. Bunlar n tem zl le bak m ve tam r ler per yod k olarak yürütülmü tür.
Bak m: Adana Büyük eh r Beled yes sorumlulu unda bulunan tüm rekreasyon alanlar , parklar, adalar, refüj ve
kald r mlardak ye l alanlar, ç çek tava ve parseller n n ç çek tem n , ek m , d k m , bak m ve tem zl , su göster havuzlar
ve sulama s stemler n n let lmes
haleler yap larak müteahh t rmalar taraf ndan ler yürütülmü tür.

Mezarl klar Peyzaj Çal malar
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STRATEJİK
AMAÇ

6

Sanatçılar şehri Adana'nın, kültürel açıdan olması gereken konumu
yakalaması ve her kesimden insanın çeşitli sanatsal ve kültürel
faaliyetlere ka lımını ar rmak için projeler üretmek, kültürel ve
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STRATEJ K ALAN 6. KÜLTÜR ve TUR ZM
Hedef
6.1

Plan dönemi sonuna kadar halkın kültürel
etkinliklere ka lımını %20 oranında ar rmak

Halka aç k konserler le vatanda lar m z sanatç lar le bulu turulmu tur.

Fat h Erkoç Konser 16 Aral k

Göksel Konser

Mustafa Sandal Konser 26 Ek m

Mustafa Sandal Konser 26 Ek m

Faal yet dönem nde düzenlenen enl klerde 7'den 70'e herkes gönlünce e lenme f rsat bulmu tur

www.adana.bel.com.tr

251

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Nevruz enl

Öneml gün ve haftalarda resm kutlamalar n yan nda göster ve etk nl kler düzenlenm veya ba ka kurumlarca haz rlanan
organ zasyona kat l m ve destek sa lanm t r.

Uçurtma enl
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Türkçe Ol mp yatlar

Kutlu Do um Haftas
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Hedef Kent kültürü ve kentl l k b l nc n gel t rmeye
6.2
yönel k projeler üretmek
Kent kültürünü ve kentl l k b l nc n gel t rmeye yönel k, anma günler , özel gün ve haftalara yönel k kutlama programlar ,
ehr m z karakter n yans tan, b rle t ren bütünle t ren fest val ve enl kler, halk konserler , ulusal ve uluslararas fest valler,
sempozyumlar, paneller, konferanslar, sem nerler, r d nlet ler , serg ler düzenlenm t r. Kent müzes kurulmas ç n
çal malar ba lat p, tak p ed lm t r.
DÜZENLENEN FEST VALLER- ENL KLER-SEMPOZYUMLAR
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20.ULUSLARARASI ALTIN KOZA F LM FEST VAL
''20. Uluslararas Alt n Koza F lm Fest val '' 16 23 Eylül tar hler nde 7 günlük b r program olarak gerçekle t r lm t r. S nema
ve sanat dünyas ndan 648 konu un Adana'da a rland fest valde; 75 yabanc konuk (oyuncu, yönetmen, yap mc kat l m
gösterm t r. Fest val haz rl klar kapsam nda cadde ve bulvarlar süslenm , b llboard, a , kl megal ght, megaboard,
büyük reklam panolar , otobüs duraklar , otobüs arkas g yd rmeler kullan larak fest val halka duyurulmu tur. Fest val
kapsam nda 3 b n adet fest val katalo u bast r lm , lm ve etk nl k programlar ndan olu an bro ürler hedef k tlelere
da t lm t r.

Fest val n yar mal bölümü Uluslararas Akden z F lmler , Ulusal Uzun Metrajl F lm Yar mas , Ulusal Ö renc F lmler
Yar mas olarak üç bölümden olu maktad r. Uluslararas Akden z F lmler Yar mas bölümünde; Fransa, talya, Lübnan,
Portek z, spanya, Yunan stan, Ürdün, Fas, Almanya, Slovenya, Belç ka, sra l, Kosova, Sur ye, H rvat stan, Makedonya, K ev,
Ukrayna, K br s g b ülkelerden yar maya kat lan yönetmenler Alt n Koza Fest val 'nde yar t . Dereceye g renler Adana'da
b r hafta boyunca konuk ed lm t r.

Ulusal Uzun Metrajl F lm Yar mas 'na 43 lm kat lm , nale kalan 12 lme se En y F lm, En y yönetmen, oyuncu, kurgu,
müz k vb. dallarda yar an lmler Alt n Koza le ödüllend r lm t r. Dünya s nemas bölümünde se b rçok lm n dünya
pröm yer Alt n Koza F lm Fest val 'nde gerçekle t r lm t r.
Fest val kapsam nda 9 Adet S nema salonunda 300 lm göster m gerçekle t r lm , Okullarda S nema program nda se
yakla k 50 b n ö renc s nema le bulu turulmu tur. Fest val lmler 118.300 sanatseverle bulu ma mkan bulmu tur.

Dört Yaprakl Yonca
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Alt n Koza F lm Fest val Aç l Yeme

20. Uluslararas Alt n Koza F lm Fest val aç l
tören kapsam nda 4 Yaprakl Yonca temas yla
s nema sanat n n ülkem zdek duayenler konuk
ed lm t r. Organ zasyon kapsam nda Türkan
oray, F l z Ak n, Fatma G r k ve Hülya Koçy

t' n

kat l m yla gerçekle en etk nl kte s nema ve
t yatronun k ymetl aktörler sanatç lar m za
e l k etm , Sanatç Göksel b r konser verm t r.
Onur Ödüller Tören 'nde oyuncu Çolpan lhan,
zzet Günay, Dem r Karahan le yap mc Nec p
Sar c 'ya Ya am Boyu Onur Ödülü ver lm ,
sanatç

evval Sam konser gerçekle t rm t r.

Onur ödülü sanatç lar n n b yogra k k taplar
haz rlanarak takd m ed lm t r.
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Fest val kapan 4 b n k n n kat ld , oyuncu enay Gürler ve S nan Tuzcu'nun sunumu s nema ve sanat dünyas ndan
davetl ler le Adana halk n n kat l m le gerçekle t r lm t r. Büyük Ödül Tören nal nde Kür at Ba ar ve lhan e en konser
gerçekle t rm t r.

Fest val kapsam nda Türk ye S nemas na katk lar aç s ndan destekleme s stemler n n bugünü ve gelece ve bat Avrupa
S nema fonlar ndan etk n yararlanma yöntemler le Türk S nemas 'n n Eur mages'le l k ler nde ya anan sorunlar ve
çözümler konulu panel le S nema Destekler ç n yen olanaklar ve aray lar konulu Forum halk n ve sektör
kat l mc lar n n kat l m le düzenlenm t r.

Tar h Kentler Adana Bulu mas
Fest val konuklar ve b nlerce Adanal n n kat l m le Tar h Ta köprü Etk nl
ek göster ler , gök taray c lar ve k göster ler yap lm t r.
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mza Günü

mza Günü

T yatro Göster ler

Serg

Ödül Tören
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RESM GÜN, HAFTA VE BAYRAM KUTLAMALARI

5 Ocak Kutlamalar

8 Mart Kad nlar Günü Kutlamalar
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15 Mart Atatük Ün Adana Ya Gel Y l Dönümü Kutlamalar

23 N san Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayram kapsam nda 20.000 adet Türk bayra da t m yap lm t r.

23 N san Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayram

Anneler Günü

www.adana.bel.com.tr
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19 May s Etk nl kler

30 A ustos Kutlamalar

M ll egemenl m z n tesc l olan 29 Ek m Cumhur yet Bayram ve 30 A ustos Zafer Bayram nda m llet m ze, tar h m ze
yak r b r kutlama yapmak ad na 10.000 adet Türk bayrakl rozetler yüre bayrak a k yla dolu vatanda lar m z n gö süne
onurla takt k. 29 Ek m Cumhur yet Bayram nda 200.000 adet 90.YIL poster da t m da yap lm t r.

29 Ek m Cumhur yet Bayram
10 Kas m Atatürk'ü Anma Program kapsam nda Vatanda lar m z n duygu ve dü ünceler ne tercüman olab lmek ad na
Ata'ya Sayg An Defter yapt r lm t r. Atatürk'e olan özlem n ka da döken vatanda lar m za 200.000 adet Yolun
Yolumuzdur poster ve Atatürk rozet hed ye ed lm t r.

10 Kas m Atatürk ü Anma Törenler
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Ö retmenler Günü kapsam nda 9 okul ve 7 send kada M nnettar z çerçeveler da t m yap lm t r

Ö retmenler Günü Z yaret

Hedef
6.3

Ö retmenler le Yemek

eh rde yap lan her türlü kültür ve sanat
organ zasyonuna ver len deste sürdürmek

Çe tl kurum, kurulu ve s v l toplum örgütler n n organ zasyonlar nda, özel gün ve haftalarda gerçekle t r len etk nl klerde
sanat galer m z ve t yatro salonumuz kullan ma aç lm t r.

75 Y l Sanat Galer s
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Çocuk F lm Fest val

Senfon Orkestras
Mutfak kültürümüzün ya at lmas ad na Gaz antepl ler ve Kent Konsey Kad n Mecl s le b rl kte yürütülen Mutfak Fest val
kapsam nda ALO153 ça r merkez ne kay t b rakan ev han mlar m z yemek yar mas na davet ed ld ve kazananlara
Gaz antepl ler Derne taraf ndan beyaz e ya hed ye ed ld . Ayr ca rozet da t m , konser ve sahne ovlar yap lm t r.
Fest vale kat lan vatanda lar n m sa r ed lmes sa lanm t r. tan t m bro ürü da t m yap lm t r.

Mutfak Fest val
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D lek A ac Projes le s v l toplum kurulu lar sosyal beled yec l k projeler m ze dah l ed lerek, Güney Rotary Kulübü le
Barbaros Mahalles Okuma Salonumuzda en çok k tap okuyan 60 ö renc m ze bot ve mont hed ye ed lm t r

Okuma Salonlar
Garant Bankas ve Türsak Vakf b rl le bu 10'uncusu düzenlenen Garant M n Bank Çocuk F lmler Fest val Büyük eh r
Beled yes n n destekler le Beled ye T yatro Salonu'nda gerçekle t r lm t r. Bu y l çevre k rl l n anlatan lmler n çocuklara
zlet ld fest valde, üç gün boyunca 2 b n 500 çocu a ücrets z lm göster m yap ld .
ehre nen K rp ler lm yle aç lan fest val Sesler, Bar , Ha n Köfteler, den zdek Köstebek, Bal na Kad nlar ve K Gel yor
lmler n n göster m le devam etm t r.
1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası kapsamında
Belediyemiz tiyatro salonunda düzenlenen Meme
Kanseri Bilgilendirme Toplantısına tüm kadın
kuruluşları ile irtibata geçilerek 500 kadın
misaﬁrimiz davet edilmiştir. Toplantıya konuşmacı
olarak Başkent Üniversitesi İç Hastalıkları Tıbbi
Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Abalı ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tamer
Çolakoğlu katıldı.
Her y l oldu u g b rapor dönem nde de Türkçe Ol mp yatlar organ zasyonuna destek ver lm t r.

Türkçe Ol mp yatlar
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Hedef
Kültür ve sanat tes s olanaklar m z art rmak
6.4

M mar S nan Aç k Hava T yatrosu Kültürel Organ zasyonlar ç n yen den yap land r lmaya ba lanm t r

Ye loba eh tl k Müzes

Adana Val l ve Adana Büyük eh r Beled yes taraf ndan onar m ve restorasyonu tamamlanan ve B r nc Dünya Sava
s ras nda gal kuvvetler ve onlar k k rtmas sonucu ayaklanan Ermen çeteler nce katled len 100'e yak n vatanda m z n
eh t ed ld Kahyao lu Ç ftl Adana Seyhan lçes nde yer almaktad r. Ye loba mahalles nde yer alan yap restorasyon
lem sonras müze hal ne get r lm t r. Müzede çer s nde yörem zdek Kurtulu Sava mücadeles n n res mler ve
m nyatür heykelc klerle anlat ld b r müze, katl am n gerçekle t r ld ta yap ve M ll Mücadele le lg l yay nlar n yer
ald küçük toplant lar n ve dersler n gerçekle t r lece b r kütüphaned r. Y l boyunca yerl ve yabanc z yaretç lere aç k
tutulmaktad r.

www.adana.bel.com.tr

267

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Köklü b r s nema geçm ne sah p Adana'da Adana Büyük eh r Beled yes taraf ndan 2011 y l nda aç lan s nema müzes
gerek s nemaseverler n gerekse l m ze gelen yabanc konuklar n lg oda olmu ve k sa süre on b nlerce k taraf ndan
gez lm t r. çer s nde Türk S nemas na a t b nlerce lm, lm a , Adanal s nema sanatç lar n n k sel e yalar n n
res mler n n ve balmumu heykeller n n yer ald müzed r. Y l boyunca yerl ve yabanc s nemaseverler n z yaretler ne aç k
tutulmu tur.

Hedef
6.5

Mevcut kültürel ve sanatsal
akt v teler m z sürdürmek

eh r T yatrosu 2 öneml ba l k alt nda faal yetler n sürdürmekted r. Bunlardan b r s t yatro fuayes olarak b l nen serg
salonunda aç lan serg ler d er se eh r t yatrosu faal yetler d r.

eh r T yatromuz, Adana Büyük eh r Beled ye b nas çer s nde 525 sey rc kapas tel T yatro salonunda oyunlar n zley c yle
bulu turmu ayr ca çe tl dernek ve vak ar n etk nl kler ne ev sah pl yapm t r. Rapor dönem nde MÜFETT ve
KAMYON oyunu zley c le bulu mu tur. Özel t yatrolar n oyunlar n serg lemes ne mkân tan nm , 7'den 70'e kent halk le
bütünle erek, Türk ve Dünya Edeb yat n n seçk n eserler n T yatro h zmet olarak sunarak vatanda lar n T yatro Sanat na
olan lg s ne ve bu alandak ht yaca cevap ver lmeye çal lm t r.
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FUAYE SALONUNDA AÇILAN SERG LER (Adet)

Atatürk Park çer s nde yer alan 75. y l Sanat Galer s
Türk ye genel nde b l nen ve sanatç lar taraf ndan
terc h ed len öneml sanat galer ler nden b r d r.
Müdürlü ümüze ba l çal an galer de b r salon görevl s
görev yapmaktad r. Galer de eserler n serg lemek
steyen sanatç lar, eserler nden örnek res mler n de
bulundu u d lekçelerle Beled yem ze ba vuruda
bulunmakta, Çukurova Ün vers tes Güzel Sanatlar Fakültes ö ret m üyeler ve beled ye tems lc ler nden olu an Eser
nceleme Kom syonunun de erlend rmes nden sonra galer den yararlanab lmekted r. 2013 y l çer s nde galer de, 1 adet
foto raf serg s , 2 adet heykel serg s , 1 adet suluboya res m serg s , 1 adet res m serg s , 1 adet tasar m serg s ve 1 adet
tango fest val gerçekle m t r. 2013 y l çer s nde eh r ç ve eh r d ndan gelen 20.000 sanatsever vatanda lar m z
ücrets z olarak sanatsever galer de serg lenen eserler zleme ans bulmu tur.

Hedef
6.5

Mevcut kültürel ve sanatsal akt v teler m z sürdürmek

20. Uluslararas F lm Fest val Kapsam nda
Adana Merkez ve lçeler nde Gün
Karde l k Günü slogan yla Gez c T rla
konser ve s nema göster m sa lanm t r.

Faal yet dönem nde d er kurum, kurulu ve s v l toplum örgütler n n açm oldu u serg ler aç lmas na destek ver lm t r.

Cam Füzyon Serg s
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Gez c kütüphane kurulmas ç n b r otobüs tahs s ed lm ve bu faal yet dönem nde ç n n dö enmes ve k tap tem n
çal malar na ba lanm t r.

Gez c Kütüphane Haz rl klar

Hedef
6.6

Kültürel ve sanatsal akt v teler n halk n her
kes m taraf ndan ula lab l rl n art rmak

Türk Halk Müz bölümümüz e t m ö ret m y l çer s nde konservatuar lev n sürdürerek kay tl ö renc lere solfej,
nazar yat ve halk müz hakk nda dersler vermeye devam etm , çe tl konserlerle halk n çer s nden gençler müz e
yönelterek bo zamanlar n de erlend rmeler yönünde f rsatlar sunmu tur. Türk Halk Müz bölümü Adana Val l ve
Beled yem z n pek çok etk nl nde ehr m z tems l etm , öneml gün ve haftalarda konserler düzenlenm t r. Ayr ca c var
lçe ve beldelerde de konserler veren ek b m z, 2 büyük konser düzenleyerek halk müz n daha gen k tlelerle
bulu turmaya çal m t r.
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Hedef
6.7

Sanat eği mlerimize ka lımcı sayısını plan
dönemi sonuna kadar %10 ar rmak

Türk Sanat Müz bölümümüz vatanda lar n sanat müz ne olan lg s n art rmak ve düzenled konserlere bu sanata
h zmet etm k ler ve bu kültürü kent m zde canl tutma yönünde çal malarda bulunmu tur. Bölüm faal yet dönem nde
2 büyük konser verm , ayr ca bel rl gün ve haftalarda 17 farkl göreve t rak etm t r. Adana Val l ve Beled yem z n
etk nl kler nde de çe tl konserler düzenlenm t r. E t m ö ret m sezonu çer s nde usul, makam, solfej ve nazar yat
konusunda düzenl derslere devam ed lm t r. Yaz aylar nda ba lat lan kurslarda kat lan kurs yere ud, keman ve kanun
enstrümanlar na yönel k kurslar düzenlenm t r. 20. Uluslararas F lm Fest val Kapsam nda Adana Merkez ve lçeler nde
Gün Karde l k Günü slogan yla Gez c T rla konser verm t r.

Halk Oyunlar ek b m z ehr m z çe tl yar malarda tems l etmekte, kent m zde gerçekle en kültürel etk nl kler le ulusal
bayramlarda oyunlar n serg lemekted r.

Kent m zde ya anan pek çok öneml gün hafta ve etk nl kte görev alan Türk Halk Oyunlar bölümümüz ayn zamanda yaz
aylar nda düzenlenen kurslarla çok say da vatanda m za yöresel oyunlar ö renme ans tan m t r. E t m ö ret m
sezonunda faal yetler n yürütmekte olan bölümümüz profesyonel oyuncu yet t rmek yönünde de öneml ad mlar
atm t r. Bölümde 2 y l süren e t mler ver lmekted r. Çukurova ve Zeybek yöres oyunlar konusunda e t m veren bölümde
86 ö renc e t me devam etmekted r. 2013 y l çer s nde 55 farkl göreve kat lan ek b m z, y l çer s nde ayr ca baz
okullarda ö renc ler n halk oyunlar ek b olu turmas na yard mc olmu tur. l m zde faal yet gösteren özell kle kad nlar n
üye oldu u s v l toplum kurulu lar na da e t m ve kostüm konusunda destek olan ek b m z, ayr ca farkl halk oyunu
ek pler n n çal malar ç n salon tahs s le destek olmu tur. Yaz aylar nda düzenlenen kurslarla toplam 71 kurs yere halk
oyunu e t m ver lm t r.2013 y l Türk Halk Oyunlar Federasyonu yar mas nda Adana l ve bölge b r nc s olan ek b m z bu
y l stanbul'da yap lan Türk ye F nal Yar mas n n Türk ye dördüncüsü olmu tur.
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Büyük eh r Beled ye Bandosu 25 k l k ç ve 5 k l k rket personel kadrosuyla h zmet vermekted r. Val l k, Beled ye, çevre
l ve lçe Beled yeler , S v l Toplum Kurulu lar ve Okullar g b kurumlar n talepler do rultusunda y l çer s ndek öneml gün
ve haftalarda (5 Ocak Adana'n n Kurtulu u, 24 Kas m Ö retmenler günü, Dünya Özürlüler Günü vb.) çe tl görevlerde
bulunmaktad r. Bayrak törenler , protokol kar lama ve u urlama, m ll bayramlardak törenlerde görev alarak y l n de k
zamanlar nda halka aç k konserler vermekted r. Çe tl temel atma törenler le c var l ve lçelerden gelen davetlere de
zaman zaman t rak eden bando, 2013 y l çer s nde toplam 200 ayr göreve kat larak kent m zde toplumsal co kuyu
art rarak görev n ba ar yla yer ne get rm t r. Ayr ca, 20. Uluslararas F lm Fest val Kapsam nda Adana Merkez ve lçeler nde
Gün Karde l k Günü slogan yla Gez c T rla konser verm t r.

Çocuk Korosu
Çocuk korusu çal malar le çocuklar m z n sanat müz ne olan lg s n artt rmak bo zamanlar n de erlend rmek ve
düzenled konserlerle de bu sanat gelece m z olacak olan çocuklar m za sevd rmey amaçlam , 2 büyük konser
verm t r. E t m ö ret m sezonu çer s nde usul, makam, solfej ve nazar yat konusunda düzenl derslere devam ed lm t r

Hedef
6.8

Kent n yurt ç nde ve uluslararas alanda tar h , kültürel
ve sanatsal yönler le tan t m n yaparak, halk tur zm
konusunda b l nçlend rerek, tur zme uygun her türlü
zeng nl m z n etk n kullan m ve korunmas n sa lamak

Çok yo un ya anan rekabet ortam nda kurumlar, d nam k, esnek, yarat c , uyumlu ve dünyay tak p ed yor olmak
zorundalar. Bu kadar yo un ya anan rekabet ç nde ba ar l olab lmek d er faktörler yan nda, baz pazarlama aletler n de
y kullanab lmey gerekmekted r. l m z n t caret potans yel n n artmas ç n yararlanmakta oldu umuz pazarlama
enstrümanlar ndan b r de fuarlard r. l genel nde Fuar tan t m bro ürler bast r lm ve da t lm t r.

G da Fuar
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Mob lya Fuaru

Tar m Fuar

Hedef
6.9

K tap Fuar

Kültürel, sanatsal faal yetler n ve tur st k
etk nl kler n çe tl l n plan dönem
sonuna kadar %20 art rmak

Adana l n n tan t m ve tur zm potans yel n
yükseltecek çal malar n yan nda, kentte bulunan
d er kurumlar n bu alandak çal malar na öneml
destekler verme m syonunu yer ne get rm t r. Görev
alan çer s nde düzenlenen kültür enl kler le halk n
bu yöndek sosyal ht yaçlar kar lanm , sport f
faal yetlere ver len destekle çocuk ve gençler n
gel m ne katk sa lanm t r.
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Büyük eh r Beled yes 'n n 23 N san Ulusal Egemenl k ve Çocuk Bayram etk nl kler kapsam nda Merkez Park'ta çocuklar
ç n çe tl akt v te ve e lenceler n oldu u Kelo lan Masallar Köyü kurulmu tur. Kelo lan Masallar Köyü'nde Köy
Akt v teler ve ato Akt v teler olmak üzere k ayr etk nl k organ ze ed lm , tüm halk m z n davetl oldu u organ zasyon
le çocuklar n yo un kat l m gerçekle m t r

Kelo lan Masal Köyü

EHR LER KUCAKLA SIN AKRABALAR BULU SUN PROJES VER LER
UÇAK BİLETİ BAŞVURU VE GÖNDERİM SAYILARI

453
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STRATEJİK
AMAÇ

7

Halkın yaşam kalitesini yükselten spor f
faaliyetleri kent geneline yaymak, halka
benimsetmek ve tüm amatör spor
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STRATEJ K ALAN 7. SPORT F FAAL YETLER
Hedef
7.1

Spor tes sler m z n say s n plan dönem
sonuna kadar %20 art rmak

Kara sal Spor Salonu 2013'de Tamamland

Spor Park Genel Görünüm

Yürüyü Yolu
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Hedef
7.2

Spor tes sler m z n çe tl l n plan
dönem sonuna kadar %8 art rmak

Plan dönem çer s nde Beled ye Evler Mahalles 'nde Adana Büyük eh r Beled yes 'ne a t b r yüzme havuzu, Çukurova
Kalk nma ajans deste

le kapat lm , s tma ve ar tma s stem kurularak yüzme havuzu dört mevs m kullan ma aç lm t r.

Yüzme Havuzu

Is tma Tes s
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Hedef
7.3

Amatör spor kulüplerine verdiğimiz desteği
plan dönemi sonuna kadar %10 ar rmak

Amatör Sporcular

Amatör Sporcular Z yaret
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Hedef
7.4

Sport f e t mler m ze kat l mc say s n
plan dönem sonuna kadar %15 art rmak

Yaz aylar nda çocuklar m za satranç sporunu sevd rmek amac yla kurslar düzenlenm t r. Bu kursta 132 k ye e t m
ver lm t r.2013 y l çer s nde yaz aylar nda gençler m ze yönel k kanallarda bo ulmalar önlemek amac yla yaz yüzme
e t m kursu düzenlenm t r. Bu kurslarda 7-15 ya aras 6.500 çocu a yüzme e t m ver lm t r
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Hedef
7.5

Sport f organ zasyonlara
deste m z sürdürmek

Adana Ten s Da ve Su Sporlar Kulübü'nce organ ze ed len Hülya Cup 2013' n kapan tören , amp yonaya sm n veren
Hülya Av ar' n kat l m yla gerçekle t . Kulüp tes sler ndek törende, 7 Aral k-16 Kas m tar hler aras nda yap lan ve yakla k
250 sporcunun kat ld turnuvada çe tl kategor lerde yar anlar aras nda dereceye g renlere ödüller ver lm t r.

Hülya Cup

Dünya Tekerlekl Sandalye Basketbol amp yonas

Adana Havac l k ve Adrenal n Sporlar Kulübü (AHAS)
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Uluslararas Adana Kurtulu Yar Maratonu

Engell Sporculara Destek

Yamaç Para ütü Fes tval

Hedef Amatör sporlara lg y art rmak, spor faal yetler n
halk genel ne yaymak ve halk spor konusunda
7.7
b l nçlend rmek
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STRATEJ K ALAN 8. SOSYAL H ZMETLER
STRATEJİK
AMAÇ

8

Sosyal belediyecilik esaslarına uygun şekilde,
haya nı normal yaşam standartlarından mahrum
olarak sürdüren vatandaşlarımızın ih yaçları ve
beklen lerini karşılamaya çalışmak.
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STRATEJ K ALAN 8. SOSYAL H ZMETLER
Hedef
8.3

Mezarl k h zmetler n n etk nl n art rarak
sorunsuz ve beklent lere cevap verecek
de n h zmetler sunmak

Rapor dönem nde darem z; Adana Büyük eh r Beled yes s n rlar çer s nde d nda ya da yurt d nda meydana gelen
ölümler n belgelenmes , cenaze ve gömme lemler n n kurallara ba lanmas le mezarl klar n hdas n koruma,
güzelle t rme ve bak m h zmetler le tech z, tekv n, nak l lemler n , 5272 Say l Beled ye Kanunu, 5216 Say l Büyük eh r
Beled ye Kanunu, 1593 Say l Umum H fz ss hha Kanunu le 11410 Say l Mezarl klar Tüzü üne uygun b r ek lde yer ne
get rm t r. Mezar yer Beled yem z Mecl s n n ald kararlar do rultusunda 3x1,5 = 4,5 m2 olarak bel rlenm olup, günlük
de n n har c nde ölümden önce sme ve a leye mahsus mezar yer steyen vatanda lara en az 4,5 m2, en fazla 27 m2 mezar
yer darem z taraf ndan tem n ed lmekted r.

H zmet alan m z çer s nde Asr , Akkap , Buruk, Kabasakal ve Küçükoba Mezarl klar olmak üzere 5 adet mezarl k
bulunmaktad r. Mezarl klar m z n tem zl k, bak m, de n ve güvenl k ler rapor dönem çer s nde eks ks z olarak yer ne
get r lmeye çal lm vatanda memnun yet ön planda tutulmu tur. Mezarl klar m zda tem zl k, bak m ve de n
h zmetler nde 195 adet ç , 1 adet z raat mühend s , 1 adet peyzaj m mar ve güvenl k h zmetler nde de 53 adet güvenl k
eleman görev yapmaktad r.
ASR Mezarl k
Asr Mezarl na 609 adet cenaze ücrets z
olarak defned lm , ücret kar l nda 3 adet
kem k nakl yap lm t r. De n lemler ç n
10.962 adet lah t tahtas le 362 metre kefen
bez kullan lm t r sa lanm t r
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AKKAPI Mezarl

Akkap Mezarl na 283 adet cenaze ücrets z olarak defned lm , 1 adet kem k nakl yap lm , de n lemler ç n 1.190 adet
lah t tahtas kullan lm t r. Encümen karar le ücret kar l nda 33 m2 mezar yer sat lm olup 13.200,00 TL gel r elde
ed lm t r.
BURUK Mezarl
Buruk Mezarl na 1.612 adet cenaze ücrets z olarak
defned lm t r. De n lemler ç n 26.588 adet lah t
tahtas le 292 metre kefen bez kullan lm t r. Encümen
karar le ücret kar l nda 2.056 m2 mezar yer sat lm
olup 822.400,00 TL gel r sa lanm t r.

KABASAKAL Mezarl
Kabasakal Mezarl na 1.880 adet cenaze ücrets z
olarak defned lm , ücret kar l nda (2) adet kem k
nakl yap lm t r. De n lemler ç n 34.009 adet lah t
tahtas le 184 metre kefen bez kullan lm t r.
Encümen karar le ücret kar l nda 4.773,10 m2
mezar yer sat lm olup 1.909.240,00 TL gel r
sa lanm t r.
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KÜÇÜK OBA Mezarl
Küçükoba Mezarl na 783 adet cenaze ücrets z olarak
defned lm t r. De n lemler ç n 14.094 adet lah t
tahtas le 168 metre kefen bez kullan lm t r. Encümen
karar le ücret kar l nda 472 m2 mezar yer sat lm olup
188.800,00 TL gel r sa lanm t r.

Rapor dönem nde Asr , Akkap , Buruk, Kabasakal ve Küçükoba Mezarl klar nda bulunan morglarda kullan lmak üzere
toplam 5 adet jeneratör al m yap lm t r. Asr , Akkap , Buruk, Kabasakal ve Küçükoba Mezarl klar nda kullan lmak üzere 6
adet Golf arac h zmete al nm t r. Asr , Buruk ve Kabasakal Mezarl klar nda bulunan Namazgahlarda kullan lmak üzere
vant latör tem n ed lm t r.

eh tl k
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Hedef
8.4

Toplu organizasyonlarla sosyal hizmet
sunumlarımızda çeşitlilik ve ka lımı ar rmak

Rapor dönem nde ramazan ay n n anlam ve önem n n ben msetmek amac yla Adana Büyük eh r Beled yes 'n n yoksul ve
muhtaç a lelere yard m amac yla k ayr noktada 1000'er k l k (1000 k x 2 Merkez lçe= 2000 k ) 30 gün boyunca ftar
yeme ver lmes sa lanm t r.

Kad r Geces sebeb yle Merkez Cam 'de Kabe'den canl yay n ve semazen göster s yap lm olup 4 cam de 500 kg lokum,
10.000 adet s m t da t lm t r.

Ramazan Bayram kapsam nda hanelerde 7.000 paket eker da t m yap lm t r. M raç Kand l sebeb yle 7 metro stasyonu,
150 ekmek büfes , 30 otobüs ve 20 cam de 80.000 adet lokum da t m yap lm t r.

M raç Kand l Lokum Da t m
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Alt n Koza Tan t m Organ zasyonlar kapsam nda tüm merkez lçelerde cam ler, okullar, evler ve ekmek büfeler nde 100.000
adet oyuncak ve kaleml k da t m yap lm t r

26 cam de Kuran kursunu tamamlayan 2.000 adet ö renc ye Kuran- Ker m da t m yap lm t r

8 Mart Dünya Kad nlar Günü kapsam nda 30.000 adet karan l da t m yap lm t r
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Hedef
8.5

Dezavantajl gruplara yönel k
faal yetler sürdürmek

SOSYAL SORUMLULUK PROJELER :
Halk n ç nde ve yan nda olmay sosyal beled yec l k anlay n n temel olarak ben mseyen beled yem z; vatanda lar n y ve
kötü günler nde yanlar nda olmay Beled yen n varl n vatanda na h ssett rmey hede emekted r. Sosyal beled yec l k
anlay le ba latt m z projeler m z, sosyal farkl l klar gözetmeks z n Adana Büyük eh r Beled yes n halkla bütünle t ren
faal yetlerd r. Bu kapsamda Annelere De er, B r Yast kta Kocay n ve Ac n z Ac m zd r projeler yürütülmü tür.
Ac n z Ac m zd r Projes ;
Taz ye evler ne gerçekle t rd m z z yaretler kapsayan b r projed r. Proje kapsam nda mezarl klar müdürlü ünden günlük
de n l steler ve ALO 153 ça r merkez ne ula an talepler al narak yak nlar n kaybeden vatanda lar m za taz ye paket
tesl m ed lmekted r. Taz ye ev nde hocam z merhum ç n dua okur ve haz rlad m z taz ye paket takd m ed l r.
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B r Yast kta Kocay n Projes ;
Proje kapsam nda ALO 153 Ça r Merkez l steler ve dü ün salonlar ndan al nan rezervasyon l steler ek pler taraf ndan
tem n ed lmekted r. Evlenen ç ftler m z , dü ün salonunda z yaret ed p, ba kan m z n tebr k mesaj ula t r lmakta ve hed ye
paket takd m ed lmekted r.

Annelere De er Projes ;
Anneler De er Projes kapsam nda rapor dönem nde ALO 153 Ça r Merkez ne yap lan ba vuru l steler ve nternet
üzer nden yap lan ba vuru l steler ek pler taraf ndan tem n ed lmekte; y l çer s nde do um yapan anneler m ze ev
z yaretler gerçekle t r lerek yen do an bebekler ne hed yeler takd m ed lmekted r. Z yaret gerçekle t r len a leye
ba kan m z n tebr k mesaj ve bebe e hem ehr l k berat da takd m ed lmekted r. Z yarette anne ve bebe n foto raf
çek lmekte ve foto raf k nc b r z yaretle a leye tesl m ed lmekted r. Proje kapsam nda l steler ve ed lmekted r.
ANNELERE DE ER PROJES KAPSAMINDA LÇELERE GÖRE Z YARET SAYILARI
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Ramazan Ay sebeb yle 1.000 adet ramazan kol s da t m yap lm t r.

Büyük eh r Beled yes 'nce let lmekte olan Ekmek Fabr kalar le, ekmek üret m nde gel en artlara uygun olarak g da
maddeler tüzü ünün bel rled standartlarda, dar gel rl , muhtaç, k mses z ve yoksul halk kes mler n n ucuz ve kal tel
ekmek ht yac n kar layarak, serbest p yasa ko ullar nda rekabet sa lamak, yatlarda dengeley c rol oynamay
amaçlamaktad r.

www.adana.bel.com.tr

298

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

Adana Büyük eh r Beled yes Ekmek Fabr kas
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Ekmek Büfes

www.adana.bel.com.tr

Da t m Arac

300

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU

ak rpa a Gençl k Merkez :
ak rpa a Kona 'n n kamula t r larak rapor dönem
çer s nde restore ed lm gençler m ze ün vers te
haz rl nda destek veren e t m amaçl b r merkez hal ne
get r lm t r. Rapor dönem nde 1500 ö renc m ze LGS ve
YGS kurslar ver lm , gençler m ze s nema, p kn k ve gez
faal yetler düzenlenm t r. Ayr ca vel lerle e t m ve ö ret m
le lg l b l nçlend rme toplant lar ve ö retmenlere kend
çler nde bran kurslar düzenlenm t r.
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Hedef Engell ler n ya amlar n kolayla t racak etk l ve
8.8
levsel kent düzenlemeler ve yard mlar yapmak

Rapor dönem nde daha önceden NATO'nun radar üssü olarak kulland 75 dönüm araz üzer ne Engell Konaklama
Merkez n n yap m tamamlanm t r. Karata lçes 'n n Yem l Köyü yak nlar ndak 44 oda ve 75 yatak kapas tes ne sah p, 5
y ld zl tat l köyü konforunda tasarlanan tes s engell ler n a leler yle b rl kte rehab l tasyon h zmetler nden yararlanaca
b r alan olarak tasarlanmaktad r. Tes s n en yak n zamanda h zmete aç lmas planlanmaktad r.

Karata Engell Merkez

Karata Engell Merkez ç Mekan
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Rapor dönem nde engell b reyler n, dernekler n, kurum ve kurulu lar n talepler konusundak d lekçeler n kabulü ve
de erlend rmes yap lm t r. Dernek, kurum ve kurulu larla ortak hareket ederek yap lan akt v telerde yer ve ta t g b
konularda destek sa lanarak, organ zasyonlar n her a amas nda ortak çal malarda bulunulmu tur. ht yaç sah b engell
vatanda lara manuel tekerlekl sandalye tem n ed lm t r.
Beled yem ze ba vuran engell b rey ve a leler n sorunlar n d nleyerek onlara b lg lend rme, b l nçlend rme, yönlend rme
yap lm t r. Yaz dönem nde beled yem zce düzenlenen yüzme kurslar na engell çocuklar m z n da entegrasyonu
sa lanm t r. l m zdek engell envanter çal malar na devam ed lmekted r

Tekerlekl Sandalye Da t m
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Engell b reyler m z n eh r ç nde gezmeler ne olanak sa layacak ek lde eh r turu arac olu turulmu tur.

Engell Kald r m Düzenlemeler

Engell lere eh r Turu

Engell ler ç n düzenlenen spor organ zasyonlar na spor salonlar m z n ve kent düzenlemeler n n uygun oldu u
belgelenm , U-23 Tekerlekl Sandalye Basketbol Dünya amp yonas na bu y l Adana ev sah pl yapm t r. Adana
Büyük eh r Beled yes organ zasyonda öneml görevler üstlenm ve destek verm t r.
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Engell Atletler Z yaret

Engels z Kart
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9

STRATEJ K
AMAÇ

ehr n kar la ma ht mal yüksek do al afetler ç n senaryolar haz rlay p,
herhang b r do al veya nsan kaynakl afet an nda eh r hayat n normale
döndürecek g r mler yapab lmek ç n sürekl haz r halde olmak.
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STRATEJ K ALAN 9. DO AL AFETLER VE ARAMA KURTARMA
Hedef
9.1

tfa ye h zmetler m zde
AB standartlar n yakalamak

Rapor dönem çer s nde yer Açma ve Çal ma Esaslar na A t Yönetmel k gere nce 773 Adet yer
güvenl k kontroller yap lm bu kontroller nden; 336.847,87 TL gel r elde ed lm t r.
Gönüllü tfa yec l k konusunda rapor dönem çer s nde yönetmel k ç kar lm t r. Rapor dönem nde
faal yete geç r lemem olmakla b rl kte halk m zla b rl kte kamuoyu olu turarak bütünle mek ve
sayg n b r gönüllü tfa ye te k lat n olu turma amac nday z.

tfa ye Personel

tfa ye Araçlar

tfa ye Destek H zmetler

Okullarda tfa ye E t m
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Vatanda Yang n Tatb kat

Hedef
9.3

tfa ye Okullarda E t m

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu'nda yer alan
plan ve görevleri yapmayı sürdürmek

Beled yem ze a t s v l savunma plan güncelle t r lm t r, ola anüstü, seferberl k ve sava haller nde Beled yem z
personel ne l k n 24 saat devaml çal ma plan ve d er planlar güncelle t r lm t r.
2009/27344 say l B nalar n Yang ndan Korunmas Hakk ndak Yönetmel k gere Beled yem ze a t yang n yönerges ve
yang n tal mat haz rlanarak yürürlü e konulmu tur.
Beled yem ze ve ba l b r mler n n denet mler yapt r larak rapor hal nde lg l b r mlere gönder lm t r.
Türk S lahl Kuvvetler n n seferberl k ve sava hal nde ht yaçlar n n tesp t ç n kaynak say m heyet nde görev al nm t r.

Hedef
9.5

CAN-KUR'u güçlendirmek

tfa ye h zmetler n daha ver ml hale get rmek ç n yang n vb. afetler olmadan önce, oldu u s ras nda ve sonras nda gerekl
önleme, söndürme ve kurtarma çal malar nda b l nçl ve h zl hareket ed lerek can ve mal güvenl n ön planda
tutmaktay z. Bu kapsamda rapor dönem çer s nde resm ve özel kurumlardan gelen talepler do rultusunda 48 tatb kat
yap lm 953 adet kurtarma operasyonuna g d lm t r.

Cankur Araçlar
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1.17

1.16

1.9

1.6

1.4

1.3

1.2

1.1

2.000.000
4.000
800
0

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.

Hizmet içi eğitim alan personel sayısı(adet)

Hizmet içi eğitim alan birim amiri sayısı (adet)

Personelin ihtiyacına göre belirlenen eğitim konuları (adet)

Verilen eğitimin süresi (saat)

4734 Sayılı K.İ.K. kapsamında mal ve hizmet alımları (adet)

Makine araç-gereçlerin çalışması için gerekli olan motorin ve benzin alımı (lt)

Asfalt üretimi için gerekli olan fuel-oil ve kalyak alımı (kg)

Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.

Fenni ve egzoz muayenesi yenilenecek araç sayısı

Traﬁk sigortası yenilenecek araç sayısı

Araçlarda kullanılacak lastik miktarı (adet)

Araçlarda kullanılacak ﬁltre miktarı (adet)

Araçlarda kullanılacak madeni yağ miktarı (kg)

Ekonomik ömrünü dolduran araçların tasﬁyesi

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Yanıtlanan müracaat sayısı (adet)

Müracaatların ortalama yanıtlama süresi (gün)

Yerel TV kanallarında yayınlanan mesaj sayısı

Ulusal kanallarda Adana hizmetlerinin tanıtımı(Canlı Yayın)

Ulusal gazetelerde ilan

Yerel gazetelerde tanıtım

Müdürlüğümüze başvuran kişi sayısı

Envanter kaydı alınan kişi sayısı

E-Belediye ziyaretçi sayısı(Kayıtlı Kullanıcı Sayısı)

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Tescil edilen veya satışı yapılan taşınmazların envantere eklenmesi

Hazırlanan proje sayısı

Kabul edilen proje sayısı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Birime yapılan müracaat sayısı (adet)

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyon

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Birim personel sayısı artışı (adet)

Özlük haklarında iyileşme yapılan personel sayısı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
Terﬁ, görevde yükselme, unvan değişikliği hakkı sunularak ödüllendirme yapılan memur personel
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
sayısı

Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.

Belediyemiz bünyesinde çalışan araç sayısı

Bakım onarımı yapılan araç sayısı (protokol ile çalışan ve kiralık alınan araçlar için)

Araçların atölye imkanları dışında yapılan bakım ve tamirleri ile ilgili iş emri sayısı (adet)

Araçların atölye imkanlarıyla yapılan bakım ve tamirleri ile ilgili iş emri sayısı (adet)

6
1.229

6
300

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hizmet içi eğitim alan birim sayısı(adet)

5
1.213

15
2.800

0

15

3

3

5
5

sürekli

6

555

120

sürekli

6

555

500

799

5
1.200

15

12

24

10

15

15

0

10.374

7.500

4

1
10.374

1
7.500

539

1.967

1.600
200

0

76104

3457

1032

496

751

526

33

40.000

2.200

600

510

510

521

1.251

3.872

664.081

12.338.706

24

6

14.120.000

20

35

12

1

50

50

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

60,0%

60,0%

sürekli

100,0%

100,0%

24,0%

66,6%

300,0%

150,0%

0,0%

50,0%

100,0%

138,3%

138,3%

100,0%

269,5%

122,9%

0,0%

190,3%

157,1%

172,0%

97,3%

147,3%

101,0%

0,0%

156,4%

96,8%

33,2%

87,4%

43,3%

33,3%

400,0%

57,1%

409,7%

100,0%

1200,0%

100,0%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.

2013 Yılı Hedeﬁ

Hizmet içi eğitim sayısı(adet/yıl)

Sorumlu Birim

Birimlerin ihtiyaç duyulan personel sayısı-Lisans mezunu(ad)

Performans Göstergeleri
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100
1
4

100
6
25

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Teftiş Kurulu Başkanlığı

Genel denetim sayısı (adet)

Araştırma ve inceleme raporları (adet)

Ön inceleme raporları (adet)

Soruşturma raporları (adet)

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.
I. Hukuk Müşavirliği
I. Hukuk Müşavirliği
I. Hukuk Müşavirliği
I. Hukuk Müşavirliği
I. Hukuk Müşavirliği

Sistemin kurulma oranı(%)

Programı kullanan avukat sayısı (adet)

Adli Yargıda Açılan Dava Sayısı

İdari Yargıda Açılan Dava Sayısı

İdari Yargıda Görülen Toplam Dava Sayısı

Adli Yargıda Görülen Toplam Dava Sayısı

1.38

1.39

1.41

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Belediye rüsum gelirleri (TL)

Kesilen para cezası (TL)

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Hal gelirleri (TL)

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

15

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Gelir artış oranı(%)

2.439

644

700

2.500

530

1000

1.432

7

2.000

25
7

114.869

251

3.306.525

4.516.160

25

600.000

2.950

2.000.000

3.000.000

21

35

Teftiş Kurulu Başkanlığı

12,5

4

25

Halde tutulan tutanak sayısı (adet)

1.35

1.33

1.32

1.30

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

5
100

5

Performans programları ile bütçe uyumluluğunu sağlama oranı(%)

Raporların ilgili yerlere dağıtılma oranı(%)

1.29

100

1

30

1

65

65

sürekli

84

523

914

1.410

97,6%

71,6%

92,0%

53,0%

100,0%

100,0%

19,1%

8,5%

165,3%

150,5%

83,3%

60,0%

16,0%

16,0%

16,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

46,2%

100,0%

sürekli

33,6%

104,6%

130,6%

78,3%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

65

sürekli

250

500

700

1.800

2013 Yılı Hedeﬁ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Kent Konseyi toplantıları sayısı

Kent Konseyi oturumları sayısı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bşk.

Yabancı dil bilen personeli bulunan birim sayısı(adet)

1.20

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Atıl gayrimenkullerimizin ekonomiye kazandırılması

1.19

Kent Konseyi web sitesi sayısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

1.25

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Pansuman yapılması

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Enjeksiyon yapılması

1.18

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kan basıncı ölçümü

Sorumlu Birim

Hasta müracaat sayısı

Performans Göstergeleri
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2.2

1.43

1.42

10
30

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Müdürlüğü
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Bşk.

Elektrik aboneliği için yapı kontrolü(adet)

Yapı Ruhsatı

Yapı Kullanma İzin Belgesi

Orman köylerinin inşaat kontrollüğü(adet)

14.50m. ve üstündeki cadde ve bulvarlara cepheli inşaatların "fen son vize denetimi"

Ziyaretçi Sayısı (adet)

Yurtdışı eğitim sayısı (adet)

34

15

34

100

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Plan revizyonuna yönelik D-400 karayolunun güneyi ile ilgili jeolojik
etütlerin hazırlanması(%)

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Fatih, Göl, İkibinevler ve Köprülü Mahalleleri ile ilgili kentsel
dönüşüm ve gelişim projelerinin hazırlanması(%)

Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahasına yönelik Nazım ve
Uygulama İmar Planlarının Hazırlatılması

Yaban Hayatı Plan revizyonuna yönelik Sondajlı Jeolojik Etütlerin
hazırlatılması

D-400 Güneyi Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı Bölgesi Revizyon Nazım
İmar Planlarının Hazırlatılması(%)

Eksik kalan muhtelif alanlarda jeolojik etütlerin hazırlatılması(%)

İmar planı ile ilgili açılabilecek davalarda yargılama giderleri (%)

314

100

100

100

100

100

100

100

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Plan revizyonuna yönelik D-400 karayolunun kuzeyi ile ilgili jeolojik
etütlerin hazırlanması(%)

100

48

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

100

100

30

50

50

50

100

100

100

100

48
100

Genel Sekreterlik

Toplantı Sayısı (adet)
Adana Sarıçam ve Yüreğir İlçeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan
revizyon hazırlatılması(%)

65

65

Genel Sekreterlik

Birim Sayısı(adet)

0

1

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Bşk.

Yurtiçi eğitim sayısı (adet)

Plan revizyonuna yönelik Karaisalı ilçesi ile ilgili jeolojik etütlerin hazırlanması(%)

5
22

4

20

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Geçiş yolu izni imar denetimi(adet)

100
sürekli

1

8
20

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapım-bakım-onarım işlemleri yapılacaktır.

0

100
sürekli

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Elektrik ihtiyaçlarını karşılama oranı (%)

87
sürekli

7250

sürekli

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapım işlerinde kullanılmak üzere malzeme alınacaktır.

sürekli

80

23

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

12

0

166

6.000

sürekli

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

12

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Aydınlatma Bakım Onarım Hizmet Alımı(ay)

Yol Şb.md. Emrinde düz işçi ve operatör çalıştırılması

5

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yol Şube Müdürlüğü emrinde kamyon çalıştırılması(adet)

Yasal giderler karşılanacaktır.

50

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

1

Teknik, idari ve destek hizmeti personel çalıştırılması(adet)

79

1

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Kurulan stüdyo sayısı (adet)

79

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Ulusal Gazetelerin dağımı yapılacak müdürlük sayısı

79

79

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

13.002

Yerel Gazetelerin dağımı yapılacak müdürlük sayısı

711.124

33.500

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Bşk.

Gelen Evrak Kayıt Bölümü'nde yapılan işlem sayısı (adet)

550.000

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.

Haberleşme giderleri (TL)

13.201.244

11.000.000

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.

Geri hizmetlerinde çalıştırılmak üzere güvenlik personel istihdamı(TL)

45.000

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.

1.120.739

Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.

70.000

100,0%

100,0%

30,0%

50,0%

50,0%

50,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

400,0%

120,8%

0,0%

113,3%

150,0%

170,0%

110,0%

62,5%

100,0%

378,3%

100,0%

0,0%

332,0%

100,0%

100,0%

100,0%

38,8%

129,3%

120,0%

86,2%

64,3%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

1.300.000

2013 Yılı Hedeﬁ

Geri hizmetlerinde çalıştırlmak üzere personel istihdamı(TL)

Sorumlu Birim

Temizlik malzemesi alımları (TL)

Performans Göstergeleri
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30

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

5216 Sayılı Kanunun 7. maddesi z bendi kapsamındaki binaların yıkımını gerçekleştirmek

Yürütülen Proje Sayısı(adet)

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Alt Yapı ve Koordinasyon Dai.Bşk.
Alt Yapı ve Koordinasyon Dai.Bşk.
Alt Yapı ve Koordinasyon Dai.Bşk.

Yapılan Kentsel Tasarım Proje Sayısı/yıl

Uygulaması Gerçekleştirilen Kentsel Tasarım Projesi/yıl

Halihazır haritası yaptırılan orman köyü alanı (ha)

Düzenlenen toplantı sayısı

Alınan karar sayısı

Uygulamaya konulan karar sayısı

2.16

2.17

3.7

3.4

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

güncel adana ilçe haritası yaptırılması(%)

Çevre düzenlemesi yapılacak alan (m2)

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Numarataj çalışması yapılan orman köyü sayısı

2.15

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

12
450.000

450.000

12

12

sürekli

1

2

0

60

1

100

30

0

0

0

100

0

0

0

20

10

0

60

42

5

9

100

206

100

30.893.610,16

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

sürekli

50,0%

66,7%

0,0%

75,0%

16,7%

100,0%

200,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

40,0%

20,0%

0,0%

60,0%

42,0%

83,3%

30,0%

100,0%

137,3%

100,0%

71,8%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

12

12

12

sürekli

2

3

100

80

6

100

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Kongre merkezi yapılacaktır.

Denetim sayısı

1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapılan kent meydanı sayısı

Sosyal donatı alanı projesi hazırlanması(%)

1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

15

100

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

100

100

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Ulucami etrafı aydınlatma projesi uygulama tamamlama oranı(%)

50

100

50

Adana Tarihi Kent Merkezi Projesi Protokolü kapsamındaki işler, tarihi
yapıların restorasyon yapımları ve sokak sağlıklaştırma projeleri ilan,reklam ve tanıtımlarının
tamamlanma oranı;(%)
Sarıyakup mah.23034-23040 sokak cephe sağlıklaştırma projesi
tamamlanma oranı(%)

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Ali Münif Yeğenağa Caddesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi uygulaması
tamamlama oranı(%)
Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Şakirpaşa Konağı restorasyon yapımı tamanlama oranı(%)

Cafer Paşa Cami rekonstrüksiyon yapımı tamamlanma oranı(%)

50

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Sıra Konak 6 parselde yer alan binanın restorasyon yapımı
tamamlama oranı(%)

Cafer Paşa Cami arkeolojik kazısı ve projelendirmesinin tamamlanma
oranı(%)

50

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Adana Tarihi Kent Merkezi Projesi Protokolü kapsamındaki işlerin
tamamlanma oranı(%)
100

Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Dai.Bşk.

Tespitlerin ve Uygulamaların Yapılması(%)
100

6

100

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

150

100

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

43.000.000

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2013 Yılı Hedeﬁ

Belediyemiz Encümeninden yıkım kararı alınan kaçak yapıların yıkım ihalesini
gerçekleştirmek(%)

Diğer yıkımı yapılan bina sayısı

Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir ve Karaisalı İlçe Belediyelerini denetlemek(%)

Kamulaştırma çalışmalarının tamamlanma oranı (%)

Sorumlu Birim

Bakım onarımı yapılan tesis sayısı

2.14

2.13

2.12

2.11

2.10

Performans Göstergeleri
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4.5

4.4

4.2

4.1

40.000
8.000
1.500

Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Asfalt üretim ünitesinin toz tutma ﬁltre değişim miktarı (adet)

Levha yerleştirme çalışmaları (adet)

Kasis ve çelik yer butonu çalışmaları(metre)

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Belediye otobüsleri ile Taşınan yolcu sayısı(adet)

Tahmini taşınacak yolcu sayısı (adet) RTS

İşletmede kullanılan araç sayısı

2.etap raylı sistem proje çalışmalarının tamamlamak.(%)

Hizmet alımı personeli sayısı

215

100

36

10.000.000

27.400.000

2
sürekli

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Yapılacak alt-üst geçit sayısı

Sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımının yaptırılması

1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yapılacak bölge otoparkı sayısı

1
1

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

1
1

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

TAG Otoyolu Şambayadı -TOKİ Konutları için köprü inşaatı (adet)

TAG Otoyoluna Batı Kavşağı bağlantısı için ilave köprü yapılması (adet)
Sağ İsale Kanalı Kıyıboyu İsmetpaşa Mahallesi sulama kanalı
üzerine köprü yapılması

Merkezi Sinyalizasyon sistemi kurulması(adet)

1
65

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Traﬁk eğitim pisti yapılması (adet)

Sinyalizasyon sistemi yapılması (adet)

TAG Otoyoluna Batı Kavşağı bağlantısı için menfez köprü yapımı (adet)

65
193

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Elektronik denetleme sistemi kurulacaktır.(adet)

Kavşaklara Uzaktan erişim sağlanması sistemi kurulacaktır.(adet)

500

30.000

Yapılacak yatay işaretleme miktarı (m2)

400.000

Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.

TAG Otoyolu-Şambayadı TOKİ Konutları Bağlantısı

Üretilecek asfalt miktarı (ton)

Makine İkmal, Bakım ve On. Dai. Bşk.

1.976
300.000

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

TAG Otoyolu-Adana Batı Kavşağı Bağlantısı (mt)

Üretilecek temel malzeme miktarı (ton)

5.820

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

TAG Otoyolu-Alpaslan Türkeş Bağlantısı (mt)

Satıh kaplama yapımı için üretilecek malzeme miktarı (ton)

10
1.094

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Akıllı Dokunuş Kavşak Düzenlemeleri

400.000

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kaldırım düzenlenmesi(m2)
30.000

125.000

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Döşenecek bordür miktarı (adet)

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

60.000

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kaldırımın bazalt malzemesi ile düzenlenmesi (m2)

135.000

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

2013 Yılı Hedeﬁ

Döşenecek karo miktarı (m2)

Sorumlu Birim

Döşenecek kilitli parke miktarı (m2)

Performans Göstergeleri

237

100

36

10.195.092

25.993.339

sürekli

2

0

0

1

1

0

0

67

0

8

0

1155

7340

5000

450

11.000

261.325

332.035

0

0

0

8

16.140

320.615

262.595

76.955

89.460

110,2%

100,0%

100,0%

102,0%

94,9%

sürekli

100,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

103,1%

0,0%

4,1%

0,0%

77,0%

91,8%

12,5%

90,0%

36,7%

65,3%

110,7%

0,0%

0,0%

0,0%

80,0%

53,8%

80,2%

210,1%

128,3%

66,3%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%
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5.12

5.10

5.7

5.5

5.4

5.3

5.1

4.8

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Eğitime katılan kişi sayısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Kısırlaştırma yapılan hayvan sayısı

Kuduz aşısı yapılan hayvan sayısı

Kulak küpesi takılan hayvan sayısı

Sahiplendirilen hayvan sayısı

Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluklarındaki muhtelif park ve yeşil alanların
projelendirilmesi(%)

Atık nokta sayısı (adet)

Kutu sayısı (adet)

Toplanan atık pil miktarı (kg)

Bitkisel atık yağların toplanması için sözleşme yapılan işletme sayısı (adet)

550
3000

600
3.200

55
3.300

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı

Düzenlenen Belediye ihtarı sayısı

Alınan Encümen karar sayısı
İşlem yapılan,geri dönülen ve çözülen şikayet dilekçeleri ve elektronik
posta sayısı

4.000

1.589

2.361

617

2.949

463

1.000
4.500

Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı

27.000
45.500

28.000
48.000

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Toplanan madeni atık yağ miktarı (ton/yıl)

Toplanan ömrünü tamamlamış lastikler (kg)

Düzenlenen ceza tutanağı sayısı

2

2

Düzenlenen idari yaptırım karar tutanağı sayısı

90.000

98.000

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (kg/yıl)

Madeni atık yağ toplanan birim sayısı (adet)

90

260

100

100
300

1.383

3.030

3.452

2.344

8.928

4.986.183

58.000

12.000

6.800

1

100

850

2.300

3.000

1.500

4.000

4.986.183

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Barınağa getirilen hayvan sayısı

14.000

7.000

2

60.000

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Uçkun mücadelesi yapılan mahalle ve orman köyü ilaçlama sayısı

2.000

2.300

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Larva mücadelesi yapılan mahalle ve orman köyü ilaçlama sayısı

10

10

1

38

40

4

13.161.095

11,83

17.098

61

6.375.355

48,2%

4292,7%

15,4%

65,5%

46,3%

94,8%

96,4%

100,0%

91,8%

90,0%

93,8%

91,7%

86,7%

100,0%

162,7%

131,7%

115,1%

156,3%

223,2%

100,0%

96,7%

85,7%

97,1%

50,0%

25,0%

87,0%

100,0%

95,0%

102,7%

98,58%

33,3%

46,9%

101,96%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

12.813.020

12

51.350

130

6.252.801,74

2013 Yılı Hedeﬁ

Larva ve uçkun mücadelesi ile ilgili hazırlanan broşür
Hal ve otogar kompleksleri, rekreasyon ve piknik alanları ve Seyhan nehrinin temizliği ve bakımı
(m2)

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim düzenlenmesi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Yapılan toplantı sayısı

Toplum sağlığını ilgilendiren konularda düzenlenen ve destek verilen seminer sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı(m2)

Eğitim verilen okul sayısı (adet)

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Cezai işlem gelirleri (TL)

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Bakımı yapılan yeşil alan miktarı (m2)

Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Tutanak sayısı

Sorumlu Birim

Otogar gelirleri (TL)

Performans Göstergeleri
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6.6

6.5

6.3

6.2

6.1

5.13

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Tanıtım Cd sayısı

Açıkhava sinemasında gösterilen ﬁlm sayısı

Altın Koza Film Festivali'nde gösterilecek toplam eser sayısı

13 Kare Uluslararası Sanat Festivali Etkinlik Sayısı

Düzenlenen Sergiler, Söyleşiler ve İmza Günleri

75. Yıl Sanat Galerisine gezi düzenleyen okul sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Anıtın ve müzenin işletilmesi

Mobil sinema gösterim sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Alınan eser ve hediyelik eşya sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Konservatuarımızın düzenlediği ücretsiz konser sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Şehir tiyatromuzda sergilenen eserler

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sergilenen turne tiyatrosu oyun sayısı

Gidilen mahalle sayısı

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Engelli gençlik festivali düzenlenmesi

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Belirli günlerde düzenlenen organizasyon sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Düzenlenen Kültür Şenliği sayısı

Tiyatro fuayesinde düzenlenen sergi sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Satın alımı ve ücretsiz dağıtımı sağlanan eser sayısı

Destek sağlanan organizasyon sayısı

3

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

75. Yıl Sanat Galerisinde ulusal sanatçıların düzenlediği sergiler

32

9

15

18

14

180

18

10.000

2

62.000

3

20

37

35

35

1

16

11

6.800

50

50

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

30

5

30

10

10

201

55

2.000

2

17.132

2

20

37

25

26

0

13

2

13.500

3

7.500

7.500

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

0
100

10
100

3.551

2.171

3.951

148

5

37

2

25

2

15

Kültür sanat merkezinde düzenlenen etkinlik sayısı (adet)

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

5.500

2.500

6.500

160

8

50

12

40

8

18

Kültür sanat merkezi ziyaretçi sayısı (adet)

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Ölçü ve tartı aletleri muayene ve kontrolleri denetimleri sayısı

Kent Kütüphanesinin tamamlanma yüzdesi (%)

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Tatil günlerinde çalışma ruhsatı

Ceza uygulanan ölçü ve tartı aletleri

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine verilen ruhsat sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Sıhhi işyerlerine verilen ruhsat sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

3.Sınıf GSM müesseselerde verilen ruhsat sayısı

Ölçü ve tartı aletleri ani denetim işyeri sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

2.Sınıf GSM müesseselerde verilen ruhsat sayısı

Ölçü ve tartı aletleri ani denetim ölçü sayısı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

1.Sınıf GSM müesseselerde verilen ruhsat sayısı

98

100

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Sıhhi işyerlerinde yapılan denetim sayısı

Umuma açık İstirahat ve eğlence yerlerinde yapılan denetimler

13

15

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

24
224

3.Sınıf GSM müesseselerde yapılan denetim sayısı

30
250

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

93,8%

55,6%

200,0%

55,6%

71,4%

111,7%

305,6%

20,0%

100,0%

27,6%

66,7%

100,0%

100,0%

71,4%

74,3%

0,0%

81,3%

18,2%

198,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,0%

64,6%

86,8%

60,8%

92,5%

62,5%

74,0%

16,7%

62,5%

25,0%

83,3%

98,0%

86,7%

89,6%

80,0%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

2013 Yılı Hedeﬁ

1.Sınıf GSM müesseselerde yapılan denetim sayısı

Sorumlu Birim

2.Sınıf GSM müesseselerde yapılan denetim sayısı
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319

9.5

9.4

9.1

8.8

8.5

8.3

7.10

7.5

7.4

7.1

6.9

6.8

6.7

3

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Dağıtılan imsakiye adedi

Dağıtılan eğitici - bilgilendirici rehber adedi

100

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Hammadde alımları(TL)

Üretilen ekmek ve ekmek çeşitleri (adet/gün)

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Ortak olunan proje sayısı

Sosyal ve kültürel aktiviteye katılan engelli sayısı

Sportif aktiviteye katılan engelli sayısı

Yangına müdahale süresi (dk)

can-kur için yapılan araç-gereç alımı harcamaları(TL)

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Eğitim aktivitelerine katılan kişi sayısı

can-kur personel sayısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Temin edilen destek ürün sayısı

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Engelliler için yüzme havuzu

Yapılan tatbikat sayısı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Engelliler İçin Engelsiz Yaşam Projesi

İtfaiye Dairesi Başkanlığı

1

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Yüzme kursları için sağlık raporu

İstasyon sayısı

1

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Üretilen Ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının sağlanması (adet/yıllık)

773.100,50

300

65

12

6

2.500

1.200

2

150

500

7.000

112.420.000

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

Dağıtım yapılan şube sayısı (adet)

200

308.000

23.674.000

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Kadın konukevinin tamamlanma oranı (%)

124.372,00

251

48

6

5

2.000

10.000

0

0

800

0

1

6.000

52.958.250

200

145.091

10.936.384

0

5.167

4.950

18

1.067

1.541

2

4.120

245.209

2

6.500

4

1

0

1

0

30

0

3

0

0

0

0

0

132

2

117

16,1%

83,7%

73,8%

50,0%

83,3%

80,0%

833,3%

0,0%

0,0%

160,0%

0,0%

100,0%

85,7%

47,1%

100,0%

47,1%

46,2%

0,0%

104,4%

60,0%

106,7%

154,1%

66,7%

41,2%

245,2%

100,0%

65,0%

80,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

16,5%

50,0%

37,1%

2013 Yılı
Gerçekleşme Oranı
Gerçekleşen
%

30

1.000

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Bşk.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

1.000

3

10.000

100.000

2

10.000

5

1

2

1

1

30

12

400.000

50.000

2.000

Mevcut deﬁn sayısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Amatör kulüplere yapılan yardım miktarı

Pansuman yapılması

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Düzenlenen yerel spor organizasyonu sayısı

Tansiyon ölçümü

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Yüzme kurslarımıza katılan kursiyer sayısı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yeni yapılan yüzme havuzu sayısı

Açlık kan şekeri ölçümü

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Spor Kompleksi yapılacaktır.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Yeni yapılan spor salonu sayısı

Düzenlenen ulusal spor organizasyonu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Tarihi kentler birliği buluşması

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Portakal çiçeği festivali düzenlenmesi

Amatör kulüplere dağıtılan malzeme sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Liselerarası Tiyatro Şenliğimize katılan okul

Üniversitelerarası Tiyatro Festivalinde sergilenen eser sayısı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Dağıtılan konulu takvim adedi

Başarılı veya ihtiyaç sahibi öğrencilerin kültür ve dünya görüşlerini geliştirici etkinlik sayısı

200.000

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dai. Bşk.

Basılan ve dağıtılan kitap adedi

400

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Sanat ve halk müziği yaz kurslarına katılan kursiyer sayısı

800

4

315

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

2013 Yılı Hedeﬁ

Satranç kursuna katılan kursiyer sayısı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Çocuk korosu konser sayısı

Sorumlu Birim

Konservatuar öğrenci sayısı
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3. Performans Sonuçlar n n De erlend r lmes
5018 Say l Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanunu le ba lat lan mal yönet m uygulamalar çerçeves nde; kamu
kaynaklar n n etk l , ekonom k ve ver ml kullan m , yönet m n mal saydaml k ve hesap vereb l rl k prens pler
çerçeves nde yürütülmes hede enm t r. Stratej k planlar, performans programlar ve faal yet raporlar se bu amaçlara
ula mak ç n kullan lan uygulama araçlar ndan baz lar d r. Kurumun Stratej k Plan ve Performans Program arac l yla
Beled yem z n temel amaç, hedef ve pol t kalar , bunlara l k n faal yetler ve kaynak ht yac bel rlenmekted r. Söz
konusu çal malarda öngörülen hede ere l k n gerçekle meler se performans de erlend rme raporu kapsam nda ele
al nmakta ve faal yet raporunda kamuoyu le payla lmaktad r.

Performans Program De erlend rme çal mas ; Performans Program n n a t oldu u y l ç n bel rlenm gösterge/hedef
de erler le y ne ayn y l n sonuna kadar gerçekle t r len de erler n k yaslanmas ndan olu maktad r. Y ll k olarak
bel rlenen performans göstergeler /hede er , stratej k amaç ve stratej k hede er n gerçekle t r lmes amac n
ta maktad r. Performans de erlend r lmes ne, performans göstergeler nden ba lan lm t r. Performans göstergeler n n
gerçekle me de erler , hedef olarak bel rlenen de erlere oranlanarak ba ar sev yes (%) bulunmu tur. Performans
göstergeler nden performans hede le do rudan lg l olanlar göz önünde bulundurularak performans hede er n n,
performans sev yes bel rlenm t r.

Beled yem z 2013 y l faal yetler stratej k plan m z ve lg l y l n performans program na uygun b r b ç mde
gerçekle t r lm t r. Performans program ndak faal yetler n uygulama a amas nda kaynaklar n etk n ve ver ml olarak
kullan lmas hususuna d kkat ed lm , ht yaç anal zler , öncel kler n tesp t g b etk nl k ve ver ml l artt r c tedb rler
uygulanm t r. B r mlerce sunulan tüm h zmetlerde; etk nl e, ver ml l e, kaynak kullan m nda ekonom kl e ve e af
h zmet anlay na büyük önem ver lerek çal malar sürdürülmü tür.

2013 y l , beled yem z h zmetler performans program nda, gerçekle meler n hedef ve planlara uyum dereces ne
bak ld nda baz sapmalar oldu u görülmekted r. Bu sapmalar n meydana gelmes ndek ba l ca sebepler : çal ma y l
çer s nde ortaya ç kan beklenmed k gel meler, hale süreçler n n uzamas , koord nasyon çer s nde çal lmakta olan
d er kurumlar n sebep oldu u gec kmeler ekl nde s ralayab l r z.

Tak p eden faal yet dönem nde performans gerçekle meler ndek sapma nedenler y l çer s nde bel rl dönemlerde
tak p ed lerek ara t r lacak, gerçekle meyen faal yetler tesp t ed lerek uygulama süreçler ne gerekt nde müdahaleler
gerçekle t r lecekt r.
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IV- KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES
Üstünlükler

Zay klar

Güçlü l derl k

Be er kaynak yönet m n n kurumsalla m olmas

De

B l m teknoloj s kültürünün yeter nce gel m olmas

m ve dönü ümde önderl k

Kanunlar n verd

hukuk ve dar güç

Karar alma ve koord ne etme otor tes

Kent b lg s stem n n olmamas
Modern ar v ve ver eks kl

Büyük eh r Beled yes olma b l nc ve tecrübes
Kat l mc yönet m
Sosyal Beled yec l k anlay
D er kurum ve kurulu lar yla y let m
De erlend rme
l m z s n rlar çer s nde planl , h zl , etk n, e af, ad l ve vatanda odakl h zmet vereb lmek amac yla haz rlam
oldu umuz stratej k plan çerçeves nde bugüne kadar oldu u g b 2013 y l nda da faal yetler m z sorumluluk b l nc yle
gerçekle t rm bulunmaktay z.
Stratej k amaç ve hede er m z l der, önder b r beled ye olab lme yolunda ek llend r lm t r. Beled yec l k h zmetler nde
kal tey yakalayab lmen n n tel kl ve y yet m nsan gücüyle mümkün olaca noktas ndan yola ç k larak 2013 y l
faal yet dönem nde personel n h zmet ç e t mlerle k sel ve meslek gel mler ne katk sa lanm t r.
Adana'n n modern ve ya an lab l r b r kent olab lmes ç n mevcut ht yaçlar, sorunlar ve çözüm olanaklar le lg l Ortak
Ak l Ortak Ba ar anlay le planlamalar yap lm ve b rçok faal yet ve projeye mza at lm t r.
Ula m h zmetler n n ver ml l n art rmak amac yla Ak ll Dokunu Projes hayata geç r lm , bu proje kapsam nda
kent n tra k yo unlu u ya anan ana arterler nde meydan,, kav ak, orta refüj düzenlemeler yap lm , gerekl görülen
alanlara köprüler, bulvarlar aç lm , yol yap m çal malar na h z kazand r lm , tra k s nyal zasyon s stemler gelen araç
yo unlu u d kkate al narak anl k olarak karar ver len Ak ll S nyal zasyon S stem ne geç lmeye ba lanm , engell
vatanda lar m z n ht yaçlar na da cevap verecek ek lde yen llenm t r.
Engels z Kent Engels z Ülke anlay le kald r mlar yen lenm t r. Türk ye'de lk kez tamamen engell b reyler ç n n a
ed lm , spor alanlar , d nlenme tes sler ve çevre düzenlemes olan b r rehab l tasyon merkez olu turulmu tur. Ulusal ve
uluslararas fest val ve turnuvalar, d er sosyal ve kültürel etk nl kler le toplumda engell b reyler m z le lg l fark ndal k
yarat lmaya çal lm t r.
2013 y l faal yet dönem çer s nde gençler m z ç n merkezler olu turulmu , bu merkezlerde b r taraftan e t mler ne
katk sa layacak etüd faal yetler gerçekle t r lm , d er taraftan ücrets z dans, entrüman ve meslek e t m kurslar
düzenlenerek toplumun her kes m nden gençler m z n sosyo-kültürel faal yetlerden yararlanma mkan sa lanm t r.
Kent n öneml noktalar nda hayat felç eden altyap problemler n n çözümüne l k n öneml yat r mlar yap lm t r.
Modern b r kent olu umuna katk sa lamak amac yla kentsel dönü üm çal malar nda öneml mesafeler kated lm t r.
Adana Büyük eh r Beled yes 'n n ha rayl s steme a t borç yükü devam etmekte olup, merkez gel rler m zde yap lan
kes nt ler h zmet üretme olanaklar m z öneml ölçüde s n rland rmaktad r.
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Kurumumuzda stratej k yönet m anlay na uygun olarak ç kontrol ve süreç yönet m faal yetler n n daha etk n hale
get r lmes n sa layacak ç kontrol eylem plan uygulanmaya ba lanm t r. Kurumsal düzeyde tüm faal yetler n Bu
ba lamda kurumsalla ma ad na h zla yol al nmaktad r.
2013 y l performans program nda öngörülen b rçok h zmette hede er n üzer ne ç k lm t r. Önümüzdek dönemlerde de
l m z n ht yaçlar , halk m z n stek ve beklent ler göz önünde bulundurularak planlamalara yön ver lecekt r.
6360 say l Kanun le sorumluluk alan m z n l s n rlar na gen lemes , l Özel dareler n n kapat lmas ve belde
beled yeler yle köy tüzel k l kler n n kald r lmas sonucunda Adana Büyük eh r Beled yes n n bölgesel kalk nmadak rolü
öneml ölçüde artm bulunmaktad r. 2013 y l faal yet dönem çer s nde 6360 say l Kanun le lg l kurum bünyes nde b r
kom syon olu turulmu l s n rlar çer s nde sorumluluk alan m za dah l olacak h zmet kalemler le mevcut duruma l k n
b r envanter çal mas yap lm t r.
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V. ÖNER ve TEDB RLER
Kurumsal çal malar m za payda lar m z le koord nel b r ek lde devam ed lerek, yen k rler, b rl kler ve ortak projeler
le ehr m z n gel mes ne katk koyulacakt r. H zmetler m zde halk m z n stek ve beklent ler göz önüne al narak
planlanmaya devam ed lecekt r.

6360 say l yen Büyük eh r Beled ye Kanunu le h zmet verd m z co rafyaya gen lem t r. Beled yem z n gen leyen
h zmet alan na l k n planlama, haz rl klar yap lmakta olup yat r mlara h z ver lm t r.

Adanal hem er ler m z n hayat n n kolayla t r lmas Beled yem z n kurumsal öncel kler nden b r s d r. Bu kapsamda
h zmetler n sunumunda standartlar n sa lanmas , kurumsal gel m n devam ett r lmes , vatanda lara yönel k lem ve
süreçler n kolayla t r lmas , faal yetler n yürütülmes nde etk nl k, ekonom kl k ve ver ml l n sa lanmas ve
k rtas yec l n azalt lmas ç n 2014 y l nda son teknoloj b l m s stemler n n kurulmas planlanmaktad r.
Stratej k yönet m anlay le h zmet süreçler n n yen den de erlend r lecekt r. Bu kapsamda faal yet ve personel
baz nda performans de erlend rmeler yap lacakt r. Bel rlenen konu ba l klar do rultusunda h zmet ç e t mler
ver lerek personel n de en mevzuatlara uyumunun sa lanmas ve / lemler n daha k sa sürede sonuçlanmas
sa lanacakt r.

ç kontrol eylem plan n n hayata geç r lmes le kontrol süreçler gel t r lecek olup olas aksakl klar k sa sürede
çözümleneb lecekt r. Y ne bu çal ma kapsam nda kurum ç etk n let m güçlend r lerek b r mler aras uyum ve
koord nasyon art r lacakt r.

Kent ç ula m hatlar n n yo unlu unun düzenlenmes ne yönel k altgeç t, üstgeç t ve kav ak çal malar m z ht yaç
anal zler do rultusunda devam edecekt r. Ula m Ça r Merkez m z arac l
le vatanda n kayet ve öner ler uzman
personel m zce de erlend r l p gerekl düzenlemeler hayata geç r lmekted r. Kentsel ya am kal tes n n yükselt lmes ve
eh r ç tra n ak c hale get r lmes amac le toplu ta ma h zmetler n n tek çat alt nda toplanma çal malar na devam
ed lmekted r.

Küreselle en dünyam zda ya anan de mler n b r sonucu olarak ta ra lçeler m zdek nüfus yo unlu u g derek azal rken
kent merkez n n nüfus yo unlu u g derek artmaktad r. Bu ba lamda h zmet alan m z çer s nde altyap sal standard
sa lama ve gel t rme çal malar aral ks z devam etmekted r. Bu hususta lg l tüm kurum ve kurulu larla koord nasyon
çer s nde çal lmakta, düzenl bak m ve onar m faal yetler sürdürülmekted r.

Adana halk n n gereks n mler ve ortak ç karlar odak noktam zd r. Kent n gel m nde söz sah b olan s v l toplum
kurulu lar , kamu kurum ve kurulu lar , vatanda ve beled ye b rl le h zmet yelpazem z n gen lemes ve eh rc l k
faal yetler n n sürdürülmes planlanmaktad r.
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Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönet c olarak yetk m dah l nde;
Bu raporda yer alan b lg ler n güven l r, tam ve do ru oldu unu beyan eder m.
Bu raporda aç klanan faal yetler ç n bütçe le tahs s ed lm kaynaklar n, planlanm amaçlar do rultusunda ve y mal
yönet m lkeler ne uygun olarak kullan ld
güvencey sa lad

n ve ç kontrol s stem n n lemler n yasall k ve düzenl l

ne l k n yeterl

n b ld r r m.

Bu güvence, üst yönet c olarak sah p oldu um b lg ve de erlend rmeler, ç kontroller, ç denetç raporlar le Say tay
raporlar g b b lg m dah l mdek hu ulara dayanmaktad r.
Burada raporlanmayan, daren n menfaatler ne zarar veren herhang b r husus hakk nda b lg m olmad

n beyan

eder m.

24.03.2014-Adana

Zihni ALDIRMAZ
Büyükşehir Belediye Başkan v.
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MAL H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI

Mal H zmetler b r m yönet c s olarak yetk m dah l nde;
Bu darede, faal yetler n mal yönet m ve kontrol mevzuat le d er mevzuata uygun olarak yürütüldü ünü, kamu
kaynaklar n n etk l , ekonom k ve ver ml b r ek lde kullan lmas n tem n etmek üzere ç kontrol süreçler n n let ld
zlend

n ve gerekl tedb rler n al nmas ç n dü ünce ve öner ler m n zaman nda üst yönet c ye raporland

n,

n beyan

eder m.
darem z n 2013 y l Faal yet Raporunun III/A- Mal B lg ler bölümünde yer alan b lg ler n güven l r, tam ve do ru
oldu unu tey t eder m.

24.03.2014-Adana

M. Hakan ASLAN
Mali Hizmetler Daire Başkanı
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ADANA ULA IM A. .
I. GENEL B LG LER
A.Yetk , Görev ve Sorumluluklar
rket m z T.T.K. göre 20.03.1990 tar h nde Ana sözle mes n n 4.Md. ler yapmak amac yla kurulmu tur. rket m z 2010
y l nda Tüma Et Ürünler Tüm G da ve ht yaç Maddeler T caret Ve San. A. olan ünvan n ADANA ULA IM
ORGAN ZASYON TUR ZM Z RAAT SU VE SU TES SLER GIDA VE ET ÜRÜNLER TEM ZL K H ZMETLER T CARET VE SANAY
ANON M RKET olarak de t rm t r. Ana sözle mes ndek faal yet konular na göre çe tl h zmet ler n yapmaktad r.
Ekme n toptan sat
, Adana Büyük eh r Beled yes Ula m Da res Ba kanl na Ba l b r mlerde Tekn k, dar ve destek
h zmetler ç n personel çal t r lmas n yürütmekted r

B. dareye l k n B lg ler
1.F z ksel Yap

rket m z n kend ne a t yer mülk yet bulunmamakta olup, k ral k rket o s m z Re atbey Mah. 5 Ocak Cad. Yen Sayg n
Apt K:4 N:8 Seyhan/ADANA adres nded r.15 adet kapal kasa kamyonet le 2 adet ç ft kab nl p kap ekmek da t m arac
olarak kullan lmaktad r.
2. Örgüt Yap s
rket m z 9 k l k Yönet m kurulu üyeler taraf ndan yönet lmekte olup, yönet m kurul üyeler Genel kurul karar le
seç lmekted rler. ç kontrolde se mal mü av r le Yem nl mal mü av r bulunmaktad r. Yönet m kurulu üyeler aras nda
Yönet m Kurulu Ba kan le Ba kan vek l , yönet m kurul üyes le muhasebe müdürü mza yetk l k lerd r.

3. B lg ve Teknoloj k Kaynaklar
Masa üstü b lg sayar, D züstü b lg sayar, yaz c le muhasebe (GO) program , Bordro Program (GO) le 2 adet cep telefonu
bulunmaktad r.1000 k l k personel bordro ek program mevcuttur. Rapor dönem nde 1 adet masa üstü b lg sayar, 5 adet
2010 O ce al nm t r.
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4.

İnsan Kaynakları



Şirke mizin daimi merkez personeli 4 kişidir.



Muhasebe Müdürü(Mali Müşavir), Sa ş Müdürü , 2 İdari Personel (Üniversite Mezunu)



Şirke mizde ihaleli işlerimizde 469 kişi geçici işçi olarak çalışmış r.



İhaleli işlerde çalışan personeller ihale kapsamında yapılan işlere göre ilkokul, lise, üniversite mezunu olup ilgili
birimlerde görev yapmaktadırlar.



Rapor döneminde özellikle ekmek sa ş işinde çalışan personellerden emeklilik, askerlik, evlilik veya kendi isteği
nedeniyle is fa edip ayrılan personellerin yerine yeni personellere alınarak ekmek sa şı aksa lmamış r.

5.Sunulan H zmetler
rket m z Adana Büyük eh r Beled yes Ekmek Fabr kalar nda Üret len Ekme n toptan sat
n yürütmü tür.
Taahhüdümüz alt nda bulunan Ekme n toptan sat
nde kullanmak amac yla, yasa gere (TS 5000) ekmekler n daha
tem z ve h jyen ortamda 15 adet Iveco kapal kasa kamyonet le ekmek sat noktalar na da t m yap larak ortalama (290300) personel le Adana halk na ucuz ve h jyen ko ullarda ekmek sat h zmet yap lm t r.
Adana Büyük eh r Beled yes Ula m Da res Ba kanl na ba l b r mlerde RTS letmes nde 167 personel m z le y ne
Adana halk n n tem z, h zl ve tehl kes z b r ortamda ula m h zmet sunulmu tur. Adana Büyük eh r Beled yes n n Otogar
h zmetler n n yer ne get r lmes nde 9 personel m z çe tl görevlerde rapor dönem çer s nde h zmet verm lerd r.

6. Yönet m ve ç Kontrol S stem
rket m z n Mal Mü av r le yem nl mal mü av r taraf ndan ayl k beyanlar verg da res ne b ld r m yap lmaktad r. Yem nl
mal mü av r taraf ndan kurumlar tam tasd k raporu verg da res ne b ld r lmekted r. rket m ze a t ak emas nda
muhasebe müdürü le sat müdürü yönet m kuruluna ba l d r. Alt b r mler se lg l müdürler ne ba l d r.
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BELDETA A.
I. GENEL B LG LER
A.Yetk , Görev ve Sorumluluklar
rket m z T.T.K. göre 04.03.1991 tar h nde Ana sözle mes n n 4.Md. ler yapmak amac yla kurulmu tur.

B. dareye l k n B lg ler
1.F z ksel Yap

2. B lg ve Teknoloj k Kaynaklar
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3. İnsan Kaynakları

4. Sunulan Hizmetler
Do rudan Tem n Usulü le yap lan 39.750,00 TL sözle me tutarl , Adana Büyük eh r Beled yes Fen ler Da re Ba kanl
taraf ndan Beled yem z S n rlar çer s nde Yol ube Müdürlü ü Emr nde Düz ç ve Operatör Çal t r lmas H zmet Al m
n , 15 personel le 07.01.2013-05.02.2013 tar hler aras nda yer ne get rm t r.

Do rudan Tem n Usulü le yap lan 33.900,00 TL sözle me tutarl , Adana Büyük eh r Beled yes Fen ler Da re Ba kanl
taraf ndan Beled yem z S n rlar çer s nde Yol ube Müdürlü ü Emr nde Düz ç ve Operatör Çal t r lmas H zmet Al m
n , 15 personel le 06.02.2013-21.02.2013 tar hler aras nda yer ne get rm t r.

Do rudan Tem n Usulü le yap lan 43.896,00 TL sözle me tutarl , Adana Büyük eh r Beled yes Fen ler Da re Ba kanl
Yap m Onar m ube Müdürlü ü'nde Yap m ve Onar m ube Müdürlü ü Emr nde Onar m Ek b ne Ba l
H zmet Al m

ç Çal t r lmas

n , 6 personel le 20.02.2013-20.04.2013 tar hler aras nda yer ne get rm t r.

Do rudan Tem n Usulü le yap lan 22.776,00 TL sözle me tutarl , Adana Büyük eh r Beled yes Fen ler Da re Ba kanl
Yap m Onar m ube Müdürlü ü'nde hales Yap l ncaya Kadar Yap m ve Onar m ube Müdürlü ü Emr nde Onar m Ek b ne
Ba l

ç Çal t r lmas H zmet Al m
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Do rudan Tem n Usulü le yap lan 50.740,00 TL sözle me tutarl , Adana Büyük eh r Beled yes Ula m Da re Ba kanl
Tra k ve Ça r Yönet m Merkez nde Personel Çal t r lmas H zmet Al m n 25 Personel le 29.04.2013- 19.05.2013 tar hler
aras nda yer ne get rm t r

Do rudan Tem n Usulü le yap lan 52.203,20 TL sözle me tutarl , Adana Büyük eh r Beled yes Bas n Yay n ve Halkla l k ler
Da re Ba kanl

B r mler nde Halkla l k ler H zmetler nde Personel Çal t r lmas H zmet Al m

n 28 Personel le

01.06.2013- 30.06.2013 tar hler aras nda yer ne get rm t r

20.12.2012 tar h nde Adana Büyük eh r Beled yes Ula m Da re Ba kanl
H zmet Al m

hales ne g r lm t r. 302.927,28 TL sözle me tutarl bu

Hemzem n Geç tlerde Personel Çal t r lmas

16 personel le 01.01.2013 tar h nde ba lam ve

31.12.2013 tar h nde tamamlanm t r.05.11.2012 tar h nde Adana Büyük eh r Beled yes Ula m Da re Ba kanl

Ha f

Rayl Ta ma S stem Kapsam nda Bulunan Alanlar n ve Trenler n tem zl k ler n n Yap lmas ç n Personel Çal t r lmas
H zmet Al m

hales ne g r lm t r. 1.496.754,25 TL sözle me tutarl bu 76 personel le 01.01.2013 tar h nde ba lam ve

31.12.2013 tar h nde tamamlanm t r.

19.04.2013 tar h nde Adana Büyük eh r Beled yes Fen ler Da re Ba kanl
Onar m Ek b ne Ba l

Yap m Onar m ube Müdürlü ü Emr nde

ç Çal t r lmas H zmet Al m hales ne g r lm t r. 160.959,33 TL sözle me tutarl bu

6 personel

le 13.05.2013 tar h nde ba lam ve 31.12.2013 tar h nde tamamlanm t r.

II. FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER
A.Mal B lg ler
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ÇUKUROVA FUARCILIK A.Ş.
I. GENEL BİLGİLER
rket m z 2004 y l nda ÇUKUROVA FUARCILIK A. . ünvan le 300.000,00.- TL Sermaye le 16 (onalt ) Kamu Kurum ve
Kurulu unun ortakl le kurulmu tur.
Fuar Kal c Serg Salonu yapt r lmas amac yla 2009 y l nda Ola anüstü Genel Kurul yap larak rket sermayes
13.200.000,00.- TL's na ç kart lm t r.
2013 y l t bar yle ortaklar, h sse adetler ve sermaye m ktarlar a a dak ek lded r:
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A. Yetk , Görev ve Sorumluluklar
rket m z sermayes n n ço unlu u Büyük eh r Beled yes ne a t olan T.T.K. hükümler ne göre kurulmu b r anon m rkett r.
rket m z n yetk ve görevler T.T.K. hükümler do rultusunda ortaklar taraf ndan bel rlenmekted r.
B. dareye l k n B lg ler
a. F z ksel yap
rket m z, Kurttepe Mahalles Turgut Özal Bulvar Uluslar aras Fuar ve Kongre Merkez nde h zmet vermekted r.

b. B lg ve Teknoloj k Kaynaklar

c. nsan Kaynaklar
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d. Sunulan H zmetler
rket m z, Fuarc l k sektöründe Çukurova Bölges n ülken n caz be merkez yapmak ç n bu amaçla y lda en az 12 sektörel
fuar organ ze ett rmekted r.
Ayr ca ehr m z n ve bölgem z n gel en dünya ekonom s ne ayak uydurmas amac yla ulusal ve uluslar aras düzeyde
tan t m faal yetler ne ba l olarak 2013 y l çer s nde toplam 14 fuar düzenlenm t r. Bölgem zde ço u lk defa düzenlenen
bu fuarlardan a a da bel rt lenler rket m z ve Tüyap A. . le b rl kte düzenlenm t r. Bu fuarlar; ÇUKUROVA K TAP ÇUKUROVA E T M - YAZA MERHABA - ADANA N AAT - ADANA DEAL EV - ADANA TARIM - ADANA SERA BAHÇE
FUARI'd r. Bölge ekonom s ne oldukça katk sa lam olan bu fuarlar, hem bölgem z n tan t lmas hem de ler k y llarda
bölgen n b r caz be merkez hal ne gelmes aç s ndan oldukça öneml l k arz etmekted r.
Keza 2005 y l ndan bu yana gerçekle t r len tüm fuarlara y ll k yakla k olarak 640.000' n üzer nde z yaretç gelm olup,
bunun yakla k 35.000' yurtd ndan gelen adamlar , Beled ye Ba kanlar ve S v l Toplum Kurulu lar yönet c ler nden
olu maktad r
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II. FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMER
A.Mal B lg ler

B. ç ve D Mal Denet m
rket m z n denet m , Genel Kurul taraf ndan atanan denetç ler taraf ndan bell per yotlar hal nde yap lmaktad r. Ayr ca
T.T.K. hükümler do rultusunda Mal Denet m elemanlar nca da denetlenmekted r.
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YEN ADANA MAR N . T C. A. .
I.

GENEL B LG LER

A.
Yetk , Görev ve Sorumluluklar
rket m z Yen Adana mar n aat T caret A. . 1986 y l nda ''Yen Adana mar n aat L m ted rket '' unvan le
95.000.000.- TL Adana Beled yes ve 5.000.000.- TL l Özel dares taraf ndan kar lanarak 100.000.000.-TL Sermaye le
kurulmu olup, 2012 y l t bar le sermayes 57.600.000 TL d r.
rket m z n %99,95' Adana Büyük eh r Beled yes ne a t olup ger ye kalan h sseler, Adana l Özel dare
Müdürlü ü, Alt n Koza Kültür Sanat ve Tur zm H zmetler A. ., Beldeta Belde Sa l k Sanay ve T caret A. , Adana Ula m
Org. Tur. Z r. Su ve Su Tes. G da ve Et Ür. Tem. H z. T c. ve San. A. .'ye a tt r.
Adana T caret S c l n n 19234 numaras nda kay tl Yen Adana mar n aat T caret L m ted rket T.T.K.'nun 152. maddes ne
göre nev' de t rmes suret yle, a a dak , adlar soyadlar , kametgâhlar ve uyruklar yaz l kurucular aras nda Türk
T caret Kanunu'nun anon m rketler n an kurulu lar hakk ndak hükümler ne göre b r anon m rket te k l ed lm t r.

M SYON:
rket m z, 1986 y l nda l Özel dares ve Adana Büyük eh r Beled yes taraf ndan ehr m z n marl , sosyal
ht yaçlara cevap vereb len, normal ya am standartlar n sa layan konut ve yer ht yac n n kar lanmas amac yla
kurulmu tur.
Adana l ne, k ve kurulu lara yönel k çarp k kentle mey önley c , halk n ya am kal tes n ve l n refah düzey n
yükselterek, dar gel rl ler konut sah b yapmak ve konut sektöründe düzenley c rol üstlenerek; Beled ye veya kend
arsalar üzer ne kat l mc l k, etk nl k, saydaml k, hesap ver leb l rl k lkeler çerçeves nde, ba ta mar plan na uygun,
depreme dayan kl , sa l kl , ucuz beled ye konutlar ve yerler yapmak, k raya vermek veya satmak.
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V ZYON:
Ça da , güven l r, kal tel
hacm n ve h zmet hede n çe tlend ren; projeler üreten ve bu projeler hayata
geç r rken h zmet sunumunda kal tey esas alan; d nam k, nsan odakl , öngörülü, ht yaçlara duyarl ve çevre b l nc ne sah p
b r kurulu olmakt r.
B.

dareye l k n B lg ler

1) F z ksel Yap :
rket m z Beled ye Evler Mahalles 84298 Sokak No:21 a/1 Blok 01160 Çukurova/ADANA adres nde h zmet
vermekted r.

2)B lg ve Teknoloj k Kaynaklar:
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Harcama biriminin bilişim sistemi olarak şirke mizde ETA Programı kullanılmakta olup Pazarlama birimi
bilişim sistemi olarak da Harcama birimi ile koordineli olarak ETS Programı kullanılmaktadır. E-Devlet
uygulamaları kapsamında yasalarca zorunlu olan bildirge ve beyannameler internet üzerinden
yapılmaktadır.
3) nsan Kaynaklar
rket m zde SGK'ya ba l 165 Adet personel çal m
olup ayr ca memur bulunmamaktad r. Meslek
durumlar t bar le personel da l m a a dak
g b d r:

4) Sunulan H zmetler:
rket m z konut sektöründe yat ve arz düzenley c rol
üstlenerek dar gel rl vatanda lar m z konut sah b
yapmak, ehr m z n farkl bölgeler nde, sosyal donan m
ve alt yap s yla örnek toplu konut s teler ve merkezler
yaparak ehr m z n gel m ne katk lar n sürdürmekt r.
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II.

FAAL YETE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER

A. Mal B lg ler

A.

Performans B lg ler :

Devam Eden ve Tamamlanan Projeler:
ambayad

Esenyurt Konutlar Projes :

Adana Büyük eh r Beled yes nden kat kar l olarak al nan Kuzey Adana'da ambayad mevk nde bulunan 4 ada
/ parselde toplam 77.109 m2 arsada 156 adet dubleks konut n atlar na ubat 2008 tar h nde ba lanm t r. 11183
ada 2 parsel, 11184 ada 4 parsel ve 11194 ada 4 parselde toplam 147 adet dubleks konut n aatlar 2011 y l nda
tamamlanm t r.
11187 ada 6 parselde 9 adet dubleks (7 adet bodrumlu) konut n aatlar %57,93 sev yes ne gelm olup, 2014
y l nda tamamlanmas planlanmaktad r. 9 adet konutun toplam sat bedel 2.523.750,00-TL olup, sat lar n 2014
y l nda gerçekle t r lmes planlanmaktad r.

Karahan (Kuzey) Ye l Vad Konutlar Projes :
Ye l Vad konutlar 11719 ada 1 parselde 43 adet dubleks (bodrumlu) konut ve 11720 ada 1 parselde 67 adet
dubleks (bodrumlu) konut n aatlar na 2012 y l nda ba lanm t r.
11719 ada 1 Parselde 43 adet dubleks(bodrumlu) konut n aatlar 2013 y l nda %48 sev yes ne gelm olup 2014
y l nda tamamlanmas planlanmaktad r.
11720 ada 1 Parselde 67 adet Dubleks (bodrumlu) konut ve t caret+kap c da reler n aat 1.ve 2. Etap hal ne
get r lm olup 2013 y l nda 1. Etap 33 adet dubleks(bodrumlu) konutlar n aat %57,93, 2. Etap 34 adet dubleks
(bodrumlu) konutlar ve t caret+kap c da reler n aat %43,85 sev yes nded r.
11720 Ada, 1 Parselde 67 adet dubleks(bodrumlu) konut n aatlar 2014 planlama çerçeves nde 2.Etap 34 adet
dubleks (bodrumlu) konutlar ve t caret+kap c da reler n aat n %43,85 sev yes nden, 1.Etap 33 adet dubleks
(bodrumlu) konutlar n aat %57,93 sev yes ne get r lmes hede enmekted r.
11719 Ada, 1 Parselde 43 adet dubleks (bodrumlu) konut ve 11720 ada 1 parselde 67 adet dubleks (bodrumlu)
konut olmak üzere toplam konut say s 110 adett r.
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11719 Ada, 1 Parselde 43 adet konut sat lar 2012 y l nda ba lam olup, 2012 y l nda 2 adet konut sat lm t r.
2013 y l nda 5 adet konut toplam 1.564.100,00-TL olarak sat lm t r. Kalan toplam 36 adet konutun sat bedel
13.290.000,00-TL'd r. 2014 y l nda konutlar n sat planlanmaktad r.
11720 Ada, 1 Parselde devam eden 67 adet konut n aatlar n n sat lar na 2014 y l nda ba lanmas
planlanmaktad r.
Planlanan D er Projeler ve Çal malar
Esenyurt Projes II. Etap Konutlar :
Adana Büyük eh r Beled yes nden kat kar l olarak al nan ambayad mevk nde bulunan 11817 ada 1 parselde 54.776
m2'l k arsa alan nda 112 adet dubleks konut projes haz rlanm t r. Ancak Büyük eh r Beled yes ne a t arsa üzer nde
Çukurova Verg Da res n n kamu hacz bulundu undan n aatlara ba lanamam t r. Büyük eh r Beled yes taraf ndan söz
konusu hacz n arsa üzer nden kald r lmas n müteak p n aat çal malar na ba lan lmas planlanmaktad r.
Karahan (Kuzey) Ye l Vad Konutlar :
Karahan Ye l Vad projes kapsam nda bulunan 11725 ada 1 parselde 23.292 m2 arsa alan nda 40 adet dubleks konut
projes haz rlanm , ruhsat lemler tamamlanm t r. 2014 y l nda konut arz-talep denges ne göre konut n aatlar na
ba lan lmas planlanmaktad r.
Sar çam Sofulu Konut Arsas I:
rket m z taraf ndan 01.02.2008 tar h nde sat n al nan 78.900 m2 l k alan le lg l olarak mar plan tad latlar yap lm t r. Arsa
araz düzenlemes tamamlanarak yen olu an 4 adet konut parsel alan 56.168 m2 ve 1 adet t caret alan 3.408.03 m2 arsan n
1.376 m2 h sses le 5 adet parsel n toplam alan 57.544 m2 olup, k adet parsel rket m z taraf ndan sat lm t r. rket
mülk yet nde bulunan 1368 ada 1 parsel 30.892 m2 konut alan marl arsa 1375 ada 1 parsel 10.706 m2 konut alan marl
arsa ve 1376 ada 1 parsel 3.408.03 m2 arsan n 1.376 m2 h ssel T caret marl arsalar n n ; 2013y l nda 1/5000 ve 1/1000
ölçekl mar plan tad latlar Beled ye taraf ndan yap lan genel planlama çerçeves nde konut parseller nde yo unluk art le
1.60 yo unluk hal ne gelm t r. Konut arsalar le lg l arz-talep denges ne göre 2014 y l nda nas l de erlend r lece
konusunda çal malar devam etmekted r.
Sar çam Sofulu Konut Arsas II:
rket m z mülk yet nde olan Sar çam lçes , Sofulu Köyü, Yunus Kuyusu Mevk 250 nolu parselde bulunan 50.250 m2 l k
arsa le 249 nolu parselde bulunan 21.900 m2 alan ndak arsan n rket m ze a t olan 13.565 m2 l k h sses n n nas l
de erlend r lece konusunda çal malar m z devam etmekted r. 2013 y l nda Beled ye taraf ndan 1/5000 ev 1/1000 ölçekl
mar Plan tad latlar na ba lan lm t r. 2014 y l nda gerçekle ecek 1/1000 ölçekl mar plan na göre mar düzenlemes n n 18.
Maddes ne göre düzenleme yap larak yen olu acak parsellerle lg l arz-talep denges ne göre çal malar yap lacakt r.
3.ARSA SATILMASI:
Mülk yet rket m ze a t: Adana l , Çukurova lçes , Karahan Köyü, 22 E II Pafta, 11727 ada, 6 parselde bulunan, 41380,00
m2 arsa (onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekl mar plan tad lat na göre; T caret Alan Taks 0,60, Kaks 1.20, hmax: 15.50 metre
özell kl ) ve Adana l , Çukurova lçes , Karahan köyü 11727 Ada 7 Parselde bulunan 3.019,00m2 arsa (Akaryak t, LPG Sat ve
Serv s stasyonu alan , Yo unlu u E:0.30 hmax: 6.50 metre) Yönet m Kurulunun 04.02.2013 tar h ve 2013/009 say l karar le
Muhammen Bedel tesp t ed lerek kapal zarf tekl f alma ve aç k artt rma usulü le lana ç k lm t r. Adana l , Çukurova lçes ,
Karahan köyü 11727 Ada 7 Parselde bulunan 3.019,00m2 arsa (Akaryak t, LPG Sat ve Serv s stasyonu alan , Yo unlu u
E:0.30 hmax: 6.50 metre) Yönet m Kurulunun 26.02.2013 tar h 2013/16 say l karar le Köseo lu Maden Ya LPG. Petrol Ür.
OTOMOT V TAR. T C. LTD. T .'ne 3.000.000,0-TL(Üçm lyonTürkL ras ) +KDV'den pe n olarak sat lm t r
4. TES S VE OTOPARK K RAYA VER LMES :
25/12/2012 tar h 2012/119 say l Yönet m Kurulu karar na st naden Adana l , Sar hamzal köyü, 2263 ada, 1 parselde,
104.607,00 m² yüzölçümlü ve Yen Adana mar n aat T caret Anon m rket 'ne tahs sl ta nmaz mal n üzer nde bulunan
Nakl yatç lar S tes Otopark' n n 2 ( k ) y ll na K raya ver lmes hales 21.01.2013 tar h nde yap lm olup, b r (1) adet tekl f
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zarf ver lm t r. 01.02.2013 tar hl sözle me ve 732.000,00TL (Yed yüzotuz k b nTürkl ras ) +KDV bedel le Özalt nba Nak.
Garaj Otopark Akary. Yem. G d. n . Eml. Tur. Ta . Tem. Rek. Otom. San. T c. Ltd. t .'ne 2 ( k ) y ll na k raya ver lm t r.
Adana Büyük eh r Beled yes , mecl s ve encümen karar yla rket m z Yen Adana mar n . T c. A. 'ye tahs s ed len UKOME
(Ula m Koord nasyon Merkez )'n n 13/06/2012 tar h ve 2012/230 say l karar nda bel rt len Büyük eh r Beled yes n n
yetk alan çer s ndek 7 adet cadde ve bulvarda bulunan 542 adet araçl k parkomat uygulamas k ralamas le lg l olarak
Yönet m Kurulunun 19/06/2012 tar h ve 2012/053 say l karar le 13/07/2012 tar h nde kapal zarf tekl f alma ve aç k
art rma usulü le haleye ç k lm olup, Yönet m Kurulunun 16/07/2012 tar h ve 2012/064 say l karar le 7 adet cadde ve
bulvarda bulunan 542 adet araçl k parkomat uygulamas k ralamas ne a t en yüksek tekl veren (2.150.000,00TL+
KDV) Szd Dan manl k Arac l k T c. Rek. Ve Org. Day. Tük. n . Taah. Elk. Elkt. Otopark H z. Med. th. hr. San. Ve T c. Ltd. t . le
17/07/2012 tar h nde sözle me mzalanm t r. Büyük eh r Beled yes ne aç lan davada;
-Mahkeme karar le söz konusu 542 adet araç park yer ne a t yürütmen n durdurulmas karar na st naden 17/07/2012
tar hl sözle me Yönet m Kurulunun 29/11/2012 tar h ve 2012/106 say l karar na göre fesh ed lerek tas ye ed lm t r.
Adana Büyük eh r Beled ye Mecl s n n 14/12/2012 tar h ve 236 say l karar do rultusunda rket m ze tahs s ed lm olan
542 adet araç park yer n n k raya ver lmes lemler rket Yönet m Kurulu karar do rultusunda 2886 say l Devlet hale
Kanununun 35.Maddes n n (a) bend nde aç klanan kapal tekl f usulü aç k hale lemler tamamlan ncaya Ana cadde ve
Bulvarlarda 542 adet araç park yer n n 15/02/2013 tar h nden 14/03/2013 tar h ne kadar tahs s ed len yerler n Parkomat
hales , Yönet m Kurulunun 13/02/2013 tar h ve 2013/012 say l karar le en yüksek tekl veren (28.000,00TL + KDV) Szd
Dan manl k Arac l k T c. Rek. Ve Org. Day. Tük. n . Taah. Elk. Elkt. Otopark H z. Med. th. hr. San. Ve T c. Ltd. t . le
11/02/2013 tar hl sözle me mzalanm t r.
Büyük eh r Beled ye Mecl s n n 14/12/2012 tar h ve 236 say l karar yla rket m ze tahs s ed lm olan 542 Adet araç park
yer n n k ralama yoluyla 2886 Say l Devlet hale Kanununun 35.Maddes n n (a) bend do rultusunda kapal tekl f usulü le
yap lmas hales , Yönet m Kurulunun 28/02/2013 tar hl ve 2013/017 say l karar le rket m ze tahs s ed lm olan 542
adet araç park yer n n k ralama yoluyla üçüncü ah slara k raya ver lmes hales le lg l olarak Kapal Zarf Tekl f alma ve
akab nde yap lan pazarl k net ces nde en yüksek tekl veren Szd Dan manl k Arac l k T c. Rek. Ve Org. Day. Tük. n . Taah.
Elk. Elkt. Otopark H z. Med. th. hr. San. Ve T c. Ltd. t .'ne 1.060.000,00TL + KDV (B rm lyonaltm b nTürkL ras + KDV)
bedel le 07/03/2013 tar hl sözle me yap lmas na karar ver lm t r.
D

ER LER:
Adana Büyük eh r Beled yes b r mler nde Tekn k, dar ve Destek H zmetler ç n Personel ve Araç Çal t r lmas
H zmet Al m 01.01.2013 tar h nden 31.12.2013 tar h ne kadar rket m z taraf ndan gerçekle t r lm t r.
hale lemler Sonuçlan ncaya kadar Adana Büyük eh r Beled yes B r mler nde Tekn k, dar ve Destek
H zmetler ç n Personel Çal t r lmas H zmet Al m
2014 y l 2 ayl k hales ne 27.12.2013 tar h nde rket m z kat lm
olup, hale rket m z uhdes nde kalm t r. 31.12.2013 tar h nde rket m z le Büyük eh r Beled yes aras nda sözle me
mzalanm t r.
Adana Büyük eh r Beled yes B r mler nde Tekn k, dar ve Destek H zmetler ç n Personel Çal t r lmas H zmet Al m
2014 y l 10 ayl k hales ne 02.01.2014 tar h nde rket m z kat lm olup, hale rket m z uhdes nde kalm t r. rket m z
le Büyük eh r Beled yes aras nda sözle me mzalanacakt r
ÖNER VE TEDB RLER
Yurt genel nde ya anan mal kr z en fazla konut sektöründe etk s n göstermekle beraber, TOK taraf ndan ehr m zde
yap lan konut projeler n n çoklu u da rket m z ad na rekabet artlar n zorla t rmaktad r.
Ancak; konut sektöründe müstesna b r yer olan rket m ze halk m z büyük b r güven duymaktad r. 2013 y l nda n as
devam eden konutlar m z n sat devam etmekted r. ehr m z n farkl bölgeler nde her kes me h tap edecek farkl l ktak
projeler m z talep görmekte olup, bel rlenen sat hede er ne ula lmas konusunda çabalar m z artarak sürdürülecekt r.
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ALTIN KOZA KÜLTÜR SANAT TUR ZM H ZMETLER A. .
1.GENEL B LG LER
A.

Yetk , Görev ve Sorumluluklar

Kurulu ve Amac
rket m z 06.06.1991 tar h nde, 610,00 TL. (Alt yüzonTürkL ras ) sermaye le %51 h sses Adana Büyük eh r Beled yes 'ne
a t olmak üzere, 35 ortak taraf ndan kurulmu b r Anon m rkett r.
Zaman ç nde Ana Sözle mem z n amaç ve konu le lg l maddes nde de kl kler yap larak, çal ma alan m z
gen let lm t r.
rket m z, kültür, sanat, tur zm, yay nc l k, reklam ve lan h zmetler , thalat, vs. g b lerle t gal edeb l r duruma
gelm t r.
Ancak rket m z genel olarak as l amac do rultusunda çal malar yapm , Adana'n n kültürel sanatsal ya am na destek
verm , kent m z n tur zm potans yel n harekete geç rmeye yönel k çaba sarf etm t r.
Sermayes
610,00 TL. (Alt yüzonTürkL ras ) sermaye le kurulan rket m z çe tl tar hlerde sermaye art r mlar yapm t r. 2013 y l
t bar le rket m z n sermayes 6.000.000,00 TL.'d r. (Alt m lyonTürkL ras ) Bu Sermayen n %99,90 tutar ndak oran
Adana Büyük eh r Beled yes 'ne a tt r.
rket Ortaklar
rket m z 35 orta n kat l m yla kurulmu tur. Ortaklardan Say n R fat AKARPINAR' n vefat sonras var sler bu h sseler
d er orta z Ahmet ZLER'e devretm , böylece ortak say m z 34'e dü mü tür.
Yönet m ve Denet m Kurulu
rket m z n, 9 (Dokuz) k den olu an Yönet m Kurulu mevcuttur.
2013 YILI FAAL YETLER M Z :
rket m z, 2013 y l nda, Adana Büyük eh r Beled yes 'n n encümen ve mecl s kararlar yla rket m ze, k ra kar l tahs s
etm oldu u yerlerden M mar S nan Aç k Hava T yatrosu ve mü tem lat (Tr bün alt ndak yerler ), Merkez Park
çer s ndek aç k hava t yatrosu ve mü tem lat , Galer a merkez n n güneydo usuna sabet eden çay bahçes , Seyhan
Nehr kenar nda Fat h Ter m tes sler yan ndak k adet yüzme havuzu ve mü tem lat n letmede tutmu , Aç k Hava
T yatrolar nda Alt n Koza Fest val Etk nl kler n do rudan düzenlem t r.
Y ne rket m z 2013 y l nda, müstec r rmalar vas tas yla, otobüs duraklar ve d er reklâm panolar n n tem zl k ve
bak m n n yap lmas n sa layarak, bu ün teler y l boyu h zmette tutmu tur.
HALEL LER M Z :
rket m z 2013 y l nda, Büyük eh r Beled yes 'nden a a da s mler yaz lan ler hale yolu le alarak 31.12.2013 tar h ne
kadar ba ar le tamamlam t r. halel ler m z kapsam nda yürütülen faal yetler n detaylar a a da bel rt lm t r.
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KENT KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER İLE BELEDİYE HİZMETLERİNİN TANITIMI HİZMET
ALIM İŞİ 2013 YILI FAALİYETLERİ :
 1 Adet Adana konulu oturum düzenlenmiş r.
 1 Adet Kent Konseyi Kadın Sorunları oturumu düzenlenmiş r.
 1 Adet Kent Konseyi Gençlik Sorunları oturumu düzenlenmiş r.
 1 Adet Kent Konseyi Engelli Sorunları oturumu düzenlenmiş r.
 1 Adet Kent Konseyi Çocuk Sorunları oturumu düzenlenmiş r.
 1 Adet Kent Konseyi Genel Kurul Toplan sı düzenlenmiş r.
 5 Adet Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplan sı düzenlenmiş r.
 16 Adet Kent Konseyi Meclis Çalışma Toplan ları düzenlenmiş r.
 4 Adet Kent Konseyi Çalışma Grubu Toplan ları yapılmış r.
 Adana Kent Konseyi Merkezinin İşle lmesi İhalenin işyeri tesliminin yapılmasından İ baren, Adana Kent Konseyi
Merkezi 251 Gün işletmede tutulmuştur.
 1 Adet Kent Konseyi Sergisi düzenlenmiş r.
 1 Adet Kent Konseyi Sağlık ve Eği m Semineri düzenlenmiş r.
 8735 Adet Fotoğraf çekimi gerçekleş rilmiş r.
 60 Adet bilgisayar ile görüntü montajı yapılmış r.
 100 Adet Kamera çekimi yapılmış r.
 5 Adet Tanı m ﬁlmi yapılmış r.1 Adet TV forma nda ﬁlm hazırlanmış r.
96 Adet Haber Bülteni hazırlanmış ve dağı lmış r.
3 Adet Albüm hazırlanmış r.
2000 Adet Kent Konseyi Tanı cı Eğitsel Broşürler bas rılmış r.
1 Adet Kent Konseyi Web sitesi kurulmuştur.
 Adana Kültür Sanat Merkezi, Kent İh sas Kütüphanesi, Dijital ve Analog Gazete Arşivi, ihalenin işyeri tesliminin
yapılmasından i baren 251Gün işletmede tutulmuştur.
 1 Adet Adana Büyükşehir Belediyesi Teknik Stüdyosu kurularak gerekli olan sarf malzemelerinin temini sağlanmış r.
1600 Adet Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanıtan Billboard aﬁş hazırlanmış r.
 40 Adet Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanıtan Megalight Pano aﬁş hazırlanmış r.
 740 Adet Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanıtan Otobüs Durağı aﬁşleri hazırlanmış r.
 9,967.63m2 Adana Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanıtan Vinil aﬁşler hazırlanmış r.
Yerel Televizyonlarda 59 adet tanı m ﬁlmi yayınlanmış r.
Yerel Gazetelerde Büyükşehir Belediyesi hizmetlerini tanıtan151 Adet Tanı m ilanı gerçekleş rilmiş r.
 Ha alık Yerel gazetelerde Büyükşehir belediyesi Hizmetlerini tanı cı 25 Adet İlan verilmiş r.
Haber Portallarında Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanı cı 140 Adet İlan çalışması gerçekleş rilmiş r
Yerel Radyolarda Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanıtan 160 Adet Duyuru çalışması yapılmış r.
Ulusal Gazetelerde Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerini tanı cı 15 Adet İlan çalışması yapılmış r.
 Ulusal Gazetelerin Yerel Eklerinde Büyükşehir belediyesi hizmetlerini tanı cı 14 Adet İlan çalışması
gerçekleş rilmiş r.
KÜLTÜR VE SANATSAL ETKİNLİKLER DÜZENLENMESİ HİZMET ALIMI İŞİ 2013 YILI FAALİYETLERİ :
Türk Sanat Müziği Eğitsel Çalışmaları için gereken Eğitmen ve Müzisyenler temin edilmiş gerekli malzemeler sa n
alınmış r. Ayrıca Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yaz kursları açılmış olup, Türk Sanat Müziği Korosu 3 kez konser icra
etmiş r.
   Türk Halk Müziği Eğitsel Çalışmaları için gereken Eğitmen ve Müzisyenler temin edilmiş gerekli malzemeler sa n
alınmış r. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yaz kursları açılmış r. Türk Halk Müziği Korosu 3 kez konser icra etmiş r.
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Türk Halk Oyunları Eğitsel Çalışmaları için gereken Eğitmen ve Müzisyenler temin edilmiş gerekli malzemeler sa n
alınmış r. Ayrıca Yaz mevsiminde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında kurslar düzenlenmiş r.
Türk Halk Oyunları Ekibi 2013 Yılında İstanbul da düzenlenen
Bölge Hatay Yarışmasında 1. olarak İstanbul'da
düzenlenen Türkiye ﬁnalinde Adana'yı temsilen Türkiye dördüncüsü olmuşlardır.



Çocuk Korosu Eğitsel Çalışmaları için gereken Eğitmen ve Müzisyenler temin edilmiş gerekli malzemeler sa n alınmış r.
Ayrıca Yaz mevsiminde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında kurslar açılmış r.
Yaklaşık 50 çocuk koroda eği m almış ve konserler düzenlemiş r.
Adana Kent Orkestrası Bando Eği m Faaliyetleri için gerekli malzemeler sa n alınmış r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında 15 Mart Atatürk'ün Adana'ya
Geliş Kutlamaları törenlerine katkı sağlanmış bu bağlamda; Bir adet sergi düzenlenmiş, 2000 Adet Atatürk ve Adana ile
ilgili broşür bas rılmış, ve alkolsüz içecekler ve meşrubatlardan oluşan kokteyl düzenlenmiş r.
Nevruz kutlamaları çerçevesinde Mustafalar köyünde nevruz etkinliği düzenlenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlama etkinliği gerçekleş rilmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında Uçurtma Şenliği
düzenlenmiş r.
23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Keloğlan Masallar köyü etkinliği gerçekleş rilmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında Hıdırellez Şenliği
düzenlenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında Anneler Günü Kutlaması
yapılmış r.
Mayıs ayında “Tarihi Kentler Birliği Zirvesi” gerçekleş rilmiş r.
Mayıs Ayında “9. Uluslararası Engelli Gençlik Fes vali “ düzenlenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında Babalar Günü Kutlaması
Yapılmış r.
Ağustos ayı boyunca Mobil Sinema, Suda Sinema ve Açıkhava sineması etkinlikleri yapılmış r. Ayrıca Gençlik
Meydanı'nda Ağustos ayın boyunca ﬁlm gösterimleri yapılmış r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Kutlama törenleri düzenlenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma
programı dahilinde sergi düzenlenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi Önemli Gün ve Ha alar Etkinliği kapsamında Yeni Yıl Kutlamaları İstasyon
Meydanında havai ﬁşek gösterileri, müzik yayını ve ışık gösterileri şeklinde gerçekleş rilmiş r.
Adana Şehir Tiyatrosu faaliyetleri için gereken dekor ve malzemeler temin edilmiş olup; Adana Şehir Tiyatrosu'nda
toplamda 34 kez oyun sergilendi. ''Müfe şi'' oyunu 25 defa, ''Kamyon'' adlı büyük oyunu 9 defa sahnelenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi etkinliği kapsamında Satranç Kursları açılmış r.
Adana Tanı m Etkinlikleri Kapsamında 13 Kare Sanat Fes vali gerçekleşmiş r. 2 Adet Konser , 3 Adet Sergi , Bir adet
Tiyatro Oyunu “Süheyl –Behzat Uygur” , 1 Adet İmza günü , Bir adet Şiir Dinle si ve bir adet oturum gerçekleş rilmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi kapsamında 4 Adet Kültür şenliği gerçekleş rilmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler düzenlenmesi kapsamında 1 (30 gün) adet Ramazan Şenliği düzenlenmiş r.
Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler Eser Üre mini Destekleme Alımları
kapsamında 6Adet Tablo ve Fotoğraf alımı yapılmış r.
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ADANA KÜLTÜR SANAT MERKEZ FAAL YETLER :
Adana Val l Kültür Sanat Merkez (Tar h K z L ses ) b nas letmede tutularak kent n sosyal, kültürel ve sanatsal
faal yetler ne h zmet vermes sa land . Y l boyunca yakla k 8 adet serg etk nl galer salonlar nda gerçekle t . Ayr ca 32
adet söyle , panel, oturum vb. etk nl kler gerçekle t r ld .
KENT KÜTÜPHANES VE GAZETE AR V
Kent Kütüphanes , 2 salonda düzenleme yap larak olu turuldu; kütüphanede Çukurova ve Adana le lg l yay nlar n
toplanab lmes ç n Türk ye'n n çe tl yerler nden ve Adana'dan k taplar sat n al nd . D g tal kopyalama ve c ltleme ler
yap larak ço alt ld . Gazete Ar v 'n n yan s ra tar h gazetelerden olu an Adana Yerel Gazeteler Tar h Kö es olu turuldu.
Kent Kütüphanes n n y l 2013 y l boyunca letmede tutulmas sa lanm t r.
MEHMET BALTACI FOTO RAF VE S NEMA TAR H MÜZES
Mehmet Baltac Foto raf Müzes 2008 y l nda kurulmu tur. Mehmet Baltac 'n n en esk 1870 y l na a t koleks yonundan
olu an 140 adet foto raf mak nes n n 90 aded serg lenmekted r. Mehmet Baltac Foto raf Müzes 'nde; Adana'n n
fotogra k gel m n n rahatl kla zleneb lece 10 b n foto raf n yer ald zeng n b r ar v yer almaktad r. Bu ar v Mehmet
Baltac taraf ndan çek lm Adana foto ra ar ndan olu maktad r.
Daha önce kurulan K z L ses Müzes faal yette tutuldu.
Mehmet Baltac Foto raf ve S nema Tar h Müzes 'n n 2013 y l boyunca letmede tutulmas sa lanm t r.
YE LOBA EH TL

MÜZES

Adana H podromu c var ndak esk Kahyao lu Ç ftl 'nde aç lm ve letmede tutulmaktad r. Ye loba eh tl
Müzes 'nde; Ressam Mesut D kel' n katl am anlatan res msel canland rmalar le heykelt ra Tülay Akta ' n 100 adet
m nyatür heykeller Frans z gal s ras nda Ermen çeteler n n Adanal lara yapt klar zulüm, tecavüz ve c nayet g r mler
kronoloj k s ra le anlat lmaktad r. Ye loba eh tl Müzes 'n n 2013 y l boyunca letmede tutulmas sa lanm t r.
BÜYÜK EH R BELED YES ADANA S NEMA MÜZES
Büyük eh r Beled yes Adana S nema Müzes , Türk S nemas 'n n tar h n , Adana perspekt
b r kent ht sas müzes d r.

le serg lemey m syon ed nm

2011 y l Eylül ay nda aç lm ve letmede tutulmaktad r.
Bu müzede Y lmaz Güney, Ab d n D no ve Orhan Kemal'e a t balmumu heykeller, b nlerce lm, lm ar v , foto raf,
sanatç lara a t özel e yalar bulunmaktad r.
Ayr ca 1891 y l ndan bu yana Türk ye'de yay nlanm k taplar le b rl kte 5000 parçal k foto raf ve s nema k tap koleks yonu
bulunmaktad r.
Büyük eh r Beled yes Adana S nema Müzes 'n n 2013 y l boyunca letmede tutulmas sa lanm t r.
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ADANA BÜYÜK EH R BELED YES 20.ULUSLARARASI ALTIN KOZA F LM FEST VAL
2013 y l nda halel ler m z kapsam nda düzenled m z '' Adana Büyük eh r Beled yes 20. Uluslararas Alt n Koza F lm
Fest val '' n n dare taraf ndan Eylül ay nda yap lmas kararla t r ld . 16 23 Eylül tar hler nde 7 günlük b r program le
fest val gerçekle t r ld .
S nema ve sanat dünyas ndan konu un Adana'da a rland fest valde; yabanc konuk (oyuncu, yönetmen,
yap mc ) k se ulusal konuk olarak Adana'da a rland .
Uluslararas Akden z F lmler Yar mas 'nda Fransa, talya, Lübnan, Portek z, spanya, Yunan stan g b de k
ülkelerden yar maya kat lan yönetmenler Alt n Koza Fest val 'nde yar t .
Türk ye den lm le Ulusal Uzan Metrajl F lm Yar mas 'na kat lan yönetmenler de Alt n Koza le ödüllend r ld .
·
·

S nema salonunda lm göster m gerçekle t . Okullarda S nema program nda se yakla k b n ö renc s nema le
bulu turuldu.
Büyük Ödül Tören nde sahne ald .

·

Onur Ödüller Tören ve Hüsnü enlend r c 'n n verd

·

Etk nl kler düzenlen rken; Adana'n n tems l ve tan t m ç n gerekl olan duyarl l k özenle göster lm , kar

konser etk nl

k n n kat l m le gerçekle t r ld .

sa lamaktan z yade Adanam z n tan nmas n Fest val n Türk ye kamuoyunda b l n rl l

n n art r lmas ,

markala mas n sa lamak amac na ula mak hede enm t r.
·

Bu ba lamda Fest valler n Adana d ndan gelen konuklar en n tel kl konaklama mekânlar nda a rlanm , Adana
hakk nda b lg ed nmeler ç n etk n çabalar göster lm , Adana tan t m na yönel k malzemeler hed yel kler
üret lm t r

T CAR FAAL YETLER:
rket m z n tahs s ya da hale yoluyla letmec l
sa lanm t r.

n yapt

yerler, müstec rlere k raya ver lm , k ra gel rler elde ed lmes

rket m ze tahs sl ün telerden M mar S nan Aç k Hava T yatrosu kompleks kapsam ndak yerler n bak m ve onar mlar
yap lm , h zmette tutulmalar sa lanm t r. rket m z Koza A. . 2013 dönem n zararla tamamlam t r.
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