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Misyonumuz:
Foça Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkımrza, 5393 sayılı Belediye Kanunu
ve diğer ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların yfütediği görevler çerçevesinde, ekonomik
sosyal ve kültiir şartlara bağlı olarak halkımıan her tiirlü ihtiyaçlannı hızh, kaliteli, adil bir
biçimde karşılayarak hayatı kolaylaşhrmak ve mevcut imkanlarla hizmet srınmaktadır.
Vizyonumuz:
Kalİteli bir hizmet için
siirekli gelişim ve katrlrmcı bir
hizmetler sunmak için çalışan
hizmetleri sorumluluk alanında

;iyi yetişmiş yeterli sayıda personelle verimliliği esas alarak
yaklaşırnla personelin eğitim dtizeyini artırarak öncü ve ömek
,imkanlannr hizmete dönüştiiriirken insarun ihtiyacı olan ttirn
bilen seçkin kurum olmak.

Personel Durumu:
Belediyemiz 2019 yı|ı içinde; 43 memur, 58 kadrolu işçi, 1 geçici işçi, 6360 sayılı
Kanun ile Köylerden devir olan 2 işçi, 4 öziirlü işçi, 3 eski hiikümlü işçi, 1 Kısmi Zarrıarılı
sözleşmeli, 8 Tam Zaman]ı Sözleşmeli Personel ve 1 adet geçici görevlendirme ile çalışan
İnşaat Miihendisi ile çalışmalarını sürdiiırmeye devam etmiştir.
Aynca Belediye biirıyesindeki yardımcı hizmetlerin yerine getirilmesi hizmet satrn alımıyla
temin edilmiştir.

Sunulan Hizmetler :
Yazı İşleri Müdiirlüğü'niin; Kamu Kurum veya Kuruluşlannın Vatandaşlar veya
Kanuni Temsilcilerinin Belediye Başkanhğımızla ilgili taleplerinin ilk ulaştığı birim olması
sebebiyle;

Evrakların giriş, değerlendirme, kayıt ve havale işlemleri yapılmıştıı.
Ilgilisine teslim edilerek, evrak genel çıkrş, kayıt, posta yazışma iş ve işlemleri
yapılarak, Başkanhğın ti,iırn birimlerine (iç-dış), ewak akışı sağlanmıştır.
Belediye Başkanlığımıza ulaşhğı andan itibaren her ewakrn, numarasmn
belgelendiği iş ve işlemlerinin belli biı sistem içinde ytirütiilmesi sağlanmıştt.
Başbakanlık tarafindan yayınlanan Resmi gazete diizenli olarak takip edilmiş;
Belediye Başkanlığımızı ilgilendiren Genelge, Bakanlar Kurulu Kaıarı ve Tebliğler giinliik
olarak çıkarılmasma, uygrın görülenlerin ilgili birimlere iletilmesi ve dosyalanmasına özen
gösterilmiştiı.
Tiim yazışmalar yapılıp, dosyalanmıştır.
Belediye Başkanhğımıza gelen fakslar tasnif edilerek, ilgilisine ulaştınlarak, acil ve
siireli ewaklar yine faks ile gideceği yere gönderilmiştir.
Belediyemiz birimlerinde görev yapmakta olan memuı ve işçi personelin tüm özliik
haklanna ilişkin işlemleri yi.irütiilmüştiir.
Lise ve yiiksek okul öğrencilerine Belediyemizde staj yapma olanağı sağlanmıştır.
Belediye Başkanlığımız tarafindan İlan Tahtasına asılmak suıetiyle duü,urulması
istenen İlanlann; duyurulması ve tutanakJannın ilgili kuruma gönderilmesi sağlanmıştır.
Resmi Kurumlarla yapıları siireli evıaklarla ilgili takip ve işlemlerde yasal stirelerin
geçmeden bilgi akrşınrn sağlanmasına özen gösterilmiştir.
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Belediye Meclis Çalrşmaları :
Belediye Meclisi; 5393 sayılı yasanın 17. maddesine göre seçilen 15 adet Meclis
Üyemiz ile birlikte aynı yasanıı 20. maddesi gereği her ayın ilk haftasında toplanmasr
sağlaııarak, Tutanaklar yazılmıştıI. Meclis toplantılarının giindem maddeleri en az 3 gi,in önce
Meclis Üyelerine tebliğ edilrniştir.2Ol9 1ılında Belediye Meclisimiz 211 adet kaıar almıştır.
Alman kararlar Belediyemiz ilan tahtasında askya çıkanlmış, ilgili birimlere ve Kurumlara
dağıtımr yapılmı ştır.
Belediye Encümen Çalışmalan :
Belediye Enciiırneni; Belediye Başkarı Yardımcısı ve 5393 sayılr yasanrn 33. maddesi
gereği seçilen 2 adet Enciimen Üyesi, Yazı İşleri Müdi.irü ve Mali Hizmetler Müdiiriinden
oluşan Enciimen Üyeleri ile birlikte haftada birden az olmamak üzere belirlenen gi.indem
maddelerini görüşmek iizele 2019 yılmda 57 toplantıda toplam 242 adet karar almlştır. Alrnan
kararlar ilgili birimlere, kişilere ve Kurumlara tebliğ edilmiştir.
Gelen - Giden Evrak :
2019 yılı iginde ;Yazı İşleri Müdiirlüğiine 10519 adet gelen evrak kaydı, 4718 adet
giden ewak kayü yapılmştır.
Belediye Başkanlığımıza gelen dilekçe ve yazı|uın ilgili birimlere Müdiirlüğiirniizce
sevki yapılmış ve birimler yazılara siiıresi içinde cevap vermiştir.

Bilgi Edinme ;
4982 Sayıh Bilgi Edinme Hakkının kullanımıyla ilgili 2019 yılında 14 bilgi edinme
başvurusu yapılmış ve hepsi olumlu cevaplanaıak bilgi veya belgelere erişim sağlanmıştır.

Cimer:

Cumhurbaşkarılığl CİMER başvurulan her giin diizenli olarak izlenilmekte ve
uygulamalann aksatılmadan ytiırütiilmesi sağlanmaktadır.2Ol9 ylında 307 kişi istekte
bulunmuş ve başvurular belirtilen süe içinde cevaplandrnlmıştır.
Evlendirme İşlemleri:
20|9 yılı içinde ;207 adet evlenme miiracaab yapllmış olup bu miiıracaatlardan 23
adedine evlenme izin belgesi verilmiştir. l77 adedinin nikah akitleri gerçekleşmiş olııp 177
adet Uluslararası aile ci.izdanı verilmiştir. Nikah akitleri gerçekleştirilenlerin işlemleri, İlçe
Nüfus Müdiirlüğü'ne Evlenme Bildirimleri gönderilerek tamamlanmıştır.

Komisyonlarda ve Birlik]erde görev yapan Mec[s Üyelerimiz;
Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Komisyon Uyeleri
Meclis Başkan Vekili
Raşit

oinİM

Hakan BARÇIN
Kenan GÜLAY
Kenan DüZGÜN

ömer GüLER
Sinem

ATAN

Encümen Üyeleri

SemihUZUN

AlpATAY
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Denetin Komisyonu

Raşit DiRiM
Mukaddes YARBA
Tuncay ŞENTÜRK
Osman MERT

Tarihi Kentler Birli$
Erci.iment KIrYUMCU (Asil)
Müaddes YARBA (Yedek)

SinemATAN

Plan ve Bütçe Komisyon
Mukaddes YARBA

Kryı Ege Belediyeler
Raşit DİRİM (AsiD

Birliğ

Mukaddes YARBA (Asil)
Kenan GüLAY (Yedek)
ömer
1vedek;

AlpATAY

Hakan BARÇIN
Osman MERT
Sinem ATAN

cüıın

İmar Komisyonu
Erciiment KUYUMCU
Begiirn CELEP

Ege Belediyeler

Birliği

SemihUZIJN (Asil)
Tuncay ŞENTÜRK (Yedek)

RaitDİRİM

OsmanMERT

Ethem

Ali Haydar ÇAPÇI

Tanm ve Çevre Komisyonu
Tuncay ŞENTÜRK
Kenan GÜLAY

SemihUZUN
ibrahim SEMERCİ
Ethem Ali Haydar ÇAPÇI

Turizn ve Esnaf Komisyonu
Kenan DÜZGÜN
Hakan BARÇIN
Begiim CELEP
ömer GüLER
Sinem ATAN

İimir Kuş Cenneti Koruma ve Geliştirne Birliği
Hakan BARÇIN,Kenan DÜZGÜN,Kenan GÜLAY(Asil)
Mukaddes YARBA, Erciiment KUYUMCU (Yedek)

Ege ve Marmara Belediyeler Birli$
Begiim CELEP, Alp ATAY (Asil)
Kenan GÜLaY ğedek)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeleri
Mukaddes YARBA
Begtirn CELEP

AlpATAY

ibrahim SEMgnCi
Sinem ATAN

Hukuk Komisyonu Üyeleri
Begiim CELEP
Tuncay ŞENTÜRK
Kenan GÜLAY
ömer GüLER
Ethem Ali Haydar ÇAPÇI
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MALİ HİzMETLER MtiDüRLüĞü
Müdürlüğe ilişkin Bilgiler

l-

Personel Yapısr

:

:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdtirlüğü Gelir ve Gider servisinde 1 Mali Hizmetler
Müdiirü, 1 Muhasebeci, 1 şef,l Tahsildar,3 Veıi Hazırlama ve Konhol İşletmeni,6 Büro
İşçisi olmak tizere toplam 13 personel ile hizmet vermiştir.

2- Amaç

ve Hedefler

:

Denk bütçeli, gelir gider dengesini sağlıklı bir yapıya ulaşarak hizmetlerin zamanında
doğu şekilde si,irdiiırülmesi.
Gelir getirici faaliyetlerin arttırrlmasr ve harcamalarrn kayıt altına alınarak mütemel
gelir kayıplannın engellemesi.
ve en

3- Faaliyetlere İüşkin Bilgi

yap

ve Değerlendirmeler

:

Muhasebe Servisimizce 01.01.2019 - 31.12.20|9 tarihleri arasında Belediyemizce
ilgili gelir-gider durumumuz aşağıda gösterilmiştir.

an iş ve işlemlerle

Bütçe Tahmini:

Gider

Gelir

:

:

35.000.000.00.8.900.000.00.43.900.000.00.-

41.208.280,89._

35.000.000.00.8.900.000.00.43.900.000.00.-

30.726.9|0,01.-

3-a Bütçe Uygulama Gider Sonuçlan

1- Personel Giderleri

:

1-1 Memurlar
1-2 Sözleşmeli Personel
1-3 İş9iler
1-5 Diğer Personel

22-1

2-2
2-3
2-5

Kesinleşen Bütçe:

:

r3.959.983,01.3.702.535,12.737.987,91.9.243.761,72.275.698,26.-

Sosyal Güvenlik Kur.Devlet Prim Giderleri ı 2.347,221,86.522.679,42.135.353,90.Sözleşmeli
1.676.033,88.13.154,66.Diğer

Memurlar
Personel
İşçiler
Personel
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3- Mıl
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8

ve Hizmet

Ahmlın

:

üetime Yönelik Mal ve Malz.Al.
Ttiketime Yönelik Mal ve Malz Al.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil Tanıtına Giderleri
Men Mal G.Maddi Hak Al Bak Gid
G.Menkul Mal Bak ve Orır Gid

4-Fıiz Giderleri

4-2 Diğer İç Borç Faiz Giderleri

23.4l4.24S,9E.79.515,69
8.286.272,42-3.080,56.168.3l3,86.|1 .046.237 ,93.-

1.720.476,30.1.891.933,18.-

2l8.4l6,04.33.818,40.33.818,40._

5-Cari Transferler
5-1 Sosyal Güvenlik Kurumlan
5-3 Kar Amacı Gtltmeyen Kur.Yap.Öd.
5-4 Hane Halkına Yapılan Trarrsferler

1.243.|l9,14.-

6-Sermaye Giderleri
6-5 G.Menkul Sermaye Uretim Gid.

209.892,50.209.892,50

278.278,55
l02.928,20.861,912,39

Toplam
3-b Bütçe Uygulana Gelir

Sonuçlırı

:

1 Vergi Gelirleri

1-2 Mülkiyet Üzerinden Alınarı Vergiler
1-3 Dahilde Ahnarı Mal ve Hizmet Vergiler
1-6 Harçlar

3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
3-1 Mal Hizmet Satış Gelirleri
3-4 Kurumlar Hasılatı
3-6 Kira Gelirleri

4 Alının Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
4-4 Kur.ve Kişilerden Al.Yar ve Bağışlar

Diğer Gelirler
5-1 Faiz Gelirleri
5-2 Kişi ve Kur.Alınan Paylar
5-3 Para Cezalan
5-9 Diğer Çeşitli Gelirler
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6 Sermaye Gelirleri
6-1 Taşınmaz Satış Gelirleri

Toplam

12.|07.090,63.5.9|0.022,99.2.374.738,55.3.822.329,09.-

5.246.08039.3.358.891,10.239.635,0,1.1.647 .554,22.-

9.539,50.9.539,50.-

|3.312.107,49,718,81._

11.150.261,65.1.849.4l7,86.31ı..,709,|7.52.092,00.52.092,00.-

30.726.910,01.-

5

Mali Hizmetler Müdilrlüğü; Belediye giderlerinin Belediye bütçe ve müasebe

usulü tiiztiğiine ve yönetmeliğine göıe kayıt işlemlerini hazırlar, 5393 sayh Belediye Kanunu
ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili yönetrnelikler, tüziikler ve
Belediye bütçesi dotsultusunda çalışmalarını yiirütiir.
Belediye gelirleri ise 1319 saylı Emlak Vergisi Karıunu ye 3|94 sayılı kanunun 1.
maddesiyle eklenen çevre temizlik vergisi gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsil işlemleri ile
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile belirlenen gelirlerin tahakkuk ve tahsilini yapmak
iizere kayıtlara geçirilmesi işlemlerini yiirütiir.
Belediyeye borcu olan mükellefler periyodik aralıklarla taranmakta ve borçlu
miikelleflere borç bildirimi ve ödeme emri gönderilmekıedir. Borçların takibi ve tahsili
yapılıp kamu zaıan önlenirken miikelleflerinde maddi ve manevi zaran önlenerek iş ve
işlemler aksamadaıı yiirütüliir.
2019 yılıı sonuna kadar tiim muhasebe kayrtlanmız gelir ve gider olarak
bilgisayara yiiklenmiş ve programlanmız gilrıü giirıtine işlenerek yılsonu hesapları alrnmıştrr.
Ti.im defter, cetvel, bordro ve hesap dökiimleri ile ödeme ewaklarrnın tiimüni.in bilgisayardan
ç Oşı sağlanmışhr.
Belediyenin diğer müdiirlfülerinden, diğer kamu kuruluşlarından, özel kişi ve
kuruluşlardarı gelen yazılar içeriğine göre uygular ve cevaplandırılır.

EMLAKSERÜ§İMİZ
Belediyemiz Emlak Servisinde 20|9 yılmda 5798 adet bina, arsa ve arazi
beyannamesi kabul edilmiştir. Yeni beyan kayıtlanmızla birlikte 2019 yılı sonunda miikellef
sayımız 4l
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2019

adede ulaşmıştır.

yılı emlak vergisi

tahakkuk ve tahsilat tutarları ile mevcut işyerlerinden ve

şehir şebeke suyu miike|lefiyeti olmayan konutlardan çevre temizlik vergisi olarak yapılan

tahakkuk ve tahsilat cetveli aşağıya çrkanlmıştrr.
Vergi Cinsi

Bina
Arsa
Arazi
Ç.T.V
Toplam

Tahakkuk
3.920.882,03.3.145.673,79.-

42.454,9l.2,73.|42,93.7.382.153,66.-

Tüsilat
3.207.964.04.2.51|.383,20.39.282,98.|51.906,62.5.910.536,84.-

BAS IN YAYIN VE HALKLA İı_,İsrİı_,ER MÜDÜRLÜĞÜ
YETKİ - GÖREVVe SORUMLULUKLAR
Foça Belediyesi'nin çalışmalannrn basrn, yayın araçlan yardımıyla etkili bir şekilde

dulurulup tanrtılmasrnr sağlarnak, Üniversiteler, STK.'lar, Meslek Odaları ve diğer kurum
kııruluşlar ile işbirliği halinde halkın sosyal anlamda gelişmesine katkıda bulunacak projeler
iiretrnek ve hayata geçirmek; ücretsiz meslek edindirme ve beceri kurslan açarak sosyal
6

destek vermek; yetişkinler, yaşhlar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her ti.irlü

sosyal ve küJtiirel hizmetleri yürütmek, geliştirmek bu amaçla sosyal tesisler kurmak ve halkla
ilişkiler faaliyetlerini İiıriitmek.

YASAL DAYANAK
5393 sayılı kanunun 1411-a maddesi,5216 sayılı kanunun 2411-1 maddesi ve 7/ l-a maddesi.

Müdiirlüği.imilz 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre kurulmuş olup, Basın Yayın ve Halkla
llişkiler Müdiirlüğü; Foça Belediyesi'nin çalışmalannı, basın, yayın araçları yardımıyla etkili
bir şekilde duyurulup tarrıtrlmasını sağlamak, her ttirlü sosyal ve kültiirel hİzmetleri yiirütmek
ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmakla görevli birimdir. Başkanlık makamına bağh
olaıak çalışır.
2019

YILI FAALİYET RAPORU

süREIoiLiK ARz EDEN FAALİyETLER
Belediyemizce alınan gazetelerin okunması, ilgili gazetelerde yer alan şikayet köşelerinde
Foça ile ilgili haberler varsa; en kısa sürede başkanhk ve ilgili birimleıe iletilmesi,
,Aylık Baslnda Foça,
Foça ite ilgili haberlerin takibi ve arşivlenmesi, Belediyernizde bulunan
panomrızun çlkan haberlerle gı.incellenmesi, Belediye Başkanlığlmzın giindeminin ve
proglamrnrn takip edilerek, haberleştirilmesinin sağlanması, WhatsApp iletişimi hattına gelen
istek ve önerileri başkanlık ve ilgili birimlere akanlması.
Etkinliklerde çekilen fotoğrafların CD ortamında arşivlenmesi, Belediyemizce yapılan
faaliyetlerin duyıırulması ve düa sorıra haber haline getirilerek basına servislerinin yapılması.
Giinlfü ortalama haber sayısı 3'dilr.
Belediyemize ait (www.foca.bel.tr) intemet sitemizin ve Facebook, Twitter, İnstagram sosyal
medya hesaplarınrn hazırlanarak işleyişinin sağlanması,
Sitemizin yillık sayfa göriintiilenme sayısı 517 bin Facebook giinliik ziyaretçi sayısı 2 bin
kullanrcı, Instagram haftalık ziyaretçi sayısı l O bin kullanrcı, twitter ayhk tweet göri.intülenme
sayısı 120 bin kullanıcı ile
İntemet yoluyla Foça'run tarutımrna da katkı sağlamaktadır. Bir yıl boyunca Belediyemize
gelen maillerin Başkanhk makamı ve ilgili birimlere iletilerek istek ve dileklerinin takibinin
yapılrnasınrn sağlanması, Foça içindeki intemet sitelerine bilgi akışının sağlanması, Foça
dışındaki internet sitelerine bilgi akışınrn sağlanması. İlçemizle ilgili tanıtıcı yazı, kısa video,
her tiirlü rek]am ve tan_ıtrmlarrrun gerçekleştirilmesi.
Basınla olan ilişkilerinin yiirütiilmesinin sağlarıması, Gelen basın mensuplarıyla ilgilenmek,
yapılmasırun sağlanması,
çekim istendiğinde Foça'yı birlikte gezerek istenilen yerlerde çekim
İ}aşkarılıkla iİgili resmi ve özel giinlerdeki kutlama ve ,ınma mesajlarının hazırlanıp basına
servis edilmesi, Foça'yı tarutıcı cd'lerin, kitaplann, broşiirlerin, takvimlerin hazırlarrması,
Yılbaşı, bayram, festival vb. kartlannrn hazırlarrması, Etkinliklerdeki afışlerin hazırlanması,
Belediyemiz birimlerince; Foça Belediyesi Çocuk Evi, imar Müdiırlüğü, Zabıta Müdiirlüğü,
vb. istenilen fotoğıaf ve kamera çekiminin yapılması,
İlçemizde Belediyemizin dlşında gerçekleştirilen etkinliklerde Başkanlık Makamın da
oluruyıa etkinliklerin haberleştirilip, fotoğIaf çekimlerinin yapılarak basına servis edilmesi,
basırı toplantılan diDenlenmesi, basın ile diyalog içinde olunması.
Gelen vatandaşların istek ve önerilerini dinleyerek, ilgili birimlere yönlendirilmesinin
sağlanması.

fotoğraf, broştir, afiş, kitap, bilgi vb. talep üzerine temin edilerek istek
sahiplerine verilmesi,

Fğa ile ilgili;

7

Belediyemize

ait Çocuk Evi'nin yılsonunda velilere verilen fotoSaf slalt

cd'lerinin
hazırlanması ve çoğalfi lması,
Foça Belediye Spor; Futbol, Basketbol ve Voleybol Talomlannın oynadığı maçlarrn kamera
çekimlerinin yapılması, Maç çekimlerinin görsel medyaya servisinin yapılması. Fotoğraf ve
haber arşivi oluşturulması, sosyal medya takibinin yapılması, Belediyemizin intemet sitesini
ve sosyal medyasıru takip edip, haber akışın sağlamak.

AYLIK ÇIKAN IIABER isTATİsrİrr,pni;
İlçemizin tarutımını yapmak, ilçede faaliyet gösteren turistik işletmeler ile yöreye has ürtinler
iireten esnafa destek vermek amacıyla, turizm fuarlanna iştirak edilmiştir.

.
.
.
.

6-15 Eylül 2019 tarihlerinde 88. İzmir Entemasyonel Fuarı'na katılım sağlandı.
5-7 Aralık 2019 İzmir Travel Turkey Fuarı'na katılım sağlandı.
20-3| Aralık İzmir Lezzetli Kış Şöleni Fuarı'na katılım sağlandı.
Sosyal Medya hesaplanmızı daha aktif doğu kullanım için sosyal medya
hesaplanmızrn kullanrcılan 15-16 Kasım 20l9 tarihinde Fındıklı ve Borçka'da di.izenlenen
Sosyal Belediyeler Ağı Çalıştayına kaülım sağladılaı.

KURSLAR
Ilçemiz halkının sosyal yaşama uyum sağlamalannı, yaşam kalitelerini arttırmalannı
sağlamak ve beceri edindirmek amacıyla kurslar açılmıştır. Tiirk Halk Miiziği, Tilrk Saıat
Miiziği, Gitar ve Temel Miiaik Eğitimi, Tiyatro, Ahşap Cam Boyama, Seramik, Resim,
Keman, Piyano, Plates, Dans, Halk Oyun]an, ve a}.nca sportif amaçlı; Basketbol, Voleybol,
Futbol, Briç, Tekwarıdo, Zııırıba ve Engellilerin uygulayabileceği Boccia kurslan da
diizenlenmiştir.
Engelli merkezinde dikiş kursu açılmış ve engellilerin maddi ve manevi olarak yaşamda
olmalan sağlanmıştır.
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HAF,TALAR - BAyRAMLAR

24 Ocak Uğur Mumcu'yu Anma Progıamr, 14 Şubat Sevgililer Gtinü Kutlaması, 8 Mart
Diinya Kadınlar Giinü Kutlamaları, 14 Mart Tıp Bayramı Kutlaması, 18 Mart Çanakkale
Şehitlerini Anma Giinü Programı, 27 Mart Diinya Tiyatro Giinü Kutlaması, 5 Nisan Arrıkatlar
Giinü Kutlaması,7 Nisan Sağlık Haftası Kutlamasr, 10 Nisan Polis Teşkilatı Kuruluş Giinü
Kutlaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalan, 24 Nisan Diiırıya
Temizlik Giirıü Etkinlikleri, 15 Malıs Engelliler Giinü Etkinliği, 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı Kutlamalan, 7 Hazııan Di.inya Çevre Gilnü Etkinlikleri, 10 Haziran Diirıya Sinema
Giinü Kutlamalan, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı Kutlamalan, 2 Temmıız Sivas Olaylann
Anma Programı, 30 Ağustos Zafer Balramı Kutlamaları, Ramazan Balıamı Kutlamaları, 1 1
Eylül Foça'nın Kurtuluş Giinü Kutlamalan, 19 Eylül Gaziler Giinü, 4 Ekim Hayvanlan
Koruma Gtinü Etkinlikleri, 29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. Yıldöniimü Kutlamaları, 10 Kasrm
Atatiirk'iin öliimiiniin 8l. Yıldöniimü Anma Programı, Kurban Bayramr Kutlama Etkinlikleri,
24 Kasım Öğetmenler Giinü Kutlaması, 3 Arahk Di.inya Engelliler Giinü Etkinlikleri

diizenlendi.
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PANEL -TOPLANTILAR- soSYAL

8 Ocak 2019 ylın ilk Hdk Toplanhsı Foça Reha Midilli Kültiir Merkezinde Foça
Kaymakamı Sayın Ali Çetin yönetirninde gerçekleştirildi, toplantıya Belediye Başkanımız

Gökharı Demirağ, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların btiırokatları,
mütaılar ve vatandaşlar katıldı.
19 Ocak 2019 Gerenköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, sosyal sorumluluk projesi
kapsamında Can Dostlar içiı yapt*ları Kedi Kulübelerini, Foça Halvanlara Yardım Demeği
üyelerine teslim etti. Foça Belediye Başkan Gökhan Demirağ, ktiçilk Öğrencilere, Foça

HAYAD üyelerine ve konuya önemle yaklaşan eğitimciler

ve velilere teşekki.ir etti.

24 Ocak2Ol9 Aıaştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 26. Yılında; Foça Belediyesi
ve Atatiiırkçü Düşiince Demeği Foça Şubesi'nin birlikte diDenledikleri etkinliklerle anrldı.
29 ocak 20|9 izmir Büyiikşehir Belediyesi, Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi iş birliği
ile "Palmiye Kırmızı Böceği ve Çam Kese Tırtılı İle Mücadele" konulu konferans diizenlendi.
8 Şubat 2019 Foça Kent Konseyi olağan Genel Kurul Toplaııüsı, Belediye Başkanı Gokhan
Demirağ'ın katılımıyla Foça Belediyesi Reha Midilli Kültiir Merkezi'nde yapıldı.
28 Şubat 2019 Tiiırk Kadınlaı Birliği Foça Şubesi açllışını Belediye Başkanı Gökhan Demirağ
gerçekleştirdi.

7 Mart 20|9 Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin yönetiminde düzen]enen halk toplantısına

Belediye Başkanı Gökhan Demirağ katıldı.
4 Nisan 2019 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Fatih Gürbtia Mazbatasıru
alarak göreve başladı.
25 Nisan 2019 Belediyemiz ve Atatiirkçü Düşiınce Demeği Foça şubesi tarafındarı "Köy
Enstitirlerimizi- Öğetmen Okullanmızı Anyoruz, Anryor" söyleşisi gerçekleştirildi.
15 Mayls 2019 Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin Önderliğinde Ilıpınar Halk Toplantısı
gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Fatih Gilırbiia, Belediye biirokratları, ilçedeki kurumlann
amirleri toplantıda bulundu.
23 Mayıs 20l9 Yeni Foga'da üç bölgede esnaf toplantılan gerçekleştirildi.
27 Mayıs 2019 Foça Belediyesi ve Atatiirkçü Düştince Demeği Foça şubesi iş birliği ile
"Atatiirk Dewimi" isimli etkinlik gerçekleştirildi.
28 Mayıs 20l9 Foça Belediyesi 55 gi,inlfü çahşma raponınu sosyal medya araclhğl ile anlattı.
14 Hazirarı 2019 Foça Belediyesi tarafindan kadın iireticiyi destekleme amacıyla kurulması
planlanan satış standları hakkında Bağarası Çok Amaçlı Salonda bilgilendirme toplantısl
geıçekleştirildi.
iraziran 2019 Foça ve Bosna Hersek aıasında kardeş kent olma isteğine onay verilerek
protokolü başladı.
ı6 rı"rir- 2019 Belediye Başkan Fatih Giirbüz Babalar Gtinü dolayısı ile Reha Midilli
Necla Ana Yaşlılar Evi'ndeki Babaları ziyaret etti.
2| Hazfuarı2}l9 Foça Belediyesi WhatsApp iletişim hattı açıldı.
22 Hazirarı 2019 Belediyemiz biiırıyesinde bulunan Foça Belediyespor Kulübü 18. olağan
genel kurulu Foça Belediye Başkanı Fatih Giııbiiz, üyeler ve yöneticilerin katılımıyla

iı

gerçekleştirildi.

Foça Belediye Başkaru Fatih Giirbiiz, Foça Belediyesi bürokatları ve Foça
esnafinrn katıhmıyla üç oturumlu esnaf toplanbları yapıldı.
28 Hazitarı 2019 Foça Belediye Başkanı Fatih Giirbüz'iln katılımıyla Foça Kent Konseyi

za'rı-;i^

olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
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27 Haziran 2019 Foça Belediye Başkanr ve ilçemizdeki 16 mahal lenin mütanyla Foça
Denizkent Otel ve Cafe'de muhtarlaı toplantısı yapıldı.
2 Temmuz 2019 Foça Belediyesi ve Atattirkçü Düşiince Demeği Foça şubesi iş birliği ile " 2
Temmuz vüşetini unutmadık, unutturmayacağız" etkinliği diizenlendi.
6 Temmuz 2019 Foça Belediyesi Bağarası Sosyal Maıket yanında iiretici kadınlann
katılmıyla Kadınca Karannca pazan açılışı ve şenliği yapıldı.
16-17-18 Temmuz 2019 Foç4 Yeni Foça, Bağarası, Ilıpınar, Yeni Bağarası, Gerenköy ve
Kozbeyli'de Belediye Başkanı Fatih Gi.irbi.iz, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri ve btirokratlann
katılımı ile halk toplantılan gerçekleştirildi.
19 Ağusto 2019 Cittaslow Tiiırkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem'in kaülımıyla Foça

Cittaslow başvuru siireci toplantısı gerçekleştirildi.
19 Ağustos 2019 Foça'daki arkeolojik çalışmalar değerlendirildi. Foça kazılaıı başkanı Prof.
Dr. Ömer Özyiğit, Foça Belediye Başkan Fatih Giiıbtia ve Belediye meclis Uyelerinin
katılırnlarıyla kazr ve restorasyon ça.lışmalan hakkında bilgiler veren bir sunum yaptı.
3 Eyliil 2019 Foça Belediye Başkanı ve ilçemizdeki mütarlann katılımı ile Kocamehmetler
köyilnde Muhtarlar Toplaııtısı gerçekleştirildi.
4 Eylül 2019 Foça Kent Konseyi ilk olağan genel kurulunu Foça Belediye Başkarıı Fatih
Gtirbiiz'iiııı ve Kent Konseyi üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
7 Ekim 2019 İlçemizde yapılması plaıılanan Bilimler Köyü için Bilimler Vakfi ve Foça
Belediyesi arasında protokol imzalandı.
7 EkJm201,9 Foga Belediyesi kış dönemi kurs kayıtlan başladı.
9 ekim 2Ol9 İzmir Büyfüşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Foça Belediyesi iş birliği ile
dtDenlenen İstiridye Mantar Yetiştiriciliği kursunu tamamlayanlara.
9 Ekim 2ol9 Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin yönetiminde Bağarası'nda Halk ve Güvenlik
toplantısı yapıldı.
6 Kasım 2019 Foça Belediye Karakum Sosyal Tesislerinde uluslararası Cittaslow Birliğine
üye olma arama konferansı di.izenlendi.
6 Kasım 2019 Foça Kaymakaml Sayın Ali Çetin yönetiminde Yeni Foça Halk Toplantısı
gerçekleştirildi. Toplantıya Foça Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, ilçedeki kurum amirleri
katılım sağladı.
20 Kasım Çocuk Haklan Giinü kapsamında Çocuğum Haklıyım paııeli diizenlendi.
25 Kasım Kadma Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Giinü dolayısı ile "aile içi
şiddet ve medya", "kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal diizenlemeler" ve
"kazanrmlanmrzrn ardındaki feminist tarih" konulu söyleşiler yapıldı.
14 Aralık 2019 Foça Belediyesi Reha Midilli Külttir Merkezinde Bilimler Köyü tanıtım
toplantısı yapıldı.
l7 Aralık 2019 Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin yönetiminde Gerenköy'de Halk Toplantısı
dİ.İzenlendi. Toplantıya Foça Belediye Başkanı, Meclis Üyeteri, ilçedeki kurum amirleri
katılıın sağladı.

TİYATRO
AI{MALAR

siNEMA

GÖSTERİLER

ŞENLİKLER

- KUTLAMALAR -

19 ocak 2Ol9 Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi Eğitim Grubu ve Foça Kent Konseyi
Kadın Meclisi işbirliği ile Gerenköy,de "3. Çocuk Kitaplan Şenliği" diizenlendi. Seramik
Sanatçısı Koncagül Ağaoğlu ve Ressam Nilgiin Pekin'in çocuklarla birlikte atölye çalışmalan

dağıtıldı.
yaptığ
'- şenlikte, kitaplarYeniücretsiz
yanyıl tatiti nedeniyle çocuk şenliği di.Denlendi.
Bağarası,nda
29 ocak 2Ot9
29 Ocak20|9Ilıpınar'da yarıyıl tatili nedeniyle çocuk şenliği düzenlendi,

10

20l9 Yeni Foça'da yarıyıl tatili nedeniyle çocuk şenliği diizenlendi.

30 Ocak

l

Şubat

l4

20l9 Foça merkezde yanyıl tatili nedeniyle çocuk şenliği diizenlendi.

Şubat

20l9 Foça Belediyesi Sevgililer Güniinde 2000 adet çiçek dağıtü.

7 Mafi 2019 İzrnir Büyiikşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliği ile "HİÇ
KİMSE" adlı tiyatro oyunu sergilendi.
8 Mart 2019 8 Mart Dilrıya Emekçi Kadınlar Giinü nedeniyle Belediye Başkanı

Gökhan Demirağ ilçedeki kadınlara çiçek dağıttı.

9 Mart 20|9 İ2ınir Büyllü§ehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliği ile "Tatlı

Rüyalar" isimli çocuk tiyatro oyunu sergilendi.

16 Mart 2019 Foça Belediyesi ve Foça Kent Konseyi iş birliği ile Gerenköy'de
çocuklar için seramik ve ıesim atölyesi gerçekleştirildi.
17 MaIt 2019 Çanakkale Deruz Zafei'niı 104. Yıldönilmü Kutlaması kapsamında
Foçalı denizciler, tekne ve gemileri ile belediyemizin desteği ile Denizde Ko(ej oluşturdu.
8 Nisan 2019

Atattirk'iin Foça'ya gelişinin 85. Yıl döniimü coşku içinde kutlandı.

22 Nisan 2019 Foça Yer

Yiizü Pazannda Bahara Merhaba etkinliği diizenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Foça İtfaiye alanında

çocuklar için eğlence diizenlendi.

29 Nisan 2019 Belediyemiz ve Foça Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliği ile 2.
Uçurtırıa şenliği gerçekleştirildi.

l

Mayıs 2019 Foça Belediye Başkanı Fatih Giilbiiz

belediyemizin personeli ile birlikte sabah kahvaltısında buluştu.

l Mays

işçi

bayramında

l0_16 Mayıs 2019 Engellileı Haftası Belediyemiz ve STK'lar iş birliği ile farkındalık
yüilyüşü ile başladı.

l2 Mayıs 20l9 Anneler Giinü dolayısı ile Foça merkez ve tiirn mahallelerimizde

ÇiÇek

dağıttı.
13 Mayıs 2019 Kybele Kadın Tiyatrosu ve Belediyemiz iş birliği ile "Güllerin Gülü" isimli
tiyatro oyunu sergilendi.
15 Mayıs 2019 Belediyemiz ve Foça Kent Konseyi Engelli Meclisi iş birliği ile yemek ve
eğlence etkinliği dtDenlendi.

2019 Foça Belediyesi ve STK'lann iş birliği ile Yeni Foça'da 19 Mayıs
Atatiirk,ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı,nın 100. Yılında; Yeni Foça El Emeği Takı Grubu
Sergisi, Milli Sporcu Bora Kozanoğlu'nun katıllmıyla Wiıdsurf Yarrşmasr, UZMAR

l8 Mayıs

1l

gösterisi, temsili Bandırma
Gerçekleştirildi.

Vapuru Karşılaması, Fener Alayı ve Fondip Konseri

19 Mayıs 2019 Foça Belediyesi ve STK'Lann iş birliği ile 19 Mayıs Atatiirk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramr'nın l00. Yılı kutlamalan kapsamında Foça Belediyesi Reha Midilli
Kiilttiı Merkezinde l00. Yıl Resim-Heykel Sergisi, Fener Alayı ve Fondip konseri
gerçekleştirildi.

Mays 2019 Foça Belediyesi ve Foça Kitap Kulübü iş birliği ile 9. Geleneksel Kitap
Şenliği dilzerılendi, şenlikte binlerce ücretsiz kitap dağtıldı, Foça Belediyesi Gençlik
25

Orkestrasınrn konseri, dans ve halk oyunlan ekipleri gösterilerini sundu.
30 Mayıs

20l9 Foça Belediyesi Çocuk Evinin yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi

31 Mayıs 2019 Belediye Başkanı Fatih Giirbüz Foça Belediyesi Personeli ile

bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.

5 Hazitan 2019 Yönetmen Hüseyin Karabey'in ödüllü fılmi "İçerdekiler" Foça Belediyesi

Reha Midilli Kiiltiir Merkezinde gösterime srınuldu.

2| Haziran 2019 İzmir Büyfüşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliği ile İtalya'nın
yaşayan en büyiik şairlerinden ve diinyaca tanrnan Milo de Angelis, Elisa Biagini, Guido
Maıziıi ve Erkut Tokman katılımlarıyla Foça Beşkapılar kalesinde şiir akşamı dtizenlendi.
25 Haziran 2019 Belediye biinyemizde gitar, bağlama, dans, halk oyunları, çocuk
korosu, TSM korusu ve THM koro kurslall başladı.
I Temmuz 2019 Foça Kaymakamhğı, Foça Belediyesi ve Foça Liman Başkanlığının iş
birliği ve ilçemizde krırum ve kuruluşlann katılımıyla Temmuz Denizcilik ve Kabotaj
Bayramı etkinlikleri gerçekleştirildi. Kutlama proglamI kapsamında yelken gösteıileri, balık
ekmek iklamı, tekne yanşları, çocuk gösterileri ve çeşitli yanşmalar yapıldı.

l

29 Haziran2Dl9 Yarın Toplumsal Gelişim Eğitim Kültiir ve Sanat Demeği'nin, Kültür
ve Turizm Bakanlığı ve Foça Belediyesi'nin katkılaııyla di.izenlediği "Kadim Anadolu"
isimli Şiir ve Miizik Akşamı etkinliği gerçekleştirildi.

18 Temmuz 2019 Foça Beşkapılaı Kalesinde "Sabah
belgesel gösterimi yapıldı.

26 Temmuz 2019 Foça Beşkapılar Kalesinde
tiyaho sergilendi.

Yıldızı

Sabahttin

Ali" isimli

" Kaşif-i Eyvah Nadir Efendi" isimli

30 Temmuz - 3 Ağustos 2019 tarihleri arasrnda Foça Belediyesi Beşkapılar Kalesinde
"Beşkapılarda 5 Gece Phokaia Bağımsız Film Gi.inleri" gerçekleştirildi.

16 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasrnda Foça Beşkapılar Kalesi önünde Foça Kitap
Gi.inleri başladı. Kitap giiırıIeri kapsammda Hüseyin Yurttaş, Şiikdi Erbaş, Hüsnü Aıkan, Nihal
Kadıoğlu Çevik, Ataol Befuamoğlu, Ali Lidar, Hasan Öaoprak, Ahmet Uhri, Baran Aydın,
Mümut Eşitrnez, Zafer Fehmi Yiiriik, Handan Gökçek, Murat Şahin, Cevdet Yüceer, Ahmet

|2

Önal, Babacan Pesenkurdu, Özer Akdernir ve Fatih Özcarı'rn katılımlarıyla söyleşi ve imza
giirıleri gerçekleştirildi.

30 Ağustos 20|9 Zafer Bayramı kutlamalan kapsamında Foça'da Fener
Yiirüyüşü gerçekleştirildi.

1l Eylül 2019 Foça'nın düşmaıı işgalinden kumıluşunun 97. Yıl

Alayı ve Zafer

döni.imü kutlamalan

kapsamında Fener Alayı ve Giirıey Deniz Saha Komutanhğı konseri diizenlendi.

14 Eylül 2019 Foça Belediyesi Muharrem

Ayı vesilesi ile Foça'da

aşure dağıtımı

yaptı.

l9 Eylül 2019 Foça Kybele Kadın Tiyatrosu Foça Belediyesi desteği ile Reha Midilli
Kültiir Merkezinde "l00 yıl önceden" isimli tiyatro o}ununu sergiledi.
28 Eyliiıl 2019 Bağarası Kadınca Karannca Pazarrnda sonbahar şenliği

yapılü.

|7-20 Ekim 2019 Foça 2. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Külti.irel Miras Belgesel Film
Giinteri gerçekleştirildi. Fil,n günleri kapsamında söyleşiler, atölyeler ve panellerin de
yapıldığı yerli ve yabancı 40 film izlendi.

29 Ekim Cumhuriyetimizin 96. Yıl döntimü kutlamaları kapsammda Yazar Ahmet
Giirel ile söyleşi, Foça Kalıramanlar Aııtı açılışı, Yeni Foça'da Atatük Heykeli açllışı, okan
öz konseri, sergi, fener alayı, halk oyunlan gösterisi, Foça Jandarma komanda okulu ve
Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bandosu konseriyle gerçekleştirildi.

l

Kasım 2019 Foça'da okuyan öğenciler arasında "Ata'ya Mektup Yanşması"

diizenlendi

.

9 Kasım 2019 Foça Belediyesi ilçedeki tilm

ilk okul öğrencilerine Ulu Önder Mustafa

Kemal Atatiİrk'iln Büyiık Eseri olan Nutku dağıttı.

ebediyete intikal edişinin
döniimü dolayısı ile Yeni Foça ve Foça'da Ata'ya Saygı Yiirüyüşü gerçekleştirildi.

l0 Kasırn 2019 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'iin
l

l Kasım

yıl

2019 Foça Belediye Tiyatrosu kuruldu.

1l kasım 2019 İzmir İı sagııt ırıüdiirlüğü ve Foça ilçe sağlık Müdiirlüğü taıafından organ ve
doku bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Foça Kaymakamı Sayın Ali Çetin, Foça
Belediyesi ve ilçedeki kurum amirleri katılım sağlayarak organ bağışında bulundu,
23 Kasım 2019 6_1l yaş arası çocuklara yönelik Foça Belediyesi Reha
Merkezinde drama ve masal etkinliği yapıldı.

Midilli Kültiir

24 Kasım 2019 ÖFetmenler giİnü dolayısı ile Foça Belediyesi ilçedeki öğetmenlere
ajanda dağıtımı yaptı.

20l9 Foça Belediyesi ve Tiirk Kadınlar Birliği Foça şubesi iş birliği ile Yeni
Foça'da " Atatilık Kurtuluş Savaşında" isimli oratoryo sergilendi.
26 Kasım

13

25 Kasım 2019 Foça Belediyesi desteği ile Şehit Kütiiphanesi ekibi tarafindan Foça Kozbeyli
İlkokulunda 8 Haziran 2019 tarihinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Üstçawş Uğur
Görkem Harmankaya'nrn anısına Şehit Kütilphanesi açılışı yapıldı.

3 Aralık 2019 Dünya Engelliler

Giiırıü dolayısı

ile farkındalık günü etkinlikleri

gerçekleştirildi.

7 Aralık 2019 Foça Belediyesi ve Prnar Çocuk Tiyatıosu iş birliği ile tiyatıo oyunu
gösterimi yapıldı.
8

Ardık 2019 Foça Belediyesi ve Foça Slow Food iş birliği ile Toprak Ana Festivali

yapıldı. Etkinlik kapsamında atölyeler, söyleşi, ikamlar ve dans gösterileri yapıldı.

8 fualık 20|9 İzmiı Büytl§ehir Belediyesi öncülüğiirıde gerçekleştirilen " Orman

İzmir" fidan dikim şenliğine katılım sağlandı.

20 Aralık 2019 Foça Belediyesi ve Kültiir İçin Alan grubu iş birliği ile "Avnıpa'dan
kısa krsa" kısa film gösterimi yapıldı. Etkiılik kapsamında Nazaıı Kesal ve Ercaır Kesal'rn
katılımı ile söyleşi gerçekleştirildi.

4 Ocak 2019 Foça Belediyesi Reha Midilli Kültilr Merkezinde mart ayına

kadar

siirecek olaıı Foça Kış Sinemalan yönetmen ve oyunculann katrlımı ile başladı.

26 - 29 Aralık 2019 Çocuklar için Bağarası, Gerenköy, Yeni Foça ve Foça merkezde
yılbaşı eğlenceleri yapıldı.
28-31 Aralık Foça merkez ve Yeni Foça'da yılbaşı dolayısı ile mtizik ve çeşitli
eğlenceler gerçekleştirildi.

KONSERLER
l8 Mays 2019 Yeni Foça Belediye Meydanında Fondip konseri.
19

Mayıs 2019 Foça İtfaiye meydanrnda Fondip Konseri.

25 Ağustos 20l9 Foça İtfaiye Meydannda Ceylan Ertem Konseri gerçekleştirildi.

3l Ağustos _ l Eylül _ 2 Eylül 2019 Foça Caz Günleri gerçekleştirildi. Foça Caz Giinleri
kapsamında Melis Sökmen, Şenova Ülker Quartet ve Sibel TiDiiırı, imer Demirer Quartet,
Sibel Köse Band, Kerem Görsev Trio, Ricky Ford Quartet, Erkarı oğur Anatolian Blues ve
Fatih Erkoç Jazz Project sahne aldı.

30 Ağustos 2019 Z,afeı Bayramı kutlamaları kapsamında Yeni Foça Sosyal
Tesislerinde Foça Belediyesi Tiiık Sarıat Miiziği Konseri gerçekleştirildi.

1l Eyliıl 20l9 Foça,nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. Yıl dönümü kutlamarı
kapsamında Giiney Deniz Saha Komutanhğı Barrdosu konseri gerçekleştirildi,
14

Eyliil 20l9 Opera ltaliana Academy konseri.
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l7 Eylül 20l9 Opera Italiana Academy konseri.
30 Ağustos Okan Öz Konseri.

30 Ağustos Foça Jandarma Komanda Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma
Bandosu konseri.

27 Aralık2}l9 İzmir Büyfüşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliği ile İzmir Big
Band yılbaşı konseri diiaenlendi.

sERGİLER
20 Ocak 2Ol9 'Nurşen Özacar Yurttaş ve Gülşen Akrcı; Suluboya Resim Sergisi. Resmin, en
gtDel sanaSal ifade biçimlerinden bir tanesi olduğunu beliten Foça Belediye Başkanı Gökhan
Demirağ; Nurşen Özacar Yurttaş ve Gülşen Al«cı'yı tebrik etti.
4 Temmın2019 Foça Belediyesi Resim Kurslarında eğitim gören amatör sanatçılann ve
ilçede yaşayan profesyonel sanatçılann Foça Beşkapılar Kalesinde resim sergisi başladı.
20 Ağustos 2019 Ressam Leyla Büara yönetimindeki Foça Saklıbahçe Sanat Evi, açılışınrn
l0. Yılı etkinlikleri kapsamında Foça Belediyesi Reha Midilli Kültiir Merkezinde resim ve
serarnik sergisi açtı.
29 Aralık Foça Belediyesi Gerenköy Çocuk Atölyesinin kursiyerleri tarafından
seramik ve resim sergisi açıldı.

BiLGi YARIşMALARI
8 Mart

-

sPoRTİF ETKİNLİKLER - MüSABAKALAR

20l9 35 Kadın yelkenci ile

2. Fokai

Yelken Şenliği dtiaenlendi.

17 Mart 2019 tarihinde belediyemiz biiuıyesinde bulunan Foça Belediyespor Futbol A

takrmımrz kendi liginde şampiyon oldu.

27 Mart 2019 tarihinde birimimiz tarafındaıı "Foça Belediyespor onurlu 32 yıl" kitabı

yayımlandı.

20-2l Nisan 2019 Belediyemizin ve Reha Midilli Phokaia Yelken, Windsurf ve Kiirek Spor
kulübü iş birliği ile İzmir İl Birinciliği Yelken Yarışları dtDenlendi.
l9_2l Haziran 2019 Tiirkiye Ytizrne Federasyonu ve Foça Belediyesi iş birliği ile
sporcunun katıldığı Yiizme Milli Takım seçmeleri yapıldı.

25 Haziran 2019 Belediye btinyemizde futbol, basketbol, voleybol, aqua
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fitness,

Zumba Kids yaz okullan başladı.

25_30 Hazirarı Foça Belediyesi Boccia kursuna başlayan Veli ortak antrenörümiiz
katıldı,
Şebnem Sezer ile biılikte Finland iya 20|9 Avrupa Gençlik Oyunlarına
24_27 Haziran 2019 Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Foça İlçe

Milli

Eğitim
Müdfflüğii, Foça İlçe Gençlik Spor Müdiırlüğü, Leon otel ve Foça Windsurf &Yelken
Kulübü iş birliği ile özel öSencilere kano ve windsurf eğitimi verildi,
15

30 Ağustos 20|9 Zafq Bayramr kutlamalan kapsamında 31 Ağustos 2019 Yeni Foça
Voleybol Tumuvası diDenlendi.
2-5 Eylül 2019 Foça Kaymakamhğı, Gençlik ve Spor Müdiirlüğü, Liman Başkanlığı,
Turizm Müdilrlüğü, Foça Turizmciler, Yatınmcılar ve Esnaf Demeği ve Leon Otel iş birliği
ile on bir öğenciye çocuk ve yelken kursu açıldı.

20-22 Eylül 2019 Foça Belediyesi Nihat Hüsenay Stadında
Futbol Tumuvası di.izenlendi.

20-22Ey|ijl20l9

8. Foça Karataş

l.

Phokaia Çocuklar

Briç Festivali diizenlendi.

28 Eylül 2019 Foça Belediyesi Bağ-Kent basketbol takımı şirketler arası basketbol
tumuvasına katıldı.
9-10 Kasım 20l9 Foça Belediyesi ve Foça Yelken Federasyonu iş birliği, Foça Yelken

İhtisas Kulübtiniin ev sahipliği yaptığı "Atatiiırk Kupası Yelken Yarışmaları" dizenlendi.

ÇEVRE ETKİNLiKLERİ
Mays 20l9 Foça Belediyesi, Foça Turizmciler, Yatırımcrlar ve Esnaf Demeği (Foça
Tuder) tarafından, Mark Wamer Phokaia Beach Resort, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı
16-17

Sporlan Topluluğu, Ege Üniversitesi Suala Topluluğu, Marıisa Celal Bayar Üniversitesi Spor
Bilimleri Fakü]tesi Sualtı Sporlan Kulübü, Foça İlçe Jarıdarma Komando Okulu ve Foça Dahş
Merkezi üyeleri ile kryı ve su altı temizliği gerçekleştiriidi.

27 Mayıs 2Ol9 lumir Büyilkşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdiiırlüğü ve Sosyal

Projeler Şube Müdi.lrlüğü, Foça Belediyesi, Foça İlçe Milli Eğitim Müdiirlüğü, Ege Orman
Vakfi, İMEAK Deniz Ticaret Aliağa Şubesi ve TURMEPA Deniz Temiz Demeği işbirliği ile
540 öğenci ile loyı temidiği yapılaıak l67 kilo çöp toplandı.
29-30 Mayıs 2019 Belediyemiz ve Foça ilçe Milli Eğitim Müdiirlüğü taıafından "10 Pi| Getir,
Bez Torban: Göttir" Kampanyası gerçekleştirildi.
15 Haziran 2019 Foça Belediyesi, Tiirkiye Yelken Federasyonu, FYIK iş birliği ile Çanak
Koyu mevkiinde yelken sporculanyla birlikie temizlik çalışması yapıldı.

25 Haziran 2Ol9 Shall We aktivite aıkadaş grubu ve Foça Belediyesi iş birliği ile Foça
Kamrtma Koyu çewesinde doğa temizliği yapıldı.
16 Eylül 2019 Foça Belediyesi ve Zor|u Holding Vestel şirketler grubu personeli 36 çevre
gönüllüsü ile Foça'da kıyı temizliği yaptı.
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SOSYALYARDIMLAR
8 Ocak 2019 İ2mir'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan
seferberlik Foça'da devam etti, Belediye Başkanımız Gökharı Demirağ Foçalılardan donör
olmalan için çağnda bulundu.
201 6 yılında yardıma mütaç ailelerin tespiti ile ilgili olarak Müdi.irlüğiimiiz biinyesinde
kurulan ekibimizle mütarlanmızdan alınarr listeler incelenerek ev ziyaretleri yapılmış olup
650 aileye ihtiyaç duydukları gıda, möble, kıyafet, beyaz eşya ve ev eşyası yardımı
yapılmrştır. Aynca 800 aileye gıda yardımı yapılmıştıı. Eğitim-Öğretim döneminin başında
ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç 80 öğenciye krtasiye malzemesi ve okul loyafeti yardımı
yapılmrştır. Hayırseverlerin Belediyemize hibe etmiş olduğu ev eşyası, beyaz eşya, möble ve
kıyafetler ihtiyaç duyan ailelere ulaşmıştr.

EĞiTiM AMAÇLI YARDIMLAR
Ttirn okulların genel temizliklerinin yaptırılması, Okulların boya ihtiyaçlannrn karşılanması,
Okullann ihtiyacı olan el ilanı, pankart, broştir yaptınlması, tilm okullann yenileme,
tadilatlann_ın yapılması, ihtiyacı olan okullanmıza bilgisayar, yaz|ü ve projeksiyon
cihazlannın alınması.

ivran vE şEHiRcir.,ir vıü»ünr,üĞü
İmar ve Şehircilik Müdilrlüğü 5216 sayıh Büyiikşehir Belediye Yasası, 5393 sayılı
Belediye Yasasrnrn 48. Maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Karanna dayanlarak
kurulmuş bir birimdir.
İmar ve Şehircilik Müdtirlüğü Müdür ve Müdüre bağlı alt birimlerden oluşmakta olup,
Bakanlar Kurulunun Karanyla tespit edilen Norm Kadro esaslanna göre oluşan personelden
(memur, işçi, sözleşmeli ) oluşmaktadr.

İmar ve Şehircilik Müdiiılüğiiürniizi,ln Misyonu; İlçemize ait uygulama planlannın
l/5000 ölçekli nazrm imar planrna uygun şekilde hazırlanıp Meclise kabul ve onay
işlemlerinin yapılması, planlann uygulanabilmesi için gereken disiplin ve özveriyi
göstermek, uygulama srrasrnda çıkaıı sorunlan ilgili yasalar çerçevesinde gidermek,
yatınmlann yer seçimlerini ve geliştirmesini yönlendirmek, sağlam, estetik ve fonksiyonel
inşaatlaı yapılması konusunda titizlik göstermekiiı.

Vizyonumuz, hallomızın isteklerini göz öniiırıde tutarak tarihi kent bilinci içinde

herkesin esenlik içinde yaşayabileceği

FOÇA' yı oluşturmakiır.

Öncelikli amaolmlz, Foça'yı Avnıpa Kentsel Şartı 2'de beliıtilen hedeflere uygun

olaıak imat di.izenlemelerini gerçekleştirmektedir.
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iıvıan ııtiotrnr,üĞtrN»n yApIMI TAMAMLANAN pRoJELER
İlçemiz Fevzipaşa Mahallesi değirmen-lik Caddesinde yer alan tapunun 163 ada 4
paıselinde kayıtlı taşınmaz iizerinde kurulu Foça Belediyesi yerleşkesinde yapımı
tamamlanan Foça Belediyesi Hizmet Binasr tamamlanarak kullanrma açılmıştır.

Yenifoça Semti l /5000 ölçekli Nazım İmaı Planları İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı Meclisince onaylanarak, askı siiresini tamamlamıştır. 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planları doğrultusunda hazırlanan l/l000 Ölçekli Uygulama İmar Plan_lan
onaylanarak uygulanrnaya başlanmıştır.

Mevcutta yer alan garajın yetersiz olması ve kiiçük sanatlar atölyelerinin biı araya
toplanması amacıyla, sit a]anlannda ve şehir merkezinde kalan küçiik sanat
atölyelerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafindan projelendirilip, uygulaması
tamamlanan garaj ve küçfü sanatlar sitesine taşınma iş ve işlemleri gerçekleştirilerek
kullanrmına başlanmıştır.

DEVAM ETMEKTE OLAN PLANLAMA ÇALIŞMALARI VE PROJELER
Foça Kent merkezinde yer alan geleneksel dokunun korunarak, bu dokuya uygun
yapısal ve mekAnsal gelişim kararlannrn oluşturulmasını ve
kararların Phokaia

bu

Arkeolojik Kentine zarar vermeden hayata geçirilmesine olanak tanı,nmasrnr
hedeflemiş, kentin doğal, külti.iıel, tarihsel kıymetlerini korumak, geliştirmek ve
mevcut yapılannın temellerini sağlamlaştırmak unacıy|a Foça II. Etap 1/5000 ve
1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planları |zmir 2 Numaralr Koruma Bölge
Kurulu'nda onay aşamasrndadır.

İlçemizin tarihi ve kiiltiirel değerlerinin giin ışığına çıkarılarak bu değerlerin tüm
insanhğa tanrtımı ve gelecek kuşaklara aktanlmasr, tarihi ve kültürel değerlerin
korunmasr ve korunmasrna yönelik faaliyetlerin ytirütülmesi amacıyla proje
kapsamında Foça Kalesi Sur Duvaılarrnın Restorasyonu tarnamlanrnlş olup, Athena
Tapınağı için kazı çalışmaları devam etmektedir. Foça Ka]esi Surlan 2. Etap
restorasyon projesi (seyir teraslarr ve bilgilendirme platformlan) İzmir 2 Numaralı
Küttir Varlıklarırum Koruma Bölge kurulunun 26.08.2016 ranh,6934 sayılı karan ile
onayl.ııımış olup konunun Unesco çalışmalan kapsamında miihendislik projeleri ile
birlikte ihale siirecinin başlatılması için İzmir Büyiikşehir Belediyesine gönderilmiş
olup, ihale siireci devam etmektedk.

İngiliz Bumunun değerlendirilerek turizme kazandınlması amacryla hazrrlanan
Pğede ihale siirecini durdurarı Tabiat Varlıklarrnı Koruma komisyonu kararı
kapsamrnda pları notu değişikliği yapılmış olup, revize projeler Bakanlıktaki onay
siirecinin tamamlaırmasrnı müteakip onaylatılacaktır.

alan

1600 döniirn araziden, Ütkemizin en faydah
şekilde yararlanabilmesi için gerekli çalışmalar devam etrnektedir.

İlçemiz Yapalak mevkiinde yer

|9

Foça İlçesinin yiiksek kentsel standartlara ulaşhrılması, tarihi ve kültiirel değerlerin
korunması, kent kimliğinin geliştirilmesi için gerekli projelerin ve proje önceliklerinin
belirlenmesi, kamu yada özel mülkiyete ait taşınmaz külti,ir ve tabiat varhğı eserlerin
korunmasr ve ilgili projelerin yapılması işlemlerimiz kapsamındadrr.

2019 YILI İÇnnİsİxnE YAPILAN iŞ VE İŞLEMLER

-

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdiirlüğiimiizce, İmar durum belgesi talebinde
bulunulan parsellere ilişkin gerekli incelemeler yapıldıktan sonra herhangi bir problemin
olmadlğı durumlarda imar durum evrakı en krsa sİ.irede diizenlenmeİıedir. 2019 döneminde
vatandaşrn veya kurumlann mtiracaafi i.izerine 189 adet imar durun belgesi düzenlenmiştir
Belge diizenleme dışında imar durumıınu öğrenmeye yönelik vatandaşlar belediyemize
gelerek görevli personelden sözlü olarak imar durum bilgisi alabilmektedirler.

-

İlgililerin talebi doğrultusunda parsellerin tevhidi, ifrazı, yola terki, parka terki gibi
işlemler için pları yönetmelik ve imar kanunu şartlarına göre inceleneıek gerçekleştirilmiş olup
2019 yılı içinde İmar kanunrın 16. Madde gereği 42 adet ıfraz, tevhit, yola terk işlemi ve 1
adet 18. Madde uygulama§ı onayl.ıırmlştr.
Her tiirlü kamu kıırum kuruluşlar ve vatandaşlarla bilgi ve belgelerle ilgili yazışmalar
yapılmaktadır. 2019 yıl,ı içerisinde 9946 ıdet evrak işlemi geıçekleştirilmiştir.

Mimari projeler yıısal ve teknik açıdan incelenerek, mimari statik ve tesisat projeleri
onaylanmış, ilgili evraklan tamamlanmış parsellere yapı ruhsatları diizenlenerek
onaylanmaktadır. Müdürlüğümnzce 2019 yıh içinde 220 adet yapı ruhsatı
diizen]enerek onaylanmıştır. Yine 26 adet yıkrm ruhsatı düzenlenmiştir.

Pğesine uygun olarak İnşası tamamlanan binalar için vatandaşın

talebi
doğrultusunda, Yapı Kullanma İzin Belgeleri dtizenlenmektedir. Müdiirlüğiimiizce
2019 1ılı içerisinde 4|7 adet Yapı Kullanına İzin Beügesi diizenlenerek
onaylanmıştır. Yine 4647 adet nuınarataj belgesi diizenlenmiştir.

İlçemiz sorumluluk alanı içerisinde inşa edilen binalann projeye uygunluğu denetleme
işlemleri titizlikle si.irdiirülmekle, imar kanununun 32. Ye 42. Maddeleri gereği işlem
yapılarak, Yapı Tatil Zaptı ile miihiirlenmekte, Belediye Enciimenine bildirilmektedir.,
2019 yılı içerisinde Müdilrlüğiimiizce 32. Madde gereği 45 adet yıkrm karan ve
42. madde gereği 52 adet encümen kararı ile 1.530.288,40 TL parı cezası kararı
alınmıştır.

18

zABITA,

vıününı,üĞü

Zabıta Ekiplerimiz Belediye sınırlan içinde beldenin dtizenini, belde halkrrun huzrrrunu ve
sağlığını, korumak amacıyla kanun,ttiaik ve yönetrneliklerde,Belediye Zabıtasınca yerine
getirileceği belirtilen görevleri yerine getirerek yetkilerini kullanmışhr.
Zabıta Ekiplerimizce Belediye karar organlan tarafından alınmış kararlann emir ve yasakların
uygulanmasıru sağlamıştır.
Ulusal bayram ve genel tatil giinJeri ile özellik taşıyan giinlerde yapılan törenlerin gerektirdiği
hizmetleri yerine getirmiştir.
Kanunlann Belediyelere verdiği görevlerin takip ve kontıol edildiği, izin ve yasaklayıcı
hususlann yerine getirilmesini sağlamıştır.
Zabıta Müdürlüğiimtlze gelen 862, giden 363 adet Resmi yazı ve gelen giden dilekçe
tarafımrzdan değerlendirilerek ilgili birimlerle birlikte yasal siiresi içerisinde yanrtlanmaya
özen gösterilerek ilgili yerlere gönderilmiştir.
Cumhurbaşkanlıgı İletişim Merkezinden (CİMER) Zabıta Müdiiılüğiimüze gelen l15 adet
dilekçe tarafimızdan değerlendirilerek yasal siiresi içerisinde ya tlanmıştır.
İlçe Emniyet Müdilrlüğü, İlçe Jaııdarma Komutanlığı ve Kaymakamlık Makamından gelen
resmi tutarıaklarla tespit edilen işyerleriyle ilgili yazılar doğulfusunda ve Belediye
Enciimeninin görüşerek karaıa bağladığı emre aykırılık ve yönetmeliğe aykrnhk gösterilen
işyerlerinin miihiirlenerek faaliyetten men edilen ve miihiitleri açılaı işyeri sayısr-5, yıkrm
sayısı-5 adettir.
Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye Enciimenince karara bağlaııp verilen paıa cezası
sayısı : 8l
2019 yı|ı içerisinde İlçemizde açılan işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almalan
konusunda 6487 Saylı Kanunun 4. maddesi gereği kontroller yapılmış olup 90 işyeriıe
uygunluk yazısı yazılmıştır.
2019 yılı damgalı ölçü ve tartı aletlerinin muayenesi Aliağa Belediyesi Grup Merkezi
Belediye Ölçti Ayar Memurluğu ile birlikte yapılmıştır.
Ruhsat ve Denetim Müdilrlüğü ile koordineli olaıak l79 işyeri denetimi yapılmıştır.
3572 Saylı İşyeri Açma Rüsatlarına Dair Kanun Hij.kmiinde Karamamenin Değiştirilerek
Kabuliine Dair Kanun ile 20051920'1 sayılı Bakarılar Kurulu Karan ile yüriiırlüğe konulan
İşyeri Açma ve Çalışma Rüsatlarına İlişkin Yönetmelik Hiikilmleri gereğince ,işyerlerinin
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olup olmadığı genel olarak kontrol edilerek, işyeri ruhsat
başıurusu yapmaları için tebliğleri yapılmıştır.
İlçemiz halkının rahat ve huzunınun sağlanması için İzmir Büyilkşehir Belediyesi Ulaşım
Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına katılım yapılaıak ilçemizdeki ulaşım
dtDenlenmesi sağlanınıştır.
İlçe Kaymakamlık biiırıyesinde oluşturulan komisyonlarda (Turizm Denetleme, Grda
Denetleme, Tahliye vb. ) görev alınarak denetimler yapılmıştır.
6502 sayılı Ti.iketicinin Korunması Hakkrnda Kanun Çerçevesinde etiketsiz mal,ayrplı mal ve
hizmetler,satıştarı kaçınma taksitli ve kamparıyalı satışlar ve denetim konularında yapılan
uygulama titizlikle devam etmekiedir.

kesinleşen Enciimen Kararlan ile ilgili
müataplannca bulunamadığı takdirde Zabıta Ekiplerimizce ilgili muhtarhğına asılmak sureti
ile yapılan Taliken Tebliğ sayısı:l1 , Elden Tebliğ sayısı :16
2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binalan İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakknda Kanuna göre cezaevinde hiikiimlü

Belediyemiz Enciimenince karar verilen

ve

20

olarak bulunanlar ile ilgili mali durum tespit tutanaklan yapılarak ilgili yer Cumhuıiyet
Başsavcılığı Müasebe Biirosuna bildirilmesi sağlanan sayı: 27
İlçe Sınırlan içerisinde Enciimen Kararı ile yasak getirilen hurdacı ve hurda araçlann şehir
içerisinde dolaşmaları Emniyet Müdiirlüğü ile yapılan işbirliği neticesinde en alt seviyeye
indirilmiştir.
İzinsiz ve gizlice asılan ve reklam amaçlı konulan pankart ilan v.s göriintü kirliliği oluşturulan
ayaklı ve kukalı tabelalar tarafimızdan belirli periyotlarla alınarak göriintü kirliliklerinin
g.iderilmesi sağlanmıştır.

İlçemize bağh mahallelerde kurulan pazaryerlerinde nızaırı , intizam sağlanmış, olası
asayişsizlik bir durumda Emniyet Teşkilatı ile bfulikte hareket edilmiştir.(Hırsızhk-Dilencilik)
İlçemiz Semt pazarlarındaki Pazar Yerlerini işgaliye karşılığında kiralayan pazarcr esnafindan
Gelirler Müdi.irlüğiinden alınaıı listeler dahilinde işgaliye bedellerinin alrnması sağlanmıştır.
Belediyemizce yapılan inşaii çalışmalarda yollann tralık levhaları ile kapatılması, tıafık
kukası, emniyet şeridi ile çevrilmesi ve güvenli olması sağlanmrştrr.
Bölge o giinkü iş durumuna göre en az bir sefer yaya veya araç ile dolaşılmış görülen
eksiklikler (su patlakları, yol hasarlan, çevre ve çöp atıkları v.b) ilgili birimlere iletilerek
gideril mesi sağlarımışhr.

Özellikle yaz sezonunü inşaat yasaklarına aldırmadarı veya kaçak yapılan inşaatlara imar ve
Şehircilik Müdiillüğil nezaretinde müdahale edilerek bu tiir faaliyetlerin öniiırıe geçilmesi
sağlanmıştır. İmaı ve Şehircilik Müdiirlüğü ile kaçak yapılaıın mifüürleme işlemleri
yapılmıştır.
5191 sayılı Hayvanları Koruma Karrunu uyannca Belediyemiz Veteriner Hizmetleri
Müdiiılüğilnce ortak çalışmalar neticesinde İlçemiz de süipli ve sahipsiz halwanlann
kontrolü sağlanmıştır.
4207 Sayılı Tüttin Üriinlerini n Zararlarırıın Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanuna göre
Kaymakamlığım ız iarufındarı kurulan Denetleme Ekibi içerisinde yer alınmış, İlçemize bağlı
bulunan belde ve köylerimizde rutin veya aniden kontrol şeklinde sigara yasağı kontrollerin
yapılması sağlarımıştır.
Cadde ,sokak,park ve meydaılarda mevzuata ve sağhk şartlarına aykırı olarak satış yapan
seyyat satrcılan ile ilgili uygulamalar titizlikle devam etmektedir.

RUHSAT VE DENETiNı ivıÜoÜnr,ÜĞÜ
Müdiidüğiiınilrün 2019 yılında kendi faaliyet alarıında yapmış olduğu iş ve işlemler ana

başlık ve alt başlık şeklinde aşağıya çıkartllmıştır.
1-

VERİLEN iŞYERİ RUHSATLARI -( 90 )
a) İçkili Umuma Açık İşyeri Ruhsat Sayısı - l6

b) İçkisiz Umuma Açık İşyeri Ruhsat Sayısı - 16
c) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat Sayısı - 9
d) Sıhhi İşyeri Ruhsat sayısı - 49
e) İşyeri Adıes Değişikliği (Sıhhi İşletme - 4) (GSM

-

1)

- 10)
fl İşyeri Devir İşlemleri (Umuma Açık İşletmeler g) İşyeri Ruhsat Yenileme (Umuma Açık İşletmeler - 2) (Sıhhi İşletmeler - 1)
tıİ raatyet Oeğişikliği (Umuma Açık İşletmeler - 3) (Sıhhi İşletmeler - 5)
ı) İşyeri Kapanışı - 12
13) (Sıhhi işletrneleı
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MESUL MÜDt RLÜKBELGESİ

2-

a) Mesul

Müdiirlük Verilen İşletme Sayısı - 2

CANLI MÜZİKRUHSATI
Canh Mtizik Rüsat Miiracaatı b) Verilen Canh Mi.izik Rüsatı - 2

3-

a)

4-

İşYERİ DENETİMi
a) Denetlenen

5-

işyeri sayısı

1 1

- l79

GELEN - GİDEN EVRAK sAYIsI

a)

Gelen Evrak sayısı - 654
Ewak sayısı - 363

b) Giden
6-

BiMER SİSTEMİNDE YAZIşMALAR

20l9 yılında CİMER siteminden yapılan yazışmalarrn sayısı

-

1 1

izMiR BtryüKşEHiR BELEDiyEsi irraiyn uyGuNLuK TAKip sisTEMi

7-

işıpıvrı,rcni

20l9 yıluıda İtfaiye Takip Sisteminde yapıları işlemler - 40

s-

öLÇü \.E TARTI ALETLERiNiN MUA\TNE VE DAMGA İŞLEMLERİ
2019 yılı damgalı ölçü ve taıtı aletlerinin muayenesi Aliağa Belediyesi Grup

Belediye Ölçiiler Ayar Memuıluğunun kontrolü altında yaptnknlşir.

9_

Merkezi

BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN TOPLAI\MASI

Belediyemiz sınırları düilinde bulunan lokantalaı, oteller, motel ve restoranlar ile diğer
yerlerde kullanılan kızartmalft bitkisel atlk yağların toplanması için HABİTAT Bitkisel Atık
Yağ Toplama Taşrma ve Geri Dönüşiim San. Tic. Ltd. ile sözleşme yapılmışhr.
2019 yılında 10 işletme ile Bitkisel Atık Yağ sözleşmesi yapmlştır.

l0- TAPU SORGULAMA
2019 yılı içerisinde Belediye içi ve şahıslar olmak iizere 1500 adet tapu sorgulama işlemi

yapılmıştır.
11-

EMEKLİLİK SORGULAMA

20|9 yılıı içerisinde emlak servisine beyan vermek için 250 kişinin emeklilik sorgulaması
yapılmıştır.

VE TERİNER isr_,Bni vıününı-,ÜĞÜ
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Balıkçı Bannağında bulunan atık alım ve toplama tesisi temizlenip taıklann boya ve
kullanım durumları uygun hale getirilerek sintine ile atık yağ at* toplama işlemleri periyodik
olarak yapılmaktadır.
5 sabit 1 seyyaı sayaçla Mavi Kart Sistemi kurulmuştur.
2019 yaz başlarında bazı kurum ve kuruluşların iştiraki ile deniz ve kıyı temizliği
yapılmışür. Dalgıçlar ile dip temizliği yapılmıştır. Kıyı Koruma Birimi tarafindan di,izenli
olarak kıyı temizliği yapılmıştır.
Bütçe İçi İşletme olan Sosyal ve İktisadi İşletmeye bağlı olarak çalışan Denizkent
Sosyal Tesisinde konaklama ve kafeterya hizmeti verilmiştir.
Tekne Bağlama Sözleşmesi Büyi.ikdenizde 120, Küçfüdenizde |52, l.İskelede 45,
2.iskelede 40 tekne sahibi ile imzalanmıştır.

DESTEK HİZMETLBRİ vıÜoÜnr,Ü Ğü
2019

YILI FAALIYET RAPORU

1.

GENEL BİLGİLER

2,

AMACvEHEDEFLER

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdtlrlüğü olarak 2019 ylı içerisinde yapmış olduğu
faaliyetleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.
Belediyemiz Destek Hizmetleri İhale servisinde 1 Müdür bulunmaktadır.

İhtiyaçların karşrlanmasr için, kaynakların etkin ve verimli kulla mını sağlamak.
Kurumsal Yönetimin etkin, verimli, kaliteli, şeffaf yönetim sağlamak.
Kı,rrumsal İletişimi hedef kitJeye etkin ve sağlıklı iletişim sağlamak.

3.

FAALiYETLERE iLİŞKiN BiLGi vE DEĞERLENDİRMELER

Belediyemiz Destek Hizmetled Müdi.irlüğiiırıce 20|9
yapılmış olup, aşağda detaylı belirtilmiştir.

DOSYA CINSI
Mal Alrmı (Akaryaht)

yılı

içerisinde 1 mal alımı ihalesi

AÇIK İHALE
1.492.000.00.-TL

COCUK EVI «REs MÜD ünı,üĞüı
0lt0ll20lg -3l.nznyg DöNEMİ FAALİYET RAPoRU
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Tablo

1.

CUK EVİ AYLIK ÖĞRENCi ÜCRETi

Personel Çocuğu Ücreti

Personel Dışı Çocuk Ücreti

Aylık 250 tl

Aylık
Tablo 2.

oCUKEü

2019

575

tl

YILI ÖĞnpNcİ sAYIsI

2019 yılında Çocuk Evine yapılan başvuru

2019 yılında Çocuk Evinde eğitim gören
öğenci sayısı

95

55

saylsr

Öğrenci sayısı aylara göre değişmekte olup

(çocukların hastahk, ameliyat, babanın

göreve gitmesi, annenin doğum yapmasr vb.
durumlarda çocuğun bir ya da iki ay ara
vermesi gibi) aylık ortalama sayı verilmiştir.

Tablo 3.20t9 YILI
Öğretmenlerin
e-okul sistemine
yaş gruplanna
göre
tanımlanmasr

Öğrencilerin kimlik bilgilerine
göre sisteme tarııml anması

4yş

l5

6 yaş

20
20

5 yaş

MİLLİ EĞİTİM BAKAıILIĞI e-okul sisTEMi

Nakil

öğrenciler

l
1

1

alrnan

wcur-ıırasr

Nakil
öğenciler

yapılan

1

0
0

Gelişim raporlarının e-okul sistemine kaydedilmesi

Birinci eğitim dönemi sonunda öğrencilerin gelişim raporları çıkarılmıştıı. Her öğencinin
gelişim raporu e-okul sistemine girilmiştir. Rapor çıktılan ailelere gönderilmiştir.

İkinci eğitim dönemi sonunda öğencilerin gelişim raporları çıkarılmıştır. Her
gelişim raporu e-okul sistemine girilmiştir. Rapor çıktılan ailelere gönderilmiştir
ZMETLE
Tablo 4.
Ev 20|9 11L| IT
3. Grup
2. Grup
1. Grup

38-48 ay arası öğrenciler

49-60 ay arası öğrenciler

öğrencirun

61-72 ay arası öğenciler
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Tablo 5.

ÇocUK EVİNDE

2019

YILINDA UYGULANAN EĞiTiM PROGRAM VE

YAKLA

AR

Milli Eğitim Bakanlrğı Okul Öncesi Eğitim M.E.B Okul Öncesi Eğitim Prograını
Progranr Esas olarak uygulanmasr.

Tamamlayıcısr olarak aşağıdaki program
ve yaklaşımlar uygulanmıştır.
High/Scope Program ve Yaklaşımı
Proje Yaklaşımı
Montessori Yaklaşımı
Çoklu Zeka Yaklaşımı
Scamper Yarahcı Düşiiırıme Yaklaşımı

AiLE KATILIMI PROGRAMI KAPSAMINDA
YAPILAN ETKiNLiKLER
2019-2020 eğitim ylı için HazirarılTemmuz/Ağustos aylannda Çocuk
Evine başvuruda bulunan ailelere çocuk-laırnrn okula uüıımu ile ilgili bir

Tablo 6. ÇOCUK EVİ 2019 YILI
I

saatlik danışmanlık hizmeti verilmiştir.

II

m
IV

VI

VI
VIII

Eğitim dönemi başlangıcında oryantasyon günü ailelere, sınrf ve program
tanıtımı ile ilgili uygulamalı danşmanlık hizmeti verilmiştir.
Eğitim dönemi başIandıktanlO giin soffa öğencilerin gelişim raporları
çıkarılarak ailelere çocukJarmrn gelişim dıırumlan ile danışmanlık hizmeti
verilmiştir.
Eğitim dönemi bolunca farklı konularda ailelere bilgilendirici
yazı./uygulamalı atölye çalışmasl vb. şeklinde danışmanlık hizmeti
verilmiştir.
Her hafta; karakier eğitimine yönelik, fen-matematik kawamlarrna yönelik,
çalışma sayfalan ailelere gönderilmiştir.

Aile katılımlı civciv projesi yapılmıştır. Ailelerin çocuklarl ile birlike
"civciv nasıl oluşur?" ile ilgili araşüIma yapıp posteı ve maket

hazırlamalanna rehberlik edilmiştir.
Aile katılunlı 8 hafta süen "rampa ve yollar" projesi yapılmıştır. Rampa ve
yollaı ile ilgili ailelerin çocuklan ile birlikte poster, maket vb.
hazrlamalarrna rehberlik edilmiş ve Çocuk Evinde "aile katılımlı rrımpa ve
yollar" sergisi oluşturulmuştur
Bilim ve teknoloji haftası kapsamında ailelerin çocukları ile birlikte deney
hazırlayarak sunmalarrna rehberlik edilmiştir.

Tablo 7. ÇOCUK EViNDE 2019 YILINDA [IYGULANMIŞ OLAN GtINLÜK
PROGRAMIAKI I

EĞiTİM

07.30

SERVİSİN ÇOCUKLARI EViNDEN ALMAYA BAŞLAMASI

07.40

ÇOCUKEVINİNAÇ ILMASI KAHVALTI HAZIRLIĞI
OKULA GELIŞ G üNAYDtNLAŞMA
PLANLAMA ZAMANI (çocuklar hangi merkezlerde

08.30
09.00 09.15
09.15 09.45

neler
yapacağrna karar verir arkadaşlarına ve öğretmenine planını anlatır).
ÇALIŞMA ZAMANI (Çocuklar planladıklaIı etkinlik merkezlerinde
oynarlar [dramatik oyun, blok, kitap, kukla ve dramatizasyon, fen,
an miizik, matematik, sanat merkezi
masa o
26

09.45 10.00
10.00 10.45

l0.45 11.00

11.00 l1.15
11.15 l1.45

HATIRLAMA ZAMANI (Çocuklar çahşma

saatinde yaptıklannı,
keşfettiklerini arkadaşlanna ve öğetmenine anlahr.)

KüÇüK GRUP ZAMANI/SANAT ETKiNLİKLERİ (Çocuklar
hazırlanaıı "boya çahşmaları, yoğurma rnaddeleri, kağt işleri, kolaj
masalaıında" çalışır).
BüyüK GRup zAMANI /rijRKçE Dia E-KİNL irrpni

A.HiKAYE ÖNCEsi ETKiNLİK]-ER
B.HİKAYE
C.HiKAYE SONRASI ETKINLiKLER
DRAMAZAMANI
OYI_JN ETKNLİKLERİ (ısındıncr hareketli, dinlendirici oyunlar,
smrf salon oyunlan, açık hava oyunları, aletli oüunlar, kütiirel
oyunlar).

l 1.45 12.00

MÜZLK ETKiNLİKLERi (şarkı öğrenme, şarkı söyleme, miizik
dinleme, yaıatıcı dans, ritim çahşması, nefes çalışması, müzikli
dramatizasyon, miiz ik aleti kullanma).

12.00 |2.15

|2.00 |2.45
12.45 |3.00
l3.00 13.15
l5.30 l5.45
l5.45 l6,00
l6.00 16.30

l6.30 l7.00
17.00

17

.l5

17.15 18.15

Tablo 8.

o1uncaklarla çalışma).

FEN ETKİNLİKLERİ ( konu ile ilgili çevre gezileri veya bilimsel
süeç becerilerinin gelişimine yönelik etkinlikler)
EVE GİDİŞ HAZIRLIĞI

SERViSiN ÇOCUKLARI E\.E BIRAKMASI

çOCUK EÜNDE

8-10 MART

HAFTASI

TuVALET, TEMiZLiK, \,EMEK HAZIRLIĞI
öĞLE yEMEĞi
TOPLANMA VE TEMiZLiK
DINLENMEYE HAZIRLIK (hikaye okuma, CD'den masal dinleme)
ToPLANMA VE TEMiZLiK
İKiNDİ KAHVALTISI
OKUMAYA YAZMAYA HAZIRLIK ETKiNLİKLERVKAVRAM
KAZANMAYA YÖNELİK ALIŞTIRMALAR(Bilgisayarda kawam
kazanmaya yönelik alıştırmalar, matematik etkinlikleri, eğitici

2019

BiLiM VE

nĞirİıvr yrı,rxDA UYGULANMIŞ ÖZEL GtIN VE
HAFTALAR

TEKNELOJi

Tiim

yaş gruplanndaki öğrencilerin aileleri

ile birlikte evde hazırladıklari "projelerin,
deneylerin" sınrflarda sunumu yapılmrştrr.

Daha sonra proje

ve deney

sergisi

yapaıak, interaktif

bir sergi

ortamı

diizenlenmiştir. Büyiik yaş gruplan bir alt
yaş grubundaki öğrencilere deney sunumlarr
yaratılmıştlr.

27

25-3ı MART

KürüpHaıvs HAFTASI

Çocuklar aileleriyle birlikte hazırladıkları
çeşitli "hikAye kitaplarını" arkadaşlanna

sunum yaparak,

paylaşmışlardır.
gidilerek
oradaki kitaplar incelenmiş ve öğretmenler
tarafından okunmuştur. Her öğrencinin evde

Okulumuzrın kütüpharıesine

ailesi ile birlikte '}aratrcr kütüphane"

23

NiSAN

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK
BAYRAMI

MAYIS AYINDA SERGi VE MEZIINİYET
TÖRENİ

oluşturmasr desteklenmiştir.

"Aile Katılımh Rampalar ve

Yo|lar"

projesi, kapsamında Çocuk Evi bahçemizde
4-5-6 yaş gruplarının hem evde aileleri ile
birlikte yaptıklan hem de okulda 8 hafta
boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenmiştir.
Sergi velilerin, meclis üyelerinin ve Belediye
Başkanmrn katılımı ile gerçekleşmiştir. Her
yaş gurubunun velileri materyalleri
kullanarak grupça çahşmalar yapmışlar ve
sunmuşlaıdır.
Ttim yaş gruplarınrn eğitim yılı bolunca giin
içinde yaratıcı sanat etkinlikleri kapsamında
iirettikleri resimlerden seçmelerle bir "sergi"
dtizenlenmiştir. Aynı giin, yine ttiırn yaş
gruplarındaki öğıencilerin, öğretmenleri ile
birlikte hazırladıkları "çocuk, oyun ve

Atatürk" temah yl
düzenlenmiştir.

sonu

programr

HAZiRAN AYINDA EĞiTİM ÖĞnpriııı
DÖNEMNiN SONLANMASI HAFTASI

Öğrencilerin gelişim raporlan, okulumuz
bahçesin de oyunlar, daıslar, yarışmalar
eşliğinde verilmiştir.

EKİM AYININ iLK PAZARTESİ
DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

Dünya çocuk günü, çeşitli kosti.imler ve
müzik eşliğinde danslar, yanşmalar ve

4EKIM
HAWANLARIKORUMAG(J1\Ü

şarkılaı ile öğrenciler tarafından kutlanmıştır.
Öğrenciler, halvanlarrn korunnası ile ilgili
aileleri
araştırma yaparak poster
hazırlamıştıı. Hazıılanan posterlerin sergisi,
öğrencilerin çeşitli hayvan kostiiırnleri giyerek
havasrnda gerçekleştirilmiştir.
Öğretmenler tarafindan hazrlanan kukla
gösterisi izlenerek konuya yönelik
öğrencilerin farkındalık kazanmaları
desteklenmiştir.
Kızrlay'rn önemi hakkmda sınıf içinde çeşitli
bilgilendirmeler yapılarak, dramalar ile
öğenciler bilinçlendirilmişlerdir.
Tüm sınıflar bayraklarla süslenerek, Atatiirk
posterleri ile donatılmıştır. Tüm öğencilerin

ile

şenlik

29EKLM-4 KASIM
KIZILAY HAFTASI

EKİM
CIJMHURİYET BAYRAMI
29

katkılarıyla "Atatürk

ve

Cumhuriyet"

sergisi hazırlanmıştır. Belediye başkanmrzrn
eşliğinde

katılımıyla öğrenciler şarkılar

28

KASIM AYININ İKİNCİ PAZARTESİSİ

irı

naşravaNHAFTA

DÜTNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

canlandrrmalar yapmlş ve büyük biı coşkuyla
Cumhuriyet Bayramı kutlanmıştıt.
Öğrencilere kitaplann önemi anlatılmış ve

sınıflarda ilgi çekici Kitap Merkezleri
oluşturulmuştur. Kitabın hayatımızdaki
önemi, kitabın böliimleri vb. ayrrntılara
yönelik öğrencilerin farlondalık kazanmalan
amacıyla, bahçede öğretmenler tarafindan

10 KASIM
ATATÜRK,iİn ÖıÜıvl

canlandırmalar yapılmıştır.

yıroÖwjıııÜ

Öğrenciler aileteıi ile billikte, Atatiirk'ün
çocukluğu, okuma sevgisi, bilime verdiği
önen, hayvan sevgisi, kadına verdiği
değer, demokrasi anlayışı, giyinme tarzr,
ağaç sevgisi vb. bağlamında posterler
hazrrlamıştrr. Bu posterlerin sergilendiği bir
.ıı]ma progrııml yapılarak saygı duruşunda

bulunulmuşfur. Anasınıfı öğrencilerinin
canlandrrmalan ve Atatifuk'ün hayahnı
anlatan videolaı izlenmiştir. Cumhuriyet
meydanındaki Atatiirk anıtına gidileıek ttim
öğrenciler sevgilerini, ellerindeki çiçekleri
KASIM
ÇOCUK HAKLARI GÜINÜ
24 KASIM
öĞRprıvmxrpR Gt]\ü
20

bırakarak temsili olaıak göstermiştir.
Çocuk Haklarr ile ilgili öğrencilerde
farkındalık oluştuacak etkinlikler yapılmıştır.

Baş öğetrnen Atatiiırk ile ilgili çeşitli
etkinlikler diizenlenerek öğenme ve
öğretmeye dikkat çekilmiştir. Okulumuzda
bulunan ti,im öğretmenlere, öğrenciler

kendileri elişi üünler yaparak armağan
etmişler ve öğıetmenlerini ne kadar çok
12-18 ARALIK
TUTUM YATIRIM Ve TÜRK MALLARI

HAFTASI

3l ARALIKYENIYIL

sevdiklerini dile getirmişlerdir.
Öğıenciler aileleri ile birlikte Türk malları
aıaştrrmalar yaparak postel
hazıılamışlardır. Tutumlu olmak konulu
dramalar yapılarak yerli malı kullanmanın
önemi, gerekliliği konusrırrda öğrenciler
bilgilendirilmiştir.

ile ilgili

Yeni yılı kutlamak amacıyla

öğenciler
arkadaşlanna hediye etmek iizere bilimsel
içerikli bir hikaye kitabı almışlardır. Drama
hocasının Noel Baba roliirıe girerek kitapları
öğencilere dağıtmasından sonra, oyunlar,
danslar eşliğinde hep birlikte yeni yılın gelişi
kutlanmıştır.

29

Tablo 9.

ÇoCUK EvİMizıg,zoısnĞiriıvr yıı,rNoa uYGULANAN

trriNı,i«r,nni

FEN/]VIATEMAIİx

Fen ve matematik etkinlikleri her yaş grubunda ayn olmak iizere Temel Bilinsel Süreç
Becerileri rehberliğinde uygulanmıştır. Uygulama örnekleri konu başlıkları aşağıdadır

FENETKİNLiKLERİ
4

MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

YAŞ

4

İçi su dolu balon kaygan rampadan kayar mı?

YAŞ

Civciv nasıl oluşur? 4 hafta civcivleıin çıkrşını

gözlemleme
Rakamlarla pon pon eşleştirmesi

Misketim kavisli yoldan kaç sayı kadar ileri
gider? (grafi k çal ışması)
Ponporılar hangi rampadan çabuk iner?
Zarla çalışılan sayılar etkinliği
Rampadan araba mı misket mi hızlı iner?
Sayınm değeri kadar sayrnın öniine kozalak
koyma çalışması
Fasulye çimlendirme deneyi
Bak aynrsınr yap çalışması
Sıvı yağ ve su birleşirse ne olur?
Sayının değeri kadar mandal takma çahşması
Şişirilmiş balonu halıya si.irtersek ne olur?
Şekilleri kartonun i.izerindeki şekillerle
eşleştirme çalışması
Tıraş köpüğiintln üstiine ıenkli boya Şekilled miizik eşliğinde toplama çalrşmasr
dökersek ne oluı?
En çok hangi kş meyvesini seversin? (gıafik Sayının değeri kadar çıtçıtlı legoları koyma
oluşturma)
çalışması
Kaç tane bloğu üst üste koyarsam kule Bahçeden toplanan nesneleri renkledne göre
yapabilirim? (grafık oluşturma)
renkli kağtlarla eşleştirme ve inceleme
çalışması
Kesilen havucu suya koyarsak ne olur?
S ınıfimızdaki eğitici materyallerle çalışma
Krrmrzı renkteki dil çubuğunu su dolu Adrmlan takip et tahta kutulafl büyfüten küçüğe sırala
bardağa koyarsak ne olur?
Kırmızı ve san hamur birleşirse ne olur?
Çubuklan kullanarak dikdörtgen şeklini
oluşturma
Daire şeklindeki dübünle sınıfımızdaki daire
Kozalak kaç deniz kabuğu eder?
eşyalan bulma çalrşmasr
şekil kartlan ile eşleştirme çalışması

Kum saati dolana kadar kaç tane balık Şekilleri
tutabilirim? (grafi k oluşturma)

Marulları renk]i suüun içine koyarsak

ne

olur?
Mıknatısla kaşık birbirine yaklaşıısa ne oluı?
Şişirilmiş balona portakal kabuğu sıkarsam
ne olur?

Kum saati dolana kadar kare şeklindeki legoları
bul ve kare sepete koy
Tuzlu suyun içine yumurtayı koyarsak ne oluı?
Yanan mumun ijzerine kavanoz kapatırsak ne
olur?

Fen ve matematik etkinlikleri her yaş grubunda ayrı olmak üzere Temel Bilimsel Süreç
Becerileri rehberliğinde uygulanmıştrr. Uygulama örnekleri konu başhkları aşağrdadır
x,EN
5

ETKİNLiKLERi

YAŞ

MATEMATİK ETKİNLİKLERi
5

YAş
30

Kuluçka makinesinde civciv projesi
Ailelerle her çocuğun 2 adet deney çalrşması
Aıaba kumlu zeminde mi, kaygan zeminde
mi daha hzlı kayar?
Hangi araba rampadan daha tuzh iner?
Kaktiis bahçesi çalışması
Yapılaıı rampalann sunumları
Sen bir rampa olsan üstiinden neyin
kaymasınr isterdin?
sen bir tekerlek olsan rampadan nasıl
inerdin?
Silindiri rampadaıı bırakrrsak ne olur?
Yollardaki rampalar çalışması
Ekmeği poşete koyarsam ne olur?
Ağaç kütiikleri vemiklersek ne oluı?
Eldiveni şişirip suya sokarsak ne olur?
En çok harıgi resmi seviyorum?
Hangi nesneler suyu çeker?
Krrmızı renk ile mavi renk karışrrsa ne olur?
Suya şeker ve boya koyarsak ne olur?

Mandalinayı suya koyaısam ne olur?
Sayılarla resim çalışmaları
Renkler ile ilgili göısel algı çalışmaları
Çizgilerden giineşe ulaşma
Görsel algı çalışmaları
İnce motor becerileri Mandala ile güçlendirme
Masa oyuncaklanyla sayılar
Şekil kavramı oyunlaıı

Çizgilerin üstiinden git
Rampamız kaç blok boü,undadr?
En uzun kurdele kaç kalem boyundadr?
Sayı kadar lego koy
Sepetimde kaç tane san renk blok vardır?
Sepetime en çok kaç blok sığar?
Sepette aynr renkten kaç araba var?
Şekiller

Fen ve matenatik etkinlikleri her yaş grubunda ayrı olmaİk üzere Temel Bilimsel Süreç
Becerileri rehberliğinde uygulanmrştrr. Uygulama örnekleri konu başlıkları aşağıdadır

FENETKİNLİKLERi
6

YAŞ

Ateşin gölgesi var mıdır?
Gölge avcıları bahçede
Doğa yilrüyi§ü
Gölge hareket eder mi?
İçinde kağıt olan bardağı suya batırırsak ne
olur?
Hangi nesneler ışığı geçirir?
Işıklı tabla ile renk kanşımlan
Kavanozdaki yaprağa neler oluyor?
Grapon kağdına su koyarsak ne olur?
Oyuncağımın gölgesi var mıdr?
Balonun içine sirke kabartrna tozu koyarsam
ne olur?
Suyun içindeki cd'ye ışık tutarsak ne olur?
Yanan muma siirahi kapatırsak ne olur?
Bilim adamlan büçede
Çim ekiyorum
CD kutusunda fasulye çimlendirme
Haıuç çimlendirme
Tohum ekme
Arabam hangi yoldan daha tuzlı iner?

MATEMATİK ETKiNLiKLERi
6

YAŞ

Doğal malzemeler ile sayılan eşleştirme
Hikayem de kaç kedi var?
Sayr kadar nesneyi koyabilme
Doğal malzemelerle örtintii çahşması
Söylenen sayıya zıplarrıa
Legolar ile sayıları eşleştirme
Sepetimde kaç tane ince masal kitabı vardır?
Uflediğimde bardak kaç blok boyu ileri gider?
Yaprağım kaç ataç boyudur?
Yuvarlaüğım rulo kaç kalem boyu ilerler?
Kanşık sayıları dizme
Su doku çalışması
Hangi yoldaki uaba dahaıızağa gı der?
Makama kaç blok bolu ilerler?
Rampadan top mu blok mu daha hızlı iner?
Işığın halleri
El feneri ile gözlem
Gölge nasıl oluşur?
Civciv nasıl oluşuı?
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FEN isLERi vıününr., üĞü
FocA
Foça Demokrasi Meydanına 400 m2 karo döşeme aralarına derz,16 m2 zemin karosu
döşemesi,
Foça merkez yerleşim alanında 80 m2 karo, 110 m2 granit taş, 700 m2 beton parke
tamiratl, 120 m beton bordür tamiratı.
Atatürk Mahallesi 120 metre x 7 metre zeminin kazılarak dolgu yapılması beton parke
döşenmeye hazır hale getirilmesi
ilçe sınırları içindek| bahçe ve ev atıklarınln temizlİği otlarln temizliği, yol
kenarlarındaki beton bordürlerin güneş şemsiyelerinin boyanması
Plajların yaz sezonuna hazırlanması ve temizliği
Ağaçların budanması
Parkların temizliği ve bakımı
Denizkent sosyal tesisi yanı müştemilat binası tadilatı yapıldı
Sokaklara ve parklara 250m2 bordür, 550m'beton parke tamiratı yapıldı
İlçemiz, köpek barınağı foseptiği ve zemin beton çalışmaları yapıldı.

Necla Midilli Merkez orta okuluna tadilat yapılarak bodrum kattaki odaların derslik

olarak kullanılması sağlandı.
İsmetpaşa Mahallesi 390 sokak 16.0

m',

1.50 m yükseklikte istinat duvarı yapıldı.

YENİBAĞARASİ_ BAĞARAS|

Kazım dirik Mahallesi 453 sokakta ve 170 metre yol kazısı Büyükşehir Belediyesi
dozeri ile yapıldı bu bölgedeki yolların altyapıları izsu tarafından yapıldı.
Yenibağarası 40 m2 Muhtarlık binasının çatı ve sıva tadilatı (çatı sıva)
Yenibağarası içi Yenifoça Caddesine !425 m2 granit parke yol onarımı
Yenibağarası Kazancalı parkı 538 m2 beton parke döşenmesi, 829 m'çim kumu
serilmesi,

Yenibağarası Mahallesi, ilkokul sosyal binası tadilatı yapılarak kullanılacak hale
getirildi.
Yenibağarası umumi tuvaletin içi tadilat yapıldı.
GERENKöY-YENiKöY-KozBEYL|
Gerenköyde 2 bölmeli Wc-Tuvalet yapımı,
Yeniköy kültür evi ve kahvehanesi ön cephelerine 80 m2 taş döşemesi
Gerenköy yol kenarı halk pazarının genişletilmesi yapıldı.
Gerenköy 2 adet otobüs durağı yapıldı.
Gerenköy 5 tonluk su deposu ve destek yapısı yapıldı.
Gerenköy Fatih Caddesine 8 adet merdiven basamağı yapıldı.
Kozbeyli Mahallesi, ilkokul kütüphanesi boyandı.

Gerenköy 4 metre boyunda yükleme rampası yapıldı.
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YENiFoçA
Yenifoça Ana okulu sıva ve boya yapıldı.

Yenifoça Fatih Fatih Mahallesi, Yıldırım Beyazıt caddesi 140 metre yol kazısı
Büyükşehir Belediyesi dozeri ile yapıldı bu bölgedeki yolların altyapıları izsu
tarafından yapıldı.
Gencerlik Mevkii ve Burunucu mevkiinde İmar yollarının beton parke kaplamasına
devam edilmektedir.

FoçA itçE MERKEZıNDE YAP|IAN çAL|şMAıAR
2019 yılı Mart ayından bu güne kadar üç aylık süre içinde, Foça Atatürk Mahallesinde
yapılan yeni inşaatlardan dolayı taş evler mevkii olarak adlandırılan yeni yerleşim bölgesi
yolları yapımına başlanmış olup, yolların yaklaşık % 60'ı yapılmış olup, kalan kısımlar için de
imkanlar çerçevesinde yol yapımı ve sokak düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca
ilçemiz genelinde muhtelif cadde, sokak ve yollarındaki yol tamir ça|ışmaları yapılmıştır. Çöp

toplama, sokak temizliği ve moloz alımı çalışmaları düzenli olarak devam etm|ştir. Park
bahçe, yeşil alan bakımı, çim biçme ve genel çevre temizliği çalışmaları yapılmıştır. Cadde
,sokak,yeşil alanlar ve çocuk oyun alanlarındaki ağaçların budama ve bakım çalışmaları
yapılmıştır.

Yaz sezonuna hazırlık çalışmalarında

,

İlçemiz sahillerindeki iskelelerin bakım ve
tamirleri, ilçemiz geneli bordür taşlarının boyama çalışmaları yapılmıştır.
Yaz sezonu etkinliklerinde aktif olarak kullanılan Beşkapılar Kalesi

Antik Tiyatronun iç

ve dış temizliği, bakım ve onarımt yapılarak sezon etkinliklerine hazır hale getirilmiştir.
Yeşil alanlar ve refüjlerde çiçek dikilerek sulama ve bakım çalışmaları yapılmıştır.
İlçemiz genelindeki tatlı su sokak çeşmeleri temizlik ve bakım çalışmaları yapılmıştır.

Yeniplaj arkası sahil yolu açılarak, yaklaşık 20 kamyon malzeme çekilmiş,tesfiyesi
yapılarak hizmete sunulmuştur,

Yeniplaj

,

Sosyal Tesiste marangozluk bakım ve onarım işleri yapılarak sezona

hazırlanmıştır.

İlçemiz genelinde sokaklarda ve iskelelerde bulunan merdivenlerin kaynak ve
boyama işleri yapıldı, Yeniplaj, İngiliz burnu girişi ve banyolar plajlarına engelli rampası
konulması çalışması yapıldı.

Park bahçe ve yeşil alanlardaki aydınlatma sistemi elektrik işleri bakımı ve tamir
çalışmaları yaplldl. Belediyemiz tesİslerindeki elektrik işlerİ çalışmaları devam etti.
Çocuk oyun alanlarındaki oyuncakların ve i|çemiz genelinde muhtelif alanlarda
bulunan spor aletlerinin tamir bakım ve boyama çalışmaları yapıldı.
Plaj ve kıyılarımız sahillerinde, kum temizleme aracımız ile plaj düzenleme çalışması
yapılmıştır.
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Merkezde bulunan alan ve meydanları, muhtelif sokakların yıkanması, konteynır
yıkama çalışmaları yapılmış ve belli aralıklarla düzenli olarak devam etmektedir.

Ulaşımla i|gili olarak mevcut cenazelerde vatandaşa yardımcı olunarak araç tahsisi
yapılmıştır.
|lçemiz okullarının talepleri doğrultusunda araç, gereç,malzeme,işçilik gibi her türlü
istek ve ihtiyaçlarına yardımcı olunmuştur. (marangoz işleri, elektirik işleri, temizlik işleri
,ulaşım için araç vs.)

İlçemizde bulunan Hastane, huzurevi, Sağlık Ocağı, Hükümet Konağı, Liman
Başkanlığı, Askeri Birlikler gibi kamu dairelerinin talep ve isteklerine yardımcı olunmuştur.
(temizlik, ağaç budama, marangozluk ve elektrik işleri, kaynak işleri ,ulaşım için araç vs.)

Maddi ve manevi imkanı ve gücü olmayan (yaşlı,hasta, kimsesi olmayan

vs.)

vatandaşlarımıza istek ve talepleri doğrultusunda özel işlerinde yardımcı olunmuştur. (ağaç
budama , moloz alınması gibi}
Tamir atölyesinde araçlarımızın tamir ve bakım çalışmaları devam etti.

FocA BEtEDiYEsi veıııiroce HizMET BıRıMı
. Böl8emizde cumhuriyet mahallesi (Gencelli mevkii) parke taşı yol ve kaldırım
çalışmalarıyla ilgili yaklaşık o|arak 65000 m2 parke taşı 8000 mt bordür taşı
yapılmıştır.
. Bölgemizde cumhuriyet mahallesi (Donatkent mevkii) parke taşı yol ve kaldırım
çalışmalarına M.Celal Akpolat ve Tekin Kipöz caddeleri olmak üzere yaklaşık olarak
4000 m2 parke taşı 800 mt bordür taşı yapılmıştır.

. Bölgemiz Mustafa kemal Atatürk mahallesi (Narezen mevkii) parke taşı yol ve
kaldırım çalışmalarına 30000 m2 parke taşı 5000 mt bordür taşı yapılmıştır.
. Böl8emiz Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi (taşçı sitesi) Karacaoğlan caddesine 60
m3 beton yol yapllmlştlr.

.Mustafa kemal Atatürk mahallesi festival caddesi ve öksüz caddesi kesiştiği yere
istinat duvarı ve kavşak düzenleme çalışması yapılmıştır.

.Fevziçakmak mahallesi Değirmendere caddesi ve Ali stair caddesi kesiştiği yere
kavşak düzenleme çalışma5ı yapılmıştır.

ı yenifoça mahallelerimizde bulunan kaldırım ve yolların bozulan kısımlarının asfalt
ve parke taşl tamir bakım Ve onarlm çallşmalarl yapılmıştır.
ı yenifoça kabristanlığı girişi üst yolu sıcak asfalt kaplanmıştır.
. Mustafa kemal Atatürk mahallesi yavuzhan caddesi donatım caddesi samyeli ve
sablr sokaklara stabilize yol malzeme serim çallşmaları yapılmıştır.
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.Ali stair caddesi ve İsmet İnönü bulvarında yer alan sahil aydınlatma direkleri bakım
onarım boya tamirat çalışmaları yapılmıştır.

ısahil bandı kıyı yapı elemanları
yapılmıştır.

(anroşman} boya badana bakım onarım çalışmaları

ıyaz sezonu 8e|mesi itibariyle halk plajı ve koylarında yaklaşık olarak 600 adet

plaj
şemsiyesi ve denize iniş merdivenleri tamir baklm temizlik ve onarımları yapılarak
halkın hizmetine sunulmuştur.

ı

plaj alanlarına 12 kamyon plaj kumu ilavesi yapılmıştır.

oAli stair caddesi ve İsmet İnönü bulvarında yer alan sahil bandına 22 adet oturma
bankı 15 adet çöp sepeti konulmuştur.

. Fevziçakmak mahallesi İsmet İnönü bulvarında yer alan yeşil alanlar ite ilgili çiçek
dikimi vb. çalışmalar için gerekli yer zemin hazırlık çalışmaları yapılmıştır.

ı Fevziçakmak mahallesi pazaryeri mevkiine gerekli zemin hazırlığı yapılarak 1 adet
konteynır tuvalet konulmuştur.
o

Fevziçakmak mahallesi Burunucu mevkii (burunucu iskelesi
yapılmıştır.

)

beton tamiratı

. Fevziçakmak mahallesi oruç reis caddesi no:214 adresinde bulunan Foça spor lisesi
boya badana işçilik çalışmaları tarafımızca yapılmıştır.

ı Fevziçakmak mahallesi Burunucu mevkiinde bulunan manolya sokak üzerinde yer
alan plaj bölgesine betondan denize iniş merdivenleri yapılmıştır.

ı Fevziçakmak mahallesi Girne caddesi üzerinde yer alan Fatih camiindeki ses ve
hoparlör sistemi yenilenmiştir.

ı Fevziçakmak mahallesi yasemin sokak ve ebru sokaklarda kaldırım ve yol yapım
çahşmalarlna başlanmlş oIup, çallşmalar tamamlanmıştır.

oFatih mahallesi papağan sokak kenar bordür ve beton yol yapım çalışmaları
tamamlanmlştlr.

oBucak mevkii kadastral yol üzerinde bulunan dere geçişi için beton büz ve bax
çalışmaları yapılmıştır.
oyenifoça fevziçakmak mahallesi has sokak ve Mustafa kemal Atatürk mahallesi tunç
sokak,Plevne caddeleri yol açma ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
o

19 mayıs ve 30 ağustos bayramlarıyla ilgili gerekli temiz|ik düzen ve hazırlık
çalışmaları yapılmıştır

o

kurban bayramı ile İlgili hayvan satlş yeri hazır|ığı ve sonrası temiz|ik çalışmaları
yapılmış olup, hayvan kesim yeri ile ilgili gerekli düzen ve hazırlıklar yapılmıştır.
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.16 temmuz 2019 tarihi itibari ile Foça belediyesi ve Foça açık ceza infaz kurumu ile
yapılan protokol sözleşmesine istinaden Yenifoça Cumhuriyet, Mustafa Kemal
Atatürk, Fevziçakmak ve Fatih mahallelerindeki cadde, bulvar yeşil alan ve
sokaklarda genel temizlik çalışmaları yapılmış oIup,çalışmalar devam etmektedir.

. Mustafa kemal Atatürk mahallesi fula dağı mevkiinde bulunan Atatürk sülhiyeti
bayrak değişimIeri düzenli olarak tarafımızca yapılmıştır.

. Burunucu mevkii plajında beach voleybol düzenlemesi hazırlık çalışmaları
yapllmlştır.
o

ı

yenifoça fen ve temizlik işleri şantiyesinde bulunan hurda ve kayıt dışı araçlar ile ilgili
gerekli çalışmalar yapılmış olup,alandan kaldırılmıştır.

cumhuriyet mahallesi gencelli mevkii ulus caddesi üzerinde yer alan dere
geçişlerine beton bax konulup dere ıslah çalışmaları devam etmektedir.

ı Mustafa kemal Atatürk mahallesi yavuzhan caddesi ile cennet sokak kesiştiği dere
geçişine

lL adel2x2

bax döşenmiştir.

ı Narezen mevkii maliyeciler caddesi yolu üzerinde bulunan yeşil alan çocuk parkına 1
adet çocuk oyun grubu 11 adet spor aleti montajı yapılmış olup, düzenleme
çalışmaları devam etmektedir.
o

Belediyemiz çok amaçlı salon tesisleri bahçesinde yağmur suyu hattı kazı çalışmaları
yapılmış olup, yeni yağmur suyu hattı çekilmiştir,

ı yenifoça belediye meydanındaki Atatürk büstü yeniden düzenlenerek, açılışı
yapılmıştır.

özır

oı_eRax

BüYüKSEHiR BEtEDiYEsl TARAFINDAN ]AP!!AIL|§!E&
99.000 m2 beton parke, 13800 metre beton bordür, 13 kilometre ova ve imar
yolunun dozerle açılması
Moloz ve bahçe atıklarının 4 döküm yerinin 2 ayda bir tesviyesi
18 km ova ve imar yolu asfalt sathı kaplama yapılması

Dokuz adet parkta çocuk oyun grubu yerleştirildi.4 adet parka spor oyun grubu
yerleştirilmesi.
3000 m2 çim yerleşkeye ve yeni plaja serildi.
40 adet ağaç yerleşkeye ve yeni plaja dikildi
Foça içme suyu hattının

%

40 ıtamamlandı.

Yolların her gün süpürge aracı ile tem|zlenmesi.
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FOCA BELEDiYESİ TARAFİNDAN YAP|LAN İSLER:

66 adet toplam 3350 m2 yol, alan, parklara tamirat ve düzenleme amaçlı parke,
karo döşenmesi.
760 m2 yol ve pazaryeri zemin betonu.
15 adet toplam 90 metre beton parke yol engeli.

32 adet beton parke tamiratı.
45 adet büyük parkın temizliği
350 adet ağaç budaması
5 adet büyük

plaj temizliği

Moloz atık aracı ile 19 adet moloz konteynırının düzenli olarak kaldırılması
44 adet cam kumbarası ile cam atıkların toplanması
10 adet İskele tamiratı.
2 adet belediye tuvaletinin iç tadilatı.

Yeniköy kültür evi ve kahvehanesi ön cephelerine 80 m2 taş döşemesi
Yenibağarası Kazancalı parkına 829 m2 çim kumu serilmesi.

Gerenköy 5 tonluk su deposu ve destek yapısı yapıldı.
Gerenköy yol kenarı halk pazarlnln 60 m2 beton dökülerek genişletilmesi yapıldı.
4 adet ilk öğretim ve ana okulu inşai tadilatları için 1700 m2 boya ve diğer tadilat
işleri yapıldı.

Köpek barınağına 473 m2 ve 205 sokağa 367 m2 zemin betonu ve bir fosseptik
yapıldı.

TEMİ zLiK i sı-,rcni
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2019 yılı içinde çöp toplama, sokak temizliği ve moloz alımı çalışmaları diizenli
olarak devam etmiştir. Park bahçe, yeşil aları bakımı, çim biçme ve genel çevre
temizliği çahşmalan yap mışhr. Cadde, sokak , yeşil alanlar ve çocuk oyun

alanlanndaki ağaçlann buüma ve bakım-temizlik çahşmalan yapıldı.
Foça Belediyesi Fen İşteri Müdilrlüğilrnilze bağlı olarak hizmet veren Foça Merkez
Fen İşleri Birirnimizce yıl bolu ti.im bölgelerimizde 15.507,10 ton çöp toplama,
yaklaşık 1200 kamyon çevTe ve bahçe atığı, moloz ve her türlü eski eşya atıklan
toplaİıİnrştır. Siıpiıırge ve genel çevre temizlikler yapılaıak, yaklaşık 720 traktör çevre
moloz ve diğer her tilılü atık eşya toplama temidik çalışması yapılmıştır.
Toplanan çöpler Şantiyemizde bulunan çöp toplama konteynırlarında preslenerek,
İzmir Büyfüşehir Belediyesi tarafindan ahnıp, Harmandalı çöp dökiim sahasına naklı
yapılmıştır. İzmir Büyiilşehir Belediyesinden talep ettiğimiz dozet ile dökiim alanı
diizeltilerek muhtelif yollar açılmış olup, döktirn alaru yollarının güvenli olması
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sağlanmıştır. İlçemiz merkezinde paık, büçe, sokak, cadde iizeri ve mütelif
yerlerdeki ağaç budama, kesme işlemleri çahşmaları yıl boyunca devam etmiştir.
Aynca yaşlı ve yardıma mütaç yatandaşlardarı gelen talep i.izerine bahçe içi budama
çalışmaları ve vatandaşa sepetli araç yardımı yapılmıştır.
2019 yılında yaz aylannda daha yoğun olmak iizere Foça meıkezinde Belediyemizce
ve vatandaştarı gelen talepler iizerine ana yollar, sokaklar, park, büçe, yeşil alarılar,
plaj ve muhtelif açık alanlarda çevre temizliği mıntıka çalışmalan sezon hazırlığı
olarak daha yoğun şekilde yapılmıştır. Özellikle yaz ay|aıına ilçemiz merkeziıde
bulunan park, bahçe yeşil alanlann genel bakrm ve temizliği, çim ekme ve çim biçme
işleri yaz sezonu boyunca yapılmıştır. Krş sonu bahar aylannda yol kenarlan
giizerga}unda ot ilaçlama çalışması ve sinekle mücadele ilaçlama çahşmaları da
yapılmıştır. Yaz sezonwıa hazırlık çalışması olarak ayrıca yol boylaıı beton bordiir
boyama çahşmalan yapılmıştır.
vataııdaşlardan gelen sözlü ve dilekçeli şikayet ve istekler yerlerinde incelenerek
gerekli temizlik çalışmalan yapılmıştır.
kış sezonu hazırlık çalışmaları olarak ekip ve ekipmanlar, malzeme hazrrlık
çalışmalan yapıldı.
İlçemiz genelindeki tatlı su sokak çeşmeleri temizlik ve bakrm çahşmalan yapılmıştır.
İlçemiz girişinde bulunan uğur Mumcu parkın 'da genel temizlik ve bakım çalışması
yapılmışhr. (Budama, bordtir boyama, oyuncakların tamir bakım ve boyama
çalışmalan).
krş mevsiminin başlaması ile birlikte soba kullanımı nedeni ile çıkan kiiıllerin
dökülmesi için, belediyemiz atölyesinde yapılan kül bidonlaıı dağıtım1 yapılmış ve her
giin diiaenli olarak 3 kişilik ekiple kül toplama çalışması yapılmıştır.
İlçemizde her hafta salı gtiııü kurulan semt pazar yei temizliği diizenli olarak
yapılmıştır.
İki vardiye olarak (2 Araç ve 4 kişilik ekip ile) çöp toplama ve dökiim çalışması
devam etınektedir.

İki vardiye olarak (3 kişi gtiırıdiiz, 2

kişi

gece ) sokak süpi.lrme temizlik çalışması

devam etmektedir.
süpüge aracımrz ile sokak süpiirme temizlik çahşması diizenli olarak devam etmiştir.
Meıkezde bulıınan alan ve meydarılan, mütelif sokaklann yıkarıması, konteyner
y*ama çalışmalan yapılmış ve belli aralıklarla diizenli olarak devam etmiştir.
İlçemizde bulunan Hastane, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Hfüiimet Konağı, Okullar,
Camiler, Liman Başkaıılığı, Askeri Birlikler v.s gibi kamu dairelerinin talep ııe isteklerine
yardımcı olunmuştur. ( Çevre atıklannın alrnması, süptirge aracı, aları çalışması gibi).

o
ı
.

YENiFoçA
a
a

Yenifoça bölgemizde Haziran ayı içerisinde biri deniz ve biri kara olmak iDere 2
adet temizlik kampaııyası diizerılenmiştir.
Bölgemizde çöp toplama temizlik işlerine (2+1) 2 giindiJa aracı, 1 gece aracı ile
çöp toplama hizmetlerine devam edilmiştir.
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Bölgemizde bulıınan çöp konteynrrlarının diizenli olarak konteymr yıkama aracı
ile dezenfekıe çahşmalan yapılmıştır. Tamir ve bakım gerektiren konteynırlar
tamiratlan yapılmıştır.
Mustafa Kemal Atatiirk Mahallesi ve Fevzi çakmak mahallesi belirlenen cadde ve
sokaklarda her gtin el süpiirgesi ile cadde ve sokaklar süpiirülme}le olup, diizenli
olarak cadde ve sokaklanmızda süpi.irge aracı çalışmaktadır.
Giinlilk olarak sabah ve akşam olmak üzere plaj temizliği için 1 tıakıör uacı ve 2
personel ile plaj temizliği yapılmıştır.
Haftanın her Çarşamba gi.inü merkezde kurulan semt pazu yei temizliği di.izenli
olarak yapılmıştır.
Bölgemizde bulunan cadde, meydan, sokak, bulvar boş arsa ve arazilerle ilgili
genel temizlik çalışmalan (iş makinası, ot biçme, ağaç budama ve ilaçlama vb.
çalışmalar ) yapı lmıştır.
Bölgemizde çevre çöpleri, moloz ve inşaat artıklan çevre temizlik traktörü ile
alınmıştır. Dtizenli olarak bölgemiz cadde ve sokaklannda çevre alacı ve süpiirge
aracı ile genel temizlik devam etmiştir.
Bölgemizde bulunan Park, bahçe ve yeşil alanlarda periyodik olarak budama,
bakım ve temizlik işleri yapılmıştır.
Vatandaşlardan gelen sözlü ve dilekçeli şikayetler yerlerinde incelenip, gerekli
temizlik çalışmalan yapılmıştır.
Kamu Kurum ve Kuruluşlannda (Kıeş ve Okullar,Cami, Sağlık Ocağı Jandarma
Karakollan) diDenli olarak yeşil alan ot biçme, ağaç budama temizlik işleri
yapılmıştır.
Yaz sezonu öncesi itibariyle kurtuluş caddesi, izmir caddesi, Değirmendere
caddesi, ve cumhuriyet caddesi yol kenar bordürleri badana boya temizlik
çalışmaları yapılmıştır.
Yaz sezonu gelmesi itibari ile Yenifoça merkez plaj ve koylarında kum eleme ve
temizleme makinası ile çalışmalar yapılmıştır.
Yenifoça merkezde bulunan 4 adet tatlı su çeşmesi hattı ve depo temizlikleri
diizenli olarak yapılmışhr.

GERDKöY - ILIPINAR-YENiKÖy-
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köylerde dere temizlikleri yapıldı.
Ilıpınar - yeniköy ve kozbeylide birer adet oyun grubu kuruldu.
Gerenköy Camisine 280m2 laminat parke dOşendi.
Çöp konteynırları dezenfekte edildi.
Gererıköy okulu arkasma 20 tonluk su tankları yapıldı ve depolanarak halkın
hizmetiıe açıldı.
köylerde çewe ve çöp toplama işleri yapıldı.
Gerenköyde bulunan aıazi 5.000m2 'lik krsma çewe temizliği yapılarak yol
diizenlemesi yapıldı.
Park bahçe yeşil alanların temizliği yapıldı. Otlar biçilip ağaç budamaları yapıldı.
Mütarlık birimlerinin bakım ve onanmları yapıldı.
yerel pazara 8 adet ilave yer yapıldı ve tuvalet yapıldı.
İlaçlama işleri dtizenli olarak yapılü.
okullar ve camilerin temizliği yapıldı.
Tath su kaynaklan temizlenmiştir.
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Bağarasın'da bulunan çöp konteynerlerı diizenli olarak konteyner yıkama aracı ile
dezenfekte çalışmalan yapılmıştır. Tamir ve bakım gerektiren konteynerlenn
tamiratlan yapılmıştır.
Bazı sokaklar el süpiirgesi ile süpi.irülüp cadde ve sokaklar süpiirge aracı ile
temizlemektedirler.
semt pazar yeri temizliği dtizenli olarak yapılmıştır.
Park ve bahçe yeşıl alanlarda İş makinası ile ot biçme , ağaç budama , ilaçlama
çalışmalan yapılmıştır.
Tath su çeşme hattı ve depo temizlikleri diDenli olarak yapılmıştır .
Çöp toplama temizlik işleri diiaenli olarak yapılmıştır.

ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
2019

FAALIYET RAPORU

KURULUŞ

Müdiirlüğtimiiz İlçemiz Atatiirk Mahallesi No :1 Adresinde bulunan mülkiyeti
belediyemize ait bh kısmı İlçe halk kütüphanesi olarak kullanılan binada, 1 Müdiir Personel
ile görev yapmaktadır.

AKDENİZ FOKU TANITIM OFİSi
Binada Müdürlüği.imiiz e ait böliim; İlçemizin de ismini aldığı Akdeniz
Fokunun tanıtrlmasrrun yanr sra nesli ti,ikenmekte olan bu canlının korunması ve çewe
bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanması ıımac1 ile oluşturulmuştur. 2019 ylında da
İlgililere ve ilkokul öğrencilerine bilgilendirme çahşmaları devam etmiştir.
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Alrıca İlçemiz Kitap Kulubü
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ve Felsefe Kulubünün toplantıları burada yapılmaktadır.

40

-

|§t,

.

AIOENiZ FOKU KORUMA PROJESi
Belediyemiz ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
birlikte 2016 yılında başlaıan proje 5 yıl olarak planlanmıştır. 2106 yılında Fok mağaralanna
yerleştirilen Foto Kapanlaİln SD kartlarının değişimi 2019 yılı içinde 4 kez yapılmış, alınan

görüntiilerİn bilimsel değerlendirmeleri, ilgili Enstitünün bilim insanları tarafindan yapılmaktadır

wwT TtJRIdYE stJRDt]RtILEBir,İn

xüçiır öLçEKLi BALIKçILIK PRoJEsi

WWF TÜRKİYE (Dünya Doğa Vakfı Türkiye) Tarafindan 2016 yılında başlatılan

düil edilmiş,

İlçemiz Balıkçısının büyük çoğunluğunu oluşturan kıyı balıkçılarımızın
kazancı olan balık stoklarını sürdiirülebilir kılmayı amaçlayan pğenin 2019 yılı içinde 2. Paydaş
toplantısı |9.06.2019 tarihinde 3. Paydaş toplantüsl ise 30.10.2019 tarihinde yapılmıştır. Projenin
7alıştayı 22.0|.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin tiim Foça toplantılarının koordinasyonu
birimimiz tarafından gerçekleştirilmişth.
projeye Foça da

=
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i
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FoçA özEL çEvRE KoRUMA BöLGEsiNDE öxnıvrıi orxizrr, rr,lnir,{rr,aRlN
rr,mireıı,xıvıa,sl vE BALIKçı,x rı,.qr-iyorırniNı KARşI KIRILGANLIKLARJN
»rĞrnr,nıvıinir,ıvrrsi pnoıı si
Dokuz EyIül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitiisü tarafından
yürütülen AB destekli pğede deniz canlılarınrn haritalanması denizel yaşamın korunması ile
sürdürülebilir kılınması hedeflenmektedir. 20l9 yılında yapılan denizel saha çalrşmalarrna nezaret
edilmiş, yapılan toplantıların koordinasyonu sağlanmıştır.

t
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Foçn BELEDlYEsl NETwoRK PLANl

FoçA BEtEDiyEsi süNvrsiı{or ButuNAN suNucuı_AR
Domain controller
Microsoft Windows Server 2012
Sunucusu
Probel Uygulama
Sunucusu
probel Database sunucusu
Avokado muhasebe
yazılımı

R2

Beyazweb

Linux

Microsoft Windows Server 2012
R2

Linux
Microsoft Windows Server 2012
R2

FoçA BEtEDiYEsİ sÜtJvısi],ıor KuttANll.AN YAzltlMLAR
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft office
Trend Micro Office Scan
Personel Giriş Çıkış Sistem Yazıhmı
sinerji
Arvento Araç Takip Programı
Beyazweb Elektronik Belge Yönetim Sistemi
Probel Programı
Avakado Muhasebe Programı
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HUKUK
MİSYONUMUZ

: Yiiriirlfüt€ bulunan ttim yasal meva]atlara bağlı kalarak, yenilikleri
yansıtan
modem luzh ve güveniiiı bir çalışma aınayişı ile to.,-r-rr*
çalışmalanna

menfaatlerini korumak.

vızyoNuMuz : Belediyenin ve bağlı birimlerinin sonınsuz ve objekiif bir biçimde
yiirütebilmesi için yürürtiikteki mevzuatlar doğrultusrrnda her tiirlü lr"trn a-rş.urlrt
hizmetini vermek, hukuki il§ki ve uyuşmazlıklarrBelediyemiz menfaatlerini gözeterek uygun
şekilde çöziimlenmesi için gerekli yasal ti.im işlemleri yapmak.
YETKİ

: 5393 sayılı yasa, 1136 sayrlı yasa ve Başkanlık makamr tarafindan

verilen vekaletname ile görev yapmak.

GÖREV

: Belediye kamu ttizel kişiliğinin tiım hukuksal sorunlarına yüriirltiİteki
yasal mevzuatlara göre vekaletnamedeki sınırlamalar
çerçevesinde çözlimler ğetirmek ve
işlemler yiirühnek.

FAALİYET BiLGİLERİ: Birimirnizin 2019 yıh içerisinde açrlan ve devam etmelite

oları:

Idare mahkemesinde: 50 adet
Vergi matıkemesinde: 4 adet
Hukıık mahkemelerind e; 25 adet
Ceza mahkemelerinde: 35 adet
İcra müdiirlüğiinde : 57 adet dosyası bulıınmaktadır.

Öte yandan Belediye birimlerinin sözlü ve yaz lı göri§ istemlerine ivedilikle cevap

verilmektedir.

44

