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BAYRAM BİLGİN GÖKHAN TUPA DÜZGÜN SEVGİLİ ZAFER BOZİLHAMİ TURAN
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7 185 75
96 260 18.500.800

1.250

0274.950 22,347 14,680

Sosyal Medya Çalıştayı Kapalı Semt Pazarı Açılış Töreni

Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni 14 Şubat Sevgililer Günü

7



532017

Portakal Çiçeği Karnavalı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramıDernek Yöneticilerinin Ziyareti

Anneler Günü Ali Özgentürk 50. Sanat Yılı

2. Uluslararası Kan Film Festivali 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



54 2017

Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm Etkinliği Tekstil Çalışanlarına Ziyaret

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

11. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri Yaşar Kemal Sanat Günleri
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Yeșiloba Toki Spor Tesisi
Yeșilyurt Mahallesi Çok Amaçlı Tesis
Tellidere  Mahallesi Çok Amaçlı Tesis
Emek Mahallesi Çok Amaçlı Tesis
Bakımyurdu Çok Amaçlı Tesis

62 2017

5

3
Yeșilyurt Kapalı Semt Pazarı

Tellidere Mahallesi Kapalı Semt Pazarı

Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı

1
Yeșilyurt Kreși
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7
7 7

6
7 6

Küçük Dikili Mah. Muhtarlık Binası
Ziyapașa Mah. Muhtarlık Binası
Sakarya Mah. Muhtarlık Binası
Bahçelievler Mah. Muhtarlık Binası
Kurtuluș Mah. Muhtarlık Binası

Çaputçu Mah. Muhtarlık Binası



19
7

Hacı Ali Kalakoğlu Camii Tadilatı İșleri

Sucuzade Cenaze Derneğine Pvc Kapı Ve Camekan Alımı (Montaj Dahil) Yapılması

Mirzaçelebi Șeyh Ali Dikkene Türbesinde Tadilat Yapılması İși

Șeyh Hamze Türbesi Tadilat Yapılması

6. Kolordu Mehmetçik Camii Tadilatı İși

Koyuncular Mahallesi Kurban Kesim Alanı Yapıldı

Akkapı Merhum Șeyh İbrahim Türbesi Tadilatı

Kayıșlı Mahallesi Camii Tadilatı

Mıdık Türbe Tadilatı

Karasoku Mahallesi Çarșısı Çatı Tamiratı Yapılması İși

Elektirk Mühendisleri Odasına Restorasyon Ve Tadilat Yapılması İși

Dörtağaç Köyü Elektirk Panosu Korunak Binası İnșaatı Yapılması İși

Kasaplar Odası Çatı Tamiratı Yapılması İși

Havaalanı Çıkıșındaki Binaların Boyasının Yapılması

Büyükdikili Asfalt Șantiyesine Kantar Yapılması

Cemalpașa Mahallesi Muhtarlığı Tadilat İșlerinin Yapılması

Kasaplar Çarșısına Havalnadırma Fanı Takıldı

Kayıșlı Mahallesi Spor Sahasına Tribün Yapılması İși

1 Akkapı Spor Tesisi Havuzuna Tadilat Yapılması

8

28

Cebesoy Ortaokulu
Gazi Ortaokulu
Ömer Haluk Özuçak İlköğretim Okulu
Nuri Zekiye Has Ortaokulu
Manas İlköğretim Okulu
Cumhuriyet Anaokulu
Bahçelievler İlkokulu
Seyhan Rehberlik Ve Araștırma Merkezi
Seyhan Rehberlik Ve Araștırma Merkezi
Karayusuflu İlkokulu Ve Ortaokulu
Karayusuflu İlkokulu
Sakarya Ortaokulu
Kuyumcular Anaokulu
Necatibey İlköğretim Okulu
Nusret Șenay Anaokulu
Yeșiloba İlkokulu
Șakirpașa Anadolu Lisesi
Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi
Selmanbeyli İlköğretim Okulu
Seyhan İlköğretim Okulu
Ümran Ortaokulu
Akkapı Anaokulu
Petrol Ofisi İlkokulu
Seyhan Anaokulu
Süreyya Nihat Oral İlkokulu
Yeșilevler Șehit Duran İlköğretim Okulu
Yalmanlı İlköğretim Okulu
Mümine Hatun Anaokulu
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GÜRSELPAȘA Șeh.Piy.Uzm.Çvș.Hulisi Emre Dilci D. P. (2.738 m2)

Toplam :2.738 m2

BAHÇE (Karataș) Çocuk ve Dinlenme Parkı (2.831 m )²
FINDIKLI (Pozantı) Șht.Jan.Er İsrafil Sezgin Çocuk ve D. P. (1.332 m )²
KARAİSALI Çocuk ve Dinlenme Parkı (2.583 m )²
PINAR Mah. Adana Lions Kulübü Doğa Yașam Parkı (3.391 m )²
EMEK Mah. 3 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı – Spor Tesisi (2.000 m )²

Toplam : 12.137 m2

875
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31
221

Planlama ve koordinasyon birimi ekipler amiri tarafından sevk ve idare edilmektedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün iș
programının, günlük ve haftalık olarak uygulamasının yapılmasını ve takibini, belediyenin diğer birimleri ile en etkin
koordinasyonun sağlanmasını yürüten birimdir.
Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan tesislerin bakım, onarımı, çim biçme, budama, çim tohumu
ekimi, fidan dikimi, bank, çöp kutusu, bayrak direği ve rögar kapağı imalatı, boyama ve temizlik ihtiyaçları ekiplerimiz
tarafından karșılanmıștır.

2017 503.499 m² 229 adet ParkYılında toplam alanı ve ve
nin bakım, onarım, temizlik, budama, çim biçme, sulama vb.140 Spor tesisi

tüm ihtiyaçlarının karșılanmasının sevk idaresi bu birim tarafından yapılmıștır.

503
499 Toplam Alanı



Demir atölyesinde üretimi yapılan bank demirleri, çöpkutuları,
direkler ve tamiratı tamamlanan oyun aletlerinin boyaması,
çocuk ve dinlenme parklarında bank ve çöp kutusu montajı
yapılmıștır.

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan ve503.499 m²
229 adet Park 140 Sporve tesisinin yeșil alanlarında çim biçme
ișlemleri, ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında 30-40 gün, kıș

aylarında 60–70 gün ara ile gerçekleștirilmiștir. Ekiplerimiz
parklarımızdan bașka Seyhan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camii, okul, șehitlik, kamu kurum ve kurulușlarında
çim biçimi yapılmıștır. Ayrıca vatandașlardan gelen dilekçeler doğrultusunda yapılan tespitler sonucunda acil olduğu
görülen boș alanlardada( yılan,böcek vb zararlı barındıran boș araziler) çim biçme ișlemi ve yabani ot temizliği
gerçekleștirilmiștir Bu gibi  alanlar traktör ile sürdürülerek temizlenmiștir. İlimizde bulunan Küçük Dikili ve Șehitduran
Șehitliklerinin bakımı, onarımı, çiçeklendirilmesi ve temizliği düzenli olarak ekiplerimiz tarafından yapılmıștır.

ÇİM BİÇME EKİPLERİ

BOYA VE İNȘAAT EKİBİ

503.499 m² 229 adet Park 140 Spor tesisindeve ve bulunan yetișkin
ağaçlarda,kaldırımlarda bulunan ağaçlarda acil budanması gereken kuru veya
kırılma tehlikesi olan ağaçlarda  budama yapılmıștır. Parklarda çalı guruplarında

ve genç fidanlarda șekil budaması yapılmıștır. Birçok sokak ve kaldırımda ağaç ve çalı gurubu bitkilerde budama
gerçekleștirilmiștir.
Seyhan Belediyesi sınırları içerisinde bulunan camii, okul, șehitlik, kamu kurum ve kurulușu vb alanlarda budama
çalıșması yapılmıștır.

BUDAMA EKİBİ

SULAMA EKİBİ
Park görevlisinin bulunmadığı tesislerde, sulama arazözü yardımıyla
tesislerimizin yeșil alanlarının ve kaldırımlarda bulunan ağaçların su ihtiyacını
karșılamaktadır. Yeni fidan dikim yapılan alanlarda bitkilere arozöz yardımıyla
can suyu verilmektedir.

Bekçi ve görevli bulunmayan parklarda rutin olarak genel temizlik
çalıșmalarını yapmaktadır. bulunmaktadır, her ekip3 Temizlik Ekibi
yaklașık ın temizliğini dönüșümlü olarak yapmaktadır.70 park

TEMİZLİK EKİPLERİ

TOPRAK TESVİYE EKİPLERİ Parkların ihtiyacı olan bitkisel toprağın tașınması,
serilmesi, tesviyesi, fidan ve mevsimlik çiçek
dikimi ve çim ekimini gerçekleștirmiștir. Dikim

ișlemi fidanlık ekibi ile desteklenmektedir. İlimizde bulunan șehitliklere de mevsimlik bitki dikilmiștir.
Çim ekimi, yeni yapılan tesislerde ilk uygulama șeklinde, daha önceden yapılan tesislerde ise yenileme, kıșlık çim
ekimi, kuruyan ve bozulan alanların ıslahı șeklinde gerçekleștirilmiștir. Tesislerimizin çimlendirilmesinde genel olarak
Akdeniz karıșımı (Bermuda sp.+Lollium sp.+Festuca sp.+Poa sp.) ve bilhassa Festuca arundunacea  çim tohumu
kullanılmaktadır. Ayrıca kıș aylarında bazı parklarımıza Lollium ve Festuca sp. çim tohumu ile  ilave ekim yapılmıștır.
Belediyemize ait parklarımızın birçoğunda yazlık ve kıșlık mevsimlik çiçek dikimi yapılmıștır. Mevsimlik çiçek

dikilecek alanlar gübrelenip çapalanarak dikime hazırlanmıș, uygun koșullarda dikim ișlemi gerçekleștirilmiștir. Kıșlık
mevsimlik çiçekler Aralık- Ocak aylarında, yazlık mevsimlik çiçekler Nisan-Mayıs aylarında dikilmektedir.
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Seyhan Belediyesi Hizmet Binası ve Seyhan Belediyesi Kültür Merkezi

Pınar Mah.Engelsiz Parkı

Yeșilyuva Mah. Prof. Dr. Sabahattin Zaim Parkı

Cemalpașa Mah.Gazipașa Bulvarı Çocuk ve Dinlenme Parkı

Kurtuluș Mah. Atatürk Çocuk ve Dinlenme Parkı

Fatih Mah. Fatih Sultan Mehmet Parkı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası

Yeșilyurt Mah. Mavi Bulvar Șehitler  Parkı

Reșatbey Mah. Sanatçılar Parkı

Gülpınar Mah. Çocuk ve Dinlenme Parkı

Gürselpașa Mah. 6 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı

Pınar Mah. Spor Kompleksi

Șehit Duran ve K.Dikili Șehitlikleri

Gürselpașa Mah. 7 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı

Pınar Mah.7 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı

Yenibaraj Mah. Dinlenme Parkı

Tellidere Mah. 2 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı

Meydan Mah. Mehmet Adıgüzel Çocuk ve  Dinlenme Parkı

Ulucami Ziyapașa Dinlenme Parkı

Yeșiloba Mah. 1 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı

Ziyapașa Mah. 2 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı

Çelikle Üretimi Yapılan Bitkiler Tohumla Üretimi Yapılan Bitkiler

Amphelopsis quinqifolia(A.sarmașığı) Acacia cyanophylla (Kıbrıs akasyası)

Hibiscus rosa cinensis (Kırmızı japon gülü) Albizia jülibrissin (Gülibrișim akasya)

Kolonya Çiçeği Bauhinia purpurea (Orkide ağacı)

Pyracantha coccinea (Ateș dikeni) Ceratonia siligua (Keçiboynuzu)

Lonicera tatarica (Beyaz çiçekli hanımeli) Cupressus sempervirens(Servi çam)

Hibiscus rosa cinensis (Küpeli japon gül) Thuja oriantalis  ( Mazı)

Lavandula officinalis (Lavantin) Grevillea robusta (Grevilla)

Euonymus japonicus (Alacalı taflan) Jacaranda mimosifolia (Jagaranda)

Jasminum nudiflorum (Sarı yasemin) Cercis siliguastrum (Erguvan)

Jasminum grandiflorum (Beyaz yasemin) Platanus orientalis (Çınar)

Ficus nitida (İsrail kauçuğu) Schinus molle (Yalancı karabiber)

Bougainvillea glabra (Mor gelin duvağı) Acer spp.(Akça ağaç)

Campsis radicans”flamenco”(Acemborusu) Dalbergia cisso

Juniperus horizontalis (Yayılıcı ardıç) Wachintonia filifera (Palmiye)

Rosa spp. (Ponpon gülü) Pinus pinea(fıstık çamı)

Lantana camara (Çalı mine) Cupressus arizonica(Mavi servi çam)

Nerium oleander  (Zakkum) Fraxinus excelsior (Dișbudak)

Rosemanirus officinale (Acı kekik) Lagerstroemia indica (Pembe dantel ağacı)

TOPLAM=40.000
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Park ve Bahçeler Müdürlüğü içerisinde bulunan atölyelerimiz

160m² kapalı alan ve 495m² yarı kapalı alanda faaliyetlerini

sürdürmektedir. Marangoz, boya ve demir atölyesi olmak

üzere 3 birimden olușmaktadır.

Marangoz Atölyesi: 1319 adet (263,8 metre) dairesel

bank ve bank tahtası imalatı8.044 adet (1.150 adet bank)

yapılmıștır. Ancak imalatı așan ihtiyaçlar satın alma

yöntemiyle karșılanmıștır. 342 yeni bank 30 ayrı parkımıza

takılmıștır. Pek çok bankın tamiratı yapılmıș ve yaptırılmıștır.
626 adet Bank; Okul, Emniyet, Askeriye, Cami, Sağlık

Ocağı, Muhtarlıklar ve talepte bulunan diğer resmi kurumlara

verilmiștir.

İhtiyaçlar doğrultusunda        adet tesiste ahșap oyun145

aletlerinin, kamelyaların, ahșap köprülerin, bankların

çürüyen, kırılan, sökülen, yakılan vb ahșap kısımlarının

değiștirilip tamiratları yapılmıștır.
Parklarda bulunan bekçi kulübelerinin, tuvaletlerin, bazı
muhtarlıkların bakım ve onarımı yapılmıștır.

Demir Atölyesi ve Gezici Atölye Ekibi: 687 adet bank

imalatı yapılmıș 342 adet parklara montajı yapılmıștır. 325

adet çöp kutusu imal edilip, 200 adedi ihtiyaç duyulan

parklarımıza monte edilmiștir. 125 adet Çöp Kutusu; Okul,

Emniyet, Askeriye, Cami, Sağlık Ocağı, Muhtarlıklar ve

talepte bulunan diğer resmi kurumlara verilmiștir.

İhtiyaçlar doğrultusunda parklardaki elektrik panolarına 20

adet kafes yapılmıș,  su sayaçlarına 10 adet sayaç kutusu,

30 adet basketbol potası, 15 adet kale direği, 15 adet demir

ATÖLYELER BİRİM
FAALİYETLERİ

kapı , 55 adet demir șebeke ve 20 adet rögar kapağı
yapılmıș ve yerlerine takılmıștır. 35 adet bayrak direği imal

edilip montajı yapılmıștır. Fıskiye bașlığı ve ayağı, 150 adet

beșik oturağı ve çok sayıda tahterevalli mekanizmaları, dıș

mekan spor aletlerinin pedal, kol vb parçalarının  tamiratları

ve montajları yapılmıștır. Ayrıca 22 adet spor tesisinde fens

telleri tamir edilmiș ve genel bakım yapılmıștır.Parklarımızda

oyun aletleri, çöp kutuları, basket potaları, elektrik panoları
ve bankların tamir ve bakımı yapılmıștır.
Parkların tamamında düzenli olarak kontroller yapılarak arızalı
olan çeșme, su tesisatı, aydınlatma sistemi, tuvalet ve

lavabo sistemleri, basketbol potası, futbol kale direği, kırılan

ve çalınan boru,direk,fıskiyeler ve çalınan salıncaklar

yenilenmiștir. Eskiyen ve çürüyen çöp kutuları onarılmıș veya

değiștirilmiștir. Oyun guruplarında parçalanan kısımlarının
bilye, zincir ve oturakları, kaykayları ve salıncaklar

değiștirilmiștir.
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2016 yılı içerisinde 124 Envanter No'lu Tescilli
Kültür Varlığının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri
Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
onaylanmıș olup, restorasyon çalıșmaları bașlamıștır.

124 Envanter No'lu Yapı

124 Envanter No'lu Yapı

125 Envanter Numaralı Tescilli Kültür Varlığının
Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi kuruldan
onaylanmıș olup, Restorasyon için yaklașık maliyeti
hazırlanmıș, ihale hazırlıkları yapılıyor.

2016 yılı içerisinde 137 Envanter No'lu (Yazarlar

evi) Tescilli Kültür Varlığının Rölöve-Restitüsyon-

Restorasyon projeleri Adana Kültür Varlıklarını Koruma

Bölge Kurulu tarafından onaylanmıș olup, Restorasyon

çalıșmaları bașlamıștır.

137 Envanter No'lu Yapı (Yazarlar Evi)

Vehbi Necip SAVAȘAN Evi; mülk sahipleri ile Seyhan
Belediyesi arasında restorasyon karșılığında 15 yıllığına
Belediyeye kullanım hakkı verilen 98 Envanter Numaralı Tescilli
Kültür varlığının proje ihalesi tamamlanmıș olup, Rölöve-
Restitüsyon-Restorasyon projeleri Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunda onaylanmıș olup Restorasyon için
yaklașık maliyeti hazırlanmıș, ihale hazırlıkları yapılıyor. Adana
Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Bașkanlığı'na proje
uygulama iși için katkı payına bașvurulmuștur

98 Envanter No'lu Yapı
(Vehbi Necip Savaşan Evi)
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2016 yılı içerisinde 139 ada 45 Parselde bulunan 126
Envanter No'lu Tescilli Kültür Varlığının kamulaștırma ișlemi
tamamlanmıș olup, proje ihalesi tamamlanmıș ve Adana Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda projeleri onay beklemektedir.

2016 yılı içerisinde 139 ada 44 Parselde bulunan 126
Envanter No'lu Tescilli Kültür Varlığının kamulaștırma ișlemi
tamamlanmıș olup, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunda projeleri onay beklemektedir.

139 Ada 44 Parsel – 126 Envanter No'lu yapı

174 Envanter No'lu (Nuri Has Pasajı) Tescilli Kültür Varlığının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projeleri Adana Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıș olup Restorasyonu için mal sahipleri ile prensip anlașması yapıldı, protokol
süreci devam etmektedir.

139 Ada 45 Parsel – 126 Envanter No'lu yapı

174 Envanter No'lu yapı –Nuri Has Pasajı
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Av. Turan Arun Sokağı sağlıklaștırma projesi (içerisinde 5 adet Tescilli ve 1 adet Çevresel Değerli Kültür varlığı bulunan)
Çukurova Kalkınma ajansından destek alınmıș olup, 2016 yılı içerisinde 1. Etap olarak yapım iși ihalesi yapılmıș olup, %100'ü
tamamlanmıștır.
Ayrıca sokak üzerinde bulunan 2 adet tescilli yapının kamulaștırılması yapılmıștır. 2. Kısımı kapsamında tescilli yapıların onarımı
yapılacaktır.
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Zihni ALDIRMAZ Evi
Av. Turhan Arun sokak da bulunan Zihni ALDIRMAZ a ait yapı
mal sahibi tarafından Seyhan Belediyesinin kullanımına tahsis
edilmesi için görüșmeler devam etmektedir. Proje ve yaklașık
maliyeti hazırlanmıștır.

AHMET KALFA SOKAK
Ahmet Kalfa Sokak Sokak yenileme alt yapı ve Kent Mobilyaları
projesi ihale edilmiș tamamlanan proje Adana Koruma Kurulu
ile mahallinde gezilerek onların önerileri proje ye eklenmek
üzere çalıșmalar sürdürülmektedir.

İLHAN – TURHAN SELÇUK EVİ
İlhan ve Turhan SELCUK'un yașadığı yapı Seyhan
Belediyesince Karikatür ve Edebiyat evi yapılmak üzere
kamulaștırılmıș, rölöve projeleri tamamlanmıș olup Koruma
Kurulundan onay beklemektedir.

95 ENVANTER NUMARALI YAPI
Restorasyon projeleri yapılmıș olan 95 envanter numaralı
yapının elektrik mekanik projeleri ile yaklașık maliyet hesapları
yaptırılmıș ihale çalıșmalarına bașlanmıștır. Av. Turan Arun
sokak sağlıklaștırması ikinci kısım yapım ișinde restorasyonu
yapılacaktır.

173 ENVANTER NUMARALI YAPI
Restorasyon projeleri yapılmıș olan 173 envanter numaralı
yapının elektrik mekanik projeleri ile yaklașık maliyet hesapları
yaptırılmıș ihale çalıșmalarına bașlanmıștır. Av. Turan Arun
sokak sağlıklaștırması ikinci kısım yapım ișinde restorasyonu
yapılacaktır.
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AKKAPI MAHALLESİ 3182 ADA 8

PARSEL
Seyhan kent merkezi dıșında kırsal mimari
öğesi sayılabilecek tescilli bu yapının
bulunduğu bölgede kültür amaçlı
kullanılması planlanmaktadır. Adana Valiliği
Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Bașkanlığı'na proje çizimi için katkı payına
bașvurulmuștur.

MUSABALLI KONAĞI
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol
kapsamında cephe çatı onarım ihalesi yapılan ișin
25.01.2018 itibarı ile yer teslimi yapılarak yapım ișlemlerine
bașlanmıștır.
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2017 YILI GERÇEKLEŞEN İMAR PLANI ÇALIŞMALARI

1. (2017-1) İlimiz Seyhan İlçesi, Gürselpașa Mahallesi 11278 ada 1 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

2. (2017-2) İlimiz Seyhan İlçesi, Bahçeșehir Mahallesi TR 1522 nolu trafo alanına yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
hazırlanmıștır.

3. (2017-3) İlimiz Seyhan İlçesi, Kocavezir Mahallesi 1375 ada 465 parselde öerilen trafo alanına yönelik Adana Büyükșehir
Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.

4. (2017-4) İlimiz Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 8479 ada 1 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı
1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

5. (2017-5) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșiloba, Onur, Sarıhamzalı, Uçak,
Uçakalanı, Akkapı, Yenidam Mahallerinde 1280 ha alana (5. Etap
1. Kısım)Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000
ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

6. (2017-8) İlimiz Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi TR 398 nolu trafo alanına yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

7. (2017-9) İlimiz Seyhan İlçesi, ReșatbeyMahallesi 1463 ada 77 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

8. (2017-10) İlimiz Seyhan İlçesi, Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi 11157 ada 2 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
hazırlanmıștır.

9. (2017-11) İlimiz Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi 1486 ada 374 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

10. (2017-12) İlimiz Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar Mahallesi 591 ada 3 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

11. (2017-13) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșilyurt Mahallesi 10287 ada 1 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

12. (2017-14) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșiloba Mahallesi 2140-2141-2142-2144-2145 adalara yönelik Adana Büyükșehir
Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.

13. (2017-15) İlimiz Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi 1013 ada 5 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

14. (2017-16) İlimiz Seyhan İlçesi, Kuruköprü Mahallesi 303 ada 75 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

15. (2017-17) İlimiz Seyhan İlçesi, Sarıhuğlar Mahallesi 11411 ada 2 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.
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16. (2017-18) İlimiz Seyhan İlçesi, Reșatbey Mahallesi 1427 ada 51 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

17. (2017-19) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșiloba Mahallesi 1026 ada 4 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

18. (2017-20) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșiloba Mahallesi 12253 ada 1 ve 2 parsellere yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
hazırlanmıștır.

19. (2017-21) İlimiz Seyhan İlçesi, Koza Mahallesi 8563 ada 37ve 38 parsellere yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
hazırlanmıștır.

20. (2017-22) İlimiz Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi 1996 adaya yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı
1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

21. (2017-23) İlimiz Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi 10950 ada 2 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı
1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

22. (2017-24) İlimiz Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi 11177 ada 4 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

23. (2017-25) İlimiz Seyhan İlçesi,Mithatpașa ve Denizli Mahallelerinde plan notlarına yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
hazırlanmıștır.

24. (2017-26) İlimiz Seyhan İlçesi, Meydan,
Yeșilyuva, Hanedan, Kuruköprü, Kocavezir,
Karasoku, Alidede, Beșocak, Sucuzade,
Mirzaçelebi, Gülpınar, Dumlupınar, Dağlıoğlu,
Gülbahçesi Mahalleleri 328 ha alana yönelik
Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı
1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre
hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.

25. (2017-27) İlimiz Seyhan İlçesi, Emek, İstiklal,
Hurmalı, Döșeme, Çınarlı, Kayalıbağ
Mahallelerinde138 ha alana yönelik Adana
Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000
ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre
hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.

26. (2017-28) İlimiz Seyhan İlçesi, Reșatbey Mahallesi 1427 ada 51 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.
27. (2017-29) İlimiz Seyhan İlçesi, Tellidere Mahallesi 2095 ada 7, 8, 9 parsellere yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi
hazırlanmıștır.
28. (2017-30) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșilyurt Mahallesi 830 ada 271 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.
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29. (2017-31) İlimiz Seyhan İlçesisınırları içerisinde, Toroslar Elektrik Dağıtım Șirketi tarafından talep edilen 4 adet trafo
alanlarına yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre
hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

30. (2017-32) İlimiz Seyhan İlçesi, Döșeme Mahallesi 10185 ada 1 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

31. (2017-33) İlimiz Seyhan İlçesi, Mithatpașa Mahallesi 12643 ada 1 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

32. (2017-34) İlimiz Seyhan İlçesi, Döșeme Mahallesi 2211, 4234, 4235, 4236, 4237 adalara yönelik Adana Büyükșehir
Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.

33. (2017-35) İlimiz Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi 11820 ada 2 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

34. (2017-36) İlimiz Seyhan İlçesi, Zeytinli ve Büyükdikili Mahallelerinde yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı
1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

35. (2017-37) İlimiz Seyhan İlçesi, Fatih Mahallesi 11045, 11046, 11047, 11022, 11023, 11024, 11025, 11026, 11027
adalara yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

36. (2017-38) İlimiz Seyhan İlçesi, Sucuzade
Mahallesinde 4 ha alana yönelik Adana
Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000
ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre
hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.

37. (2017-39) İlimiz Seyhan İlçesi, Pınar ve Fatih Mahallelerinde plan notlarına yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

38. (2017-42) İlimiz Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 4443 ada 92 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

39. (2017-43) İlimiz Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 12264 ada 1 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

40. (2017-44) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșiloba, Onur,
Sarıhamzalı, Uçak, Uçakalanı, Akkapı, Yenidam
Mahallerinde 1280 ha alana (5. Etap 2. Kısım)
yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına
göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Teklifi hazırlanmıștır.
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41. (2017-45) İlimiz Seyhan İlçesi, İkibinevler
Mahallesine kentsel dönüșüm alanı sınırı dıșında
kalan alana yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi
tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım
İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

42. (2017-46) İlimiz Seyhan İlçesi, Barbaros ve Bey Mahallelerinde 48 ha Kentsel Dönüșüm ve Gelișim Proje Alanına yönelik
Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

43. (2017-47) İlimiz Seyhan İlçesi, Çınarlı Mahallesi 6494 ada 13 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

44. (2017-48) İlimiz Seyhan İlçesi, Yeșiloba Mahallesi 1025 ada 75 parsel, 12767 ada 1 parsel, 12768 ada 1 parsele yönelik
Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

45. (2017-50) İlimiz Seyhan İlçesi, Döșeme Mahallesi 3825 ada 7 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına göre hazırlanan1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.

46. (2017-51) İlimiz Seyhan İlçesi, Döșeme Mahallesi 1882 ada 602 parsele yönelik Adana Büyükșehir Belediyesi tarafından
onaylı 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına görehazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi hazırlanmıștır.
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99 nolu uygulama Küçükdikili mahallesi 34 hektarlık alanda tescil olmuștur.

80 nolu uygulama Küçükdikili mahallesi 27 hektarlık alanda tescil olmuștur.

96 nolu uygulama mithatpașa mahallesi 35 hektarlık alanda büyükșehirde…

71-2 nolu uygulama fatih mahallesi 25 hektarlık alanda kontrol așamasında…

98 nolu uygulama Küçükdikili mahallesi 45 hektarlık alanda
kadastro müdürlüğünde iken durdu. Plan iptali

29 nolu uygulama döșeme mah. 4 hektarlık alanda plan yapılıyor.

89 nolu uygulama kurtuluș mah. 3 hektarlık alanda kadastroda.

104 nolu uygulama zeytinli mah. 47 hektarlık alanda uygulama askıda devam ediyor.

78 nolu uygulama 50 hektarlık alan tapuda tescil de.

79 nolu uygulama 29 hektarlık büyükșehirde kontrolde.

68 nolu uygulama 37 hektarlık alanda büyükșehire gönderildi.

75 nolu uygulama için 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlar yapıldı.

102 nolu sümer 102 Ha alanda uygulama askıda

100 nolu uygulama 24 Ha Alanda dikili tescil oldu

88 nolu söğütlü 37 Ha alanda plan bekliyor

83 nolu büyükdikili 31 Ha alanda plan bekliyor

71-1 Nolu Uygulama 20 Ha alanda uygulaması yapılıyor

71-4 Nolu Uygulama 25 Ha alanda yapılıyor.

91-1 nolu ve 91-2 pınar mah. 18 Ha alanda plan bekliyor

68 nolu kanalüstü döșeme mah 71 Ha alanda uygulama çalıșması yapılıyor

55 Nolu Uygulama 30 Ha alanda 1/1000'lk plan bekliyor

Kısmi 33 Uygulama 1 Ha Alanda tescil oldu

101 Nolu 30 Ha Alanda Büyükșehirde kontrol ediliyor

90 Nolu 70 Ha alanda kontrol ediliyor

Mania 4. Etap 300 Ha alanda onaylandı,

Mania 5. Etap 100 Ha alanda sivil havacılıkta
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2017 YILI İÇERİSİNDE
HİSSE SATIȘLARINDAN 10.914.661,02 TL.
(on milyon dokuz yüz on dört bin altıyüz atmıș bir lira iki kuruș)

GELİR ELDE EDİLMİȘTİR.

Bu satıșlar, Seyhan Belediyesi adına kayıtlı
hisselerine hissedar vatandașların 3194 sayılı
İmar Kanunun 17. maddesi gereğince talebi
üzerine satılmıștır. 10 914.661.02

milyon
.
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Kiraya Verilen Tașınmazlar
2017 YILI İÇERİSİNDE KİRAYA VERİLEN TAȘINMAZLARDAN 111,700.00 TL GELİR ELDE EDİLMİȘTİR

(yüz on birbin yediyüz lira)

2017 Yılında Arsa Satıș  İhalesi Yapılan Tașınmazlarımız

2017 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ARSA SATIȘ İHALELERİNDEN
(yetmiș dört milyon ikiyüz yetmiș dörtbin üçyüzon sekiz lira)
74,274,318.00 TL GELİR ELDE EDİLMİȘTİR
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2017 Yılında Satıș İhalesi Yapılan Meskenler
2017 YILI İÇERİSİNDE İHALE YOLUYLA SATILAN MESKENLERDEN

(bir milyon yüz doksanüçbin sekizyüzelli lira)
GELİR ELDE EDİLMİȘTİR1.193.850,00 TL

2017 Yılında Belediyenin Verdiği Tahsis
1.  Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.09.2017 tarih ve 82 sayılı kararı ile Șakirpașa Mahallesi 9720 ada parsel no 28 olan,
1,320.00 m2 yüzölçümlüa tașınmazın Kültürevi yaptırmak üzere șakirpașa Mehmet Demir Cemevi Kültür Eğitim ve Sosyal
Yardımlașma Derneği adına 30 yıllığına tahsis edilmiștir.
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5393 Sayılı Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddeleri ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların dönüștürülmesi hakkında kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Seyhan Belediyesi Kentsel
Dönüșüm Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıșma usul ve esasları doğrultusunda;

1. Seyhan Belediyesi Mestanzade – Șehitduran ve Yenibey (Kısmi)
Mahallelerin de 08.05.2015 tarihinde Kentsel Dönüșüm için
Meclis Kararı alınmıștır. 5393 sayılı kanunun 73.maddesi
kapsamında kentsel dönüșüm alanı için, Adana Büyükșehir
Belediyesinin 10.11.2015  Meclis Kararı ile yetki alınmıș olup
Bakanlar Kurulu kararı için Çevre ve Șehircilik Bakanlığına talepte
bulunulmuștur.Bölgenin zemin etüt çalıșmaları tamamlanmıș olup
17.02.2016 tarihinde ihalesi yapıldı.Halihazır harita yapım
çalıșmaları bitti.Bina değerleme ișlemleri tamamlandı.Mimariavan
ve tasarım, vaziyet projeleri tamamlandı.Vaziyet planına uygun
maket yapımı gerçekleșmiștir.Uygulama projesi ihalesi yapılmıș
olup, iș devam etmektedir. 17/09/2017 tarihinde vatandaș
görüșmelerine bașlanılmıștır. Görüșmeler devam etmektedir.
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2. Seyhan Belediyesi Sucuzade Mahallesi (Kısmi) 13 Ha alanda 04.09.2015  tarihinde Kentsel Dönüșüm için Meclis Kararı alınmıștır.
Adana Büyükșehir Belediyesi Meclisine 29.09.2015 tarihinde bașvuru yapılmıș olup, kentsel dönüșümün sınırının ilan edilmesi ve
Seyhan Belediyesine yetki vermesi için müracaat edilmiș olup, 23.02.2016 tarihinde ihalesi yapıldı. Halihazır haritalar , değerleme
föyleri,mimari tasarım ve avan projeleri ve vaziyet projeleri tamamlandı. 11.08.2017 tarihinde Adana Büyükșehir Belediye Meclisinin
315 sayılı kararı ile Kentsel Dönüșüm sınırı iptal edilmiștir.

SUCUZADE MAH. VAZİYET PLANI

3. Seyhan Belediyesi Döșeme Mahallesi (Kısmi)  29.4 Ha alanda 08.05.2015 tarihinde Kentsel Dönüșüm Meclis Kararı alınmıștır.
5393 sayılı kanunun 73.maddesi kapsamında kentsel dönüșüm alanı için, Adana Büyükșehir Belediyesinin 08.09.2015  Meclis Kararı
ile yetki alınmıș olup Bakanlar Kurulu kararı için Çevre ve Șehircilik Bakanlığına talepte bulunulmuștur. Bakanlık kararı çıkmıștır.
Halihazır haritalar hazırlandı. Değerleme ișlemleri bitirildi.Vaziyet planı ve mimari avan projeler bitirildi. Fizibilite çalıșmalarına
bașlanılmıștır.
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4.  Seyhan Belediyesi Barbaros ve Bey Mahalleleri  50 Ha Kentsel Dönüșüm projesi için Seyhan Belediyesi  19.10.2009 tarihinde
Meclis Kararı alınmıș olup,  Belediye Bașkanına Kentsel Dönüșüm kararı yetkisini vermiștir.Ön Protokol için 04.01.2015 tarihinde
TOKİ' ye müracaat edilmiș, Toplu Konut İdaresi Bașkanlığı ile 2016 yılında protokol imzalanmıștır. Vatandaș görüșmeleri yapılmıș
olup, muvafakat senetleri imzalanmaya devam ediliyor. Uygulama projesi ihalesi yapılmıștır.
Mimari,statik.elektrik,makine,tesisat,peyzaj projeleri bitmiș olup, kontrol așamasındadır. 2018 yılı Nisan ayında inșaatlar için TOKİ
ihale yapacaktır.

5) Bakanlar Kurulu Kararının  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüștürülmesi hakkındaki kanun kapsamında İlçemiz
İsmetpașamah. 19 Ha alan, 01.12.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak  Afet Riskli Alan ilan edilmiștir. Riskli alana ait projeler
Belediyemize teslim edilmiș olup, planların onayı için projeler  Çevre ve Șehircilik Bakanlığına gönderilmiștir. Bakanlıktan planlar ile ilgili
onay beklenmektedir. Onaylanmasına mukabil vaziyet planı ve fizibilite çalıșmalarına geçilecektir.

2017 93



6. 5393 sayılı kanunun 73.maddesi kapsamında Barıș mah. 2. Etap kentsel dönüșüm projesi için 15.02.2012 tarihinde TOKİ ile ön
protokol yapılmıș, Toplu Konut İdaresi ile projeler üzerinde çalıșmalar devam etmektedir. Projenin güncellenmesi ihalesi yapılmıș.
Değerleme ve mimari projeler tamamlanmıștır. Fizibilite hesabına geçilmiștir. Ana protokol için TOKİ'ye müracaat edilmiștir.

7. Hürriyet mah. 20 hektar alanda 02.03.2016 tarih ve 5393/73 sayılı kanun kapsamında Seyhan Belediyesince Meclis kararı
alınmıștır. Adana Büyükșehir Belediyesin 'den 26.05.2016 tarihi ile yetki devri kararı alınmıștır. 2016 yılında ihalesi yapılmıștır. Zemin
etüdü, Halihazır haritası, Değerleme çalıșmaları yapıldı.TOKİ ile ön protokol yapıldı.Mimari tasarım için çalıșmalar devam ediyor.

HÜRRİYET MAH. UYDU FOTOĞRAFIHÜRRİYET MAH. UYDU FOTOĞRAFI
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8. Bakanlar Kurulunun 2013/5293 Sayılı Kararının 6306 sayılı Afet Riskli altındaki alanların dönüștürülmesi hakkındaki kanun
kapsamında, İkibinevler Mahallesinde (kısmen) 30 ha alan, 12/10/2013 Tarih ve 28793 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak afet riskli
alan ilan edilmiștir.İkibinevler Mahallesinde (kısmen) 30 ha alanda yapılacak çalıșmalar ile ilgili olarak Adana Büyükșehir Belediyesi ile
birlikte projelerin hazırlanması,uygulanması gerektiği takdirde protokol imzalanması için Belediye Bașkanına yetki verilmesi için
Seyhan Belediye Meclisinin 08.01.2016 tarih,11 sayılı kararı alınmıștır.Yapılacak çalıșmalarla ilgili olarak 18.08.2017 tarihinde ihalesi
yapıldı. Halihazır haritaların güncellenmesi ve bina değerleme ișlemleri tamamlandı. Mimari tasarım için çalıșmalar devam ediyor.

2000 EVLER MAHALLESİ (KISMİ)30 HA UYDU FOTOGRAFI

9. Ahmet Remzi Yüreğir mah. 83 Hektarlık alan Büyükșehir Belediye Meclis Kararındaki sınır değișikliği nedeniyle söz konusu
mahallenin yetkisi Büyükșehir Belediyesine geçmiștir.

AHMET REMZİ YÜREĞİR MAH. UYDU FOTOĞRAFI

10. Seyhan Belediyesi Barbaros – Yenibey ve Bey (Kısmi) 48,40 Ha'lık Mahallelerin de 03.01.2017 tarihinde Kentsel Dönüșüm için
Meclis Kararı alınmıștır. 5393 sayılı kanunun 73.maddesi kapsamında kentsel dönüșüm alanı için, Adana Büyükșehir Belediyesinin
09.02.2017  Meclis Kararı ile yetki alınmıș olup Bakanlar Kurulu kararının çıkartılması için Çevre ve Șehircilik Bakanlığına talepte
bulunulmuștur. Alanda değerleme,vatandaș anketlerinin yapılması,fizibilite,kentseltasarım,mimariavan projelerinin hazırlanması için
ihale çalıșmalarına bașlanacaktır.
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9
Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında 2017 yılı mevzuata aykırı olarak yapıldığı tespit edilen  binalar
hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunun 32.maddesi gereğince durdurulan inșaat sayısı 68 adet, bu yapılardan
mevzuata uygun hale getirilen yapı sayısı ise 18 adet olmuștur. 22 adet bina 3194 sayılı İmar Kanunun 32

ve 42 maddeleri gereği encümen kararları alınarak idari para cezası yazılıp1.838.189,98 TL
mevzuata uygun hale getirilmiștir

Yapımı tamamlanmamıș temel, kalıp duvar așamasındaki
yapılardan 29 adeti  belediyemiz  ekipleri ve ilgilisi tarafından
mevzuata uygun hale getirilmiștir.
Belediyemize gelen ihbar ve șikayetler üzerine 3194 sayılı
İmar Kanunun 39. Maddesi gereği 27 adet yıkılacak
derecede tehlikeli ve riskli bina ilgili mevzuat gereğince
idaremiz olanaklarıyla yıkılmıștır.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce kamulaștırma ișlemleri
tamamlanmıș Kent Meydanı projesi kapsamında ve İlçenin
diğer semtlerinde 256 adet yapının tahliyesi yapılarak yıkım
ișlemleri gerçekleștirilmiștir.
Ayrıca 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18. Maddesine
muhalefetten 25 adet yapıyla ilgili yasal ișlemler bașlatılmıș
olup, 20 adedi belediyemiz olanaklarıyla yıkımı
gerçekleștirilmiștir.
6306 Sayılı Kentsel Dönüșüm Kanunu gereği Çevre ve
Șehircilik Bakanlığı tarafından riskli yapı ilan edilen 58 adet
binanın yıkımı ve tahliyesi hususunda gerekli tebligatlar
yapılarak 56 adet yapının tahliyeleri sağlanmıș, yapılan
tebligatlar sonucu tahliyesi yapılmayan 56 adet riskli yapının
Seyhan Kaymakamlığı koordinasyonunda belediyemiz ve
güvenlik güçleri tarafından        tahliyesi yaptırılarak yıkım
ișlemleri yaptırılmıștır.
51 adet yapı hakkında yıkım izni düzenlenmiș, bu yapıların
can ve mal emniyeti alınarak yıktırılması sağlanmıștır.
56 adet  riskli binanın yıkıldığı tespit edilerek bunlarla ilgili
Yanan-Yıkılan Formu düzenlenmiș tir.
Fenni Sıhhi ve Belediye hizmetleri yönünden incelenmesi
istenilen Av bayileri, eczane, derneklerle ilgili 45 adet yapının
uygunluğu yerinde incelenmiș olup, bunlarla ilgili uygunluk
belgesidüzenlenmiștir.
3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 11.madde gereği
2004 yılından önce yapılmıș yapılara alt yapı hizmetlerinin
götürüldüğünün tespitiyle ilgili 225 adet bașvuru yapılmıș
olup, bunlarla ilgili gerekli tespit ve incelemeler yapılarak
dosyaları düzenlenmiș, uygunluğu görülen yapılarla ilgili
belge düzenlenmiștir.
116 adet ruhsatlı inșaatın fen icaplarına uygun
yapılmadığının mahallinde tespiti yapılmıștır.
Belediyemiz sınırları içerisinde kalan cadde ve sokaklarda
kaldırım üzerlerinde veya arsa, arazi
Üzerlerini geçici olarak ișgal edenler hakkında 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Yasası gereği günlük ișgaliye tutanakları
tanzim edilerek ișgal harçlarının tahsil edilmesi hususları Mali
hizmetler Müdürlüğüne bildirilmiștir.

10
Belediye hizmet alanı dahilinde bulunan mevcut yapılarınasansörlerinin yıllık periyodik bakımlarının kontrolü yetki protokolü yapmıș
olduğumuz Makine Mühendisleri Odası aracılığı ile yapılması sağlanmıștır. Makine  Mühendisleri Odasının kontrolleri sonucunda
eksiklikleri bulunan tehlikeli asansörlere tebligatlar yapılmıș ve yasal süre verilmiș olup. Bu süre zarfında eksikleri giderilmeyen
asansörler müdürlüğümüzce mühürlenerek faaliyetleri engellenmiștir.
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Büromuzda kurumumuzca ihtiyaç duyulan kentsel dönüșüm, kentsel gelișim projeleri, kent meydanı,  spor tesisi, kültürel tesis,
çeșitli bina tadilatları, seymer binası, taziye evi, emekliler lokali, semt pazarları, üretici pazarı, nikâh salonu, kreș ve çocuk gündüz
bakım evi projelerinin mimari, peyzaj, statik, elektrik ve mekanik projeleri ve bu projelere ilișkin, üç boyutlu görseller ile metraj ve
keșifleri hazırlanmaktadır. Projelerin bir kısmı ise proje hizmet alımı yöntemi ile özel firmalara yaptırılmaktadır.

Çizelge: 2017 yılı içerisinde yapılan faaliyetlere ilișkin veriler

Müdürlüğümüzün 2017 yılında hazırlamıș olduğu proje faaliyetlerimize ilișkin bazı görseller așağıda sunulmuștur.

Sarıhamzalı Mah. Kentsel Gelișim Projesi (ișçi konutları) üç boyutlu görselleri

Demetevler Mah. Spor Tesisi Peyzaj Projesi Narlıca Mah. Seymer ve Tahsilat Șubesi Projesi
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Mithatpașa – Gazipașa – (Kıyıboyu Cad.)Bahçeșehir Mah. Kapalı Semt Pazarı Projesi Kanal Üstü Semt Pazarı Projesi

Yeșilyurt Mah. Semt Pazarı ve Çok Amaçlı Salon ProjesiEmek Mah. Semt Pazarı Projesi

Yașar Kemal Kültür Merkezi Nikâh Salonu Projesi iç mekân görselleri

Yeșilyurt Mah. Kreș Projesi üç boyutlu görselleri

Kurum içive dıșı tüm yazıșmalar, müdürlüğümüz adına gelen evrakların kayıt giriș ve çıkıșları yapılmakta ve arșivlenmektedir.

Mutemetlik – Sekreterya Birimi:

Çizelge 2017 Gelen ve giden evrak sayısı
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Kültür merkezi Yönelik hizmetlerimiz:
Belediyemiz kültür merkezinde 2017 yılında Kültür Müdürlüğümüz olarak 95
tane toplantı, etkinlik ve konser organizasyonu gerçekleștirilmiș olup 68 ayrı
etkinlikte de salonlarımızı tahsise açmıș durumdayız, kültürel alanda yapılan bu
etkinlik ve organizasyonlarla șehrimizin kültürel etkinliklerine katkı sağlanmıștır.68

Açık Hava Sinamaları 11.08.2017
Adana Cımcılık Festivali 02.09.2017
Sadık Gürbüz Konseri 10.10.2017
Yașar Kemal Anma Etkinliği 06.10.2017
Belediyelerde Yolsuzluk ve Yozlașma (Konferans) 14.11.2017
Ali Poyraz Oğlu Tiyatrosu Ödünç Yașamlar 25.10.2017
Fettah Can Konseri 28.10.2017
Levent Gültekin (Konferans) 18.11.2017
Posta (Tiyatro Oyunu) 19.11.2017
Çanakkale 1915 (Malzeme Müzesi) 14.11.2017-26.11.2017
Demokrasi Söyleșileri 26.11.2017
Kadına Karșı Șiddete Karșı Mücadele (Konferans) 23.11.2017
Sadık Gültekin (Yeni Sınav Sistemi Doğru Tercih Seminer) 12.12.2017
Can Kırıkları (Tiyatro Oyunu) 11.12.2017
Nurettin Rençber (Konseri) 24.12.2017
Barıș Atay (Sadece Diktatör) Tiyatro Oyunu 20.12.2017
Pandora Band 90'lar Konseri 7.01.2018
Harfi Yeterlidir (Tiyatro Oyunu) 21.12.2017
Haziranda Ölmek Zor (Gürsel Fırat İle Doğaçlama) 09.07.207
Yerelden Genele Sempozyum 24.12.2017
Yer Bakır (Konser) 05.07.2017
Sevgili Arsız Ölüm Dimitri (Tiyatro) 10.01.2018
Nazım Usta (Resim Sergisi) 16.01.2018
Mega Band Pazar Konserleri 19.01.2018
YGS-LYS Tercihleri 12.07.2017-26.07.2017
Madımak Anma Etkinliği 30.06.2017
Mavi Balık Karneni Al Gel 13.06.2017
Edebiyat Akșamları 24,25,26.05.2017
Yılmaz Güney(Belgesel) Erdoğan Emir (Konser) 30.04.2017
Mehmet Erdem (Konser) 19.05.2017
Dar Ağacı (Konferans) 06.05.2017
Gölgesinde Çınarın Ağlasun Ayșafağı (Oyun) 01.05.2017
Saman Sarısı (Tiyatral Söyleși) 22.04.2017
Los Amigos Latin Orchestra Cuba (Dans Show) 29.04.2017
23 Nisan Atatürk ve Çocuk Sevgisi (Resim Yarıșması) 20.04.2017

YAȘAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
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Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerimiz (SEYMER)'ler
yerel kültürün yașatılması, el sanatlarının geliștirilmesi ve özellikle göçle gelen nüfusun iș konusunda
bilgi ve becerilerinin artırılması, sosyal hayatta iș sahibi olmaları konusunda önemli faaliyetlere imza
atmıștır. Bu yönüyle SEYMER' ler “Eğitim ve Üretim Merkezleri” haline gelmiș binlerce vatandașımıza
mesleki eğitim kursları açarak, onların meslek sahibi olmalarını sağlamıștır. Bu vesileyle kültürümüzün
yeniden canlanması, hayat bulması sağlanmıș vatandașlarımız da kendi becerilerini geliștirmek
suretiyle kendilerine yeni iș ve istihdam alanları olușturmușlardır.
SEYMER hizmetinin temel amacı; bireyi kültürel anlamda daha donanımlı hale getirmek, becerilerini
üst seviyeye çıkartmak ve kent kültürüne kısa sürede adapte etmek ve rehabilitasyon sürecini
bașarıyla tamamlamaktır.
Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerimiz (SEYMER) de ücretsiz olarak; Seramik, Çini, Cam,
Porselen, Hazır Giyim, Mefrușat, Yabancı Dil (İngilizce-Almanca-Arapça-Osmanlıca ), El Sanatları,
Resim, Bilgisayar, Makine Nakıșı, Diksiyon, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Trikotaj, Kuaförlük, Yetișkin
Okuma-Yazma,Halı-Kilim Dokumacılığı, Așçılık, Step ve Aerobik(Spor Kursları), Kurdele Nakıșı, Hasta
Kabul İșlemleri, Bağlama, Muhasebe Uygulamalı Girișimcilik, Hat Sanatı, Ebru Sanatı, Satranç, Gitar,
Kırkyama, TEOG Kursları(Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe), YGS gibi birçok alanda eğitim
verilmektedir.
Bu sebeple binlerce insan hem el becerilerini geliștirmiș, meslek sahibi olmuș hem de üretici
durumuna getirilmiștir.

1- Kültür Merkezi -SEYMER
2-Tellidere-SEYMER
3-Küçükdikili-SEYMER
4- İboosman-SEYMER
5- Șakirpașa -SEYMER

(2016 yılı sonunda faaliyete bașlamıștır.)
6- Mehmet Akif Ersoy-SEYMER

2017 yılı içerisinde toplam 6.500 kișiye sertifika verilmiștir.

Müdürlüğümüze Bağlı, 12 SEYMER bulunmaktadır.

7- Ahmet Cevdet Yağ-SEYMER
8-Gülpınar- SEYMER
9-2000 Evler-SEYMER
10-Yenibey-SEYMER
11-Denizli Narlıca -SEYMER

(Ahmet Remzi Yüreğir SEYMER'in ismi değiștirilmiștir.)
12-Emek-SEYMER (2017 yılında faaliyete bașlamıștır.)

12
6.500

12
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Halk Oyunları Topluluğu
Gösteri sanatlarının vazgeçilmez unsuru olan halk oyunları folklorik kültürümüzün tanıtılması ve
geliștirilmesine önemli katkılar sağlamıștır. Zengin repertuarıyla kamuoyunda büyük ilgi gören,
organizasyonların vazgeçilmezi haline gelen topluluğumuz, geçmișle günümüzü birleștiren önemli
motifler içermektedir.
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Engell!lere Med!kal Yardımlar

160
Engelli, Spastik Engelli ve muhtaç vatandașlara 120 adet akülü 30 adet manuel ve 10 adet Spastik Engelli olmak üzere toplamda
160 adet tekerlekli sandalye yardımı yapılmıștır. Yatağa bağımlı 10hasta vatandașımıza 10 adet hasta karyolası, Yatalak hastalara
5.000 adet Hasta bezi,Hasta Yürüteç (wolker) 50 adet, Görme Engelli vatandașlara 100 adet baston verilmiștir

Müdürlüğümüz hizmet alımı yoluyla yapmıș olduğu
yemek yardımı yardıma muhtaç vatandașlarımıza
dağıtılarak ekonomik bir katkı sağlanmakta ve
vatandașlarımızın dertlerine ortak olunmaktadır.
Sıcak yemek yardımı hizmetimiz 2017 yılında
toplam 80.075 vatandașımıza ulașmıștır.

80
075

Muhtaç vatandașlarımıza hizmet vermek amacıyla Müdürlüğümüz bünyesinde İboosmanve Bakımyurdu olmak üzere iki adet
çamașır yıkama merkezi faaliyet göstermektedir.
Çamașır Yıkama Merkezlerimiz dar gelirli vatandașlarımızın yanı sıra öğrencilerimiz de hizmet almaktadır. Verilen hizmet ile
vatandașlarımızın bütçesine ekonomik bir katkı sağlayan merkezlerimiz aynı zamanda vatandașlarımızın yașam kalitesinin
yükselmesine de etkide bulunmaktadır.

İboosmanÇamașır Yıkama
Merkezimizde ve Bakımyurdu
Çamașır Yıkama Merkezimizde
2017 yılında toplam 6815makine
yıkama yapılarak 6566 muhtaç
vatandașımıza hizmet verilmiștir.

6
566

Hayırsever vatandașlarımızın Belediyemize bağıșladıkları giysi ve ev eșyalarını, ihtiyaç
sahibi vatandașlarımıza ulaștırmakta bir köprü vazifesi gören Paylașım
Dükkanımızda2017 yılında toplam 14561 adet kıyafet ve ev eșyası 9395 ihtiyaç sahibi
vatandașımıza ulaștırılarak destek olunmuș ve olunmaya da devam etmektedir.

14.561
adet kıyafet ve ev eșyası 9395 ihtiyaç
sahibi vatandașımıza ulaștırılılmıștır.
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İșyeri Açma ve Çalıșma
Ruhsat Sayısı

15%

11%

74%

Sıhhi İșletme

Umuma Açık İsth. ve
Eğl. Yeri

Gayri Sıhhi İșletme

Ruhsat
Müdürlüğümüz 2017 yılında 4479 adet iç ve
dıș yazıșma yapılmıștır. İç ve dıș yazıșmalar
zamanında yapılmakta, 4982 sayılı Bilgi
Edinme Yasası doğrultusunda yazılı
dilekçelere süresini așmaksızın cevap
verilmektedir. Sıhhi İșyeri ruhsatı için
946adet, Gayri Sıhhi İșyeri ruhsatı için 194
adet, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri
İșletme ruhsatı için143 adet ruhsat belgesi
düzenlenmiștir.
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Müdürlüğümüz alt birimlerinden olan Sağlık
BirimiBelediyemizbünyesinde çalıșan 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa tabi memur ve 4857 sayılı İș Kanunu
kapsamında çalıșan tüm personelin İș Sağlığı ve güvenliği
kapsamında periyodik muayenelerini ile birinci basamak
muayenelerini yapılmıș olup, SEYMER'lerde ve Belediyemiz
personeline yönelik sağlık üzerine paneller düzenlenerek
halkımızın bilinçlenmesi sağlanmaktadır.Gelir durumu düșük
olan diyaliz hastalarının sorunsuz ve süreklilik esaslı tedavilerine devam edebilmeleri için ücretsiz olarak
Devlet Hastanelerine naklinin yapılması ișlemleri Müdürlüğümüz Sağlık Birimi tarafından
gerçekleștirilmektedir.
Ayrıca SEYMER'lerimiz bünyesinde bulunan așçılık kurslarında kursiyerlere yönelik gıda hijyeni ve sanitasyonu
konularında eğitimler verilerek, daha bilinçli ve donanımlı kursiyerler yetiștirilmesine yardımcı
olunmaktadır.İlçe sınırlarımızdaki gıda üreten, satan ve toplu tüketim faaliyeti gösteren ișletmelere yönelik
olarak ta Gıda Kontrolü ve Bilgilendirme çalıșmaları yapılmakta olup, bu ișletmelerde yapılan kontroller ile
halkımızın daha sağlıklı ve temiz gıdalar tüketmesi amaçlanmaktadır. Gıda ile ilgili șikâyetleri ulaștıktan en
kısa süre içerisinde değerlendirerek sorunun çözümüne odaklı çalıșmalar yapmakta ve bu çalıșmaları ilgili
kurum ve kurulușlar ile paylașmaktadır.
Ayrıca 2018 yılında açılmasını planlanan Ağız ve Diș Sağlığı Merkezimizin tüm alet ve ekipmanları alınmıș
olup, cihazların kurulumu tamamlanma așamasındadır.İlçe sınırlarımız içinde yer alan çoçuklarımızın; ağız ve
diș sağlığı muayenesi ve tedavisi ücretsiz olarak yapılacak olup, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ağız
hijyeni, doğru ve yeterli diș fırçalama ve sağlıklı beslenme eğitimleri verilecektir.

Sağlık Birimi Çalıșmaları Sağlık B!r!m!Faal!yetler!

Müdürlüğümüz alt birimlerinden olan Veteriner Birimince Kurban bayramlarında kaçak kesimleri önlemek ve
daha hijyenik ortamlarda kurban kesimini ve satıșını sağlamak üzere her yıl hayvan kesim ve satıș yerleri
düzenlenmekte ve ayrıca kurban kesimi konusunda eğitimler verilmektedir. Vatandașlarımızın talebi üzerine
kurbanlık hayvanlarda sağlık ve gebelik kontrolleri ultrason cihazı vasıtasıyla ücretsiz olarak yapılmıștır. 2015
yılında bașlatılan ve ilk defa Belediyemiz tarafından sağlanan Kurban Kesimlerinin ücretsizolması, bu
anlamda da Adana'da öncülük etmiștir. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan kasap, tavukçuluk ve
balıkçılık ișletmelerinin rutin denetimlerinin yapılarak, ișletme yetkililerinin bilgilendirilmesi sağlanmıștır. Tüm
bu ișlemler ile evcil hayvanların kayıt altına alınması ve
șikâyet konusu olan ev hayvanlarıyla ilgili iș ve ișlemler
Veteriner Birimimizce gerçekleștirilmektedir. Seyhan
Belediyesi olarak, belediyecilikte örnek hizmetlere imza
atmaya devam etmekte olup, hayvan severlere de destek
olmaya devam etmektedir. Seyhan Belediyesi tarafından
ilçe sınırları içerisinde 54 noktada sokak hayvanları için
beslenme noktası olușturulurken, bu noktalarda her gün
50 kasa 1.250 kg tavuk eti dağıtımı yapıldığı gibi, belirli
dönemlerde hayvan severlere  mama yardımı da
yapılmaktadır.

Veteriner Birimi Çalıșmaları

Veter!ner B!r!m!Faal!yetler!
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Personele Yönelik Sağlık Çalıșmalarının Yapılması:
Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan
personellerimizin birinci basamak sağlık hizmetleri
yerine getirme veișçi kadrosundaki personellerin
senelik periyodik muayene ișlemleri yürütülmektedir.
2017 yılında 2617adet hasta ile bu çalıșma
yapılmıștır. İș sağlığı ve güvenliği kapsamında
personelin periyodik muayenelerinin tamamlanması
amacı ile 2017 yılında tüm personelimizin muayenesi
yapılmıș olup, ayrıca personelimize yönelik iș sağlığı
ve güvenliği kültürünün olușturulmasına yönelik 1
adet bilgilendirme semineri düzenlenmiștir.

Müdürlüğümüz alt birimlerinden olan Çevre Birimi,
2872 sayılı Çevre Kanunu ilebağlı mevzuatları, 5216
Sayılı Büyükșehir Belediye Kanunu ve 5393 sayılı
Belediye Kanunu ile bağlı mevzuatları çerçevesinde iș
ve ișlemleri yürütmektedir.
Çevre birimimiz tarafından Belediyemiz hizmetleri
esnasında üretilen özel atıkların evsel atıklar ile
karıșmadan bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. Bu tür
atıkların her biri için çevre mevzuatında özel
yönetmelikleri ve yönetim șekilleri mevcut olup olușan
atıkların ilgili bertaraf/geri kazanım merkezlerine
yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Belediyemiz
hizmetindeki araçların bakım ve onarımlarından
kaynaklanan atık yağ filtreleri, ömrünü tamamlamıș
lastikler ve kontamine atıkların beratarafı/geri
kazanımı, belli noktalarda bulunan bitkisel atık yağ
(BAY) toplama noktalarına getirilen BAY'lar ile atık
pillerin lisanslı firmalara transferi saglanmaktadır.
Çevre Birimimiz, Müdürlüğümüze ulașan gürültü, baca
ve çevre ile ilgili diğer șikâyetleri en kısa süre

içerisinde değerlendirerek sorunun çözümüne odaklı
çalıșmalar yapmakta ve bu çalıșmaları ilgili kurum ve
kurulușlar ile paylașmakta, bașta geri dönüșüm
faaliyetleri olmak üzere çevreyle ilgili proje ve eğitim
çalıșmaları yürütmektedir.
Çevre Kanunu ve alt mevzuatının Belediyelere vermiș
olduğu yetki ve sorumluluklar kapsamında rutin olarak
yürütülen çalıșmalarla birlikte halkımızdan gelen
șikâyetlere istinaden gerçekleștirilen denetimlerde,
hem halkımızın sorunlarını çözmeye yönelik hem de
ișyeri sahiplerinin ișlerini yürütürken çevreye en az
zararı verecek șekilde çalıșmalarını sağlamaya yönelik
yasal çerçevede yapıcı ve kalıcı çözümler
üretilmektedir.

Çevre Birimi Çalıșmaları

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi2

Personele Yönel!k İlk
Basamak Sağlık H!zmetler!

Halk Sağlığına Yönelik Çalıșma Sayısı:

Çocuklara Yönelik Ağız ve Diș Sağlığı Çalıșmalarında Bulunulması faaliyeti kapsamında,Kurumumuz
bünyesinde kurulan Ağız ve Diș Sağlığı Merkezimiz sayesinde, İlçe sınırlarımız içinde yer alan çocuklarımızın;
ağız ve diș sağlığı muayenesi ve tedavileri, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ağız hijyeni, doğru ve yeterli
diș fırçalama ve sağlıklı beslenme eğitimlerine bașlanmıș ve bu uygulamalar yıl boyunca devam ettirilecektir.

Ulașılan Kiși Sayısı: Bu çalıșmaİlçe sınırlarımız içinde yer alan 400 çocuk ile yürütülmüștür.
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Halk Sağlığına Yönelik Çalıșma Sayısı:
Engelli Vatandașlarımıza Yönelik Ağız ve Diș Sağlığı Çalıșmalarında
Bulunulmasıkapsamında, Kurumumuz bünyesinde kurulan Ağız ve
Diș Sağlığı Merkezimiz sayesinde, İlçe sınırlarımız içinde yer alan
engelli vatandașlarımızın; ağız ve diș sağlığı muayenesi ve
tedavileri, koruyucu hekimlik uygulamaları ile ağız hijyeni, doğru ve
yeterli diș fırçalama ve sağlıklı beslenme eğitimlerine bașlanmıș ve
bu uygulamalar yıl boyunca devam ettirilecektir.
Ulașılan Kiși Sayısı: Bu çalıșma İlçe sınırlarımız içinde yer alan
300 engelli vatandașımız ile yürütülmüștür.

Yapılan Çalıșma Sayısı:
2017 yılında İnsan merkezli yaklașımla, birey ve toplum sağlığını korumak ve geliștirmek, sağlık için risk
olușturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yașam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda
gerekli tüm önlemleri almak amaçlı çalıșmalar yapılmıștır. Özellikle kadınlarımıza yönelik sağlık çalıșmaları
yapılmıș, bu konularda eğitimler verilmiștir. Düzenlenen bașlıca seminerler șunlardır;
- Tüp Bebek Tedavisi İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
- Kanser Hastalığı
- Aile Planlaması
- Menopoz
- Kișisel Gelișim
- Diyabet
Ulașılan Kiși Sayısı: Bu çalıșma İlçe sınırlarımız içinde yer alan 1000 vatandașımız ile yürütülmüștür.

Șikayet / Talep Karșılama Oranı:
Halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların belirlenip önlem
alınmasına yönelik gıda ișletmelerinde rutin olarak bilgilendirme ve
kontrol çalıșmaları yapılmıștır. Özellikle Ramazan, Kurban
Bayramları ve Yılbașı günlerinde tüketimi artan gıda ürünlerine
yönelik denetimlere ağırlık verilmektedir.
Tescilli Adana Kebabının yönergede belirtilen koșullara
uygunluğunun denetimi, Adana Ticaret Odasının
koordinatörlüğünde, Belediyemiz Gıda Mühendislerinin katılımı ile
olușturulan Komisyon tarafından yapılmaktadır. Söz konusu
Komisyon, coğrafi ișaretin kullanımına ilișkin denetimi yılda bir
düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda ve șikayet üzerine ise her
zaman yapılmakta ve denetime ilișkin raporlar Adana Ticaret Odası
tarafından düzenli olarak Türk Patent Enstitüsüne gönderilmektedir.

Yapılan Bilgilendirme ve Kontrol Sayısı:
2017 yılı sonunda 28'i Gıda Üretimi, 45'i Gıda Satıșı ve 255 tanesi
lokanta, restaurant vb. Toplu Tüketim ișletmeleri olmak üzere
toplamda 328 Adet Gıda ișletmesinde çalıșma yapılmıș,
ișletmelerin mevzuata uygun hale getirilmesi sağlanmıștır.

Yapılan Çalıșma Sayısı:
İlçe Sınırlarımızdaki Vatandașlarımıza Yönelik Gıda Güvenilirliği ve
Gıda Hijyeni Konularında Seminer Verilmesi faaliyeti kapsamında 2
adet seminer verilmiștir.

Gıda İşletmeler!nde Yapmış Olduğumuz
B!lg!lend!rme ve Kontrol Çalışmaları

Çoçuk ve Engell!Vatandaşlarımıza Yönel!k Halk Sağlığı Çalışmalarında Bulunulması
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Düzenlenen Seminer Sayısı:
Vatandaș ve personellerimizi hastalıklar hakkında bilgilendirmek, bilgilerin güncellenmesi ve böylece hastalıklara
yakalanma risklerinin azaltılması amaçlamaktadır. Beslenme alıșkanlıkları ve obezite, diyabet, gıda hijyeni,
kanser, ilkyardım, stres yönetimi, kurban bayramı süresince sağlıklı beslenme yolları vb. eğitimler verilmiștir. Bu
amaçla 2017 yılında toplamda 4 adet çeșitli sağlık konularında eğitim verilmiștir. Aynı zamanda gıda ișletmelerine
yönelik yapmıș olduğumuz kontrol ve bilgilendirme çalıșmalarıyla sağlıklı yașam, dengeli beslenme, obezite vb.
konulara vatandașlarımızın dikkatinin çekilmesi sağlanmıștır.

Eğitime Katılım Sayısı: Beslenme alıșkanlıkları ve obezite, diyabet, gıda hijyeni, kanser, ilkyardım, stres
yönetimi, sağlıklı beslenme yolları ile ilgili olarak yapılan bilgilendirme çalıșmalarında toplamda 1000 kișiye
ulașılmıștır.

Yapılan Çalıșma Sayısı:Sağlıklı Yașamı Teșvik Edici
Çalıșmalar Yapılması faaliyeti kapsamında tüm kamu
kurum ve kurulușlarıyla koordine halde etkinlikler,
paneller ve seminerler düzenlenmiștir.

Eğitime Katılım Sayısı:Sağlıklı Yașamı Teșvik Edici
Çalıșmalar Yapılması faaliyeti kapsamında 500 kișiye
ulașılmıștır.

Halk Sağlığı Çalışmaları

D!ş Pol!kl!n!ğ!m!z

Ayrıca İlçemiz genelindeki diyaliz hastalarının evlerinden alınarak Adana Numune Hastanesi içerisindeki
diyaliz merkezine ve diyaliz sonrası hastaneden tekrar evlerine bırakılmak üzere diyaliz hastalarının
tașınması iși ücretsiz olarak gerçekleștirilmektedir. Bir hasta haftada 2 veya 3 kez diyaliz için hastaneye
götürülüp getirilmektedir. Bu çalıșmamızda 2017 yılı içerisinde 3111 diyaliz hastası nakli
gerçekleștirilmiștir.

Adana Kebabı Ustalık Eğ!t!m!Sert!fika Tören!Adana Kebabı Ustalık Eğ!t!m!
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Yapılan Çalıșma ve Kampanya Sayısı:
2017 Yılında belirli periyotlar ile Valilik bünyesinde bağımlılık yapıcı
maddeler ve bağımlılıkla mücadele kapsamında “Uyușturucu İle
Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” toplanmıș olup, yapılacak
etkinliklerin bu kurul aracılığıyla yapılması istenmiștir.
Seyhan Belediyesi olarak, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Șube Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz
''NARKO ADANA ELÇİ PROJESİ'nin'' protokolünü imzalamıș
bulunup, uyușturucuyla topyekün bir mücadele stratejisi
benimsenmiș ve bu konuda çalıșmalar planlanmıștır.
Ulașılan Kiși Sayısı:
2017 Yılında bu kapsamda 2000 kișiye ulașılmıștır. Narko Adana Elç!Projes!

Veteriner Birimi Faaliyetleri3
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Yapılan Çalıșma Sayısı: 2017 Yılı Kurban Bayramı öncesinde Kurban Seçimi, Kesimi ve Muhafazası ile ilgili
olarak broșürler hazırlanmıș olup, tüm İlçemize dağıtımı sağlanmıștır.

Yapılan Çalıșma Sayısı: Seyhan Belediyesi olarak sokak hayvanları için yapılacak tüm olumlu projelere destek
verilmektedir. Bu anlamda Kurum, Kuruluș ve STKlarla ișbirliği içerisinde 2017 yılında 2000 Torba Kuru Mama
sokak hayvanlarının beslenmesi için ücretsiz olarak Hayvan severlere dağıtılmıștır. Sokak Hayvanlarının
beslenmesi içinher gün 400 Kg yemek artığı ve 50 Kasa(1250 Kg) kırıntı tavukbeslenme odaklarına
bırakılmaktadır.

Ücrets!z Mama DağıtımıUlașılan Kiși Sayısı
Kurum, Kuruluș Ve STK'larla İșbirliği İçinde hayvanların korunması ve hayvan kaynaklı insan sağlığını tehdit eden
konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıșmaları kapsamında 1230 kișiye ulașılmıștır.



Olușturulan Satıș ve Kesim Yeri Sayısı: Seyhan
Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu ile beraber
kurban satıș yerleri ve kesim noktaları Müdürlüğümüz
Veteriner Birimi tarafından belirlenmektedir.
Müdürlüğümüzce, 2017 yılında Kurban Bayramı için 7
adet kesim noktası, 10 adet ise satıș noktası
belirlenmiștir. Kesim yeri olarak belirlenen yerlerdeki
tüm altyapı ve üstyapı çalıșmaları tarafımızca
yapılmaktadır. Olușturulan kesim noktalarında
vatandașlarımız Kurban Kesim ibadetlerini sorunsuz bir
șekilde ve ücretsiz olarak gerçekleștirmiștir.

Kurban Bayramı süresince Büyükbaș Hayvan Kesim Talebinin Karșılanma Oranı
2017 yılında 8 Adet büyükbaș, 1977 Adet küçükbaș olmak üzere toplamda 1985hayvanın ücretsiz kesimi
sağlanmıștır.

Ücretsiz Kurban Kesimi

Kurban H!zmet!Organ!zasyon Çalışmaları
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Atık Pil Avcıları Seyhan'da-2017

2017 yılında Belediyemiz sınırları içerisindeki ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liselerde çevre bilinci olușturulması
hedefi kapsamında,  Tașınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortak olarak “ATIK PİL AVCILARI SEYHAN'DA-
2017”kampanyası yürütülmüștür. Atık pillerin düzenli șekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek șekilde bertaraf edilmesi,
okullarda çevre bilincinin așılanması ve yaygınlaștırılması, böylelikle daha yașanılabilir bir çevrenin olușturulması amacıyla
yaptığımız çalıșmalardan söz konusu yarıșma kapsamında dereceye giren okullarımıza bilgisayar, çok fonksiyonlu yazıcı,
masa tenisi seti, satranç eğitim seti ve spor seti olmak üzere çeșitli ödülleri verilmiștir. Böylece öğrencilerimizin atık piller
konusunda çevre duyarlılığının geliștirilmesi hedeflenerek okul yöneticilerinin konuya teșviki sağlanmıștır. Bu çalıșma
neticesinde toplamda 28 adet okula ulașılarak gerekli bilgilendirme çalıșmaları yapılmıș ve kampanya kapsamında 2151 kg
atık pil toplanıp, geri dönüșüm sürecine dahil edilmiștir.

Bitkisel Atık Yağların çevresel
zararlarının engellenmesi amacıyla
“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği”nin belediyelere verdiği
görev ve yetkiler dahilinde
sorumluluk sahamızdaki bitkisel
atık yağ üreten lokanta, yemek
fabrikaları ve benzeri yerleri
denetlenerek bitkisel atık yağların
kanalizasyona, toprağa
dökülmesini engellemek suretiyle
çevresel zararlarının önüne
geçilmeye çalıșılmaktadır. Ayrıca
geri dönüșümü mümkün olan bu
atıkların bakanlıktan gerekli izinleri
almıș olan tașıma, depolama ve
geri kazanım firmaları aracılığıyla
ekonomiye kazandırılması
sağlanmaktadır. Bu amaçla yapılan
denetimlerimiz haricinde, bitkisel
atık yağ üreten, değișik sektörlerde
faaliyet gösteren ișletmelere ișyeri açma ve çalıșma ruhsatı verilmesi așamasında ișletme yetkililerinden bakanlıktan
lisans almıș toplayıcı bir firma ile yapılmıș sözleșme șartı getirilerek hem ilgili yönetmeliğin gereğinin yerine getirilmesi hem
de bitkisel atık yağların çevresel zararlarının önlenmesi amacıyla Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile koordineli çalıșılmaktadır.

ÇEVRESEL DENETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

Talep Karşılama Oranı:
Geri dönüșüm bilincinin yaygınlaștırılması amacıyla
yapılan projeler sonunda 22310 kișiye ulașılmıștır.
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Kurulan Atık Getirme Merkezi Sayısı:

Yapılan Çalışma Sayısı:
Çevre konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıșmaları kapsamında topluma ve doğaya karșı sorumluluklarımızın bilinci
içerisinde çevrenin korunması ve bunun yanında daha yașanabilir bir çevre sağlamaya yönelik çalıșmalar yapılmaktadır. Bu
çalıșmalar kapsamında okullarda, hanelerde ve değișik sektörlerde faaliyet gösteren çeșitli ișletmelerde çevre bilinci olușturulmasına
yönelik çeșitli çalıșmalar yürütülmekte olup bu doğrultuda okullara yönelik düzenlenen proje ve yarıșmalara etkin destek
verilmektedir. Bu çerçevede 2017 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi okullardaki projeler devam etmiștir.
Değișen çevre mevzuatlarına uyumluluk açısından çevreye etkisi olan tüm ișyerlerinin bilgilendirilmesi ve çevresel konularda önlemler
aldırılması amacıyla rutin ve șikâyete bağlı denetimler gerçekleștirilmiștir. Eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü nedeniyle
yașanan rahatsızlıkların önüne geçebilmek için bu sektörde faaliyet gösteren müzikli eğlence yerleri denetlenmiș ve özellikle
șikayetlerin yoğun olarak yașandığı hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren eğlence yerlerine canlı müzik izin
belgesi verilirken faaliyete bașlanmadan önce asgari tedbirler aldırılmıș ve ișyeri yetkilileri ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirilmiștir.
Bu kapsamda; șikâyete istinaden ve rutin denetimlerde, 2017 yılında 114 ișyerinde çevre ile ilgili mevzuatlar hakkında bilgilendirme
yapılmıștır.
Evsel atıklardan ayrı olarak toplanması gereken geri dönüșümü mümkün olan atıkların hanelerden ayrı toplanması için öncelikle
haneler olmak üzere değișen çevre mevzuatlarına uyumluluk açısından çevreye etkisi olan tüm ișyerlerinin bilgilendirilmesi ve
önlemler aldırılması, çevreye kirletici etkisi olan ancak geri dönüșüm çalıșmalarıyla kirliliğin yok edilerek aynı zamanda ekonomiye
kazandırılabilecek olan atıkların yönetimi ile ilgili farkındalık olușturacak etkinlikler ve çalıșmalar yürütülmüștür. Bu çerçevede
tarafımıza bașvuruda bulunan hanelerde biriken atık pillerin Çevre Denetim Birimimizce, bitkisel atık yağların ise lisanslı tașıma
firmalarınca alınarak geri kazanım/bertaraf sürecine dahil edilmesi sağlanmıștır. Söz konusu çalıșmalar kurumumuz personellerine
yönelik olarak ta yapılmakta olup ayrıca özel atıklar olarak ifade edilen ve evsel atıklar ile karıșmadan özel yöntemlerle bertaraf
edilmesi gereken kurumumuz bünyesinde olușan atıkların yönetimi de sağlanmaktadır. Bu tür atıkların her biri için çevre
mevzuatında özel yönetmelikler ve yönetim șekilleri mevcut olup bu doğrultuda atıkların ilgili bertaraf merkezlerine yönlendirilmesi
sağlanmaktadır.
Yeniden kullanılabilir ve doğada kısa sürede çözünebilen poșetlerin kullanımının yaygınlaștırılması konusunda evlerde, pazarlarda,
marketlerde vs. kullanılan ve doğada çok uzun süre zarfında parçalanamayan naylon poșetlerin yerine bez, file ya da doğada çok
daha kısa sürede çözünen, yeniden kullanılabilen, geri dönüșümü mümkün olan alternatif ürünlerin kullanılmasının yaygınlaștırılması
amacıyla bilgilendirme çalıșmaları yapılmıș ve kurban bayramı münasebeti ile de kurban kesim yerlerimizde doğada daha kısa
sürede parçalanabilen poșetler vatandașlarımıza dağıtılmıștır.
Yapılan Denetim Sayısı:
Çevre Birimi olarak gürültü, baca ve çevre ile ilgili diğer șikâyetlere istinaden veya bir plan dâhilinde ilçemizdeki çevreye etkisi olan
ișyerlerinin denetimi yapılmıștır. Bu çerçevede 2017 yılında toplam 114 ișyeri denetim ve kontrole tabi tutulmuștur.
Şikayet Talep Karşılama Oranı:
Çevre konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıșmaları kapsamında yapılan tüm șikayet ve talepler karșılanmıș bulunmaktadır.

Çevre Bilincinin Olușturulması Çalıșmaları



Bu ișyerlerinin haricinde, İșyeri Açma ve Çalıșma Ruhsatlarına İlișkin Yönetmelik ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 14 üncü maddesi
gereği hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince müzikli ișyerlerine “Canlı Müzik İzni
Belgesi” verilmekte ve bu tarzdaki ișyerlerinin denetimi de yapılmaktadır. Canlı Müzik İzni Belgesi verilmeden önce ișletmelerde
gürültü kaynaklarına yönelik tedbirler aldırılarak, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı'nca lisanslı firmalar tarafından ölçümler yaptırılıp, ölçüm
neticesinde yasal sınırın altında bulunan firmalara belgesi verilmektedir. Bu șekilde izin verilmeden önce ișyerlerinin çevreye
rahatsızlık vermeden faaliyetine devam edebilmesi amaçlanmaktadır.
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Yapılan Çalışma Sayısı:
İlçemizde Çevre Bilincinin Geliștirilmesine Yönelik
Kamu Kurumları ve STK larla İșbirliği İçinde
Çalıșmalar Yapılması faaliyeti kapsamında 4 adet
çalıșma yapılmıș olup, 11040 kișiye ulașılmıștır.

kişi

11
040

İșletmelerin Mevzuata Uygunluk Denetimleri



2017 123



Temiz, sağlıklı ve yașanılabilir bir çevrenin insanların en temel haklarından biri olduğu anlayıșıyla hareket eden   Seyhan İlçe
Belediyesi olarak İlçemiz halkına yakıșır bir çevre sunmak adına çalıșmalarımıza titizlikle devam etmekteyiz.
Modern bir kent temiz bir çevre ile mümkün olur ilkesinden hareketle, vatandașlarımıza daha temiz, daha sağlıklı ve daha kaliteli bir
çevre sunabilmek adına, günün 24 saati 07:00 / 15:00 - 15:00 / 23:00 ve 23:00 / 07:00 vardiyası olmak suretiyle 3 vardiya halinde
İlçemizde bulunan 96 Mahalle genelindeki tüm cadde ve sokaklardan çöp toplama ișlemi 58 adet sıkıștırmalı çöp toplama aracı ile
günlük olarak gerçekleștirilmektedir. Sıkıștırmalı çöp toplama araçlarımıza ilaveten araç parkından daralan sokaklara rahatça
girebilen ve zamansız çöplerin alımında bölgeye hemen yönlendirilebilen 2 adet çöp taksi ile de çöp toplama hizmeti verilmektedir.
Ayrıca ana arterlerde belirli periyotlarla kesintisiz șekilde (gece-gündüz) çöp toplama hizmeti verilmektedir. Çöp toplama ișlemi ile
ilgili müdürlüğümüze gelen talepler aynı gün içerisinde çözümlenerek vatandașlarımıza geri dönüșü sağlanmaktadır. Çevre denetim
ekiplerimiz temizlik yönünden olumsuzluk yașanmaması adına İlçemiz genelinde 7/24 esasına dayalı olarak görev yapmakta ve
yapılan çalıșmalar ve uyulması gereken kurallar ile ilgili vatandașlarımıza bilgilendirme çalıșmaları yapmaktadır

Sabah saat 07:00 itibari ile mahallelerden toplanan evsel atıklar, șantiye sahamızın içinde belediyemiz tarafından kurulan ve ișletilen
iki adet modern nitelikli “Çöp Aktarma İstasyonlarına” atık toplama araçlarıyla getirilmektedir. Aktarma istasyonunda yürüyen
bantlarla, Büyükșehir Belediyesine ait özel nitelikte îmal edilmiș, Semi Treylere üstten boșaltılmakta, evsel atık yüklenen tırlar
Büyükșehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda sofulu çöp depolama alanına nakledilmektedir.
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Evsel atıkların daha modern bir sistem ile toplanabilmesi için yer altı çöp konteyner sistemi  tamamlanarak hizmete sunulmuș ve
Vinçli Çöp Toplama Araçlarımızla evsel atıklar (çöpler) yer altından toplanmaya bașlanmıștır.

Yer altı çöp konteynırları yerleștirme çalıșmalarımız devam ederken bazı bölgelerde evsel atıklar çöp torbalarıyla ve saatli olarak
toplanmaya devam etmektedir. Bu uygulamanın Seyhanlılara kolay benimsetilmesini sağlamak maksadıyla apartmanlarda,
ișyerlerinde ve semt pazarlarında kullanılması tavsiye edilen çöp torbası belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
Ambalaj atıklarının geçen yıla oranla Seyhan İlçesinde daha bilinçli olarak toplanması sebebiyle ambalaj atıklarının toplanma
miktarının artıș göstermesine istinaden toplanan evsel atıkların günlük ortalaması 800 tona düșmüștür.
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4 KONTEYNIR TAMİR, BAKIM, YIKAMA, DEZENFEKTE
Çöp konteynırları günlük kullanım sonucu zamanla yıpranıp kırılmakta, eski ve kötü bir görünüme kavușup çevre ve görüntü kirliliği
açısından da olumsuz bir görüntü ortaya koymaktadır. Zamanla yıpranan ve kullanımı mümkün olmayan bu çöp konteynırlarına
tamir-bakım aracımız ile yerinde müdahale edilerek, konteynerler yeni bir görünüme ve tekrar kullanılabilir hale kavușturulmaktadır.
Konteyner tamirlerinin yerinde yapılması ile daha az zamanda daha çok konteyner tamir ve bakımı yapılmaktadır. İlçemizdeki tüm
çöp konteynerlerinin yıkama ve dezenfekte ișlemi periyodik olarak  yıkama ve dezenfekte aracı ile gerçekleștirilerek halk sağlığı
güvence altına alınmaktadır.

5 CADDE VE SOKAK SÜPÜRME ÇALIȘMALARI

Vatandașlarımızın temiz ve sağlıklı bir ortamda yașayabilmesi için
cadde ve sokak süpürme çalıșmaları büyük önem tașımaktadır.
Gün içerisinde çeșitli faktörlere bağlı olarak kirlenen cadde ve
sokaklar elle süpürme personellerimiz ve makineli süpürme
araçlarımız ile önceden hazırlanan süpürme programı
doğrultusunda düzenli olarak temizlenmektedir.
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4 EL EKİBİ FAALİYETLERİ

Seyhan İlçe Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklar el
ekibi personellerimizce 07:00 – 15:00 / 15:00 – 23:00 saatleri
arasında 2 vardiya șeklinde günlük olarak süpürülmekte ve
temizlenmektedir.
Ayrıca söz konusu el ekibi personellerimiz Belediyemizce sokaklara
montajı yapılmıș olan çöp banat kutularının boșaltılması ișini de
yapmaktadırlar.

07:00 - 15:00

15:00 - 23:00

5 SÜPÜRME MAKİNASI İLE CADDE VE SOKAK SÜPÜRME
İlçemiz genelinde tüm sokaklar periyodik olarak vakumlu fırçalı süpürge araçlarımız ile süpürülmektedir.

6 ÇÖP AKTARMA İSTASYONLARI
FAALİYETLERİ

Seyhan İlçesi mücavir alan sınırında açığa çıkan evsel atıklar Seyhan
Belediyesi Temizlik İșleri Müdürlüğü'nce, Temizlik İșleri Müdürlüğü'nün Metal
Sanayi Sitesi, Atikop karșısındaki șantiyesi içerisinde bulunan Çöp Aktarma
İstasyonları'na getirilmektedir.
Çöp Aktarma İstasyonları ara istasyonlar olup; Seyhan ilçesi genelinde çöp
araçlarıyla toplanıp tașınan katı atıkların bir konveyör bant sisteminden
geçirilerek Adana Büyükșehir Belediyesi'ne ait dorselere nakledilmesi ve
buradan da Adana Büyükșehir Belediyesi'ne ait deponi alan Sofulu
Çöplüğü'ne teslim edilmesiyle son bulur.
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7 HAZIR EKİP FAALİYETLERİ

Müdürlüğümüze bağlı 2 adet hazır ekip Seyhan ilçe sınırları içinde bulunan mahalleler ve mahalle içindeki boș arsaları düzenli
olarak temizlemektedir.

Seyhan İlçe sınırları içindeki 25 km uzaklıkta bulunan köyden mahalle konumuna dönüștürülmüș yerlere dahi eșit hizmet
verilebilmesi gayreti içerisinde gidilmekte olup, süpürge çalıșması, mıntıka çalıșması, moloz kaldırma çalıșması, yol
kenarlarında büyümüș olan otların temizlenme çalıșması ve bazı sokaklarda yıkama çalıșması büyük bir titizlik içerisinde
gerçekleșmektedir.

Hazır Ekip ile Seyhan ilçesi genelinde açığa çıkan molozların kaldırılması ișleri de yapılmaktadır.

Seyhan İlçesi sınırları içerisinde ortaya çıkan çöp evlerin kaldırılması iși zabıta memurları ve hazır ekip personellerimizce
yapılmaktadır.

Yapılan temizlik çalıșmaları sonucunda mahalle muhtarları ile görüșülüp temizlik hizmeti ile ilgili bașka sorunlarının olup
olmadığı sorulmaktadır. Var olan sorunlar çözümlenme așamasına getirilmekte, hiçbir sorunu bulunmayan muhtarlar ise
teșekkürlerini bir belge ile belirtmektedirler.

8 SOSYAL TESİSLER TEMİZLİK EKİBİ FAALİYETLERİ

Sosyal Tesisler Temizlik Ekibi ile Seyhan ilçesi genelinde bulunan sosyal tesisler ( Cami,  Ziyaret. Cemevi. Okul, Öğrenci Yurdu,
Müze, Külliye, Kurân kursu vs.) düzenli olarak temizlenmektedir.

Sosyal Tesisler Temizlik ekibince günde ortalama 6 kurumun temizlik hizmeti yapılmaktadır.

Söz konusu sosyal tesislerin temizliği yapılırken ihtiyaç duyabilecekleri her türlü malzeme eksiksiz verilmektedir. Ayrıca daha
hijyenik ve kapsamlı temizlik hizmeti sunabilmek adına kullanmaya bașladığımız Özel Mobil Yıkama ve Temizlik Aracımız ile
zamandan ve iș gücünden tasarruf sağlanmıștır.
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9 RAMAZAN BAYRAMI VE KURBAN BAYRAMI ÇALIȘMALARI

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı süresince bu özel günlerin önemi ayrıca dikkate alınarak önceden hazırlanan program
doğrultusunda çalıșma yapılmaktadır. Bayram öncesinde İlçedeki tüm mezarlıkların etraflarının temizliği yapılmakta, camilerimizin
bahçeleri ve etrafları yıkanmaktadır. Kurban Bayramında kurulan kurban satıș ve kesim yerlerinden çıkan gübre atıkları ve kurban
atıklarının toplanması, bertarafı ve bu alanların temizliği Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Kurban satıș ve kesim alanlarına
çöp konteynerleri dağıtılarak bu adreslerden çıkan atıklar en hızlı șekilde toplanmakta ve vatandașlarımızın rahat, temiz bir ortamda
kurban ibadetlerini yerine getirmeleri sağlanmaktadır.

10 OKUL SU DEPOLARININ TEMİZLİĞİ

2017 yılı içerisinde Adana da ilk defa Seyhan İlçesinde bulunan okul su depolarının temizliği kampanyası bașladı. Bu çalıșmalar
sırasında depoların içler acısı hali görülmüș, çalıșmalarımızdan dolayı teșekkürler alınmıștır.
Çocuklar geleceğimiz ve geleceğimize sağlıklı nesiller bırakmak adına bașlatmıș olduğumuz bu kampanyamız kapsamında
çalıșmalarımız her yıl okulların tatil olduğu yaz aylarında tekrarlanarak devam edecektir.

11 PAZAR EKİBİ FAALİYETLERİ

2017 yılı içerisinde Adana da ilk defa Seyhan İlçesinde bulunan okul su depolarının
temizliği kampanyası bașladı. Bu çalıșmalar sırasında depoların içler acısı hali
görülmüș, çalıșmalarımızdan dolayı teșekkürler alınmıștır.
Çocuklar geleceğimiz ve geleceğimize sağlıklı nesiller bırakmak adına bașlatmıș
olduğumuz bu kampanyamız kapsamında çalıșmalarımız her yıl okulların tatil
olduğu yaz aylarında tekrarlanarak devam edecektir.

12 MOLOZ VE KATI ATIK KALDIRMA FAALİYETLERİMİZ
2017 yılı içerisinde Adana da ilk defa Seyhan
İlçesinde bulunan okul su depolarının temizliği
kampanyası bașladı. Bu çalıșmalar sırasında
depoların içler acısı hali görülmüș,
çalıșmalarımızdan dolayı teșekkürler alınmıștır.
Çocuklar geleceğimiz ve geleceğimize sağlıklı
nesiller bırakmak adına bașlatmıș olduğumuz
bu kampanyamız kapsamında çalıșmalarımız
her yıl okulların tatil olduğu yaz aylarında
tekrarlanarak devam edecektir.
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13 AMBALAJ ATIKLARI EVSEL ATIKLARDAN
AYRI TOPLANIP DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR

2017 yılı içerisinde Adana da ilk defa Seyhan İlçesinde bulunan okul su depolarının temizliği kampanyası bașladı. Bu çalıșmalar
sırasında depoların içler acısı hali görülmüș, çalıșmalarımızdan dolayı teșekkürler alınmıștır.
Çocuklar geleceğimiz ve geleceğimize sağlıklı nesiller bırakmak adına bașlatmıș olduğumuz bu kampanyamız kapsamında
çalıșmalarımız her yıl okulların tatil olduğu yaz aylarında tekrarlanarak devam edecektir.

2017 KAYNAKTA AYRI TOPLAMA ÇALIŞMASI
AYLAR İTİBARİYLE (KĞ) ATIK MİKTARI
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627
894

1315

418
203.392,00 TL

2017 YILI İÇERİSİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE
YAPILAN İŞLEMLER1

2017 yılı içerisinde 3572 Sayılı Kanun ve Yürürlükte bulunan diğer Kanun ve Yönetmeliklere istinaden yapılan denetimler
neticesinde; Belediyemiz Encümenine havale edilerek gerekli idari yaptırım uygulanması teklif edilen ișletmeci hakkında896 adet

203.392,00 TL idari para cezası tahakkuk ettirilmiștir.

2017 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüzce Yapılan İșlemler

UMUMA AÇIK İŞYERLERİNE YAPILAN İȘLEMLER2
2017 Yılı içerisinde Müdürlüğümüzce Umuma Açık ișyerlerinde 2559 sayılı Kanuna istinaden yapılan denetimler neticesinde;
Belediyemiz Encümenine havale edilerek gerekli idari yaptırım uygulanması teklif edilen ișletmeci hakkında123 adet
595.080 TL idari para cezası tahakkuk ettirilmiștir.

Umuma Açık İșyerlerine Yapılan İșlemler Tablosu

6

2
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3 GIDA İŞLETMELERİ FAALİYETLERİ

İşyeri Denetimi İle İlgili Hizmetler

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile birlikte Müdürlüğümüz Zabıta Ekiplerince fırın ișletmecilerine
yönelik sürdürülen çalıșmalarda,  fırınların temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı ve çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup
olmadığı konusunda gerekli denetimler yapılmıș olup, kurullara uymayan ișyerleri hakkında yasal ișlem bașlatırken fırın ve
imalathanelerin istenilen standartlara getirilmesi ve eksikleri olan ișletmelere eksikliklerini tamamlamaları için süre verirken, halk
sağılığı açısından riskli üretim ve satıș yapan fırınlara gerekli idari ve cezai yaptırımlar uygulanmıștır.

Unlu mamül ve pișirim fırınında mevcut ruhsatına aykırı
olarak ekmek üretiminde bulunan ișyerlerine yasal ișlem
uygulanaraktan faaliyetlerine
son verilmiștir.

Ayrıca gıda üretimi ve satıșı yapan ișyerlerine yönelik
denetimler gerçekleștirilmiș olup, denetimler sırasında
kanuni  zorunlulukları yerine getirmeyen ișyerlerine cezai
ișlem uygulanmıștır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi İle Birlikte Yapılan Çalışmalar;
İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren ișletmeciler denetlenmiș olup, eksiği görülen toplam 704 ișyerine tespit tutanağı
düzenlenmiș ve mevzuata uygun yasal ișlem uygulanmıștır.
Eğlence vergisi ve tebligat çalıșması yapılmıștır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan ihbar üzerine; Belediyemize ait ve sorumluluğunda bulunan park ve park
alanlarındaki sonlandırılmasıyla ilgili Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince gerekli çalıșmalar yapılmıș olup, yapılan20 adet işgalcinin
çalıșmaların sonucunda söz konusu ișgallere son verilmiștir.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce bildirilen Belediyemize ait alanlardaki ișgalcilerin tahliyesiyle ilgili tebligatlar yapılmıștır.
İlçemiz Sucuzade Mahallesinde Kent Meydanı yapılması amacıyla kamulaștırılan bölgelerde yer alan maliklere yapılması istenilen
tebligat evrakları ilgililere tebliğ edilmiștir.

Kaymakamlık Makamınca kurulan El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar;
Belediyemiz sınırları dahilinde ruhsatsız tüp satıșlarının engellenmesine yönelik Zabıta Müdürlüğümüz ekiplerince Kocavezir, Meydan,
Yeșilyuva, Hurmalı, Bahçelievler, Gürselpașa, Mithatpașa, Narlıca, Denizli, 2000 Evler, Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Dumlupınar
Mahallesinde bakkal market büfe gıda satıșı yapılan yerlerde rutin denetim ve kontroller yapılmıș, yapılan çalıșmaların neticesinde
117 adet ișyeri denetlenmiș olup, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.Maddesine istinaden yasal ișlem uygulanmıștır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile birlikte Belediyemiz sınırlarında yer alan sokaklarda ruhsatsız tüp satıșı yapan
ișyerlerine yönelik çalıșmalar yapılmıștır.

Seyyar satıcı faaliyetlerinin önlenmesi ile ilgili hizmetler;
İlçemiz sınırları içerisinde yer alan halkın yoğun olarak alıșveriș yaptığı Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi çevresi, Mirzaçelebi
Sokak, Av.Turan Arun Sokak, Melekgirmez, Fenerli, Kurtuluş Mahallesi Fatih Terim ve Nalbant Halil, Ethem Ekin
sokak 8400 sokaktaolmak üzere ilçemiz genelinde bulunan toplam seyyar ve kaldırım ișgali çalıșmaları sürdürülmüștür. Seyyar
satıcılardan ve kaldırım ișgalinde bulunan sabit esnaflardan yasalar çerçevesinde alınan malzemeler Belediyemiz Misis Șantiyesine
teslim edilmiștir.  Ayrıca hastane ve okul çevresinde kaldırım ișgali ve sağlıksız koșullarda seyyar gıda satıșında bulunan șahısların
satıș yapmaları engellenmiștir.
Büyükșehir Belediyesi Bașkanlığı Zabıta Ekipleri ile birlikte Güney Kușak Bulvarı üzerinde Zabıta hizmetlerine yönelik çalıșmalar
yapılmıștır.
Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanında yer alan dinlenme ve çocuk parklarının etraflarında ayrıca camii çevresinde seyyar satıcıların
sonlandırılmasına yönelik çalıșmalar yapılmıștır.
Sağlıksız ortamda gıda satıșı yapan seyyar tezgahların kaldırılması sağlanarak faaliyetlerine son verilmiștir.
Tepebağ Mahallesinde 27012-27018 Sokaklarda KUDEB ile birlikte çalıșmalar yapılmıștır.
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4 YOL VE KALDIRIM İŞGALLERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

İlçe merkezimizde bulunan cadde, sokaklarda yaya ve araç trafiğini engelleyen seyyar esnaf ve kaldırım ișgallerinin sonlandırılmasına
yönelik Emniyet Müdürlüğü, Büyükșehir ve Seyhan Zabıta Ekiplerince olușturulan ortak ekiple birlikte yapılan çalıșmalarda muhtelif
sayıda tabla, çöp toplama el arabası, stant, tezgah, terazi teslim alınarak, Belediyemiz șantiyesinde imha edilmiștir.
Muhtelif semtlerde  kaldırıma bariyer koymak suretiyle otopark haline getirilen yerler ile yaya kaldırımlarına uygunsuz yapılan ve
yayaların canlarını tehlikeye düșüren yapıların (demir duba, reklam tabelaları vb.) kaldırılması sağlanmıștır.

Müdürlüğümüze gelen yoğun șikayetlere istinaden Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak üzerinde Suriye uyruklu ișletmelerin ve
seyyar satıcıların kaldırım ișgallerine yönelik çalıșmalar gerçekleștirilmiștir. Yapılan uyarılara rağmen kaldırım ișgaline devam eden
ișyerlerine ve seyyar satıcılara yasal ișlem yapılmıștır. Gerçekleștirilen uygulama sırasında Arapça tabelaların sökülmesi sağlanmıștır.

İlçemiz sınırları dahilinde izinsiz otopark alanı olarak ișletilen yerlerde gerekli tedbirler alınarak, söz konusu otopark alanları hakkında
gereği yapılmak üzere ilgili Müdürlüğe bilgi verilmiștir.

İlçemiz sınırları dahilinde yer alan bölgelerde meydana gelen hava ve çevre
kirliliğinin önlenmesi, insan sağlığını ve tarıma elverișli yetiștirilen tarımsal
gıdalarını korunmasına yönelik Belediyemiz sorumluluk sahasında mangal
kömürü imalatı yapıldığı ihbar edilen Gökçeler, Akkapı ve Camuzcu
Mahallesinde açık arazide ve yerleșim yerleri yakınında bulunduğu tespit edilen
kömür üretimi yapan ișletmelere 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi
gereğince idari para cezası uygulanmıș olup, tahliye edilmeleri sağlanmıștır.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte Regülatör Köprü ve Güney Kușak Bulvarında koyun
satıșı yapan șahıslara yönelik çalıșmalar yapılmıștır.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan çalışmalar;
Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi ekipleriyle birlikte Ayfer DOĞRUOL İlköğretim Okulu bahçesinde İl Sağlık Müdürlüğü
Toplum Sağlık Merkezi inșaatının istinat duvarından kaynaklanan sorun nedeniyle tehlikeli bölgeye güvenlik șeridi çekilerek önlem
alınmıștır.

2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla Belediyemiz Çevre koruma ve
kontrol Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte okul kantinleri, yemekhane ve okul çevresinde bulunan büfelerin denetimi
sağlanmıștır.
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4 DİLENCİLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIȘMALAR

Emniyet Çocuk Șube ekipleri ile yapılan çalıșmalarda Seyhan genelinde bașta cami önleri olmak üzere halkın yoğun olarak
kullandığı güzergahlarda ve havaalanı çevresinde duygu istismarında bulunarak dilencilik yapan șahıslara engel olunup, dilencilik
yapılması önlenmiștir.
Dilendirilen yașı küçük çocuklar İl Emniyet Çocuk Șube Müdürlüğü'ne teslim edilmiștir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33.maddesi gereğince dilenciler üzerinden çıkan paralar Belediyemiz Bütçesine aktarılmıștır.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte Yeșiloba Mahallesi 46265 sokak No:18'de bulunan ișletmenin satıșa sunduğu bozuk
yumurtaların imhası gerçekleștirilmiștir.

Çöpevlerin tahliye edilmesiyle ilgili çalışmalar;

Șehit Duran Mahallesi 19026 Sokak

Gürselpașa Mahallesi 75372 Sokak

Sarhamzalı Mahallesi 47097 Sokak

Mithatpașa Mahallesi 58021 Sokak

Gülbahçesi Mahallesi 13250 Sokak

Sümer Mahallesi 69198 Sokak

Yeșilyurt Mahallesi 71225 Sokak

İstiklal Mahallesi 40045 Sokak

Yukarıda belirtilen adreslerde çevreyi olumsuz etkileyen çöp evlerin tahliyesi esnasında
Temizlik ișleri Müdürlüğüne refakat edilerek, söz konusu yerlerin temizlenmesi sağlanmıștır.

İlçemiz Karacaoğlan Caddesinde faaliyet gösteren ișyerine ait tarihi geçmiș ürünler alınarak
Temizlik İșleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edilmiștir.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte Kocavezir İș Merkezi yakınında bulunan tekstil atölyelerine yönelik ortak çalıșmalar
yapılmıștır.

Gecekondu ve kaçak inşaat ile ilgili hizmetler;
3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerine aykırı izinsiz olarak yapılan inșaatların durdurulması ve gerekli tedbirlerin alınması için
Belediyemiz Fen İșleri Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalıșılmıștır. 775 Sayılı Gece Kondu Kanuna aykırı tespiti yapılan
49 muhtelif yerde kaçak yapılașmalara müdahale edilmiștir.

2017 135



Ayrıca Fen İșleri Müdürlüğü ekiplerine refakat edilerek yıkım çalıșmalarının olumsuz șekilde gerçekleșmesi sağlanmıștır.
Tespit edilen olumsuzlukların değerlendirilmesi için ilgili Müdürlüklere bilgi verilmiștir.

Mısır çarșısında çalıșma yapan Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinden  alınan tezgahlar imha edilmek üzere Temizlik İșleri
Șantiyesine teslim edilmiștir.
Sorumluluk alanımızdaki muhtelif yerlerde tel örgü ile çevrilmek suretiyle sokağın araç trafiğine tamamen kapatılmasıyla ilgili zabıta
ekiplerimizce yapılan tespitler tutanak altına alınmıș olup, gereği yapılmak üzere ilgili Müdürlüğe bilgi verilmiștir.

Cemalpașa Mahallesi 63009 Sokakta faaliyet gösteren ișyerinin apartmanın kullanım alanına ait olup olmadığı belli olmayan yere
tabela asıldığı ve tente ile kapatıldığı tespit edilerek tutanak düzenlenmiștir.
Sümer Mahallesi Baraj Yolu 69055 sokak bașında bulunan profilden sahipsiz büfe Büyükșehir Belediyesi Zabıta Daire Bașkanlığı
ekipleriyle birlikte alınarak Büyükșehir Șantiyesine teslim edilmiștir.
Fevzipașa Mahallesi otogar arkasında çadır kuran vatandașlar bulundukları yerden uzaklaștırılmıștır.
Yeșilyurt Mahallesi 70076 Sokak içerisinde faaliyet gösteren hurda ve kağıt deposu mühürlenerek faaliyeti durdurulmuștur.
İlçemiz sınırları dahilinde anız yakılmaması konusunda çiftçilere gerekli uyarılar yapılmıș olup, anız yangınlarına müdahale edilmiștir.

Afiş ve Pankart Denetimi
İlçemiz genelinde sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde YSK' nın almıș olduğu kararlar doğrultusunda afiș ve pankartların
indirilmesi ile ilgili gerekli çalıșmalar yapılmıștır.

İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı ile ilgili çalışma
2017 yılında İlimizde spor müsabakalarının oynandığı 5 Ocak Stadyum tesisi çevresinde İl Spor Güvenlik Kurulunun almıș olduğu
toplantı kararları doğrultusunda seyyarlara yönelik zabıta ekiplerimizce gerekli çalıșmalar yapılmıștır.

5 DİNİ BAYRAMLARDA VE YILBAŞINDA YAPILAN HİZMETLER
Kurban Bayramı döneminde Seyhan Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı ile Seyhan İlçemiz genelinde
vatandașların hijyenik bir ortamda uzman görevlilerin kontrolünde kurban kesim noktaları olarak belirlenen yerlerde Müdürlüğümüz
görevli zabıta ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak denetim ve kontrolleri sağlanmıștır.

Kurban bayramında belirlenen yerler dıșında koyun satıșı yapan kișilere idari yaptırım tespit tutanağı düzenlenmiștir.

Özellikle bayram günlerinde vatandașların her türlü șikâyetini değerlendirmek üzere müdürlüğümüzce 24 saat vardiya esasına göre
nöbetçi ekip görevlendirilmiștir.

Belediyemiz Kültür Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerin güvenilir ortamda gerçekleșmesi amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri
alınmıștır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlama amaçlı düzenlenen kortej ile birlikte Atatürk Parkına yürüyüșe eșlik edilmiștir.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programlarında ve ihtiyaç
sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımında görev alınmıștır.

Ramazan Bayramı öncesi tatlı, pasta ve bayram șekeri imalathaneleri
ile satıș yerlerine yönelik denetimler yapılmıș olup, eksiği görülen
ișyerlerine yasal ișlem yapılmıștır.

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, zabıta ekipleriyle
birlikte yılbașı nedeniyle alkollü içki satıșı yapan ișletmeler ile kuruyemiș,
tatlı ve șekerleme satıșı yapan ișyerlerine yönelik denetimlerini artırılmıș,
ayrıca yılbașı günü ve gecesi vatandașların huzur ve güven içinde
geçirmeleri,  mağdur olmadan ihtiyaçlarını rahat bir șekilde
karșılayabilmeleri için zabıta müdürlüğü çalıșma programı çerçevesinde
kontrol ve denetimler yapılmıștır.

2017 Geleneksel görev alınmıștır.Adana Kebabı Rakı Festivalinde
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6 SEMT PAZARLARININ DÜZEN VE KONTROLÜ
İLGİLİ ÇALIȘMALAR

İlçemiz sınırları dahilinde kurulan 7 adet kapalı, 24
açık olmak üzere toplam 31 adet semt
pazarında Müdürlüğümüz Semt Pazarları Amirliğince
07.oo-15.00 saatleri arasında 27 semt pazarımıza zabıta
memuru ile 4 adet semt pazarımızın da araçlı ekibimizle
denetimi yürütülmekte olup, vatandașlarımızın rahat alıș
veriș yapmaları sağlanmaktadır.
Semt pazarlarında uygunsuz ve izinsiz olarak seyyar
satıș yapan șahıslara ait malzemeler alınarak satıș
yapmaları önlenmiștir.
Semt Pazarlarında tıkanan tuvalet ve loğarların açılması
için ASKİ Genel Müdürlüğüne bilgi verilmiș olup,
sorunların giderilmesi sağlanmıștır.
Semt pazarlarındaki çukur ve kırık olan yerlerin
asfaltlanması için Belediyemiz Fen İșleri  Müdürlüğüne
bilgi verilmiș ve eksiklikler giderilmiștir.
Müdürlüğümüze intikal eden șikayetler üzerine Belediyemizce belirlenen Pazar kuruluș saatleri dıșında erken tezgah açan  Pazar
esnafları ile ilgili gerekli çalıșma yapılmıș, düzen ve intizam sağlanmıștır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'ne aykırı olarak muhtelif semt pazarlarında yapılan düğünlere son
verilmiștir.
Belediyemiz yetki ve sorumluluk dahilinde kurulan semt pazarlarında alıșveriș yapan vatandașların aldıkları ürünlerin kilogram
miktarlarında șüphe edildiği durumlarda elektronik tartıda kontrolleri yapılmakta olup, vatandașlarımızın sağlıklı ve kaliteli hizmet
alabilmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca semt pazarında kendisine tahsis edilen yer dıșında tezgah açarak pazar düzenini bozan esnaflar hakkında encümen kararı
ile idari para cezası uygulanmıș olup, Pazar tezgahları alınıp Seyhan Belediyesi Temizlik İșleri șantiyesine teslim edilmiștir.

Hürriyet
Sümer

Fevzipașa
Küçükdikili

Yeșilyurt
Dumlupınar

Șakirpașa (2)
Denizli

Çifteminare
Topel

Gürselpașa
Yeșiloba

Reșatbey
Seyhan

Șakirpașa (1)
Barıș

Sarıhamzalı
Yeșilevler - Kanal

Gülbahçesi - 2000 Evler
Bahçeșehir

Uzm. Çvș. Enver BUĞUR
Semt Pazarı

Emek
Mithatpașa

Hadırlı

Cemalpașa
İstiklal

Ș.Özl.Hrk.Pol.Mem.
Șahin Polat AYDIN 1.grslpșa

Tellidere-2semt pazarı
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1 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

Müdürlüğümüz, Belediyeye yasalarla verilmiș görevlerin daha verimli ve etkin yapılmasını sağlayacak yaratıcı, yenilikçi ve
sürdürülebilir stratejiler geliștirmeye çalıșmaktadır. Bu stratejileri ortaya koymak için bilgi / veri toplamak, kaynak ve yatırım
planlaması çalıșmaları yönetilmektedir. Stratejik planı hazırlayarak performans takip edilmektedir. Seyhan Belediyesi adına, ulusal ve
uluslararası hibe programlarına ilișkin süreçler yürütülmektedir. Yerel yönetimler alanında AB ve diğer ülkelerin birlik kurumlarıyla
belediyemiz yararına deneyim paylașımı ve gelișim için ortaklıklar kurulmakta ve ortaklarla projeler üretilmektedir.
Yeni hizmet alanları ile ilgili araștırmalar yaparak Belediyede uygulanabilirliği konusunda çalıșmalar yürütülmektedir. Kamu kurum ve
kurulușları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kurulușlar ile AB ve dıș mali fonlar, ulusal fonlar ile koordineli olarak projeler
olușturulmakta ve projelerde yer alınması için gerekli çalıșmalar yapılmaktadır. Belediyede dıș kaynaklı fon programları, proje yazma
ve yürütme konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalıșmaları yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından uygulanmıș ve/veya
uygulanmakta olan projelerin yaygınlaștırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılması amacıyla çalıșmalar
yapılmaktadır. Bu kapsamda Müdürlüğümüzce yapılan proje çalıșmaları așağıdaki gibidir,

Müdürlüğümüzce hazırlanan Dream House kadın istihdam projesi UNHCR tarafından örnek proje seçilerek 289.000 $
tutarında hibe sağlanmıștır.

Çukurova Rotary Kulübü, UNİCEF ve belediyemiz arasında 2017 yılında içerisinde yapılan görüșmelerde sonraki üç yıl için
Seyhan Belediyesinin çocuk dostu belediye olabilmesi için gerekli çalıșmalar konusunda anlașmaya varılmıștır.

Çukurova Kalkınma Ajansına müdürlüğümüzce hazırlanıp sunulan Seyhan Girișimcilik Merkezi, Kalkınma Bakanlığımızca
Adana'da onaylanan tek proje olmuș ve 3.500.000,00 TL hibe almıștır.

International Medical Corps (IMC) ile yürütülen görüșmelerde 2018-2019 yılları içerisinde sağlık alanında kapasite
geliștirilmesi ve istihdam alanı yaratılması için ișbirliği yapılması konusunda anlașma yapılmıștır.

Alman GIZ ve Hayata Destek Derneği ile Belediyemiz adına müdürlüğümüzce yapılan görüșmeler sonucu 130 Türk ve 125
Suriyeli olma üzere toplam 255 kiși 4 ay boyunca tarım alanında istihdam edilmiștir.

Adana Cumhuriyet Bașsavcılığı, Denetimli Serbestlik Bürosu, Valilik ve Seyhan Belediyesi arasında yapılan protokol
kapsamında 193 hükümlü müdürlüğümüz tarafından 2017 yılı içerisinde Belediyemizin çeșitli birimlerinde görevlendirilmiștir.

Adana Cumhuriyet Bașsavcılığı, Denetimli Serbestlik Bürosu, Valilik ve Seyhan Belediyesi arasında yapılan protokol
kapsamında Adana ili sınırları içerisinde bulunan 82 okulun ve kamu binalarının iç ve dıș cephe boyası, klimalarının bakımı,
çevre ve oyun alanlarının düzenlemesi ve basit tadilatları gerçekleștirilmiștir.
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Memur personelin atama, terfi, kadro değișiklikleri, intibak, mal bildirimleri, sosyal
denge sözleșmesi ișlemleri, vekaleten görevlendirmeler, yurtdıșı izinleri, pasaport
ișlemleri gerçekleșmiștir. 5343 sayılı kanunun 49. Maddesinin 3 fıkrasına göre alınan
tam zamanlı sözleșmeli personelin iș ve ișlemleri yapılmıștır.

Çalıșma ve İș Kurumu, ișsizliği azaltmak amaçlı projesi ile Toplum Yararına Program
kapsamında 100 kișilik grup halinde yapılan karșılıklı sözleșme ile belediyemizin
yürütmekte olduğu çevre temizliği, park düzenlemesi ve kamusal altyapının
yenilenmesi hizmetlerinde çalıștırılmak üzere alınan ișçilerin iș ve ișlemleri, aylık
ișgücü çizelgelerinin İș-Kur'a gönderilmesi, çeșitli nedenlerle ișten ayrılma ve
emeklilik ișlemleri ile ilgili iș ve ișlemler yerine getirilmiștir.

Norm kadro ile belirlenen memur kadro unvanlarının belediyemizin ihtiyaçlarına göre belirlenerek Belediye Meclisinden yeni
kadroların ihdas edilmesi, mevcut kadrolarda derece değișikliklerinin yapılması ile ilgili ișlemler yapılmıștır.

Türkiye İș Kurumu Adana İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokolle e-İȘKUR üzerinden iș arayanların kaydını almak
ve güncellemek, iș arayanın profiline uygun açık ișleri sorgulamak, iș bașvurusunu almak ve bașvurularını takip etmek, İșsizlik
Sigortası bașvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak, ișgücü uyum
programlarına bașvuru yapmak ve takip etmek, özel sektör ișvereninin ișgücü talebini almak ve sonuçlandırmak üzere
belediyemiz hizmet binası içerisinde 2010 yılında olușturulan İȘKUR Hizmet Noktasında belediyemiz kadrosunda görevli bir
personelle iș ve ișlemler devam etmiștir.

4 EĞİTİM HİZMETLERİ
2017 yılı performans hedefimizdeki Belediye personelimize verilmesi planlanan eğitim yüzde 95 oranında gerçekleșmiștir.
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Belediyemiz Yönetim Bilgi Sistemi yazılımı yenilenerek mevzuat değișikliklerine tam uyumluluk ve kullanıma yönelik iyileștirmeler
yapılmıștır. 2017 yılı içerisinde Bilgi İșlem, Sosyal Yardım, Sporcu Takip, Gelir takip, Muhasebe, Ruhsat, e-devlet entegrasyou ve
EBYS modülleri temin edilip devreye alınmıștır.

2017 yılı itibarıyla Yönetim Bilgi Sistemi uygulamalarının tam anlamıyla belediyemizde uygulanması amacıyla; insan kaynakları,tașınır
mal ,kurum içi iletișim (ıntranet) ,tașınmaz ve numarataj modüllerikarar destek ,uygulama programlama arayüzü (api) ,evlendirme
,özel kalem ,zabıta ,encümen ve meclis kararları modülleriproje ve yatırım,stratejik plan,fen ișleri,imar,belediye mülk takip ,hukuk
,yapı kontrol ,sağlık ,veteriner ,park ve bahçeler ,makine-elektrik ,temizlik ișleri ,sosyal tesis yönetim ,basın yayın ,sms ,kalite ,ölçü
tartı ,arșiv yönetimi ,veri düzenleme ,kurs takip ,belediye web portalı ,mobil bașkan ,belediye süreç yönetim modullerinin temini için
süreç bașlatılmıștır.

Coğrafi Bilgi Sistemi projesi kapsamında pilot mahalle uygulaması içerisinde Coğrafi Bilgi sistemi projesi kapsamında pilot bölge
olarak belirlenen Döșeme mahallesinin saha çalıșması, numarataj tasarımı, demografik veri Anketleri, bina bilgi formları ve bina
fotoğraflarının çekilmesi çalıșmaları tamamlanmıștır. CBS yazılımı temel modüller ve numarataj , satın alınarak, sahadan toplanan
bilgiler, veri tabanına entegre edilmiștir. Seyhan ilçemiz sınırlarında bulunan diğer mahallelerin saha çalıșmalarına devam
edilmektedir. Proje ile, günümüz bilgi teknolojileri ve uygulamaları destekli bir bilgi sisteminin Seyhan Belediyesi bünyesinde kurulup
yaygınlaștırılması, bunların sağladığı yararların internet tabanlı sistemler aracılığıyla belediyenin ve vatandașların kullanımına
sunulması, özellikle bölgeye ait teknik, sosyal ve ekonomik durumun CBS teknolojisinden faydalanılarak çıkarılması, belediye
çalıșmalarında hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, yöneticilere güncel verilere dayalı karar destek sistemleri ile daha
hızlı ve doğru kararlar verme imkanı sağlanması hedeflenmektedir.

Projenin devamı niteliğinde, analiz çalıșmaları, veri sayısallaștırma, dönüșümü ve düzeltmesi, cbs entegrasyon hizmetleri, masaüstü
cbs yazılımı lisansları, masaüstü numarataj uygulama yazılımı lisansları, entegrasyon servis platformu güncelleme, kent rehberi
uygulama yazılımı lisansları, masaüstü imar uygulaması yazılımı lisansları, masaüstü harita uygulaması yazılımı lisansları, yds imar
uygulama yazılımı lisansları, takbis web uygulama yazılımı lisansları, takbis masaüstü uygulama yazılımı lisansları, ile genel
entegrasyon yazılım ve uyarlama hizmetleri temini için ihale süreci bașlatılmıștır.

Ayrıca, İmar Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda İmar Ruhsat ve Proje Takip Sitemi üzerinde istenilen geliștirmeler yapılarak
kullanılmaya devam edilmektedir. Belediyemiz diğer birimlerinin taleplerine istinaden așağıda belirtilen yazılımlar Müdürlüğümüzce
üretilmiștir.

1. JAVA programlama dilinin son teknolojilerinden olan JAVA EE,JSF,JPA, PrimeFaces,Hibernate,AJAX,REST WEB SERVİCE,
IREPORT, Android teknolojileri ve HTML 5 ,AJAX, BOOTSTRAP teknolojileri ve MAVEN, SVN, SCRUUM sistemleri ve ORACLE veri
tabanı sistemi kullanılarak istenilen programlar geliștirlmektedir. Crud ișlenmeleri için alt yapı olușturuldu. Web ara yüzü olușturuldu.

2. Çözüm ekinin yapmıș olduğu sahadaki anket çalıșmaları için Android tabanlı mobil Anket uygulaması geliștirildi ve Web
ortamında görüntülenmesi, raporlanması ve analiz yapılabilmesi için gerekli programlar yapıldı.

3. Belediyemiz kaynaklarının verimli kullanılması ve kaynak israfının önlenmesi amacıyla; Seyhan Belediyesi “Bilgisayar ve Donanım
Parkı” olușturulmuștur.

4. Kablosuz İnternet Hizmeti Projesi kapsamında, Merkez Binaya 200 Mbps M/E İnternet Bağlantı Hizmeti, Merkez Binaya 200
Mbps DDOS Hizmeti, Merkez Binaya 20 Mbps M/E İnternet Bağlantı Hizmeti, Merkez Binaya 20 MbPS MPLS VPN Hizmeti,
Merkez Binaya 10 Mbps M/E Noktadan Noktaya Devre, Bașkanlık Binasına 2048 Kbps M/E İnternet bağlantı Hizmeti, Fatih Sultan
Mehmet Parkına 2048 Kbps G.SHDSL Vpn Hizmeti, Füze Selami Parkına 2048 Kbps M/E VPN Hizmeti, Gazi Pașa Parkına
2048 Kbps M/E VPN Hizmeti, Yașar Kemal Kültür merkezi önü 2048 Kbps M/E VPN Hizmeti, Selahattin Zaim Parkına 2048 Kbps
M/E VPN Hizmeti, Șehitler Parkına 5 Mbps Kbps M/E VPN Hizmeti, Sanatçılar Parkına 2048 Kbps M/E VPN Hizmeti, Tapu
Șubesine 10 Mbps M/E Noktadan Noktaya Devre olmak üzere, merkez bina ve Kültür merkezi dıșında toplam 7(yedi) parka
kablosuz internet hizmeti sunulmaktadır.
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Teknik Servis Hizmetleri:

Birimimiz Belediyenin tüm birimlerinde mevcut bilgisayarların donanım, yazılım problemlerini gidermekte, bilgisayar altyapılarını
kurarak internet ve otomasyon sisteminin kullanımını sağlamaktadır.

Fotokopi makinelerinin bakım ve denetim takibi: Belediyemiz birimlerinde kullanılmakta olan fotokopi makinelerinin
periyodik bakımları, arıza tespitleri yapılıp hizmet alımı ile arızaların giderilmesi müdürlüğümüz kontrolünde yapılarak çalıșma
sürekliliği sağlanmıștır. 2016 yılında 41 Adet fotokopi makinesinin tamir bakım ve yedek parça bakımı yapılarak sürekli aktif çalıșması
sağlanmıștır.

İnternet Sitesi Yönetimi: Belediyemiz hizmetlerinin halka duyurulması, halkla iletișimin sağlanması, web tabanlı hizmetlerin halka
sunulması amacıyla yeni bilgi girișleri ve güncellemeleri yapılarak sürekli dinamik tutulmuștur. 2016 yılında yeni ara-yüz ve yeni içerik
sistemine geçiș yapılmıș ve sitenin tasarım çalıșmaları tamamlanmıștır.

Bilgi Güvenliği ve Paylaşımı: Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan NAS (Ağ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile müdürlükler
içinde ve müdürlükler arasında güvenli dosya paylașımı ve dosya yedekleme alanları olușturulmuștur.

Geniş Alan Ağı, Erişim Hızı ve Bilgi Güvenliği: Belediyemiz birimlerinde yeni kurulan ofislerin ağ altyapısı ile ilgili çalıșmalar
yapılmıștır. 5651 sayılı kanun kapsamında yer alan konularda gerekli internet erișim yetkilendirmeleri yapılarak günlük kayıtları
tutulmuștur.

E-posta sunucusu kullanımı: Yıl içerisindeki kullanıcı eklenmesi ve çıkarılması ișlemleri yapılmıștır.

Kesintisiz Güç Kaynaklarının (KGK) Bakımı ve Onarımı ve Yenilenmesi: Bilgi İșlem Müdürlüğü kontrollünde merkez
binamızda, kültür merkezinde ve Belediyemiz dıș birimlerinde bulunan KGK cihazları aylık periyodlarla ișlev, akü kontrolleri ile temel
temizlik ve bakımları da yapılmaktadır.

E-Belediye Otomasyon Yazılım Güncellemesi ve Bakım İşi: Müdürlüklerin otomasyon yazılımında karșılaștıkları sorunlar,
ilgili birimdeki çalıșanların istekleri, mevzuat değișiklikleri kanunlar doğrultusunda çalıșılarak gerekli çözümler sağlanmıștır.

İstemci Arıza Giderme, Bakım ve Kurulum Faaliyetleri: Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı
donanımlarının arıza, bakım ve kurulum çalıșmaları yapılmıștır.

Tek Sicil Uygulaması: Sicil birleștirme , kullanılarak mükerrer sicil kayıtları T.C. kimlik numarası esas alınarak tek bir sicil altında
toplanması ve adres bilgilerinin MERNİS sisteminden alınan bilgilerle güncellenmesine devam edilmiștir. MERNİS sistemi Versiyon
2'ye güncellenmiștir.

Yerinde İnceleme Faaliyetleri: Münferit aralıklarla personelimiz diğer kamu kurum ve kurulușlarında E-belediye sistemlerinin
incelenmesi için ziyaret ve inceleme gezilerinde bulunmușlardır.

Evrak Giriş-Çıkışları: Müdürlüğümüze 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 1368 evrak gelmiș ve müdürlüğümüzden 1298
evrak çıkıș yapmıștır.

5 YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ
Seyhan İlçe Belediyesi e-Belediye kapsamında interaktif belediyeciliği bașlatmıștır. Yönetim Bilgi Sistemi, belediyecilik hizmetlerinin
İnternet teknolojileri ile bütünleștirildiği ve yine bu teknolojiler kullanılarak çok daha etkin ve yerinde hizmet verme modelinin
olușturulması olarak özetlenebilir.
2017 yılı içerisinde müdürlüğümüz tarafından Yönetim Bilgi Sistemi geçiș süreci tamamlanmıș olup, Belediyemize bağlı
müdürlüklerimizin tüm bilgi giriș ve hizmetlerini Yönetim Bilgi Sistemi
üzerinden yapması sağlanmıștır. E-Belediye uygulamaları sadece kurum içi hizmetlerde değil
aynı zamanda halka dönük bir yüzümüz olan Web sitemizin içeriğine de dahil edilmiștir. Bu kapsamda yapılan çalıșmalarla İnternet
üzerinden tahsilat, bilgi edinme, bașvuru ve haber/duyuru takip hizmetleri de İnternet üzerinden verilebilmektedir. İnternet üzerinden
tahsilat miktarı Tüm donanım altyapısı (veri tabanı ve uygulama sunucuları) Belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik
personelimiz tarafından kontrol ve kumanda ișlemleri yapılmaktadır. Yönetim Bilgi Sistemi yazılımı güncellenerek mevzuat
değișikliklerine tam uyumluluk ve kullanıma yönelik iyileștirmeler yapılmıștır. e-Belediye, daha halka açık, daha halkla birlikte, daha
verimli ve çağdaș belediye hizmetlerinin temelini olușturmaktadır.
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5 BELEDİYE BÜNYESİNDE GELİȘTİRİLEN PROGRAMLAR

Çözüm Ekibi Anket Kontrol Ekranı

Çözüm Ekibi Anket Sonuçları Kontrol Ekranı

Çözüm Ekibi Anketör Sonuçları Kontrol Ekranı
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Çözüm Ekibi Mobil Giriș Ekranı Çözüm Ekibi Mobil Ekranı Çözüm Ekibi Mobil Anket Ekranı

Birimimiz Belediyenin tüm
birimlerinde mevcut bilgisayarların
donanım, yazılım problemlerini
gidermekte, bilgisayar altyapılarını
kurarak internet ve otomasyon
sisteminin kullanımını sağlamaktadır.
Monitör, yazıcı, fotokopi makinaları,
tarayıcı, network cihazları, terminal,
terminal sunucu, router switch hub,
modem v.b. kesintisiz güç
kaynaklarının bakım ve onarımları
bizzat birimimiz tarafından
yapılmaktadır. 2016 yılında; 736
adet bakım ve onarım yapılarak,
hizmet sürekliliği sağlanmıștır. Tüm
birimlere 225 adet yazıcı fotokopi
toner desteği verilmiștir.
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6 İNTERNET SİTESİ YÖNETİMİ

www.seyhan.bel.tr -  Belediyemizin İnternet Sitesi

Seyhan Belediyesi Resmi Web Sayfası

2008 yılından itibaren İnternet sayfamız ve e-posta sunucumuz kendi İnternet sunucularımız üzerine tașınmıș, tamamen Bilgi İșlem
Müdürlüğü'nün tasarımı ve çalıșması ile Belediyemizin İnternet sayfası çok daha etkin ve verimli kullanılır hale getirilmiștir. 2009'un
son çeyreğinde yeni ara yüzüne kavușan İnternet sayfamız yılsonunda tamamen değișmiș görselliği ve kullanıcı dostu ara yüzüyle
yepyeni bir görünüme kavușmuștur. E-Belediyeye İnternet Modüllerine e-Bordro , eklenmiștir. 2010 yılında web sayfamıza Vatandaș
bașvuru, mahalle muhtarlarımız ve standart dosya planı modülleri eklenmiștir. İnternet üzerinden tahsilat, bilgi edinme, bașvuru ve
haber/duyuru takip hizmetleri, vatandașlarımızın erișimine sunulmuștur. Tüm donanım altyapısı (veri tabanı ve uygulama sunucuları)
Belediyemiz bünyesinde bulunmakta olup teknik personelimiz tarafından kontrol, bakım ve kumanda ișlemleri yapılmaktadır. 2 adet
yeni uygulama ve veri tabanı sunucusu satın alınarak sistemimiz son teknolojiye uyumu sağlanmıș, yedekleme, hız ve kapasite
artırımı geliștirilmiștir. SEYMER bașvurularının İnternet üzerinden yapılabilmesi ve e-bilgi sistemine geçiș çalıșmaları tamamlanmıștır.
2011 yılında da sürekli olarak güncellenen İnternet sayfamıza kent otomasyon (KEOS) , eklenmiștir.  Kültür Merkezi etkinlik programı
ve tiyatro etkinlikleri de İnternet sayfamızda sürekli güncellenmektedir. Belediyemiz hizmetlerinin halka duyurulması, halkla iletișimin
sağlanması, web tabanlı hizmetlerin halka sunulması amacıyla yeni bilgi girișleri ve güncellemeleri yapılarak sürekli dinamik
tutulmuștur. Tamamen yenilenmiș haliyle web sitemiz, 2012 yılının ilk aylarından beri yayınını sürdürmektedir. 2013 yılı içerisinde
hazırlanan e-Belediye Portal'ı Web sitemize eklenerek, web sitemiz üzerinde bulunan, vatandașlarımıza hizmet verdiğimiz modüller
Portal üzerine tașınarak daha kolay ulașılabilir ve daha düzenli bir yapı olușturulmuștur. Web sitemiz üzerinden belediyemizce
yapılan ișlemlerde gereken evrak ve formlar (Örn.: Ruhsat ișlemleri için gereken evraklar gibi) eklenerek hızlı hizmet sunulması
amaçlanmaktadır. Yeni Ebelediye sistemimiz web sayfamıza entegre edilmiș olup vatandașlarımızın kullanımına sunulmuștur.
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İnternet sitemizde neler var?
Belediyemizin adı, logosu, Sitenin amacı, Kurum yapılanması, Kurumun sorumlulukları ve amaçları, Kurum yöneticileri, Kurumun
alt birimleri ve bu birimlerin görevleri, Kurum ile alakalı mevzuat, Kurumun sunduğu hizmetleri açıklayıcı sayfalar, Etkileșimli
hizmetler, Kurumun üretmekle yükümlü olduğu her tür rapor, İstatistiksel bilgiler, Kuruma ait duyurular, haberler, Kuruma ait basın
açıklamaları, Basında kurum ile ilgili çıkan haberler, Formlar, Șehir rehberi, Resmi mevzuat, Sıkça sorulan sorular, Ruhsat, Canlı
Müzik izni ve diğer ișlemlere ait gereken belge ve evraklar, Hava durumu, döviz bilgileri gibi çok çeșitli faydalı link ve bilgiler, Erișim
bilgileri (telefon, adres, e-posta), șikâyet ve geri bildirim mekanizması, Site haritası, Değișen sokak numaraları, Semt pazarları, AB
Proje duyuruları, Standart Dosya Planı, Komisyon raporları, Tamamen değișen görsel arabirim, Kullanıcı dostu linkler ve butonlar
ile ziyaretçilerin kolayca site içinde gezinmelerini sağlayan yönlendirme eklentileri, Bașkana mesaj, Halk Masası ve BİMER
birimlerine kolayca șikâyet öneri ve dileklerin ulaștırılabilmesini sağlayan erișim noktaları, Site ile ilgili yardım sayfaları, Kent
Otomasyon Sistemi (KEOS).

Konu Adet
Haber sayısı 216
Meclis gündem duyurusu 13
İhale duyurusu 86
Diğer duyuru 45

Yașlı ve hastalara Yardım Eli Projesi Sayfası

Seyhan ilçesinde ikamet eden, fakir ve yardıma muhtaç olup, yașlı veya hasta olduğu için bașka birinin bakımına muhtaç olan
vatandașlarımızın bakım ve temizlik hizmetinin evde görülmesi için 25-45 yaș aralığındaki 60 kadına, hasta, yașlı ve engelli bakımı
eğitimi verilen Belediyemiz AB Projesi web sayfası yapılmıștır.

Bilgi Güvenliği ve Paylaşımı:
Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan NAS (Ağ Dosya Sunucusu) sunucu hizmeti ile müdürlükler içinde ve müdürlükler arasında
güvenli dosya paylașımı ve dosya yedekleme alanları olușturulmuștur. Bu sayede veri yedeklemeleri ve güvenliği tek merkez
üzerinden sağlanır hale gelmiștir. 2016 yılı içerisinde bu sisteme yeni birimler eklenerek kullanımı yaygınlaștırılmıștır.
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Geniş Alan Ağı, Erişim Hızı ve Bilgi Güvenliği:
Müdürlüğümüz 2012 yılı içerisinde Belediye Merkez Hizmet Binası ile birlikte dıș hizmet birimlerine (Ulucami SEYMER) yeni
eklenen bilgisayarlara altyapı desteği ve İnternet erișim imkânları sağlamıștır. İnternet Hizmeti Alımı İhalesi yapılarak 50mbit hızında
Metro Ethernet bağlantımız 2012 yılı sonu itibariyle aktif hale getirilmiștir. İnternet Hizmeti Alımı İhalesi 2013 yılı sonu itibari ile
yapılmıș olup, 2014 yılı Ocak ayından itibaren 100 Mbit hızında Metro Ethernet bağlantılı ve DDOS Attack Koruma Hizmeti dahil
olarak aktif hale getirilmiștir. 2014 yılı son aylarında İnternet hizmeti alımı ișinin ihalesi yapılmıș olup 2015 yılında 150 Mbit,  2016
yılı Ocak ayından itibaren de 200 Mbit hızında Metro Ethernet bağlantılı ve DDOS Attack Koruma Hizmeti dahil olarak aktif hale
getirilmiștir. Böylece hem daha ekonomik hem de daha hızlı ve güvenli İnternet hizmeti alımı bașlatılmıștır. Belediyemiz
birimlerinde yeni kurulan ofislerin ağ altyapısı ile ilgili çalıșmalar yapılmıștır. Arızalanan aktif ağ cihazları yenileriyle değiștirilmiștir. Bu
çalıșmalarda kablolama ișleri, aktif ağ cihazlarının montajı, ağ topolojisinin olușturulması tamamen müdürlüğümüzün personelleri
tarafından yapılmıștır. 5651 sayılı kanun kapsamında yer alan konularda gerekli İnternet erișim yetkilendirmeleri yapılarak günlük
kayıtları tutulmuștur. Artan İnternet trafiği ve kullanıcı sayısının mevcut log cihazının kapasitesini așması nedeniyle log cihazı
yüksek kapasiteli daha üst bir ürünle değiștirilerek yenilenmiștir. Tüm dıș birimlerin internet altyapısına güvenlik cihazları monte
edilmiș. Bu cihazlar üzerinden akan trafik logları 5651 sayılı yasa gereğince merkez log cihazımızda kayıt altına alınmıștır.
Bașkanlık kablosuz İnternet sistemi 6 Adet cihazla mevcut Metro İnternet hattımız üzerinden T.C. kimlik ve SMS sorgulamalı 5651
sayılı yasaya uygun loglama yapılarak bașkanlık katında hizmet veren birim personellerinin, meclis üyeleri ve misafirlerin
kullanımına sunulmuștur.
Kurum veri güvenliğini sağlamak kapsamında, bilgisayarlara kurulmak üzere, kurumsal güvenlik yazılımı alınmıș ve bilgisayarlara
kurulumu sağlanmıștır.

Parklarda Ücretsiz Kablosuz İnternet  Hizmeti

Seyhan Belediyesi olarak yedi (7) adet parkımızda vatandașlarımıza ücretsiz kablosuz internet hizmeti vermeye bașlamıștır.
Projemiz kapsamında en yakın zamanda tüm parklarımızda ücretsiz internet hizmeti verilmesi planlanmaktadır. Șu an için hizmet
verilen parklar: Șehitler Parkı, Sanatçılar parkı, Füze Selami Parkı, Sebahattin Zaim Parkı, Yașar Kemal Kültür Merkezi, Gazipașa
Parkı ,Fatih Sultan Mehmet Parkı'dır
E-posta Sunucusu Kullanımı:
Belediyemiz bünyesinde kurum içi haberleșmeyi, bilgi/belgenin güvenli tașınmasının kolaylaștırılması, özel veya tüzel kurumlarla
iletișimin resmi ve çok daha güvenli bir șekilde gerçekleștirilebilmesi için e-posta hizmeti birim personellerimiz ve Belediye Meclis
Üyelerimizin kullanımına 2010'da sunulmuștu. 2016 yılı içerisinde de belediyemize yeni gelen personellerimize de e-posta adresi
açılmıș, Belediyemizden ayrılan personellerimizin e-posta adresleri kapatılarak güncel tutulması sağlanmıștır.

E-posta Sunucusu Kullanımı:
Belediyemiz bünyesinde kurum içi haberleșmeyi, bilgi/belgenin güvenli tașınmasının kolaylaștırılması, özel veya tüzel kurumlarla
iletișimin resmi ve çok daha güvenli bir șekilde gerçekleștirilebilmesi için e-posta hizmeti birim personellerimiz ve Belediye Meclis
Üyelerimizin kullanımına 2010'da sunulmuștu. 2016 yılı içerisinde de belediyemize yeni gelen personellerimize de e-posta adresi
açılmıș, Belediyemizden ayrılan personellerimizin e-posta adresleri kapatılarak güncel tutulması sağlanmıștır.
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Kesintisiz Güç Kaynaklarının (KGK) Bakımı, Onarımı ve
Yenilenmesi:
Belediyemizin tüm bilișim altyapısına düzenli ve güvenli elektrik kaynağı
sağlanması amacıyla KGK ( Kesintisiz Güç Kaynağı ) cihazları kullanılmaktadır.
Bilgi İșlem Müdürlüğü, 2013 yılı içinde yaptığı KGK Bakım İhalesi ile
müdürlüğümüzün kontrolünde merkez binamızda, kültür merkezinde ve
Belediyemiz dıș birimlerinde bulunan KGK cihazlarında aylık periyodlarla ișlev,
akü kontrolleri ile temel teamizlik ve bakımları yapılmıștır. Yapılan kontrollerde
tespit edilen akü arızaları ve fan arızaları gerekli parçalar temin edilerek
giderilmiștir. Ayrıca tüm KGK'lerin aküleri, devre kartları, fan kontrolleri, çalıșma
testleri ile kontrol edilmiș; ek aygıt bakımları ve temizliği yaptırılmıștır. Bilgi İșlem
Müdürlüğü olarak sunucu donanımlarının ve verilerin güvenliği bir adım daha
iyileștirilerek ek güvenlik sağlanmıș olup, 2016 yılında da bu cihazların
kontrolleri, çalıșma testleri ile kontrol edilmiș; ek aygıt bakımları ve temizliği
yaptırılmıștır.

Kesintisiz Güç Kaynakları

Sunucu Düzenlemeleri, Bakımı ve Kent Otomasyon Sistemi İçin Kabinet Alınması:
2014 yılında uygulama ve veri tabanı sunucularının donanım ve yazılım kontrollerine devam edildi. Bu çalıșma da veri tabanı sunucu
donanımı; mevcut ișlem yükü ve önümüzdeki süreçte gelebilecek iș yüklerini karșılayabilecek güçte ve kapasitede 4 ișlemcili yeni bir
sunucu ile yenilendi. Bu çalıșmalarda sunucularda, RedHat Enterprise Server ișletim sistemi kullanımına, veri tabanı sunucusunda,
Oracle Veri tabanı yazılımı 11g sürümü kullanımına devam edildi.  Sistem odasında bulunan DNS (NS1 ve NS2), iki Caching
(önbellekleme) DNS, bir uygulama sunucusu, MySQL veri tabanı sunucularını barındıran sanal sunucu sistemi FreeBSD 10 ișletim
sistemi üzerine aktarılarak yeni bir sunucu donanımı üzerinden faaliyette tutulması sürdürülmüștür. Mevcutta kullanılan bir sunucuya
VMWare sanallaștırma sistemi kurulup, ekonomik ömrünü dolduran eski sunucu sistemlerindeki sistemler bu sunucuya aktarılmıștır.
Bu sayede sunucu donanımının kullanım ve bakım masrafları tek sunucu kullanım masrafında tutulmuștur. İlerleyen dönemde diğer
hizmet sunucularının da sanallaștırma ortamına tașınması planlanmaktadır. Bu çalıșma ile kullanım ve bakım masraflarının
düșürülmesi bir hedef olarak görülmüștür.

Veri tabanı Veri Düzenlemeleri:
Otomasyon sistemine girilen verilerin daha düzenli hale gelmesi amacıyla çeșitli veri düzenlemesi çalıșmalarına devam edilmiștir. Bu
çalıșma kapsamında sicil kayıtlarındaki eksik mahalle kodları veri tabanından düzenlenmiștir.

e-Belediye Otomasyon Yazılımı Veri tabanı Güncellemesi ve Bakım İşi:
2016 yılı içerisinde de Belediye otomasyon yazılımının ve tüm ișlem bilgilerinin depolandığı veri tabanının güncellemesi ile bakımı
yaptırılmıș olup iș süresince, kapsamındaki tüm iș ve ișlemlerin Bilgi İșlem Müdürlüğü kontrolünde tamamlanması gerçekleștirildi.
2017 yılında da aynı çalıșmaya devam edilecektir. Bu iș çerçevesinde, müdürlüklerin otomasyon yazılımında karșılaștıkları sorunlar,
ilgili birimdeki çalıșanların istekleri, mevzuat değișiklikleri kanunlar dahilinde çalıșılarak çözümler sağlanmıștır.

İstemci Arıza Giderme, Bakım ve Kurulum Faaliyetleri:
2016 yılı içerisinde de Belediyemiz bünyesinde kullanılan tüm bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı donanımlarının arıza, bakım ve kurulum
çalıșmaları yapılmıștır. Tüm bu çalıșmalar belli aralıklarla hizmet içi eğitim alan birim personellerimiz tarafından gerçekleștirilmiștir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün Emlak – ÇTV Șefliği, Kalem, Vezneler ve Tahakkuk Bilgisayarlarında kullanılan Linux ișletim sistemi
kontrolleri yapılmıștır. Çok daha güvenli, bașarımı yüksek ve kullanımı kolay olan bu sistemin kullanılması ile ek program maliyetleri
ortadan kaldırılmıș ve veri güvenliği sağlanmıștır. Ayrıca açık kaynak kodlu Ofis yazılımı kullanımı ile ofis yazılım lisans masraflarından
tasarruf edilmiștir. 2017 yılı içerisinde de kısım kısım milli ișletim sistemi PARDUS Linux İșletim sistemine geçiș yapılması
planlanmaktadır. Birimlerin bilișim kaynak ihtiyaçları incelenerek gerekli görülen yerlerde yazıcılar eklenip bilgisayarlar yenilenerek
sistem güncellemeleri yapılmıștır.

Tek Sicil Uygulaması:
Günümüze kadar süren çalıșmalarla sicil kayıtlarında %95'nin üzerinde T.C. numarası güncelleștirmesi yapılmıștır. 2016 yılında da
Sicil birleștirme , kullanılarak mükerrer sicil kayıtları T.C. kimlik numarası esas alınarak tek bir sicil altında toplanması ve adres
bilgilerinin MERNİS sisteminden alınan bilgilerle güncellenmesine devam edilmiștir. MERNİS sisteminden daha fazla faydalanmak
amacı ile evlendirme biriminin otomasyon yazılımına T.C. Kimlik ve adres sorgulaması sürdürülerek evlendirme ișlemleri hızlandırılmıș
ve vatandașın vakit kaybetmeden doğru bilgiler ile iș ve ișlemlerinin yapılması sağlanmıștır.
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Eğitim Faaliyetleri:
Müdürlüğümüz CBS hizmet alanı ile ilgili olarak 1 personel seminer ve eğitim çalıșmalarına katılmıștır. Personellerimiz çeșitli
zamanlarda yerinde inceleme etkinliklerine katılmıșlardır. Müdürlüğümüze 2 sömestr döneminde staj yapan stajyer öğrencilere, yaz
stajyerlerine ve birim personeline belirlenen saat ve günlerde temel bilgisayar donanımı, yeni teknolojiler, sunucu sistemleri ve
yazılımları, internet güvenliği, programcılık, veri analizi ve madenciliği konularında temel eğitimler vermiștir. Bu eğitimler sunu araçları
ile görsel olarak ve örnek materyaller eșliğinde gerçekleștirilmiștir.

Evrak Giriş-Çıkışları:
Müdürlüğümüze 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında evrak gelmiș ve müdürlüğümüzden evrak çıkıș yapmıștır.1368 1298

368
1

298
1

evrak gelmiş evrak çıkmış
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1 FAALİYETLER
Hibe Projeleri Verileri*

*Kaynak : Dıș İlișkiler Müdürlüğü,  2017

Avukat Turhan ARIN Sokağı, Sokak ve Cephe Sağlıklaștırma Projesi

Yașlı ve Hastalara Yardım Eli Projesi

FAALİYETLER
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10-11-12-13 Ocak 2017 Valilik tarafından düzenlenen Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi -2 Projesi 1.3.4
ve 1.3.2 Nolu Faaliyetlerin Eğitimine katılım gerçekleștirildi.

19-20 Ocak 2017 Sivil Toplum Geliștirme(STGM) ile Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araștırma ve Uygulama
Merkezi(ATAUM) tarafından düzenlenen Yerelde Kamu-Sivil Toplum Diyaloğu Projesi etkinliğine katılım gerçekleștirildi.

19 Ocak 2017 Çukurova'da AB Çalıșmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi Adana İl Proje Koordinasyon
Kurulu Üyeleri toplantısına katılım gerçekleștirildi.

9 Șubat 2017 “Çukurova'da AB Çalıșmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, ilimizde nitelikli
proje hazırlama kapasitesini geliștirmek amacı ile Adana Valiliği AB ve Dıș İlișkiler Bürosu koordinasyonunda Çukurova
Kalkınma Ajansı hizmet binasında düzenlenen Erasmus + KA2 Yetișkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri Eğitimi'ne katılım
sağlandı.

24-25-26 Nisan 2017 Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliștirilmesi 2 Projesi kapsamında, Ramada Hotel Adana'da
yapılan İl Eylem Planlarının Hazırlanması Çalıștayı'na katılım gerçekleștirildi.

24-25-26 Nisan 2017 Adana Valiliği AB ve Dıș İlișkiler Bürosu tarafından yürütülen "Çukurova'da AB Çalıșmalarına Yönelik
Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı seminer salonunda düzenlenen Uygulamalı
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri'ne katılım gerçekleștirildi.

18-19 Eylül 2017 Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-2 Hibe Programı kapsamında Çalıșma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi tarafından Ankara'da Park InnbyRadissonHotel'de gerçekleștirilen
Rapor Hazırlama Eğitimine katılım sağlandı.

24 Mayıs 2017 Quadra Programı, Engagement Global/Service AgencyCommunities in One World ve Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanıșma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından, Birleșmiș Kentler ve Yerel Yönetimler Teșkilatı(UCLG) Teknik
destekleriyle Swissotel Ankara'da gerçekleștirilen “Mülteci Dostu Belediyeler” konferansına katılım sağlandı.

12-13 Eylül 2017 GIZ Qudra Programı ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanıșma Derneği(SGDD-ASAM) tarafından
Gaziantep Divan Otel'de gerçekleștirilen Mülteci Dostu Belediyeler Birebir Çalıștayına katılım sağlandı.

10 Mart 2017 COSV tarafından Gaziantep Tuğcan Otel' de düzenlenen “Mediterranean Bridge 2015"(Akdeniz Köprüsü
2015) projesinin final konferansına katılım sağlandı.

22-23 Ağustos 2017 Adana Otel Seyhan'da gerçekleștirilen Bilgilendirme Günlerine ve Proje Döngüsü Eğitimlerine katılım
sağlandı.

9-10 Kasım 2017 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yönetici Asistanlığı ve Profesyonel
Sekreterlik eğitimine katılım sağlandı.

17 Kasım 2017 Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleștirilen Adana'da Ufuk 2020 ve COSME programları konulu
konferansa katılım sağlandı.

Eğitim Faaliyetleri:

FAALİYETLER

152 2017



1 BİNALARIMIZIN PERİYODİK BAKIM ONARIM
FAALİYETLERİMİZ

Belediyemiz hizmet binasının bulunan teknik araç gereçler, mobilyalar, elektrik, su, ve telefon ve santral hizmetlerine ilișkin bakım ve
onarımları müdürlüğümüzce gerçekleștirilmektedir.
Ayrıca belediyemiz meclis toplantı salonunun ses sitemi kurulumu sağlandı ve belediyemizin yangın alarm sistemi tamamıyla
değiștirildi.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLER

Belediyemiz mücavir alanında bulunan vatandașlarımız yönelik taziye evlerinde kullanılmak üzere ayrıca sivil toplum kurulușlarının
toplantı ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere masa ,sandalye, cadırvs gibi malzemeler tahsis edilmek üzere destek olunmaya
çalıșılmaktadır.
Müdürlüğümüzce tahsis edilen malzeme listesi,

2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SOSYAL HİZMETİNE
YÖNELİK FAALİYETLERİ

Malzemeler Gönderilen
Sandalye 810.000 adet
Masa 83.500 adet
Semaver 3040 adet
Çadır 6.130 adet
Bıranda 410 adet
Gidilen Adres Sayısı 10.500 adrese gidilmiștir.
Çay, Șeker, Bardak Yardımı 10.500 taziye adresine

FAALİYETLER
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3 ARAÇ BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ

Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı ile fenni muayene ișleri müdürlüğümüz tarafından gerçekleștirilmektedir.
Belediyeye ait 92 adet resmi plakalı araçların muayene ve 120 adet sigorta ișlemleri, araçların ait olduğu müdürlüklerle gerekli
ișbirliğini ve koordinasyon sağlanarak gerçekleștirilmiștir.

Araç Bakım Onarım Faaliyetleri
Araç Bakım Onarımı

Fenni Muayene ve Araç Sigortası Periyodik olarak yapıldı

4 GÜVENLİK VE DAHİLİ TEMİZLİK HİZMETLERİ
Belediyemiz tüm hizmet binaları ve kültür merkezlerinin güvenliği 140 adet güvenlik personeli ile 7/24 sağlanmaktadır.  Ayrıca
belediye hizmet binalarımızın dahili temizliği 4 adet personelle periyodik olarak yapılmaktadır.

FAALİYETLER
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5 SPORTİF FAALİYETLER

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Seyhan Belediyespor'un tesisi bahçeșehir mahallesinde yer almaktadır.  Tesis, 7
mahallenin tam ortasında bulunduğundan bu mahallelerde bulunan çocukların kulübe kazandırılması hedeflenmektedir. Tesisimizde
2 adet  saha ve kulübe ait hizmet binası mevcuttur. Seyhan Belediyespor takımı suni çim sahada çalıșmalarını sürdürmektedir.
Sağlıklı ve geniș soyunma odalarının yanı sıra kondisyon ile toplantı salonlarıyla da futbolculara en iyi hizmet verilmektedir.

SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI6
Yangından Korunma Yönergesi,  Acil Durum Planı, Sabotajlara Karșı Koruma Planı, Sivil Savunma Planı, Yangından Korunma
Önlemlerinin Alınması ve Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin uygulanması konusunda yapılan hizmetler.

İDARİ İŞLER
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7 PERFORMANS BİLGİLERİ

Valilik Makamı tarafından olușturulan komisyonun yıllık rutin olarak yaptığı Koruyucu Güvenlik Denetimi sonucunda tespit
edilen eksiklikler İșletme ve İștirakler Müdürlüğümüzce gerekli çalıșmalar yapılarak giderilmiștir.

Seyhan ilçe Belediyesi Bașkanlık, Hizmet Binası, Kültür Merkezi ile diğer ek Hizmet Binalarında binaların yangından korunması
ile ilgili yangına karșı gerekli tedbirler alınarak yangın söndürme cihazlarının dolum, bakım ve test ișlemleri belirli periyotlarla
yapılmıștır.

Yangın Söndürme cihazlarının kullanılması ve çıkabilecek yangınlara karșı nasıl müdahale edileceği hakkında bilgilendirme
yapılmıștır.

Yangın alarm sistemlerinin bakım onarım sözleșmesi yapıldı, aylık rutin kontrolleri yapılarak denetlenmektedir.

Sivil Savunma ekipleri olușturuldu ve sivil savunma planları, sabotaj planları, acil durum planları güncellendi.

Arama Kurtarma ekibi olușturuldu. Arama Kurtarma Ekibinin eğitimi için gerekli malzemeler alındı ve eğitim planlaması yapıldı.

CENAZE İŞLERİ HİZMETLERİ8
Performans Göstergesi 2.16.1:Cenaze Hizmetlerinde; Yılın 365 günü kesintisiz hizmet verilmekte olup, gerek İl içi, gerekse İl dıșı
cenaze nakilleri gerçekleștirilmektedir. 2017 yılında müdürlüğümüz faaliyet alanına giren cenaze ișleri eksiksiz bir biçimde yerine
getirilmiș olup ölen kișilerin ev adresleri günlük olarak liste halinde hazırlanarak acılarına ortak olmak adına taziye ziyaretinde bulunan
hocalarımız tarafından Kur'an-ı Kerim okunmaktadır.

İDARİ İŞLER
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