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1 GENEL B LG LER

A M SYON V ZYON VE DE ERLER

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

B YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar  5393 Say l  Belediye Kanunu’nda 
belirlenmi tir. Söz konusu kanuna göre; Belediyelerin ba l ca görev ve sorumluluklar  
unlard r: 

 
Madde 14 - Belediye, mahallî mü terek nitelikte olmak art yla; 

a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap , co rafî ve kent bilgi sistemleri, çevre 
ve çevre sa l , temizlik ve kat  at k, zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans, ehir 
içi trafik; defin ve mezarl klar, a açland rma, park ve ye il alanlar; konut, kültür ve sanat, 
turizm ve tan t m, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek ve beceri 
kazand rma, ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. Büyük ehir 
belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kad nlar ve çocuklar için koruma evleri 
açar.  
 
 b) (...) * ( ptal ibare: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 say l  
Karar  ile.);*1* Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat  ile bak m ve onar m n  
yapabilir veya yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n  kar layabilir, 
sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir, kültür ve tabiat varl klar  ile tarihî dokunun ve 
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kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas n  sa layabilir, bu 
amaçla bak m ve onar m n  yapabilir, korunmas  mümkün olmayanlar  asl na uygun olarak 
yeniden in a edebilir, gerekti inde, ö rencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve 
gerekli deste i sa lar, her türlü amatör spor kar la malar  düzenler, yurt içi ve yurt d  
müsabakalarda üstün ba ar  gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi karar yla 
ödül verebilir, g da bankac l  yapabilir. 
 ( ptal f kra: Anayasa Mah.nin 24.01.2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 say l  Karar  ile.) *, 
*1* Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras , belediyenin malî durumu ve hizmetin 
ivedili i dikkate al narak belirlenir. 
    Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 
Hizmet sunumunda özürlü, ya l , dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 
uygulan r. 
    Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan  belediye s n rlar n  kapsar. 
    Belediye meclisinin karar  ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 
    4562 say l  Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r. 
    (Ek f kra: 01.07.2006 – 5538 S.K/29/a. Mad) Sivil hava ula m na aç k havaalanlar  ile bu 
havaalanlar  bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsam  d ndad r. 
     
Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar  unlard r: 
a)Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla her türlü 
faaliyet ve giri imde bulunmak, 
b)Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar  
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar  vermek, 
c)Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat  
vermek, 
d)Özel kanunlar  gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk  ve kat lma paylar n n tarh, 
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk hükümlerine göre 
tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet kar l  alacaklar n tahsilini yapmak veya 
yapt rmak, 
e)Müktesep haklar sakl  kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve 
ya mur suyunun uzakla t r lmas n  sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, 
i letmek ve i lettirmek; kaynak sular n  i letmek veya i lettirmek, 
f)Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar , tünel, rayl  sistem 
dâhil her türlü toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek, 
g)Kat  at klar n toplanmas , ta nmas , ayr t r lmas , geri kazan m , ortadan kald r lmas  ve 
depolanmas  ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak, 
h)Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir 
alan s n rlar  içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak veya kiraya 
vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl  aynî hak tesis etmek, 
i)Borç almak, ba  kabul etmek, 
j)Toptanc  ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan , mezbaha, ilgili mevzuata göre 
yat liman  ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel 
ki ilerce aç lmas na izin vermek, 
k)Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla tasfiyesine 
karar vermek, 
l)Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve 
denetlemek, 
m)Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas  amac yla izinsiz sat  
yapan seyyar sat c lar  faaliyetten men etmek, izinsiz sat  yapan seyyar sat c lar n 
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas  ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da 
maddelerini g da bankalar na, cezas  ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d  
mallar  yoksullara vermek, 
n)Reklam panolar  ve tan t c  tabelalar konusunda standartlar getirmek, 
o)Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er 
i yerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra  ve moloz döküm alanlar n ; 
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s v la t r lm  petrol gaz  (LPG) depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, odun, kömür ve 
hurda depolama alanlar  ve sat  yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile ta malarda çevre 
kirlili i olu mamas  için gereken tedbirleri almak, 
p)Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma araçlar  ile 
taksi say lar n , bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n  belirlemek; durak yerleri ile 
karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit 
etmek ve i letmek, i lettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik 
düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri yürütmek, 
 (l)bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas  ve 
denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi 
taraf ndan yap l r. 
    Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay’ n görü ü ve çi leri 
Bakanl ’n n karar yla süresi k rk dokuz y l  geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, 
toplu ta ma hizmetlerini imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle 
yerine getirebilece i gibi toplu ta ma hatlar n  kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 
göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir. 
    l s n rlar  içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde il 
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla, turizm, sa l k, sanayi ve 
ticaret yat r mlar n n ve e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve 
ayd nlatma gibi alt yap  çal malar n  faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz 
olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir, sa l k, 
e itim, sosyal hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl ’n n onay  ile ücretsiz 
veya dü ük bir bedelle amac  d nda kullan lmamak kayd yla arsa tahsis edebilir. 
    Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü  ve dü üncelerini tespit etmek 
amac yla kamuoyu yoklamas  ve ara t rmas  yapabilir. 
    Belediye mallar na kar  suç i leyenler Devlet mal na kar  suç i lemi  say l r. 2886 say l  
Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta nmazlar  hakk nda da 
uygulan r. 
    Belediyenin proje kar l  borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl  ba lar ve kamu 
hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar  ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez. 

C DAREYE L K N B LG LER
Buca Belediyesi Mart 1989 y l nda kurulmu tur. Büyük ehir ve Konak Belediyesinden 
23.03.1989 tarih ve 01/53 say l  il idare Kurulu Karar  ile belediyemize idari kadrolarda dahil 
dolu ve bo  76 adet memur, 53 adet i çi kadrosu devri yap lm  ve bu kadrolar n müdürlük 
ihtiyac na göre personel da l m  yap larak 3 Ba kan Yard mc s  ile belediye hizmetlerine 
ba lam t r. 
Belediyemizin ilk kurulumunda idare yap s nda bulunan kadrolar 
Emlak ve stimlâk Müdürü 
Personel ve E itim Müdürü 
Fen leri Müdürü 
Zab ta Müdürü 
Yaz  ve Kararlar Müdürü 
Hukuk i leri Müdürü 
Sa l k i leri Müdürü 
Veteriner Müdürü 
Hesap i leri Müdürü 
Temizlik i leri Müdürü 
ktisat i leri Müdürü 

kadrolar ndan olu makta olup, daha sonraki y llarda yap lan ihdaslar ile de 
1990 y l nda Tefti  Kurulu Müdürü 
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1991 y l nda APK Müdürü 
1992 y l nda mar leri Müdürü, Kültür ve Sosyal ler Müdürü, Gelir Müdürü 
1993 y l nda Tanzim Sat lar Müdürü 
1994 y l nda Harita Müdürü 
1995 y l nda Atölye ve Vas talar Müdürü, APK Müdürü kadrosunun iptali ile Gecekondu ve 
Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun ihdas  
1997 y l nda Park ve Bahçeler Müdürü, Kre  Müdürü 
2002 y l nda Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü kadrosunun iptali ile Yap  Kontrol 
Müdürü kadrosunun ihdas  
2003 y l nda Bilgi i lem Müdürü kadrolar n n ihdas  yap larak, bu müdürlüklerin kurulumlar  
zaman içerisinde yap lm t r. 
02.02.2006 tarihinde 5018 say l  yasan n 60.maddesi gere i Mali Hizmetler Birimi 
kurularak; 
Mali Hizmetler birimine ba l  
1) Stratejik Planlama Birimi 
2) Bütçe ve Performans Birimi 
3) Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi 
4) iç Kontrol Birimi alt birimler olarak kurulmu tur. 
Norm kadro çal malar  ile 09.10.2006 tarih ve 176 say l  Meclis Karar  ile i  ve i  
analizine göre müdürlüklerin de erlendirilmesi yap larak müdürlükler ve alt birimleri 
belirlenmi  ve 16.10.2006 tarihinden itibaren yeni ekliyle çal maya ba lam lard r, Meclis 
Karar  ile norm kadroya uygun belirlenen müdürlükler; 
1) Özel Kalem Müdürlü ü 
2) Hukuk i leri Müdürlü ü 
3) Tefti  Kurulu Müdürlü ü 
4) Zab ta Müdürlü ü 
5) Personel ve E itim Müdürlü ü 
6) Yaz  i leri Müdürlü ü 
7) Kültür ve Sosyal i ler Müdürlü ü 
8) Bilgi i lem Müdürlü ü 
9) iktisat i leri Müdürlü ü 
10) Temizlik i leri Müdürlü ü 
11) Strateji Geli tirme Müdürlü ü 
12) Hesap i leri Müdürlü ü 
-Gelir i leri Alt Birimi 
13) Fen i leri Müdürlü ü 
-Park ve Bahçeler Alt Birimi 
-Atölye ve Vas talar Alt Birimi 
14) Sat n Alma Müdürlü ü 
-Tanzim Sat lar Alt Birimi 
15) imar ve ehircilik Müdürlü ü 
-Harita i leri Alt Birimi 
16) Emlak ve istimlak Müdürlü ü 
-Yap  Kontrol Alt Birimi 
17) Sa l k i leri Müdürlü ü 
-Veteriner i leri Alt Birimi 
2007 y l  içinde 22 ubat 2007 tarih ve 26442 say l  Resmi Gazetede yay mlanan “ 
Belediye ve Ba l  Kurulu lar  ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlar na 
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Dair Yönetmelik” gere i 06.04.2007 tarih ve 2007/63 say l  Meclis Karar  ile norm kadroya 
uygun belirlenen müdürlükler 24.04.2007 tarihi itibariyle yeni ekliyle çal maya 
ba lam lard r. 
Daha sonra ise 31 May s 2009 tarih ve 27244 say l  Resmi Gazetede yay mlanan 
“Belediye ve Ba l  Kurulu lar  ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlar na 
Dair Yönetmelikte De i iklik Yap lmas na ili kin Yönetmelik”te Belediyemizde bulunan 24 
adet müdür kadro say s  27'ye ç kar lm  ve 07.08.2009 tarih ve 2009/106 say l  Meclis 
Karar  ile eklenen 3 müdürlük kadrosu ile birlikte a a da gösterildi i ekilde 27 müdürlük 
olarak halen çal malar n  sürdürmektedir. 
07.08.2009 Tarih Ve 2009/106 Say l  Meclis Karar  ile Belirlenen Müdürlükler 
1. Özel Kalem Müdürlü ü 
2. Hukuk i leri Müdürlü ü 
3. Tefti  Kurulu Müdürlü ü 
4. Zab ta Müdürlü ü 
5. insan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 
6. Mali Hizmetler Müdürlü ü 
7. Yaz  i leri Müdürlü ü 
8. Bilgi i lem Müdürlü ü 
9. Sa l k i leri Müdürlü ü 
10. Strateji Geli tirme Müdürlü ü 
11. Fen i leri Müdürlü ü 
12. Park ve Bahçeler Müdürlü ü 
13. Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 
14. Destek Hizmetleri Müdürlü ü 
15. Sosyal Yard m i leri Müdürlü ü 
16. mar Müdürlü ü 
17. Etüt Proje Müdürlü ü 
18. Temizlik leri Müdürlü ü 
19. Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 
20. Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 
21. Emlak ve stimlak Müdürlü ü 
22. Yap  Kontrol Müdürlü ü 
23. letme Müdürlü ü 
24. Plan Proje Müdürlü ü 
25. Bas n Yay n ve Halkla ili kiler Müdürlü ü 
26.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 
27.Veteriner leri Müdürlü ü kadrolar n n ihdas  yap lm t r. 
         27 Kas m 2011 tarih ve 28125 say l  Resmi Gazetede yay nlanan Belediye ve Ba l  
Kurulu lar  ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte 
De i iklik Yap lmas na ili kin Yönetmelik ile belediyemizde bulunan 27 adet müdür kadro 
say s  31’e ç kar lm  ancak, ihdas  yap lmam t r. 

       10 Nisan 2014 tarih ve 28968 say l  Resmi Gazetede yay mlanan“Belediye ve Ba l  
Kurulu lar  le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte 
De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik” gere i 02.05.2014 tarih ve 56 say l  Meclis Karar  
ile Ba kan Yard mc s  kadro say s  5’e ç kar lm t r.  
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03.09.2014 tarih ve 2014/129 say l  Meclis Karar  ile yine ayn  yönetmelikte bulunan 
müdür kadrolar ndan belirlenen; 

1. Spor leri Müdürü  
2. Kütüphane Müdürü 
3. Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürü 
4. Tar msal Hizmetler Müdürü 
5. letme ve tirakler Müdürü 
6. Kentsel Tasar m Müdürü 
7. Tesisler Müdürü kadrolar n n ihdas  yap lm t r. 

 
      Ancak ihdas  yap lan bu müdürlüklerden Tar msal Hizmetler Müdürlü ü faaliyete 
geçirilmi  ve yukar da belirtilen Müdürlükler ile birlikte 2014 y l nda 28 Müdürlükle çal malar 
sürdürülmü tür. 

1 Fiziksel Yap

         Kurum olarak, belediyemiz birimlerinin h zl  ve etkin bir ekilde i leyi inin sa lanmas , 
dü ük maliyet ile yüksek verim al nmas , ki ilere güncel verilere dayal  destek alt yap s n n 
kurulmas  ve kurumlar aras  ileti im ve etkin bilgi payla m n  gerçekle tirmek amaçlar  
do rultusunda Bilgi Teknolojileri alan ndaki yaz l msal ve donan msal çal malar Bilgi lem 
Müdürlü ü taraf ndan yürütülmektedir.  
        
 Birimlerin donan m ve yaz l m ihtiyaçlar  belirlenirken; hizmetlere olan talebin daha h zl  
kar lanmas n  sa lamak amac  ile aciliyetine göre öncelikler belirlenip eksik yaz l m ve 
donan mlar tespit ve temin edilmektedir. Yeni donan m al m ndan sonra at l durumdaki 
donan mlar parça yenilemesi ve bak m yap larak daha dü ük teknoloji gerektiren (yaz ma, 
kay t vb.) i lere kayd r lmaktad r.  
         
 Yeni Al nan Bilgisayar ve Yan Donan mlar : letim sistemi, sürücü tan mlar , kullan c  ad , 
kullan c  ayarlar  (Desktop, s k kullan lanlar, yaz c  ayarlar , vb.) yap lmakta, Kullan c  bilgileri 
olu turularak gerekli ise domaine dahil edilmekte, yan donan mlar tan t lmakta ve kullan c  
yetkilerine göre gerekli programlar yüklenerek kurulumu tamamlanmaktad r. 
         
 Kullan lmakta Olan Bilgisayar ve Yan Donan mlar : Periyodik olarak donan m ve yaz l m 
bak m  yap lmaktad r. 
         Ana makinalar üzerinde kullan c  ve güvenlik ayarlar  yap lmakta,  düzenli olarak 
Log’lar  izlenmekte, olu an hatalar giderilmektedir.  
         Sunucu bilgisayarlar n ve ki isel bilgisayarlar n periyodik olarak yedekleri al narak 
saklanmaktad r. 
         Buca Belediyesine ait d  lokasyonlarda bulunan antiye, Evlendirme, Parklar, Kad n 
S nma, Yar  Olimpik Yüzme Havuzu ve Kültür Müdürlü ü’nün Merkez Bina (Buca 
Belediyesi) ile ileti imlerinin sa lanmas  Kablosuz A  Eri imi Cihazlar  ile 
gerçekle tirilmektedir. Bu ekilde d  lokasyonlarda bulunan kullan c lar m z hizmet binam z 
içerisindeki bir bilgisayar kullan c s  gibi i lem yapmalar  sa lanmaktad r.  
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Buca Belediyesi Donan m Envanteri 
 

Müdürlük Ki isel Note
book 

A3 
Scanner 

Ya z  c  Plotter

Bilg. Laser Mürekkep 
Püskürtmeli 

Photo 
Smart 

Nokta 
Vuru lu 

Özel Kalem Müdürlü ü 
14 6   12         

Bas n Yay n H. l. Müdürlü ü 
24 2   6         

Hukuk leri Müdürlü ü 
10     6         

Tefti  Kurulu Müdürlü ü 
3 1   3         

Zab ta Müdürlü ü 
11     9     3   

nsan Kaynaklar  ve E t. Md. 
19     9         

Mali Hizmetler Müdürlü ü 
63     40     12   

Yaz  leri Müdürlü ü 
19     11         

Bilgi lem Müdürlü ü 
10 5   3   3     

Sa l k leri Müdürlü ü 
7     1         

Strateji Geli tirme Md. 
4 1   2         

Fen leri Müdürlü ü 
22 2   5         

Park ve Bahçeler Müdürlü ü 
7     3         

Ula m Hizmetleri Md. 
8     4         

Destek Hizmetleri Md. 
8 10   6         

Sosyal Yard m  Md. 
11     4         

mar ve ehircilik Md. 
34     11         

Etüt ve Proje  Md. 
15   1 3       1 

Temizlik leri Md. 
6 3   3         

Ruhsat ve Denetim Md. 
12     3         

Kültür Sosyal ler Md. 
49 2   7         

Emlak ve stimlak Md. 
6     5         

Yap  Kontrol Md. 
18     5         

letme Md. 
5     1         

Plan ve Proje Md. 
12   1 2         

Veteriner leri Md. 
5     3         

Çevre Koruma ve Kont Md. 
4     1         

Sivil Savunma Uzmanl  
1     1         

TOPLAM      :  
407 32 2 159 0 3 15 1 
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At l Donan m  
 

Müdürlük Ki isel    Yaz c  

Bilgisayar Monitör 
Bilgi lem Müdürlü ü 25  3  5 

TOPLAM  :  25 3 5  

 
Ta nmazlar 
 

Ta nmazlar n edinilmesi ve kullan lmas  hususunda izlenilen politikalar;  

     Belediyemize ait ta nmazlar Emlak ve stimlak Müdürlü ünce yol, ye il alan, otopark vb. 
Kamu hizmetlerine ayr lan yerlerin istimlak i lemi neticesinde ve 3194 say l  yasan n 16. ve 18. 
madde uygulamalar  çerçevesinde edinilmektedir. Söz konusu ta nmazlardan kamu hizmetlerine 
ayr lanlar ilgili müdürlüklere bildirilir. 3194 say l  yasan n 16. ve 18. maddesine göre olu an 
hisseli ta nmazlar di er hissedarlara sat l r. Müstakil ta nmazlar ihale yolu ile sat l r yada 
trampa i lemlerinde kullan lmaktad r. 

 
Hizmet binas  6 adet 
1- Belediye Hizmet Binas   
2- Kad n Aktivite Merkezi  
3- S nma Evi 
4- Kültür Merkezi 
5- Kre  Binas  
6- Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 
Sosyal tesisler 8 adet 
1- Tenis Kulübü 
2- irinyer Kafeterya ve Çay Bahçesi 
3- Migros ma aza yeri 
4- Akaryak t istasyonu 2 adet 
5- Ufuk Dü ün Salonu 
6- Gölet 
7- Belediye Hizmet Binas  ve Kapal  yar  olimpik yüzme havuzu 

 
Lojman 11 adet 
Kaynaklar belediyesinden belediyemize geçen 5 adet lojman , 2014 y l nda kat 
kar l  belediyemize geçen 2 adet  lojman dahildir. 

 
Arsa 1150 adet 
Hisseli ve Müstakil olmak üzere 
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Araç Durumu 
 
       Belediyemiz bünyesinde bulunan araçlar n bir k sm  eski model olup, baz  araçlar n 
parçalar  piyasada bulunmad  halde atölyemizde bak m ve onar mlar  sa l kl  bir ekilde 
yap lmaktad r.  
  
 
FAAL ARAÇ L STES  
 

NO ARAC T P SAYI

1 ARAZÖZ 6 ADET

2 BOM 2 ADET

3 DAMPERL KAMYON 16 ADET

4 MAK NASI 11 ADET

5 KAMYONET 37 ADET

6 MAZOT TANKER 2 ADET

7 M N BÜS 7 ADET

8 OTOBÜS 7 ADET

9 OTOMOB L 31 ADET

10 TRAKTÖR 3 ADET

TOPLAM 122 ADET
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3 – Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi lem Müdürlü ü taraf ndan da n k halde bulunan verilerin tek bir veri taban nda 
birle tirilmesi, veri entegrasyonunun sa lanmas , i  ve i lemlerde vatanda a elektronik ortamda 
h zl  ve güvenli bir ekilde hizmet vermek amac  ile Bili im sistemleri alan nda gerekli yaz l msal 
ve donan msal çal malar yürütülmektedir. 

Yürütülmekte olan çal malarda öncelikle birim baz nda daha sonra birimler aras  entegrasyon 
gerçekle tirilerek kurumsal olarak otomasyon sistemine geçilmesi sa lanm t r. Kurum içi 
entegrasyon çal malar  birimler baz nda halen devam etmektedir. 

Çal malar sonucunda hem belediye, hem de vatanda  için kolayl k ve h z sa lamak; çal anlara, 
di er kurumlara, yöneticilere ve kurumumuzla ili kisi olan tüm bireylere güncel verilere dayal  
destek alt yap s n n kurulmas , belli kalite ve standartlarda hizmet verilmesi do rultusunda 
sistemler kurulmaktad r. 

Daha ilerdeki a amalarda yaz l m uygulamalar n n grafik kullan c  arabirimine sahip bir veri 
taban yla grafik ve karar destek raporlama özelli ine sahip uygulamalarla uyum sa lamas  için 
gerekli altyap  çal malar  da yürütülmektedir. 

KAR ILA ILAN SORUNLAR 

1) Resmi kurumlar için bili im sistemi alan ndaki kanunlar n yetersiz olmas  her türlü 
uygulamada problem yaratmaktad r. 

2) Birimler aras  entegrasyon çal malar nda, grafik verilerin bilgisayar ortam nda 
olmamas ndan dolay  do ru verinin sa l kl  tespit edilememesi.  

E-DEVLET UYGULAMALARI 

Belediyemiz,  ça da  toplumlarda kamu kurumu ve birey ili kilerinde, kurumun vatanda a kar  
yerine getirmekle yükümlü oldu u görev ve hizmetlerle, vatanda lar n kamu kurumuna kar  olan 
görev ve hizmetlerinin kar l kl  olarak elektronik ileti im ve i lem ortamlar nda kesintisiz ve 
güvenli olarak yürütülmesi bilinci ile E-Belediye uygulamalar na ayr  bir önem vermektedir. Bu 
do rultuda; Vergi gelirlerine ait beyanlar  görüntüleme, Tahakkuk, Tahsilat, Borç Bilgileri, Kredi 
Kart  ile internet üzerinden borç ödeme, Bina Birim De erleri, Sokak Rayiç De erleri 
Görüntüleme gibi i lemler internet üzerinden yap labilmektedir.  

Kurumumuz mükellefleri, Kullan c  Ad  ve ifre’si alarak Kredi Kart  ile internet üzerinden borç 
ödeme i lemlerini 7 gün 24 saat (7/24) E-Belediye üzerinden k sa sürede yapabilmektedirler. 

E-devlet uygulamalar  do rultusunda ba lat lm  olan e-belediye çal malar m z halen devam 
etmektedir.  

B LG  PAYLA IMI 
 
Bili im sistemi çal malar nda, belediyemiz birimlerinin h zl  ve etkin bir ekilde i leyi ini 
sa lamak, maliyetleri dü ürerek verimlili i artt rmak, zamandan kazanç sa lamak, ya ad m z 
bölgenin hayat kalitesinin artmas na katk da bulunmak, belediyemizin yapmakta oldu u i  ve 
i lemler için vatanda n ve kurumlar n talep etti i bilgilere bir noktadan ve do ru ekilde 
ula mas n  sa lamak amac yla projeler haz rlanmakta, bu do rultuda uygulamalar 
yürütülmektedir. 

Kurumumuz taraf ndan, öncelikle belediyenin birimleri aras nda, giderek yerel ölçekteki kurumlar 
aras nda elektronik ileti ime dayal  veri alt yap s n n olu turulmas , nternet üzerinden eri imlerin 
sa lanabilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi,  güvenin sa lanmas ; teknoloji geli imlerine aç k 
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ürün alt yap s n n olu turularak tam entegrasyona geçilmesi, bunun sonucunda da otomasyonun 
tamamlanmas  ve di er kurumlar ile veri payla m  hedeflenerek çal malar yürütülmü tür. 

4 – nsan Kaynaklar

Organizasyon yap s nda rapor döneminde yap lan de i iklikler 
 
     10 Nisan 2014 tarih ve 28968 say l  Resmi Gazetede yay mlanan“Belediye ve Ba l  
Kurulu lar  le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte 
De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik” gere i 4 olan Ba kan Yard mc s  kadro say s , 
02.05.2014 tarih ve 56 say l  Meclis Karar  ile 5’e ç kar lm t r. 
    Mevcut be  adet Ba kan Yard mc s  kadrosundan dört kadroda asil, bir kadroda 
görevlendirmeyle ve bir meclis üyesinin 5393 say l  Belediye Kanunu’nun 49. maddesine 
istinaden ba kan yard mc s  görevine getirilmesi sonucu alt  ba kan yard mc s  2014 y l sonu 
itibari ile belediyemiz idari yap s  içinde yer alm t r. 

Yukar da belirtilen yönetmelikte zorunlu müdür kadrolar  hariç 27 adet müdür kadro say s  
33'e ç kar lm  oldu undan, ihtiyac  belirlenen 7 adet müdür kadrosunun 03.09.2014 tarih ve 
2014/129 say l  Meclis Karar  ile ihdas  yap larak zorunlu müdür kadrolar  ile birlikte Müdür kadro 
say s  34’e ç kar lm , ancak bu müdürlüklerden Tar msal Hizmetler Müdürlü ü faaliyete 
geçirilmi  ve a a da belirtildi i ekilde 28 Müdürlük olarak 2014 y l nda çal malar n  
sürdürmü tür. 

 
SN Müdürlük SN Müdürlük 
1 Özel Kalem Müdürlü ü 15 Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 
2 Hukuk leri Müdürlü ü 16 mar ve ehircilik Müdürlü ü 
3 Tefti  Kurulu Müdürlü ü 17 Etüt Proje Müdürlü ü 
4 Zab ta Müdürlü ü 18 Temizlik leri Müdürlü ü 
5 nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 19 Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü 
6 Mali Hizmetler Müdürlü ü 20 Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 
7 Yaz  leri Müdürlü ü 21 Emlak ve stimlak Müdürlü ü 
8 Bilgi lem Müdürlü ü 22 Yap  Kontrol Müdürlü ü 
9 Sa l k leri Müdürlü ü 23 letme Müdürlü ü 
10 Strateji Geli tirme Müdürlü ü 24 Plan ve Proje Müdürlü ü 
11 Fen leri Müdürlü ü 25 Bas n Yay n ve Halkla li kiler Müdürlü ü 
12 Park ve Bahçeler Müdürlü ü 26 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 
13 Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 27 Veteriner leri Müdürlü ü  
14 Destek Hizmetleri Müdürlü ü 28 Tar msal Hizmetler Müdürlü ü 
 
31.12.2014 tarihi itibariyle mevcut kadrolar 
         10 Nisan 2014 tarih ve 28968 say l  Resmi Gazetede yay mlanan “Belediye ve Ba l  
Kurulu lar  ile Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte 
De i iklik Yap lmas na li kin Yönetmelik” ile memur kadro say s  729’a, i çi kadro say s  ise 
365’e ç kar lm  ancak, ihdas  yap lmam t r. 
         Buca Belediyesi 31.12.2014 tarihi itibari ile memur ve i çi toplam 523 personel ile hizmet 
vermektedir. Personel da l m m zda ise 508 memur kadrosu +3 iç denetçi kadrosu ile toplam 
511 memur kadrosu bulunmakta olup 229 memur ve 4 sözle meli memur mevcuttur. çi 
personelimizde ise 285 kadrolu ve 5 adet özürlü kontenjan ndan olmak üzere 290 ki idir. 
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stihdam ekli 
 
10 Nisan 2014 tarih ve 28968 say l  Resmi Gazetede yay mlanan“Belediye ve Ba l  Kurulu lar  

le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na Dair Yönetmelikte De i iklik 

Yap lmas na li kin Yönetmelik”de C16 Grubunda yer alan Belediyemize verilen kadrolar 

a a daki gibidir; 

 
Belediye Ba kan Yard mc s                5

Yaz  leri Müdürü               1 adet Avukat                                                 10 adet

Mali Hizmetler Müdürü               1 adet Müfetti        9 adet

Fen leri Müdürü               1 adet Müfetti  Yard mc s                  3 adet

mar ve ehircilik Müdürü               1 adet Mali Hizmetler Uzman       10 adet

Tefti  Kurulu Müdürü                         1 adet Mali Hizmetler Uzman Yard.                 5 adet

Temizlik leri Müdürü   1 adet dari Personel                                   210 adet

Zab ta Müdürü   1 adet Teknik Personel               142 adet

Hukuk leri Müdürü                           1 adet Sa l k Personeli      34 adet

Özel Kalem Müdürü                            1 adet Yard mc  Hizmetler Personeli              35 adet

Di er Müdürler             33 adet Zab ta Amiri               12 adet

Uzman                                                 10 adet Zab ta Komiseri     24 adet

ef               36 adet Zab ta Memuru              144 adet

 
Yönetmelik gere i kadrolar, ihtiyaç duyuldu u takdirde Belediyemiz Meclisince norm kadroya 
uygun iptal-ihdas veya ihdas edilecektir. 
 

31.12.2014 itibari ile hizmet s n flar   
 
G. .H  149 dolu 224 bo  

 
T.H.S. 65 dolu 18  bo  

 
S.H.S. 7 dolu 19  bo  

 
A.H.S 5 dolu 0  bo  

 
Y.H.S 7 dolu 17 bo  

 
Toplam           233 dolu 278 bo  

 
 

çi kadrosunda ise 285 kadrolu ve 5 adet kontenjanl  özürlü i çi bulunmaktad r. 
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31.12.2014 tarihi itibari ile Belediyemiz memur kadro unvanlar  a a daki gibidir: 
 
Ba kan Yard mc s  5 adet Koruma ve Güv. efi  1 adet 
Müdür Kadrolar  36 adet Koruma ve Güv.Gör.  26 adet 
Müfetti  9 adet Uzman Tabip 1 adet 
Müfetti  Yard mc s  3 adet Tabip  4 adet 
Uzman  6 adet Di  Tabibi  2 adet 
Mali Hizmetler Uzman  8 adet Veteriner Hekim 5 adet 
Mali Hizmetler Uzman Yard. 4 adet Hem ire 4 adet 
ç Denetçi 3 adet Biyolog 2 adet 
ef 26 adet Psikolog 1 adet 

Sayman 1 adet Sosyal Çal mac  1 adet 
Kütüphaneci  1 adet Sa l k memuru 3 adet 
Programc  3 adet Sa l k Teknikeri 1 adet 
Bilgisayar letmeni 5 adet Veteriner Sa l k Teknikeri 2 adet 
Veri Haz rlama ve Kont. let. 58 adet Avukat  5 adet 
Memur  9 adet ehir Planc s    7 adet 
Evlendirme Memuru 3 adet Mühendis 37 adet 
Daktilograf  2 adet Mimar  9 adet 
Tahsildar 21 adet Ekonomist 1 adet 
cra Memuru  1 adet Tekniker 14 adet 

Ambar Memuru 5 adet Teknisyen 12 adet 
Ayniyat Sayman  1 adet Ölçü Ayar Memuru  2 adet 
Sivil Sav. Uzman  1 adet Bekçi 2 adet 
Zab ta Amiri  9 adet Hizmetli 16 adet 
Zab ta Komiseri 18 adet Kaloriferci 2 adet 
Zab ta Kom.Yrd. 1 adet A ç  2 adet 
Zab ta Memuru 108 adet Hayvan Bak c s   2 adet 
 

hdas Olunan çi Kadrolar n  
Gösterir Cetvel 

S ra Görev Ünvan  Adet 
1 A ç  5 
2 çi 155 
3 Operatör 10 
4 oför 63 
5 Temizlik çisi 16 
6 Usta 32 
7 Ustaba  4 
 
darenin Personel htiyac  ya da Fazlas na li kin De erlendirmeler 
 
 Kurumsalla may  ve kaliteyi hedef alan Belediyelerin Mahalli dare Reformu kapsam nda 
yer alarak yeniden yap land r lmalar  amac yla olu turulmak istenen ça da  bir yap  için; 
 lçenin sorunlar , kapasitesi, turizm statüsü sürekli yap la ma ve h zl  nüfus art  dikkate 
al narak mevcut hizmetlerin aksat lmadan yürütülmesini sa lamak amac yla hizmetin gerektirdi i 
yerlerde hizmet al m  yoluyla personel çal t r lmaktad r. 
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5 – Sunulan Hizmetler

Buca Belediyesi’nin 5393 say l  Belediye Kanunu’nun 14 ve 15. Maddelerine istinaden sundu u 
hizmetler; imar, kentsel alt yap , çevre ve çevre sa l , kültür- sanat, park ve bahçe, sosyal 
hizmet ve yard mlar, spor, sa l k, temizlik, zab ta, bas n ve halkla ili kiler ba l klar  alt nda 
toplanabilir.  

* mar Hizmetleri; imar yönetmeli i ç karmak, Büyük ehir Belediyesinin haz rlam  oldu u 1/5000 
ölçekli imar planlar  do rultusunda 1/1000 ölçekli imar planlar n n haz rlamak, Buca’n n 
geli mesine yön verecek ve de i en talepleri kar layacak nitelikte projeler geli tirmek,düzenli bir 
kentle menin olu mas n  sa lamak amac yla imar planlar na uygun olarak imar uygulamalar n n 
yap lmas n  sa lamak.Yap  denetimi (kaçak yap lar ve imar plan n n uygulanmas ), 
kamula t rma, arsa üretimi yapmak, belediyemize ait yeni yap lacak ve mevcut hizmet binalar n n 
bak m ve onar m projelerini haz rlanmak.  

*Kentsel Alt Yap  Hizmetleri; Belediyenin yetki alan ndaki meydan, bulvar, cadde ve yollar n 
yap m, bak m ve onar m i lerini yapmak.Belediye s n rlar  içerisindeki yeni yap lan yollar n 
asfaltlanmas , mevcut ve bozulan asfaltlar n onar lmas , geni letilmesi gereken yollar n 
geni letilmesi ve tesviyelerinin yap lmas , mevcut yollar n imar plan na uygun hale getirilmesi, lçe 
s n rlar  içerisinde, at k su ve ya mur sular n n ilçe halk na zarar vermeyecek ekilde slah 
edilmesi, ya mur suyu kanal  ve zgara yap m  ile mevcut kanal ve zgaralar n temizli inin 
yap lmas , seviyelerinin ayarlanmas  vb. hizmetlerin yerine getirilmesini sa lamak. 

*Çevre ve Çevre  Sa l  Hizmetleri; Çevreyi ve çevre sa l n  korumaya, iyile tirmeye yönelik 
faaliyetlerde bulunmak.Çevre bilincinin geli tirilmesine yönelik e itimler düzenlemek.G da 
ürünlerinin üretiminden tüketimine ruhsatland r lmas n  sa lamak ve her a amas n  
denetlemek.Kat , ambalaj,bitkisel ya ,pil vb  at klar n n toplanmas n  ve ta nmas n  
sa lamak.Kaçak hayvan kesimlerini önlemek.Kurban Bayram’ nda sat  yerlerini ve kesim 
yerlerini olu turarak vatanda lar n sa l kl  ortamda kesim yapmas n  sa lamak.Sokaklarda 
dola an ba bo  sahipsiz hayvanlar  toplamak, a lamak, k s rla t rmak ve tedavi edilip do al 
ortamlara b rak lmas n  sa lamak.  

*Sa l k Hizmetleri; Belediye bünyesinde çal an personele muayene ve laboratuar hizmeti 
vermek , sevk i lemlerini yürütmek.Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, ba vuruda bulunan 
vatanda lar m za genel sa l k ve di  poliklini i hizmeti vermek.Cenaze i lerinde; ölüm raporlar  
ve mernis ölüm tutanaklar  haz rlamak.Okullarda ve belediye çal anlar na, sa l k e itim 
hizmetleri vermek.  

*Kültür ve Sanat Hizmetleri; Tiyatro, halk konserleri, festival, konferanslar, panel, imza günleri 
vb. kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,kurslar açmak ,kütüphane hizmeti 
vermek,e itimler düzenlemek. 

*Sosyal Hizmetler ve Yard mlar; Gençler için gençlik merkezi olu turmak, s navlara haz rl k 
kurslar  açmak. Kad nlar n ki isel becerilerini geli tirmesine yönelik mesleki e itim ve hobi 
kurslar  açmak.Kad n dayan ma birimi ile kad n  ekonomik, sosyal ve kültürel alanda 
etkinle tirecek ve e itim düzeyini yükseltmek amac yla çal malar yürütmek, psikolojik ve hukuki 
destek vermek. htiyac  olan  vatanda lar m za g da,giysi ve ev e yas  yard m nda 
bulunmak.Muhtaç asker ailelerine nakdi yard m yapmak, Ramazan Ay ’nda vatanda lar m za iftar 
çad rlar nda yemek vermek ve Ramazan etkinlikleri düzenlemek.Toplu nikah organizasyonlar  
düzenlemek, Cenaze yak nlar na taziye ziyaretleri düzenlemek. Kimsesiz 
ya l lar m z n,hasta,bak ma muhtaç hem erilerimizin ya am alanlar n n ve evlerinin temizli inin 
yap lmas n , sosyal ve psikolojik destek verilerek temel ihtiyaçlar n n kar lanmas n  sa lamak. 
Engelli vatanda lar m za yönelik olarak, engelli e itim merkezinde engelli çocuk ve yeti kinlere 
yönelik aktiviteler düzenlemek(oyun etkinlikleri,müzik etkinli i,kavram etkinli i, kukla etkinli i,kitap 
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etkinli i,hobi etkinli i vb) çe itli spor kurslar  ve  müsabakalar,engelli ailelere yönelik panel 
konferans ve seminerler düzenlemek.    

*Park Bahçe Hizmetleri; Buca Belediyesine ait fidanl klarda üretim çal malar n  
yapmak.Çocuklar için oyun alanlar  olu turmak.Fiziksel aktiviteleri te vik edici parklar 
olu turmak.Engellilere yönelik park ve ye il alanlar,dinlenme alanlar  yapmak.Bütün ye il 
alanlar n bak m, onar m ve yap m hizmetleri ile mar planlar nda ye il alan ve park fonksiyonuna 
sahip yerler için peyzaj projelerini haz rlamak, peyzaj düzenlemelerini yapmak ki i ba na dü en 
ye il alan miktar n  artt rmak.  

*Spor Hizmetleri; Amatör spor kulüplerine malzeme yard m nda bulunmak. Kad nlara,gençlere 
ve çocuklara yönelik çe itli spor kurslar (yüzme,fitness,aerobik jimnastik,briç,masatenisi,taekwon-
do,basketbol,futbol,voleybol,hentbol,satranç,tenis vb ) açmak,spor okullar  ,spor salonlar  
olu turmak,turnuvalar düzenlemek.  

*Temizlik Hizmetleri; Buca ilçesi genelinde bulunan bulvar, mahalle, cadde, sokak ve 
meydanlar n günlük temizli ini yapmak.Pazar yerlerinin düzenli olarak temizlenmesi, y kanmas  
ve dezenfekte edilmesi, süpürülüp y kanmas , konteyn rlar n y kamas  ve dezenfekte edilmesi, 
okul ve ibadethane gibi sosyal nitelikli binalar n temizlemesini sa lamak.  

*Zab ta Hizmetleri; lçe s n rlar  içerisinde Buca halk n n huzur ve sa l n  korumak amac yla 
gözetim ve koordinasyonu sa lamak, ,belediye suçlar n n i lenmesini önleyici tedbirler almak 
,denetim görevini yapmak. 

*Bas n Yay n ve Halkla li kiler Hizmetleri; Buca lçesinin ve Buca Belediyesi’nin ulusal ve uluslar 
aras  alanda tan t m n  yapmak. Belediye’nin yapt  her türlü faaliyet ve etkinli in duyurulmas n  
sa lamak. Vatanda lar m zdan gelen dilek, istek, öneri ve ikayetleri de erlendirerek en k sa 
sürede çözümleyerek  bilgi vermektir.  

6 – Yönetim ve ç Kontrol Sistemi

  Yönetim: Belediyemiz bünyesinde yap lan tüm i  ve i lemler 5393 say l  Belediye Kanunu, 
5216 say l  Büyük ehir Belediyesi Kanunu, 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 
di er ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yap lmaktad r.  
          Belediye ba kan , belediye idaresinin ba  ve belediye tüzel ki ili inin temsilcisi olarak 
belediye te kilat n  sevk ve idare eder. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, 
belediye idaresinin kurumsal stratejilerini olu turmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi 
haz rlamak, belediye faaliyetlerinin, personelinin performans ölçütlerini haz rlamak ve uygulamak, 
izlemek ve de erlendirmek, bunlarla ilgili raporlar  meclise sunmak ve belediye personelini 
atamak da belediye ba kan n n görevleri aras nda bulunmaktad r.  
         Belediye Meclisi, belediyenin karar organ d r ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 
göre seçilmi  üyelerden olu ur. Belediye Meclisi her ay n ilk haftas , önceden kararla t r ld  
günde toplan r. Bütçe görü mesine rastlayan toplant  süresi en çok yirmi gün, di er toplant lar n 
süresi en çok be  gündür.  
       Belediye organlar ndan bir di eri olan Belediye Encümeni, Belediye Ba kan n n 
ba kanl nda; Belediye Meclisinin her y l kendi üyeleri aras ndan bir y l için gizli oyla seçece i üç 
üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Ba kan n n birim amirleri aras ndan bir y l için 
seçece i iki üye olmak üzere yedi ki iden olu ur.  
        Buca Belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi üst yönetici ad na onun direktifi ve sorumlulu u 
alt nda mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalar na uygun olarak ba kan 
yard mc lar  ve ba l  müdürlükler taraf ndan sa lan r.  
        Sat n alma i lemleri; 5018 Say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri 
do rultusunda üst yöneticinin onay  ile Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlü ü ve harcama 
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yetkilileri taraf ndan 4734 say l  Kamu hale Kanunu ve 4735 say l  Kamu hale Sözle meleri 
Kanunu hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.  
         lgili birimler taraf ndan haz rlanan ihale dosyalar na ili kin i lemler (sekretarya hizmetleri) 
Destek Hizmetleri Müdürlü ü'ne ba l  ihale bürosu taraf ndan yürütülmektedir. hale kararlar  
Kamu hale Kanunu do rultusunda üst yöneticinin görevlendirdi i ihale komisyonu taraf ndan 
verilerek üst yöneticinin (Belediye Ba kan ) onay na sunulmaktad r.     
         Bütçelerden harcama yap labilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimat  vermesi ile 
mümkündür. Harcama talimatlar nda hizmet gerekçesi, yap lacak i in konusu ve tutar , süresi, 
kullan labilir ödene i, gerçekle tirme usulü ile gerçekle tirmeyle görevli olanlara ili kin bilgiler yer 
al r. Harcama yetkilileri, harcama talimatlar n n bütçe ilke ve esaslar na, kanun, tüzük ve 
yönetmelikler ile di er mevzuata uygun olmas ndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli 
kullan lmas ndan ve 5018 Say l  kanun çerçevesinde yapmalar  gereken di er i lemlerden 
sorumludur.  
          Gerçekle tirme görevlileri, harcama yetkilisinin talimat  üzerine, i in yapt r lmas , mal veya 
hizmetin al nmas , teslim almaya ili kin i lemlerin yap lmas , belgelendirilmesi ve ödeme için 
gerekli belgelerin haz rlanmas  görevini yürütürler. Belediyemizde her harcama biriminin 
(müdürlük) harcama yetkilisi taraf ndan görevlendirilmi  gerçekle tirme görevlileri bulunmaktad r.  
          Bütçeden bir giderin yap labilmesi süresi i , mal veya hizmetin belirlenmi  usul ve esaslara 
uygun olarak al nd ndan veya gerçekle tirildi inden, görevlendirilmi  ki i veya komisyonlarca 
onaylanmas , belgelerin düzenlenmi  olmas , harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini 
imzalamas  ve tutar n muhasebe yetkilisi taraf ndan hak sahibine ödenmesi ile tamamlan r. 
 
ç Kontrol: 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55. maddesinde; “idarenin 
belirlenmi  amaç ve politikalar na uygun olarak faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir ekilde 
yürütülmesini, varl k ve kaynaklar n korunmas n , muhasebe kay tlar n n do ru ve tam olarak 
tutulmas n , mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini sa lamak 
üzere idare taraf ndan olu turulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve 
di er kontroller bütünüdür.” eklinde tan mlanm t r. 
 
ç kontrolün amac ; 
a)Kamu gelir, gider, varl k ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde 
yönetilmesini, 
b)Kamu idarelerinin kanunlara ve di er düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, 
c)Her türlü malî karar ve i lemlerde usulsüzlük ve yolsuzlu un önlenmesini, 
d)Karar olu turmak ve izlemek için düzenli, zaman nda ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, 
e)Varl klar n kötüye kullan lmas n  israf n  önlemek ve kay plara kar  korunmas n , sa lamakt r 
           Buradan ç kan sonuç iç kontrolün yaln zca mali kontrolü kapsamad n n, organizasyon, 
yöntem ve süreçler ile birlikte idarenin mali olsun olmas n, ön mali kontrolü de içine alacak 
ekilde geni  kapsaml  faaliyet ve süreçlerinin tamam n  kapsad n n anla lmas  gerekti idir. ki 

önemli unsuru vard r. Ön mali kontrol ve iç denetim.  
           Ön malî kontrol, harcama birimlerinde i lemlerin gerçekle tirilmesi a amas nda yap lan 
kontroller ile malî hizmetler birimi taraf ndan yap lan kontrolleri kapsar. ön malî kontrol süreci, 
malî karar ve i lemlerin haz rlanmas , yüklenmeye giri ilmesi, i  ve i lemleri gerçekle tirilmesi ve 
belgelendirilmesinden olu ur. Belediyemizde ön malî kontrol görevi, yönetim sorumlulu u 
çerçevesinde yürütülmekte olup harcama birimleri (Harcama yetkilileri ve gerçekle tirme 
görevlileri) Mali Hizmetler Birimi taraf ndan yerine getirilmektedir.  
          ç denetim, kamu idaresinin çal malar na de er katmak ve geli tirmek için kaynaklar n 
ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar na göre yönetilip yönetilmedi ini de erlendirmek ve 
rehberlik yapmak amac yla yap lan ba ms z, nesnel güvence sa lama ve dan manl k 
faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yap lar  ile malî i lemlerinin risk yönetimi, 
yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinli ini de erlendirmek ve geli tirmek yönünde sistematik, 
sürekli ve disiplinli bir yakla mla ve genel kabul görmü  standartlara uygun olarak gerçekle tirilir.  
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Buca Belediye Ba kanl  ç Kontrol Eylem Plan  Yönetim Süreci 

        Buca Belediyesi yönetimi, bu yakla mdan hareketle, iç kontrole yönelik politika önceli ini 
kurumsal stratejik plan nda ortaya koymu tur. Planda, organizasyon yap s  ve yönetime yönelik 
stratejik amac n hedefleri aras nda “sürece dayal  yönetim anlay n  ba latmak” da yer 
almaktad r. iç kontrol sisteminin kurulmas , standartlar n n uygulanmas  ve geli tirilmesi 
konular nda çal malar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek üzere Mali Hizmetler 
Müdürlü ünün sorumlulu unda çal malara ba lam t r. Çal malar n etkin bir ekilde 
sürdürülmesi amac yla üst yönetim ve harcama yetkililerini temsil eden bir iç kontrol izleme ve 
yönlendirme kurulu, Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Eylem Plan  Haz rlama ve ç Kontrol 
Çal ma Grubu olu turulmu  ve  web sayfam zda intranet üzerinde kurulan iç kontrol portal  ile 
belediyemizin iç kontrol kapsam nda yürüttü ü çal malar duyurulmaktad r. 

 ç kontrole yönelik bu çal malarla ilgili olarak öncelikle bir i  program  ve çal ma takvimi 
belirlenmi , çal malar bu program dâhilinde yürütülmü tür. ç Kontrol Ekibi ile yürütülen 
çal malar ve verilen e itimler çerçevesinde, sistemin ç Kontrol Standartlar na uyumunun 
sa lanmas  için Genel art baz nda gerçekle tirilmesi gereken eylemler tespit edilmi  ve “Eylem 
Matrisleri” tamamlanarak ç Kontrol Uyum Eylem Plan  olu turulmu tur. 

 

ç Kontrol Çal malar  Ak  emas  

Buca Belediye Ba kanl   ç Kontrol Uyum Eylem Plan    

Bilindi i üzere ç Kontrol Standartlar  18 standart ve 79 genel arttan olu maktad r. Etkin 
yani makul güvence sa layan bir iç kontrol sisteminde; 

 Bile enler iç kontrol sisteminin,  

 Standartlar bile enlerin uygunlu unun,  

 Genel artlar ise bir standart n öngördü ü durumu sa laman n güvencesi olarak 

i lev görürler.  

Ç KONTROLE L K N YAPININ ETK N LEMES Ç N KURUMSAL KAPAS TEN N GEL T R LMES

FAAL YETLER TEMEL NDE MATR S N DOLDURULMASI

ÇÖZÜM ÖNER LER N N GEL T R LMES

SORUNLARIN ÖNCEL KLEND R LMES

SORUNLARIN BEL RLENMES
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A a daki Tabloda ç Kontrol Standartlar  Tebli inde yer alan bile en, standart ve genel 
artlar n say , da l m ve a rl klar  yer almaktad r. Görüldü ü üzere genel artlar n da l m na 

göre bir analiz yap lacak olursa, ilk s rada kontrol ortam  bile eni yer almakta, onu bilgi ve ileti im 
bile eni ve kontrol faaliyetleri bile eni izlemektedir. Risk de erlendirme bile eni dördüncü s rada 
izleme bile eni ise son s rada yer almaktad r.  

ç Kontrol Standartlar n n Analizi 

B LE ENLER Standart Genel art Da l m (%) A rl k 
Kontrol Ortam  4 26 33 6,50 

Kontrol Faaliyetleri 6 17 22 2,83 

Bilgi ve leti im 4 20 25 5,00 

Risk De erlendirme 2 9 11 4,50 

zleme 2 7 9 3,50 

Toplam 18 79 100  

Buca Belediye Ba kanl  ç Kontrol Standartlar  Uyum Eylem Plan nda makul güvencenin 
sa lanmas na yönelik olarak toplam 146 adet eylem belirlenmi tir.  

146 eylemin iç kontrol bile enlerine göre da l m na bak ld nda:  

 Öngörülen eylemlerin % 37.67’sinin kontrol ortam  bile enine ait oldu u görülmektedir. 
Toplam 146 eylemin 55 tanesi kontrol ortam  bile eninde yer almaktad r. 

 Kontrol ortam  bile eninin ard ndan % 23,97 pay ile bilgi ve ileti im bile eni 
gelmektedir. Öngörülen eylemlerin 35 tanesi kontrol faaliyetleri bile enine aittir.  

 Bilgi ve ileti im bile eni  30 eylem ve %20,55 pay ile üçüncü s rada yer almaktad r. 
 Risk de erlendirme bile eni % 13,01 ile bu üç bile eni izlemektedir. Toplam eylemlerin 

19 tanesi bu bile ene aittir. 
 zleme bile eni ise toplam 7 eylem ve % 4,80 payla son s rada yer almaktad r.  

Eylemlerin ç Kontrol Bile enlerine göre Yüzde Da l m  

 

Kontrol Ortam

Risk De erlendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve leti im

zleme

Risklerin Bile enlere Da l m
%37,67

%
13 01

%
23,97

%
20,55

%
4,80
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Buca Belediyesi ç Kontrol Eylem Plan  kapsam nda belirlenen eylemlerin bile enlere 
da l m , 79 genel art n kontrol bile enlerine da l m yla paralel bir s ralama göstermektedir. 
Bununla birlikte, kontrol ortam  bile enine ili kin belirlenen eylemlerin oran  genel art n toplam 
içindeki oran n n yakla k 4 puan üzerinde ç km t r. Buna kar l k bilgi ve ileti im bile eni için 
belirlenen eylem say s , bile ene ait genel artlar n da l m ndan (%25,32) 4 puan dü ük 
ç km t r. Kontrol faaliyetleri ve risk de erlendirme bile enlerine ait belirlenen eylemler ise 
neredeyse bile enlerin genel artlar n n da l m  ile ayn  oranda olmu tur. Bu durum iç kontrol 
eylem plan  kapsam nda belirlenen eylemlerin, iç kontrol sisteminin en önemli faaliyetlerinden biri 
olan kontrol ortam  üzerine yo unla t n , uygun bir kontrol ortam  olu turulduktan sonra di er 
bile enlerle ilgili gerekliliklerin daha etkin olarak hayata geçirilebilece ini göstermektedir. 

 

 

Eylemlerin Tamamlanma Tarihlerine Göre Yüzde Da l m  

ç Kontrol Uyum Eylem Plan nda yer alan eylemlerin % 75,9’u 2013 y l nda, % 24,1’i ise 2014 
y l nda tamamlanacakt r. Bu durum eylemlerin belirlenmesinde iç kontrol sisteminin ivedilikle 
kurulmas  ve süreklili ine öncelik verilmesinin bir sonucudur. Bu nedenle Eylem Plan nda 
öngörülen eylemler 2012 y l ndan itibaren olu turulmaya ba lan lan iç kontrol sisteminin yava  
yava  süreklilik kazanmas na yönelik eylemlerdir 

Detayl  tablolar n incelenmesinden de görülece i üzere eylemler a rl kl  olarak kontrol 
ortam , kontrol faaliyetleri ve bilgi ve ileti im bile enlerine ait olan eylemlerdir. Yani iç kontrol 
sisteminin olu turulmas  yine k sa vadede kontrol ortam n n uygun hale getirilmesiyle ba lam t r.  

 

  

2013

2014
%75,9

% 24,1

Eylemlerin Zaman Da l m
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Eylemlerin Sorumlu Birimlere Göre Da l m  

 

ç Kontrol Uyum Eylem Plan nda öngörülen eylemlerin sorumlu birimler aç s ndan 
da l m na bakt m zda Strateji Geli tirme Müdürlü ü, Mali Hizmetler Müdürlü ü ve Bilgi lem 
Müdürlü ünün toplam eylemlerin yar s na yak n ndan sorumlu olduklar  görülmektedir.Öte 
yandan Eylem Plan nda yer alan eylemlerin %10,64’ünden Bilgi lem Müdürlü ünün sorumlu 
olmas , etkin bir iç kontrol sisteminin kurulabilmesi için önümüzdeki dönemde Bilgi lem alan nda 
gerçekle tirilmesi gereken pek çok faaliyet oldu unu göstermektedir. Benzer ekilde,  Eylem 
Plan nda yer alan eylemlerin % 28,19’sinden nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ünün sorumlu 
olmas , iç kontrol sisteminin hayata geçmesinde e itimin ne derece büyük bir önem ta d n  
aç kça göstermektedir.          

         Denetim: Belediyeye ba l  birimlerin denetim ve soru turmalar  ise üst yöneticiye ba l  
Tefti  Kurulu Müdürlü ü taraf ndan yerine getirilmektedir. 5393 Say l  Belediye Kanunu'nun 
25.maddesi do rultusunda Belediye Meclisi taraf ndan seçilen denetim komisyonunca da bir 
önceki y l n gelir ve giderleri ile bunlara ili kin hesap, kay t ve i lemleri denetime tabi tutulmakta, 
çi leri Bakanl  vesayet denetimi kapsam nda da genel i  yürütümü tefti leri devam etmektedir.  

          D  denetim ise 5393 say l  kanunun 55. maddesi ile 5018 say l  kanunun 68. maddesinde 
aç klanan ekliyle Say tay’ n yapt  denetimlerdir. D  denetim genel kabul görmü  uluslararas  
denetim standartlar  dikkate al narak; 
a) Kamu daresi hesaplar  ve bunlara ili kin belgeler esas al narak ve mali tablolar n güvenirli i 
ve do rulu una ili kin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir-gider ve mallar na ili kin mali 
i lemlerinin kanunlara ve di er hukuki düzenlemelere uygun olup olmad n n tespiti, 
b) Kamu kaynaklar n n etkili ekonomik ve verimli olarak kullan l p kullan lmad n n belirlenmesi 
faaliyet sonuçlar n n ölçülmesi ve performans bak m ndan de erlendirilmesi suretiyle 
gerçekle tirilir. 

Bas n Yay n Müdürlü ü

Bilgi lem Müdürlü ü

Etüd Proje Müdürlü ü

Hukuk leri Müdürlü ü

ç Denetim Birimi

nsan Kaynaklar ve E itim Md.

Mali Hizmetler Müdürlü ü

Özel KalemMüdürlü ü

Strateji Geli tirme Müdürlü ü

Süreç Yönetim (SYS) Ekibi

Tefti Kurulu Müdürlü ü

Yaz leri Müdürlü ü

Tüm Müdürlükler

Bilgi l.
% 10,64

ns.K.E t.
% 28,19

Mali Hiz.
% 18,09

Str.Gel.
% 18,09

TümMd.
% 16,49

Eylemlerin Birimlere Da l m
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2 AMAÇ VE HEDEFLER

A – DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER

5393 Say l  Belediye Kanunu ve 5018 Say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
hükümleri do rultusunda yap lan çal malar sonucunda, Belediye Meclisinin 04.07.2011 tarih 
2011/116 say l  karar  ile güncelle tirilerek yürürlü e giren Buca Belediyesi 2012–2014 stratejik 
plan , 6 odak nokta alt nda 18 stratejik amaç ve 62 hedeften olu maktad r. 2014 mali y l nda 
a a da belirtilen stratejik amaç ve hedeflere öncelik verilmi  olup performans hedeflerine ili kin 
aç klamalar da bu ba l k alt nda ele al nm t r. 

 
1 -KURUMSAL YAPI   
ORGAN ZASYON YAPISI VE YÖNET M 
Stratejik Amaç  
Buca halk na; kat l mc  ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon 
yap s  olu turulmas . 
 
Hedef  :Sürekli iyile tirme çal malar n  yayg nla t rmak.  
Hedef  :Hedeflerle yönetim anlay n  geli tirmek. 
Hedef :Sürece dayal  yönetim anlay n n devaml l n  sa lamak. 
Hedef  :Buca’l lar n kente sunulacak hizmetlere ili kin kararlara kat l mc  olmalar n   
            sa lamak. 
 
NSAN KAYNAKLARI 

Stratejik Amaç 
Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için, Norm Kadro Standartlar  do rultusunda, ideal 
kadronun olu turulmas  ve nsan Kaynaklar  Yönetim Sisteminin kurulmas . 
 
Hedef  :Norm Kadro Esaslar  çerçevesinde; i in ve personelin nitelikleri gözetilerek,   
             müdürlüklerin ihtiyac  do rultusunda personel planlamas n  tamamlamak. 
Hedef  :Personelin Performans n /motivasyonunu art rmak ve ileti imini güçlendirmek.  
 
MAL  YÖNET M VE KONTROL 
Stratejik Amaç 
Belediyemizin mali yap s n n güçlendirilmesi  
 
Hedef  :Mevcut gelir kaynaklar  içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para   
             cezalar  ve i galiye harçlar na ili kin tahsilât oranlar n n artt r lmas n  sa lamak. 
Hedef  :Kay t d l  azaltmak. 
Hedef :Belediye harcamalar nda tasarruf sa lamak. 
Hedef :Alternatif proje kaynaklar  üretmek. 
 
HALKLA L K LER 
Stratejik Amaç  
Sundu umuz hizmetlerde insan odakl  yakla mla,  halk n memnuniyetinin üst seviyelere 
ç kart lmas , bas n kurumlar  ile do ru ileti imin kurulmas , belediyenin hizmet ve 
etkinliklerinin, yaz l  ve görsel medya kullan larak halka anlat lmas .  
 
Hedef :Buca’l lar n belediyemizle ilgili istek, ikayet ve önerilerinin takip edildi i çözüm   
            masas  hizmet standartlar n  geli tirmek. 
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Hedef  :Bas n kurumlar  ile belediye aras ndaki ileti imi güçlendirmek amac yla   
             düzenli etkinlikler yapmak. 
Hedef  :Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do rudan duyurmak. 
 
B LG  TEKNOLOJ LER  
Stratejik Amaç   
Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin 
daha h zl  ve verimli kullan lmas n n sa lanmas .  
 
Hedef  :Kurumumuzca sunulan e-belediye hizmetlerini yayg nla t rmak. 
Hedef  :Belediye personelinin i  verimlili i ve çal ma standartlar n  yükseltmek      
             amac  ile bilgisayar e itimlerini sa lamak. 
Hedef  :Kurum baz nda evrak kay t i lemlerinin ( yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda   
            kay t alt na al narak otomasyonu sa lamak.  
Hedef  :Teknolojik altyap y  güçlendirmek, veri güvenli ini üst seviyeye ç karmak. 
 
2 - MAR VE EH RC L K 
Stratejik Amaç 1 
Belediyemiz s n rlar  içerisinde sa l kl  kentsel çevrenin olu turulmas , imar plan 
çal malar na paralel olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerimizin turizme haz r hale 
getirilmesi, çevrede Avrupa Birli i normlar na ula m  kentsel kültürel rekreaktif alanlar 
olu turulmas , ehir ula m n n geli tirilmesi, sa l kl  ve estetik bir geli im sa lanmas , 
çarp k yap la man n önüne geçilerek kentsel ya am kalitesi artm  bir ilçe yarat lmas . 
 
Hedef  :Buca ilçe s n rlar  içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar planlar n n zmir  
             Büyük ehir Belediyesi ile koordineli olarak iyile tirmek, revizyonunu yapmak ya da 
             yapt r lmas n  sa lamak. 
Hedef  :Kentsel yenileme ve kentsel dönü üm planlar na ili kin 1/1000 ölçekli   
               uygulama mar Planlar n  etaplar halinde haz rlamak / haz rlatmak. 
Hedef  :Mahkeme kararlar  ile iptal edilen mar Uygulamalar n  Mahkeme Kararlar    
               do rultusunda uygulamak. 
Hedef :Buca lçe s n rlar n  kapsayan mar Planlar nda Kamuya terk edilmesi gereken   
              alanlar  kamuya kazand rmak ve kullan m amac na uygun düzenleme   
              yap lmas n  sa lamak. 
Hedef : lçe s n rlar  içerisinde mar Planlar  ve mevzuat do rultusunda çarp k  
              yap la man n önüne geçmek. 
 
Stratejik Amaç 2  
lçemizde olas  do al afetlerden korunmak, can ve mal kayb n  azaltmak amac yla 
çal malar n planlanmas  ve uygulanmas . 
 
Hedef  : lçemize ait afet ve sivil savunma planlar n  güncellemek.  
Hedef  :Olas  afet zararlar n n azalt lmas  için e itimler düzenlemek. 
 
3- KENTSEL ALTYAPI 
Stratejik Amaç 1 
Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  
hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme anlay yla 
yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas .  
 
Hedef  :Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz olmas  
             dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir Büyük ehir Belediye  
             Ba kanl ’na sunmak. 
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Hedef  : mar planlar  tamamlanm  ve yap la man n ba lam  oldu u bölgelerde   
             henüz aç lmam  olan yollar n aç lmas n  sa lamak. 
Hedef  :Mevcut yollar  iyile tirmek. 
Hedef  :Altyap  hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden   
             altyap  kurulu lar yla koordinasyon ve i birli ini geli tirmek. 
 
Stratejik Amaç 2 
Mevcut ye il alanlar n korunmas , ye il alan miktar n n artt r lmas  suretiyle, ya anabilir ve 
sa l kl  bir kent yarat lmas .  
 
Hedef :Mevcut ye il alanlar  korumak, bozulan ye il alanlar  iyile tirmek. 
Hedef :Ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt rmak.  
 
4-ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
Stratejik Amaç 1 
Ça da , insan  ve çevreyi ön plana alan temizlik hizmeti sunulmas . 
 
Hedef  :Belediyemizin temizlik hizmetleri ile ilgili “vatanda  memnuniyetini” %75  
             seviyesine yükseltmek. 
 
Stratejik Amaç 2 
Çevrenin korunmas  ve at klar n ekonomiye kazand r lmas  amac yla; evsel kat  at klar n ve 
bitkisel ya lar n kayna nda ayr t r larak toplanmas  için vatanda lar n bilinçlendirilmesi 
ve gerekli uygulamalar n yap lmas . 
 
Hedef  :Bitkisel at k ya lar n hanelerden toplanmas  için gerekli sistemi kurmak, halk    
             bu konuda bilinçlendirmek. 
Hedef  :Evsel at klar  kayna nda ayr t rarak toplamak üzere gerekli çal malar    
             yapmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek. 
Hedef  :Tehlikeli at klar  di er at klardan ayr  toplamak üzere gerekli sistemi kurmak,   
              halk  bu konuda bilinçlendirmek.  
 
Stratejik Amaç 3 
Sa l kl  bir kent için sa l  tehdit eden unsurlar n ortadan kald r lmas  ve bireylerin 
bilinçlendirilmesi. 
 
Hedef  :Buca halk n n çevre konusunda daha duyarl  ve kat l mc  olmas  yönünde;  
             e itimler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek. 
Hedef  :Kurum çal anlar n n sa l k alan ndaki bilgilerini artt rmak. 
 
Hedef  :Toplumumuzda s k görülen sa l k sorunlar n n giderilmesi için sa l k 
              taramalar  yapmak. 
Hedef  :Kent sa l na yönelik tehditlere kar  tedbirler almak.  
Hedef  :Görüntü ve gürültü kirlili ini önlemek.  
 
Stratejik Amaç 4 
Kentsel ekonomik hayat n düzenlenmesi ve haks z rekabet ko ullar n n ortadan 
kald r lmas  için denetimlerin verimli bir ekilde yap lmas . 
 
Hedef  :Denetimlerin etkinli ini ve devaml l n  sa lamak. 
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5-E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER  
Stratejik Amaç 1 
Kültür seviyesinin art r lmas , halk n bilinçlendirilmesi, tan t m yap lmas , e itim–ö retime 
katk da bulunulmas , desteklenmesi.  
 
Hedef  :Kentimizin dünya standartlar nda bir ortama kavu abilmesi için kentlilerin   
            birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.  
Hedef  : lçemizi ulusal ve uluslar aras  düzeyde tan t c  etkinlikler düzenlemek.  
Hedef  :Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde ya ayan vatanda lar m z n   
              etkinliklere kat l m n  sa lamak. 
Hedef  :Türkçe’nin etkin ve do ru kullan m n n sa lanmas , kültür düzeyinin   
             yükseltilmesi ve okuma al kanl n n kazand r lmas  amac yla etkinlikler   
             düzenlemek.  
 
Stratejik Amaç 2 
Sporun sevdirilmesi, te vik edilmesi ve her düzeydeki insan n kat l m n sa lanmas .  
 
Hedef  :Çe itli spor aktivitelerine kar  halk m z  duyarl  hale getirmek ve bu sporlar   
             gündeme ta mak amac yla kar la malar düzenlemek ve katk  sa lamak. 
 
Stratejik Amaç 3 
Sosyal refah ve toplumsal dayan man n geli tirilmesi ve vatanda lar m z n sosyal 
güçlerinin artt r lmas . 
 
Hedef  :Engellilerin sosyalle mesi, toplum içerisinde daha aktif rol üstlenebilmeleri ve   
            güven duygular n n tazelenmesi amac yla çal malar yapmak ve etkinlikler   
            düzenlemek. 
Hedef  :Kad nlar n toplum içerisinde sosyalle melerini sa lamak. 
Hedef  :Buca lçesinde ya ayan ihtiyaçl  gruplara her y l ayni ve nakdi yard mlar   
             yap larak durumlar n n iyile tirilmesini sa lamak.  
 
6-  KENT V ZYONU    
Stratejik Amaç   
Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
 
Hedef :Buca’da geni  rekreaktif  merkez alanlar  olu turmak. 
Hedef : irinyer Tansa  arkas nda yer alan ye il alan  .B. .B. ile koordineli olarak sosyo- 
            kültürel ve rekreasyon alan  olarak kentin kullan m na kazand rmak ve ayn  alanda var 
            olan irinyer pazaryerini “Katl  Pazaryeri” olarak iyile tirmek ve hizmete açmak. 
Hedef  :Buca’da  organik tar m   geli tirmek. 
Hedef :Buca’ya modern ö renci yurdu kazand rmak. 
Hedef  :Buca’y , Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek. 
Hedef :Buca’da tarihi ve kültürel miras  kazanmak ve canland rmak için “Nostalji Soka ”  
             yapmak veya yap lmas n  sa lamak. 
Hedef  :Buca’da ticari hayat  canland rmak amac yla, modern al veri  merkezi   
              alanlar  olu turmak. 
Hedef: Toplumsal dayan may  geli tirmek ve yayg nla t rmak amac yla kente ithaf edilmek  
            üzere kültür merkezleri olu turmak. 
 
 
 
 

30



 
 

 
 

B – TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER

Stratejik planlar n makro ölçekli politika belgeleri ile devletin makro ölçekli ve uzun dönemli öngörüleri 

ve planlar  ile ba lant s n n kurulmas  gerekmektedir. Bu do rultuda, 2010-2014 stratejik plan  

olu turulurken 01.07.2006 tarih ve 26215 say l  Resmi Gazetede yay nlanan 9. Kalk nma Plan  (2007-

2013) incelenmi , belediyemiz stratejik hedefleri belirlenirken 9. Kalk nma plan nda yer alan temel 

politika ve önceliklerle do rudan ya da dolayl  olarak ili kilendirilmi tir.             

01.07.2006 tarih ve 26215 say l  Resmi Gazetede yay nlanan 9. Kalk nma Plan  (2007-2013)  Temel 

Amaçlar: Geli me Eksenleri: 

Rekabet Gücünün Art r lmas  

 Makroekonomik stikrar n Kal c  Hale Getirilmesi 

             Ortam n n yile tirilmesi 

 Ekonomide Kay t d l n Azalt lmas  

 Finansal Sistemin Geli tirilmesi 

 Enerji ve Ula t rma Altyap s n n Geli tirilmesi 

 Çevrenin Korunmas  ve Kentsel Altyap n n Geli tirilmesi 

 Ar-Ge ve Yenilikçili in Geli tirilmesi 

Bilgi ve leti im Teknolojilerinin Yayg nla t r lmas  

 Tar msal Yap n n Etkinle tirilmesi 

 Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma De erli Üretim Yap s na 

 Geçi in Sa lanmas  

 

stihdam n Art r lmas  

 gücü Piyasas n n Geli tirilmesi 

 E itimin gücü Talebine Duyarl l n n Art r lmas  

 Aktif gücü Politikalar n n Geli tirilmesi 
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Be eri Geli me ve Sosyal Dayan man n Güçlendirilmesi 

 E itim Sisteminin Geli tirilmesi 

 Sa l k Sisteminin Etkinle tirilmesi 

 Gelir Da l m n n yile tirilmesi, Sosyal çerme ve Yoksullukla Mücadele 

 Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinli inin Art r lmas  

 Kültürün Korunmas  ve Geli tirilmesi ve Toplumsal Diyalo un Güçlendirilmesi 

 

Bölgesel Geli menin Sa lanmas  

 Bölgesel Geli me Politikas n n Merkezi Düzeyde Etkinle tirilmesi 

 Yerel Dinamiklere ve çsel Potansiyele Dayal  Geli menin Sa lanmas  

 Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Art r lmas  

 K rsal Kesimde Kalk nman n Sa lanmas  

 

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinli in Art r lmas  

 Kurumlar Aras  Yetki ve Sorumluluklar n Rasyonelle tirilmesi 

 Politika Olu turma ve Uygulama Kapasitesinin Art r lmas  

 Kamu Kesiminde nsan Kaynaklar n n Geli tirilmesi 

 e-Devlet Uygulamalar n n Yayg nla t r lmas  ve Etkinle tirilmesi 

 Adalet Sisteminin yile tirilmesi 

 Güvenlik Hizmetlerinin Etkinle tirilmesi 
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2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇ TABLOSU 

HESAP YRD HSP K 
G DER N TÜRÜ 

2014 HESAP YRD HSP K 
GEL R N TÜRÜ 

2014 

KODU 
  

II III IV V CAR  YIL  KODU I II III IV V 
CAR  YIL 

830  1          Personel Giderleri 41.086.189,65 800  1         Vergi Gelirleri 32.049.381,15 

830  1  1        Memurlar 12.688.956,22 800  1 2       
Mülkiyet Üzerinden Al nan 
Vergiler 18.431.046,53 

830  1  1  1      Temel Maa lar 4.061.467,13 800  1 2 9      
Mülkiyet Üzerinden Al nan Di er 
Vergi 18.431.046,53 

830  1  1  1  1    Temel Maa lar 4.061.467,13 800  1 2 9  51   Bina Vergisi 14.434.673,26 

830  1  1  2      Zamlar ve Tazminatlar 4.263.888,63 800  1 2 9  52   Arsa Vergisi 2.705.918,88 

830  1  1  2  1    Zamlar ve Tazminatlar 4.263.888,63 800  1 2 9  53   Arazi Vergisi 15.359,64 

830  1  1  3      Ödenekler 45.806,55 800  1 2 9  54   Çevre Temizlik Vergisi 1.275.094,75 

830  1  1  3  1    Ödenekler 45.806,55 800  1 3       
Dahilde Al nan Mal ve Hizmet 
Vergiler 7.761.619,14 

830  1  1  4      Sosyal Haklar 3.980.139,92 800  1 3 2      Özel Tüketim Vergisi 7.149.103,66 

830  1  1  4  1    Sosyal Haklar 3.980.139,92 800  1 3 2  51   Haberle me Vergisi 210.576,10 

830  1  1  5      Ek Çal ma Kar l klar  249.106,29 800  1 3 2  52   
Elektrik ve Havagaz  Tüketim 
Vergisi 6.938.527,56 

830  1  1  5  1    Ek Çal ma Kar l klar  249.106,29 800  1 3 9      
Dahilde Al nan Di er Mal ve 
Hizmet Ve 612.515,48 

830  1  1  6      Ödül ve kramiyeler 88.547,70 800  1 3 9  51   E lence Vergisi 108.060,62 

830  1  1  6  1    Ödül ve kramiyeler 88.547,70 800  1 3 9  53   lan ve Reklam Vergisi 504.454,86 

830  1  1  9      Di er Personel Giderleri 0,00 800  1 6       Harçlar 5.856.715,48 

830  1  1  9  1    Di er Personel Giderleri 0,00 800  1 6 9      Di er Harçlar 5.856.715,48 

830  1  2        Sözle meli Personel 94.159,54 800  1 6 9  51   Bina n aat Harc  1.211.454,00 

830  1  2  1      Ücretler 74.571,14 800  1 6 9  53   gal Harc  2.848.023,91 

830  1  2  1  2    
Kadro Kar l  Sözle meli 
Personel Ücretle 74.571,14 800  1 6 9  54   yeri Açma zni Harc  427.970,50 

830  1  2  1  90    
Di er Sözle meli Personel 
Ücretleri 0,00 800  1 6 9  56   

Ölçü ve Tart  Aletleri Muayene 
Harc  4.392,00 

830  1  2  2      Zamlar ve Tazminatlar 17.454,52 800  1 6 9  57   
Tatil Günlerinde Çal ma Ruhsat  
Harc  154.245,00 

830  1  2  2  2    
Kadro Kar l  Sözle meli 
Personel Zam v 17.454,52 800  1 6 9  58   Tellall k Harc  158.510,30 

830  1  2  2  90    
Di er Sözle meli Personel Zam 
ve Tazmina 0,00 800  1 6 9  60   Yap  Kullanma zni Harc  464.756,49 

830  1  2  3      Ödenekler 90,00 800  1 6 9  99   Di er Harçlar 587.363,28 

830  1  2  3  2    
Kadro Kar l  Sözle meli 
Personel Ödene 90,00 800  3         Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.239.692,38 

830  1  2  4      Sosyal Haklar 2.043,88 800  3 1       Mal ve Hizmet Sat  Gelirleri 1.883.505,43 

830  1  2  4  2    
Kadro Kar l  Sözle meli 
Personel Sosyal 2.043,88 800  3 1 1      Mal Sat  Gelirleri 43.272,88 

830  1  2  9      
Sözle meli Personelin Di er 
Giderleri 0,00 800  3 1 1  1    

artname, Bas l  Evrak, Form 
Sat  Geli 9.120,00 

830  1  2  9  2    
Kadro Kar l  Sözle meli 
Personelin Di e 0,00 800  3 1 1  99   Di er Mal Sat  Gelirleri 34.152,88 

830  1  3        çiler 27.613.117,93 800  3 1 2      Hizmet Gelirleri 1.840.232,55 

830  1  3  1      çilerin Ücretleri 15.583.459,87 800  3 1 2  55   
Kültürel Hizmetlere li kin 
Gelirler 0,00 

830  1  3  1  1    Sürekli çilerin Ücretleri 15.331.370,58 800  3 1 2  57   Sosyal Hizmetlere li kin Gelirler 812.028,75 

830  1  3  1  2    Geçici çilerin Ücretleri 252.089,29 800  3 1 2  60   
Tar msal Hizmetlere li kin 
Gelirler 0,00 

830  1  3  2      
çilerin hbar ve K dem 

Tazminatlar  756.243,94 800  3 1 2  99   Di er hizmet gelirleri 1.028.203,80 
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2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇ TABLOSU 

HESAP YRD HSP K 
G DER N TÜRÜ 

2014 HESAP YRD HSP K 
GEL R N TÜRÜ 

2014 

KODU I II III IV V CAR  YIL KODU I II III IV V CAR  YIL 

830  1  3  2  1    
Sürekli çilerin hbar ve 
K dem Tazminatla 756.243,94 800  3 6       Kira Gelirleri 2.356.186,95 

830  1  3  2  2    
Geçici çilerin hbar ve 
K dem Tazminatla 0,00 800  3 6 1      Ta nmaz Kiralar  2.353.636,95 

830  1  3  3      çilerin Sosyal Haklar  5.979.369,20 800  3 6 1  1    Lojman Kira Gelirleri 9.543,11 

830  1  3  3  1    
Sürekli çilerin Sosyal 
Haklar  5.889.294,98 800  3 6 1  2    Ecrimisil Gelirleri 177.774,55 

830  1  3  3  2    
Geçici çilerin Sosyal 
Haklar  90.074,22 800  3 6 1  99   

Di er Ta nmaz Kira 
Gelirleri 2.166.319,29 

830  1  3  4      çilerin Fazla Mesaileri 1.288.101,46 800  3 6 2      Ta n r Kiralar  2.550,00 

830  1  3  4  1    
Sürekli çilerin Fazla 
Mesaileri 1.285.376,71 800  3 6 2  1    Ta n r Kira Gelirleri 2.550,00 

830  1  3  4  2    
Geçici çilerin Fazla 
Mesaileri 2.724,75 800  4         

Al nan Ba  ve 
Yard mlar ile Özel G 998.214,00 

830  1  3  5      
çilerin Ödül ve 

kramiyeleri 4.005.943,46 800  4 4       
Kurumlardan ve 
Ki ilerden Al nan Yard 0,00 

830  1  3  5  1    
Sürekli çilerin Ödül ve 
kramiyeleri 3.942.339,43 800  4 4 1      Cari 0,00 

830  1  3  5  2    
Geçici çilerin Ödül ve 
kramiyeleri 63.604,03 800  4 4 1  1    

Kurumlardan al nan Ba  
ve Yad mlar 0,00 

830  1  4        Geçici Personel 206.483,13 800  4 4 1  2    
Ki ilerden al nan Ba  ve 
Yad mlar 0,00 

830  1  4  1      Ücretler 206.483,13 800  4 5       Proje Yard mlar  998.214,00 

830  1  4  1  2    
Aday Ç rak, Ç rak ve Stajyer 
Ö rencilerin Ü 206.483,13 800  4 5 1      Cari 998.214,00 

830  1  5        Di er Personel 483.472,83 800  4 5 1  1    
Genel Bütçeli darelerden 
Al nan Proje Y 0,00 

830  1  5  1      Ücret ve Di er Ödemeler 483.472,83 800  4 5 1  9    
Di erlerinden Al nan 
Proje Yard mlar  998.214,00 

830  1  5  1  51    
Belediye Ba kan na Yap lan 
Ödemeler 139.077,94 800  5         Di er Gelirler 91.733.867,19 

830  1  5  1  52    
Belediye Meclis Üyelerine 
Yap lan Ödemel 344.394,89 800  5 1       Faiz Gelirleri 194,15 

830  2          
Sosyal Güvenlik 
Kurumlar na Devlet Pri 7.328.793,62 800  5 1 8      

Vergi, Resim ve Harç 
Gecikme Faizleri 0,00 

830  2  1        Memurlar 1.670.867,66 800  5 1 8  1    
Vergi, Resim ve Harç 
Gecikme Faizleri 0,00 

830  2  1  6      Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.670.867,66 800  5 1 9      Di er Faizler 194,15 

830  2  1  6  1    
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 1.043.738,43 800  5 1 9  1    

Ki ilerden Alacaklar 
Faizleri 184,12 

830  2  1  6  2    Sa l k Primi Ödemeleri 627.129,23 800  5 1 9  3    Mevduat Faizleri 10,03 

830  2  2        Sözle meli Personel 0,00 800  5 1 9  99   Di er Faizler 0,00 

830  2  2  6      Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 800  5 2       
Ki i ve Kurumlardan 
Al nan Paylar 84.185.813,44 

830  2  2  6  1    
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 0,00 800  5 2 2      

Vergi ve Harç 
Gelirlerinden Al nan Payl 67.757.269,56 

830  2  2  6  2    Sa l k Primi Ödemeleri 0,00 800  5 2 2  51   
Merkezi idare Vergi 
Gelirlerinden Al na 64.823.714,37 

830  2  3        çiler 5.657.925,96 800  5 2 2  52   
Çevre Temizlik 
Vergisinden Al nan Pay 2.933.555,19 

830  2  3  4      sizlik Sigortas  Fonuna 501.681,65 800  5 2 4      
Kamu Harcamalar na 
Kat lma Paylar  58.617,42 

830  2  3  4  1    sizlik Sigortas  Fonuna 501.681,65 800  5 2 4  53   
Yol Harcamalar na 
Kat lma Pay  19.588,80 

830  2  3  6      Sosyal Güvenlik Kurumuna 5.156.244,31 800  5 2 4  99   
Di er Harcamalara 
Kat lma Paylar  39.028,62 

830  2  3  6  1    
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 5.156.244,31 800  5 2 8      

Mahalli darelere Ait 
Paylar 244.219,04 

830  2  3  6  2    Sa l k Primi Ödemeleri 0,00 800  5 2 8  51   
Maden letmelerinden 
Al nan Paylar 496,63 

830  3          
Mal Ve Hizmet Al m 
Giderleri 58.714.323,58 800  5 2 8  52   

Müze Giri  Ücretlerinden 
Al nan Payla 173.648,54 
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2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇ TABLOSU 

HESAP YRD HSP K 
G DER N TÜRÜ 

2014 HESAP YRD HSP K 
GEL R N TÜRÜ 

2014 

 KODU I II III IV V CAR  YIL  KODU I II III IV V CAR  YIL 

830  3  1        
Üretime Yönelik Mal Ve 
Malzeme Al mlar 5.442,31 800  5 2 8  54   

Otopark Gelirlerinden lçe ve 
lk Kadem 70.073,87 

830  3  1  4      
Kereste ve Kereste Ürünleri 
Al mlar  5.442,31 800  5 2 9      Di er Paylar 16.125.707,42 

830  3  1  4  1    
Kereste ve Kereste Ürünleri 
Al mlar  5.442,31 800  5 2 9  99   Di er Paylar 16.125.707,42 

830  3  1  9      
Di er Mal ve Malzeme 
Al mlar  0,00 800  5 3       Para Cezalar  4.520.302,66 

830  3  1  9  1    
Di er Mal ve Malzeme 
Al mlar  0,00 800  5 3 2      dari Para Cezalar  1.591.694,80 

830  3  2        
Tüketime Yönelik Mal Ve 
Malzeme Al mla 8.045.360,34 800  5 3 2  99   Di er dari Para Cezalar  1.591.694,80 

830  3  2  1      
K rtasiye ve Büro Malzemesi 
Al mlar  700.737,63 800  5 3 4      Vergi Cezalar  2.848.130,36 

830  3  2  1  1    K rtasiye Al mlar  404.392,70 800  5 3 4  1    
Vergi ve Di er Amme 
Alacaklar  Gecikm 1.856.844,65 

830  3  2  1  2    Büro Malzemesi Al mlar  8.446,16 800  5 3 4  2    Vergi Bar  TEFE Tutar  18.687,60 

830  3  2  1  3    Periyodik Yay n Al mlar  36.862,05 800  5 3 4  3    
Vergi Bar  Geç Ödeme 
Zamm  13.942,94 

830  3  2  1  4    Di er Yay n Al mlar  49.364,41 800  5 3 4  6    
6111 say l  Kanun 
Kapsam nda TÜFE/Ü 0,00 

830  3  2  1  5    Bask  ve Cilt Giderleri 201.672,31 800  5 3 4  99   Di er Vergi Cezalar  958.655,17 

830  3  2  1  90    
Di er K rtasiye ve Büro 
Malzemesi Al mlar 0,00 800  5 3 9      Di er Para Cezalar  80.477,50 

830  3  2  2      
Su ve Temizlik Malzemesi 
Al mlar  2.711.852,37 800  5 3 9  99   

Yukar da Tan mlanmayan 
Di er Para Ce 80.477,50 

830  3  2  2  1    Su Al mlar  1.702.577,53 800  5 9       Di er Çe itli Gelirler 3.027.556,94 

830  3  2  2  2    Temizlik Malzemesi Al mlar  1.009.274,84 800  5 9 1      Di er Çe itli Gelirler 3.027.556,94 

830  3  2  3      Enerji Al mlar  3.334.351,46 800  5 9 1  1    
rat Kaydedilecek Nakdi 

Teminatlar 1.245,24 

830  3  2  3  1    Yakacak Al mlar  165.550,36 800  5 9 1  3    
rat Kaydedilecek Teminat 

Mektuplar  0,00 

830  3  2  3  2    Akaryak t ve Ya  Al mlar  1.404.484,91 800  5 9 1  6    Ki ilerden Alacaklar 2.216.193,93 

830  3  2  3  3    Elektrik Al mlar  1.764.316,19 800  5 9 1  99   
Yukar da Tan mlanmayan 
Di er Çe itli 810.117,77 

830  3  2  4      
Yiyecek, çecek ve Yem 
Al mlar  102.182,69 800  6         Sermaye Gelirleri 1.050.525,45 

830  3  2  4  1    Yiyecek Al mlar  72.810,90 800  6 1       Ta nmaz Sat  Gelirleri 897.623,45 

830  3  2  4  2    çecek Al mlar  6.338,37 800  6 1 5      Arsa Sat  897.623,45 

830  3  2  4  3    Yem Al mlar  23.033,42 800  6 1 5  1    Arsa Sat  897.623,45 

830  3  2  4  90    
Di er Yiyecek, çecek ve Yem 
Al mlar  0,00 800  6 1 9      Di er Ta nmaz Sat  Gelirleri 0,00 

830  3  2  5      Giyim ve Ku am Al mlar  135.680,76 800  6 1 9  99   
Di er Çe itli Ta nmaz Sat  
Gelirleri 0,00 

830  3  2  5  1    Giyecek Al mlar  132.065,83 800  6 2       Ta n r Sat  Gelirleri 152.902,00 

830  3  2  5  2    Spor Malzemeleri Al mlar  3.614,93 800  6 2 1      Ta n r Sat  Gelirleri 152.902,00 

830  3  2  5  5    Ku am Al mlar  0,00 800  6 2 1  1    Ta n r Sat  Gelirleri 152.902,00 

830  3  2  6      Özel Malzeme Al mlar  246.827,31             
BÜTÇE GEL R 
TOPLAMI(B) 130.071.680,17 

830  3  2  6  1    
Laboratuvar Malzemesi ile 
Kimyevi ve Tem 19.978,02 

830  3  2  6  2    T bbi Malzeme ve laç Al mlar  67.359,59 

830  3  2  6  3    Zirai Malzeme ve laç Al mlar  0,00 

830  3  2  6  4    
Canl  Hayvan Al m, Bak m ve 
Di er Giderl 95.152,85 
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830  3  2  6  90    Di er Özel Malzeme Al mlar  64.336,85 810  1         Vergi Gelirleri 112.853,87 

830  3  2  7      
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik 
Mal, Malz 1.045,48 810  1 2       

Mülkiyet Üzerinden 
Al nan Vergiler 87.812,82 

830  3  2  7  1    
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik 
Silah, Ara 1.045,48 810  1 2 9      

Mülkiyet Üzerinden 
Al nan Di er Vergi 87.812,82 

830  3  2  9      
Di er Tüketim Mal ve Malzemesi 
Al mlar  812.682,64 810  1 2 9  51   Bina Vergisi 43.906,85 

830  3  2  9  1    
Bahçe Malzemesi Al mlar  ile 
Yap m ve Ba 603.353,72 810  1 2 9  52   Arsa Vergisi 41.558,10 

830  3  2  9  90    
Di er Tüketim Mal ve Malzemesi 
Al mlar  209.328,92 810  1 2 9  53   Arazi Vergisi 2,00 

830  3  3        Yolluklar 94.972,27 810  1 2 9  54   Çevre Temizlik Vergisi 2.345,87 

830  3  3  1      Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  33.065,56 810  1 3       
Dahilde Al nan Mal ve 
Hizmet Vergiler 4.484,75 

830  3  3  1  1    Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  33.065,56 810  1 3 2      Özel Tüketim Vergisi 0,00 

830  3  3  2      Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar  7.456,48 810  1 3 2  52   
Elektrik ve Havagaz  
Tüketim Vergisi 0,00 

830  3  3  2  1    Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar  7.456,48 810  1 3 9      
Dahilde Al nan Di er Mal 
ve Hizmet Ve 4.484,75 

830  3  3  3      Yurtd  Geçici Görev Yolluklar  54.450,23 810  1 3 9  53   lan ve Reklam Vergisi 4.484,75 

830  3  3  3  1    Yurtd  Geçici Görev Yolluklar  54.450,23 810  1 6       Harçlar 20.556,30 

830  3  4        Görev Giderleri 4.005.312,91 810  1 6 9      Di er Harçlar 20.556,30 

830  3  4  2      Yasal Giderler 3.794.090,03 810  1 6 9  51   Bina n aat Harc  16.061,00 

830  3  4  2  4    Mahkeme Harç ve Giderleri 3.782.274,47 810  1 6 9  53   gal Harc  0,00 

830  3  4  2  5    
Ödül, kramiye ve Benzeri 
Ödemeler 0,00 810  1 6 9  54   yeri Açma zni Harc  133,00 

830  3  4  2  90    Di er Yasal Giderler 11.815,56 810  1 6 9  57   
Tatil Günlerinde Çal ma 
Ruhsat  Harc  0,00 

830  3  4  3      
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar 
ve Benze 16.522,88 810  1 6 9  58   Tellall k Harc  0,00 

830  3  4  3  1    
Vergi Ödemeleri ve Benzeri 
Giderler 411,06 810  1 6 9  60   Yap  Kullanma zni Harc  808,00 

830  3  4  3  2    
letme Ruhsat  Ödemeleri ve 

Benzeri Gide 15.078,20 810  1 6 9  99   Di er Harçlar 3.554,30 

830  3  4  3  90    
Di er Vergi, Resim ve Harçlar ve 
Benzeri G 1.033,62 810  3         

Te ebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 64.437,54 

830  3  4  4      
Kültür Varl klar  Al m  ve 
Korunmas  Gider 194.700,00 810  3 1       

Mal ve Hizmet Sat  
Gelirleri 64.404,54 

830  3  4  4  3    Kültür Varl klar  Al m  194.700,00 810  3 1 1      Mal Sat  Gelirleri 560,00 

830  3  4  9      Di er Görev Giderleri 0,00 810  3 1 1  1    
artname, Bas l  Evrak, 

Form Sat  Geli 0,00 

830  3  4  9  90    Di er Görev Giderleri 0,00 810  3 1 1  99   Di er Mal Sat  Gelirleri 560,00 

830  3  5        Hizmet Al mlar  40.707.526,48 810  3 1 2      Hizmet Gelirleri 63.844,54 

830  3  5  1      
Mü avir Firma ve Ki ilere 
Ödemeler 36.486.597,24 810  3 1 2  57   

Sosyal Hizmetlere li kin 
Gelirler 9.957,00 

830  3  5  1  1    
Etüt-Proje Bilirki i Ekspertiz 
Giderleri 59.314,00 810  3 1 2  60   

Tar msal Hizmetlere 
li kin Gelirler 0,00 

830  3  5  1  2    Ara t rma ve Geli tirme Giderleri 0,00 810  3 1 2  99   Di er hizmet gelirleri 53.887,54 

830  3  5  1  3    Bilgisayar Hizmeti Al mlar  0,00 810  3 4       Kurumlar Has lat  0,00 

830  3  5  1  4    Müteahhitlik Hizmetleri 7.864.596,74 810  3 4 5      
Mahalli dareler Kurumlar 
Has lat  0,00 

830  3  5  1  5    Harita Yap m ve Al m Giderleri 17.641,00 810  3 4 5  57   
Sosyal Hizmetlere li kin 
Kurumlar Has 0,00 

830  3  5  1  6    
Enformasyon ve Raporlama 
Giderleri 152.810,00 810  3 6       Kira Gelirleri 33,00 
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830  3  5  1  8    
Temizlik Hizmeti Al m  
Giderleri 23.530.587,88 810  3 6 1      Ta nmaz Kiralar  0,00 

830  3  5  1  9    
Özel Güvenlik Hizmeti Al m 
Giderleri 4.861.647,62 810  3 6 1  1    Lojman Kira Gelirleri 0,00 

830  3  5  2      Haberle me Giderleri 347.482,03 810  3 6 1  2    Ecrimisil Gelirleri 0,00 

830  3  5  2  1    Posta ve Telgraf Giderleri 163.353,71 810  3 6 1  99   Di er Ta nmaz Kira Gelirleri 0,00 

830  3  5  2  2    
Telefon Abonelik ve Kullan m 
Ücretleri 138.521,25 810  3 6 2      Ta n r Kiralar  33,00 

830  3  5  2  3    Bilgiye Abonelik Giderleri 45.607,07 810  3 6 2  1    Ta n r Kira Gelirleri 33,00 

830  3  5  2  4    
Haberle me Cihazlar  Ruhsat 
ve Kullan m G 0,00 810  5         Di er Gelirler 116.700,79 

830  3  5  3      Ta ma Giderleri 654.685,72 810  5 1       Faiz Gelirleri 0,00 

830  3  5  3  2    Yolcu Ta ma Giderleri 653.310,72 810  5 1 9      Di er Faizler 0,00 

830  3  5  3  4    Geçi  Ücretleri 1.375,00 810  5 1 9  99   Di er Faizler 0,00 

830  3  5  3  90    Di er Ta ma Giderleri 0,00 810  5 2       
Ki i ve Kurumlardan Al nan 
Paylar 76.687,48 

830  3  5  4      Tarifeye Ba l  Ödemeler 606.315,98 810  5 2 2      
Vergi ve Harç Gelirlerinden 
Al nan Payl 0,00 

830  3  5  4  1    lan Giderleri 497.958,50 810  5 2 2  51   
Merkezi idare Vergi 
Gelirlerinden Al na 0,00 

830  3  5  4  2    Sigorta Giderleri 108.357,48 810  5 2 4      
Kamu Harcamalar na Kat lma 
Paylar  71.019,50 

830  3  5  5      Kiralar 506.204,54 810  5 2 4  53   
Yol Harcamalar na Kat lma 
Pay  71.019,50 

830  3  5  5  1    
Dayan kl  Mal ve Malzeme 
Kiralamas  Gid 0,00 810  5 2 4  99   

Di er Harcamalara Kat lma 
Paylar  0,00 

830  3  5  5  2    Ta t Kiralamas  Giderleri 99.828,00 810  5 2 9      Di er Paylar 5.667,98 

830  3  5  5  3    
 Makinas  Kiralamas  

Giderleri 0,00 810  5 2 9  99   Di er Paylar 5.667,98 

830  3  5  5  5    
Hizmet Binas  Kiralama 
Giderleri 0,00 810  5 3       Para Cezalar  40.013,31 

830  3  5  5  7    
Arsa ve Arazi Kiralamas  
Giderleri 0,00 810  5 3 2      dari Para Cezalar  34.977,71 

830  3  5  5  10    
Bilgisayar ve Bilgisayar 
Sistemleri ve Yaz l 0,00 810  5 3 2  99   Di er dari Para Cezalar  34.977,71 

830  3  5  5  90    Di er Kiralama Giderleri 406.376,54 810  5 3 4      Vergi Cezalar  5.035,60 

830  3  5  9      Di er Hizmet Al mlar  2.106.240,97 810  5 3 4  1    
Vergi ve Di er Amme 
Alacaklar  Gecikm 3.786,47 

830  3  5  9  1    
Yurtiçi Staj ve Ö renim 
Giderleri 0,00 810  5 3 4  2    Vergi Bar  TEFE Tutar  99,16 

830  3  5  9  3    
Kurslara Kat lma ve E itim 
Giderleri 47.597,00 810  5 3 4  3    

Vergi Bar  Geç Ödeme 
Zamm  4,03 

830  3  5  9  90    Di er Hizmet Al mlar  2.058.643,97 810  5 3 4  6    
6111 say l  Kanun Kapsam nda 
TÜFE/Ü 0,00 

830  3  6        Temsil Ve Tan tma Giderleri 2.542.796,11 810  5 3 4  99   Di er Vergi Cezalar  1.145,94 

830  3  6  1      Temsil Giderleri 1.938.020,43 810  5 3 9      Di er Para Cezalar  0,00 

830  3  6  1  1    
Temsil, A rlama, Tören, Fuar, 
Organizasyo 1.938.020,43 810  5 3 9  99   

Yukar da Tan mlanmayan 
Di er Para Ce 0,00 

830  3  6  2      Tan tma Giderleri 604.775,68 810  5 9       Di er Çe itli Gelirler 0,00 

830  3  6  2  1    
Tan tma, A rlama, Tören, 
Fuar, Organizas 604.775,68 810  5 9 1      Di er Çe itli Gelirler 0,00 

830  3  7        
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak 
Al m, Bak m 2.717.014,52 810  5 9 1  1    

rat Kaydedilecek Nakdi 
Teminatlar 0,00 

830  3  7  1      Menkul Mal Al m Giderleri 1.526.483,60 810  5 9 1  6    Ki ilerden Alacaklar 0,00 

830  3  7  1  1    
Büro ve yeri Mal ve Malzeme 
Al mlar  148.076,78 810  5 9 1  99   

Yukar da Tan mlanmayan 
Di er Çe itli 0,00 
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830  3  7  1  2    
Büro ve yeri Makine ve 
Techizat Al mlar 164.073,80 810  6         Sermaye Gelirleri 1.102,35 

830  3  7  1  3    
Avadanl k ve Yedek Parça 
Al mlar  138.573,52 810  6 1       Ta nmaz Sat  Gelirleri 1.102,35 

830  3  7  1  4    
Yang ndan Korunma 
Malzemeleri Al mlar  0,00 810  6 1 5      Arsa Sat  1.102,35 

830  3  7  1  90    
Di er Dayan kl  Mal ve 
Malzeme Al mlar  1.075.759,50 810  6 1 5  1    Arsa Sat  1.102,35 

830  3  7  2      Gayri Maddi Hak Al mlar  135.170,86             
BÜTÇE GEL RLER NDEN 
RET ve ADELER 295.094,55 

830  3  7  2  1    
Bilgisayar Yaz l m Al mlar  ve 
Yap mlar  95.534,74                 

830  3  7  2  2    Fikri Hak Al mlar  39.636,12                 

830  3  7  2  90    
Di er Gayri Maddi Hak 
Al mlar  0,00                 

830  3  7  3      Bak m ve Onar m Giderleri 1.055.360,06                 

830  3  7  3  1    
Tefri at Bak m ve Onar m 
Giderleri 10.658,84                 

830  3  7  3  2    
Makine Teçhizat Bak m ve 
Onar m Giderle 237.398,79                 

830  3  7  3  3    
Ta t Bak m ve Onar m 
Giderleri 543.628,98                 

830  3  7  3  4     Makinas  Onar m Giderleri 202.051,01                 

830  3  7  3  90    
Di er Bak m ve Onar m 
Giderleri 61.622,44                 

830  3  8        
Gayrimenkul Mal Bak m Ve 
Onar m Giderl 595.898,64                 

830  3  8  1      
Hizmet Binas  Bak m ve 
Onar m Giderleri 232.148,08                 

830  3  8  1  1    
Büro Bak m ve Onar m  
Giderleri 213.858,08                 

830  3  8  1  2    
Okul Bak m ve Onar m  
Giderleri 18.290,00                 

830  3  8  1  90    
Di er Hizmet Binas  Bak m ve 
Onar m Gid 0,00                 

830  3  8  2      
Lojman Bak m ve Onar m  
Giderleri 0,00                 

830  3  8  2  1    
Lojman Bak m ve Onar m  
Giderleri 0,00                 

830  3  8  6      
Yol Bak m ve Onar m  
Giderleri 118.649,00                 

830  3  8  6  1    
Yol Bak m ve Onar m  
Giderleri 118.649,00                 

830  3  8  9      
Di er Ta nmaz Yap m, Bak m 
ve Onar m G 245.101,56                 

830  3  8  9  1    
Di er Ta nmaz Yap m, Bak m 
ve Onar m G 245.101,56                 

830  3  9        Tedavi Ve Cenaze Giderleri 0,00                 

830  3  9  3      Cenaze Giderleri 0,00                 

830  3  9  3  1    Cenaze Giderleri 0,00                 

830  3  9  8      
Di er Tedavi ve Sa l k 
Malzemesi Giderler 0,00                 
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830  3  9  8  90    
Di er Tedavi ve Sa l k 
Malzemesi Giderler 0,00                 

830  4          Faiz Giderleri 1.446.924,08                 

830  4  2        Di er ç Borç Faiz Giderleri 1.446.924,08                 

830  4  2  9      Di er ç Borç Faiz Giderleri 1.446.924,08                 

830  4  2  9  1    
YTL Cinsinden Di er ç Borç 
Faiz Giderler 1.446.924,08                 

830  5          Cari Transferler 5.750.144,29                 

830  5  1        Görev Zararlar  222.260,00                 

830  5  1  2      Sosyal Güvenlik Kurumlar na 222.260,00                 

830  5  1  2  5    Sosyal Güvenlik Kurumuna 222.260,00                 

830  5  3        
Kar Amac  Gütmeyen 
Kurulu lara Yap lan 1.672.598,44                 

830  5  3  1      
Kar Amac  Gütmeyen 
Kurulu lara 1.672.598,44                 

830  5  3  1  1    
Dernek, Birlik, Kurum, 
Kurulu , Sand k vb. 1.559.356,79                 

830  5  3  1  5    
Memurlar n Ö le Yeme ine 
Yard m 113.241,65                 

830  5  4        
Hane Halk na Yap lan 
Transferler 1.581.748,50                 

830  5  4  1      Burslar ve Harçl klar 333.220,00                 

830  5  4  1  1    Yurtiçi Burslar ve Harçl klar 333.220,00                 

830  5  4  7      Sosyal Amaçl  Transferler 1.248.528,50                 

830  5  4  7  51    
Muhtaç Asker Ailelerine 
Yard m 438.850,00                 

830  5  4  7  90    
Di er Sosyal Amaçl  
Transferler 809.678,50                 

830  5  8        Gelirlerden Ayr lan Paylar 2.273.537,35                 

830  5  8  1      Genel Bütçeye Verilen Paylar 693.960,73                 

830  5  8  1  1    Genel Bütçeye Verilen Paylar 693.960,73                 

830  5  8  5      
Mahalli darelere Verilen 
Paylar 259.549,60                 

830  5  8  5  2    
Büyük ehir Belediyelere 
Ayr lan Paylar 259.549,60                 

830  5  8  9      Di erlerine Verilen Paylar 1.320.027,02                 
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830  5  8  9  51    ller Bankas na Verilen Paylar 1.320.027,02                 

830  6          Sermaye Giderleri 15.010.050,55                 

830  6  1        Mamul Mal Al mlar  891.142,43                 

830  6  1  1      Büro ve yeri Mefru at  Al mlar  206.564,90                 

830  6  1  1  1    Büro Mefru at  Al mlar  153.641,90                 

830  6  1  1  5    Sosyal Tesis Mefru at  Al mlar  0,00                 

830  6  1  1  90    Di er Mefru at Al mlar  52.923,00                 

830  6  1  2      
Büro ve yeri Makine Teçhizat 
Al mlar  286.455,17                 

830  6  1  2  1    Büro Makinalar  Al mlar  77.874,69                 

830  6  1  2  2    Bilgisayar Al mlar  138.252,48                 

830  6  1  2  3    T bbi Cihaz Al mlar  18.998,00                 

830  6  1  2  90    Di er Makine Teçhizat Al mlar  51.330,00                 

830  6  1  3      Avadanl k Al mlar  53.259,30                 

830  6  1  3  90    Di er Avadanl k Al mlar  53.259,30                 

830  6  1  4      Ta t Al mlar  190.850,46                 

830  6  1  4  1    Kara Ta t  Al mlar  190.850,46                 

830  6  1  5       Makinas  Al mlar  76.723,60                 

830  6  1  5  30    Hareketli  Makinas  Al mlar  76.723,60                 

830  6  1  6      Yay n Al mlar  ve Yap mlar  44.309,00                 

830  6  1  6  4    
Görüntülü Yay n Al mlar  ve 
Yap mlar  44.309,00                 

830  6  1  7      
Kültür Varl  Yap mlar , Al mlar  
ve Korun 32.980,00                 

830  6  1  7  2    
Tablo-Heykel Yap m, Al m ve 
Onar mlar  32.980,00                 

830  6  1  7  90    
Di er Kültür Varl  Yap m, Al m 
ve Korun 0,00                 

830  6  2        Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00                 

830  6  2  8      Metal Ürün Al mlar  0,00                 

830  6  2  8  1    Metal Ürün Al mlar  0,00                 

830  6  3        Gayri Maddi Hak Al mlar  453.814,31                 

830  6  3  1      Bilgisayar Yaz l m  Al mlar  453.814,31                 

830  6  3  1  1    Bilgisayar Yaz l m  Al mlar  453.814,31                 

830  6  3  3      Lisans Al mlar  0,00                 

830  6  3  3  1    Lisans Al mlar  0,00                 

830  6  4        
Gayrimenkul Al mlar  Ve 
Kamula t rmas  1.659.583,86                 
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830  6  4  1      Arazi Al m ve Kamula t rma Giderleri 1.219.363,86                 

830  6  4  1  7    
Yol için Arazi Al m ve Kamula t rma 
Gider 1.219.363,86                 

830  6  4  1  90    
Di er Gayrimenkul Al m ve 
Kamula t rma G 0,00                 

830  6  4  2      Arsa Al m ve Kamula t rmas  Giderleri 440.220,00                 

830  6  4  2  90    
Di er Arsa Al m ve Kamula t rma 
Giderler 440.220,00                 

830  6  5        Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.493.054,21                 

830  6  5  2      Malzeme Giderleri 46.714,25                 

830  6  5  2  3    S hhi Tesisat Giderleri 46.714,25                 

830  6  5  7      Müteahhitlik Giderleri 9.446.339,96                 

830  6  5  7  1    Hizmet Binas  258.605,87                 

830  6  5  7  4    Sosyal Tesisler 1.141.292,97                 

830  6  5  7  7    Yol Yap m Giderleri 7.295.413,39                 

830  6  5  7  90    Di erleri 751.027,73                 

830  6  5  9      Di er Giderler 0,00                 

830  6  5  9  1    Di er Giderler 0,00                 

830  6  7        Gayrimenkul Büyük Onar m Giderleri 2.512.455,74                 

830  6  7  2      Malzeme Giderleri 1.286.048,59                 

830  6  7  2  1    n aat Malzemesi Giderleri 877.446,04                 

830  6  7  2  2    Elektrik Tesisat  Giderleri 260.483,89                 

830  6  7  2  3    S hhi Tesisat Giderleri 148.118,66                 

830  6  7  2  90    Di er Giderler 0,00                 

830  6  7  7      Müteahhitlik Giderleri 455.654,75                 

830  6  7  7  1    Hizmet Binas  0,00                 

830  6  7  7  90    Di erleri 455.654,75                 

830  6  7  9      Di er Giderler 770.752,40                 
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2014 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇ TABLOSU 

HESAP YRD HSP K 
G DER N TÜRÜ 

2014 HESAP YRD HSP K 
GEL R N TÜRÜ 

2014 

KODU I II III IV V CAR  YIL KODU I II III IV V CAR  YIL 

830  6  7  9  1    Di er Giderler 770.752,40                 

830  8          Borç Verme 2.462.401,84                 

830  8  1        Yurtiçi Borç Verme 2.462.401,84                 

830  8  1  9      
Di er Yurtiçi Borç 
Verme 2.462.401,84                 

830  8  1  9  4    Kamu Ortakl klar na 2.462.401,84                 

CAR  YIL(A) 131.798.827,61                 

                            
NET BÜTÇE GEL R             
(D = B C) 129.776.585,62 

                            
BÜTÇE GEL R G DER 
FARKI(D-A - 2.022.241,99 
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Temel Mali Tablolara li kin Aç klamalar 

2014 y l nda bütçemiz  175.000.000,00 TL olup gerçekle en gider rakam m z 131.798.827,61  
TL’dir. Giderin bütçeye oran  % 75,31 dir. 

Gider Bütçesi Gerçekle mesi 

  Bütçe Tahmini Gerçekle en

Personel Giderleri 40.054.805,00 41.086.189,65

Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim.Gid. 7.734.355,00 7.328.793,62

Mal ve Hizmet Al m Gid. 68.006.840,00 58.714.323,58

Faiz Giderleri 2.019.000,00 1.446.924,08

Cari Transferler 5.663.500,00 5.750.144,29

Sermaye Giderleri 40.907.500,00 15.010.050,55

Borç Verme 900.000,00 2.462.401,84

 

Bütçe Tahmini

0,00
10000000,00
20000000,00
30000000,00
40000000,00
50000000,00
60000000,00
70000000,00

Bütçe Tahmini

Gerçekle en

45



Gelir Bütçesi Gerçekle mesi 

2014 mali y l nda Gelir Bütçemiz 175.000.000,00 TL, toplam Gelir tahsilat m z 
130.071.680,17 TL olup, gelirin bütçeye oran  % 74,33’dür.295.094,55 TL olan Red ve 
adeler toplam  dü üldükten sonra kalan 129.776.585,62 TL net gelir rakam m z  
olu turmaktad r. 

  Bütçe Tahmini Gerçekle en

Vergi Gelirleri 57.175.000,00 32.049.381,15

Te ebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 11.720.000,00 4.239.692,38

Al nan Ba  ve Yard mlar 3.500.000,00 998.214,00

Di er Gelirler 98.615.000,00 91.733.867,19

Sermaye Gelirleri 4.150.000,00 1.050.525,45

 

 

 

 

Bütçe Tahmini
0,00

20000000,00
40000000,00
60000000,00
80000000,00

100000000,00

Bütçe Tahmini

Gerçekle en
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP 
YARDIMCI HESAP 

KODU 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 

2014 

HESAP 
YARDIMCI HESAP 

KODU 
GEL R N TÜRÜ CAR  YIL 

2014 
KODU KODU 

  I II III IV V VI   I II III IV V VI 

630  1            Personel Giderleri 48.370.913,89 600  1           Vergi Gelirleri 40.373.990,62 

630  1  1          Memurlar 12.688.956,22 600  1 2         
Mülkiyet Üzerinden Al nan 
Vergiler 21.653.632,12 

630  1  1  1        Temel Maa lar 4.061.467,13 600  1 2 9        
Mülkiyet Üzerinden Al nan 
Di er Vergiler 21.653.632,12 

630  1  1  1  1      Temel Maa lar 4.061.467,13 600  1 2 9  51     Bina Vergisi 16.893.709,70 

630  1  1  2        Zamlar ve Tazminatlar 4.263.888,63 600  1 2 9  52     Arsa Vergisi 2.970.431,59 

630  1  1  2  1      Zamlar ve Tazminatlar 4.263.888,63 600  1 2 9  53     Arazi Vergisi 16.655,04 

630  1  1  3        Ödenekler 45.806,55 600  1 2 9  54     Çevre Temizlik Vergisi 1.772.835,79 

630  1  1  3  1      Ödenekler 45.806,55 600  1 3         
Dahilde Al nan Mal ve Hizmet 
Vergileri 7.944.513,64 

630  1  1  4        Sosyal Haklar 3.980.139,92 600  1 3 2        Özel Tüketim Vergisi 7.149.103,66 

630  1  1  4  1      Sosyal Haklar 3.980.139,92 600  1 3 2  51     Haberle me Vergisi 210.576,10 

630  1  1  5        Ek Çal ma Kar l klar  249.106,29 600  1 3 2  52     
Elektrik ve Havagaz  Tüketim 
Vergisi 6.938.527,56 

630  1  1  5  1      Ek Çal ma Kar l klar  249.106,29 600  1 3 9        
Dahilde Al nan Di er Mal ve 
Hizmet Vergileri 795.409,98 

630  1  1  6        Ödül ve kramiyeler 88.547,70 600  1 3 9  51     E lence Vergisi 136.468,19 

630  1  1  6  1      Ödül ve kramiyeler 88.547,70 600  1 3 9  53     lan ve Reklam Vergisi 658.941,79 

630  1  1  9        Di er Personel Giderleri 0,00 600  1 6         Harçlar 10.775.844,86 

630  1  1  9  1      Di er Personel Giderleri 0,00 600  1 6 9        Di er Harçlar 10.775.844,86 

630  1  2          Sözle meli Personel 94.159,54 600  1 6 9  51     Bina n aat Harc  1.242.515,25 

630  1  2  1        Ücretler 74.571,14 600  1 6 9  53     gal Harc  7.672.047,13 

630  1  2  1  2      

Kadro Kar l  
Sözle meli Personel 
Ücretl 74.571,14 600  1 6 9  54     yeri Açma zni Harc  441.745,55 

630  1  2  1  90      
Di er Sözle meli 
Personel Ücretleri 0,00 600  1 6 9  56     

Ölçü ve Tart  Aletleri Muayene 
Harc  4.392,00 

630  1  2  2        Zamlar ve Tazminatlar 17.454,52 600  1 6 9  57     
Tatil Günlerinde Çal ma 
Ruhsat  Harc  154.245,00 

630  1  2  2  2      

Kadro Kar l  
Sözle meli Personel Zam 
v 17.454,52 600  1 6 9  58     Tellall k Harc  158.510,30 

630  1  2  2  90      

Di er Sözle meli 
Personel Zam ve 
Tazmina 0,00 600  1 6 9  60     Yap  Kullanma zni Harc  477.701,99 

630  1  2  3        Ödenekler 90,00 600  1 6 9  99     Di er Harçlar 624.687,64 

630  1  2  3  2      

Kadro Kar l  
Sözle meli Personel 
Ödene 90,00 600  3           

Te ebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 10.554.229,84 

630  1  2  4        Sosyal Haklar 2.043,88 600  3 1         Mal ve Hizmet Sat  Gelirleri 8.740.314,17 

630  1  2  4  2      

Kadro Kar l  
Sözle meli Personel 
Sosya 2.043,88 600  3 1 1        Mal Sat  Gelirleri 197.842,88 

630  1  2  9        
Sözle meli Personelin 
Di er Giderleri 0,00 600  3 1 1  1      

artname, Bas l  Evrak, Form 
Sat  Gelirleri 11.370,00 

630  1  2  9  2      

Kadro Kar l  
Sözle meli Personelin 
Di e 0,00 600  3 1 1  99     Di er Mal Sat  Gelirleri 186.472,88 

630  1  3          çiler 34.897.842,17 600  3 1 2        Hizmet Gelirleri 8.542.471,29 

630  1  3  1        çilerin Ücretleri 15.583.459,87 600  3 1 2  55     
Kültürel Hizmetlere li kin 
Gelirler 0,00 

630  1  3  1  1      Sürekli çilerin Ücretleri 15.331.370,58 600  3 1 2  57     
Sosyal Hizmetlere li kin 
Gelirler 857.639,75 

630  1  3  1  2      Geçici çilerin Ücretleri 252.089,29 600  3 1 2  60     
Tar msal Hizmetlere li kin 
Gelirler 0,00 

630  1  3  2        
çilerin hbar ve K dem 

Tazminatlar  8.040.968,18 600  3 1 2  99     Di er hizmet gelirleri 7.684.831,54 

630  1  3  2  1      
Sürekli çilerin hbar ve 
K dem Tazminatla 8.040.968,18 600  3 6         Kira Gelirleri 1.813.915,67 
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP 
YARDIMCI HESAP KOD 

G DER N TÜRÜ CAR  YIL 
2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N TÜRÜ CAR  YIL 

2014 
KODU KODU 

  I II III IV V VI   I II III IV V VI 

630  1  3  2  2      
Geçici çilerin hbar ve 
K dem Tazminatla 0,00 600  3 6  1        Ta nmaz Kiralar  1.811.075,92 

630  1  3  3        çilerin Sosyal Haklar  5.979.369,20 600  3 6  1  1      Lojman Kira Gelirleri 9.543,11 

630  1  3  3  1      
Sürekli çilerin Sosyal 
Haklar  5.889.294,98 600  3 6  1  2      Ecrimisil Gelirleri 177.774,55 

630  1  3  3  2      
Geçici çilerin Sosyal 
Haklar  90.074,22 600  3 6  1  99      

Di er Ta nmaz Kira 
Gelirleri 1.623.758,26 

630  1  3  4        çilerin Fazla Mesaileri 1.288.101,46 600  3 6  2        Ta n r Kiralar  2.839,75 

630  1  3  4  1      
Sürekli çilerin Fazla 
Mesaileri 1.285.376,71 600  3 6  2  1      Ta n r Kira Gelirleri 2.839,75 

630  1  3  4  2      
Geçici çilerin Fazla 
Mesaileri 2.724,75 600  4           

Al nan Ba  ve 
Yard mlar ile Özel 
Gelirler 998.214,00 

630  1  3  5        çilerin Ödül ve kramiyeleri 4.005.943,46 600  4 4          
Kurumlardan ve Ki ilerden 
Al nan Yard m ve Ba  0,00 

630  1  3  5  1      
Sürekli çilerin Ödül ve 
kramiyeleri 3.942.339,43 600  4 4  1        Cari 0,00 

630  1  3  5  2      
Geçici çilerin Ödül ve 
kramiyeleri 63.604,03 600  4 4  1  1      

Kurumlardan al nan Ba  
ve Yad mlar 0,00 

630  1  4          Geçici Personel 206.483,13 600  4 4  1  2      
Ki ilerden al nan Ba  ve 
Yad mlar 0,00 

630  1  4  1        Ücretler 206.483,13 600  4 5          Proje Yard mlar  998.214,00 

630  1  4  1  2      
Aday Ç rak, Ç rak ve Stajyer 
Ö rencilerin 206.483,13 600  4 5  1        Cari 998.214,00 

630  1  5          Di er Personel 483.472,83 600  4 5  1  1      
Genel Bütçeli darelerden 
Al nan Proje Yard mlar 0,00 

630  1  5  1        Ücret ve Di er Ödemeler 483.472,83 600  4 5  1  9      
Di erlerinden Al nan Proje 
Yard mlar  998.214,00 

630  1  5  1  51      
Belediye Ba kan na Yap lan 
Ödemeler 139.077,94 600  4 5  2        Sermaye 0,00 

630  1  5  1  52      
Belediye Meclis Üyelerine 
Yap lan Ödeme 344.394,89 600  4 5  2  9      

Di erlerinden Al nan Proje 
Yard mlar  0,00 

630  2            
Sosyal Güvenlik 
Kurumlar na Devlet Pr 7.328.793,62 600  5           Di er Gelirler 101.650.769,37 

630  2  1          Memurlar 1.670.867,66 600  5 1          Faiz Gelirleri 194,15 

630  2  1  6        Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.670.867,66 600  5 1  8        
Vergi, Resim ve Harç 
Gecikme Faizleri 0,00 

630  2  1  6  1      
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 1.043.738,43 600  5 1  8  1      

Vergi, Resim ve Harç 
Gecikme Faizleri 0,00 

630  2  1  6  2      Sa l k Primi Ödemeleri 627.129,23 600  5 1  9        Di er Faizler 194,15 

630  2  2          Sözle meli Personel 0,00 600  5 1  9  1      
Ki ilerden Alacaklar 
Faizleri 184,12 

630  2  2  6        Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 600  5 1  9  3      Mevduat Faizleri 10,03 

630  2  2  6  1      
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 0,00 600  5 1  9  99      Di er Faizler 0,00 

630  2  3          çiler 5.657.925,96 600  5 2          
Ki i ve Kurumlardan 
Al nan Paylar 84.363.021,51 

630  2  3  4        sizlik Sigortas  Fonuna 501.681,65 600  5 2  2        
Vergi ve Harç 
Gelirlerinden Al nan Paylar 67.757.269,56 

630  2  3  4  1      sizlik Sigortas  Fonuna 501.681,65 600  5 2  2  51      
Merkezi idare Vergi 
Gelirlerinden Al nan Paylar 64.823.714,37 

630  2  3  6        Sosyal Güvenlik Kurumuna 5.156.244,31 600  5 2  2  52      
Çevre Temizlik 
Vergisinden Al nan Paylar 2.933.555,19 

630  2  3  6  1      
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 5.156.244,31 600  5 2  4        

Kamu Harcamalar na 
Kat lma Paylar  237.933,47 

630  2  3  6  2      Sa l k Primi Ödemeleri 0,00 600  5 2  4  53      
Yol Harcamalar na Kat lma 
Pay  198.904,85 

630  2  5          Di er Personel 0,00 600  5 2  4  99      
Di er Harcamalara Kat lma 
Paylar  39.028,62 

630  2  5  6        Sosyal Güvenlik Kurumuna 0,00 600  5 2  8        
Mahalli darelere Ait 
Paylar 244.219,04 

630  2  5  6  1      
Sosyal Güvenlik Primi 
Ödemeleri 0,00 600  5 2  8  51      

Maden letmelerinden 
Al nan Paylar 496,63 

630  3            
Mal Ve Hizmet Al m 
Giderleri 51.081.854,22 600  5 2  8  52      

Müze Giri  Ücretlerinden 
Al nan Paylar 173.648,54 
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 

2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU 

GEL R N TÜRÜ CAR  YIL 
2014 

KODU I II III IV V VI KODU 

630  3  1          
Üretime Yönelik Mal Ve 
Malzeme Al mlar 0,00 

  I II III IV V VI 

630  3  1  3        
Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri 
ve Deri Ürü 0,00 600  5 2  8  54      

Otopark Gelirlerinden 
lçe ve lk Kademe 

Belediy 70.073,87 

630  3  1  3  1      
Tekstil ve Tekstil Ürünler Deri 
ve Deri Ürü 0,00 600  5 2  9        Di er Paylar 16.123.599,44 

630  3  1  4        
Kereste ve Kereste Ürünleri 
Al mlar  0,00 600  5 2  9  99      Di er Paylar 16.123.599,44 

630  3  1  4  1      
Kereste ve Kereste Ürünleri 
Al mlar  0,00 600  5 3          Para Cezalar  14.250.107,59 

630  3  1  9        Di er Mal ve Malzeme Al mlar  0,00 600  5 3  2        dari Para Cezalar  10.453.169,67 

630  3  1  9  1      Di er Mal ve Malzeme Al mlar  0,00 600  5 3  2  99      Di er dari Para Cezalar  10.453.169,67 

630  3  2          
Tüketime Yönelik Mal Ve 
Malzeme Al mla 3.862.349,57 600  5 3  4        Vergi Cezalar  3.716.460,42 

630  3  2  1        
K rtasiye ve Büro Malzemesi 
Al mlar  100.098,32 600  5 3  4  1      

Vergi ve Di er Amme 
Alacaklar  Gecikme 
Zamla 1.853.188,41 

630  3  2  1  1      K rtasiye Al mlar  10.730,92 600  5 3  4  2      
Vergi Bar  TEFE 
Tutar  154,80 

630  3  2  1  2      Büro Malzemesi Al mlar  0,00 600  5 3  4  3      
Vergi Bar  Geç Ödeme 
Zamm  4.701,99 

630  3  2  1  3      Periyodik Yay n Al mlar  36.862,05 600  5 3  4  6      

6111 say l  Kanun 
Kapsam nda TÜFE/ÜFE 
Tutar 0,00 

630  3  2  1  4      Di er Yay n Al mlar  999,90 600  5 3  4  99      Di er Vergi Cezalar  1.858.415,22 

630  3  2  1  5      Bask  ve Cilt Giderleri 51.505,45 600  5 3  9        Di er Para Cezalar  80.477,50 

630  3  2  1  90      
Di er K rtasiye ve Büro 
Malzemesi Al mla 0,00 600  5 3  9  99      

Yukar da 
Tan mlanmayan Di er 
Para Cezalar  80.477,50 

630  3  2  2        
Su ve Temizlik Malzemesi 
Al mlar  1.702.577,53 600  5 9          Di er Çe itli Gelirler 3.037.446,12 

630  3  2  2  1      Su Al mlar  1.702.577,53 600  5 9  1        Di er Çe itli Gelirler 3.037.446,12 

630  3  2  2  2      Temizlik Malzemesi Al mlar  0,00 600  5 9  1  1      
rat Kaydedilecek Nakdi 

Teminatlar 1.245,24 

630  3  2  3        Enerji Al mlar  1.892.790,39 600  5 9  1  3      
rat Kaydedilecek 

Teminat Mektuplar  0,00 

630  3  2  3  1      Yakacak Al mlar  126.751,96 600  5 9  1  6      Ki ilerden Alacaklar 2.250.873,30 

630  3  2  3  2      Akaryak t ve Ya  Al mlar  1.722,24 600  5 9  1  7      
Afetlerde Kullan lacak 
Gelirler 0,00 

630  3  2  3  3      Elektrik Al mlar  1.764.316,19 600  5 9  1  99      

Yukar da 
Tan mlanmayan Di er 
Çe itli Gelirler 785.327,58 

630  3  2  3  90      Di er Enerji Al mlar  0,00   
BÜTÇE GEL R 
TOPLAMI: 153.577.203,83 

630  3  2  5        Giyim ve Ku am Al mlar  0,00                   

630  3  2  5  1      Giyecek Al mlar  0,00                   

630  3  2  6        Özel Malzeme Al mlar  31.341,42                   

630  3  2  6  1      
Laboratuvar Malzemesi ile 
Kimyevi ve Tem 2.195,42                   

630  3  2  6  2      T bbi Malzeme ve laç Al mlar  8.496,00                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N 

TÜRÜ 
CAR  YIL 

2014 
KODU I II III IV V VI KODU 

630  3  2  6  90      Di er Özel Malzeme Al mlar  20.650,00 
  I II III IV V VI 

630  3  2  7        
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik 
Mal, Mal 0,00                   

630  3  2  7  1      
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik 
Silah, Ara 0,00                   

630  3  2  9        
Di er Tüketim Mal ve Malzemesi 
Al mlar 135.541,91                   

630  3  2  9  1      
Bahçe Malzemesi Al mlar  ile 
Yap m ve Ba 113.387,38                   

630  3  2  9  90      
Di er Tüketim Mal ve Malzemesi 
Al mlar 22.154,53                   

630  3  3          Yolluklar 94.972,27                   

630  3  3  1        Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  33.065,56                   

630  3  3  1  1      Yurtiçi Geçici Görev Yolluklar  33.065,56                   

630  3  3  2        Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar  7.456,48                   

630  3  3  2  1      Yurtiçi Sürekli Görev Yolluklar  7.456,48                   

630  3  3  3        Yurtd  Geçici Görev Yolluklar  54.450,23                   

630  3  3  3  1      Yurtd  Geçici Görev Yolluklar  54.450,23                   

630  3  4          Görev Giderleri 4.018.292,91                   

630  3  4  2        Yasal Giderler 3.794.090,03                   

630  3  4  2  4      Mahkeme Harç ve Giderleri 3.782.274,47                   

630  3  4  2  5      
Ödül, kramiye ve Benzeri 
Ödemeler 0,00                   

630  3  4  2  90      Di er Yasal Giderler 11.815,56                   

630  3  4  3        
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar 
ve Benze 16.522,88                   

630  3  4  3  1      
Vergi Ödemeleri ve Benzeri 
Giderler 411,06                   

630  3  4  3  2      
letme Ruhsat  Ödemeleri ve 

Benzeri Gide 15.078,20                   

630  3  4  3  90      
Di er Vergi, Resim ve Harçlar ve 
Benzeri G 1.033,62                   

630  3  4  4        
Kültür Varl klar  Al m  ve 
Korunmas  Gide 207.680,00                   

630  3  4  4  3      Kültür Varl klar  Al m  207.680,00                   

630  3  4  9        Di er Görev Giderleri 0,00                   

630  3  4  9  90      Di er Görev Giderleri 0,00                   

630  3  5          Hizmet Al mlar  40.701.491,71                   

630  3  5  1        
Mü avir Firma ve Ki ilere 
Ödemeler 36.486.597,24                   

630  3  5  1  1      
Etüt-Proje Bilirki i Ekspertiz 
Giderleri 59.314,00                   

630  3  5  1  4      Müteahhitlik Hizmetleri 7.864.596,74                   

630  3  5  1  5      Harita Yap m ve Al m Giderleri 17.641,00                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N 

TÜRÜ 
CAR  YIL 

2014 
KODU I II III IV V VI KODU 

630  3  5  1  6      Enformasyon ve Raporlama Giderleri 152.810,00 
  I II III IV V VI 

630  3  5  1  8      Temizlik Hizmeti Al mlar  23.530.587,88                   

630  3  5  1  9      
Özel Güvenlik Hizmeti Al m 
Giderleri 4.861.647,62                   

630  3  5  2        Haberle me Giderleri 347.482,03                   

630  3  5  2  1      Posta ve Telgraf Giderleri 163.353,71                   

630  3  5  2  2      
Telefon Abonelik ve Kullan m 
Ücretleri 138.521,25                   

630  3  5  2  3      Bilgiye Abonelik Giderleri 45.607,07                   

630  3  5  3        Ta ma Giderleri 654.685,72                   

630  3  5  3  2      Yolcu Ta ma Giderleri 653.310,72                   

630  3  5  3  4      Geçi  Ücretleri 1.375,00                   

630  3  5  4        Tarifeye Ba l  Ödemeler 600.790,97                   

630  3  5  4  1      lan Giderleri 492.433,49                   

630  3  5  4  2      Sigorta Giderleri 108.357,48                   

630  3  5  5        Kiralar 506.204,54                   

630  3  5  5  2      Ta t Kiralamas  Giderleri 99.828,00                   

630  3  5  5  3       Makinas  Kiralamas  Giderleri 0,00                   

630  3  5  5  7      Arsa ve Arazi Kiralamas  Giderleri 0,00                   

630  3  5  5  90      Di er Kiralama Giderleri 406.376,54                   

630  3  5  9        Di er Hizmet Al mlar  2.105.731,21                   

630  3  5  9  3      Kurslara Kat lma ve E itim Giderleri 47.597,00                   

630  3  5  9  90      Di er Hizmet Al mlar  2.058.134,21                   

630  3  6          Temsil Ve Tan tma Giderleri 898.363,71                   

630  3  6  1        Temsil Giderleri 701.279,40                   

630  3  6  1  1      
Temsil, A rlama, Tören, Fuar, 
Organizasy 701.279,40                   

630  3  6  2        Tan tma Giderleri 197.084,31                   

630  3  6  2  1      
Tan tma, A rlama, Tören, Fuar, 
Organizas 197.084,31                   

630  3  7          
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Al m, 
Bak m 1.083.806,16                   

630  3  7  1        Menkul Mal Al m Giderleri 235.879,82                   

630  3  7  1  1      
Büro ve yeri Mal ve Malzeme 
Al mlar  324,83                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N 

TÜRÜ 

CAR  
YIL 
2014 

KODU I II III IV V VI KODU 

630  3  7  1  2      
Büro ve yeri Makine ve Techizat 
Al mlar 413,00 

  I II III IV V VI 

630  3  7  1  3      
Avadanl k ve Yedek Parça 
Al mlar  848,42                   

630  3  7  1  90      
Di er Dayan kl  Mal ve Malzeme 
Al mlar  234.293,57                   

630  3  7  2        Gayri Maddi Hak Al mlar  138.710,86                   

630  3  7  2  1      
Bilgisayar Yaz l m Al mlar  ve 
Yap mlar  99.074,74                   

630  3  7  2  2      Fikri Hak Al mlar  39.636,12                   

630  3  7  2  90      Di er Gayri Maddi Hak Al mlar  0,00                   

630  3  7  3        Bak m ve Onar m Giderleri 709.215,48                   

630  3  7  3  1      
Tefri at Bak m ve Onar m 
Giderleri 8.127,74                   

630  3  7  3  2      
Makine Teçhizat Bak m ve 
Onar m Giderle 192.801,59                   

630  3  7  3  3      Ta t Bak m ve Onar m Giderleri 300.698,51                   

630  3  7  3  4       Makinas  Onar m Giderleri 184.774,70                   

630  3  7  3  90      Di er Bak m ve Onar m Giderleri 22.812,94                   

630  3  8          
Gayrimenkul Mal Bak m Ve 
Onar m Gider 422.577,89                   

630  3  8  1        
Hizmet Binas  Bak m ve Onar m 
Giderler 178.424,49                   

630  3  8  1  1      Büro Bak m ve Onar m  Giderleri 160.134,49                   

630  3  8  1  2      Okul Bak m ve Onar m  Giderleri 18.290,00                   

630  3  8  1  90      
Di er Hizmet Binas  Bak m ve 
Onar m Gid 0,00                   

630  3  8  2        
Lojman Bak m ve Onar m  
Giderleri 0,00                   

630  3  8  2  1      
Lojman Bak m ve Onar m  
Giderleri 0,00                   

630  3  8  6        Yol Bak m ve Onar m  Giderleri 70.505,00                   

630  3  8  6  1      Yol Bak m ve Onar m  Giderleri 70.505,00                   

630  3  8  9        
Di er Ta nmaz Yap m, Bak m ve 
Onar m 173.648,40                   

630  3  8  9  1      
Di er Ta nmaz Yap m, Bak m ve 
Onar m 173.648,40                   

630  3  9          Tedavi Ve Cenaze Giderleri 0,00                   

630  3  9  8        
Di er Tedavi ve Sa l k Malzemesi 
Giderle 0,00                   

630  3  9  8  90      
Di er Tedavi ve Sa l k Malzemesi 
Giderle 0,00                   

630  4            Faiz Giderleri 1.446.924,08                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N 

TÜRÜ 

CAR  
YIL 
2014 

KODU I II III IV V VI KODU 

630  4  2          Di er ç Borç Faiz Giderleri 1.446.924,08 
  I II III IV V VI 

630  4  2  9        Di er ç Borç Faiz Giderleri 1.446.924,08                   

630  4  2  9  1      
YTL Cinsinden Di er ç Borç Faiz 
Giderle 1.446.924,08                   

630  5            Cari Transferler 4.178.333,75                   

630  5  1          Görev Zararlar  222.260,00                   

630  5  1  2        Sosyal Güvenlik Kurumlar na 222.260,00                   

630  5  1  2  5      Sosyal Güvenlik Kurumuna 222.260,00                   

630  5  3          
Kar Amac  Gütmeyen Kurulu lara 
Yap lan 1.597.051,18                   

630  5  3  1        Kar Amac  Gütmeyen Kurulu lara 1.597.051,18                   

630  5  3  1  1      
Dernek, Birlik, Kurum, Kurulu , 
Sand k vb 1.483.809,53                   

630  5  3  1  5      
Memurlar n Ö le Yeme ine 
Yard m 113.241,65                   

630  5  4          Hane Halk na Yap lan Transferler 1.405.512,24                   

630  5  4  1        Burslar ve Harçl klar 333.220,00                   

630  5  4  1  1      Yurtiçi Burslar ve Harçl klar 333.220,00                   

630  5  4  7        Sosyal Amaçl  Transferler 1.072.292,24                   

630  5  4  7  51      Muhtaç Asker Ailelerine Yard m 438.850,00                   

630  5  4  7  90      Di er Sosyal Amaçl  Transferler 633.442,24                   

630  5  8          Gelirlerden Ayr lan Paylar 953.510,33                   

630  5  8  1        Genel Bütçeye Verilen Paylar 693.960,73                   

630  5  8  1  1      Genel Bütçeye Verilen Paylar 693.960,73                   

630  5  8  5        Mahalli darelere Verilen Paylar 259.549,60                   

630  5  8  5  2      
Büyük ehir Belediyelere Ayr lan 
Paylar 259.549,60                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N 

TÜRÜ 
CAR  YIL 

2014 
KODU I II III IV V VI KODU 

630  12            
Gelirlerin Ret Ve adesinden 
Kaynaklan 269.461,38 

  I II III IV V VI 

630  12  1          Vergi Gelirleri 89.697,18                   

630  12  1  2        Mülkiyet Üzerinden Al nan Vergiler 70.732,13                   

630  12  1  2  9      
Mülkiyet Üzerinden Al nan Di er 
Vergiler 70.732,13                   

630  12  1  3        
Dahilde Al nan Mal ve Hizmet 
Vergileri 483,75                   

630  12  1  3  9      
Dahilde Al nan Di er Mal ve Hizmet 
Vergi 483,75                   

630  12  1  6        Harçlar 18.481,30                   

630  12  1  6  9      Di er Harçlar 18.481,30                   

630  12  3          Te ebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 53.637,54                   

630  12  3  1        Mal ve Hizmet Sat  Gelirleri 53.604,54                   

630  12  3  1  2      Hizmet Gelirleri 53.604,54                   

630  12  3  6        Kira Gelirleri 33,00                   

630  12  3  6  2      Ta n r Kiralar  33,00                   

630  12  5          Di er Gelirler 126.126,66                   

630  12  5  1        Faiz Gelirleri 0,00                   

630  12  5  1  8      
Vergi, Resim ve Harç Gecikme 
Faizleri 0,00                   

630  12  5  2        Ki i ve Kurumlardan Al nan Paylar 74.779,50                   

630  12  5  2  4      Kamu Harcamalar na Kat lma Paylar  71.019,50                   

630  12  5  2  9      Di er Paylar 3.760,00                   

630  12  5  3        Para Cezalar  51.347,16                   

630  12  5  3  2      dari Para Cezalar  34.977,71                   

630  12  5  3  4      Vergi Cezalar  16.369,45                   

630  12  5  9        Di er Çe itli Gelirler 0,00                   

630  12  5  9  1      Di er Çe itli Gelirler 0,00                   

630  13            Amortisman Giderleri 0,00                   

630  13  1          
Maddi Duran Varl klar n Amortisman 
Gide 0,00                   

630  13  1  3        
Tesis, Makine Ve Cihazlar n 
Amortisman G 0,00                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU GEL R N 

TÜRÜ 
CAR  YIL 

2014 
KODU I II III IV V VI KODU 

630  13  1  4        
Ta tlar n Amortisman 
Giderleri 0,00 

  I II III IV V VI 

630  13  1  5        
Demirba lar n Amortisman 
Giderleri 0,00                   

630  13  2          
Maddi Olmayan Duran 
Varl klar n Amortis 0,00                   

630  13  2  1        Haklar Amortisman Giderleri 0,00                   

630  14            
lk Madde ve Malzeme 

Giderleri 9.775.847,38                   

630  14  1          K rtasiye Malzemeleri 942.365,30                   

630  14  2          
Beslenme,G da Amaçl  ve 
Mutfakta Kullan 140.336,45                   

630  14  3          Yiyecekler 66.227,80                   

630  14  4          çecekler 1.508.930,17                   

630  14  5          Yemler 979.241,56                   

630  14  6          
Giyecek, Mefru at ve Tuhafiye 
Malzemele 177.154,46                   

630  14  7          laç ve T bbi Malzemeler 417.881,72                   

630  14  8          Zirai Maddeler 84.712,40                   

630  14  9          
Yakacak,Akaryak t ve Madeni 
Ya lar 233,60                   

630  14  10         Zirai Maddeler 79.610,02                   

630  14  11         Yem 45.660,27                   

630  14  12         
Bak m Onar m ve Üretim 
Malzemeleri 2.393.981,79                   

630  14  13         Yedek Parçalar 534.370,43                   

630  14  14         Nakil Vas talar  Lastikleri 129.559,33                   

630  14  15         
De i im, Ba  ve Sat  
Amaçl  Yay nla 389.798,85                   

630  14  16         Spor Malzemeleri Grubu 143.496,44                   

630  14  17         Bas nçl  Ekipmanlar 51.945,53                   
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2014 FAAL YET SONUÇLARI TABLOSU 

HESAP YARDIMCI HESAP KOD 
G DER N TÜRÜ CAR  YIL 2014 

HESAP YARDIMCI HESAP 
KODU 

GEL R N TÜRÜ CAR  YIL 
2014 

KODU I II III IV V VI KODU 

630  14  99          
Di er Tüketim Amaçl  
Malzemeler 1.690.341,26 

  I II III IV V VI 

630  20            
Silinen Alacaklardan 
Kaynaklanan Gide 540.004,18                   

630  20  1          
Gelirlerden Alacaklardan 
Silinenler 540.004,18                   

630  20  1  1        Vergi Gelirleri 23.592,51                   

630  20  1  3        
Te ebbüs ve Mülkiyet 
Gelirleri 0,00                   

630  20  1  5        Di er Gelirler 516.411,67                   

630  99            Di er Giderler 193,38                   

630  99  99          

Yukar da 
Tan mlanmayan Di er 
Giderler 193,38                   

  
BÜTÇE G DER N N 
TOPLAMI 122.992.325,88                   

                                
FAAL YET 
SONUCU( +/-) 30.584.877,95 
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           2014 KAPANI  B LANÇOSU 

AKT F 2014 YILI PAS F 2014 YILI 

            

1  DÖNEN VARLIKLAR 63.672.002,71 3  KISA VADEL  YABANCI KAYNAKLAR 32.675.957,83 

10  HAZIR DE ERLER 649.517,05 30  KISA VADEL  Ç MAL  BORÇLAR 0,00 

102  BANKA HESABI 411.559,06 304 
CAR  YILDA ÖDENECEK TAHV LLER 
HESABI 0,00 

103  
VER LEN ÇEKLER VE GÖNDERME EM RLER  
HES - 13.582,99 309 

KISA VADEL  D ER Ç MAL  BORÇLAR 
HESABI 0,00 

106  DÖV Z GÖNDERME EM RLER  HESABI ( - ) 0,00 32  FAAL YET BORÇLARI 8.322.609,67 

108  D ER HAZIR DE ERLER HESABI 0,00 320 BÜTÇE EMANETLER  HESABI 8.322.609,67 

109  
BANKA KRED  KARTLARINDAN ALACAKLAR 
HESA 251.540,98 322 BÜTÇELE T R LECEK BORÇLAR HESABI 0,00 

11  MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 0,00 33  EMANET YABANCI KAYNAKLAR 4.491.066,08 

117  MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 330 
ALINAN DEPOZ TO VE TEM NATLAR 
HESABI 1.219.784,18 

118  
D ER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 
HESABI 0,00 333 EMANETLER HESABI 3.271.281,90 

12  FAAL YET ALACAKLARI 60.462.106,48 34  ALINAN AVANSLAR 0,00 

121  GEL RLERDEN TAK PL  ALACAKLAR HESABI 60.172.713,18 349 ALINAN D ER AVANSLAR HESABI 0,00 

122  
GEL RLERDEN TEC LL  VE TEH RL  
ALACAKLAR H 254.064,66 36  ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER 12.572.975,45 

126  VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR HS. 35.328,64 360 ÖDENECEK VERG  VE FONLAR HESABI 4.729.956,06 

127  D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI 0,00 361 
ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K 
KES NT LER  HE 5.746.816,70 

13  KURUM ALACAKLARI 0,00 362 
FONLAR VEYA D ER KAMU DARELER  
ADINA 601.296,70 

132  
KURUMCA VER LEN BORÇLARDAN 
ALACAKLAR H 0,00 363 KAMU DARELER  PAYLARI HESABI 1.244.392,03 

137  TAK PTEK  KURUM ALACAKLARI HESABI 0,00 368 
VADES  GEÇM , ERTELENM  VEYA 
TAKS TLE 250.513,96 

14  D ER ALACAKLAR 464.577,03 37  BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 7.289.306,63 

140  K LERDEN ALACAKLAR HESABI 464.577,03 372 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI 7.289.306,63 

15  STOKLAR 1.304.533,29 379 
D ER BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 
HESABI 0,00 

150  LK MADDE VE MALZEME HESABI 1.304.533,29 38  
GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE 
G DER TA 0,00 

16  ÖN ÖDEMELER 791.268,86 391 
HESAPLANAN KATMA DE ER VERG S  
HESABI 0,00 

160   AVANS VE KRED LER  HESABI 0,00 397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00 

162  BÜTÇE DI I AVANS VE KRED LER HESABI 498.684,97 4  UZUN VADEL  YABANCI KAYNAKLAR 3.774.394,07 

164  AKRED T FLER HESABI 0,00 40  UZUN VADEL  Ç MAL  BORÇLAR 0,00 

165  
MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN AVANS VE 
KRED 292.583,89 400 BANKA KRED LER  HESABI 0,00 

190  DEVREDEN KATMA DE ER VERG S  HESABI 0,00 43  D ER BORÇLAR 3.715.815,66 

197  SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00 438 
KAMUYA OLAN ERTELENM  VEYA 
TAKS TLEND 3.715.815,66 

2  DURAN VARLIKLAR 156.824.807,07 44  ALINAN AVANSLAR 0,00 
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2014 KAPANI  B LANÇOSU 

AKT F 2014 YILI PAS F 2014 YILI 

217  MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00 47  BORÇ VE G DER KAR ILIKLARI 58.578,41 

218  
D ER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR 
HESABI 0,00 472 KIDEM TAZM NATI KAR ILI I HESABI 58.578,41 

22  FAAL YET ALACAKLARI 3.366.788,84 479 
D ER BORÇ VE G DER 
KAR ILIKLARI HESABI 0,00 

220  GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.048.381,28 48  
GELECEK YILLARA A T GEL RLER 
VE G DER TA 0,00 

222  
GEL RLERDEN TEC LL  VE TEH RL  
ALACAKLAR H 2.318.407,56 480 

GELECEK YILLARA A T GEL RLER 
HESABI 0,00 

227  D ER FAAL YET ALACAKLARI HESABI 0,00 481 G DER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00 

24  MAL  DURAN VARLIKLAR 17.524.213,07 5  ÖZ KAYNAKLAR 184.046.457,88 

240  
MAL  KURULU LARA YATIRILAN 
SERMAYELER H 11.949.304,33 50  NET DE ER 67.406.497,89 

241  
MAL VE H ZMET ÜRETEN KURULU LARA 
YATIRIL 5.574.908,74 500 NET DE ER HESABI 67.406.497,89 

25  MADD  DURAN VARLIKLAR 135.915.833,19 52  YEN DEN DE ERLEME FARKLARI 15.051.064,58 

250  ARAZ  VE ARSALAR HESABI 36.553.651,11 522 
YEN DEN DE ERLEME FARKLARI 
HESABI 15.051.064,58 

251  YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER  HESABI 31.115.917,56 57  
GEÇM  YILLAR OLUMLU FAAL YET 
SONUÇLAR 72.958.295,05 

252  B NALAR HESABI 56.538.957,52 570 
GEÇM  YILLAR OLUMLU FAAL YET 
SONUÇLAR 72.958.295,05 

253  TES S, MAK NE VE C HAZLAR HESABI 3.424.793,64 58  
GEÇM  YILLAR OLUMSUZ 
FAAL YET SONUÇLA 0,00 

254  TA ITLAR HESABI 2.223.450,39 580 
GEÇM  YILLAR OLUMSUZ FAAL YET 
SONUÇLA 0,00 

255  DEM RBA LAR HESABI 5.065.703,21 59  DÖNEM FAAL YET SONUÇLARI 28.630.600,36 

256  D ER MADD  DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00 590 
DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU 
HESABI 28.630.600,36 

257  B R KM  AMORT SMANLAR HESABI ( - ) - 13.824.987,05 591 
DÖNEM OLUMSUZ FAAL YET 
SONUCU HESABI ( 0,00 

258  YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 14.818.346,81   TOPLAM: 220.496.809,78 

259  YATIRIM AVANSLARI HESABI 0,00       

26  MADD  OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 0,00       

260  HAKLAR HESABI 1.760.406,60       

268  B R KM  AMORT SMANLAR HESABI ( - ) - 1.760.406,60       

29  D ER DURAN VARLIKLAR 17.971,97       

294  
ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADD  
DURAN 396.662,28       

299  B R KM  AMORT SMANLAR HESABI ( - ) - 378.690,31       

  TOPLAM: 220.496.809,78   
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9  NAZIM HESAPLAR 17.981.246,95 9  NAZIM HESAPLAR 17.981.246,95 

90  ÖDENEK HESAPLARI 292.583,89 90  ÖDENEK HESAPLARI 292.583,89 

906  
MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN 
KULLANILACAK 292.583,89 907 

MAHSUP DÖNEM NE AKTARILAN 
ÖDENEKLER H 292.583,89 

91  
NAK T DI I TEM NAT VE K LERE A T 
MENKUL K 5.285.373,56 91  

NAK T DI I TEM NAT VE K LERE A T 
MENKUL 5.285.373,56 

910  TEM NAT MEKTUPLARI HESABI 5.283.199,88 911 
TEM NAT MEKTUPLARI EMANETLER  
HESABI 5.283.199,88 

912  
K LERE A T MENKUL KIYMETLER 
HESABI 2.173,68 913 

K LERE A T MENKUL KIYMET 
EMANETLER  HE 2.173,68 

92  TAAHHÜT HESAPLARI 12.403.289,50 92  TAAHHÜT HESAPLARI 12.403.289,50 

920  G DER TAAHHÜTLER  HESABI 12.403.289,50 921 G DER TAAHHÜTLER  KAR ILI I HESABI 12.403.289,50 

99  D ER NAZIM HESAPLAR 0,00 99  D ER NAZIM HESAPLAR 0,00 

Genel Toplam: 238.478.056,73 Genel Toplam: 238.478.056,73 
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Mali Denetim Sonuçlar  

2014 y l nda 5393 Say l  Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gere ince , belediye meclisince 
belediyenin bir önceki y l gelir ve giderleriyle bunlara ili kin hesap kay t ve i lemlerinin 
denetimi için belediye meclisince olu turulan denetim komisyonu taraf ndan, 2013 y l  gelir 
giderleri  ile bunlara ili kin hesap kay t ve i lemlerinin denetimi yap lm  olup, denetim 
komisyonu raporu meclise sunulmu tur.  
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ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 
 

 
 
zmir Büyük ehir Belediye Ba kan m z Say n Aziz KOCAO LU’nun Ba kan m z Say n 
Levent P R T NA’y  Ziyareti 
Belediye Ba kan m z Say n  Levent P R T NA’ya göreve ba lamas  ile birlikte makam nda 
ilk olarak hay rl  olsun ziyaretinde bulunan zmir Büyük ehir Belediye Ba kan m z Say n Aziz 
Kocao lu oldu.Yeni seçilen Meclis Üyeleri’mizin de kat l m yla gerçekle en ziyarette  Protokol 
düzeni müdürlü ümüzce sa lanm t r. 
 

Derneklere Kahvalt  Ziyaretleri 

Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA ilk mesai gününe sokakta ba lad . lk olarak 
Çevik Bir Meydan ’ndaki Atatürk An t ’na çelenk sunan Ba kan m z Astsubaylar Derne i 
Buca ubesi üyeleriyle kahvalt da bir araya geldi 
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Muhtarl k Ofis Aç l lar  
Belediyemiz taraf ndan Yenigün, Bar , Çaml k, zkent ve Ufuk mahallelerine yapt r lan 
prefabrik muhtarl k ofislerinden ilkinin aç l  Ba kan m z Say n Levent P R T NA taraf ndan 
gerçekle tirilmi  olup; protokol düzenlemesi müdürlü ümüzce yap lm t r. 
 
 

 
 
 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram  Kutlamalar   
Buca’n n çe itli noktalar nda düzenlenen törenlerle kutland . Protokol düzeni müdürlü ümüz 
taraf ndan sa land . 
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Buca Çal tay  
 
      Buca Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Orta Ö retim Sosyal Alanlar Bölümü 
taraf ndan “Dokuz Eylül Buca’y  Konu uyor” ba l kl  çal tay düzenlendi çal tayda konu ma 
yapan Belediye Ba kan m n Say n Levent P R T NA’ya Plaket takdim edildi. Çal tay 
sonras  müdürlü ümüzce kokteyl verilerek protokol düzeni sa land . 
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Bucada 1 May s Co kusu  
 
Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA 1 May s çi Bayram n  belediyemiz binas  
önünde tüm çal an personeli ile birlikte halaylar çekerek kutlad . Müdürlü ümüzce temin 
edilerek Konak’taki etkinli e kat l m sa land . 
 
 

 
 
 
 
Memurlar m za Bir Destekte Ba kan m zdan  
 
Belediyemiz ile KESK’e ba l  TÜMBELSEN aras nda imzalanan toplu sözle me Buca 
Belediye çal anlar  ve sendika temsilcilerinin kat l m yla yemekhane salonunda 
gerçekle tirildi. 
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Emekçilerle Elele 

Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA i çinin, emekçinin yan nda oldu unu bir kez 
daha gösterdi. Ramazan Bayram  öncesi belediyede çal an 1000 ta eron i çiye erzak paketi 
da tt . 

 
 
 

 
 
Kad na iddete Hay r 
 
Belediye Ba kan m z Levent P R T NA kad na yönelik iddete dikkat çekmek amac  ile 
Müdürlü ümüz ve Buca Belediyesi Kent Koseyi i birli i ile irinyer Tansa  önünde bas n 
aç klamas nda bulundu.Kad nlar n herzaman yan nda oldu unu ve kad nlara destek 
projlerinin devam edece ini vurgulad .   
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Engelliler Haftas   

  Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA, 10-16 May s tarihleri aras nda gerçekle en 
Engelliler Haftas  kapsam nda ilçemizdeki okullarda bulunan engelli ö rencilerin e itim ald  
özel e itim s n flar n  mercek alt na alarak, bu s n flara dolap, masa ve araç, gereç deste i 
verdi. 

 

 
 
Soma Facias  

Bucal lar, Soma’da bir avuç kömür için can n  veren madencileri unutmad . Buca Belediyesi 
Da c l k Kulübü (BUBEDAK) taraf ndan organize edilen da  yürüyü üne kat lanlar Belediye 
Ba kan m z Say n Levent P R T NA ile birlikte birer fidan dikti ve o fidanlara ölen 
madencilerin isimlerinin yaz l  oldu u künyeler ast . 
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 19 May s Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayram  

Soma'n n ac s n  hissetti imiz bugünlerde; en büyük bayramlar m zdan olan 19 May s 
Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayram  Çevik Bir Meydan nda bulunan Atatürk An t na 
Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA’n n Çelenk sunumuyla buruk bir törenle 
kutland . 

 

 

Stratejik Plan Toplant s  

2015 Stratejik Plan Toplant s  Ba kan m z Say n Levent P R T NA önderli inde 
Belediyemiz  Bürokratlar  ve Birim Amirleri ile önümüzdeki 5 y ll k stratejik plan çal malar  
Çe me Alt n Yunus Otel’de gerçekle tirilmi tir. lçenin hedefleri, temel sorunlar  ve 
çözümlerinin görü üldü ü toplant n n ula m ve koordinasyonu sa lanm t r. 
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Belenba  Festivali 

Belenba  Köyü Yörük Kültürü’nü Tan tma ve Kiraz Festivali’nin 10’uncusu, co ku içinde 
geçti. Geleneksel hale gelen festival, Köy Meydan ’nda kurulan dev sahnede çe itli 
etkinliklerle gerçekle tirilirken , protokol  düzeni müdürlü ümüz taraf ndan sa lanm t r. 

 

Mahalle Kahvalt lar  

Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA göreve ba lad  ilk günden bu yana hemen  
hemen her sabah  her sabah bir mahallede kahvalt da Buca’l larla bulu uyor.Kahvalt  
organizasyonlar  müdürlü ümüzce gerçekle tirilmi tir. 
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ftar  Program  

Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA tüm Meclis Üyelerine  Buca Gölet tesislerinde 
Muhtarlar m za Tenis Kulüpte iftar yeme i vererek, yap lan çal malar hakk nda bilgi verdi. 
ftar program  müdürlü ümüz taraf ndan organize edilmi tir. 

 

 
 
Kadir Gecesi Sahur Yeme i 
 
Ramazan Ay  Kadir Gecesini Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA Baha Yörük  
Camiinde Bucal  vatanda larla geçirdi. Sahur yeme i müdürlü ümüz taraf ndan 
gerçekle tirilmi tir. 
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Buca’da nanç Turizmi 
 
nanç ,Kültür ve Kongre Turizmini yaymak ad na ilk kez Müslüman bir ülkede gerçekle tirilen, 

Dünya  Babtist Kiliseler Birli i Kongresi Belediye Ba kan m z Levent P R T NA’n n ev 
sahipli inde 120 farkl  ülkeden gelen din adamlar n n kat l m  ile gerçekle tirilmi tir.  
 

 

 

Karde  Belediye Ziyareti 

   Buca Belediyesi Avrupa Birli i Komisyonu üyelerini konuk eden Rudozem Belediye 
Ba kan  Rumen PEHL VANOV Belediye Meclis Ba kan  Mitko MLADENOV Bulgar meclis 
üyeleri ve Balkan dernekleri bu kez kar  ziyaret gerçekle tirdi. Buca’da konuk olduklar  
s rada Ba kan m z Say n Levent P R T NA’y  da ziyaret etti. Bir haftal k ziyaretleri s ras nda 
ö len ve  ak am yemekleri ayr ca konaklama giderleri müdürlü ümüz taraf ndan organize 
edilmi tir. 
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 Belediyemizin  karde  belediyelerinden  olan Kosova Lipjan Belediyesi’nden gelen heyet, 
Ba kan m z Say n Levent P R T NA’y  ziyaret etti. Ba kan P R T NA’ya yeni görevinde 
ba ar lar dileyen Lipjan Belediye ba kan  ba kan m za seramik tablo taktim etti.Protokolü 
a rlama müdürlü ümüzce sa lanm t r. 
 
 

 
 
 
Kas m ay  meclisinde Karde  Belediye oldu umuz  Ad yaman’n n Kesmetepe Belediye 
Ba kan  Vakkas Acar, Ba kan m z  Say n Levent P R T NA’y  makam nda ziyaret etti. 
Belediyemizin Karde  Belediye Projesi kapsam nda Ad yaman’n n Kesmetepe ilçesinde 
yap m na devam etti i park, yol düzenlemesi ile spor ve jimnastik alanlar ndaki çal malarla 
ilgili Ba kan m z Say n Levent  P R T NA’ya te ekkür etti.  
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Amatör Spor Kulüplerine Destek 

 Belediye Ba kan  Say n Levent P R T NA amatör spor kulüplerine verdi i maddi destek 
sözünü tuttu Amatör kulüplere mali deste in verildi i tören organizasyonu Müdürlü ümüz 
taraf ndan  Buca Tenis Kulüp’te gerçekle tirilmi tir.  

 

 
 
 
Üç Kentin Çocuklar  Buca’da Bulu tu 

Belediyemiz ve Gençlik Spor l Müdürlü ü  ile yap lan çal ma do rultusunda  Somada 
maden facias ndan zarar gören çocuklarla anl urfal  ve Bucal  çocuklar bulu turuldu. 

anl urfa’dan 16, Soma’dan 16 ve Buca’dan 18 olmak üzere bir araya gelen toplam 50 
ö renci bir hafta boyunca müdürlü ümüz organizasyonu ile a rlanm t r. 
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zmir Enterrasyonel Fuaur nda Buca Belediyesi  

 
     Belediyemizin  Fuar 2 Nolu holde bulunan stand na, zmirliler yo un ilgi gösterdiler.Talep 
eden vatanda lara küçük arma anlar n da verildi i stantta belediyenin çal malar yla ilgili 
bilgilendirme bro ürleri de da t ld .Protokolünde ziyaret etti i stand m zda misafirlerin 
a rlanmas  müdürlü ümüzce yap lm t r. 
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  Cam At klar n Geri Dönü üme Kazand r lmas  
 
   Belediyemiz cam at klar n geri dönü üme kazand r lmas  amac yla Çevre Koruma ve 
Ambalaj At klar  De erlendirme Vakf  (ÇEVKO) ve Anadolu Cam firmalar yla protokol 
imzaland . Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA’ya Bucal lara çöplerini ayr t rarak 
biriktirme ve cam at klar n  bu kumbaralara atmalar  ça r s nda bulunmu  olup, protokol 
düzeni müdürlü ümüzce sa lanm t r. 
 

 
 
Buca Belediyesi Ve Buca Tapu Müdürlü ü Protokolü 
 
  Belediyemiz ile lçe tapu müdürlü ü aras nda  Bürokratik i lemleri ortadan kald racak Tapu 
kay tlar n n Belediye Birimleri taraf ndan görülmesini sa layacak protokol imzalanm  olup 
protokol düzeni müdürlü ümüzce yap lm t r. 
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Geleneksel Balkan Festivali 
 
Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA  ev sahipli inde düzenlenen 4. Uluslararas  
Balkan Festivali Hasana a Park nda Türkiye d ndan önemli konuklar  ve Bucal lar  a rlad . 
Protokol a rlanmas  ve protokol düzeni müdürlü ümüz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. 
 
 
 

 
 
Kurban Bayram n  Huzurevi Sakinleri le Geçirdik 
 
Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA hem ya l lar haftas , hem de kurban 
bayramlar n  kutlamak üzere Gürçe me Zübeyde Han m Huzurevi’ni ziyaret etti. Buradaki 
ya l lar n tek tek ellerini öpüp karanfil ve çe itli hediyeler da tt . Organizasyon 
müdürlü ümüz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. 
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Belediye Ba kan m z  Say n Levent P R T NA Bayramda personeli ile de belediyemiz 
yemekhanesinde bayramla t . Müdürlü ümüz organizyonunda gerçekle en Bayramla ma 
töreninde tüm personelimiz Ba kan m za te ekkürlerini sundu. 
 
 

 
 

E itime Destek 

Belediye Ba kan m z  Say n Levent P R T NA ilçemizdeki  ilkö retim ö rencilerine özel 
olarak haz rlanan e itici kitaplar arma an etti. Kültür  Müdürlü ümüzce bas m  ve da t m  
yap lan “Ba kan Amca” ba l kl  kitaplar n telif hakk  5 y ll na müdürlü ümüzce sat n 
al nm t r. 
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   Buca daki lkö retim ö rencilerinin zihinsel ve psikomotor becerilerine ayr ca e itimlerine 
destek olmak için  Ba kanl k makam na gelen ve Ba kan m z n ziyaret etti i okullarda 
ö rencilere Ba kan m z taraf ndan hediye edilmek üzere PUZZLE SET  müdürlü ümüzce 
yap lm t r. 
 

 
 
 
P rlanta Merkezi  
 
Belediyemiz bir ilke imza atarak  Tiyatroya, sinemaya, yeme e, al veri e gidin, çocu una 
biz  bakar z slogan yla yola ç kt  ve  Okul öncesi bak m ve e itim merkezi (P rlanta Merkezi) 
aç l n  gerçekle tirdi.Aç l  daveti ve protokol düzeni müdürlü ümüzce gerçekle tirilmi tir. 
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Belediyemiz ve  Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

  Tarih Bölümü i birli i ile düzenlenen “100. Y l nda Birinci Dünya Sava  Uluslararas  Tarih 
Sempozyumu’’ Buca’da gerçekle tirildi. Sempozyumda Belediye Ba kan m z Levent 
P R T NA’ya katk lar ndan dolay  plaket takdim edildi. Sempozyuma kat lan yurt d ndan ve 
ülkemizin çe itli yerlerinden gelen konuklar müdürlü ümüz taraf ndan a rlanm t r. 

Cumhuriyet  Haftas  

Cumhuriyet Haftas  etkinli inde Belediyemiz sponsorlu unda gerçekle en Geleneksel 
Cumhuriyet Kupas  Binicilik Engel Atlama Yar mas  Atl  Spor Kulübünde gerçekle mi  olup;  
Müdürlü ümüz taraf ndan yapt r lan kupa birinci olan sporcuya Belediye Ba kan m z Say n 
Levent P R T NA taraf ndan takdim edilmi tir 

 

 

Cumhuriyet  Paneli 

Buca’da Cumhuriyet Haftas  etkinlikleri kapsam nda usta gazeteci U ur Dündar ile Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu Ba kan  Atilla Sertel’in konu mac  olarak kat ld  ‘Cumhuriyet 
Kazan mlar ’ adl  panel , Belediyemiz Yüzme Havuzu Konferans salonunda gerçekle tirilmi  
olup; protokol düzeni ve panel sonras    kokteyl müdürlü ümüz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. 
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Engellilere Destek 

zmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü ( ZDESK) ba larla sat n ald  Ya am n  
tekerlekli sandalyeyle sürdüren engellilere rahat bir ula m imkan  sa lamak üzere, tekerlekli 
sandalyelilerin binebilece i liftli minibüsü,  Belediyemize tahsis edilmesi ile ilgili ZDESK ile  
i birli i protokolü müdürlü ümüz taraf ndan yap lm t r.  

 
 
Esnaf Ziyareti 
     Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA Buca da yeni i yeri açm  esnaflar  ziyaret 
ederek ruhsatlar n  ve müdürlü ümüzce yapt r lan nazar boncuklar n  takdim ederek hay rl s  
olsun dileklerinde bulunmu tur. 
 
 24 Kas m Ö retmenler Günü 
         

Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA, ilçemizde  görev yapan tüm 

ö retmenlerin Ö retmenler Günü’nü kutlad . 

        24 Kas m Ö retmenler Günü dolay s yla Bucal  ö retmenleri usta sanatç  lhan e en 

ile bulu turduk. Usta sanatç , seslendirdi i birbirinden güzel eserleri ile Bucal  ö retmenlere 

doyumsuz bir gece ya att . Ba kan m z Say n Levent P R T NA, tüm ö retmenler ad na 

Buca lçe Milli E itim Müdürü Hasan Okur’un ö retmenler gününü kutlad .  
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Türkiye Bas n Konseyinin Buca’y  Ziyareti 
 
        Bas n Konseyi yüksek kurulu üyeleri,  Ba kan m z Say n Levent P R T NA’n n konu u 
oldu..  
Gazetecilerin ve bölge halk n n sorunlar n  dinlemek için bölge toplant lar  kapsam nda 
zmir’e gelen bas n konseyi yüksek kurulu üyelerinin ilk dura  Buca oldu. lk olarak 

Ba kan m z Levent P R T NA ile Gölet tesislerinde ö le yeme i ikram  edilen kurul üyeleri 
daha sonra ilçenin tarihi sokaklar n  turlad  .Türk Bas n n n sayg n isimleri ilçenin tarihi 
sokaklar na ve kö klerine hayran kald .  
        Müdürlü ümüzce protokol düzeni sa lanan yemekte, Ba kan m z misafirlerimize çe itli 
hediyeler takdim etti. 

 

 
 

 
 Bucada Co kulu Park Aç l  
 
   Belediyemiz taraf ndan Buca Koop Mahallesi’nde yap m  tamamlanan 4 bin metre kare 
park hizmete aç ld . Ço kulu aç l n kurdelesini Ba kan m z Say n Levent P R T NA 
hem erileri ile birlikte kesti. 
   Müdürlü ümüzce protokol düzeni sa lanan aç l ta gelen misafirlere ikram edilmek üzere 
lokma dökümü yap lm t r.  
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Y lba  Etkinlikleri 
 
     Yeni y l kutlama program  kapsam nda belediyemiz s n rlar  içerisinde 5 noktada bulunan 
sokaklara y lba  süslemesi müdürlü ümüzce yap larak Buca ‘ya güzel bir görünüm 
kazan r lm t r. 
 
Vatanda la Yeniy l 
 

 
 

 
 
  Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA Yeni Y l ak am n  Buca da ikamet eden 3 
engelli çocu u olan bir aileyle geçirdi.Aileye çe itli hediyeler vererek yeni y l  birlikte 
kar lad lar. 
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Personelle Yeni Y l  
 
     Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA taraf ndan  yeni y lda çal anlar n  motive 
etmek amac yla memur ve i çi personelden olu an 528 ki iye ve belediye protokolüne yeni 
y l yeme i verilmi  ve organizasyon müdürlü ümüz taraf ndan gerçekle tirilmi tir. 
 
 

 
 
 
Muhtarlarla Yeni Y l  
 
Belediye Ba kan m z Say n Levent P R T NA Yeni y l etkinlikleri çerçevesinde 
muhtarlar m z  da unutmam  olup Buca lçesine ba l  47 muhtar ve e lerine yeni y l yeme i 
vermi tir.Ayr ca muhtarlar m za isimlerine özel yap lan evrak çantalar n  yeni y l hediyesi 
olarak takdim etmi tir. 
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BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü 
 
Odak 1 ( Kurumsal Yap -Organizasyon Yap s  ve Yönetim ) 

 

Amaç 1 - Hedef 4 

1.4.1 Belediye hizmetlerine yönelik kamuoyu yoklamalar  ve anket yapmak: 

Vatanda  odakl  görü  ve memnuniyet beklentilerini ölçmek amac  ile yap lm t r. 

De erlendirilmesi sonucunda istek ve görü lerine geri dönü  yapmay  sa lamak amac yla 

düzenlenmi tir. 

 

1.4.2 Muhtarlar ile periyodik toplant lar yapmak: 

Belediye ve muhtarlar ile yap lan toplant larda vatanda lar m z n istek ve ikayetlerini 

dinlemek için belli sürelerde toplanmaktad r. 

 

1.4.4 Halk günü düzenlemek: 

Vatanda lar m zla birebir görü meler yaparak, sorunlar n  dinlemek ve isteklerini k sa sürede 

çözmek amac  ile vatanda  odakl  halk günü yap lmaktad r.    

 

Amaç 1 - Hedef 1 

1.1.1 gücü arz ve taleplerinde arac l k yapmak:  

-kur ile imzalanan protokole istinaden i siz olan vatanda lara i  olanaklar  sa lamaktad r. 

 

1.1.2 Cenaze sahibi ve yak nlar na taziyede bulunmak:  

Belediye bünyesinde, Belediye personeli ile yap lan taziye ziyaretlerinde bulunurken aileye 

nohutlu pilav ve ayran verilmektedir 
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1.1.3 7/24 Ça r  merkezi kurmak: 
7/24 Ça r  Merkezi Vatanda a hizmet odakl  olup Belediyenin görev ve yetki alan na giren 
her konudaki istek ve ikâyetlerini ilgili birimlerle koordinasyon sa layarak çözüme 
ula t rmaktad r. 
Vatanda lar m z, belediyeye gelmeden 0 (232) 999 28 22 numaral  telefonu arayarak Buca 
Belediye Ba kanl  Ça r  Merkezi'ne istek ve ikayetlerini iletmektedir.. Vatanda larla 
yap lan tüm görü melerin, hizmet kalite standartlar  ve ileti im güvenli i nedeniyle kay t alt na 
al nd  Ça r  Merkezi'nce, 2014 y l  içinde 16.530 tane ça r  cevapland r lm  13.321 adeti 
sonuçlanm  olup süreçler ve sonuçlar hakk nda ilgili vatanda  geri dönü  yap larak 
ikayetinin çözümü konusunda bilgilendirilmektedir. 

Amaç 1 - Hedef 2 
1.2.1 Medya kurumlar n  ziyaret etmek: 
Görsel ve yaz l  bas nda projeleri etkinle tirmek amac yla medya kurulu lar  ziyaretleri 
yap lmaktad r.  
1.2.2 Belediye muhabirleriyle sohbet toplant lar  düzenlemek: 
Belediyeler hakk nda bilgi al veri i sa lamak amaçl  toplant lar düzenlenmektedir. 
Amaç 1 - Hedef 3 
1.3.1 Tan t m filmleri haz rlamak:  
lçemiz ve belediyemizin tarihi sosyal ve kültürel aç dan zenginle tirmek amac yla  bir film 

haz rlanarak hedef kitleye ula t r lmas  sa lanm t r. 
 

Di er Hususlar 

Toplumsal leti im Merkezi (T M): 
Vatanda lar m z n direk olarak istek dilek ve ikayetlerini ilettikleri çözüm odakl  birimdir. 
Muhtarlar masas , dernekler masas , engelliler masas , istihdam masas , esnaf masas , 
gençlik ve spor masas  olarak s n fland r lm t r. 
 

 
Toplumsal leti im Merkezi, Vatanda lar n ikayetlerini Dinleyip Çözüm Buluyor 
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E-  

 

 

 

 

 

 

   

 TOTAL 11774 100 

  6766 57,47 

 E-  2836 24,09 

 TELEFON 1174 9,97 

  944 8,02 

 SOSYAL  40 0,34 

  14 0,12 
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 BUCA  11774 1531 13,00 10243 87,00 

  41 1 2,44 40 97,56 

  114 13 11,40 101 88,60 

  30 6 20,00 24 80,00 

  48 5 10,42 43 89,58 

  43 5 11,63 38 88,37 

 FEN  1680 509 30,30 1171 69,70 

  16 2 12,50 14 87,50 

  2 0 0,00 2 100,00 

  152 9 5,92 143 94,08 

  129 5 3,88 124 96,12 

  1 0 0,00 1 100,00 

  1200 11 0,92 1189 99,08 

  67 4 5,97 63 94,03 

  1 1 100,00 0 0,00 

  1317 309 23,46 1008 76,54 

 PLAN  42 2 4,76 40 95,24 

  396 22 5,56 374 94,44 

  221 0 0,00 221 100,00 

 SOSYAL  107 1 0,93 106 99,07 

  4 0 0,00 4 100,00 

  2065 119 5,76 1946 94,24 

  9 5 55,56 4 44,44 

  1671 223 13,35 1448 86,65 

 YAPI  421 187 44,42 234 55,58 

  56 1 1,79 55 98,21 

  1941 91 4,69 1850 95,31 
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGAN ZASYON YAPISI VE YÖNET M 
Amaç 1 Buca halk na; kat l mc  ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir organizasyon 

yap s  olu turulmas . 
Hedef 4 Buca’l lar n kente sunulacak hizmetlere ili kin kararlara kat l mc  olmalar n  

sa lamak. 
Performans 
Hedefi 

Buca’l lar n kente sunulacak hizmetlere ili kin kararlara kat l mc  olmalar n  
sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014     
Hedef 

2014 
Gerçekle en

BYH M Anket say s 3 1 kez 2
BYH M Muhtarlarla toplant  say s  6 6Kez 47
BYH M Halk günü say s  6 6 kez 64

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – HALKLA L K LER
Amaç 1 Sundu umuz hizmetlerde insan odakl  yakla mla,  halk n memnuniyetinin üst 

seviyelere ç kart lmas , bas n kurumlar  ile do ru ileti imin kurulmas , belediyenin 
hizmet ve etkinliklerinin, yaz l  ve görsel medya kullan larak halka anlat lmas .

Hedef 2 Bas n kurumlar  ile belediye aras ndaki ileti imi güçlendirmek amac yla düzenli 
etkinlikler yapmak. 

Performan
s Hedefi 

Bas n kurumlar  ile belediye aras ndaki ileti imi güçlendirmek amac yla düzenli 
etkinlikler yapmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014  Hedef 2014 Gerç

BYH M Medya kurumlar na düzenlenecek ziyaret 5 5 12
BYH M Belediye muhabirleriyle düzenlenecek 

toplant  say s  
3 3 5

BYH M 10 Ocak Çal an Gazeteciler Günü etkinli i - 1 -

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – HALKLA L K LER
Amaç 1 Sundu umuz hizmetlerde insan odakl  yakla mla,  halk n memnuniyetinin üst 

seviyelere ç kart lmas , bas n kurumlar  ile do ru ileti imin kurulmas , belediyenin 
hizmet ve etkinliklerinin, yaz l  ve görsel medya kullan larak halka anlat lmas .

Hedef 1 Buca’l lar n belediyemizle ilgili istek, ikayet ve önerilerini takip edildi i çözüm 
masas  hizmet standartlar n  geli tirmek.

Performans 
Hedefi 

Buca’l lar n belediyemizle ilgili istek, ikayet ve önerilerini takip edildi i çözüm 
masas  hizmet standartlar n  geli tirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en 

2014     
Hedef 

2014 
Gerç.

BYH M Yönlendirilen ki i say s  3500 - 11.774
BYH M Taziyede bulunulan aile say s 1799 - 1.910
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Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
 
-Performans  göstergelerine ili kin gerçekle meler, Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra 
de i en üst yönetimin öngörüleri do rultusunda art  göstermi tir. 
-10 Ocak Çal an Gazeteciler günü gerçekle tirilmemi tir. 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – HALKLA L K LER
Amaç 1 Sundu umuz hizmetlerde insan odakl  yakla mla,  halk n memnuniyetinin üst 

seviyelere ç kart lmas , bas n kurumlar  ile do ru ileti imin kurulmas , belediyenin 
hizmet ve etkinliklerinin, yaz l  ve görsel medya kullan larak halka anlat lmas .

Hedef 3 Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do rudan duyurmak. 
Performans 
Hedefi 

Belediyenin etkinlik ve hizmetlerini halka do rudan duyurmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en 

2014     
Hedef 

2014        
Gerç.

BYH M Tan t m filmi say s  1 En az 1 
adet 

1
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KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 
 
ODAK 5: E itim, Spor, Sosyal Ve Kültürel Hizmetler 
 
Amaç 1 – Hedef 1 
1.1.1 Festivaller Düzenlemek  

 Günümüzde önemine inand m z kültür bar n n yayg nla arak de i ik kültürlerin 

halka sunulmas n n sa lanmas  amac yla Buca Belediyesi Kültür Müdürlü ü olarak a a da 

belirtilen festivaller ya ama geçirilmi tir.  

 Uluslararas  zmir Kukla Festivali, Uluslararas  Balkan Yemekleri Festivali, Buca 

Belenba  Köyü Yörük Kültürünü Tan tma ve Kiraz Festivali, A klar öleni, Ramazan 

Festivali, Buca Belediyesi Çocuk enli i,  29 Ekim Cumhuriyet enli i. 

Buca Belenba  Yörük Kültürünü Tan tma ve Kiraz enli i: 

Buca Belediyesi, Buca Halk E itim Müdürlü ü ve Belenba  Köy Muhtarl  

organizasyonunda 1 Haziran 2014 tarihinde gerçekle tirilen Buca Belenba  Köyü Yörük 

Kültürünü Tan tma ve Kiraz Festivali, Belenba  köy meydan nda düzenlenen bir dizi 

etkinlikle gerçekle tirildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belenba  Kiraz Festivali                                     Yörük Kültürünü Tantma Oyunlar  

Belenba  Kiraz Festivalinden Görüntüler            Balkan Dernekleri Festivali 
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Belenba  sokaklar nda köylülerin, Halk E itim Merkezi ve Buca Belediyesi Üretici Kad n 

Pazar  stantlar  yer ald .   

2014 y l  içerisinde;  

1-  6 – 18 Mart 2014 tarihlerinde 

Uluslararas  zmir Kukla 

Festivali,  

2-  23 Nisan Çocuk Festivali,  

3-  6 May s H d rellez Festivali,  

4- 1 Haziran 2014 tarihinde 

Buca Belenba  Köyü Yörük 

Kültürünü Tan tma ve Kiraz 

Festivali,          

5-  13 Haziran 6.A klar öleni,                                23 Nisan Çocuk Festivali           

6-  11 - 14 Eylül 2014 tarihlerinde Uluslararas  Balkan Festivali,  

7- 28 Haziran - 27 Temmuz  2014 tarihlerinde Ramazan Festivali, toplam 7 festival 

gerçekle tirilmi tir.  

       

 

29 Ekim Cumhuriyet Yürüyü ü 
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1.1.2 Yar malar Düzenlemek  

      Çocuk Resim Yar mas , Uluslararas  Balkan Yemekleri Yar mas , Cumhuriyet Satranç 

Yar mas , Cumhuriyetin Kazan mlar  adl  Resim Yar mas  düzenlenmi tir.  

Satranç Yar malar                                                  Müsabakalardan Görüntüler 

 

Çocuk Resim Yar mas : 

16-18 Ocak tarihlerinde gerçekle tirilmi  

olan lk ve Orta Okul ö rencilerinin 2.Resim 

Yar mas   Kültür Sanat Merkezimizde 

düzenlenmi tir. 

Yar malar n Dökümü: 

1- 16-18 Ocak 2.Çocuk Resim Yar mas ,  

2- 14 Eylül 2014 – Uluslararas  Balkan 

Yemekleri Yar mas ,  

3- 25-26 Ekim Cumhuriyet Satranç Yar mas         Resim Yar mas  Sergisi   

4- 1 Kas m Cumhuriyetin Kazan mlar  adl  Resim Yar mas  

 
1.1.4 Panel, Konferans, Seminerler Düzenlemek 

E itim, Sa l k, Sosyal ya am içerisinde kar la lan sorunlar ve güncel konular  
kapsayan Panel, Konferans ve Seminerler. 
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Halk n kültür seviyesini art rmak, insanlar n bilinçlendirilmesi, güncel konular ve belirli 

özel günlerle ilgili bilgi vermek amaçl  ve çocuklara yönelik olarak, çocuklar n sosyal ve 

ki isel geli imine katk da bulunmak; aileleri bilgilendirmek ve engelli çocuklar n 

sosyalle mesine yönelik, sa l k ve güncel konularda bilgilendirme amaçl  olmak üzere 

toplam 25 adet seminer, söyle i ve panel gerçekle tirilmi tir. 

     Sigaray  B rakma Sa l k Paneli 

1.1.5 Sergiler Düzenlemek  

Çe itli teknik ve temalara sahip ki isel veya karma sergiler ayr ca Müdürlü ümüz 

bünyesinde gerçekle tirilen kurslar m zda ortaya ç kan ürünler ve resimlerden olu an 

sergiler. 

 
                                    Tak , Tel K rma ve Rölyef Sergilerinden Görüntüler 
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2014 Y l  içerisinde Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisi ve Kad n 

Aktivite Merkezi Sergi Salonunda birçok sergi düzenlenmi tir. Müdürlü ümüz taraf ndan 

aç lan Buca Belediyesi Hobi Kurslar  Kursiyerlerinin ve Buca Kent Konseyi Evka 1 Semt Evi 

Kursiyerlerinin el sanatlar  sergisi ve dönem sonu sergilerinin yan  s ra çe itli sergiler de 

düzenlemi lerdir. 

2014 Y l  içerisinde; ahsa, derneklere, kulüplere ait; Müdürlü ümüz kursiyerlerine, 

Müdürlü ümüz bünyesinde düzenlenen yar malara ve Engelller Park  E itim Merkezi’ne ait 

sergiler olmak üzere toplam 15 sergi gerçekle mi tir. 

Rölyef Sergisi                                                          Tak Sergisi 

 

1.1.6 Konser Düzenlemek  

Anlaml  günlerde bar n evrensel dili olan müzik ve çe itli halk konserleri ile Bucal lar  
bulu turmay  hedefledik. Bu amaçla, Müdürlü ümüz bünyesinde devam etmekte olan Türk 
Halk Müzi i ve Türk Sanat Müzi i Korolar  taraf ndan y l içerisinde gerçekle tirilen konserler 
ve zaman kavram  bulunmaks z n organizasyonlar içerisinde gerçekle tirilen Özel Halk 
Konserleri, Festivallerimizde yer alan çe itli sanatç lar taraf ndan verilen Halk Konserleri 
düzenlenmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Goran BREGOV Ç Konseri 
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2014 Y l  içerisinde; 

Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü bünyesinde aç lan Türk Sanat Müzi i  
 
Korosu Yalç n ÖZTÜFEKÇ  ve Ahmet ÖZÇA LAYAN efli inde,  
 

 
                                                           lhan E EN Konseri 
 

Türk Halk Müzi i Korosu Erdal GÜRAL ve Mehmet Ali ÇAKAR efli inde Konser 

düzenlemi tir. Ayr ca,  

 - 16 Ocak "Eren ÖZÜTEM Z" konseri, 

 - 14 ubat "ALTAY" ve 

 - "Hakan ALKAR" konseri,  

 - 23 ubat "TÜRKÜ" konseri,  

 - 28 ubat "Murat DALKILIÇ" konseri,  

 - 28-29-30 May s "Mehmet KEND RC " ve "Erol CAN" konseri, 

 - 8 Mart "Co kun SABAH" konseri,  

 - 1 Haziran " ükran ÇEL K, Tolga SA , Vildan TURAN, Hikmet DURMU " konserleri,  

 - 11-12-13 Haziran "Gökhan GÜLEÇ"  Klasik Türk Müzi i dinletisi,  

 - 9 Eylül "Gribal Enfeksiyon Konseri",  

 - 12 Eylül "Goran BREGOV Ç" konseri,  

 - 28 Ekim "Dokuz Eylül Üniversitesi Pop Orkestras " konseri,  

 - 24 Kasam " lhan E EN" konseri,  
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 - 28 Kas m "Buca Belediye Ba kanl  Klasik Türk Müzi i Korosu" konseri olmak üzere 

2014 y l nda 22 adet konser düzenlenmi tir.  

Türk Sanat Müzi i Konseri 

 

Müzik ve iir Dinletileri, Gösteriler ve Anma Törenleri Düzenlemek : 

 

Önemli gün ve haftalar ba ta olmak üzere, 

özel günler ve ki ileri anmak amac yla gerçekle tirilen 

dinleti ve gösteriler. 

       

  - 16 Ocak K v rc k AL 'yi anma gecesi,  

        - 24 Ocak 2013 tarihinde “U ur MUMCU’yu 

Anma Günü iir ve Müzik dinletisi,  

        - 17 Mart Çanakkale ehitlerini Anma "Sunay 

AKIN" söyle isi, 

        - 6 May s "3 Fidan  Anma"  iir ve Müzik 

Dinletisi, Tiyatro Gösterisi ve Belgesel Film Gösterimi,  

        - 18 May s "Soma için Yürüyoruz" Manavur 

Deresi Do a Yürüyü ü etkinli i,  

        - 3 Haziran Naz m H KMET'i anma etkinli i, 
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        -11 Temmuz Srebrenitsa Katliam nda Hayat n  Kaybedenleri Anma Töreni 

gerçekle tirilmi tir. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Srebrenitsa Katliam nda Hayat n  Kaybedenleri Anma Töreni 
 
 

     Naz m Hikmet Anma Etkinli i 
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Üç Fidan  Anma iir ve Müzik Dinletisi, Tiyatro Gösterisi ve Belgesel Film Gösterimi 
 
 
Amaç 1 – Hedef 2 
 

1.2.1. Tan t m Amaçl  Kitap, CD, Harita, Bro ür Bast r lmas   

Kültürleraras  etkile imin sa lanmas  ve yeni ku aklara aktar lmas , Buca’m z n tarihi 

dokusunun ve yöresel zenginliklerinin tan t lmas  amac yla yay mlanan kitap, Cd, harita ve 

bro ür çal malar  yap lmaktad r. 

Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü taraf ndan tan t m kitapç , cd ve 

bro ürler haz rlanm  ve bast r lm t r. Düzenlemi  oldu umuz etkinliklere ait afi  ve 

pankartlar da Müdürlü ümüz taraf ndan haz rlanmakta ve bast r lmaktad r. 
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1.2.3. Yurt çi ve D  Turizm 

Tan t m Fuarlar na Kat lmak  

Buca’m z n kültürel ve tarihi 

yap s n n, ürünlerinin tan t m n n 

yap ld  fuarlara kat l m önem 

arzetmektedir. 

2014 Y l  içerisinde; Mart ay  
içerisinde Üretici Kad nlar Pazar  ve 
Kad n Kurslar m z n Kursiyerleri 
zmir Büyük ehir Belediyesi 

taraf ndan 8 Mart Dünya Kad nlar 
Günü etkinlikleri çerçevesinde 
haz rlanan fuara kat l m sa lam t r. 

Ayr ca, 29 A ustos –  7 Eylül 2014 tarihlerinde zmir Enternasyonal Fuar na kat l m 
sa lanm t r. 
Amaç 1 – Hedef 3 

1.3.1. Hobi ve Sanatsal Amaçl  Kurslar Düzenlemek 

 Sanatsal faaliyetleri yayg nla t rmak, yetenekleri ortaya ç karmak, bo  vakitlerin 
de erlendirilmesi ve el becerilerinin geli tirilmesini sa lamak amac yla Kültür Sanat 
Merkezi’nde gerçekle tirilen Çocuk, Genç ve Yeti kinlere yönelik kurslar m za kat lan 
kursiyer say m z 739 olarak gerçekle mi tir 

Müdürlü ümüz bünyesindeki Kültür Sanat Merkezi, Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim 
Merkezi ve Kad n Aktivite Merkezi’nde çocuk ve yeti kinlere yönelik olarak gerçekle tirilen 17 
farkl  dal olmak üzere toplam 20 kursumuz mevcuttur 
                   

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                             Çe itli Kurslar m zdan Görüntüler 
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-Tel K rma Kursu 

2014 y l  içerisinde, Kad n Aktivite Merkezi’mizde ayda 30 kursiyer devam etmi tir. 

-Rölyef 

2014 y l  içerisinde, Kad n Aktivite Merkezi’mizde ayda 35 kursiyer devam etmi tir. 

-Çocuk Resim Kursu 

Çocuk Resim Kursunda 7–12 ya  aras  çocuklara Ya l  Boya, Akrilik Boya, Karakalem, 

Suluboya ve Pastel Boya Resim Teknikleri ö retilmekte ve toplam ayda 20 çocuk kursiyer 

devam etmektedir. Kurs, Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezinde verilmektedir. 

-Yeti kin Resim Kursu  

Kad n Aktivite Merkezi’mizde yeti kinlere yönelik verilmekte olan kursumuza ayda 48 

kursiyer devam etmi tir. 

-Çocuk Gitar Kursu 

Gitar Kursumuz 9–12 ve 12–14-15-17 ya  aras  çocuklara yönelik olarak Güzel Sanatlar 

ve Mesleki E itim Merkezinde gerçekle tirilmektedir. 

2014 y l  içerisinde Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezinde ayda 25 çocuk kursiyer 

devam etmi tir.  

-Çocuk Keman Kursu 

Keman Kursumuz çocuklara yönelik olarak Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim 

Merkezinde gerçekle tirilmektedir.  

2014 y l  içerisinde Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezinde ayda 30 çocuk kursiyer 

devam etmi tir. 

-Çocuk Tiyatro Kursu 

7–10 ve 11–14 ya  grubu çocuklara yönelik yap lan kursun çal malar  2014 y l  

içerisinde Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezi’nde ayda 80 çocuk kursiyer ile devam 

etmi tir. 

-Tiyatro Kursu 

Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezi’mizde, 2014 y l  içerisinde ayda 20 gençlik ve 

20 yeti kin kursiyer ile devam etmi tir. 

 -Tak  Tasar m Kursu 

Kad nlar m z n el sanatlar  geli tirmek amac yla günümüzde de çok talep gören tak  

tasar m kursu Kad n Aktivite Merkezi’mizde gerçekle tirilmi tir. 

Kursumuza 2014 y l  içinde Kad n Aktivite Merkezi’nde ayda 44 kursiyer devam etmi tir. 

-Dekoratif El Sanatlar   

Kad nlar m z n evde ihtiyaç fazlas  malzemelerden dekoratif malzemeler üretmeleri 

amac yla aç lan kursumuzda 2014 y l  içerinde Kad n Aktivite Merkezi’nde ayda 53 kursiyer 

devam etmi tir. 
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-Çocuk Korosu 

Çocuklar m z n müzik yeteneklerini artt rmak var olan yetenekleri ortaya ç karmak ve 

geli tirmek amac yla açt m z kursumuzda 2014 y l  içerinde ayda 15 çocu umuz kat l m 

sa lam t r.  

-Türk Halk Müzi i Korosu 

Türk Halk Müzi i Koromuza 2014 y l  içerisinde ayda 56 koro eleman  devam etmi tir.  

-Türk Sanat Müzi i Korosu 

Türk Halk Müzi i Koromuza 2014 y l  içerisinde ayda 66 koro eleman  devam etmi tir.  

-Klasik Türk Müzi i Korosu 

Klasik Türk Müzi i Koromuza 2014 y l  içerisinde ayda 41 koro eleman  devam etmi tir.  

-Çocuk Satranç Kursu 

Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezi’mizde aç lan Satranç odas nda 8 – 14 ya  

çocuklara verilen satranç kursumuza ayda 30 kursiyer devam etmi tir.  

-Brezilya Nak   

Yeti kinlere yönelik olan Brezilya Nak  Kad n Aktivite Merkezi’nde verilmektedir. 2014 

Y l  içerisinde kursumuza Kad n Aktivite Merkezi’nde ayda 21 kursiyer devam etmi tir.  

-Foto rafç l k Kursu 

2011 – 2014 e itim ö retim döneminde aç lan Foto rafç l k Kursumuz Güzel Sanatlar ve 

Mesleki E itim Merkezi’mizde verilmektedir. Kursumuz ayda 40 kursiyerden olu maktad r. 

- ngilizce Kursu  

2011 – 2014 e itim ö retim döneminde aç lan ngilizce Kursumuz Güzel Sanatlar ve 

Mesleki E itim Merkezi’mizde verilmektedir. Kursumuz ayda 40 kursiyerden olu maktad r. 

-Almanca Kursu  

2011 – 2014 e itim ö retim döneminde aç lan Almanca Kursumuz Güzel Sanatlar ve 

Mesleki E itim Merkezi’mizde verilmektedir. Kursumuz ayda 40 kursiyerden olu maktad r. 

-Ba lama Kursu 

     2013 – 2014 e itim ö retim döneminde aç lan Ba lama Kursumuz Güzel Sanatlar ve 

Mesleki E itim Merkezi’mizde verilmektedir. Kursumuz ayda 15 kursiyerden olu maktad r. 

  1.3.2. Devlet ve Özel Tiyatrolar le Konserlerin Buca’l larla Bulu mas  Konusunda 

Olanak Sa lamak 

         Belirli gün ve haftalarda, Milli Bayramlar m zda veya çe itli etkinliklerimiz kapsam nda 

düzenlenen Devlet ve Özel Tiyatro gösterileri ile konserler. 

  2014 y l  içerisinde; 

  Ocak ay nda 4, ubat ay nda 2,  Temmuz ay nda 10, Eylül ay nda 1, Ekim ay nda 1 ve  

Aral k ay nda 4 olmak üzere toplam 22 kez tiyatro gösterisi düzenlenmi tir. Bu Tiyatro 

gösterilerinden 8 tanesi sokak tiyatrosu olup, binlerce seyirciye ula lm t r.  
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Amaç 1 – Hedef 4 

1.4.2. air ve Yazarlar n Kat laca  

mza Günleri Düzenlemek  

Önemli gün ve haftalar ba ta 

olmak üzere air ve yazarl  ar n 

kat laca  imza günleri kapsam nda 

2014 Y l  içerisinde; kat l m sa lanan 

zmir Enternasyonal Fuar nda 1 kez 

Söyle i ve mza Günü 

gerçekle tirilmi tir. 

 
1.4.3. Kitap Toplama 

Kampanyalar  Düzenlemek 

2014 Y l  içerisinde; Sivil Toplum Örgütlerinden, çe itli derneklerden ve duyarl  

vatanda lar m zdan toplanan kitaplarla  Evka 1 Semti Yedigöller alan  içinde kalan ve Ali ir 

Nevai caddesinin 1197 Sokak giri i kar s nda bulunan alanda,  kitap ödünç verme, okuma 

hizmeti ve kitap ba  kabul gibi hizmetlerle öngörülen faaliyet gerçekle mi tir. 

 

1.4.5. Film ve Belgesel Film Gösterileri Düzenlemek 

Belirli gün ve haftalara özel belgesel film gösterimleri; Kültürel birikimi artt rmak, bilgi 

vermek ve toplumsal olaylara dikkat çekmek ad na düzenlenen film, dia ve belgesel film 

gösterimleri düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözda  Adl  Film Gösterimi 

 

2014 Y l  içerisinde; 6 May s'ta "3 Fidan  Anma" Belgeseli, 31 May s'ta "Gözda " adl  

Belgesel Film ve 10 Kas m'da "Dersimiz Atatürk" adl  film Gösterileri gerçekle mi tir. 
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Amaç 2 – Hedef 1 

2.1.1. Tenis, Briç, Satranç Turnuvalar  Düzenlemek  

Y l içersinde Buca Belediyesi Briç Turnuvas , Buca Belediyesi Dama Turnuvas , Buca 

Veteran Tenis Turnuvas  (Engelliler Aras  Tenis Turnuvas ), Satranç Turnuvas  ve bunarla ek 

olarak Buca Belediyesi Tavla Turnuvas . 

2014 y l  içerisinde; di er faaliyetlere a rl k verildi inden sadece Satranç Turnuvas  

gerçekle mi tir. 

2.1.4. Spor Okullar  Açmak  

Spor Faaliyetlerini desteklemek, çocuklar n ve yeti kinlerin kötü al kanl klardan 

korunmas  ve spora yönelmesi amac yla talep do rultusunda aç lan Spor Okullar . 

2014 Y l  içerisinde; 2011 Y l  Ocak ay nda Buca Belediye Spor Kulübü bünyesinde 

tekvando kursu aç ld , yaz döneminde de devam etti ve halen devam etmektedir. 

2.1.5. Bisiklet Turu Düzenlemek (Ata’ya Sayg  Bisiklet Turu)  

 Ekim ve/veya 10 Kas m günlerinde düzenlenen Ata’ya Sayg  Bisiklet Turu. 

2014 Y l  içerisinde; 29 Ekim gününde Volkswagen Klasik Otomobil Buca turu 

gerçekle mi tir.  

2.1.6. Kad n Aktivite Merkezimizde Spor Kurslar  Düzenlemek  

Müdürlü ümüz bünyesinde yer alan Kad n Aktivite Merkezimizde düzenlenen Fitness, 

Plates ve Yüzme Kurslar . 

2014 Y l  içerisinde; Kad n Aktivite Merkezinde verilmekte olan Fitnees, Aerobik, 

Plates kurslar  devam etmi  ve halen devam etmektedir.  

 

Amaç 3 – Hedef 1 

3.1.2. Engelli Bireyleri ve Yak nlar n  Haklar  Konusunda Bilinçlendirici Bro ür vs 

Çal malar  Yapmak  

Engellilerin di er vatanda lar gibi birer birey olduklar  bilincini toplumun tüm 

katmanlar na yerle tirmek, tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine ula t rmak 

amac yla bas lan bro ür çal malar d r. 

2014 Y l  içerisinde; Bro ür ile ilgili Kent konseyi ile birlikte gerekli çal malar devam 

etmektedir. 

112



 

Buca Belediyesinde Engel Yok 
 

 
Ba kan m z ve Mesai Arkada lar m z Engelsiz Bir Buca için Yo un Mesai Ay r yor 
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Amaç 3 – Hedef 2 

3.2.1. Kad n Dan ma Birimini Tan t c  Afi , Bro ür Çal malar  Yapmak  

Kad na yönelik iddetin tespiti ve 

çözüm yollar , Aile içi ya da Toplumsal 

ya amda kar la lan fiziksel, cinsel, 

psikolojik, ekonomik yönden iddete 

u rayan veya maruz kalan 

kad nlar m z n sorunlarla ba  etme 

yollar  ile ilgili konular  kapsayan destek 

ve bilgilendirme amaçl  afi , bro ür ve 

tan t m etkinlikler gerçekle tirilmektedir. 

 

2014 Y l  içerisinde; 25 Kas m Kad na Yönelik iddeti K nama Günü çerçevesinde 

“Kad na iddete Hay r” kortej yürüyü ü gerçekle tirilmi  ve Kad n haklar , iddetten kurtulma 

ve korunma yollar  konusunda tan t c  afi , brö ür ve ti ört çal malar  yap lm t r. 

3.2.2. Kad nlar m z n El Emeklerini De erlendirmek Üzere Pazar Olu turmak 

Bucam z s n rlar  içerisinde ya ayan ev han mlar m z n yapt klar  el ürünlerini satarak ev 

ekonomisine katk da bulunmalar n  sa lamak amac yla irinyer Pazaryeri’nde haftan n 1 

günü kurulan Üretici Kad nlar Pazar d r. 

2014 Y l  içerisinde; 8 Mart Dünya Kad nlar Günü sebebiyle gerçekle tirilen fuara 

bayanlar m z n kat lmas  sa land , her Cuma günü Üretici Kad nlar Pazar  aç lmaktad r, 

ayr ca özel günlerde yer tahsisi yap larak sergi açmalar  sa lanm t r. 

3.2.3. Çe itli Kurslar Düzenlemek  

Kad nlar m z n el becerilerini geli tirmek ve hobi edinmelerini sa lamak amac yla Kültür 

Sanat Merkezi, Kad n Aktivite Merkezi ve Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezi’mizde 

çe itli kurslar aç lmaktad r.  

2014 Y l  içerisinde; Kad nlar m za yönelik kurslar düzenlenmi  ve bu kurslar hobi amaçl  

kurslar bölümünde aç klanm t r. Ayr ca 2014 – 2015 e itim dönemi Üniversiteye Haz rl k 

Kurslar  YGS (Yüksek Ö retime Geçi  S nav ) ve LYS (Lisans Yerle tirme S nav ) devam 

etmektedir. 

3.2.4. Ki isel ve Ruhsal Geli imlerini Artt r c  Seminerler, Etkinlikler Yapmak  

8 Mart Kad nlar Günü ba ta olmak üzere Kad n Aktivite Merkezi ve Güzel Sanatlar ve 

Mesleki E itim Merkezi’mizde gerçekle tirilen Kad nlara yönelik seminer ve etkinlikler.  

2014 Y l  içerisinde; ayl k olarak, Kad n Aktivite Merkezi’nde kad n seminerleri ve Güzel 

Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezi’nde ise e itim seminerleri düzenlenmi tir. 
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3.2.5. Meslek Edindirme Kurslar  Düzenlemek  

Kad nlar m z  çal ma hayat na kazand rma ve toplum içerisinde aktif rol üstlenebilmelerini 

sa lamak amac yla Buca Halk E itim Merkezi i birli iyle Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim 

Merkezi’mizde düzenlenen meslek edindirme kurslar  düzenlenmektedir 

2014 Y l  içerisinde; Evka-1 Semt Evimize ba l  Kurs Merkezinde file ve dokuma kurslar , 

ayr ca Milli E itim Sertifikal ;  

- A ç l k, 

- Pastac l k,  

- Kuaförlük,  

- Resim,  

- Giysi Tadilat , 

-  Kal p Ç karma, 

-  Aile Çocuk E itimi,  

- ngilizce, Etüt kurslar  verilmektedir.  

ODAK 1: Kurumsal Yap  ( Organizasyon Yap s  Ve Yönetim ) 

Amaç 1-Hedef 4 

1.4.3. Kent Konseyinin Sekretarya Hizmetlerini Yürütmek 

 Yerel Düzeyde demokratik kat l n yayg nla t r lmas n , hem erilik hukuku bilincinin 

gerçekle tirilmesini; sürdürülebilir kalk nma, çevreye duyarl l k, sosyal yard mla ma ve 

dayan ma, saydaml k, kat l m ve yerinden yönetim ilkelerini, hayata geçirmeye çal an 

olu umlar  sa lama amac yla Kent Konseyi ve ba l  organlar n toplant  organizasyonlar n  ve 

çal malar n kay t alt na al nmas  i lemlerinin yürütülmesidir. 

Amac nda ve çal ma program nda yer alan konular n gerçekle tirilebilmesi için, 

toplumsal ve ekonomik sorunlar n çözülmesi amac yla haz rlanm  veya haz rlanacak eylem 

projelerinin ya ama geçirilmesine yard mc  olmak için öneriler ve projeler geli tirerek, 

yöneti im anlay na dayal  ve sürdürülebilir kalk nma içinde, çe itli toplum kesimlerinin kent 

yönetimine katk da bulunmalar n , kaliteli ve ya anabilir bir kentin yönetiminde etkin rol 

almalar n  hedefleyen, gönüllülük esas na dayal  çal malarda bulunmak üzere bir araya 

gelen topluluklara, gerekli materyalleri temin etmek ve toplant larda sekretarya görevinin 

yürütülmesi. 

2014 Y l  içerisinde; Müdürlü ümüz taraf ndan Buca Kent Konseyi’nin her türlü 

sekretarya i lemleri yürütülmü , toplant lar gerçekle tirilmi  ve toplant larda gerekli 

materyaller kar lanm t r. Buca Kent Konseyi taraf ndan Genel Kurul Toplant lar  y lda en az 

2 kez, Yürütme Kurulu Toplant lar  haftada 2 kez, Çal ma Grubu ve Alt Meclis Toplant lar  

Haftada 2 kez yap lmaktad r. 
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ODAK 4: Çevre Yönetimi Ve Sa l k 
Amaç 3-Hedef 1 
3.1.3. Dünya Çevre Haftas  Kapsam nda Gönüllü Ö rencilerle ve Sivil Toplum 
Örgütleriyle Birlikte Günün Anlam ve Önemine Yönelik Etkinlikler Düzenlemek 

2014 Y l  içerisinde; 18 May s tarihinde "Soma çin Yürüyoruz" Manavur Deresi do a 
yürüyü ü etkinli i gerçekle mi tir. Hayat n  kaybeden Maden çilerimiz için “Buca Belediyesi 
Soma Maden çileri Korulu u” nun olu turulmas  için gerçekle en yürüyü te 301 adet fidan 
ve künye  (zincirli) kullan lm t r.  

                Soma’da hayat n  kaybeden maden i çilerimizin an s na koruluk olu turuldu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soma’da hayat n  kaybeden maden i çilerimizin her biri ad na fidan dikildi künye tak ld  
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Performans Sonuçlar  Tablosu 
 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGAN ZASYON YAPISI VE YÖNET M
Amaç 1 Buca halk na; kat l mc  ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir

organizasyon yap s  olu turulmas .
Hedef 4 Buca’l lar n kente sunulacak hizmetlere ili kin kararlara kat l mc  olmalar n

sa lamak. 
Performans 
Hedefi 

Buca’l lar n kente sunulacak hizmetlere ili kin kararlara kat l mc  olmalar n
sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en 

2014     Hedef 2014 
Gerçekle en 

KS M Kent konseyi toplant  say s
 

2 toplant 2 toplant  2 toplant

 
 
 

STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 1 Kültür seviyesinin art r lmas , halk n bilinçlendirilmesi, tan t m yap lmas ,

e itim–ö retime katk da bulunulmas , desteklenmesi.
Hedef 1 Kentimizin dünya standartlar nda bir ortama kavu abilmesi için kentlilerin

birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek.  
Performans 
Hedefi 

Kentimizin dünya standartlar nda bir ortama kavu abilmesi için kentlilerin
birikimlerini ortaya koyabilecekleri etkinlikler düzenlemek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç

2014    
Hedef 

2014  
Gerç

KS M Festival say s 8 7 7
KS M Yar ma say s 3 4 4
KS M Sempozyum ve kongre say s 1 1 -
KS M Panel, konferans ve seminer say s 98 30 25
KS M Sergi say s  13 30 15
KS M Konser say s 29 6 22

STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 1 Kültür seviyesinin art r lmas , halk n bilinçlendirilmesi, tan t m yap lmas ,

e itim–ö retime katk da bulunulmas , desteklenmesi.
Hedef 2 lçemizi ulusal ve uluslararas  düzeyde tan t c  etkinlikler düzenlemek.  
Performans 
Hedefi 

lçemizi ulusal ve uluslararas  düzeyde tan t c  etkinlikler düzenlemek.  

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç

2014     
Hedef 

2014  
Gerç

KS M Kitapç k say s  102000 5000 58.238
KS M CD say s  5000 - 8.000
KS M Bro ür say s 5000 5000 156.05

0
KS M Karde  ehir say s   1 Talep 

kadar 
KS M Kat l m sa lanan fuar say s 4 3 2
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STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 1 Kültür seviyesinin art r lmas , halk n bilinçlendirilmesi, tan t m yap lmas , e itim–

ö retime katk da bulunulmas , desteklenmesi.
Hedef 3 Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde ya ayan vatanda lar m z n etkinliklere

kat l m n  sa lamak. 
Performans 
Hedefi 

Kültürel ve Sanatsal alanda kentimizde ya ayan vatanda lar m z n etkinliklere
kat l m n  sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç

2014        
Hedef 

2014  
Gerç

KS M Hobi ve sanatsal amaçl  kurs say s 22 15 15
KS M Etkinlik say s  33 6 15

 
 

STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 1 Kültür seviyesinin art r lmas , halk n bilinçlendirilmesi, tan t m yap lmas , e itim-

ö retime katk da bulunulmas , desteklenmesi.
Hedef 4 Türkçenin etkin ve do ru kullan m n n sa lanmas , kültür düzeyinin yükseltilmesi

ve okuma al kanl n n kazand r lmas  amac yla etkinlikler düzenlemek. 
Performans 
Hedefi 

Türkçenin etkin ve do ru kullan m n n sa lanmas , kültür düzeyinin yükseltilmesi
ve okuma al kanl n n kazand r lmas  amac yla etkinlikler düzenlemek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç

2014       
Hedef 

2014   
Gerç

KS M Okuma etkinlikleri say s  1 2 -
KS M air ve yazarlar n kat laca  imza günü say s 5 3 1
KS M Kitap toplama kampanyalar  say s - 1 1
KS M Güncellenen kitap say s  - 1000 -
KS M Film ve belgesel film gösterileri say s - 10 3

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 2 Sporun sevdirilmesi, te vik edilmesi ve her düzeydeki insan n kat l m n 

sa lanmas . 
Hedef 1 Çe itli spor aktivitelerine kar  halk m z  duyarl  hale getirmek ve bu sporlar

gündeme ta mak amac yla kar la malar düzenlemek ve katk  sa lamak.
Performans 
Hedefi 

Çe itli spor aktivitelerine kar  halk m z  duyarl  hale getirmek ve bu sporlar  
gündeme ta mak amac yla kar la malar düzenlemek ve katk  sa lamak.

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014     
Hedef

2014  
Gerç

KS M Turnuva say s  1 3 1
KS M Ayni destek sa lanan amatör spor kulüpleri say s - 1 
KS M Spor okullar  say s  - - -
KS M Bisiklet turu say s  (Ata’ya sayg  bisiklet turu) - 1 -
KS M Spor kursu say s  2 - 2

118



 
 
 

 
 

STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 3 Sosyal refah ve toplumsal dayan man n geli tirilmesi ve vatanda lar m z n sosyal

güçlerinin artt r lmas . 
Hedef 2 Kad nlar n toplum içerisinde sosyalle melerini sa lamak.
Performans 
Hedefi 

Kad nlar n toplum içerisinde sosyalle melerini sa lamak.

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç

2014        
Hedef 

2014      
Gerç

KS M Da t lan bro ür/afi  say s - 1000 1000
KS M Kurulan pazar say s  Haftada 1 Haftada 1 Haftada 1
KS M Düzenlenen kurs say s  21 4 12
KS M Düzenlenen seminer say s 75 4 5

 
 
 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
   

FAAL YET/PROJE 
ADI 2014 HEDEF 2014 

GERÇEKLE ME DE ERLEND RME 

 
Festivaller 

Düzenlemek 
7 Adet 7 Adet PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR. 

Yar malar 
Düzenlemek 4 Adet 4 Adet PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Sempozyum ve 
Kongreler 

Düzenlemek 
1 Adet - 

ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 
VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 

YAPILMASI NEDEN  LE SEMPOZYUM VE 
KONGRE ETK NL KLER  

GERÇEKLE T R LMEM T R. 

Panel, Konferans, 
Seminerler 

Düzenlemek 
30 Adet  25 Adet 

 
ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 

VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 
YAPILMASI NEDEN  LE PANEL, KONFERANS 

VE SEM NER SAYISI 25 DE KALMI TIR. 

STRATEJ K ODAK 5:E T M, SPOR, SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 
Amaç 3 Sosyal refah ve toplumsal dayan man n geli tirilmesi ve vatanda lar m z n sosyal

güçlerinin artt r lmas . 
Hedef 1 Engellilerin sosyalle mesi, toplum içerisinde daha aktif rol üstlenebilmeleri ve

güven duygular n n tazelenmesi amac yla çal malar yapmak ve etkinlikler
düzenlemek.

Performans 
Hedefi 

Engellilerin sosyalle mesi, toplum içerisinde daha aktif rol üstlenebilmeleri ve
güven duygular n n tazelenmesi amac yla çal malar yapmak ve etkinlikler
düzenlemek.

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç

2014        
Hedef 

2014      
   Gerç

KS M Da t lan bro ür say s  - 1000 1000

119



Sergiler Düzenlemek 30 Adet 15 Adet 

ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 
VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 

YAPILMASI NEDEN  LE SERG LER M Z N 
SAYISI 15 DE KALMI TIR. 

Konserler 
Düzenlemek 6 Adet 22 Adet PERFORMANS HEDEF  TALEP ÜZER NE 

YAPILAN KONSERLE A ILMI TIR. 

Tan t m Amaçl  
Kitap, CD, Harita, 

Bro ür Bast r lmas  

5000 
BÜLTEN 

5000 
TANITIM 
K TABI  

5000 DVD 

18.238 K TAP, 
40.000, 8.000 DVD 

 PERFORMANS HEDEF  TALEP ÜZER NE 
BASTIRILAN K TAPÇIK, BRO ÜR VE CD'LER 

LE A ILMI TIR 
 

 
Yurt çi ve D  
Turizm Tan t m 

Fuarlar na Kat lmak 

3 Kez 2 

ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 
VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 

YAPILMASI NEDEN  LE YURT Ç  VE DI I 
TUR ZM TANITIM FUARLARINA KATILIM 

SAYISI 2 DE KALMI TIR.  

Hobi ve Sanatsal 
Amaçl  Kurslar 
Düzenlemek 

15 Kurs 
19 Kurs 

 Kat l mc   
739 Ki i 

TALEB N YO UN OLMASI SEBEB YLE 
KURSLAR SABAH VE Ö LEN OLMAK ÜZERE 

K YE AYRILARAK ÇO ALTILMI TIR 

Devlet ve Özel 
Tiyatrolar le 
Konserlerin 
Buca’l larla 
Bulu mas  

Konusunda Olanak 
Sa lamak 

6 Adet 18  Konser 
22 Tiyatro Oyunu  

PERFORMANS HEDEF  TALEP ÜZER NE 
YAPILAN KONSERLE VE T YATRO 

GÖSTER LER  LE A ILMI TIR. 

Okuma Etkinlikleri 
Düzenlemek 2 Adet - 

ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 
VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 
YAPILMASI NEDEN  LE PERFORMANS 

HEDEF NE ULA ILAMAMI TIR 

air ve Yazarlar n 
Kat laca  mza 

Günleri Düzenlemek 
 

3 Adet 1 

 
ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 

VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 
YAPILMASI NEDEN  LE MZA GÜNLER  

ETK NL KLER N N SAYISI 1 DE KALMI TIR.  
Kitap Toplama 
Kampanyalar  
Düzenlemek 

1 Adet 1 Adet  PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Kütüphanemizde 
Bulunan Kitaplar n 
Güncellenmesini 

Sa lamak 

1000 Adet - 

 
BELED YEM Z KÜTÜPHANES  BARKODLAMA 

S STEM NE GEÇMED NDEN FAAL YET 
BARKODLAMA YAPILDIKTAN SONRA 

GERÇEKLE T R LECEKT R. 

 
Film ve Belgesel Film 

Gösterileri 
Düzenlemek 

 

 
10 Adet 

 
3 

ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 
VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 
YAPILMASI NEDEN  LE PERFORMANS 

HEDEF NE ULA ILAMAMI TIR 
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Tenis, Briç, Satranç, 
Turnuvalar  
Düzenlemek 

3 Adet 1 

 
ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 

VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 
YAPILMASI NEDEN  LE PERFORMANS 

HEDEF NE ULA ILAMAMI TIR 

 
 

Bisiklet Turu 
Düzenlemek (Ata’ya 
Sayg  Bisiklet Turu) 

1 Adet - 

ETK NL KLER M Z N ÇE TL L N N ARTMASI 
VE FARKLI ALANLARDA ÇALI MALAR 
YAPILMASI NEDEN  LE PERFORMANS 

HEDEF NE ULA ILMAMI TIR 

 
Kad n Aktivite 

Merkezimizde Spor 
Kurslar  Düzenlemek 

3 Adet 3 Adet PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Engelli Bireyleri ve 
Yak nlar n  Haklar  

Konusunda 
Bilinçlendirici Bro ür 

vs Çal malar  
Yapmak 

1000 Adet 1000 Adet PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Kad n Dan ma 
Birimini Tan t c  Afi , 
Bro ür Çal malar  

Yapmak 

1000 Adet 1000 Adet PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Kad nlar m z n El 
Emeklerini 

De erlendirmek 
Üzere Pazar 
Düzenlemesi 

Haftada 1 Haftada 1 PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Çe itli Kurslar 
Düzenlemek Talep Kadar 5 Adet PERFORMANS HEDEF NE ULA ILMI TIR 

Ki isel ve Ruhsal 
Geli imlerini Artt r c  
Seminerler, Etkinlik 

Yapmak 

4 Adet 5 Adet 
PERFORMANS HEDEF  TALEP ÜZER NE 
GERÇEKLE T R LEN KADIN VE E T M 

SEM NERLER  LE A ILMI TIR.  

 
Meslek Edindirme 
Kursu Düzenlemek 

 

4 Adet  7 Adet TALEB N YO UN OLMASI NEDEN  LE 
PERFORMANS HEDEF  A ILMI TIR 

 
Di er Hususlar 

Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü Kültür Sanat Merkezi’nde hizmet vermektedir. 

Engelliler Park  E itim Merkezi, Kad n Aktivite Merkezi ve Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim 

Merkezi Müdürlü ümüz bünyesindeki merkezlerdir. 

Kültür Sanat Merkezi 

Kültür Sanat Merkezi 1 binad r ve Kad n Dan ma Birimi, Kütüphane ve Ta n r Kay t 

Kontrol Birimi olmak üzere 4 bölümden olu maktad r. Pankart Atölyesi 2011 y l  A ustos 

ay na kadar hizmet vermi tir. 

Kad n Dan ma Birimi 

Kad n Dan ma Birimi Kültür Sanat Merkezi içerisinde yer almaktad r. 
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Ta n r Kay t ve Kontrol Birimi 
Ta n r Kay t ve Kontrol Birimi Kültür Sanat Merkezi’nde yer almaktad r. 
Kütüphane efli i 
ki katl  bir bina olarak Kültür Sanat Merkezi’nde yer almaktad r. 

 

Kitap Kafe  

‘Okumak bize iyi gelecek’ slogan yla yola ç karak hayata 
geçirdi imiz,vatanda lar m z n e lenmek, dinlenmek ve huzurlu zaman geçirmek için 
tasarlam  oldu umuz Kitap Kafe de okumay  daha cazip hale getirerek sabah 10'dan, 
ak am 10'a kadar halk m z n kitap okuyup, kitap ba lamas  hedeflenmi tir.  
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Evka 1 Semti Yedigöller alan  içinde kalan ve Ali ir Nevai caddesinin 1197 Sokak giri i 

kar s nda bulunan Kitap Kafemizde,  kitap ödünç verme, okuma hizmeti ve kitap ba  kabul 

gibi hizmetler verilmektedir.  

 

 

Engelliler Park  E itim Merkezi 

Empati kuran bak  aç m zla toplumumuzun gerçe i olan Engellilerimiz için çe itli 

etkinliklerle özgüvenlerini geli tirerek topluma kazand rmak amac yla çe itli kurs ve ativiteler 

ya ama geçirilmi tir.  

Engelliler Park  E itim Merkezi; Bir binam zda “Çocuk Engelli E itim Merkezi”, di er 

binam zda “Yeti kin Engelli E itim Merkezi” olmak üzere 2 binadan olu maktad r. 

  Güzel Sanatlar Ve Mesleki E itim Merkezi 

Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezimiz de her ya tan kursiyerlerle çe itli 

alanlarda hobi ve mesleki e itim gibi kurslar gerçekle tirilmektedir. Ayr ca, BUGEM'de (Buca 

Gençlik E itim Merkezi) ö rencilerimize e itim hayatlar nda destek olmak amac yla yard mc  

ve geli tirici kurslar verilmektedir.    

 

Merkezimiz 1 binad r ve Vali Rahmi Bey Mahallesi 116 Sokak No:15 adresinde 

bulunmaktad r. dari Büro 1, Müzik bölümü 2 s n f, Resim bölümü 1 s n f, Hobi kurslar  3 s n f, 

Mesleki e itim 4 s n f olmak üzere 10 s n ftan ve 3 odadan olu maktad r. 6 s n f, hafta içi ve 

hafta sonu, BUGEM (Buca Gençlik E itim Merkezi) SBS (Seviye Belirleme S nav ), YGS 

(Yüksek Ö retime Geçi  S nav ) ve LYS (Lisans Yerle tirme S nav ) Haz rl k Kurslar  için 

kullan lmaktad r. 

Kad n Aktivite Merkezi 

Kad nlar m z n hobi, spor ve sanat gibi çe itli alanlarda faaliyetlerini gerçekle tirerek, sosyal 

hayata kat l mlar n  sa lamaya yönelik aç lm  olan Kad n Aktivite Merkezimizin içerisinde 

Yüzme Havuzu, iki adet Aerobik-Jimnastik Salonu, Fitness Center, Seminer - Sergi Salonu, 
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Çocuk Oyun Bölümü, Okuma Salonu Internet Bölümü, Oyun Salonu Lokal, Sauna, Kafeterya 

bölümlerinden olu maktad r.  

Okul Öncesi E itim ve Bak m Merkezi 

nsan odakl  hizmet anlay m zla, P rlanta ad n  vermi  oldu umuz Okul Öncesi E itim ve 

Bak m Merkezimiz çocuklu ailelerimiz için günün belirli saatlerinde çocuklar n  Merkezimize 

güvenle b rakarak,  kendilerine zaman ay rmak amac yla halk m z n hizmetine sunulmu tur. 

Bucal lar n 3-6 ya  aras  çocuklar n , sinema, tiyatro, al veri , kuaför ve benzeri yerlere 

gittiklerinde 3 saat süreyle ücretsiz geçici bak m hizmetine b rakabilmeleri, P rlantalar m z 

olan çocuklar m z n ise  uzman e itimciler e li inde Milli E itim müfredat na uygun ekilde 

e itim al p, kaliteli zaman geçirmeleri sa lanm t r. 
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Merkezimiz 3 binadan olu maktad r. Kad n Aktivite Merkezimizde,  Gediz Sevgi 

Yolu'nda  ve Çaml kule Mahallesi'nde bulunmakta olup, çocuklu ailelerimize hizmet vermek 

için halk m za tahsis edilmi tir.   

Kültür Sanat Merkezi Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü bünyesinde çal malar n  

sürdürmektedir. Kültür Sanat Merkezi içerisinde bulunan Sanat Galerisi’nde ve 

Müdürlü ümüz bünyesinde hizmet vermekte olan Kad n Aktivite Merkezi’nde çe itli sergiler 

düzenlenmekte Buca’n n kültürel ya am na yön verici faaliyetler ve etkinlikler bu merkezde 

ekillenmektedir.  

Kad n Dan ma Birimi 

Kad nlar n ya ad  sorunlar n tespiti, çözüm yollar , lgili kurum ve kurulu larla 

ileti im, yönlendirme, Kent Konseyi Kad n Meclisi’nde sorunlar n tart maya aç lmas  ve 

çözüm yollar , Psikolojik, Hukuksal, Ekonomik sorunlar n çözümüne yönelik tespit ve çal ma 

gruplar  kurma, Kad na yönelik iddetin tespiti ve çözüm yollar  ile ilgili e itim çal malar , 

panel, konferans ve seminer vb. çal malarda bulunmak, Aile içi ya da Toplumsal ya amda 

kar la lan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik yönden iddete u rayan veya maruz kalan 

kad nlar m z n ba vurular n n al narak psikolojik destek ve sorunlarla ba  etme yollar n n 

yap lacak e itim çal malar yla dan ma hizmeti sunmak amac yla 28 Kas m 2007 tarihinde 

Müdürlü ümüz bünyesinde yer alan Kad n Dan ma Birimi hizmete aç lm t r. 

Birimimize gelen ba vurular, Psikolojik Dan manl k yard m , Maddi ve ayni 

yard mlar ndan yararlanmak, Hukuksal Dan manl k hizmeti almak, i  ba vurusu yapmak, 

Müdürlü ümüze ba l  olan Üretici Kad nlar Pazar ndan yararlanmak, Kaymakaml k Sosyal 

Yard m Vakf  Te vik Kredisi konusunda bilgi almak, Müdürlü ümüz taraf ndan verilmekte 

olan ücretsiz kurslardan faydalanmak gibi talepler ile gelmi tir. Ba vuruda bulunan 

kad nlar m za gerekli yönlendirme yap lm t r. 

Ayr ca Birimimize gelen ba vurular n ço unlu u telefon arac l la yap lmakta olup 

gelen taleplere göre kendilerine gerekli yönlendirmeler yap lmaktad r. 

Kütüphane efli i 

Kütüphanemizde 2014 sonu itibari ile 12768 üye mevcut olup 2014 y l  içerisinde 322 

ki i kütüphanemize üye olmu tur. 

2014 sonu itibari ile kütüphanemizde 21124 kitab m z mevcut olup 781 adet kitap 

verilmi  658 adet kitap Kütüphanemize iade edilmi tir. 

2014 y l  itibari ile ayda ortalama kitap al p veren ki i say s  de i mektedir. 

Kad n Aktivite Merkezi 

Bayanlar m z  Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yöneltmek amac yla; 

merkez içerisinde Aerobik-Jimnastik Salonu Fitness Center, Sergi Seminer Salonu, Çocuk 

Oyun Bölümü, Okuma Salonu Internet Bölümü, Oyun Salonu Lokal, Yüzme Havuzu, Sauna, 

Kafeterya bulunan; ayn  zamanda sergi ve aktivite salonunda bayanlara yönelik çe itli hobi 

125



kurslar  düzenlenerek han mlar m z n bo  vakitlerini de erlendirmeleri ve bu alanlarda 

kendilerini geli tirmeleri hedeflenen Kad n Aktivite Merkezi; Merkezin faaliyet alan na uygun 

anlaml  bir gün olan 08 Mart 2007 Kad nlar Günü’nde hizmete aç lm t r.  

 Kad n Aktivite Merkezimizde 2014 y l  içerisinde aktif 1045, pasif 2860 üye 

bulunmaktad r. 

 Yüzme Havuzu; Yüzme Havuzu günde 12,5 saat aç k olup günde 6 seanst r ve her 

seansta 6 ki i yararlanabilmektedir. 

Günde toplamda ortalama 36 ki i, haftada ortalama 216 ki i, y lda ortalama 11.232 

defa yüzme faaliyetlerinden faydalanabilmektedir.  

Aerobik-Jimnastik Salonu Fitness Center; ki adet Spor Salonu bulunmakta olup 

6’ ar Seans olarak düzenlenmi tir ve küçük salonda her seansta 10 ki i, büyük salonda her 

seansta toplam 30 ki i, y lda ortalama 74.880 defa yararlanabilmektedir. 

Seminer - Sergi Salonu; Seminer-Sergi Salonu içerisinde haftan n her günü ayr  bir 

hobi kursu yap lamakta olup, Dekoratif El Sanatlar  kursunda 53 ki i, Tak  kursunda 44 ki i, 

Resim kursunda 48 ki i, Rölyef kursunda 35 ki i, Brezilya Nak  21 ki i, Tel K rma kursunda 

30 ki i, kurslar m zdan  toplam 231 kursiyerimiz yararlanm t r. 

Çocuk Oyun Bölümü; Çocuk Oyun Bölümü 14 saat aç k olup 2014 y l nda 650 kez 

çocuklar n Çocuk Oyun Bölümü’nden hizmet alarak ho ça vakit geçirmeleri sa lanm t r.  

Okuma Salonu; 14 saat aç k olup Okuma Salonundaki kitaplardan ve Internet 

Bölümünden 2014 y l nda 250 ki i faydalanm t r. 

Ziyaretçi Listesi; Kad n Aktivite Merkezi’mizi gezmek isteyen ziyaretçilerin listesi 

olu turulmu tur. 2014 y l nda 526 ki i Kad n Aktivite Merkezi’mize ziyarette bulunmu tur. 

Engelliler Park  E itim Merkezi 

Engellilerin di er vatanda lar gibi birer birey olduklar  bilincini toplumun tüm 

katmanlar na yerle tirmek, bu konuda gerekli çal ma ve programlar  haz rlamak, 

kamuoyunu her türlü yaz l  ve görsel ileti im araçlar  ile bilgilendirmek, engellilik olas l na 

kar  tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine ula t rmak, Bilimsel veya e itsel 

toplant lar düzenlemek, Engelli bireyleri olan ailelerin kar la t  zorluklar  tespit etmek 

amac yla, Engelliler Park  E itim Merkezi Müdürlü ümüz bünyesinde 2008 y l  ubat Ay nda 

hizmete girmi tir. 

Buca da ya ayan Engellilere ve ailelerine sosyal destek hizmeti vermek, sorunlar na 

çözüm üretmek ya am kalitelerini artt rmak, toplumsal ya ama daha aktif kat l mlar n  

sa lamak ve engellilik konusunda toplumsal duyarl l  artt rmak amac yla “ENGELL LER 

PARKI REKREASYON ALANI” içerisinde “ÇOCUK ENGELL  E T M MERKEZ ” “YET K N 

ENGELL  E T M MERKEZ ” bölümleri olu turulmu tur. 

Çocuk Engelli Gurubu Çal malar  

Çocuk Engelli E itim gurubumuz: TOPLAM 135 K  
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Saat 09:30-11.00 aras nda : Pazartesi,  Sal ,  Çar amba,  Per embe,  Cuma günleri  

Serbest Zaman Etkinlikleri ve Oyun Etkinlikleri yap lmaktad r.  

Saat:14:00-16:00 aras nda : Pazartesi ,  Sal ,  Çar amba,  Per embe,  Cuma günleri 

Drama etkinlikleri, kitap etkinlikleri, resim ve el i i etkinlikleri, müzik etkinlikleri ve oyun 

etkinlikleri.. ( Satranç, puzzle, kelime oyunu, bloklarla oyun, tombala, e le tirme ) 

yap lmaktad r. 

Serbest Zaman Etkinlikleri  : Çocuk Engelli E itim Merkezinde 

Hobi Bölümü : Tüm Gruplar ile bölümde yer alan Evcilik kösesi, tamir kö esi, doktor kö esi, 

manav kö esinde faaliyetler yap lmaktad r.   

Oyun Bölümü : Top Havuzu , çember atma, geometrik ekilli yer minderleri ile faaliyetler 

yap lmaktad r.  

Eksersiz Bölümü : T rmanma tahtas  ve wolker ile yürüme eksersizleri yap lmaktad r. 

Masa Etkinlikleri Bölümü : E itim materyalleri, resim ve el i i çal malar , tahta e itim setleri 

( ekiller, say lar vb.), gibi faaliyetler yap lmaktad r. 

E itim Bölümü: Kitap okuma, kukla oyunlar , di  f rçalama vb. e itim çal malar  

yap lmaktad r. 

Yeti kin Engelli Gurubu Çal malar  

Yeti kin Engelli E itim Bölümünde; TOPLAM 194 K  

Pazartesi -Çar amba ve Cuma günleri Bedensel Engellilerle (Saat 09.30-11.00 aras  Serbest 

Zaman Etkinli i)  

Sal  ve Per embe günleri Zihinsel Engellilerle (Saat 09.30 – 11.00 aras  Serbest Zaman 

Etkinli i, 14.00 – 16.00 aras  Oyun Etkinli i) yap lmaktad r.  

Serbest Zaman Etkinlikleri: Kitap Okuma, Resim ve Eli i çal malar  gibi etkinlikler 

yap lmaktad r. 

Oyun Etkinlikleri Bölümünde: Satranç, Puzzle, Kelime Oyunu, Bloklarla Oyun, Resim ve El i 

Çal malar , Tombala ve E le tirme faaliyetleri 

Pazartesi - Çar amba ve Cuma günleri Bedensel Engellilerle Saat 14.00 – 16.00 aras nda 

Tak  Tasar m  ve Ah ap Boyama Etkinli i, Cam Boyama Etkinli i 

Sal  ve Per embe günleri Zihinsel Engellilerle Saat 14.00 – 16.00 aras nda Oyun Etkinlikleri 

yap lmaktad r. 

Ayr ca Buca Engelliler Derne i’ne ve bize yaz l  ve yaz s z müracaatta bulunan engelli 
vatanda lar m za 2014 y l  içerisinde toplam 205 defa olmak üzere Engelli araç tahsisi 
yap lm t r. 
Güzel Sanatlar Ve Mesleki E itim Merkezi 

15 Haziran 2008 tarihinde hizmete aç lan ve Buca belediyesi Kültür Ve Sosyal ler 
Müdürlü ü bünyesinde çal malar n  yürüten Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Merkezinde 
Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim Kurslar  düzenlenmektedir.  

Güzel Sanatlar Ve Mesleki E itim Merkezimizde bulunan bölümler; 
Müzik bölümü 2 s n f 
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Resim bölümü 1 s n f 
Hobi kurslar  3 s n f 
Mesleki e itim 4 s n f 
Çok amaçl  salon olmak üzere hizmet vermektedir.  
Buca Belediyesi Kültür Sosyal ler Müdürlü ü Güzel Sanatlar ve Mesleki E itim 

Merkezi’nde Çocuk Resim, Çocuk Gitar, Çocuk Keman, Çocuk Korosu, Satranç, Çocuk 

Tiyatro, Yeti kin Tiyatro, Türk Sanat Müzi i Korosu, Klasik Türk Müzi i Korosu, Türk Halk 

Müzi i Korosu, Ba lama, Foto rafç l k, Almanca Kursu, ngilizce Kursu, Çocuk ngilizce 

Kursu gerçekle mektedir. Ayr ca 4 s n f, hafta içi ve hafta sonu, BUGEM (Buca Gençlik 

E itim Merkezi), YGS (Yüksek Ö retime Geçi  S nav ) ve LYS (Lisans Yerle tirme S nav ) 

Haz rl k Kurslar  için kullan lmaktad r. 

Merkezimizde bulunan çok amaçl  salonda belirli aral klarla seminerler programlar  ve 

kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.  
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 

 odak3 (kentsel alt yap ) 

Amaç 2 - Hedef 1 

2.1.1 Sulama Sistemlerini Modernle tirmek 

Buca lçesindeki parklar n özellikte bahar ve yaz dönemlerinde sulamas  tankerler ve su 
ebekesi yoluyla personel vas tas yla yap lmakta buda hem zaman hem de suyun israf 

edilmesine sebep vermekteydi. Bu sebeple 2014 y l  içinde özellikle ye il dokusu yo un olan 
10 adet parkta otomatik sulama sistemine geçilmesi planlanm  20 adet park n otomatik 
sulama sistemi projelendirilerek hayata geçirilmi tir. 
 

2014 YILI Ç NDE OTOMAT K SULAMA S STEM  YAPILAN PARKLAR 

1 SULTAN SENCER ÜLGÜTOL PARKI 

2 204/4 SOKAK PARKI 

3 K. ACEM PARKI 

4 203/40 SOKAK PARKI 

5 ASPARUK MEYDANI 

6 23 N SAN PARKI 

7 V. AKIN PARKI 

8 242/36 SOKAK PARKI 

9 355 SOKAK PARKI 

10 1308 SOKAK PARKI 

11 112 SOKAK PARKI 

12 1007 SOKAK PARKI 

13 UFUK PARKI 

14 1255 SOKAK PARKI 

15 202/60 SOKAK PARKI 

16 NAZIM H KMET PARKI 

17 190/8 SOKAK PARKI 

18 264 SOKAK PARKI 

19 206/66 SOKAK PARKI 

20 MAKBULE SÜLEYMAN ALKAN PARKI 
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2.1.2 Kent Mobilyalar n  Yenilemek 

2014 y l  içerisinde listenen parklar m zda bulunan ve kent mobilyas  olarak nitelendirilen 
bank, oyun gruplar , çöp sepetleri yenilenmi  olup di er parklarda ihtiyaca göre tamir bak m 
ve yenilemeleri yap lm t r. 2014 y l nda hedeflenen parklarda kent mobilyalar n  yenileme 
hedefimiz 10 park, gerçekle en park say s  18 parkt r. 
 

2014 YILI KENT MOB LYALARI YEN LENEN PARKLAR 

 OYUN SET  YEN LENEN SPOR ALET  YEN LENEN D ER                
(BANK- ÇÖP KOVASI) 

1 YEN GÜN D ASA KAR ISI 1015 SOKAK PARKI  
 
38 ADET PARKTA 
BANK, ÇÖP KOVASI 
YEN LEME LEM  
YAPILMI TIR. 

2 1255 SOKAK PARKI 694/44 SOKAK PARKI 

3 242/36 SOKAK PARKI GÖÇMEN PARKI 

4 289/66 SOKAK PARKI 570 SOKAK PARKI 

5 268/4 SOKAK PARKI BEK R BAK 

6 KIRIKLAR LKOKULU V. AKTA  PARKI 

7 R NKAPI MAHALLES  PARK 222/44 SOKAK PARKI 

8 242/32 SOKAK PARKI HALKE T M MERKEZ  

9 411 SOKAK PARKI BELED YE KÜLTÜR 
MERKEZ  
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2.1.3 Küresel Is nmaya Uygun Olarak Bitki Örtüsünü Yenilemek 

Buca s n rlar nda bulunan parklarda mevsim ko ullar na uygun daha uzun süreli bak ml  kalabilen bitki 
örtüsü yenilemeleri 10 park için planlanm  ve 2014 y l  içinde 26 park n bitki örtüsü tamamen 
yenilenmi tir. 

 

2014 YILI Ç NDE B TK  ÖRTÜSÜ YEN LENEN PARKLAR 

1 293/31 SK. PARKI 

2 355 SK. PARKI 

3 63/3 SK. PARKI 

4 506 SK. PARKI 

5 YILIZ MAH. YILDIZ-3 PARKI 

6 KIZ KULES  ÇEVRES  

7 ASPARUK MEYDANI 

8 HIZIR AC L YANI PARK 

9 1409 SK. PARKI 

10 GAZ LER PARKI 

11 190/5 SK. PARKI 

12 287/1 SK. PARKI 

13 23 N SAN PARKI 

14 204/15 SK. PARKI 

15 ONAT PARKI 

16 202/58 SK. PARKI 

17 GÖLET REKREASYON ALANI 

18 290/11 SK. PARKI 

19 411 SK. PARKI 

20 KAYMAKAMLIK LOJMANI PARKI 

21 BARI  MAH. MUHTARLIK ÖNÜ 

22 264 SK. PARKI 

23 242/32 SK. PARKI 

24 GED Z SEVG  YOLU  

25 BUCA KOOP. PARKI 

26 242/36 SK. PARKI 

 Bunlar n d nda Belediyemiz sorumlulu unda bulunan muhtelif 26 parka a aç 
dikimi yap lm t r. 
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2.1.4 Spor Sahalar n  Yenilemek 

 

SN 2014 YILI Ç NDE YEN LENEN SPOR SAHALARI 

1 MAKBULE SÜLEYMAN ALKAN BASKETBOL SAHASI TELLER  

2 1308 SOKAK PARKI BASKETBOL SAHASI ÇEVRE TELLER  YEN LEND  

3 1320 SOKAK PARKI BASKETBOL SAHASI TELLER  YEN LEND  

4 531 SOKAK PARKI BASKETBOL SAHASI POTA YEN LEND . 

5 O UZ KIZAK PARKI HALI SAHA YEN LEND . 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Parklarla lgili  Veri Bankas  Olu turmak: 

2014 y l  içerisinde mevcut parklar m z n 50 tanesinin veri taban  olu turulmas  
planlanm t r.Y l içinde mevcut tüm parklar m z n (242 adet) mülkiyet durumlar  ara t r lm , 
ada-parsel ve adres bilgileri gözden geçirilmi  parklar m z resimlenerek dijital ortamda 
saklanmas  sa lanm , ayr ca bitki örtüsü, oyun seti, spor aleti durum ve i levsellikleri kay t 
alt na al narak parklar m za ait veri taban  olu turulmu tur. 

AMAÇ 2-HEDEF 2 

2.2.2 Mevcut Fidanl k Ve Sera Alan  Modernizasyonu: 

2014 y l  içerisinde yeni fidanl k ve sera alan  için Buca ilçesi s n rlar  içerisinde kullan ma 
uygun , i leri kolayla t rmak için rantabl bir alan yap lamam t r. Konuyla ilgili alan bulma 
çal mam z devam etmektedir. 
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2.2.3 Park Tadilat  Çal malar  Yapmak: 

2014 Y l  için parklar m zda tadilat yap lmas  hedefi 5 adet gerçekle en ise 12 adet parkt r. 
Bu parklarlarda bordür tadilatlar  ve çim alanlar  tamamen yenilenmi tir. Bunun d nda 30 
parkta oyun seti spor aleti ve bank tahtalar n n onar m çal malar  yap lm t r. 

 

SN 2014 YILINDA TAD LAT YAPILAN PARKLAR 

1 204/4 SK. PARKI  

2 689/6 SK. PARKI 

3 23 N SAN PARKI 

4 V. AKIN PARKI 

5 GAZ LER PARKI 

6 190/5 SK. PARKI 

7 291 SK. PARKI 

8 ÇA DA  L ONS PARKI 

9 CUMHUR YET MAHALLES  PARKI 

10 LALEL  PARKI 

11 AYDO DU MAHALLES  PARKI 

12 1308 SK. PARKI 

 

Performans Göstergeleri Tablosu 

 
STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 2 Mevcut ye il alanlar n korunmas , ye il alan miktar n n artt r lmas  

suretiyle, ya anabilir ve sa l kl  bir kent yarat lmas . 
Hedef 1 Mevcut ye il alanlar  korumak, bozulan ye il alanlar  iyile tirmek. 
Performans 
Hedefi 

Mevcut ye il alanlar  korumak, bozulan ye il alanlar  iyile tirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014 
Hedef 

2014 
Gerçekle en

PBM Sulama sistemi modernle tirilen park 
say s  

22 10 20 

PBM Kent mobilyas  yenilenen park say s  11 10 19 

PBM Bitki örtüsü yenilenen park say s  10 10 26 

PBM Yenilenen spor alan  (basketbol sahas ) 4 4 saha 5 

PBM Veri taban  olu turulan park say s  55 50 park 242  
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STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 2 Mevcut ye il alanlar n korunmas , ye il alan miktar n n artt r lmas  

suretiyle, ya anabilir ve sa l kl  bir kent yarat lmas .  
Hedef 2 Ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt rmak. 
Performan
s Hedefi 

Ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt rmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014 
Hedef 

2014 
Gerçekle en

PBM Tadilat yap lan park say s  8 5 12 

 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

2014 y l nda bir önceki y la göre i çi say s nda art  olmas  ve i çi, araç, ekipmanlar n 
koordinasyonunun iyi yap lmas  ayr ca Büyük ehir Belediyesi'nden ald m z bitki(çiçek, 
a aç) teminiyle çal malar m za ivme katarak performans hedefimizin üzerinde bir çal ma 
gerçekle mi tir. 

2014 y l nda Veri Taban  olu turulacak park say s  50 olarak belirlenmi  olmas na ra men 
vatanda lardan gelen sözlü, yaz l  ve internet ortam  üzerinden Müdürlü ümüze ula an istek 
ve ikayetler do rultusunda en iyi yan t  verebilmek ad na 242 adet park n tamam nda veri 
ara t r lmas  yap larak vatanda lardan gelen istek ve ikayetlerin acil olarak do ru bir ekilde 
de erlendirilebilmesi için hedefimizin üzerinde bir çal ma yap lm t r.  
 

134



STRATEJ  GEL T RME MÜDÜRLÜ Ü 
 
Odak 1:Kurumsal yap -Organizasyon Yap s  ve Yönetim 
 
Amaç 1-Hedef 2 
1.2.1 Birim Hedeflerini Olu turmak  
           Birim hedeflerinin belirlenme amac , harcama birimlerinin (müdürlüklerin)  ilgili 
performans hedeflerine yapacaklar  katk lar  ortaya koymakt r. Harcama birimleri bu 
a amada, sorumlu olduklar  idare performans hedeflerine yönelik birim performans hedef ve 
göstergelerini, hedeflerin gerçekle tirilmesi için yürütülmesi gereken faaliyet/projelerini ve 
kaynak ihtiyaçlar n  tespit etmi lerdir. 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Çal malar;Strateji Geli tirme Müdürlü ü koordinatörlü ünde,5393 say l  belediye kanunun 
41. maddesine istinaden,mahalli idareler seçiminden sonra haz rlanan 2015-2019 dönemi 
stratejik plan nda yer alan  stratejik  amaç ve hedeflere uygun olarak, üst yönetim ve tüm 
müdürlüklerin kat l m  ile gerçekle tirilmi tir.Konuya ili kin e itim ve bilgilendirme toplant lar  
düzenlenmi tir.Birim hedeflerine ili kin bilgiler  2014 mali y l  idare performans program nda 
yer alm t r.  
 
1.2.2-Hedeflerin Performans Kriterlerini 
Belirlemek  
            Stratejik planda belirlenen stratejik 
hedeflerimiz ile  idare performans 
program m zda yer  alan performans 
hedeflerimize  ne ölçüde ula abildi ini ölçmek 
üzere performans kriter ve göstergelerinin 
belirlenmesi çal malar  Strateji Geli tirme 
Müdürlü ünün koordinasyonunda yürütülmü , 
belirlenen kriter ve  göstergeler 2015-2019 
Stratejik Plan  ile 2015 Mali Y l  dare 
Performans Program nda yer alm t r. 
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1.2.3 Hedeflerin Etkinliklerini Ölçmek  
         
  Hedeflerin etkinliklerini ölçmek amac yla performans göstergeleri do rultusunda 
gerçekle meler bir önceki y l n bitimini müteakip takip edilerek raporlanm t r. 5393 say l   
kanunun 56 maddesi do rultusunda 2014 y l  içerisinde haz rlanan raporlar (2013 Mali Y l  
dare Faaliyet Raporu) Buca Belediye Meclisi’nin 08/04/2014 tarih ve 48 say l  karar  ile 

onaylanarak Say tay Ba kanl ’na ve çi leri Bakanl ’na gönderilmi  ,  Buca Belediyesi 
web sitesinde  (www.buca.bel.tr)  yay nlanmakta olup kamu oyuyla payla lm t r. 
 
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 

 
 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
 
   Birim hedeflerinin ve kriterlerinin belirlenmesine ili kin göstergede hedef 62 iken 160 olarak 
gerçekle mi tir. Sapman n nedeni 2014 y l  içerisinde 29 Mart yerel seçimlerinden sonra 
mevcut stratejik plan n (2010-2014) yenilenmesi ve birim hedef/ kriterlerinin, yenilenen plan 
(2015-2019) do rultusunda belirlenmi  olmas d r. 
 
Di er Hususlar 
 
Standart Dosya Plan  Uygulamas  
     
Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü’nün koordinasyonunda ‘Standart Dosya Plan ’ 
çal malar  ba lat lm  ve 2005/7 say l  Ba bakanl k Genelgesi ile uygulamaya konulmu tur.  
Standart dosya plan n n hedeflenen amaçlar  do rultusunda kullan m n  gerçekle tirmek 
üzere gerek mevzuattaki de i iklikler ve gerekse müdürlüklerin ihtiyaçlar  dikkate al narak 
her y l oldu u gibi 2014 y l  içinde de belediyemiz standart dosya plan  revize edilerek tüm 
müdürlüklere duyurulmu , uygulama da kar la lan sorunlara yönelik bilgilendirme ve e itim 
çal malar  yap lm t r. 
            Yine bu kapsamda yürütülmekte olan haberle me/birim kimlik kod uygulamalar  T.C. 
Ba bakanl k Devlet Te kilat Veri Taban ndan Belediyemiz DTVT görevlisi taraf ndan takip 
edilmektedir.2014 y l  içerisinde yeni kurulan müdürlüklere ait birim kimlik kodlar  T.C. 
Ba bakanl k Devlet Te kilat Veri Taban ndan al narak ilgili birimlere duyurulmas  
sa lanm t r. 
 
 
 
 
 

STRATEJ K ODAK 1 : KURUMSAL YAPI ORGAN ZASYON YAPISI VE YÖNET M 
Amaç 1 Buca halk na; kat l mc  ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal  

bir organizasyon yap s  olu turulmas .
Hedef 2 Hedeflerle yönetim anlay n  geli tirmek.
Performans 
Hedefi 

Hedeflerle yönetim anlay n  geli tirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç 

2014 
 Hedef 

2014 
Gerç 

SGM Birim hedeflerinin ve kriterlerinin 
belirlenmesi 

60 Hedef 62 160

SGM Etkinli i ölçülecek hedef say s 60 Hedef 62 62 
hedef
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-2015-2019 Stratejik Plan n haz rlanmas  
 
      Buca Belediyesi stratejik plan çal malar na 5393 say l  belediye kanunun 41. maddesine 
istinaden,mahalli idareler seçiminden sonra 5 y ll k dönem için (2015-2019) yeniden 
haz rlanmas  karar n n al nmas  ile ba lam t r.Çal malar n sevk ve idaresini yürütmek üzere 
Strateji Geli tirme Müdürlü ü koordinatör birim olarak görevlendirilmi tir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 5393 Say l  Belediye Kanunu 
 5018 Say l  Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 
 Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik 
 Kamu Kurulu lar  çin Stratejik Planlama K lavuzu   

 vb ilgili mevzuat hükümleri do rultusunda iç ve d  payda lar n kat l m  ile haz rlanan plan, 
Buca Belediyesi web sitesinde  (www.buca.bel.tr)  yay nlanmakta olup kamu oyuyla 
payla lm t r. 
 
 
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara li kin Çal malar n 
Yürütülmesi 
 
           29.06.2009 tarihli “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara li kin 
Yönetmelik” gere i müdürlüklerce olu turulan hizmet standartlar nda, 2014 y l nda herhangi 
bir de i iklik olup olmad  takip edilerek kamu hizmet envanteri tablosu ile kamu hizmet 
standartlar  tablolar  müdürlüklerden gelen bilgiler do rultusunda revize edilmi tir.Revize 
edilen bu tablolar n, hizmeti do rudan sunan müdürlüklerce vatanda lar n kolayca 
görebilece i panolarda ve belediyemiz web sitesinde (www.buca.bel.tr) yay nlanmas  
sa lanm t r. 
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B LG  LEM MÜDÜRLÜ Ü 
 
ODAK 1( KURUMSAL YAPI-B LG  TEKNOLOJ LER ) 
 
Amaç1-Hedef 1 
1.1.1 On-line belediye i lemleri konusunda tan t m çal malar  yapmak:  
E-belediye i lemleri ile ilgili kurumsal internet sitemiz üzerinden belli dönemlerde gerekli 
duyurular yap larak borç ödeme i lemlerinin zaman nda ve h zl  bir ekilde yap lmas  
sa lanmaktad r. Belediyemiz veznelerinde vatanda lar  bilgilendirmek amac yla e-belediye 
i lemlerinin nas l yap lamas  gerekti ini anlatan bro ürlerimiz bulunmakta ve ödeme 
dönemlerinde belediyemiz taraf ndan e-belediyecilik hizmetlerinin sunuldu unu anlatan 
afi ler kurum içi ve kurum d  belli bölgelere as lmaktad r. 
 
Amaç1-Hedef 3 
1.3.1 Personele temel bilgisayar ve Office programlar  e itimleri vermek:  
2011 y l  içerisinde personele verilmi  olan temel ofis uygulamalar  e itimi yeterli bulundu u 
için 2014 y l  içerisinde herhangi bir e itim program  düzenlenmemi tir. Ayr ca 
müdürlü ümüz çal anlar  taraf ndan kurumumuz personeline ofis uygulamalar  için gerekli 
teknik destek verilmektedir.   
 
Amaç1-Hedef 5  
Odak 1(kurumsal yap -bilgi teknolojileri) 
1.5.1 Evrak kay t personellerine program ve mevzuat e itimi vermek. 
Yönetim Bilgi Sistemi, Evrak Kay t Modül sistemiyle ilgili müdürlü ümüz taraf ndan 51 (elli 
bir) personele program kullan m e itimi verilmi tir. Bununla beraber e itime kat lamayan 
personellere ise yerinde birebir e itim verilmi tir. De i en sistem ile  beraber kurumumuz da 
elde yürütülmekte olan kurum içi, kurum d  tüm evrak-kay t i lemleri elektronik ortama 
ta nm t r. Elde tutulmakta olan evrak-kay t defterleri kald r lm t r. Bu sistemle verilerimiz 
bilgisayar ortam nda saklanabilmekte, yetkilendirilmeler do rultusunda  kullan ma 
aç lmaktad r. Kayda al nan evraklardan kurumsal raporlar al nabilmektedir.  

1.5.2 Dijital ve web ortam nda evrak kay t i lemlerini yürütmek :  
E-devlet uygulamalar  do rultusunda Ba bakanl k taraf ndan 2008 y l nda yay nlanan 16 
no’lu genelge ve TSE 13298 standard  incelenerek, kamu kurum ve kurulu lar nca 
olu turulacak Elektronik Belge Yönetim Sistemleri ve ilgili TSE standard n n kurumumuzda 
hayata geçirilmesi için Elektronik Belge Yönetimi Süreç ve Kontrolleri belirlenmi  olup                  
Elektronik Belge Yönetimi Sistemi  ile ilgili gerekli ara t rmalar yap lm t r. Firmalarla 
görü ülüp programlar n n tan t m n  yapmalar  sa lanm t r. Çal malar halen devam etmekte 
olup, 2015 y l  içerisinde sistemin aktif olarak kullan lmas  planlanmaktad r. 
 
Amaç 1-Hedef 6 
1.6.1 Müdürlüklerin htiyaçlar  Do rultusunda Bilgisayar Al mlar n  Gerçekle tirmek: 
2014 y l  içerisinde muhtelif müdürlüklerde kullan lmak üzere devlet malzeme ofisi’nden 29 
adet masaüstü bilgisayar, 29 adet monitör ve 2 adet dizüstü bilgisayar; 25 adet siyah-beyaz 
lazer yaz c , 3 adet renkli lazer yaz c , Buca Belediyesi güzel sanatlar mesleki e itim merkezi 
ve semt evi’nde kullan lmak üzere 30 adet masaüstü bilgisayar ve 30 adet monitör al mlar  
yap lm t r. Ayr ca muhtelif müdürlüklerde kullan lmak üzere 5 adet siyah beyaz lazer yaz c  
ve Mali Hizmetler Müdürlü ü (tahsilat ubesi) ile Emlak ve stimlak Müdürlü ü’nde 
kullan lmak üzere 2 adet çok fonksiyonlu lazer yaz c  al mlar  yap larak ilgili müdürlüklerde 
donan mlar n kurulumlar  gerçekle tirilmi tir. 
 
1.6.2 Yeni Nesil Güvenlik Duvar  (NGFW)  al m :  
Günümüzde internet kullan m  ve güvenlik riskleri her geçen gün de i mektedir. Bu de i im 
do rultusunda klasik firewall cihazlar  kurumlar n güvenli i aç s ndan yeterli olmamaya 
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ba lam t r. Yeni Nesil Güvenlik duvarlar  (NGFW = Next Generation FireWall) üzerinden 
geçen trafi i, Application identification (Uygulama tan ml ), User identification (kullan c  
tan ml ) ve Content identification(içerik tan ml ) temellerine dayal  inceleyip, gerçek bilgi ve 
kontrolü sa layan network cihazlar d r. Bu do rultuda sistemimize yedekli çal acak ekilde 2 
adet güvenlik duvar  cihaz  entegre edilmi tir. 
 
ODAK 1 (KURUMSAL YAPI-MAL  YÖNET M VE KONTROL) 
 
Amaç 1-Hedef 4 

1.4.1 Çe itli fonlar n kullan m  ile proje havuzu olu turmak:  

zmir Kalk nma Ajans  Bilgi Toplumuna Dönü üm ve Bilgi leti im Teknolojileri Mali Destek 

Program  kapsam nda proje haz rlanmas : 

Projenin genel amac ;  Buca’da yenilikçi Bilgi ve leti im Teknolojileri arac l  ile kentin 

eri ilebilirli inin analiz edilmesi, engellilerin sokaktaki dola m n n rahatlat lmas  ve bina 

giri leri, sokak ve caddelerde gerekli tadilatlar n yap larak ba ta engelliler olmak üzere ilçe 

halk n n ya am kalitesinin yükseltilmesidir.  

Projenin içeri i; Proje, Buca ilçesindeki ana cadde, sokak ve bina giri lerinin 360° kameralar 

ile yüksek çözünürlükte, küresel video ve foto raf çekebilen kompakt görüntüleme sistemi ile 

kay t alt na al nmas , belirtilen kay tlar n mevcut imar plan altyap s  ile entegre edilmesi ve 

ilçe genelindeki altyap  unsurlar n n eri ilebilirlik aç s ndan analizi sonras nda Belediye 

taraf ndan gerekli tadilatlar yap larak düzenlenmesini içermektedir. Proje kapsam nda 

engellilerin yo un olarak kulland  Ko uyolu Caddesi pilot uygulama olarak tadile edilecek 

ve ortopedik ve görme engellilerin rahatl kla hareket edebilece i bir cadde haline 

getirilecektir. zmir’de ilk kez geli tirilecek “engelsiz rota” uygulamas  ile engelliler web ve 

mobil cihazlar üzerinden gitmek istedikleri lokasyonu belirleyerek, eri ilebilirlik altyap s  

uygun cadde ve sokaklarda seyahat edebilecek, kar la t klar  güçlükleri vatanda  kat l m 

uygulamas  arac l  ile belediyeye bildirebileceklerdir. Proje orta  Buca Engelliler Derne i 

ve Proje i tirakçisi Buca Rehberlik ve Ara t rma Merkezi ile birlikte ilçedeki kamu kurumlar  

çal anlar na yönelik engelli alg s n n geli mesi ve engelli ve ailelerine ise engellilik haklar  ile 

ilgili bilgilendirmeler yap lacakt r. ZKA proje maliyetine %75 oran nda destek sa layacakt r. 
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

 

 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – B LG TEKNOLOJ LER
Amaç 1 Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin

daha h zl ve verimli kullan lmas n n sa lanmas .
Hedef 1 Kurumumuzca sunulan e belediye hizmetlerini yayg nla t rmak.
Performans
Hedefi

Kurumumuzca sunulan e belediye hizmetlerini yayg nla t rmak.

PERFORMANS GÖSTERGELER 2013
Gerçekle en

2014
Hedef

2014
Gerçekle en

B M Gerçekle tirilen çal ma say s 2

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – B LG TEKNOLOJ LER
Amaç 1 Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek,

teknolojinin daha h zl ve verimli kullan lmas n n sa lanmas .
Hedef 3 Belediye personelinin i verimlili i ve çal ma standartlar n yükseltmek amac ile

bilgisayar e itimlerini sa lamak.
Performans
Hedefi

Belediye personelinin i verimlili i ve çal ma standartlar n yükseltmek amac ile
bilgisayar e itimlerini sa lamak.

PERFORMANS GÖSTERGELER 2013 Gerç. 2014
Hedef

2014
Gerç

B M E itim alacak personel say s Müdürlük
talebine g.

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – B LG TEKNOLOJ LER
Amaç 1 Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin

daha h zl ve verimli kullan lmas n n sa lanmas .
Hedef 5 Kurum baz nda evrak kay t i lemlerinin ( yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda kay t alt na

al narak otomasyonu sa lamak.
Performans
Hedefi

Kurum baz nda evrak kay t i lemlerinin ( yasalar çerçevesinde ) dijital ortamda kay t alt na
al narak otomasyonu sa lamak.

PERFORMANS GÖSTERGELER 2013
Gerçekle en

2014
Hedef

2014
Gerçekle en

B M E itim verilen personel say s 30 10 51
B M Uygulamaya geçen müdürlük say s 27 27

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – B LG TEKNOLOJ LER
Amaç 1 Hizmetlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesi için, yeniliklerin takip edilerek, teknolojinin

daha h zl ve verimli kullan lmas n n sa lanmas .
Hedef 6 Teknolojik altyap y güçlendirmek, veri güvenli ini üst seviyeye ç karmak.
Performans
Hedefi

Teknolojik altyap y güçlendirmek, veri güvenli ini üst seviyeye ç karmak.

PERFORMANS GÖSTERGELER 2013
Gerçekle en

2014
Hedef

2014
Gerç

B M Al nan bilgisayar say s 71 50 61
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Di er Hususlar  
 
Sitenin kullan c  dostu arayüze sahip olmas n  sa lamak  
Sitenin tasar m n n kurumsal kimli e uygun olmas ; proje kapsam nda, idare birimlerinin 
faaliyetlerinin, gelecek planlar n n, projelerinin, hizmet üretim verilerinin ve gündeme ili kin 
bilgi, doküman, görsel ve haberlerin sistemli bir ekilde derlenerek internet ortam nda 
yay nlanmas , yönetimi, kontrolü ve verilerin güncellenmesi hedeflenmi tir. Bu amaçla Buca 
Belediyesi resmi internet sitesi ( http://www.buca.bel.tr ) responsive (mobil cihazlarla uyumlu) 
tasar m ile vatanda lara hizmet vermektedir. Responsive tasar m ile internet sitesi tüm 
tabletlerde ve ak ll  telefonlarda uyumlu ekilde görüntülebilmektedir. 
 
Ba kanl k Randevu Takip Sisteminin Kurulmas  
Ba kanl k Randevu Takip Sistemi, kurum yöneticisinin (Belediye Ba kan ) randevular n n ya 
da gelen randevu taleplerinin sekretarya çal anlar  taraf ndan sisteme eklendi i, yönetici ve 
kurumda çal an yetkili ki iler taraf ndan takibinin yap ld  yaz l md r. Ba kanl k Randevu 
Takip Sistemi ile kuruma gelen bütün ba vurular n elektronik ortamdan yönetilmesi 
sa lanarak; ka t kullan m n n ortadan kald r lmas ,  düzenli bir çal ma ortam  sunulmas , 
veri kay plar n n önlenmesi ve geriye dönük aramalarda istenene h zl  bir ekilde 
ula labilmesi hedeflenmektedir. Ayr ca Ba kanl k Randevu Takip Sistemi ile kurumun ald  
ba vurular n ar ivlenmesi sa lanarak, geriye dönük raporlar al nmas  ve kuruma gelen 
ba vurular  ile ilgili istatiksel bilgilerin elde edilmesi sa lanacakt r. 
 
Sistem odas  izleme ve kontrolünü sa lamak 
Sistem odas  için tehdit olu turabilecek çevresel etkenler (s cakl k, nem, su kaça  vb.) ve 
sistem odas nda bulunan sunucular n 7/24 kesintisiz çal malar n n sa lanmas  aç s ndan 
uzaktan da takip edilmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolay  Sistem Odam zda 1 adet GSM 
Modülü, 1 adet Su Sensörü, 1 adet S cakl k Sensörü ve 1 adet 1-3 Fazl  Gerilim/Frekans 
Sensörü bulunmaktad r. 
 
Sistem odas na yang n söndürme tertibat n  kurmak 
 Olas  bir yang n tehlikesine kar  Sistem Odas nda otomatik yang n alg lama ve HFC227-ea 
(FM 200) gazl  yang n söndürme sistemi kurulmu tur. 

 
Kiosk (Dokunmatik Bilgi Terminalleri)  
Vatanda lar m z n belediye binam za gelmeden bulunduklar  noktalardan çe itli hizmetleri 
almas n  sa lamak için kiosk cihazlar m z ihtiyaç duyulan yerlere ve vatanda lar n s kl kla 
bulunduklar  bölgelere yerle tirilmi tir. Bu cihazlar üzerinden vatanda lar m z belediyemizin 
düzenledi i etkinliklerden ve duyurulardan haberdar olmakta, Buca ile ilgili güncel haberleri 
görüntüleyebilmekte, ayr ca Kent Rehberi ve Navigasyon hizmetlerinden 
faydalanabilmektedirler. 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – Mali Yönetim ve Kontrol
Amaç 1 Belediyemizin Mali Yap s n n Güçlendirilmesi
Hedef 4 Alternatif Proje Kaynaklar Üretmek
Performans
Hedefi

Alternatif Proje Kaynaklar Üretmek

PERFORMANS GÖSTERGELER 2013
Gerçekle en

2014
Hedef

2014
Gerç

B M Üretilecek proje say s 1 1 1
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Numaratör (S ramatik) 
Belediyemiz vatanda lar m z n ödeme i lemlerini daha h zl  ve düzenli bir ekilde 
yapabilmelerini sa lamak amac  elektronik s ra sistemine geçi  yapm t r. 

leti im Hizmetlerinin Sa lanmas  
Kurumumuzda kullan lmakta olan internet eri imi, ses hizmeti ve SMS hizmetlerinin teknik 
artnameleri ve al m i lemleri ve fatura ödeme i lemleri müdürlü ümüz taraf ndan 

gerçekle tirilmektedir. 
 
Bak m Anla malar n n Yenilenmesi 
 Kurumumuzda muhtelif müdürlüklerde kullan lmakta olan mevzuat ve içtihat program , ça r  
merkezi yaz l m , için kanun ve yönetmelikler do rultusunda teknik artnameleri ve uygulama 
alanlar  yeniden de erlendirilerek bak m anla malar  yenilenmi tir. 
 
Yaz l mlar n ve Paket Programlar n Al nmas  
Kurumumuzda teknik müdürlüklerde kullan lmakta olan iki boyutlu ve üç boyutlu çizim ve 
tasar m programlar n n lisans al m i lemleri ve ilgili müdürlüklerde kurulumlar  müdürlü ümüz 
taraf ndan gerçekle tirilmekte ve yaz l m talepleri de erlendirilerek yeni lisans al mlar  
yap lmaktad r.     
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ÇEVRE KORUMA VE  KONTROL MÜDÜRLÜ Ü 
 
Odak 4 (Çevre Yönetimi ve Sa l k) 
 
Amaç 2 –Hedef 1 
 
2.1.1 Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçl ; bro ür, afi  gibi malzemeler haz rlamak, 
asmak, da tmak   
Bitkisel at k ya lar n hanelerden toplanmas  için gerekli sistemi kurmak ve  halk  bu konuda 
bilinçlendirmek üzere Belediyemiz meclis salonunda Buca lçesi muhtarlar , belediye meclis 
üyeleri ve vatanda lara at k ya larla ,geri dönü üm ve at k pillerle ilgili tan t m toplant s  
yap lm t r. 
Afi  ve bro ürlerle ve web sitemizde yap lan duyurularla halk n bu konuda bilinçlendirilmesi 
sa lanm ,anla mal  oldu umuz Deha firmas  taraf ndan 19500 kg at k ya  toplanm t r.  
'Daha temiz bir Buca için' etkinli i kapsam nda 7/8/2014 tarihinde Buca Belediyesi Çevre 
Müdürlü ü, at k ya n tehlikelerine duyarl l k yaratmak için Forbes Sevgi Yolu’nda proje 
orta  firma olan Deha Biodizel ile etkinlik gerçekle tirilmi . (Anla ma yap lan firmalarca 
bro ür ve afi  haz rlanm  ve duyurular  yap lm t r. 
 
2.1.2  Medya arac l  ile projenin gündemde kalmas n  sa lamak 
Yaz l  bas nda bitkisel at k ya lar n toplanmas yla ile ilgili sözle me yap lan lisansl  firmalarla 
haber yap ld .Web sitemizde yap lan çal malar duyuruldu.  
 
Amaç 2-Hedef 2 
2.2.1 Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçl ; bro ür, afi  gibi malzemeler haz rlamak, 
asmak, da tmak: Evsel at klar  kayna nda ayr t rarak, toplamak üzere gerekli çal malar  
yapmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek üzere Belediyemiz Meclis salonunda Buca ilçesi 
muhtarlar , belediye meclis üyeleri ve vatanda lara at k ya larla ,geri dönü üm ve at k pillerle 
ilgili tan t m toplant s  yap lm t r. 
'Levent Piri tina' dan Esnafa Mektup' etkinli i; 23/12/2014 tarihinde Buca Belediyesi, Çevre 
Koruma ve Ambalaj At klar  De erlendirme Vakf  (ÇEVKO) ve Muzaffer P narba  cam 
at klar  toplama firmas  ortakl nda imzalanan protokol do rultusunda vatanda lar n yan  
s ra e lence mekanlar  ile kafeteryalar da biriken cam at klar , 22.00 ile 04.00 saatleri 
aras nda toplayarak geri dönü üme kazand r lmas  için Müdürlü ümüz, Zab ta Müdürlü ü ve 
Çevkodan bir görevli ile saha çal ma yap ld  lçemiz s n rlar  içerisinde yer alan e lence 
mekanlar  ve kafeteryalarda, gün boyu olu an cam at klar n toplanmas  ve geri dönü üme 
kazand r lmas  için esnaf tek tek dola larak Buca Belediye Ba kan m z Levent Piri tina’n n 
cam i elerin geri dönü ümü ile ilgili bilgilerin yer ald  mektup esnafa verildi. Bu kapsamda 
15000 adet bro ür 50 adet afi  bast r l p da t m  yap lm t r.Bu duyurularla halk m z n 
duyarl l  artm  bu konudaki çal malara destek vermi lerdir. 
 
Amaç 2-Hedef 3 
2.3.1 Bilinçlendirme ve bilgilendirme amaçl ; bro ür, afi  gibi malzemeler haz rlamak, 
asmak, da tmak: 
Tehlikeli at klar  di er at klardan ayr  toplamak üzere gerekli sistemi kurmak, halk  bu konuda 
bilinçlendirmek amac yla at k pillerin toplanmas n n duyurulmas , bilinçlendirme çal malar  
kapsam nda çevre bilincine yönelik bilgilendirici ve uyar c  amaçl  bro ür da t lmas  afi  
as lmas  ile halk n duyarl  olmas  sa lanmaktad r. Önceki y llarda yapt m z afi  ve bro ürler 
kullan lm t r.  
 
2.3.2 Belirtilen gün ve saatlerde pil toplama kutular n n toplanmas n  sa lamak. 
Kamu Kurum ve Kurulu lar, Eczaneler, Camiler, Al veri  Merkezlerine yerle tirmi  
oldu umuz At k Pil Toplama Kutular  doldu unda veya vatanda lar m z n biriktirmi  oldu u 
At k Piller ile ilgili Müdürlü ümüze bilgi verildi inde, mesai saati içinde söz konusu At k Piller, 
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At k Pil Toplama Arac m zla yerinden al nmakta ve antiyemizdeki at k pil                  
deposuna götürülmektedir. 2014 y l nda ilçemizden 940 kg at k pil toplanm t r. 
 
2.3.3 Medya arac l  ile projenin gündemde kalmas n  sa lamak 
Web sitemizden projenin duyurulmas  sa land . 
 
 
Amaç 3-Hedef 1 

3.1.1 Koordinasyon toplant lar  düzenlemek 

Buca halk n n çevre konusunda daha duyarl  ve kat l mc  olmas  yönünde çe itli 
koordinasyon toplant lar  düzenlenmi tir. 

30 May s 2014 tarihinde Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere, Buca Belediyesi 
Ba kan Yard mc s  Beril Özalp, Buca Belediyesi Çevre Komisyonu Ba kan  Mahir Akba  ve 
Çevre Komisyonu Üyesi Sabriye Özdemir, Buca Muhtarlar Derne i Ba kan  E fak Yurdanur 
ve muhtarlar kat ld . Bitkisel at k ya lar, ambalaj at klar , kat  ve s v  at klar n do aya verdi i 
zararlardan söz etti. Buca’da çevre bilinci olu turulmas  ve kat  ve s v  at klar n geri 
dönü üme kazand r lmas  için hep birlikte çal malar  gerekti ini ve bunun için ilk olarak 
Bucal  muhtarlarla bir araya gelinmi tir.  

5 Haziran 2014 tarihinde Belediye Meclis salonunda personel e itimi verildi. E itim 
Müdürümüz taraf ndan verilmi  olup at klar n kayna nda ayr t r lmas , çevre bilincinin 
olu turulmas , geri dönü üm konular  hakk nda bilgilendirme yap lm t r.  

19 Ekim 2014 tarihinde mam ve Cami görevlilerine e itim verildi.Buca’da görev yapan din 
adamlar na çevre ve at klar konulu seminer düzenledi. Çevre Koruma Müdürü Turgut 
Üzüm’ün konu mac l n  yapt  seminerde din görevlilerinden vaazlar nda ve sohbetlerinde 
cemaatte çevre duyarl l n n anlat lmas  konusunda yard m istedi. 

Buca Müftülü ü binas nda gerçekle en seminerde din görevlileri ile bir araya gelen Turgut 
Üzüm, kat  ve s v  at klar n do aya verdi i zararlar ve geri dönü üm konulu sunum yapt . 
Üzüm, Buca’da çevre bilinci olu turulmas  ve kat  ve s v  at klar n geri dönü üme 
kazand r lmas  için hep birlikte çal malar  gerekti ini belirtti.  

 

 
2014 Y l nda Koordinasyon Toplant lar  Yap ld  
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3.1.3  Dünya Çevre Haftas  kapsam nda gönüllü ö rencilerle ve S.T.K.larla birlikte 
günün anlam ve  önemine  yönelik etkinlikler düzenlenmek 

 5-12 Haziran 2013 Dünya Çevre Haftas  kapsam nda Belediye Hizmet binam z önünde 
anla mal  oldu umuz firmalarla ,çe itli çevre örgütleri ve Buca köyleri organik üreticilerle 
Çevre bilincini vatanda a ,çocuklara duyurmak amac yla tüm gün süren etkinlikler yap ld .  

 

Çevre Haftas  Etkinlikleri                                   Dünya Çevre Günü Kutland  
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 
 
STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
Amaç 2 Çevrenin korunmas  ve at klar n ekonomiye kazand r lmas  amac yla; 

evsel kat  at klar n ve bitkisel ya lar n kayna nda ayr t r larak 
toplanmas  için vatanda lar n bilinçlendirilmesi ve gerekli 
uygulamalar n yap lmas . 

Hedef 1 Bitkisel at k ya lar n hanelerden toplanmas  için gerekli sistemi 
kurmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek.

Performans 
Hedefi 

Bitkisel at k ya lar n hanelerden toplanmas  için gerekli sistemi 
kurmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek.

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014            
Hedef 

2014          
Gerçekle en

ÇKKM Bro ür ve afi  say s   - 2500 Br  
30 Afi  

2500 Bro ür 
30 Afi  

ÇKKM Projenin görsel/yaz l  bas nda 
yer almas  

 2 kez  yerel 
ve ulusal 

En az 2 
kez 

2 

 
STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
Amaç 2 Çevrenin korunmas  ve at klar n ekonomiye kazand r lmas  amac yla; 

evsel kat  at klar n ve bitkisel ya lar n kayna nda ayr t r larak 
toplanmas  için vatanda lar n bilinçlendirilmesi ve gerekli 
uygulamalar n yap lmas . 

Hedef 2 Evsel at klar  kayna nda ayr t rarak toplamak üzere gerekli 
çal malar  yapmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek. 

Performans 
Hedefi 

Evsel at klar  kayna nda ayr t rarak toplamak üzere gerekli 
çal malar  yapmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en 

2014            
Hedef 

2014          
Gerçekle en 

ÇKKM Bro ür ve afi  say s   10000 adet 
bro ür 

15.000 
Bro ür, 50 
Afi  

15.000 
Bro ür 
50 Afi  
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STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
Amaç 2 Çevrenin korunmas  ve at klar n ekonomiye kazand r lmas  amac yla; 

evsel kat  at klar n ve bitkisel ya lar n kayna nda ayr t r larak 
toplanmas  için vatanda lar n bilinçlendirilmesi ve gerekli 
uygulamalar n yap lmas . 

Hedef 3 Tehlikeli at klar  di er at klardan ayr  toplamak üzere gerekli sistemi 
kurmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek.  

Performans 
Hedefi 

Tehlikeli at klar  di er at klardan ayr  toplamak üzere gerekli sistemi 
kurmak, halk  bu konuda bilinçlendirmek.  

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014             
Hedef

2014          
Gerçekle en

ÇKKM Bro ür ve afi  say s   - 2500 
Bro ür 
30 Afi  

- 

ÇKKM Projenin görsel/yaz l  
bas nda yer almas  

- En az 2 
kez  yerel 
ve ulusal 
bas nda 

2 

 
 
 
STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
Amaç 3 Sa l kl  bir kent için sa l  tehdit eden unsurlar n ortadan kald r lmas  

ve bireylerin bilinçlendirilmesi. 
Hedef 1 Buca halk n n çevre konusunda daha duyarl  ve kat l mc  olmas  

yönünde; e itimler, kampanyalar ve etkinlikler düzenlemek. 
Performans 
Hedefi 

Buca halk n n çevre konusunda daha duyarl  ve kat l mc  olmas  
yönünde etkinlik düzenlemek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014              
Hedef 

2014          
Gerçekle en 

ÇKKM Koordinasyon toplant  
say s  

4 kez 1 kez 3 

ÇKKM Düzenlenen etkinlik say s  4 kez 1 
kez(çevre 
haftas nda) 

3 

ÇKKM Düzenleme yap lan balkon 
ve bahçe say s  

           - - - 

 
 
STRATEJ K ODAK 4 : KENT V ZYONU 
Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe 

yap lmas . 
Hedef 4 Buca’da organik tar m  geli tirmek. 
Performans 
Hedefi 

Buca’da organik tar m  geli tirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en 

2014         
Hedef 

2014          
Gerçekle en

ÇKKM Gerçekle en e itim ve 
seminer say s

- - - 

ÇKKM Kurulan pazar say s  1 adet - - 
 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
-Organik tar m uygulamalar  ve balkon/bahçe düzenlemeleri gerçekle tirilmemi tir 
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DESTEK H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 

2014 y l nda 4734 say l  kamu ihale kanununa istinaden belediyemize ba l  tüm 
müdürlüklerimizin ihtiyaçlar  mevcut bütçe imkânlar  içinde gerçekle tirilmi tir.  

 Belediyemiz birimlerinde kullan lmak üzere toner ve kartu , temizlik malzemesi, büro 
mobilyas , k rtasiye ve demirba  malzemeleri al mlar  gerçekle tirilmi tir.  

Belediyemiz i çilerine toplu sözle mede hak ettikleri ‘’giyim ve koruyucu e ya 
yard m ’’ maddesine istinaden giyim ve koruyucu e ya al m  gerçekle tirilmi tir. 

Kültür ve sosyal i ler müdürlü üne ba l  Gediz Kültür Merkezinde kullan lmak üzere 
12 kalem büro mobilyas , çocuk oyun gruplar  ve k rtasiye malzemeleri al nm t r. 

Belediye hizmet binas  d  cephe temizli i yapt r lm t r. 

Santral odas  için abone kart  ve i lemci al m  (Çevre Koruma Müdürlü ü ve santral 
odas  için) yap lm t r. 

Belediyemiz hizmet binas n n temizli inde kullan lmak üzere iticili zemin otomat  
(elektrikli) al m  yap lm t r. 

Belediyemiz zab ta memuru ve koruma güvenlik görevlilerinin yazl k-k l k giyim 
istihkak  al m  yap lm t r. 

Belediye hizmet binas  ön cephede kullan lmak üzere led kl  tabela al m  
yap lm t r. 

Buca Belediyesi taziye hizmetlerinde kullan lmak üzere taziye çad r , 1500 adet 
sandalye ve 500 adet masa al m  yap lm t r. 

Buca ilçe s n rlar  içerisinde kullan lmak üzere 7 noktada engelli arac  arj istasyonu 
koruna  al m  gerçekle tirilmi tir. 

Yar  olimpik yüzme havuzunda dereceye giren çocuklara verilmek üzere penye ti ört, 
ort tak m  ve krom madalya al m  yap lm t r. 

Sosyal yard m i leri müdürlü ünün 5393 say l  yasan n 14/b maddesine istinaden 
Buca Süleyman Alkan Ortaokulunun konferans salonu koltuklar n n bak m ve onar mlar  
yapt r lm t r. 

Kültür ve Sosyal ler Müdürlü üne ba l  Engelliler Park  E itim Merkezinde 
kullan lmak üzere içme suyu cihaz  al m  ve montaj  yapt r lm t r. 

Okul öncesi bak m ve e itim merkezi k rtasiye malzemeleri al m  yap lm t r. 

Gölet tesislerindeki mescitte kullan lmak üzere cami hal s  al m  yap lm t r. 

2013/156910 .K.N.’lu Fen leri Müdürlü ü hizmet al m personeli olarak görev yapan 
k l k i  ayakkab s  ve i  k yafeti ile ya murluk ve çizme al m  yap lm t r. 
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Özel Kalem Müdürlü ünce 5393 say l  Belediye Kanunu’nun 14/b maddesine 
istinaden Buca Spor Gençlik Geli tirme Derne i'ne verilmek üzere muhtelif g da maddesi 
al m  yap lm t r. 

Müdürlü ümüz 2014 y l nda kdv hariç do rudan temin ile a a da belirtilen    
müdürlüklerimize mal ve hizmet al mlar n  gerçekle tirmi tir 

Genel Toplam (KDV HAR Ç) :                                             1.973.513,87  .-TL 
 

Belediyemiz birimlerinin talepleri do rultusunda, 5018 say l  kanunun 35. maddesine 
istinaden ön ödeme (avans) ile kdv dahil 98.683,19- TL acil al m gerçekle tirilmi tir. 

 Belediyemiz birimlerinin 2014 y l  mal ve hizmet al m  ile ilgili ihalelerde 4734 say l  
kamu ihale kanunu ve 4735 say l  kamu ihale sözle meleri kanunu çerçevesinde ihale 
dosyalar n n haz rlanmas , ihale ilanlar n  verilmesi, ihaleye ç k lmas nda, ihale komisyon 
i lemleri, tebligatlar ve sonuçlanan ihalelerin sözle melerinin yap lmas nda müdürlü ümüzce 
destek hizmeti verilmi tir. 

 hale büromuzca 4734 say l  ihale kanunu ve 4735 say l  kamu ihale sözle meleri 
gere i, Destek Hizmetleri Müdürlü ünün, Buca Belediye Ba kanl  ve ba l  birimlerinin 

 
MÜDÜRLÜKLER HARCAMA TOPLAMI 

 
ULA IM H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü .......... .-TL 
ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 2.460,00 .-TL 
NSAN KAY.VE E T.MÜDÜRLÜ Ü 36.000,00 .-TL 

RUHSAT VE DENET M MÜDÜRLÜ Ü …….. .-TL 
FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 17.860,50 .-TL 
TEFT  KURULU MÜDÜRLÜ Ü …….. .-TL 
MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü …….. .-TL 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü 1.604,00 .-TL 
ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü 2.690,00 .-TL 
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü 18.605,00 .-TL 
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜ Ü …….. .-TL 
EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü …….. .-TL 
YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü 24.661,64 .-TL 
HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü …….. .-TL 
SA LIK LER  MÜDÜRLÜ Ü 12.276,65 .-TL 
STRATEJ  GEL T RME MÜDÜRLÜ Ü 5.600,00 .-TL 
MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 30.222,50 .-TL 

LETME MÜDÜRLÜ Ü 8.017,00 .-TL 
KÜLTÜR VE SOSYAL LER MÜDÜRLÜ Ü 158.110,14 .-TL 
B LG  LEM MÜDÜRLÜ Ü 1.505,00 .-TL 
VETER NER LER  MÜDÜRLÜ Ü 149.044,05 .-TL 
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜ Ü 5.400,00 .-TL 
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜ Ü 461.554,85 .-TL 
SOSYAL YARDIM LER  MÜDÜRLÜ Ü 114.991,13 .-TL 
BASIN YAY.VE HALK. L .MÜDÜRLÜ Ü 70.064,00 .-TL 
TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 113.303,10 .-TL 
DESTEK H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 739.544,31 .-TL 
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oldu u hizmet yerlerinde, çay ocaklar nda çal acak, büro ve tuvalet temizli i i lerinin 
yap lmas  hizmet al m i i, Buca Belediye Ba kanl  ve ba l  birimleri ile aç k, kapal  bina ve 
tesislerinde çal t r lmak üzere silahs z özel güvenlik hizmet al m i i, insan kaynaklar  ve 
e itim müdürlü ünün Buca Belediyesinin hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili, müdürlükler 
bünyesinde de erlendirilmek üzere kontrol, tetkik, bak m, onar m, bilgisayar ve büro hizmet 
al m i i, Ula m Hizmetleri Müdürlü ünün 2 kalem petrol ürünü mal al m , Sosyal Yard m 

leri Müdürlü ünün ramazan ay  iftar ve sahur yeme i verilmesi i i,  kurban bayram  öncesi, 
ihtiyaç sahibi ailelere da t lmak üzere, 3000 adet erzak paketi al m i i, Park ve Bahçeler 
Müdürlü ünün kauçuk kaplama yap lmas  i i, muhtelif parklar n yap m i i ve oyun setleri mal 
al m , Temizlik leri Müdürlü ünün çöp toplama ve temizlik yap lmas  al m ihaleleri 
gerçekle tirilmi tir. 
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EMLAK VE ST MLÂK MÜDÜRLÜ Ü 
Odak 2 ( mar ve ehircilik ) 
Amaç 2- Hedef 4 
2.4.1. 2010-2014 mar program nda yer alan ta nmazlara ili kin yap lm  mevcut 
durum tespitleri sonucunda öncelikli olarak kamula t r lmas  gereken ta nmazlar  
belirlemek ve kamula t rma i lemleri yapmak.  
Öncelikli olarak kamula t rmas  gereken 10 adet ta nmaz n kamula t rma i lemleri 
yap lm t r.  
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

-2014  y l  için hedeflenen 15 adet ta nmaz n 10 adetinin stimlak  yap lm  olup, 5 
adetinin istimlak  2942 say l  yasan n 3. maddesinin son paragraf  gere i, yeterli ödenek 
temin edilemedi inden yap lamam t r. 2015 y l nda, müdürlü ümüze bu amaçla aç lan 
bütçenin kullan labilmesi halinde hedeflenen kamula t rmalar yap lacakt r.  

-Arsa: 3194 say l  kanun, 2981 say l  ve 4916 say l  yasa hükümlerince sat  sonuçlanan 
ta nmazlar dü üldükten sonra, Hisseli ve Müstakil olmak üzere 1150 adet ta nmaz 
kalm t r.  
 
-Buca lçesi kapsam nda Ekonomik, Sosyal, Kültürel ve Rekreaktif Projelerin uygulanmas  
a amas nda, program d  kamula t rma i lemlerini yapmak.  
Program d  kamula t rma yap lmam t r.  

STRATEJ K ODAK 2 : MAR VE EH RC L K 
Amaç 2 Kentsel ya am kalitesi artm bir ilçe yarat lmas
Hedef 4 Buca lçe s n rlar n kapsayan mar Planlar nda Kamuya terk edilmesi gereken alanlar

kamuya kazand rmak ve kullan m amac na uygun düzenleme yap lmas n sa lamak. 
Performans
Hedefi 

Buca lçe s n rlar n kapsayan mar Planlar nda Kamuya terk edilmesi gereken alanlar
kamuya kazand rmak ve kullan m amac na uygun düzenleme yap lmas n sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013
Gerçekle en 

2014
Hedef 

2014
Gerçekle en

E M Kamula t rma yap lacak ta nmaz adedi  15 
 

10 

STRATEJ K ODAK 4: KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap

hizmetlerini, imar planlar na ba l kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme anlay yla
yürüterek, sa l kl ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 2 mar planlar tamamlanm ve yap la man n ba lam oldu u bölgelerde henüz aç lmam
olan yollar n aç lmas n sa lamak. 

Performans
Hedefi 

mar planlar tamamlanm ve yap la man n ba lam oldu u bölgelerde henüz aç lmam
olan yollar n aç lmas n sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013
Gerçekle en 

2014
Hedef 

2014
Gerçekle en 

E M Gerçekle tirilen kamula t rma say s  6  
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ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü 

Odak 2( mar ve ehircilik) 

Amaç 2-Hedef 3 

2.3.1 dare mahkemelerince verilen imar uygulamalar n n iptaline ili kin kararlar 
kar s nda idaremizce bu iptal kararlar  icaplar  uyar nca ve yasal prosedürler 
çerçevesinde mahkeme kararlar n n uygulanmas n  sa lamak/sa latmak. 

Mahkeme Karar  ile iptal edilen Geriye Dönü  Planlar ; 

16 nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lemler devam ediyor. 

30 nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.                              
Tapu Müdürlü ünce tescil edildi. 

577 nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi. Tapu 
Müdürlü ünce tescil edildi 

196/2 nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi. Tapu 
Müdürlü üne tescil onay na gönderildi. 

504 nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi. Tapu 
Müdürlü ünce tescil edildi 

640  nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi. Tapu 
Müdürlü ünce tescil edildi 

215 nolu Parselasyon Plan  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi. Tapu 
Müdürlü üne tescil onay na gönderildi. 

 

Mahkeme Karar  ile iptal edilen Islah Düzeltme Planlar ; 

40686 ada 12,13 parsel Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 

45154 ada 1 parsel Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 

45030 ada 2,4,6,7,8,12,13,15 
parseller 

Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 

41439 ada 12,13 parseller Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 

45080 ada 9 parsel Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi. 
Tapu Tescil onay na gönderildi. 

7759 ada 16,22 parsel Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 

45031 ada 6,8 parseller Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 

45151/14,45152/1,45153/19  Mahkeme karar  gere i i lem tesis edildi.Tescil oldu. 
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2.3.2 Talebe ba l  parselasyon planlar n n yap lmas : 

              Vatanda  talepleri do rultusunda kanun ve yönetmeliklere uygun ekilde 
parselasyon planlar  yap lm t r. 

Performans Sonuçlar  Tablosu 
 

 
 

 
Di er Hususlar 

Seçilen düzenleme sahalar n n yasa ve yönetmelikler do rultusunda imar 
uygulamalar n n yap lmas  ile ilgili yap lan uygulamalar a a da belirtilmi tir. 

— Düzenleme Sahas , Parselasyon Plan  

—Mevzuata, uygulama imar plan  ve plan notlar na uygun yap la maya temel olu turmak ve 
kamu hizmet ve tesis alanlar n n kamu eline geçi ini sa lamak amac  ile haz rlanan, kesin 
parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil i lemlerinde esas al nan arazi ve arsa 

STRATEJ K ODAK 2 : MAR VE EH RC L K 
Amaç 2 Kentsel ya am kalitesi artm  bir ilçe yarat lmas . 
Hedef 3 Mahkeme kararlar  ile iptal edilen mar Uygulamalar n  Mahkeme Kararlar  

do rultusunda uygulamak.  
Performans 
Hedefi 

Mahkeme kararlar  ile iptal edilen mar Uygulamalar n  Mahkeme Kararlar  
do rultusunda uygulamak.  

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerçekle en 2014                     
Hedef 

2014          
Gerçekle en

EPM ptal edilen parselasyon 
planlar n n yarg  kararlar na 
uygunlu u 

215 nolu tescili bekliyor     
16 nolu tescili bekliyor 
30  nolu tescili bekliyor 
577  nolu tescili bekliyor 
196/2  nolu tescili 
bekliyor  
504  nolu tescili bekliyor 
640  nolu tescili bekliyor 

215, 356 ve 16 
nolu planlar n 
yarg  kararlar na 
uygunlu u 
sa lanacakt r . 

215 nolu 
plan n yarg  
karar  gere i 
i lemi yap ld . 
16 ve 356 
nolu planlar n 
i lemleri 
devam 
etmektedir. 

EPM Parselasyon planlar n n 
say s  

- 10 adet 30 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  

hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme 
anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 1 Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz olmas  
dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir Büyük ehir 
Belediye Ba kanl na sunmak. 

Performans 
Hedefi 

Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz olmas  
dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir Büyük ehir 
Belediye Ba kanl na sunmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014                
Hedef 

2014          
Gerç 

PPM/EPM/F M Büyük ehir belediyesine sunulan öneri 
say s  

2 1 -- 
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düzenleme i lemini gösteren pland r. 3194 say l  mar Kanununun 18. maddesine tabi olarak 
seçilen düzenleme sahas  ve parselasyon planlar   gelen talebe kar l k, 2014 y l  için toplam  
9 adet düzenleme sahas  ve 30 adet parselasyon planl  olmak üzere toplamda 39 adet 
dosya Encümen Karar yla gerçekle tirilmi tir. 

— Yola Terk, yoldan ihdas, fraz, Tevhit, S n r Düzeltmesi, Tashih, rtifak Hakk  

3194 Say l  mar Kanunu’nun 16. maddesine tabi i lemler; Uygulama mar Plan na göre, imar 
hatt  te ekkülü için imar durumu belgelerinde yola terki ve yoldan ihdas  bulunan parsellere 
uygulanan i lem ile bu kapsamda birle tirme ve ay rma i lemi yap larak olu an parsellere 
uygulanan i lemdir. 3194 say l  mar Kanununun 16.  maddesine tabi i lemler 2014 y l  için 
toplam 440 adet  dosya  olup, Encümen Karar yla gerçekle tirilmi tir.  

—Tus ( Teknik Uygulama Sorumlulu u ) 

Üzerine bina yap lacak parsellerin imar durumu belgelerine göre mimari projelerinin 
haz rlanmas na altl k te kil eden ve serbest çal an harita mühendisince haz rlanan, yeni 
yap lacak binalar n kitle ebatlar n , çekme mesafelerini, kotlar n  ve yol geni liklerini belirten 
yap  yeri uygulama ve kot krokilerinden olu an i lemli dosyad r. Tus ( teknik uygulama 
sorumlulu u ) olarak i lem niteli i 2014 y l  için 1085 adet gerçekle tirilmi tir. 

—Numarataj Belgesi :  

31/07/2006 tarih ve 26245 say l  resmi gazetede yay nlanarak yürürlü e giren adres ve 
numaralamaya ili kin yönetmeli e göre Buca Belediyesi s n rlar  içerisinde bulunan bina, 
i yeri, arsa vb. tüm yerlere talep üzerine verilen belgedir. lem niteli i 2014 y l  için  
Numarataj Belgesi 1720 adet düzenlenmi tir. 
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FEN LER  MÜDÜRLÜ Ü 
 
ODAK-2: MAR VE EH RC L K 
 
Amaç 2 Hedef 5 
 
2.5.1 lçe s n rlar  içerisinde tespitleri yap lm  olan, ruhsats z, izinsiz yap lar n 
yürürlükteki mar Planlar  ve mevzuat do rultusunda de erlendirilmesini yaparak, al nan 
y k m kararlar n  uygulamak 
 
Hedef do rultusunda a a da listesi verilen y k mlar; daremiz imkânlar  dâhilinde yada yap  
sahibi taraf ndan gerçekle tirilmesi sa lanarak, Buca’n n imar  temiz bir ilçe olmas  yönünde 
çal malar yap lmaktad r.  

 
 

NO ADRES YAPININ DURUMU 

1 Menderes Cad. No:67/A Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lmakta olan 2x3 m 
ebad nda galvaniz sactan oda yap l  konumda in aat. 

2 stiklal Cad.No.3 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, binan n üzerine 2x3 m. 
ebatlar nda baz istasyonu kulübesi ve 2 adet baz istasyonu 
yap lm  konumda 

3 
Ahmet Piri tina Cad.No.58 
kar s  

Kaçak olarak 4,80mx8 m. ebatlar nda baraka yap lm  
konumda 

4 313 Sokak No:32/A Zemin kattaki i yerinin yan bahçeye ilave yapmas  

5 302/1 Sokak No:18 6076 ada 30 parselin arka bahçe duvar  (9.20 m x 0.50 m) 31 
parsele tecavüzlüdür. 

6 302/1 Sokak No:10-14 
6076 ada 28 parselin arka bahçe duvar  (9.20 mx0.50 m) 31 
no’lu parsele tecavüzlüdür. 

7 
G.Osman Pa a 
Cad.No.215 D.1 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, 1 nolu dairede arka 
balkon PVC do rama ile kapat lm +çat ya 2,50x2 m. 
ebatlar nda mü temilat yap l  konumda 

8 
G.Osman Pa a 
Cad.No.215 D.2 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, 2 nolu dairede arka 
balkon PVC do rama ile kapat lm +çat ya 2,50x2 m. 
ebatlar nda mü temilat yap l  konumda 

9 
G.Osman Pa a 
Cad.No.215 D.3 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, 3 nolu dairede arka 
balkon PVC do rama ile kapat lm +çat ya 2,50x2 m. 
ebatlar nda mü temilat yap l  konumda 

10 222/10 Sokak No:28 Kaçak olarak yap lmakta olan zemin kat 3 adet i  yeri + 1 kat 
konut iskân + 2.kat tüm kolonlar dikili konumda 100 m2 in aat 

11 201 Sokak No:25 202/7 Sokak üzerinde ~7 m bahçe duvar  yap l  konumda iken. 

12 
Ahmet Piri tina Cad. 
No:64 

Ruhsats z kaçak olarak yap lan, Zemin Kat i yeri + 1.kat konut 
iskan yakla k  9x10,8 mt + 2.kat'a yakla k 10,8 x 3 mt 
ebatlar nda üzeri saç kapl  yan duvarlar  örülü kaba çekme kat 
yap l  konumdaki yap  

13 202/6 Sokak No:19 

Ruhsats z kaçak olarak yap lmakta olan, Bodrum kat 10m2 
kömürlük + zemin kat + 1.kat konut iskan + 2.kat iç ve d  
duvarlar  örülmü  üzeri saç ile kapl  kaba in aat 12 x 9 m. 
konumda in aat 

14 
Mehmet Akif Cad. No:43-
45 

Zemin kat i yeri ön cephesine 2x18,80 m. ebatlar nda ayaks z 
sundurma yap l  konumda 
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15 
Adnan Kahveci Cad. 
No:108 D.L 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, Bodrum katta bulunan 
daireye ait arka balkon büyütülerek 2.50 x 8 m. yap lm  
konumda ve yan bahçe giri  k sm nda demir profilden kap  
yap lm  konumda olan in aat 

16 304 Sokak No:11 D.1 
Kaçak olarak yap lmakta olan zemin kat D.1 mimari projesinde 
ön bahçe otopark alan  olarak görünen yere 1 x 6.50 m 
ebad nda balkon yap lm  konumda in aat 

17 347 Sokak No:137/1A 

Bina zemin kat i yeri ön ve yan bahçede parsel s n rlar  
boyunca demir ayaklar üzerine P.V.C malzemeden sundurma 
yap lm t r. Yakla k 7x3.50 ve 16x3.00 metre ebatlar nda. Bina 
ön cephesine ayr ca 5x2.00 m. ebatlar nda cam bölme ve 
tezgah yap l  konumunda. 

18 1254 Sokak No:1 D.L 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, 1 nolu daire balkon ve 
mutfak ara duvar  kald r larak mutfa a dahil edilmi  yakla k 10 
m2 yap l  k s mlar  

19 1320 Sokak No:8 D.4 
Kaçak olarak yap lan, zemin kat 4 nolu daire balkon k sm  
büyütülmü  ve ara duvar kald r larak daireye dahil edilmi  15 
ebad nda yap  

20 
Fevzi Çakmak Cad. 
No:156 

Ruhsats z kaçak olarak yap lan Zemin kat + 1. kat (12.00X6.00 
m ) konumundaki yap . 

21 1320 Sokak No:8 D.3 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, Zemin kat 3 nolu daire 
balkon ara duvar  kald r lm  ve balkon ara k sm  büyütülmü  
konumda ki (15,00 m2) yap  

22 677/5 Sokak No:51 ~5,00 x 7,00 m ebatlar nda betonarme mü temilat + ~6,00 m x 
8,00 m ebatlar nda y ma konut iskan 

23 677/5 Sokak No:53 
~4,00 mt x 6,00 mt. Ebatlar nda y ma konut + ~2,00 mt x 3,00 
mt Mü temilat + ~5,00 mt x 9,00 mt ebatlar nda kaba in aat 
depo konumunda kaçak yap  

24 2335 Sok. No:1 Kaynaklar (20x18) m ebatl  profil sundurmadan yap lan hayvan dam  ve 
(8x5) m ebatl  2 katl  profil sactan yap lm  idari bina. 

25 677/5 Sokak No:53/2 

~3,00 mt x 6,00 mt ebatlar nda zemin + 1.kat y ma yap  + 
~4,00 mt x 5,00 mt. Ebatlar nda zemin + 1. kat y ma yap  + 
~5,00 mt x 6,50 mt. Ebatlar nda y ma yap  tek katl  
konumunda kaçak yap  

26 629/7 Sokak No: 3 
Ruhsats z kaçak olarak yap lmakta olan 15.80 m. x8,50m. 135 
m² ebad nda üzeri saç kapl  eternet ile sundurma yap lm  olan 
i yeri konumunda yap l  in aat n 

27  313 Sokak No:10 
~2,00 mt x 3,00 mt ebatlar nda ~0,20 mt. Yüksekli inde beton 
at ld  ve üzerine profil ayaklar üzerine elektrik trafosu yap lm  
konumdaki yap  

28 341 Sokak No: 36 

Mevcut 4 katl  binan n çat  kat  (7) yedi nolu dairenin ruhsat ve 
eklerine ayk r  olarak çat  imalat  ile sundurma ve ~3 x 3,50m. 
Ebat nda oda ilavesi ile terasa ç k  engelleyen demir kap  
imalat  yap lmas  

29 677/25 Sokak No: 23/5 

~ 5 x 5 metre ebad nda yanlar  PVC do rama, üstü PVC 
do ramadan yap l , arkas  alç pan malzemeden, do ramalar  
camekânla çevrili büro yap l  konumda, ayr ca beton 
malzemeden süsü elalesi yap lm t r. ~3 x 3 metre ebad nda 

30 478 Sokak No: 5 D.3 
4. kat kaçak çekme kat 9x7 m.ebad nda ve çekme kat önü 
demir profil ayaklar üzerine ah ap ile kapl  70 m² sundurma 
yap l  konumda 

31 stiklal Sokak No: 90 yeri ön cephesinde, Ruhsat ve eklerine ayk r l k.   
32 869/1 Sokak No: 2 Kald r ma Apt. giri  merdiveni ve s nak havaland rmas  
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yap lm . 

33 3/4 Sokak No: 26 
Ruhsatl  zemin kat üzerine + 1. kat konut iskan +2. kat kaba 
in .~90m² 

34 3/4 Sokak No: 26/1 5,50mt.x8,40.mt. Ebatlar nda tek katl  y ma konut. 

35 stiklal Cad. No:9/A 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, zemin katta; 9/A no lu 
i yerinin içerisinde 1.5 m x 2 m ebatlar nda pide f r n  + ate  
bacas  ( binan n yan cephesinden çat ya kadar ç kar lm ) 
içerideki wc yer de i tirmi , ön cephedeki otopark rampas n n 
üzeri 1.5 m x 3 m ebatlar nda sac profil ile kapat larak 
kullan ma kat lm  konumdaki yap . 

36 671 Sokak No: 39 Zemin kat+1. Kat +2.kat konut iskan 10mx13m. Ebatlar nda 
iken 

37 F.Çakmak Cad. No:19/A 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan, ta nmazs n arka 
bahçesinde profil ayaklar üzerine sac kapl  sundurma. 

38 1240 Sok. No:4 Evka 1 1239 Sok. No:4 önünde bulunan kamuya ait alana 9x2 m. 
ebatlar nda demir parmakl k yap l  konumda 

39 
2371 Sokak No: 5 
Kaynaklar 

16x7.95m2 ebatlar nda yar s  tu la duvar örülmü  üstü saç 
kaplanm  vaziyette 

40 433 Sokak No: 16 
Kaçak olarak yap lmakta olan ~3 m² + imar afl  tek katl  yap n n 
arkas na ~4x10 m. Ebatlar nda tek katl  betonarme konut iskân 
yap l  konumda 

41 
Fevzi Çakmak Cad. 
No:156 

Ruhsats z kaçak olarak yap lan Zemin kat + 1. kat (12.00X6.00 
m ) konumundaki yap . 

42 
Zafer Mah. Kaynaklar 
Köyü 371 Sokak No: 6 

Ruhsats z olarak ~200m2'lik etraf  duvarla örülü, demir profil 
üzerine galvaniz saçla kapl  depo(imalathane)yap l  konumda 

43 547 Sokak No: 9/A 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan Zemin kat 9/A nolu 
i yeri sahibi taraf ndan mimari proje harici olarak otopark 
giri inin yar s  ve dükkân n arka cephesindeki otopark k sm n n 
2x7,50 m. ebad ndaki k sm  hariç tamam  i yerine dâhil edildi i 
tespit edilmi  konumda 

44 547 Sok. No:7 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan zemin kat 7/A no lu 
i yerinde, mimari proje harici otopark k sm n n giri inin yar s  ve 
dükkân n arka cephesindeki otopark k sm  ve i yeri ön 
cephesine 1,00 m x 7,50 m ebatlar nda ç kma yap larak 
i yerine dâhil edilmi  + ilave kaçak olarak 4. kat mimari projede 
çat  olarak görülmekte ancak yerinde 10,00 m x 7,50 ebad nda 
çekme kat ve ön cephesine 5,0 m x7,50 m ebad nda sundurma 
yap l  konumdaki yap . 

45 336 Sokak No:15/D 
Ruhsats z kaçak Zemin kat i yeri(15/D nolu) yan bahçede i yeri 
cephesi boyunca 3x18 m. ebad nda ah ap dikmeler üzerine 
sundurma yap lmas +otopark giri i engellenmi  konumda 

46 
2180 Sokak No:10 
Kaynaklar 

7.50x10.20 m. ebatlar nda demir direkler ve y ma tu lalar ile 
üzeri saç ile kapl  konumda 

47 1040 Sokak No:34 Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak 2. kat yan duvarlar örülü demir 
profil üzeri saç kapl  konumda 

48 
Menderes Cad. No:149-
151 

Zemin Kat 3 adet i yeri ve depo + 1. kat bo  i yeri (20x3 m) 
ebatlar nda betonarme yap  yolda ve bölgesel otopark alan nda 
kalmaktad r. 

49 1315 Sokak No:8 D.3 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan Zemin kat 3 nolu 
dairede balkon ve mutfak birle tirilerek kullan m alan  12 m.'ye 
ç kar lm  konumda    

50 1315 Sokak No:8 D.18 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan 18 numaral  dairese 
mutfak ve balkon aras ndaki duvar kald r larak kullan m alan  8 
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m²' ye ç kr lm  konumda 

51 208 Sokak No:9/A 208 Sok. 9/A da bu lunan bina ~50 m² 

52 
A.Hatboyu Cad. No:53-
53/A 8X11 m. ebatlar nda 1. kat +2. kata mü temilat yap l  konumda 

53 97 Sokak No:12 

Tescilli bina bulunan parsel içerisinde;  
1-Binan n giri inde 2,30x4,40 m. ebatlar nda etraf  k smen 
duvar, k smen pvc do rama ile kapat larak kapal  alan 
olu turulmu ,  
2-Arka tarafta mevcut mü temilat üzerine 2,65x5,40 m. 
ebatlar nda k smen duvar k smen pvc. Do rama ile kapat larak 
kapal  alan olu turulmu + bu alan n yan k sm na 3.70 m.x 
2.50m.+1,5x1,5m ebatlar nda banyo ve Wc yap l ,  
3-Bu yap lan k s mdan tescilli binaya merdiven geçi  yap lm ,  
4- Alt katta tescilli binan n yan taraf na 1.360x3 m. ebatlar nda 
k smen duvar k smen pvc ile kapat larak kapal  alan 
olu turulmu  konumda tespit edilen yap n n ayk r l klar n n 
y k lmas  

54 205/3 Sokak No:28 B.Blok Ruhsat iptali nedeni ile ruhsats z konuma dü en temel sömel 
betonu at lm  konumda 

55 358 Sokak No:15 D:3 Zemin kattan 2. kata ta yan platform yap lm t r. (1,00 m x 
1,00 m) ebatl  

56 293/18 Sokak No:71 Ruhsats z kaçak olarak8,00X4.00 m. ebatlar nda demir profil 
ayaklar üzerine saç kapl  sundurma (garaj) yap l  konumda 

57 
Zafer Mah. 2301 Sokak 
No:11/11-A 

Ruhsats z kaçak olarak, 6050x10m. Ebatlar nda y ma 
depo+7x20 m. ebatlar nda y ma depo+8x13.80 m. ebatlar nda 
sundurma +5x5 ebatlar nda sundurma in aat  

58 
Mehmetçik Cad. No:31 
D:1 

Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yan bahçeye 3,00x3,00 
ebad nda pergole yap lm  konumda 

59 
677/19 Sokak No:123-Z-
200 22.5 x 6 m. ebad nda yap  yol üzerinde 

60 B Bloklar aras  Büfe 

S.S. zmir Galericiler Sanayi Sitesi Toplu yerleri yap  
Kooperatifi taraf ndan ruhsats z kaçak olarak yap lan yerle im 
plan ndaki Z.098 ile Z.101 aras ndaki B7 blok alt na 
4x5m.ebatlar nda büfe yap l  konumda 

61 455 Sokak No:20 D.7 
Ruhsat ve eklerine ayk r  olarak yap lan ön cephede bulunan 
oda ile balkon aras ndaki duvar kald r larak kullan m alan  16 
m² ye ç kar lm  konumda 

62 284/5 ve 284/7 sok. Otoban üzerinde kalan kaçak yap lar. 

63 Akdo an Cad. No:64/A 
Zemin kat yan bahçede ~3x7 m. ebatlar nda kapal  alan 
olu turularak i yerine dahil edilmi +i yeri yan bahçesine ~3x7 
m. ebatlar nda profil ayaklar üzerine sundurma yap l  

64 200/27 Sokak No:2 
Ruhsats z kaçak olarak yap lan 9,00x10 m. ebatlar nda zemin 
kat konut iskân +1. katta 2x3 m. ebatlar nda mü temilat+ yan 
tarafa 3,20x5,80 m. ebatlar nda mü temilat yap l  

65 
667 Sokak No:17 ile 19 
aras  

~30 m² üzeri sac ile kapat lm  ön k s m demir profil ile 
kapat lm  (i yeri) yap  yap l  konumda. 

66 200/27 Sokak No:2 
Ruhsats z kaçak olarak yap lan 9,00x10 m. ebatlar nda zemin 
kat konut iskân +1. katta 2x3 m. ebatlar nda mü temilat+ yan 
tarafa 3,20x5,80 m. ebatlar nda mü temilat yap l  

67 200/26 Sokak No:12 
Ruhsats z kaçak olarak yap lan 10.00 m x 10.00 m ebatlar nda 
zemin kat konut iskân + 1. katta 3.00m x 4,00 m ebatlar nda 
mü temilat + yan tarafa 4.00 m x 10.00 m ebatlar nda 
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mü temilat konumdaki yap  

68 200/26 sok. No:18 

10.00 m x 10.00 m ebatlar nda zemin kat konut iskân + yap  
tatil zapt nda ölçüleri belirtilen 1. katta mü temilat yap l  
konumdaki yap  
 

69 206 Sokak No:78 
6.5X6.5 M ebatlar nda betonarme yap . 
 

70 200/12 Sokak No:4 
Ruhsats z kaçak olarak Demir Profil üzeri sac kapl  sundurma 
yap l  (19,50mx11,00 ebatlar nda ) konumdaki yap  
 

 
 
 
 

     
 

              
   

    
 
Y k m Çal malar  
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ODAK-3: KENTSEL ALT YAPI  
Amaç 1 – Hedef 1 : 
1.1.1. Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz olmas  
dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir Büyük ehir Belediye 
Ba kanl na sunmak. 
 
Söz konusu hedef do rultusunda zmir Büyük ehir Belediyesi ile ifai görü meler y l boyunca 
yap lm t r ve Buca ilçesine alternatif giri  yollar n n in as  tamamlanm t r. (Homeros Kav a )  
 
Amaç 1 Hedef 2  
1.2.2. Yeni aç lacak yollar n in as n  tamamlamak             
Söz konusu hedef do rultusunda 10.00,00ton asfalt at lm t r ve 165m istinat duvar  imalat  
gerçekle tirilmi tir.  
 

  
 

  
 

  
 
Asfaltlama ve istinat duvar  yap lmas  çal malar  
 
 
 

159



 
 

 

Amaç 1 – Hedef 3  
1.3.1 Y pranma ve sirkülâsyonlar göz önünde bulundurularak mevcut yollar ve kald r mlar 
için iyile tirme projesi haz rlamak.  
 
Müdürlükçe gerçekle tirilen tüm imalatlar için proje ve teknik artname haz rlanmakta ve 
imalatlar söz konusu artnameye uygun olarak gerçekle tirilmektedir. 
 
1.3.2. Proje do rultusunda iyile tirme çal malar  yapmak (asfalt, kilit parke, bordür, asfalt 
yama, kav ak, istinat duvar  vb.) 
  
Söz konusu faaliyet için 38.850 ton asfalt at lm t r. 
 

     
 
   
Amaç 1 – Hedef 4  
            
1.4.1 .B.B’nin koordinasyonunda yat r mc  kurulu larla UKOME ve 
 AYKOME toplant lar na kat lmak. 
 
Söz konusu hedef do rultusunda 2014 y l  içerisinde gerçekle tirilen 24 adet UKOME ve 
AYKOME Genel Kurul Toplant s na kat l m sa lanm t r. Ayr ca ilçemizi ilgilendiren tüm Teknik 
Kurullara da kat l m sa lanm t r. 
 
1.4.2 Yat r mc  kurulu lar n i  programlar nda e zamanl l k takibi yapmak 
 
Müdürlü ümüzce haz rlanan imalat program  Ukome ve Aykome kararlar  do rultusunda 
belirlenmektedir.  

 
Amaç 2 – Hedef 2 
           
2.1.1 Yeni park alanlar  olu turmak 

             
2013 y l nda yap m na ba lanan 2 adet park n yap m  2014 y l nda tamamlanm t r. malat  
tamamlanan parklar; Yaylac k Mahallesi 190/6 Sokak Park  ve Gaziler Mahallesi ehit Oktay 
Erbilgin Park d r. 
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Yaylac k Mahallesi 190/6 Sokak Park  ve Gaziler Mahallesi ehit Oktay Erbilgin Park  
 
 

  
 

 

  
 
 
ODAK-6: KENT V ZYONU 
 
Amaç 1 – Hedef 6 
            
1.6.1 Gençlik kültür ve aktivite merkezi yapmak 

             
2013 y l  sonu itibari ile %77’si tamamlanm  olan Gediz s n rlar  içerisinde yer alan Kültür ve 
Kongre Merkezi yap m  tamamlanm t r. 
 

  
 
Gediz Kültür ve Kongre Merkezi 
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Amaç 1 – Hedef 7  

1.7.1 projeler do rultusunda ilgili kurum ve kurulu larla koordineli olarak nostalji soka  

yap lmas n  sa lamak 

Buca’da tarihi ve kültürel miras  kazanmak ve canland rmak için “Nostalji Soka ” çal mas  

kapsamonda Dumlup nar Mahallesi Yan kkahveler Mevkiinde 19 adet sokakta düzenleme 

çal mas  yap lm t r. 

 

 

  
 

  
 
         Nostalji soka  çal malar  
 
 

Amaç 1 – Hedef 11 

1.11.1 Seçilen proje do rultusunda nikah salonu uygulamas n n gerçekle tirilmesini 

sa lamak  

 

Bu faaliyet için Gediz Kültür Merkezinin 3. kat  Nikah Salonu-Dü ün Salonu olarak 

projelendirilmi  ve imalat  tamamlanm t r.  
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Di er Hususlar 

2014 y l  içerisinde a a da dökümü verilen ihaleler gerçekle tirilmi tir. 

MAL ALIM HALES   
 

1- Fen leri Ekiplerince Kullan lmak Üzere Malzeme Al m i 
 

Sat n Al nan Malzeme  
Cinsi ve Miktar  : 9 ayr  k s mda malzeme al m  gerçekle tirilmi tir. 

1. K s m: Nalburiye 
2. K s m: Kafes Tel Malzemeleri 
3. K s m: Alç  levha v.b. 
4. K s m: Tu la, gazbeton v.b. 
5. K s m: Kum, bypass, m c r v.b. 
6. K s m: Drenaj Boru Malzemeleri 
7. K s m: Küçük El Aletleri v.b. 
8. K s m: Basketbol Potas  
9. K s m: Elektrik Malzemesi 

 
Yüklenici  :Her bir k s m için ihale karar na göre 7 ayr  tedarikçi ile sözle me  
  imzalanm t r.   
  
Sözle me Bedeli :Her bir k s m için ayr  sözle me bedeli olmakla birlikte toplam bedel  
 529.495,80TL’dir.  
 
2- Buca Belediyesi Fen leri Ekiplerince Kullan lmak Üzere ( n aat ve Makina) Malzeme Al m i 

 
Sat n Al nan Malzeme  
Cinsi ve Miktar  : 12 ayr  k s mda malzeme al m  gerçekle tirilmi tir. 

1. K s m: Ah ap 
2. K s m: Boya 
3. K s m: Çimta  
4. K s m: Profil ve Sac 
5. K s m: Seramik 
6. K s m: Çimento, kireç, alç  
7. K s m: Çat  Kaplama Malzemeleri 
8. K s m: Tu la 
9. K s m: Kompozit deck 
10. K s m: Kayrak ta  
11. K s m Mekanik Malzemeler 
12. K s m: Elektrik Malzemeleri 

 
Yüklenici  :Her bir k s m için ihale karar na göre 5 ayr  tedarikçi ile sözle me  
  imzalanm t r.   
 
Sözle me Bedeli :Her bir k s m için ayr  sözle me bedeli olmakla birlikte toplam bedel  
  951.305,83TL’dir.  
3- Gölet Rekreasyon Alan nda Kullan lmak üzere Özel Tasar m emsiye ve Kent Ekipmanlar  
Malzeme Al m i 
Sat n Al nan Malzeme  
Cinsi ve Miktar  :938m² emsiye, 206m² dev emsiye 
Yüklenici  :Ersa Ayd nlatma Sistemleri Müh.G da Turz. n .Ta .San.ve Tic.Ltd. ti.  
Sözle me Bedeli :72.100,00TL  
Sözle me Tarihi :14.07.2014 
Sözle me Süresi :15 Takvim günü 
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4- Fen leri antiyesi çin Muhtelif ( n aat-Makine-Elektrik) Malzemeleri Al m i 
 

Sat n Al nan Malzeme  
Cinsi ve Miktar  : 12 ayr  k s mda malzeme al m  gerçekle tirilmi tir. 

1. K s m: Ah ap 
2. K s m: Boya 
3. K s m: Çimta  
4. K s m: Profil ve Sac ( PTAL) 
5. K s m: Seramik 
6. K s m: Çimento, kireç, alç  
7. K s m: Çat  Kaplama Malzemeleri 
8. K s m: Tu la ( PTAL) 
9. K s m: Kompozit deck 
10. K s m: Kayrak ta  
11. K s m Mekanik Malzemeler 
12. K s m: Elektrik Malzemeleri 

 
Yüklenici  :Her bir k s m için ihale karar na göre 4 ayr  tedarikçi ile sözle me  
  imzalanm t r.   
  
Sözle me Bedeli :Her bir k s m için ayr  sözle me bedeli olmakla birlikte toplam bedel  
  797.874,38TL’dir.  
 
5- Prefabrik Beton Parke Bordür Al m i i 
 
Sat n Al nan Malzeme  
Cinsi ve Miktar  : 10.000m² 8cm yüksekli inde gri kilit parke 
     2.000m² 8cm yüksekli inde her renk kilit parke  
     5.000m 6cm yüksekli inde gri elips parke 
     2.000m 6cm yüksekli inde her renk elips parke  
   10.000m 75x30x15cm boyutlar nda beton bordür  
     3.000m 50x20x10cm boyutlar nda beton bordür 
 
Yüklenici  : BEMSAN TEM. HAF. BETON NAK. SAN. VE T C. LTD. T . 
Sözle me Bedeli :318.000,00TL  
Sözle me Tarihi :24.03.2014 
Sözle me Süresi :200 Takvim günü 
 
YAPIM LER  HALELER  
 
1- Buca Muhtelif Mahalle ve Sokaklarda stinat Duvar  Yap lmas  
 
Bu i  kapsam nda toplam 900m betonarme istinat duvar , 100m ta  istinat duvar  imalat  
gerçekle tirilecektir. 
 
Yüklenici :Do ukan Mühendislik Serdar diz 
Sözle me Bedeli :1.235.040,00TL     
Sözle me Tarihi :24.09.2014 
Sözle me Süresi :360 takvim günü 
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2- Belediye Hizmet Binalar nda Muhtelif Tadilatlar n Yap lmas  
 
Bu i  kapsam nda daremize ait 3 adet hizmet binas nda çat  yal t m tadilatlar  ve s va, boya 
tamiratlar  yap lm t r.  
 
Yüklenici : Tevfik AKKOÇ Müteahhit  
Sözle me Bedeli :199.800,00TL     
Sözle me Tarihi :12.09.2015  
Sözle me Süresi :60 takvim günü 
 
 

   
Belediye Hizmet Binalar n n onar m çal malar  
 
 
3- 3,40X3,50 Ölçülerinde 5 adet Prefabrik Muhtarl k Binas  Yap m i 
 
Bu i  kapsam nda 3,40X3,50 ölçülerinde 5 adet prefabrik muhtarl k binas  yap lm t r. 
Yüklenici  : Yuva Prefabrik Metal Yap  Müh. n .San.ve Tic.Ltd. ti. 
Sözle me Bedeli :244.000,00TL     
Sözle me Tarihi :10.06.2013 
Sözle me Süresi :60 takvim günü 

 

  
Muhtarl k Binas  Yap m çal malar  
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Ayr ca 2013 y l nda yap m na ba lam  olan Efeler Mahallesi 329-356-340 Ve Atilla Erarslan 
Sokaklar  Düzenleme i i 2014 y l nda tamamlanm t r. 
 

 

  
 
 
 
DO RUDAN TEM N LE YAPILAN LER 
 
2014 Y l  içerisinde toplam 56 adet mal ve hizmet al m  ile yap m i i gerçekle tirilmi tir. Söz 
konusu i lerin dökümü a a da verilmi tir; 

 

No in Ad  in Türü in Niteli i Sözle me 
Bedeli

1 Ye ilba lar Camii Polikarbon 
Çat  Sistemi Yap m  

Yap m i Çat  Sistemi Yap m   21.000,00 

2 Y ld zlar Mahallesi Mezarl k 
Çevresi Panel Çit Yap m i  

Yap m i Panel Çit Yap m   12.750,00 

3 

Müdürlü ümüz antiyesinde 
Kullan lmak Üzere Mobil 
Elektronik A r Vas ta Kantar  
Al m   

Mal Al m   Elektronik Kantar Al m   29.950,00 

4 

Müdürlü ümüz antiye 
Alan ndaki Paletli Malzemelerin 
stifi ve Araçlara 

Yüklenmesinde Kullan lmak 
Üzere Forklift Al m   

Mal Al m  Forklift Al m   46.750,00 

5 Selülozik Ah ap Boyas  Al m   Mal Al m   
Selülozik Ah ap Boyas  
Al m   43.650,00 

6 
antiye Taraf ndan Çe itli 
lerde Kullan lmak Üzere 

Mermer Al m i 
Mal Al m   Mermer Al m   18.645,00 

7 
Buca Gölet Alan  çerisindeki 
dari Binadaki Odaya ömine 

Yap m i 
Yap m i ömine Yap m  6.150,00 

8 
Fen leri Ekiplerince 
Kullan lmak Üzere kaz Yele i 
Al m   

Mal Al m  kaz Yele i Al m  8.900,00 

9 Muhtelif Parklara Beton Döküm 
i 

Yap m i Beton Dökümü 47.000,00 
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10 
Gölet Rekresyon Alan ndaki Et- 
Bal k ve Ada Kafe Çat  Yal t m 

lerinin Yap m  
Yap m i  Çat  Yal t m  Yap m  45.120,00 

11 
Buca Belediyesi Gediz Kültür 
Merkezi Binas ndaki Tan t m 
Levhalar n n Yenilenmesi i 

Yap m i Tan t m Levhas  
Yenilenmesi  

5.500,00 

12 

6. Sanayi Sitesi Bahçesine 
Atatürk Büstü ile Olimpik 
Yüzme Havuzu ve Gediz Kültür 
Merkezi Giri ine Atatürk Kö esi 
Yap lmas  i 

Yap m i 
Atatürk Kö esi ve Atatürk 
Büstü Yap lmas  17.500,00 

13 
Buca Belediyesi Kad n Aktivite 
Merkezinde Çat  ve Pencere 
Tadilat  Yap lmas  

Yap m i Çat  ve Pencere Tadilat  38.00,00 

14 

Buca Belediyesi Hizmet 
Binas nda Bulunan 
Asansörlerin 2014 Y l  
Periyodik Bak m ve 
Onar mlar n n Yap lmas  

Hizmet Al m Periyodik Bak mlar 35.280,00 

15 

Buca Belediyesine Ait Hizmet 
Binalar n n Transformatör ve 
Kompanzasyon Panolar n n 
Periyodik Bak m, Onar m ve 

letme Sorumlulu u Yap lmas  
i 

Hizmet Al m Periyodik Bak mlar 29.400,00 

16 

Buca Belediyesine Ait Hizmet 
Binalar n n Binalar n n Telefon 
Santrallerinin Dâhili ve Harici 
Tüm Telefonlar n n 2014 Y l  
Periyodik Bak m ve Onar m 
Yap lmas  i 

Hizmet Al m  Periyodik Bak m 20.880,00 

17 
293/40 Sokak Merdiven ve 
Muhtelif Binalarda Tadilatlar 
Yap lmas  i i 

Yap m i  Merdiven Yap m  ve 
Muhtelif Tadilatlar  46.750,00 

18 

Buca Belediyesi Ek Hizmet 
Binas nda Bulunan asansörlerin 
5 Ayl k Periyodik Bak m ve 
Onar mlar n n Yap lmas  i 

Hizmet Al m Periyodik Bak m 2.500,00 

19 

Buca Belediyesi Ek Hizmet 
Binas  le Kad n Aktivite 
Merkezinde Bulunan So utma 
Grubunun Fancoillerin, 
Rooftoplar n ve Nem Alma 
Santralinin 2014 Y l na Ait 
Bak mlar n n ve Onar mlar n n 
Yap lmas  i 

Hizmet Al m  Periyodik Bak m 8.400,00 

20 

Buca Belediyesi Yar  Olimpik 
Yüzme Havuzu ve Tesislerinde 
Bulunan Klima Santralleri, Nem 
Alma Santrali, Rooftop Cihaz  
ve VRF Sistem Klimalar n n ve 
Onar mlar n n Yap lmas  i 

Hizmet Al m Periyodik Bak m 17.500,00 

21 
Buca Belediyesi Hizmet Binas  
ve Tesislerinde Bulunan Hizmet Al m Periyodik Bak m 14.200,00 
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Muhtelif Pompalar n 2014 
Y l na Ait Bak mlar n n ve 
Onar mlar n n Yap lmas  i 

22 

Buca Belediyesine Ait Hizmet 
Binalar n n TRanformatör ve 
Kompanzasyon Panolar n n 
Periyodik Bak m, Onar m ve 

letme Sorumlulu u Yap lmas  
i 

Hizmet Al m Periyodik Bak m 29.400,00 

23 Muhtelif Elektrik Malzeme ve 
Yaz l m Al m i Mal Al m  Elektrik Malzemesi Al m  45.000,00 

24 

Buca Belediyesi Betonta  
Kapal  Pazaryeri, Y ld z Kapal  
Pazaryeri, Gediz Pazaryeri ve 
Murathan Mah. Pazaryerinde 
Bulunan Bay- Bayan WC’lerde 
Kullan lmak Üzere Su Deposu 
ve Tesisat  Yap lmas  i 

Yap m i Tuvalete Su Deposu 
Yap lmas  27.887,00 

25 Portland Çimentosu Al m  i Mal Al m   Çimento Al m  40.170,00 

26 Kültür Merkezi Basit Onar m 
leri Yap lmas   Yap m i Basit Onar m Yap lmas  47.000,00 

27 
Belediyemiz Asansörlerinin 
Genel Tadilat lerinin 
Yap lmas  i 

Hizmet Al m  Asansör Tadilatlar n n 
Yap lmas   

22.650,00 

28 
60 Adet Park n Elektrik 
Aboneli i çin Malzeme Al m   Mal Al m   Elektrik Malzeme Al m   46.989,00 

29 
Çe itli Park Tabelas  ve 
Pankart Yap m i Yap m i Tabela ve Pankart Yap m  11.434,00 

30 

Buca Belediyesi Hizmet Binas  
ve Tesislerinin Is tma ve 
Do algaz Sistemlerinin 
Bak mlar n n Yap lmas  i 

Hizmet Al m Periyodik Bak m 5.750,00 

31 

Fen leri Müdürlü ü 
Taraf ndan Yap lacak Asfalt 
malatlar nda Kullan lmak 

Üzere Muhtelif Makine Al nmas  
i 

Mal Al m  Makine Al m  18.270,00 

32 
Muhtelif Yerlerde Kullan lmak 
Üzere Ayd nlatma Dire i Al m 

i 
Mal AL m  Ayd nlatma Dire i AL m  45.135,00 

33 
Belediyemize Ait Trafolar n 
Muhtelif Tadfilatlar n n 
Yap lmas  

Hizmet Al m Bak m Yap lmas  5.500,00 

34 
antiye çerisinde Kullan lmak 

Üzere Damperli Kamyon 
Kiralanmas  i 

Hizmet Al m
Damperli Kamyon 
Kiralanmas  44.100,00 

35 
30 A ustos .Ö.O. Bahçe 
Düzenleme i Yap m i Bahçe Düzenleme i 15.500,00 

36 292 Sokak Zemin Üstü 
Düzenleme Çal mas   

Yap m i Yol Düzenleme 44.250,00 
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37 

29 Ekim Mah. Atatürk Cad. 
No:101 Yan ndaki Parkta 
Kullan lmak Üzere Oyun Grubu 
ve Spor Aleti Al m  

Mal Al m  
Oyun Grubu ve Spor Aleti 
Al m  39.125,00 

38 

Buca Belediyesi Hizmet Binas  
ve Tesislerinde Bulunan 
Muhtelif Pompalar n 2014 
Y l na Ait Bak mlar n n ve 
Onar mlar n n Yap lmas  i 

Hizmet Al m  Periyodik Bak m 14.200,00 

39 

Buca Belediyesi Gölet ve 
Tesislerine Ait Pompalar n 
Bak mlar n n ve Tadilatlar n n 
Yap lmas  i 

Hizmet Al m Periyodik Bak m 43.018,00 

40 

Buca Belediyesi Gölet 
Sahas nda Bulunan Derin 
Kuyuya Ait Pompan n 
Yenilenmesi ve Gölet Su 
Bo altma Hatt na Kesme 
Vanas  Tak lmas  i 

Hizmet Al m Pompa Yenilenmesi ve 
Kesme Vana Tak lmas  

19.125,00 

41 
Buca Belediyesi Hizmet 
Binas n n Muhtelif Tadilatlar n n 
Projelendirme Hizmeti Al m i 

Hizmet Al m Proje Haz rlanmas  38.000,00 

42 

Buca Belediyesi Kad n Aktivite 
Merkezinde Kullan lan Rooftop 
Cihaz na Ait Ar zal  Paralar n 
Yerine Yerinilerinin Temini le 
Yar  Olimpik Yüzme Havuzu ve 
Tesislerinde Bulunan VRF 
Sistem Klimalar n ç Ünitelerinin 
ve D  Ünitelerin Temizli inde 
Kullan lmak Üzere Malzeme 
Al m  i 

Mal Al m  
Ünite Temizli inde 
Kullan lmak Üzere 
Malzeme Al m  

13.800,00 

43 

Buca Belediyesi Fen leri 
Müdürlü ü antiye Ekipleri 
Taraf ndan Kullan lmak Üzere 
Muhtelif Tip ve Kapasitelerde 
Drenaj Pompas  Al m i 

Mal Al m  Tip Kapasitelerde Drenaj 
Borusu Al m  

32.033,00 

44 

Buca Belediyesi Hizmet 
Binas nda Bulunan So utma 
Grubu Sisteminin Periyodik 
Bak mda Kullan lmak Üzere 
Malzeme Al m i 

Mal Al m  
Periyodik Bak mda 
Kullan lmak Üzere 
Malzeme Al m  

8.451,00 

45 

Buca Belediyesi Ek Hizmet 
Binas  ve Tesislerde Bulunan 
Merkezi Sistem klimlendirme 
Cihazlar n n Bak m nda 
Kullan lmak Üzere Malzeme 
Al m   

Mal Al m   
klimlendirme Cihazlar n 

Kullan lmak Üzere 
Malzeme Al m  

3.080,00 

46 
5 Adet Bayrak Dire i Tamirat  
ve 1 Adet Bayrak Dire i Temini 
ve Montaj Çal mas   

Yap m i 
Bayrak Dire i Al m  ve 
Montaj  46.500,00 

47 
Gaziler Mahallesi 1080 Sokak 
ve Yaylac k Mahallesi 191/8 
Sokak Parklar na Ait Mekanik 

Hizmet Al m Proje Haz rlanmas  9.300,00 
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ve Elektrik Tesisat  Projeleri 
Haz rlanmas  i 

48 

Buca Belediyesi Olimpik Yüzme 
Havuzu Tesislerindeki Süs 
Havuzunun Çevresine Krom 
Korkuluk ve Temperli Cam 
Tak lmas  i le Havuz 
Mahalinden Süs Havuzuna 
Geçi  Do rama Tadilat  
Yap lmas  i 

Yap m i 
Krom Korkuluk, Temperli 
Cam ve Süs Havuzuna 
Geçi  Yap lmas  

9.495,00 

49 

Belediyemiz Fen leri 
Müdürlü ünce Buca Gölet 
Tesislerinde Kullan lmak Üzere 
Heykeli Al m  i 

Mal Al m  Atatürk Heykeli Al m  11.000,00 

50 
antiye Marangozhanesi 

Taraf ndan Kullan lmak Üzere 
Ah ap Koruyucu Al m i 

Mal Al m  Ah ap Koruyucu Al nmas  46.250,00 

51 

Gölet Giri ine Atatürk 
Kaidewinin Üzerine Krom Harf 
Al m  ve 50 Cilt Akaryak t Fi i 
Bas m  

Mal Al m  
Krom Harf ve Akaryak t 
Fi i Al m  1.500,00 

52 Kad n Aktivite Merkezi D  
Cephe Boya Yap lmas  i 

Yap m i D  Cephe Boyas  32.800,00 

53 
Betonta  Pazaryerinde 
Kullan lmak Üzere CTP Izgara 
Al m i 

Mal Al m  CTP Izgara AL m  7.700,00 

54 

antiye Taraf ndan Çe itli 
lerde Kullan lmak Üzere 

Dekor Ta  ve Wash Beton Al m 
i 

Mal Al m  Dekor Ta  ve Wash 
Beton Al m  

40.800,00 

55 
Belediyemizde Bulunan Ar zal  
Elektrik aft Malzemeleri Al m 

i 
Mal Al m  aft Malzemesi Al m i 2.190,00 

56 Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Al m i 

Mal Al m  Elektrik Malzemesi Al m  38.853,50 

 
 
Büro Hizmetleri: 

Müdürlü ümüz Yaz  leri ve Kalem ubesince 01.01.2014 ile 31.12.2014 tarihleri aras nda 
toplam 11.133 adet yaz ma yap lm t r. Vatanda lar m za ait dilekçelerin dökümü a a daki 
tabloda verilmi tir. 
 

 Makineleri Kiralama: 

2014 Y l  içerisinde toplam; 
9 Adet i  makinesi ba vurusu yap lm t r ve 1.745,00TL tahsil edilmi tir. 
 

Teknik Alt Yap  Bedeli: 

2014 y l  içerisinde 584 adet olmak üzere toplam 705.661,72TL gelir elde edilmi tir. Tahsil edilen 
bu tutar n aylara göre dökümü a a daki tabloda verilmi tir. 
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ANT YE EFL NCE YAPILAN LER 
Müdürlü ümüz kendi i çisi, arac  ve teknik elemanlar  ile Buca genelinde çal malar 

yapmaktad r. Çevre sa l  ve esteti ine yönelik yap lan bu çal malardan baz lar ; yola 
tecavüzlü duvarlar n geri çekilmesi, s vas z duvarlar n s vanmas , moloz temizli i yap lmas , 
bozulmu  yol ve kald r mlar n tamirat , ehir içinde bulunan henüz aç lmam  olan ham yollar n 
tesviye ve stabilizasyonunun yap lmas , yol ve tretuvarlar n yap ma haz r hale getirilmesi, 
mevcut yollar n bak m ve onar m n n yap lmas , asfalt yama yap lmas , ya mur kanallar n n 
periyodik olarak temizlenmesi, Yap  Kontrol Müdürlü ünce y k m karar  verilen ve daremiz 
imkânlar  ile y k m  gerçekle tirilebilecek olan yap lar n y k m i lemlerini gerçekle tirmek, sel 
bask nlar na gece-gündüz acil müdahale etmek ilçe s n rlar  dâhilinde yap lacak çal malar nda 
d  payda lar m za gereken katk y  sa lamak. Ana hatlar  yukar da belirtilen ve antiye 

efli imizce yapt r lan i ler a a da bir tablo halinde belirtilmi tir; 
 

ADATEPE MAHALLES  
1. 15 Sokak kald r m çal mas  
2. 2/6 Sokak No:16 kald r m tadilat çal mas  
3. 4 Sokak No:3 ve No:39 önü kald r m tadilat çal mas  
4. 2 Sokak kald r m tadilat çal mas  
5. 2/3 Sokak kald r m tadilat çal mas    
6. 3/6 Sokak kald r m imalat çal mas      
7. 3/2 Sokak kald r m tadilat çal mas  
8. Muhtarl k önü kilit parke tadilat çal mas  
9. 63/3 Sokak No:5 çöp konteyn r yeri imalat çal mas  
10. 12 Sokak asfalt yama çal mas  
11. 160 Sokak asfalt yama çal mas  
12. 7 Sokak asfalt yama çal mas  
13. 34 Sokak asfalt yama çal mas  
14. Muhtarl k boyama çal mas    
15. 28/1 Sokak park ayd nlatma tamirat 
16. 2/6 Sokak park ayd nlatma tamirat çal mas  
17. 28/3 Sokak park ayd nlatma tamirat bak m çal mas       
18. 47 Sokak ya mur molozlar n n temizlenmesi 
19. 3 Sokak ile 6 Sokak kesi imi otopark imalat çal mas       
 

AKINCILAR MAHALLES  
1. Ayd n Hatboyu Cad. No:328 önü kald r m tadilat çal mas  
 

ATATÜRK MAHALLES  
1. 209/2 Sokak kald r m tadilat çal mas .       
2. 204/21 Sokak No:21 önü kald r m imalat çal mas  
3. 63 Sokak No:8/a kald r m tadilat çal mas  
4. 202/40 Sokak kald r m imalat çal mas  
5. 202/12 Sokak No:18-20 kald r m imalat çal mas  
6. 220/29 Sokak kald r m imalat çal mas  
7. 204/31 Sokak kald r m imalat çal mas  
8. 206/31 Sokak No:19 kald r m imalat çal mas  
9. 204/21 Sokak asfalt yama çal mas  
10. 207 Sokak asfalt yap m çal mas  
11. 202/14 Sokak asfalt yama çal mas  
12. 206 Sokak asfalt yama çal mas  
13. 204/20 Sokak asfalt yama çal mas  
14. 63/5 Sokak asfalt yama çal mas      
15. 206/11 Sokak No:15 önü asfalt yama çal mas  
16. 201 Sokak park  ayd nlatma ar za bak m çal mas . 
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17. 204/17 Sokak park ayd nlatma tamirat çal mas  
18. Çeçen Park elektrik tamir bak m çal mas  ve pano de i imi 
19. 220/42 Sokak park ayd nlatma tesisat bak m  
20. 220/37 Sokak parklar  ayd nlatma çal mas  
21. 204/2 ve 204/4 Sokak çöp konteyn r yeri imalat çal mas  
 

AYDO DU MAHALLES  

1. 1265 Sokak aç k spor alan  kenar kald r m tadilat çal mas   
2. Toki meydan nda Türk bayra n n de i tirilme çal mas  
3. Tabela imalat montaj çal mas  
4. Muhtarl k yani istinat duvar  boyama çal mas  
5. Toki meydan nda Türk bayra n n de i tirilmesi için elektrik besleme hatt  montaj çal mas  
6. Muhtarl k pano imalat çal mas    
7. Muhtarl k elektrik ar za bak m çal mas  
8. Toki sa l k oca  yol tadilat çal mas            
9. Sa l k oca  yan  moloz temizleme çal mas  
 
BARI  MAHALLES  
1. 355 Sokak kald r m imalat çal mas  
2. 353 Sokak ve Turgut Özal Caddesi asfalt yama çal mas  
3. 331 ve 366 Sokak asfalt yama çal mas  
4. 355 Sokak asfalt yama çal mas  
5. Muhtarl k önü oturma bank  montaj  
6. 355 Sokak ile 369 Sokak aras  K z Kulesi oyun soka n  boyama çal mas  
7. 353 Sokak yol tadilat çal mas  
8. 361/2 Sokak No:2/a engelli rampas  imalat çal mas  
 
BUCA-KOOP MAHALLES  
1. 1413 Sokak kald r m tadilat çal mas  
2. 1407 Sokak kilitta  tadilat çal mas  
3. 1419 Sokak kald r m tadilat çal mas    
4. 1409 Sokak Buca Koop Cami kilit parke yol tadilat çal mas  
5. 200/17 ile 242/34 Sokak kesi imi kald r m tadilat çal mas  
6. 206/5 Sokak No:115 önü kald r m imalat çal mas  
7. 1414 Sokak No:3 önü asfalt yama çal mas  
8. 242/34 Sokak asfalt yama çal mas     
9. 242/29 Sokak asfalt çal mas  
10. 650 Sokak asfalt yama çal mas  
11. Buca Koop Mah. pano ve Aspuruk Meydan pano de i imi      
12. pazar yeri ayd nlatma tamirat çal mas  
13. 242/32 Sokak park içi galvaniz direkleri montaj çal mas  
14. 242/34 ve 242/16 Sokak parklar  elektrik panosu iç tesisat çal mas  
15. 242/34 Sokak ayd nlatma direklerinin montaj tesisat çal mas  
16. 1407 Sokak park ayd nlatma elektrik tesisat  
17. 1408 Sokak yol tadilat çal mas  
18. 1409 Sokak yol tadilat çal mas  
19. 242/32 Sokak yeni park imalat çal mas  
 
ÇA DA  MAHALLES  
1. 437 Sokak kald r m tadilat yap m çal mas  
2. 1283 Sokak kilit ta  tadilat çal mas  
3. 1198 Sokak merdiven yap m çal mas  
4. Kazakistan Cad. kald r m imalat çal mas     
5. 1199 Sokak trafo önü kilit parke çal mas  
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6. Muhtarl k tabela yap m  
7. 1198 Sokak engelli rampas  yap m çal mas  
 
ÇALDIRAN MAHALLES  
1. Muhtarl k büro mobilyalar  imalat  
2. Muhtarl k elektrik ar za bak m çal mas  
 
ÇAMLIK MAHALLES  
1. Muhtarl k etraf na kayrak ta  imalat çal mas       
2. 830 Sokak kald r m imalat çal mas     
3. 853 ve 858 Sokak asfalt yama çal mas  
4. Muhtarl k önü bayrak dire i montaj çal mas  
5. Muhtarl k büro mobilyalar  imalat  
6. Çaml k Park  ayd nlatma bak m onar m çal mas  
7. 830 Sokak moloz temizleme çal mas  
 
ÇAMLIKULE MAHALLES  
1. 220/25 Sokak kald r m yap m  çal mas  
2. 220 Sokak No:200 önü kald r m tadilat çal mas     
3. 220/29 Sokak bordür imalat çal mas  
4. 220/27 Sokak bordür imalat çal mas  
5. 220/37 Sokak bordür imalat çal mas  
6. spor sanat ve kültür merkezi önü kilit çal mas  
7. 220/29 Sokak kald r m imalat çal mas     
8. 222/19 Sokak kald r m imalat çal mas     
9. 250/1 Sokak kald r m imalat çal mas  
10. 222/25 Sokak ve 220/12 Sokak asfalt yama çal mas  
11. 254 Sokak asfalt yama çal mas  
12. 220/25 Sokak yol yap m onar m çal mas        
13. 220/27 Sokak asfalt yama çal mas  
14. 220/29 No:13 önü asfalt yama çal mas  
15. 290/6 Sokak No:56 önü asfalt yama çal mas  
16. 220/74 Sokak asfalt yama çal mas  
17. Muhtarl k boyama çal mas  
18. 220/25 Sokak ayd nlatma boru çekimi 
19. Koza aç meydan havuz pano ve Muh. önü pano de imi 
20. 291/3 Sokak park ayd nlatma ekipmanlar  de i im çal mas  
21. Çaml kule Kültür Merkezi s hhi tesisat çal mas  
22. 220/25 Sokak yol yap m onar m çal mas      
23. 290/8 Sokak moloz temizleme çal mas  
 
ÇAMLIPINAR MAHALLES  
1. 696/1 Sokak No:21 önü bordür tadilat çal mas  
2. 293/8 Sokak kald r m imalat çal mas  
3. 293/18 Sokak asfalt yama çal mas  
4. 220/50 Sokak asfalt yama çal mas         
5. 220/43 Sokak asfalt yama çal mas  
6. 293/16 Sokak asfalt yama çal mas  
7. 293/30 Sokak asfalt yama çal mas  
8. 293 Sokak No:6 asfalt yama çal mas  
9. 293/31 Sokak park elektrik tesisat çal mas    
10. 293/6 Sokak park  ayd nlatma tamirat çal mas  
11. Gölet Tesisleri wc s hhi tesisat tadilat bak m çal mas  
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D CLE MAHALLES  
1. 856 Sokak No:46 önü asfalt yama çal mas  
2. 854 Sokak No:85 ve 870 Sokak No:12 asfalt yama çal mas  
3. 363 Sokak istinat duvar  korkuluk yap m çal mas    
 
DUMLUPINAR MAHALLES  
1. 86 Sokak No:11 kilit parke çal mas  
2. Buca orta okulu önü kilit ta  imalat çal mas      
3. 86 Sokak elips ta  tadilat çal mas  
4. 82 ile 91 Sokak kesi imi kald r m tadilat çal mas      
5. 86 Sokak asfalt yama çal mas  
6. Buca orta okulu asfalt yama çal mas  
7. 23 Nisan .Ö.O asfalt yama çal mas  
8. 79 Sokak asfalt yama çal mas  
9. 91 Sokak asfalt yama çal mas  
10. 83 Sokak ile 89 Sokak aras  asfalt yama çal mas  
11. Buca orta okul içi basketbol sahas  çizgi boyama çal mas  
12. 111 Sokak ayd nlatma yap  çal mas  ve antiye içi s hhi tesisat çal mas  
13. Bar  Manço Soka  ayd nlatma tesisat yap m çal mas     
14. Kuruçe me kapal  pazar yeri elektrik tesisat onar m ve antiye içi s hhi tesisat çal mas  
15. 109 ve 111 Sokak ayd nlatma tesisat çal mas      
16. 111 Sokak ayd nlatma tesisat yap m çal mas  
17. 23 Nisan .Ö.O bahçe içi yürüyü  yolu imalat çal mas    
 
EFELER MAHALLES  
1. 312/27 Sokak kald r m çal mas  
2. 310 Sokak kilit parke tadilat çal mas  
3. 313 Sokak No:111 önü duvar imalat çal mas      
4. 317 Sokak kilit ta  tadilat çal mas  
5. 312 Sokak kilit parke tadilat çal mas  
6. 324 Sokak asfalt yama çal mas  
7. 313 ve 314 Sokak asfalt yama çal mas  
8. 315 Sokak asfalt yama çal mas  
9. 317 Sokak No:120-130-134 asfalt yama çal mas  
10. Yörük Ali Efe Park  elektrik ar za çal mas  
11. Enho lar Park  ayd nlatma tadilat çal mas  
12. 325 Sokak elektrik yap  imalat çal mas    
13. Forbes sevgi yolu yol tadilat çal mas  
14. Yörük Ali Efe Park  çevre düzenleme 
15. 313 Sokak No:111 moloz alma çal mas  
 
FIRAT MAHALLES  
1. 271 Sokak kald r m yap m çal mas     
2. 272 Sokak kald r m tadilat çal mas  
3. 292/6 Sokak kilit ta  imalat çal mas    
4. Muhtarl k önüne beton dökme çal mas  
5. Muhtarl k wash beton imalat çal mas       
6. Sa l k oca  çevresi kald r m imalat çal mas  
7. Sa l k oca  çevresi wash beton imalat çal mas        
8. 289/23 Sokak asfalt yama çal mas  
9. 289/58 Sokak asfalt çal mas  
10. Pazar yeri asfalt yama çal mas     
11. 647/4 Sokak asfalt yama çal mas  
12. Pazar yeri direkleri tadilat  
13. Muhtarl k önü bayrak dire i montaj çal mas  
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14. Muhtarl k ofisi masa, sandalye imalat çal mas  
15. 635 Sokak Park ayd nlatma tamir bak m çal mas  
16. Gezi park  ayd nlatma tamirat 
17. Yuva sitesi park ayd nlatma çal mas  
18. Muhtarl k bürosu elektrik ar za bak m çal mas  
 
GAZ LER MAHALLES  
1. Otopark imalat çal mas  
2. 1102 Sokak kilit ta  yap m çal mas  
3. Betonta  pazaryeri etraf  asfalt yama çal mas  
4. 1084 Sokak park ayd nlatma ar za bak m çal mas  
5. Betonta  pazaryeri elektrik ar za bak m çal mas  
 
GÖKSU MAHALLES  
1. 690/8 Sokak No:19 bina giri lerinin kapat lmas  çal mas  
2. 679/18 Sokak No:25,27 önü kald r m tadilat çal mas     
3. 687/6 Sokak No:5 önü duvar imalat  çal mas     
4. 637/55 Sokak kald r m tadilat çal mas  
5. 690 Sokak No:21 asfalt yama çal mas  
6. 684/1 Sokak asfalt yama çal mas  
7. Muhtarl k bürosu sundurmas  tadilat çal mas  
8. 679 Sokak No:52 oturma bank  montaj çal mas  
9. Roman Sevgi Yolu elektrik ar za çal mas  
10. Muhtarl k yan  park ayd nlatma ar za bak m çal mas       
11. Muhtarl k elektrik ar za bak m çal mas  
12. 640-640/1-637/4-637/23-648-692 Sokaklarda moloz temizleme çal mas  
13. 641/1 Sokak ve 719 Sokak moloz temizleme çal mas  
14. 668 - 687/14 - 687/8 - 679/19 - 693/13 Sokak moloz yükleme çal mas            
15. 688 - 692 - 679/29 - 679/3 Sokak moloz temizlik çal mas  
16. 679 Sokak No:3 engelli rampas  imalat çal mas  
 
GÜVEN MAHALLES  
1. 397 Sokak kald r m tadilat çal mas      
2. 337 Sokak No:7 astsubay lokali önü kilit ta  tadilat çal mas  
3. 341 Sokak No:53 önü asfalt yama çal mas  
4. 392 Sokak park ayd nlatma çal mas  
5. 389/1 Sokak moloz temizleme çal mas  
 
HÜRR YET MAHALLES  
1. 437 Sokak kald r m tadilat yap m çal mas  
2. 453 Sokak No:3 önü kald r m tadilat çal mas  
3. 492 Sokak kald r m tamirat çal mas  
4. Tu savul .O. kald r m tamirat  
5. 458 Sokak No:14 önü kald r m çal mas  
6. 458 Sokak No:19 önü kald r m tamirat çal mas    
7. 485 Sokak ile 487 Sokak kesi imi kald r m tadilat çal mas      
8. 485 Sokak ile 487 Sokak kesi imi bordür imalat çal mas  
9. 456 Sokak No:18 asfalt yama çal mas     
10. Ayd n Hat Boyu Cad. olimpik havuz yan  asfalt yap m çal mas  
11. 507 Sokak ve 460 Sokak So:28 önü asfalt yama çal mas  
12. 463/4 Sokak asfalt yama çal mas  
13. 489 Sokak park ayd nlatma tamirat çal mas  
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NKILAP MAHALLES  
1. 517 Sokak No:4 önü kald r m düzenlemesi 
2. 552/36 Sokak kald r m tadilat  
3. 573 Sokak kald r m imalat çal mas     
4. irinyer Spor Kulübü önü kald r m tadilat çal mas  
5. 506 Sokak asfalt yama çal mas  
6. irinyer pazar yeri direk montaj çal mas  
7. irinyer Park  ayd nlatma tamirat çal mas    
8. 520 Sokak park ayd nlatma ar za bak m çal mas  
9. Bülent Ecevit Park  ayd nlatma ar za bak m çal mas  
10. Ayd n Seven Park  elektrik ar za bak m çal mas  
11. 520 Sokak park ayd nlatma ar za bak m çal mas     
12. 682/7 Sokak yol tadilat çal mas  
13. 570 Sokak n0:10 önü yol tadilat çal mas  
 
NÖNÜ MAHALLES  

1. 689/9 Sokak kald r m yap m çal mas    
2. 680/7 Sokak No:3 önü kald r m tadilat çal mas  
3. 682/7 Sokak kald r m tadilat çal mas  
4. Engelli arj istasyonu montaj çal mas  
5. Sevgi yolu kilit ta  tadilat çal mas  
6. 677/19 Sokak No:59 yan  ta  duvar imalat çal mas     
7. Sevgi yolu wash beton imalat çal mas  
8. Pazaryeri kald r m tadilat çal mas  
9. 677/13 Sokak kald r m tadilat çal mas    
10. 677/1 Sokak kald r m imalat çal mas    
11. 677/13 Sokak asfalt yama çal mas  
12. 682/2 Sokak asfalt yama çal mas  
13. 689/11 Sokak asfalt yama çal mas     
14. 677 Sokak No:15 önü asfalt yama çal mas  
15. 680/4 Sokak asfalt yama çal mas  
16. 669 Sokak asfalt yama çal mas  
17. 677/8 Sokak asfalt yama çal mas    
18. Pazaryeri asfalt yama çal mas  
19. Gediz sevgi yolu ayd nlatma ar za bak m çal mas  
20. Gediz sevgi yolu yol tadilat çal mas  
21. 689/11 Sokak yol açma çal mas  
22. 677/31 Sokak yol açma çal mas  
ZKENT MAHALLES  

1. Muhtarl k kulübesi tadilat çal mas  
2. 1311 Sokak asfalt yama çal mas  
3. Mahalle muhtarl  bayrak dire i ve muhtarl k tabelas  düzenleme çal mas        
4. Muhtarl k su saati pano yap m  
5. 1305,1306 ve 1320 Sokak basket potalar n n tamirat çal mas  
6. Yedigöller tuvalet kap lar n n imalat çal mas         
7. Mahalle muhtarl  önü basketbol sahas  yer çizgi boyama çal mas    
8. 1320 Sokak basket sahas  yer çizgilerini boyama çal mas  
9. 1305 Sokak yer çizgilerini boyama çal mas  
10. 1305 Sokak basket sahas  boyama çal mas  
11. 1306 Sokak basket sahas  yer çizgilerini boyama çal mas     
12. Muhtarl k bürosu sundurmas  boyama çal mas  
13. Muhtarl k tabela yap m  
14. 1309 Sokak park ayd nlatma bak m çal mas  
15. 1314 Sokak park ayd nlatma tamirat çal mas  
16. Yedigöller tuvalet s hhi tesisat çal mas        
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KARANF L MAHALLES  
1. 1110 Sokak kald r m tadilat çal mas  
2. 1107 Sokak kald r m tadilat çal mas  
 
KOZA AÇ MAHALLES  
1. Buca pazar yeri kald r m tadilat çal mas    
2. koza aç taksi dura  önü kald r m önü çal mas  
3. 245 Sokak kilit parke tadilat çal mas  
4. 245 Sokak No:1 önü bordür imalat çal mas  
5. 266/2 Sokak No:24 önü engelli rampas  onar m çal mas  
6. u ur mumcu Cad. No:3 kald r m çal mas  
7. Buca ilçe sa l k müdürlü ü kald r m imalat çal mas  
8. 257/2 Sokak No:7 önü kald r m tadilat çal mas      
9. 257/3 Sokak No:8 kald r m tadilat çal mas   
10. pazaryeri kald r m tadilat çal mas  
11. 254 Sokak asfalt yama çal mas  
12. Buca pazaryeri asfalt çal mas  
13. 246/ Sokak No:1 önü asfalt yama çal mas  
14. 258 Sokak No:7 asfalt yama çal mas  
15. 277/1 Sokak No:5 önü asfalt yama çal mas  
16. 230 Sokak No:1-5 önü asfalt yama çal mas  
17. 231/2 Sokak asfalt yama çal mas    
18. 223 Sokak park demir korkuluklar n sökülmesi 
19. 223 Sokak ile Özmen Cad. No:33/3 aras ndaki futbol sahas  çitlerini sökme çal mas       
20. Muhtarl k bürosu boyama çal mas  
 
KURUÇE ME MAHALLES  
1. 205/3 ve 205/2 Sokak kesi imi bordür imalat çal mas  
2. Do u  Cad No:246 önü kald r m tadilat çal mas    
3. 205/1 Sokak No:6 kald r m imalat çal mas  
4. 205/28 Sokak kald r m tadilat çal mas    
5. 205/5 Sokak kald r m tadilat çal mas  
6. 205/6 Sokak No:31 önü kald r m imalat çal mas     
7. 205/15 Sokak No:11 kald r m çal mas  
8. 203/29 Sokak No:7 önü asfalt yama çal mas  
9. 205/4 Sokak asfalt yama çal mas  
10. 203/38 Sokak No:46 asfalt yama çal mas  
11. 205/5 Sokak No:10 asfalt yama çal mas  
12. 205/2 ve 205/3 Sokak aras  kald r m tadilat çal mas        
13. 205/39 Sokak asfalt yama çal mas  
14. 205/14 Sokak asfalt yama çal mas  
15. 206/50 ve 206/54 Sokak asfalt yama çal mas  
16. Pazaryeri korkuluk imalat çal mas  
17. Muhtarl k bürosu boyama çal mas  
 
LALEL  MAHALLES  
1. 425 Sokak No:11 kilit parke tadilat çal mas  
2. 421 Sokak kilit parke tadilat çal mas    
3. 410 ve 426 Sokak kesi imi kald r m tadilat çal mas      
4. 423 Sokak asfalt yama çal mas  
5. 410 Sokak asfalt yama çal mas     
6. 403 Sokak No:17 asfalt yama çal mas  
7. 411 Sokak park ayd nlatma ar za bak m 
8. 404 Sokak yol tadilat çal mas  
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MUSTAFA KEMAL MAHALLES  
1. 686/13 Sokak No:4 önü kald r m tadilat çal mas  
2. 686/10 Sokak kilitta  tadilat çal mas     
3. 696/1 Sokak asfalt-yama çal mas  
4. 686/28 Sokak asfalt yama çal mas  
5. 694/45 ve 694/5 Sokak asfalt yama çal mas  
6. 694/5 Sokak asfalt yama çal mas  
7. 686/27 Sokak park ayd nlatma ar za bak m çal mas  
8. 694/14 Sokak yol tesviye çal mas  
9. 697/15 soka n asfalt k r  ile yol düzenleme çal mas  
 
MENDERES MAHALLES  
1. 1017/1 Sokak kald r m tadilat çal mas  
2. 140 Sokak asfalt yama çal mas  
3. 146/5 Sokak asfalt yama çal mas    
4. 146 Sokak No:1 önü asfalt yama çal mas  
5. 355 Sokak asfalt yama çal mas  
6. Me kure aml  lkokulu asfalt yama çal mas  
7. gölet tesisleri elektrik tesisat tamirat ve 1015 Sokak park ayd nlatma tamirat çal malar  
8. erdem Cad. No:101 önü park altyap  çal mas  
9. erdem Cad. No:101 önü park n s hhi tesisat altyap  çal mas  
10. 122/1 Sokak No:20 önü engelli rampas  imalat çal mas  
 
MURATHAN MAHALLES  
1. K rg zistan Cad. otobüs dura  yan  kald r m imalat çal mas    
2. 1201 Sokak asfalt yama çal mas  
3. 1202/7 Sokak asfalt yama çal mas      
4. 1202/4 Sokak korkuluk yap m çal mas       
5. Burhan Özfatura Orta Okulu yer çizgileri boyama çal mas  
6. Pazaryeri tuvalet elektrik imalat çal mas    
 
SEYHAN MAHALLES  
1. Cengiz Sani .Ö.O kald r m imalat çal mas    
2. 556/6 Sokak kald r m imalat çal mas      
3. 629 Sokak No:100 yan  kald r m tadilat çal mas  
4. 631/1 Sokak asfalt yama çal mas    
5. 661 Sokak asfalt yama çal mas  
6. 659/10 Sokak asfalt yama çal mas  
7. 603 Sokak asfalt yama çal mas  
8. 629 Sokak asfalt yama çal mas  
9. 719/3 Sokak asfalt yama çal mas  
10. Muhtarl k önü park trafosu boyama çal mas  
11. 556/8 Sokak moloz temizleme çal mas  
 

R NKAPI MAHALLES  
1. 1058/2 Sokak kald r m tadilat çal mas  
2. 1058/22 Sokak park ayd nlatma bak m onar m çal mas    
3. 1058/8 Sokak park ayd nlatma ar za bak m çal mas  
4. Yavuz Sultan Selim Caddesi otobüs dura  engelli rampas  çal mas  
 
UFUK MAHALLES  
1. 1023 Sokak No:1 kald r m çal mas  
2. 848/2 Sokak asfalt yama çal mas  
3. 928 Sokak asfalt yama çal mas  
4. 1010 Sokak No:67 asfalt yama çal mas  
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5. 926 Sokak asfalt yama çal mas  
6. 1003 Sokak yol bariyeri sökülmesi 
7. 1007 Sokak park ayd nlatma çal mas  
 
VAL  RAHM  BEY MAHALLES  
1. 138 Sokak kilit parke çal mas  
2. K z Teknik Ve Meslek Lisesi içi kilit parke imalat çal mas   
3. 336 Sokak No:1 kald r m düzenleme çal mas        
4. 138 Sokak kilit ta  tadilat çal mas   
5. 130 Sokak asfalt yama çal mas   
6. 298 Sokak asfalt yama çal mas   
7. 118 Sokak asfalt yama çal mas   
8. 317 Sokak No:49-51 asfalt yama çal mas   
9. 336 Sokak asfalt yama çal mas   
10. 138 Sokak asfalt yama çal mas   
11. 116 Sokak yol çizgileri boya çal mas   
12. Özmen Cad. ile 133 Sokak kesi imindeki parka engelli arj ünitesi montaj çal mas   
13. Güzel Sanatlar Ve Mesleki E itim Merkezi elektrik ar za bak m çal mas   
14. 298 Sokak No:17 önü engelli rampas  imalat çal mas   
15. 133 Sokak moloz temizleme çal mas   
 
YAYLACIK MAHALLES  
1. 175 Sokak yol tadilat çal mas . 
2. 185 Sokak kilit ta  tadilat çal mas    
3. 1022 Sokak kald r m imalat çal mas      
4. 160 Sokak asfalt yama çal mas  
5. 1021 Sokak asfalt yama çal mas  
6. 1026 Sokak asfalt yama çal mas  
7. 291 Sokak asfalt yama çal mas  
8. 190/4 Sokak asfalt yama çal mas  
9. 1022 Sokak asfalt yama çal mas  
10. 170 Sokak No:12-14-45 önü asfalt yama çal mas  
11. 179 Sokak asfalt yama çal mas  
12. Necip Faz l K sakürek .Ö.O asfalt yama çal mas      
13. 190/5 Sokak park içi tadilat ve muhtarl k tabela çal mas  
14. afet evleri kapal  spor salonu önü engelli rampas  imalat çal mas  
15. 191/4 Sokak korkuluk yap m  
16. 4 Nolu Aile Sa l k Merkezi d  cephe boyama çal mas  
17. Sa l k Oca  boyama çal mas  
18. 190/5 Sokak park  ayd nlatma bak m onar m çal mas  
19. Nostalji soka  ayd nlatma ar za bak m çal mas  
20. Kad n Aktivite Merkezi s hhi tesisat onar m bak m çal mas  
21. 190/5 Sokak yol düzenleme çal mas  
22. 47 Sokak moloz temizleme çal mas  
23. 185 Sokak moloz temizleme çal mas  
24. 181/6 Sokak moloz temizleme çal mas  
25. Afet Evleri Kapal  Spor Salonu engelli rampas n n imalat çal mas  
 
YEN GÜN MAHALLES  
1. 268/1 Sokak kilit ta  tadilat çal mas  
2. 268 Sokak No:25 kald r m imalat  
3. 268 Sokak No:2 kald r m imalat  
4. 222/42 Sokak No:31 önü kald r m tadilat çal mas  
5. 292/8 Sokak kald r m imalat çal mas  
6. 292/8 Sokak bordür imalat çal mas  
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7. 266/3 Sokak No:8 önü kald r m imalat çal mas  
8. 222/14 Sokak yeni park çevresi kald r m imalat çal mas     
9. 220/29 Sokak kald r m tadilat çal mas    
10. Naz m Hikmet Park  içi tabela imalat çal mas  
11. Yenigün Park  ayd nlatma tamirat bak m çal mas  
12. 271/2 Sokak park ayd nlatma tamirat bak m çal mas  
13. 271/4 Sokak park ayd nlatma tamirat bak m çal mas    
14. 222/14 Sokak park ankraj beton at lmas  alt yap  çal mas  
15. 266/2 Sokak No:31-34 önü engelli rampas  yap m çal mas  
16. 265/33 Sokak yeni park imalat  zemin düzenleme çal mas  
17. 222/14 ve 268 Sokak aras  park imalat çal mas  
18. 222/14 Sokak yeni park içi moloz temizleme çal mas  
19. 862 Sokak moloz temizleme çal mas  
20. 292/12 Sokak otopark imalat çal mas      
 
YE LBA LAR MAHALLES  
1. 292/6 Sokak kilit ta  imalat çal mas  
2. 647/58 Sokak No:14 kald r m tadilat çal mas  
3. 647/1 No:133 önü asfalt yama çal mas  
4. 637/53 Sokak No:10 önü asfalt yama çal mas  
5. 692/4 Sokak basketbol sahas  çitleri onar m ve imalat çal mas  
 
YILDIZ MAHALLES  
1. 206/35 Sokak No:2 önü kald r m tadilat çal mas  
2. 206/5 Sokak No:26-28-30-32 önü kald r m tadilat çal mas     
3. 206/38 Sokak yeni park içi duvar yap m çal mas  
4. 206/38 kald r m imalat çal mas  
5. 206/38 Sokak yeni park içi kayrak ta lar  dö eme çal mas  
6. 206/60 Sokak kilit ta  imalat çal mas  
7. 206/31 Sokak No:19 kald r m imalat çal mas  
8. 206/39 Sokak No:20 kilit parke çal mas  
9. 206/38 Sokak yeni park etraf  kald r m tadilat çal mas  
10. 206/38 Sokak yeni park etraf  kayrak ta  imalat çal mas  
11. 206/41 Sokak asfalt yama çal mas  
12. 206/37 Sokak asfalt yama çal mas      
13. 206/31 Sokak asfalt yama çal mas  
14. 206/5 Sokak asfalt yama çal mas  
15. 206/38 Sokak ve 206/66 Sokak asfalt yama çal mas  
16. 242/10 Sokak No:5  asfalt yama çal mas  
17. 200/26 Sokak No:2 önü asfalt yama çal mas  
18. 242/1 Sokak asfalt yama çal mas  
19. 242/26 Sokak asfalt yama çal mas      
20. 206/38 Sokak asfalt yama çal mas  
21. 206/38 Sokak yeni park içi emsiye direklerinin metal sac ile kaplama çal mas  
22. 206/38 Sokak park kald r mlar na yol bariyeri montaj çal mas  
23. 242/32 Sokak yeni park içi trafo boyama çal mas      
24. 206/38 Sokak yeni park içi beton kolonlar n ah apla kaplamas  için malzeme imalat  
25. 206/38 Sokak yeni park emsiye direklerinin ah apla kaplama çal mas  
26. Pazaryeri elektrik ar za bak m çal mas  
27. 242/16 Sokak par ayd nlatma tamirat 
28. 206/29 Sokak park ayd nlatma tesisat çal mas  
29. 206/38 Sokak yeni park ayd nlatma alt yap  çal mas  
30. 242/5 Sokak moloz temizleme çal mas  
31. 206/38 Sokak yeni park imalat  zemin düzenleme çal mas  
32. 206/68 Sokak yeni park imalat  zemin düzenleme çal mas  
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33. 206/38 Moloz temizleme çal mas  
34. 242/32 Sokak yeni park imalat çal mas     
35. 242/34 Sokak kilit ta  dö eme ile yol imalat çal mas  
36. 206/6, 206/5, 206/42, 206/38 Sokak moloz temizleme çal mas  
 
Y TLER MAHALLES  
1. 339 Sokak kald r m tadilat çal mas  
2. 355 Sokak kald r m imalat çal mas  
3. 363 Sokak No:71 kald r m tadilat çal mas  
4. 353 Sokak No:156-160 asfalt yama çal mas  
5. 353 Sokak yol tadilat çal mas  
6. 339 Sokak No:11 önü engelli rampas  imalat çal mas  
7. 363 Sokak moloz temizleme çal mas  
 
NÖNÜ MAHALLES  

1. Atatürk büstü önüne bayrak dire i montaj çal mas  
 
ZAFER MAHALLES  
1. 2306 Sokak büz dö eme çal mas  
2. Turgut Özal Caddesi 2313 Sokak/29 ve civar  asfalt yama çal mas  
3. 2313 Sokak yol açma çal mas  
 
29 EK M MAHALLES  
1. 2174 Sokak asfalt yama çal mas      
2. 2202 Sokak yol düzenleme çal mas     
 
BELENBA I MAHALLES  
1. Festival çal malar  
2. Köy meydan  kilit parke tadilat çal mas  
3. Muhtarl k bürosu boyama çal mas        
4. Muhtarl k wclerin tamir çal mas  
5. Muhtarl k bürosu elektrik ar za bak m çal mas  
6. Kadastral yollar n yol tesviye çal mas  
7. Belenba  Köyü yol tesviye çal mas  
 
DO ANCILAR MAHALLES  
1. Köy yol tesviye çal mas  
 
MERKEZ – 29 EK M – YILDIZLAR – ZAFER MAHALLES  
1. Sa l k Oca  yan soka  bordür imalat çal mas    
2. 2035 Sokak kald r m imalat çal mas            
3. Zeki Püskülcü .Ö.O önü kilit ta  imalat çal mas  
4. Kkaynaklar bayrak dire i elektrik ar za çal mas  
5. Kaynaklar meydan  yol yap m çal mas  
6. Sa l k Oca  yol tadilat çal mas  
7. 276/3 Sokak moloz temizleme çal mas  
1. Kadastral yol açma çal mas  
2. Olduruk mevkii kurban sat  alan  çevre ve yol açma çal mas  

 
KIRIKLAR MAHALLES   
1. Park düzenleme çal mas     
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Performans Sonuçlar  Tablosu 
 

 
 

 

 
 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  

hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme 
anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 1 Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz olmas  
dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir Büyük ehir 
Belediye Ba kanl na sunmak. 

Performans 
Hedefi 

Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz olmas  
dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir Büyük ehir 
Belediye Ba kanl na sunmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
 Gerç 

2014         
Hedef 

2014  
Gerç

PPM/EPM/F M Büyük ehir belediyesine sunulan öneri 
say s  

2 1 1 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  

hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme 
anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 2 mar planlar  tamamlanm  ve yap la man n ba lam  oldu u bölgelerde 
henüz aç lmam  olan yollar n aç lmas n  sa lamak. 

Performans 
Hedefi 

mar planlar  tamamlanm  ve yap la man n ba lam  oldu u bölgelerde 
henüz aç lmam  olan yollar n aç lmas n  sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014         
Hedef 

2014      
Gerç 

F M Yeni yol aç lmas  için kullan lacak asfalt, 
parke miktar  

10325 ton 
asfalt, 18.000 
m2 tretuvar,  

36.500 ton 
asfalt, 

29.500m² 
tretuvar,  

200 m istinat 
duvar  

10.000 
ton 

asfalt,  
165m 
istinat 
duvar  

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  

hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme 
anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 3 Mevcut yollar  iyile tirmek. 
Performans 
Hedefi 

Mevcut yollar  iyile tirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014        
Hedef 

2014      
Gerç 

F M Mevcut yollar  iyile tirmek üzere 
kullan lacak asfalt, parke miktar  

2585 ton 
asfalt, 27.000 

m² 
tretuvar,  

21.000 ton 
asfalt,  

34.500 m² 
tretuvar,  

100 m 
istinat 

38.850 
ton asfalt
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STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  

hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme 
anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 4 Altyap  hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden 
altyap  kurulu lar yla koordinasyon ve i birli ini geli tirmek. 

Performans 
Hedefi 

Altyap  hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden 
altyap  kurulu lar yla koordinasyon ve i birli ini geli tirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014        
Hedef 

2014    
Gerç 

PPM/F M   Kat l m n sa lanaca  UKOME ve AYKOME 
toplant  say s  

Tüm 
Toplant lara 

kat l m 
sa lanm t r. 

Tüm 
Toplant lara 

kat l m 
sa lanmas  

24 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 2 Mevcut ye il alanlar n korunmas , ye il alan miktar n n artt r lmas  suretiyle,  

ya anabilir ve sa l kl  bir kent yarat lmas .  
Hedef 2 Ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt rmak. 
Performans 
Hedefi 

Ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt rmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014   
Gerç 

F M Yeni yap lan park say s  6 - 2 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 
Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
Hedef 1 Buca’da geni  rekreaktif merkez alanlar  olu turmak. 
Performans 
Hedefi 

Buca’da geni  rekreaktif merkez alanlar  olu turmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014     
Gerç 

F M Tamamlanmas  - 1 adet - 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 

Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
Hedef 7 Buca’da tarihi ve kültürel miras  kazanmak ve canland rmak için  

“Nostalji Soka ” yapmak veya yap lmas n  sa lamak. 
Performans 
Hedefi 

Buca’da tarihi ve kültürel miras  kazanmak ve canland rmak için 
 “Nostalji Soka ” yapmak veya yap lmas n  sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014         
Hedef 

2014 
Gerç 

F M Tamamlanmas  - Dumlup nar 
Mah. 

bulunan 20 
sokakta 

düzenleme 

Dumlup nar 
Mah. 19 
sokakta 

düzenleme 
yap lm t r. 
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STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 

Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
Hedef 10 Buca’da ticari hayat  canland rmak amac yla, modern al veri  merkezi 

alanlar  olu turmak. 
Performans 
Hedefi 

Buca’da ticari hayat  canland rmak amac yla, modern al veri  merkezi 
alanlar  olu turmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014   
Gerç 

F M Tamamlanan pazar yeri 1 2 ----- 

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 

Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
Hedef 11 Toplumsal dayan may  geli tirmek ve yayg nla t rmak amac yla  

kente ithaf edilmek üzere kültür merkezleri olu turmak. 
Performans 
Hedefi 

Toplumsal dayan may  geli tirmek ve yayg nla t rmak amac yla  
kente ithaf edilmek üzere kültür merkezleri olu turmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014          
Gerç 

F M Tamamlanmas  - Nikah 
Salonu 
%100 

Tamamland

STRATEJ K ODAK 3 : KENTSEL ALTYAPI 

Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
Hedef 6 Buca’y , Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek. 
Performans 
Hedefi 

Buca’y , Kültür ve Kongre Merkezi haline getirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014          
Hedef 

2014       
Gerç 

F M Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezinin 
Tamamlanmas  

%77 %100 %100 

STRATEJ K ODAK 6 : KENT V ZYONU 
Amaç 1 Ekonomik, sosyal ve kültürel projeler ile Buca’n n marka bir ilçe yap lmas . 
Hedef 3 irinyer Tansa  arkas nda yer alan ye il alan  .B. .B. ile koordineli olarak sosyo-

kültürel ve rekreasyon alan  olarak kentin kullan m na kazand rmak ve ayn  
alanda var olan irinyer Pazaryerini “Katl  Pazaryeri” olarak iyile tirmek ve 
hizmete açmak. 

Performans 
Hedefi 

irinyer Tansa  arkas nda yer alan ye il alan  .B. .B. ile koordineli olarak sosyo-
kültürel ve rekreasyon alan  olarak kentin kullan m na kazand rmak ve ayn  
alanda var olan irinyer Pazaryerini “Katl  Pazaryeri” olarak iyile tirmek ve 
hizmete açmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014   
Gerç 

F M Tamamlanmas  - - ----- 
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Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
 
-Seçilen uygulama projesi do rultusunda Buca’da geni  rekreasyon ve spor alan  
gerçekle tirmek;          
Bu faaliyet gerçekle tirilememi tir.  
 
-Uygulama projeleri do rultusunda katl  pazaryeri kullan m n n B B ile koordineli olarak 
yapmak; 

irinyer Tansa  arkas nda yer alan ye il alan  .B. .B. ile koordineli olarak sosyo-kültürel ve 
rekreasyon alan  olarak kentin kullan m na kazand rmak ve ayn  alanda var olan irinyer 
Pazaryerini “Katl  Pazaryeri” olarak iyile tirmesi çal malar  zmir Büyük ehir Belediyesi ile 
birlikte gerçekle tirilecektir. Faaliyetin gerçekle tirilmesi sadece daremize ba l  olmad  için 
faaliyet gerçekle tirilememi tir. 
                       
-Kapal  pazaryeri Yapmak; 
Buca’da ticari hayat  canland rmak amac yla, modern al veri  merkezi alanlar  olu turmak 
hedefi kapsam nda pazaryeri yap lacak olan alanlar n Bucal lara daha kapsaml  hizmet 
verebilmeleri için Plan ve Proje Müdürlü ünce plan revizyonu yap larak, söz konusu alanlar n 
daha i levsel olmas  sa lanacakt r. Plan revizyonunun yap lmas n  takiben proje çal malar  
yap larak, imalat gerçekle tirilecektir.  
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HUKUK LER  MÜDÜRLÜ Ü 

FAAL YET - PROJE ADI 2014 
HEDEF 

2014 
GERÇEKLE ME

Duru ma Say s  - 1877 
Ke if Say s  - 159 
2014 Y l  dari Dava Say s  - 374 
Lehe Sonuçlanan 2014 Y l  dari Dava Say s  - 37 
Aleyhe Sonuçlanan 2014 Y l  dari Dava Say s  - 19 
K smen Lehe K smen Aleyhe  -  53 
Temyiz Edilen Dava say s  - 66 
Devam Eden dari Dava Say s  - 265 
2014 Y l  Adli Dava Say s  - 505 
2014 Y l  Lehe Sonuçlanan Adli Dava Say s  - 81 
2014 Y l  Aleyhe Sonuçlanan Adli Dava Say s  - 96 
2014 Y l  K smen Lehe K smen Aleyhe - 16 
Temyiz Edilen Dava Say s  - 94 
Ba kanl k Oluru Al nan Dava Say s  - 18 
2014 Y l  Devam Eden Adli Dava Say s - 312 
Müdürlükler Aras  Sunulan Hizmet Say s  - 74 

2014 Y l  Gelen Evrak Say s  - 9549 

2014 Y l  Giden Evrak Say s  - 11882 
2014 Kay t Say s  - 21431 
Önceki Y llarda Aç lm  Olup 2014 Y l nda Net. Adli Dava Say s - 421 
Aleyhe Neticelenen  - 159 
Lehe Sonuçlanan  - 193 
Temyiz Edilen Dava Say s  - 159 
2014 Y l  çinde Aleyhe Sonuçlan p Olur Al nan Dava Say s - 12 
Önceki y llarda aç lm  olup 2014 y l nda devam eden adli dava say s  - 495 
Önceki Y llarda Aç lm  Olup 2014 Y l nda Neticelenen dari Dava  - 1028 
Aleyhe Sonuçlanan - 335 
K smen Lehe K smen Aleyhe Neticelenen Dava Say s  - 356 
Lehe Sonuçlanan  - 337 
Temyiz Edilen Dava Say s  - 482 
2014 Y l  çinde Aleyhe Sonuçlan p Olur Al nan Dava Say s  - 16 
Önceki y llarda aç lm  olup 2014 y l nda devam eden idari dava say s  - 149 
2014 Y l  Aç lan cra Takip Dosya Say s - 10 
Önceki Y llarda Aç l p 2014 Y l nda lemde olan dosya say s  - 100 
2014 Y l nda nfaz olan dosya say s  - 29 
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MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 
 
 
 
NO 

 
FAAL YET N ADI 

 
2014 HEDEF 

 
2014 YILI 
GERÇEKLE MES  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Yeni in aat 
Tadilat ruhsat  
Ruhsat yenileme 
Proje sureti 
Ruhsat sureti 
Ekspertiz 
Asansör ruhsat  
Ustal k belgesi 
Otopark borcu yoktur 

erh kald r lmas  
Ön onay 
Y BF de i ikli i 
Yap  kullanma belgesi 
Dokuz Eylül yaz s  
Tasdik 
Yap  kullanma yaz malar  
Hakedi  yaz malar  
Hakedi  
Is  yal t m raporu 

 Bitirme 
Personel de i ikli i ve seviye 
mar durumu 

Otopark tespiti 
De i iklik yoktur 
potek 

Yaz malar 
 yeri teslim belgesi 

Y lsonu tespit tutana  
Seviye tespit 

Müracaat kadar
      “   
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
      “ 
     “ 

977
600 
34 
1067 
171 
884 
169 
  ,, 
51 
  ,, 
  ,, 
  ,, 
  ,, 
541 
360 
1467 
  ,, 
4412 
 22 
 890 
570 
2927 
90 
130 
150 
1000 
753 
102 
1682 

 
 
             mar ve ehircilik Müdürlü ü insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile 
mutlulu u ile toplum hayat n  yak ndan etkileyen fiziksel çevreyi sa l kl  bir yap ya 
kavu turmak; yat r mlar n yer seçimleri ve geli me e ilimlerini yönlendirme ve topra n 
korunma kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemekle görevlidir.  
             mar ve ehircilik Müdürlü ü 44 adet mahallenin yer ald  alanda görevini 
yapmaktad r. 
             Müdürlü ümüzde fen ve sa l k kurallar na, yap  düzenine, bina ve kat nizam na, 
taban alan na, yap  in aat alan na, bahçe mesafelerine, imar yoluna, cephe hatlar na, bina 
derinli ine ve yüksekli ine uygun olarak haz rlanan proje ve ekleri incelenerek yap  ruhsat 
belgesi tanzim edilmektedir.  
             Ba ms z bölüm içerisinde kalan ve binan n ta y c  sistemi ile tesisat projelerini 
etkilemeyen, fen ve sa l k kurallar na uygun olarak yap lan, di er ba ms z bölüm ve ortak 
alanlar  etkilemeyen kullan m amac n  de i tirmeyen basit tamir ve tadilat i lemleri ile; 
yap lardaki ta y c  unsurlar  etkileyen, yap n n tümünü veya ortak alan ve ba ms z 
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bölümlerin kullan m amac n , brüt in aat alan n  de i tiren, ruhsata tabi olan proje 
de i ikliklerini onaylamak da müdürlü ümüzün görevidir. 
             Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanm  olan yap lara “yap  kullanma iznine 
esas” olarak ruhsat yenilemesi ve yap  ruhsat süresi dolmadan önce, süresinde bitme imkan  
olmayan yap lar için ise ruhsat yenileme i lemleri de müdürlü ümüzde gerçekle tirilmektedir. 
             Proje sureti ve evrak tasdi i yap lmaktad r. 
             Net alan hesab  yap lmakta ve istinat duvar  ruhsat  verilmektedir. 
             Ekspertiz raporu düzenlenmektedir. 
             4708 say l  yasa gere i kurulan yap  denetim kurulu lar na ait i lemler de 
müdürlü ümüzce yürütülmekte olup; hizmet bedellerinin ödenebilmesi için yap n n belirli 
seviyelerde tespiti müdürlü ümüz taraf ndan yap lmaktad r.  
             Denetim hizmet bedeline ait hak edi  raporu kontrolü yap lmaktad r. 
             Hak edi  raporunun ödenmesi için talimat haz rlanmaktad r. 
            Y l sonu tespit tutanaklar  haz rlanmaktad r. 
              bitirme evra  düzenlenmektedir. 
             Mal sahibinin müracat  üzerine, yap n n ruhsat ve eklerine uygun oldu u ve 
kullan lmas nda fen bak m ndan sak nca görülüp görülmedi ini tespit ederek, yap  tamamen 
bitti i taktirde tamam na; k smen tamamlanm  binalarda, tamamlanan k s mlar na ilgili 
kanunlar do rultusunda yap  kullanma izin belgesi tanzim edilmektedir. 
             Kat mülkiyeti için foto raf tastikleri yap lmaktad r. 
             Kamu kurumlar ndan, kurulu lar ndan, vatanda lardan ve Belediyemizin di er 
birimlerinden gelen evraklar i lem görüp de erlendirilmektedir. 
             Üzerinde binan n yap laca  parselin ve binan n tan mlar  bulunan ruhsat dosyalar , 
müdürlü ümüze ait ar ivde, düzenli ve güvenli bir ekilde tutulmaktad r. 
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NSAN KAYNAKLARI VE E T M MÜDÜRLÜ Ü 
 
Odak 1(kurumsal yap -organizasyon yap s  olu turulmas ) 
 
Amaç 1-Hedef 1 
 
1.1.1 Çal anlar n Ki isel ve mesleki geli imini Artt r c  E itimler Düzenlemek:  

 
htiyaç olarak tespit edilen toplam 8 mevzuat konusunda e itim düzenlenmi tir. 

Bunlardan 7 adedi belediyemiz personeline verilmi  olup, kat l mc  269 personele 20 saat, 
kat l mc  16 meclis ve ihtisas komisyon üyelerine toplam 10 saat olmak üzere e itim semineri 
verilmi tir. 
 Bunun d nda ilgili bakanl k kurulu lar , belediye birlikleri ve dernekleri taraf ndan 7 
(yedi) farkl  organizasyondan belediye uygulamalar na yönelik mevzuat e itimlerinde 16 
personelimiz faydalanm t r. 
  
1.1.2 E itimlerin Etkinli ini Ölçmek:    
  

E itimler ile ilgili olarak olu turulan prosedür gere i e itimi tamamlayan personel 
hakk nda ald  e itimin etkinli i, ilgili bölüm yöneticisi veya birim amiri taraf ndan 
de erlendirilmektedir. 
 
1.1.3 Kurum çi E itimci Kadrosunun E itim Vermesini Sa lamak:  
 

Belediyemiz e itimci kadrosunda olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili 
.Turgut ÜZÜM taraf ndan 05 Haziran 2014 tarihinde Çevre Haftas  nedeniyle Çevre ve 

At klar konusunda e itim ve bilgilendirme sunumu gerçekle tirilmi tir. 
 

Amaç 1-Hedef 2 
 
1.2.1 Toplu  Sözle mesi: 
 
 Personelin özlük ve ücret haklar n n iyile tirilmesi suretiyle i  verimlili i ile çal ma ve 
ya am standartlar n  yükseltmek amac yla 2014 y l nda imzalanm  olup; sözle me hak ve 
güvenceleri uygulamaya konmu tur. 
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Performans Sonuçlar  Tablosu 
 
STRATEJ K ODAK 1 : KURUMSAL YAPI ORGAN ZASYON YAPISI VE YÖNET M 
Amaç 1 Buca halk na; kat l mc  ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir 

organizasyon yap s  olu turulmas . 
Hedef 1 Sürekli iyile tirme çal malar n  yayg nla t rmak. 
Performans 
Hedefi 

Sürekli iyile tirme çal malar n  yayg nla t rmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014 
Hedef 

2014 
Gerçekle en

KEM Düzenlenen e itim say s  - 2 adet 8 
KEM Etkinli i ölçülen e itim say s  - 2 adet 8 

 
 
STRATEJ K ODAK 1 : KURUMSAL NSAN KAYNAKLARI 
Amaç 1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için, Norm Kadro Standartlar  

do rultusunda, ideal kadronun olu turulmas  ve nsan Kaynaklar  
Yönetim Sisteminin kurulmas . 

Hedef 1 Norm Kadro Esaslar  çerçevesinde; i in ve personelin nitelikleri 
gözetilerek, müdürlüklerin ihtiyac  do rultusunda personel 
planlamas n  tamamlamak.

Performans 
Hedefi 

Norm Kadro Esaslar  çerçevesinde; i in ve personelin nitelikleri 
gözetilerek, müdürlüklerin ihtiyac  do rultusunda personel 
planlamas n  tamamlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014     
Hedef 

2014 
Gerçekle en

KEM Yetkinlik ihtiyac  saptanacak 
personel say s  

- Tüm 
personel 

 

 
 
 

STRATEJ K ODAK 1 : KURUMSAL NSAN KAYNAKLARI 
Amaç 1 Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi için, Norm Kadro Standartlar  

do rultusunda, ideal kadronun olu turulmas  ve nsan Kaynaklar  
Yönetim Sisteminin kurulmas . 

Hedef 2 Personel performans n  / motivasyonunu art rmak ve ileti imini 
güçlendirmek. 

Performans 
Hedefi 

Personel performans n  / motivasyonunu art rmak ve ileti imini 
güçlendirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerçekle en

2014         
Hedef 

2014 
Gerçekle en 

KEM Özel günlerini takip etmek 
amac yla kay t alt na al nan 
personel say s  

Tüm 
personel 

Tüm 
personel 

 

 
Performans Sonuçlar  De erlendirilmesi 
 
Personel planlamas  çal malar  kapsam nda yetkinlik ihtiyaçlar n n saplanmas  ve 
personelin motivasyonunu artt rmaya yönelik özel günlerin takip edilmesine ili kin faaliyetler 
2015 y l na ertelenmi tir. 
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LETME MÜDÜRLÜ Ü 

 Belediyemiz yemekhanesi 19.11.1986 tarih 11220 say l  Bakanlar Kurulu Karar  ile 
yürürlü e konulan Devlet Memurlar  Yiyecek Yönetmeli inin 4.maddesinde yemek 
bedelinin bütçeden kar lanmayan k sm n n yemek yiyenlerden al naca  hükmüne 
dayanarak faaliyet göstermektedir.  

  Geçici Bar nma evinde kalan yard ma muhtaç insanlar n hafta içi ö le ve ak am 
yeme i ile hafta sonu ö le ve ak am yeme i hizmeti 18/11/2014 tarihine kadar 
müdürlü ümüz taraf ndan kar lanmakta olup, Mali Hizmetler Müdürlü ü taraf ndan 
Sosyal Yard m leri Müdürlü ü bütçesinden yemek bedelleri Müdürlü ümüz banka 
hesab na aktar lmaktad r.  

 Personel d nda ö le yeme i için yemekhanemize gelen misafirler, Yemek Servisi 
Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen yemek bedeli ücreti kar l nda yemekten 
faydalanabilmektedirler.  

 Memur personel yemek bedelleri her y l yay nlanan merkezi yönetim bütçe uygulama 
tebli inde aç klanan günlük tutarlar n alt nda kalmamak kayd yla, a a da belirtilen 
tutarlarda ve yine ayr ca i çi, stajer, misafirlerden al nacak günlük ücretlerle birlikte, 
yemek servisi yönetim kurulunca her y l belirlenir.  

 

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan günlük 1,60 TL, 1100’e kadar (1100 dahil) ek 
göstergeli görevlerde bulunanlardan günlük 1,90 TL, 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli 
görevlerde bulunanlardan günlük 2,05 TL, 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde 
bulunanlardan günlük 2,50 TL, 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde 
bulunanlardan günlük 3,25 TL, 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde 
bulunanlardan günlük 3,60 TL üzerinden hesaplanm  olup, i çi personelden günlük 5,00 TL, 
Staj yapan ö rencilerden günlük 3,00 TL, kurum d ndan gelenlerden 5,00 TL günlük yemek 
ücreti al nm t r.  

.Yemekhane faaliyetleriyle ilgili olarak 2014 y l nda memnuniyet anketi yapt r lm  olup, 

anket sonucu memnuniyet oran  % 90 olarak gerçekle mi tir. 
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MAL  H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü 
 
Odak 1 (Kurumsal Yap  –Mali Yönetim ve Kontrol) 
 
Amaç 1- Hedef 1 
 
1.1.1 galiye Harçlar n n Tahsilatlar n  Yapmak 

galiye Harçlar  ile ilgili olarak 2014 y l nda 2.848.023,91 TL tahsil edilmi tir. 
1.1.2 Ödenmeyen Vergileri Takip Ederek cra Takip lemlerini Tamamlamak  
 leme konulan icra takibinde 302 adet borçlu mükellef icra tetkik hakimli ine bildirilmi tir.    
 
Amaç 1 Hedef 2 
 
1.2.3 Adres Bilgi Sistemi ile Adres Bilgilerini Güncellemek  
Mükelleflerin beyan na dayal  olarak her y l adres güncellemesi yap ld  için 2014 y l nda da 
uygulamaya devam edilmi tir.  
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 

 
 

STRATE K ODAK 1: KURUMSAL YAPI - ORGAN ZASYON YAPISI VE YÖNET M 
Amaç 1 Buca halk na; kat l mc  ve kaliteli hizmet sunabilmek için, kurumsal bir 

organizasyon yap s  olu turulmas . 
Hedef 3 Sürece dayal  yönetim anlay n n devaml l n  sa lamak. 
Performans 
Hedefi 

Sürece dayal  yönetim anlay n n devaml l n  sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014 
Hedef 

2014 
Gerç 

MHM Performans  izlenecek süreç say s  - Tüm 
süreçler 

- 

MHM yile tirme say s  - htiyaç 
kadar 

- 

MHM Haz rlanan plan   1 adet 
MHM Planda Yer Alan Eylem Say s    390 

adet 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI  – MAL  YÖNET M VE KONTROL 

Amaç 1 Belediyemizin mali yap s n n güçlendirilmesi.  
Hedef 1 Mevcut gelir kaynaklar  içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para 

cezalar  ve i galiye harçlar na ili kin tahsilât oranlar n n artt r lmas n  
sa lamak. 

Perform 
Hedefi 

Mevcut gelir kaynaklar  içerisinde emlak, çevre-temizlik vergisi, idari para 
cezalar  ve i galiye harçlar na ili kin tahsilât oranlar n n artt r lmas n  
sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014         
Hedef 

2014  
Gerç 

MHM lan, reklam, çevre temizlik, emlak, 
e lence vergilerinin tahsili için 
gönderilen ödeme emri ve ödemeye 
ça r  mektubu say s  

70720 10.000 adet 1814 ödeme 
emri+43.747 

ödemeye 
ça r  m 

MHM Vadesi geçmi  alacaklar n tahsil 
i leminin artt r lmas  

%9  %4 %  

192



 

 
 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi  
 
-Süreç çal malar  ve iyile tirilmeleri 2014 y l  aral k ay  itibar  ile yenilenen iç kontrol uyum 
eylem plan  do rultusunda 2015 y l  içerisinde sürdürülecektir. 
 
Di er Hususlar 
 
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, lan-Reklam Vergisi ve E lence Vergilerinin 
tahakkuklar n n gerçekle tirilerek kay t d l n önlenmesi, 
         Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, lan-Reklam Vergisi ve E lence Vergisi ile ilgili 
toplam 52921 beyana ili kin tahakkuk i lemi yap lm  olup beyanda bulunmayan mükellefler 
yoklama tutana  ile tespit edilerek 2356 mükellef beyana ça r  ile beyan vermek üzere 
davet edilmi tir.                    
 
Vadesi Geçmi  Alacaklar n Tahsili: 
        Tahakkuk i lemi yap lm  olup tahsil edilemeyen vadesi geçmi  Çevre Temizlik Vergisi, 
lan-Reklam Vergisi, E lence Vergisi ve dari para cezalar n n tahsili için mükelleflere toplam 

1814 ödeme emri ve 43747 ödemeye ça r  mektubu gönderilmi  olup, 620 mükellefe vergi 
ihbarnamesi yap lm t r. 
       Ödeme emri tebli  edilmesine ra men süresinde ödeme yapmayan veya mal beyan nda 
bulunmayan 302 borçlu mükellef, icra tetkik hakimli ine bildirilmi tir. 
       Borçlu mükelleflere ait ta nmazlar n sat n  engellemek üzere haciz varakas  
düzenlenmi  olup tapu kay tlar na ve araç plakalar na toplam 254 adet haciz erhi 
uygulanarak tedbir konulmu tur. Mükelleflerce borcun ödenmesi nedeniyle 805 adet tapu 
haciz erhi ve 4 adet araç plaka haczi kald r lm  olup, karakola 243 adet borcun ödendi ine 
ili kin bildirim yaz s  gönderilmi tir.  
       Sat  yap lacak olan ta nmazlar ile ilgili mükelleflere Emlak vergi de eri verilmeden 
önce, borçlar n ödenmesi sa lanm t r. 237 mükellefe banka haciz yolu ile i lem yap lm t r. 
       6552 say l  yasa kapsam nda 5771 mükellefin yap land rma dilekçesi kayda al nm  
olup, 4392 mükellefe sicil baz nda yap land rma yap lm t r. 
       Ruhsat ve Denetim Müdürlü üne, toplam 525 adet mükellefin çevre temizlik vergisi 
borcu ödettirilerek borcunun bulunmad na dair yaz  verilmi tir.  
 
Tahsilat:  
     2464 say l  Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen gelirlerimizin tahakkuk ve tahsilat 
i lemleri 5393 say l  Belediye Kanunun 59.Maddesi ve 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunun 60.maddesi (e) bendinde belirtilen yetki çerçevesinde yap lm t r. 
 
 
 
 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI  - YÖNET M VE KONTROL 

Amaç 1 Belediyemizin mali yap s n n güçlendirilmesi. 
Hedef 2 Kay t d l  azaltmak. 
Performans 
Hedefi 

Kay t d l  azaltmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014     
Hedef 

2014  
Gerç 

MHM Kay t alt na al nan mükellef say s  11.192 - 170.771 
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Ödemeler: 
   Mali Hizmetler Müdürlü ü’ne Belediyemiz birimlerinden gelen her türlü ödeme evraklar n n 
ön mali kontrolleri yap larak, Mahalli dareler Harcama Belgeleri Yönetmeli i ve Di er 
Mevzuatlar do rultusunda ödenmi tir. 
 
Kesin Hesap, Yönetim Dönemi Hesab  ve Bütçe:  
     5393 say l  Belediye Kanunun 64.maddesine istinaden Mahalli dareler Bütçe ve 
Muhasebe Yönetmeli inde belirtilen Usul ve esaslar do rultusunda 2013 Mali y l na ili kin 
Belediye Kesin Hesab  ve Yönetim Dönemi Hesab  haz rlanm t r. 
        Üst Yönetici taraf ndan yap lan bütçe ça r s na istinaden Belediye birimlerinden gelen 
bütçe teklifleri Belediyenin mali durumu göz önünde bulundurularak gerekli düzeltmeler 
yap larak 2015 mali y l na ait Gelir-Gider Bütçesi haz rlanm t r. Ekim ay  Belediye 
Meclisimizin toplant s nda görü ülerek karara ba lanan 2015 mali y l  Bütçesi 2014 y l  
Kas m ay nda Büyük ehir Belediye Meclisinde de görü ülerek onaylanm t r. 
 
Mali Raporlar ve statistik Bilgiler: 
   Mali tablolar bütünlük, güvenilirlik, yöntemsel geçerlilik ve ula labilirlik ilkeleri çerçevesinde 
muhasebe kay tlar ndaki verilere dayan larak istatistiksel yöntemler kullan larak 
haz rlanm t r. Mali tablolar ayl k olarak mizan cetveli al narak Maliye Bakanl na say 2000 
sistemi üzerinden internet arac l yla gönderilmi tir. 
       TÜ K, Valilik, Maliye Bakanl  v.b kurumlarca istenilen belediyenin mali i lemlerini ve 
mali bilgilerini kapsayan her türlü anket ve formlar haz rlanarak ilgili kurumlara gönderilmi tir. 
 
cra Servisi: 

       5018 say l  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 38.maddesi kamu gelirlerinin tarh, 
tahakkuk ve tahsil i lemlerinin sorumlularca zaman nda ve eksiksiz olarak yap lmas  
konusunda sorumlu tutmu tur. 
    Belediye Encümenimizce ilgili Kanunlara istinaden verilen para cezalar n n vatanda  
taraf ndan süresi içinde Belediye veznemize yat r lmamas ndan dolay , Belediyemizce d  
denetimlerde belirtilen Kanundaki amir hükümler nedeniyle tenkite mahal vermemek ve 
belediyemiz alaca n n tahsilini sa lamak üzere Mükelleflerin ödeme yapmas  sa lanm t r. 
Para Cezalar  Servisi: 
        Yap  Kontrol Müdürlü ü, Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü ile Zab ta Müdürlü ü’nden 
gönderilen idari para cezalar  ile ilgili toplam 556 mükellefin borçlar n n takibi ve tahsili için 
takip dosyas  aç lm  ve takibine ba lanm t r. 
        dari para cezas  takibinde olan 584 mükellefimize ödeme emri çekilmi  olup, 127 
mükellefe de uyar  mektubu yaz lm t r. 
       Ödeme emri tebli  edilmesine ra men süresinde ödeme yapmayan ve mal beyan nda 
bulunmayan 367 borçlu mükellef cra Tetkik Hakimli i’ne bildirilmi tir. 
       dari para cezas  takibinde olan borçlu mükellefler ile ilgili muhtarl klara toplam 143 adet 
yaz ma yap lm t r. 
       dari para cezas  takibinde olup, mahkeme karar  ile vefat eden toplam 72 mükellefin 
borçlar  için tahsilinden vazgeçilmesi amac yla, müdürlükler ile yaz malar yap larak, tapu ve 
araç plakalar ndaki haciz erhi kald r lm t r.  
       dari para cezas  takibinde borçlu mükellefimizden toplam 385 adet mükellefin borcunu 
ödedi ine dair müdürlüklere yaz ma yap lm t r. dari para cezas  takibinde borçlu 
mükelleflere ait ta nmazlar n sat n  engellemek üzere haciz varakas  düzenlenmi  olup, 
tapu kay tlar na ve araç plakalar na toplam 834 adet haciz erhi uygulanarak tedbir 
konulmu tur. Borcunu ödeyen mükelleflere ili kin olarak, 679 adet tapu haciz erhi ve 340 
adet araç plaka haczi kald r lm t r. 
        dari para cezas  takibinde olan borçlu mükelleflerin vadesi geçmi  borçlar ndan dolay  
826 adet banka haczi düzenlenmi  olup, borcunu ödeyen mükelleflere ili kin olarak 150 adet 
banka haczi kald r lm t r.  
       dari para cezas  takibinde  bulunan 584 adet mükellefin borçlar n  ödemesi sa lanm t r. 
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ç Kontrol Uyum Eylem Plan n  Haz rlamak 
        Mali Hizmetler Müdürlü ü bünyesinde kurulan ç Kontrol Birimi, 2013 y l nda haz rlam  
oldu u ç Kontrol Uyum Eylem Plan n , Maliye Bakanl ’nca 02.12.2013 tarihinde yay nlanan 
70451396-2Y/10775 Say l  Kamu ç Kontrol Standartlar na Uyum Genelgesinde belirtildi i 
üzere iç kontrole ili kin mevcut durum analizi ve buna dayanarak iç kontrol uyum eylem 
plan n  revize etmek üzere çal malara ba lam t r. Bu çal malar n yürütülebilmesi için 
çal ma gruplar  olu turulmu tur.10 ki ilik kontrol çal ma grubunun haftal k toplant lar  
sonucunda öncelikle durum analizi yap lm , buna ba l  olarak, iç kontrol standartlar nda 
belirtilen eylemler olu turulmu tur. Daha sonra iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulunun 
sunulan çal malar  incelemesi ve onaylamas  sonucunda Belediye Ba kan m z n onay na 
sunularak 2014 y l  Aral k ay  sonunda yeni bir iç kontrol uyum eylem plan  olu turulmu tur.  
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PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜ Ü 

Odak2 ( mar ve ehircilik ) 

Amaç 1- Hedef 1 

1.1.1 Kaynaklar bölgesinin öneri 1/25000 ve 1/5000 ölçekli naz m imar planlar n n zmir 
büyük ehir belediyesince yap lmas n  sa lamak.                               

5216 say l  kanunun 7/b maddesi  gere ince 1/25000 ve 1/5000 ölçekli  Naz m mar planlar n n   
yap m  ve onay  .B. .B.’ye aittir. .B. .B.   taraf ndan  Kaynaklar  Bölgesinin  1/5000 ölçekli  
Naz m mar Plan   sürecinin   büyük bir  k sm    tamamlanm t r. 

1.1.2 Kaynaklar bölgesinin 1/1000 ölçekli imar planlar n n üst ölçekli öneri imar planlar   
do rultusunda  iyile tirmek, revize etmek. 

5216 say l    Büyük ehir  Yasas na göre zmir Büyük ehir Belediyesince  üst ölçekli  planlar n 
neticelenmesinden  sonra  Kaynaklara  ili kin 1/1000  ölçekli  uygulama  imar planlar n n yap m 
süreci  devam etmekte olup, .B. .B.  taraf ndan  Kaynaklar  Bölgesinin  di er  k s mlar n n  
1/5000 ölçekli  Naz m mar Plan   sürecinin  tamamlanmas n n  akabinde  bu  k s mlar n n da  
1/1000  ölçekli  uygulama  imar planlar   ile  ilgili  öneri  zmir Büyük ehir  Belediyesine 
sunulacakt r. 

1.1.3 Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama mar Planlar  s n rlar  içerisinde kalan 
tüm alana ili kin 1/5000 ölçekli Naz m mar Plan  ile 1/1000 ölçekli uygulama mar 
Planlar n n 1/5000 ölçekte uyumlu hale getirerek, iyile tirilmesine ili kin önerinin zmir 
Büyük ehir Belediyesi’ne sunulmas n  sa lamak. 

Buca 1/5000  ölçekli  Naz m mar Plan   Mahkeme karar   ile iptal  edilmi tir. .B. .B. taraf ndan 
Buca 1/5000 ölçekli  Naz m mar Plan  süreci  ba lat lm  olup, .B. .B. taraf ndan   belediyemize 
iletildi inde 1/5000 ölçekli Naz m  mar  Plan   ile 1/1000 ölçekli  uygulama imar plan n n   uyumlu  
hale getirilerek iyile tirilmesine ili kin öneri zmir Büyük ehir Belediyesine sunulacakt r. 

1.1.4 Yürürlükteki bulunan 1/1000 ölçekli uygulama mar Planlar n n uyumlu hale getirilmi  
ve iyile tirilmi  olan, kentsel dönü üm ve kentsel yenileme alanlar  olarak belirlenmi  
bölgeler d nda kalan  alanlara ili kin 1/5000 ölçekli Naz m mar Planlar  do rultusunda 
etaplar halinde revize etmek. 

5216 say l  Büyük ehir Belediye Yasas na göre zmir Büyük ehir Belediyesince haz rlanan üst 
ölçekli  planlara göre Buca’ya ili kin 1/1000 ölçekli imar planlar   ve de i iklikleri  etaplar halinde  
yap lacakt r. 

Amaç 2-Hedef 2 

2.2.1 Kentsel yenileme alan  belirlemek. 

5216 say l  Büyük ehir  Belediye Yasas na göre zmir Büyük ehir  Belediyesince  haz rlanan üst 
ölçekli  planlara  göre Buca’ya ili kin  jeolojik etüd raporlar  ve 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme 
Planlar  etaplar halinde yap lacakt r. 

2.2.2  Belirlenen alan n detayl  jeolojik etüt raporlar n  ve 1/1000 ölçekli imar planlar n  
haz rlamak ve meclise sunmak. 
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5216 say l  Büyük ehir Belediye Yasas na göre  zmir Büyük ehir  Belediyesince  haz rlanan üst 
ölçekli  planlara  göre  Buca’ya  ili kin  jeolojik etüd raporlar  ve 1/1000 ölçekli Kentsel Yenileme 
Planlar  etaplar halinde yap lacakt r. 

Odak 3 ( Kentsel Altyap  ) 

Amaç 1 – Hedef 1 

1.1.1 Trafik ak n  gözlemlemek ve imar planlar  üzerinde etüt yapmak. 

5216 say l  Büyük ehir Belediye Yasas na göre  zmir Büyük ehir  Belediyesince  haz rlanan üst 
ölçekli  planlara  göre Buca’ya ili kin   1/1000 ölçekli imar planlar   ve de i iklikleri  etaplar halinde  
yap lacakt r. 

Amaç 1 – Hedef 4 

1.4.1 .B.B’nin koordinasyonunda yat r mc  kurulu larla UKOME ve AYKOME toplant lar na 
kat lmak. 

zmir Büyük ehir Belediyesince olu turulan gündemle ilgili karar vermek üzere UKOME 
toplant lar na Fen leri Müdürlü ü i birli i ile kat l m sa lanmaktad r. 
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 

 
 

 

STRATEJ K ODAK 2: MAR VE EH RC L K 
Amaç 1 Belediyemiz s n rlar  içerisinde sa l kl  kentsel çevrenin olu turulmas , imar 

plan çal malar na paralel olarak, tarihi ve kültürel zenginliklerimizin turizme 
haz r hale getirilmesi, çevrede Avrupa Birli i normlar na ula m  kentsel 
kültürel rekreaktif alanlar olu turulmas , ehir ula m n n geli tirilmesi, 
sa l kl  ve estetik bir geli im sa lanmas , çarp k yap la man n önüne 
geçilerek kentsel ya am kalitesi artm  bir ilçe yarat lmas . 

Hedef 1 Buca ilçe s n rlar  içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar 
planlar n n zmir büyük ehir belediyesi ile koordineli olarak iyile tirmek, 
revizyonunu yapmak yada yapt r lmas n  sa lamak. 

Performans 
Hedefi 

Buca ilçe s n rlar  içerisindeki yürürlükte bulunan her ölçekteki imar 
planlar n n zmir büyük ehir belediyesi ile koordineli olarak iyile tirmek, 
revizyonunu yapmak yada yapt r lmas n  sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014          
Hedef 

2014   
Gerç 

PPM Plan haz rlama - Tamamlanmas  3 
Alan 

STRATEJ K ODAK 2: MAR VE EH RC L K 

Amaç 2 Kentsel ya am kalitesi artm  bir ilçe yarat lmas . 
Hedef 2 Kentsel yenileme planlar na ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n  

etaplar halinde haz rlamak/haz rlatmak. 
Performans 
Hedefi 

Kentsel yenileme planlar na ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n  
etaplar halinde haz rlamak/haz rlatmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014   
Gerç 

PPM Belirlenen alan (m2) - - - 
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Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
 
mar uygulamalar na yönelik faaliyetlerin büyük ço unlu u 5216 say l  kanun gere i 
.B. .B. mar Denetimi yetkisinde bulundu undan ve üst ölçekli planlar n .B. .B. taraf ndan 
yap lmas  ve onaylanmas  beklenildi inden süresinde gerçekle tirilememi tir. 
 
 
 

 

 

 

STRATEJ K ODAK 2 : KENTSEL ALTYAPI 

Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki 
altyap  hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve 
geli tirme anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent 
olu turulmas . 

Hedef 1 Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz 
olmas  dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir 
Büyük ehir Belediye Ba kanl na sunmak. 

Performans 
Hedefi 

Buca ilçesini di er yerle im bölgelerine ba layan ana arterlerin yetersiz 
olmas  dolay s yla, Buca’da yeni ula m akslar n  belirlemek ve zmir 
Büyük ehir Belediye Ba kanl na sunmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014         
Hedef 

2014   
Gerç 

PPM/EPM/F M Büyük ehir belediyesine sunulan öneri 
say s  

2 1 - 

STRATEJ K ODAK 2: KENTSEL ALTYAPI 

Amaç 1 Buca Belediyesi ilçe s n rlar  içerisinde, belediyemiz sorumlulu undaki altyap  
hizmetlerini, imar planlar na ba l  kalarak, sürekli iyile tirme ve geli tirme 
anlay yla yürüterek, sa l kl  ve sürdürebilir bir kent olu turulmas . 

Hedef 4 Altyap  hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden 
altyap  kurulu lar yla koordinasyon ve i birli ini geli tirmek. 

Performans 
Hedefi 

Altyap  hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için ilçemize hizmet eden 
altyap  kurulu lar yla koordinasyon ve i birli ini geli tirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014        
Hedef 

2014     
Gerç 

PPM/F M   Kat l m n sa lanaca  UKOME ve AYKOME 
toplant  say s  

Tüm 
Toplant lara 

kat l m 
sa lanm t r.

Tüm 
Toplant lara 

kat l m 
sa lanmas  

24 

Genel Toplam -  - 
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RUHSAT VE DENET M MÜDÜRLÜ Ü 

Odak 4 (Çevre yönetimi ve sa l k) 

Amaç 4-Hedef 1 

4.1.1 yeri Genel Denetimi 

 9207 Say l  Yönetmeli e göre Müdürlü ümüzün yerlerine Ruhsat verme görevi yan nda, 
denetleme görevi de mevcut olup, denetleme çal malar nda öncelikle i yerinin ruhsatl  olup 
olmad  kontrol edilmektedir. yeri ruhsatl  ise ruhsat ald  artlar n  (Fiziki, hijyen ve 
sanitasyon kurallar na uyup uymad , faaliyet konusu, vergi levhas  ile ruhsat uygunlu u vb. 
konular) koruyup korumad  kontrol edilerek, uygunsuzluk tespit edilen i yerlerine yasal 
i lemler ba lat lmaktad r. yeri ruhsats z ise, i yerine ruhsat almas  ve faaliyetine devam 
etmemesi için yaz l  ihtar verilmektedir. Ruhsat alamayan i yerleri Encümen Karar  ile 
kapat lmaktad r. 2013 y l  içinde 2150 adet i yeri denetlenmi tir. 257 Adet Kapatma Karar  
al nm , 89 adet Açma Karar , 29 adet Geçici Açma Karar   uygulanm t r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutin yeri denetimleri 

4.1.6 Okul Kantinlerini Denetlemek 

lçemiz s n rlar  dahilinde bulunan tüm okullar Eylül-Ekim-Kas m aylar nda denetlenmekte, 
yap lan denetimlerde ruhsats z faaliyet gösteren okul kantinlerine yaz l  ihtar verilmektedir. 
Kantin denetimleri s ras nda kantinin fiziki ve hijyenik artlar  kontrol edilmekte ve sat a 
sunulan g da maddelerinin üretim izni, son kullanma tarihi ve aç kta g da sat n n yap l p 
yap lmad  vb. kontroller de yap lmaktad r. 

4.1.7 Ruhsat Vermek  

9207 say l  Yönetmeli e göre Müdürlü ümüzün S hhi-Gayri S hhi Müessese ve Umuma Aç k 
yerlerine ruhsat verme ve iptal etme yetkisi verilmi tir. Ruhsat verilmesi s ras nda 

yönetmelik ekinde sunulan i yerlerinde aranacak asgari artlar aranmakta olup, baz  i yerleri 
için de özel artlar sa lat lmaktad r.  
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2014 y l  içerisinde; 

2.S n f Gayri S hhi Müessese  :  12 adet  

 3.S n f Gayri S hhi Müessese  :  55 adet  

S hhi Müessese    :  423 adet 

Umuma Aç k Müessese  :  50 adet 

TOPLAM    :  540 adet i yeri ruhsatland r lm t r. 

 

Di er Hususlar 

 Müdürlü ümüz taraf ndan Tali Ruhsatlar olarak s n fland r lan Hafta Tatili Ruhsat , Ekmek 
Sat  Belgesi, Canl  Müzik Ruhsat  verilmekte olup, ruhsat say lar  a a da tablo olarak 
sunulmu tur: 

Hafta Tatili Ruhsat  : 600adet 

Canl  Müzik Ruhsat  : 6 adet    

TOPLAM   : 606 adet tali ruhsat verilmi tir. 

 

Müdürlü ümüzce 2014 y l  içerisinde toplam 1146 adet ruhsat tanzim edilmi tir. 

 
*Tart  Ve Ölçü Aletlerinin Beyannamesinin Al nmas : 
3516 say l  Ölçü ve Ayarlar Kanunu gere i tart  ve ölçü aletlerinin beyannameleri bast r larak 
Müdürlü ümüze gelen vatanda lara verilir. lgili yasa gere i beyanname doldurulmas  2 
Ocakta ba lay p, ubat ay n n son gününe kadar devam etmektedir. Vatanda a afi lerle ve 
internet sitesi üzerinden bilgilendirmeler yap lmaktad r. 
 
 
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 

STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
 

Amaç 4 Kentsel ekonomik hayat n düzenlenmesi ve haks z rekabet ko ullar n n 
ortadan kald r lmas  için denetimlerin verimli bir ekilde yap lmas . 

Hedef 1 Denetimlerin etkinli ini ve devaml l n  sa lamak. 
Performans 
Hedefi 

Denetimlerin etkinli ini ve devaml l n  sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 2014 
Hedef 

2014 
Gerçekle me

ZM/RDM Denetlenen i  yeri say s  ZM 2144 
RDM 2080 

2100 2150 

ZM/RDM Denetlenen okul kantini say s  72 Mevcut 
kadar 

Okullar n 
tamam  

RDM Ruhsat verilen i yeri say s  701 450 540 

200



 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

Müdürlü ümüz Performans hedeflerinin baz lar nda bir tak m de i iklikler olmu  ve bütün 
hedeflerde hedeflenenin üstüne ç k lm t r. Örne in ruhsat say s  450 hedeflenirken 540 
olmu tur. 2100 olarak verilen denetim hedefi a larak 2050’e ç km t r. Okul kantini 
denetimlerinin tamam  yap lm  olup, bu performans hedefimiz gerçekle tirilmi tir. 2014 
y l nda hedeflerde sapma olmam , verilen ruhsat say s nda ve denetlenen i yeri say s nda 
hedeflenenin üzerine ç k lm t r. 
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SA LIK LER  MÜDÜRL Ü 

ODAK 4: ( Çevre Yönetimi Ve Sa l k ) 

Amaç-3-Hedef 2  
 
3.2.1 Kurum çal anlar na ilkyard m kursu ald rmak: 2014 y l  performans gösterge 
tablosunda hedeflenen 20 personelin 18’ine ilk yard m kursu verilmi tir. Sa l k Bakanl ’n n 
25406 say  18.03.2004 tarihli lk Yard m Yönetmeli inin 16. maddesi gere i tüm kurum ve 
kurulu larda olmas  zorunlu ilk yard mc  istihdam  sa lanarak, fertlerin ve toplumun temel 
sa l k bilgisini artt rmak ve ilkyard m bilgi ve becerisinin yayg nla mas n  sa lamak 
hedeflenmi tir. lk yard m kursuna kat lan 18 personelin tümü kursu ba ar yla tamamlam  
olup, ilk yard m sertifikas n  hak etmi tir. Kursa kat lanlara yönelik yapt m z anket 
çal mas nda %100 memnuniyet sonucu al nm t r. Hedefimize ula amamam z n nedeni 
müdürlüklerin talep etti imiz say da personeli vermemeleri, o yüzden hedefimizin bir miktar 
alt nda kal nm t r. 
 
3.2.2 Yemekhane ve Hizmetli Personele yapt klar  i le ilgili hijyen e itimi vermek: 
Toplu ya anan yerlerde verilen hizmetin kalitesini artt r labilmesi ve çal anlar n sa l n  
devam ettirebilmesi için, çal ma ortam n n ve kullan lan araç gereçlerin temizli i önem ta r. 
Yemekhane ve çay ocaklar  gibi hijyene özen gösterilmesi gereken yerlerde hem bu 
birimdeki çal anlar n hem de hizmet verilen insanlar n sa l klar  ve sa l klar n n devam  için 
bu e itim verilmektedir. Yemekhane ve çay oca nda 2014 y l  çal an personele 1 Biyolog 
ve l Hem iremiz taraf ndan hijyen e itimi verilmi tir.  
 
Amaç-3-Hedef 3  
 
3.3.1 lkö retim okullar nda a z-di  hijyen e itimi vererek, taramalar yapmak: 
lkö retim okullar nda 1412 ö renciye a z di  sa l  e itimi verilmi , di  f rçalama tekni i 

ö retilmi tir. Anas n f  ö rencilerine di  macunu ve di  f rças  da t m  yap lm  olup di  
f rçalama tekni i ö retilmi tir.  
 

  
 
3.3.2 Ekonomik durumu elveri li olmayan hastalar n di  tedavilerini poliklini imizde 
yapmak: 2014 y l nda sosyal güvencesi olmayan 22 ki i ba vurmu  olup, 9 ki inin di  
poliklini imizde tedavileri yap lm t r. Di erleri de üst düzey merkezlere yönlendirilmi tir. 
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 
 

 
 
Di er Hususlar 

                                                               
- Belediye tabipli imizde poliklinik defterimize kay tl  muayene edilen hasta say s         :  2666 
- Di  hekimli imizde muayene edilen hasta say s          : 151 
- Laboratuar m zda yap lan tahlil say s           : 142 
- G da i indeki kurum çal anlar na Portör muayenesi     :  41 
-Kurumumuzda çal an personele akci er Film çekimi     : 674 
- Poliklini imizde yap lan enjeksiyon say s           : 408 
- Evlerinde ölü muayeneleri yap lan meftalara düzenlenen defin ruhsat  say s               : 583  
- Düzenlenen cenaze nakil belgesi ve tabut mühürleme say s                :  3                       
- Okul kantinlerinin denetlenmesi                                : 72  
 
 

STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 

Amaç 3 Sa l kl  bir kent için sa l  tehdit eden unsurlar n ortadan kald r lmas  ve  
bireylerin bilinçlendirilmesi. 

Hedef 2 Kurum çal anlar n n sa l k alan ndaki bilgilerini artt rmak. 
Performans 
Hedefi 

Kurum çal anlar n n sa l k alan ndaki bilgilerini artt rmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
 Gerç 

2014       
Hedef 

2014   
Gerç 

S M E itim alan ki i say s  12 20 18 
S M Ba ar  oran   %60 %100  

STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 
Amaç 3 Sa l kl  bir kent için sa l  tehdit eden unsurlar n ortadan kald r lmas  ve 

bireylerin bilinçlendirilmesi. 
Hedef 3 Toplumumuzda s k görülen sa l k sorunlar n n giderilmesi için sa l k 

taramalar  yapmak. 
Performans 
Hedefi 

Toplumumuzda s k görülen sa l k sorunlar n n giderilmesi için sa l k 
taramalar  yapmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç 2014      
Hedef 

2014  
Gerç

 
S M 

 
A z-di  hijyeni e itimi verilecek ö renci say s  

 
1312 

 
1300 

 
1412
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S V L SAVUNMA UZMANLI I 

Odak 2 ( mar ve ehircilik ) 

Amaç3-Hedef 1 
 
 3.1 1  Afet Destek Plan  ve Çad rkent projesinin güncelleme çal malar n  yapmak 
7269 say l  Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay s yla Al nacak Tedbirlerle yap lacak 
yard mlara dair Yönetmelik gere i haz rlanan Afet Destek Plan  üzerindeki güncellemeler 
yap larak tamamlanm t r. 
 
3.1.2 Sivil Savunma Top yekün Savunma, Ola anüstü Hal, Seferberlik ava  Hali 
Haz rl klar na Ait Planlar n Güncelleme Çal malar n  yapmak. 
Sivil Savunma Topyekün  Savunma, Ola anüstü Hal, Seferberlik ava  Hali Haz rl klar na 
Ait Planlar n Güncelleme Çal malar nda,   Ola anüstü Hal  Tatbikatlar nda Mesainin 24 Saat 
Devam n  Sa layan Kanununa göre 24 Saat Devaml  çal ma Plan  ve Kamu Binalar n n 
Yang ndan Korunmas  Hakk ndaki  Yönetmelik  hükümleri   gere ince haz rlanan Yang n 
Talimat nda olu turulan  Koruma, Söndürme, lkyard m ve Kurtarma ekiplerinde görevli 
personellerdeki de i iklikler takip edilerek güncelli i sa lanm t r 
 
Amaç 3-Hedef 2 
 
3.2.1 Belediye Personeline Yang n Afet ve sonras nda Al nacak Tedbirler konusunda 
E itim Düzenlemek. 
Kamu Binalar n n Yang ndan Korunmas  Hakk ndaki Yönetmelik hükümleri gere ince 
haz rlanan Yang n Talimat nda olu turulan 4 ekipte Belediyemizdeki müdürlüklerde çal an 
personellere görev verilmi tir.  
Afet zararlar n n azalt lmas  amac yla afetlere haz rl k çal malar  kapsam nda öncelikle 
yang n ekiplerinde görevli personel esas al narak 06.02.2014 tarihinde Halk E itim 
Merkezinde gerçekle tirilen Temel Afet Bilinci E itimine 11 personel, 18.12.2014 tarihinde 
gerçekle tirilen temel afet bilinci bilgilendirmesi ve yang n istasyonlar , deprem simülasyon 
merkezinin yerinde görülmesi amac yla zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl  tfaiye Daire 
Ba kanl  Toros E itim Merkezine düzenlenen e itim program na Müdürlükten personel 
yo unlu una göre 2-3 personel  istenmi  olup,   24  personel e itim program na kat larak 
2014 y l  içerisinde toplam 35 personel e itilmi tir. 
 
 

 
 

Afet yard m e itimleri 
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 
 
E itim verilen personel say s  2014 y l  performans gösterge tablosunda 175 ki i olup, 
müdürlüklerin i  yo unlu unun olmas  ve müdürlüklerden belli say da personel 
istendi imizden toplam 35 ki i kat lm t r. 
 
Di er Hususlar 
        - Ola anüstü hal ve Seferberlik an nda uygulanmak üzere haz rlanan Buca Askerlik 

ubesi Seferberlik Sevk Plan nda, 90/500 Say l  Seferberlik Sava  Hali Tüzü ü gere i K smi 
ve Genel Seferberlik lan nda Tebli  ve Duyuru Plan n n uygulanmas nda görevli Belediyemiz 
personelinin takip ve güncelli inin sa lanmas  çal malar  yap larak ilgili birime bildirilmi tir 
        -3634 Say l  Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 8.maddesi gere i Komisyonda 
görev alarak kurumun temsilcisi olarak kararlara kat l nm t r. 
       - lçe Kaynak Say m Cetvelleri güncelleme çal malar  gerçekle tirilerek Buca 
Kaymakaml na bildirilmi tir.  

 
STRATEJ K ODAK 2: MAR VE EH RC L K 

Amaç 3 lçemizde olas  do al afetlerden korunmak, can ve mal kayb n  azaltmak 
amac yla çal malar n planlanmas  ve uygulanmas . 

Hedef 1 lçemize ait afet ve sivil savunma planlar n  güncellemek. 
Performans 
Hedefi 

lçemize ait afet ve sivil savunma planlar n  güncellemek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
 Gerç 

2014       
Hedef 

2014 
Gerç 

SSU Güncellenen plan say s  3 Plan 3 Plan 3 
 

 
STRATEJ K ODAK 2: MAR VE EH RC L K 

Amaç 3 lçemizde olas  do al afetlerden korunmak, can ve mal kayb n  azaltmak 
amac yla çal malar n planlanmas  ve uygulanmas . 

Hedef 2 Olas  afet zararlar n n azalt lmas  için e itimler düzenlemek. 
Performans 
Hedefi 

Olas  afet zararlar n n azalt lmas  için e itimler düzenlemek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014       
Hedef 

2014   
Gerç 

SSU E itim verilen personel say s   29 175 Ki i 35 
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SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü 

Odak 5 (E itim Spor, Sosyal ve Kültürel Hizmetler)  

Amaç-hedef 3 

3.3.1 Hizmet Gereksinimi Olan ki ilere uygun ko ullarda ayni/nakdi yard mlar n 
yap lmas n  sa lamak:                

         5393 say l  Belediye Kanunu ve bu Kanuna göre haz rlanm  Belediyemiz Yard m 
Yönetmeli ine istinaden muhtaç durumda olan ki i ve ailelere ayni ve nakdi yard m 
yap lmaktad r.              

Y l içerisinde 408 ki i nakdi yard m talebinde bulunmu tur. Yard m talebinde bulunanlar n 
Sosyal Güvenlik Kurumlar yla ilgili sitelerden ara t r ld ktan sonra yerinde (ikametgâh nda) 
tahkikatlar  yap lm t r. Tahkikat Komisyonunun de erlendirmesinden sonra yard m n verilip 
verilmeyece ini, yard m verilecekse süresini ve miktar n  belirlemek üzere Belediye 
Ba kan m z n takdirine sunulmu tur. 

            Y l içinde 408 ki i yard m talebinde bulunmu , bunlardan 318 ki i hakk nda ayl klar 
halinde ödenmek üzere banka hesaplar  açt r larak (ilk ayl klar ) toplam 67.418,61.- ¨ 
tutar nda yeni nakdi yard m karar  al nm t r. Ayr ca y l içinde ödemeleri 2013 y l ndan 2014 
y l na sarkanlar ve yeni yard m karar  al n p ödemesi devam edenlerle birlikte 464.122,16.-¨ 
nakdi yard m ilgililerin banka hesaplar na yat r lm t r.  

             Ramazan ay  boyunca Belediyemiz s n rlar  içinde bulunan Ye ilba lar Camii Önü 
637/48 Sokakta (22,500 ki iye iftar ) iftar yeme i verilerek 151.875,00.- ¨ harcama 
yap lm t r. Ayr ca Ramazan ve Kurban Bayram  arifelerinde (3000 ki iye)  158.504,94.- ¨ 
erzak yard m  yap lm t r. 

3.3. 2 Buca lçesinde Okuyan htiyac  Olan Ba ar l  lkö retim ve Lise Ö rencilerine 
E itimlerine Katk  Sa lamak çin Ayni ve Nakdi Yard m Yapmak 

          5393 say l  Belediye Kanunun 18. maddesinin (m) bendi ve 60. maddesinin (i) bendine 
dayan larak haz rlanm  olan Yönetmelik gere i 2013-2014 ö retim döneminde ortaokul ve 
lise ö rencilerinden toplam 1110 ö renci tahsil yard m talebinde bulunmu tur. Müracaatlar 
Meclis Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu taraf ndan de erlendirilerek, ba vuru sahibi 
1110 ki iden 928 ki iye yard m karar  al nm t r. 

          Meclis Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu karar yla 1000 Ortaokul ö rencisine 
8 ayl k ö retim süresince ödenmek üzere ayl k 75.-¨ 500 Lise ö rencisine de ayl k 100.-¨  
olmak üzere toplam 1500 ö renciye kadar yard m yap labilece i hakk nda karar al nm t r. 
2013-2014 ö retim dönemiyle ilgili olarak 1110 ki i tahsil yard m talebinde bulunmu  olup, 
Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonun incelemesi sonucunda, durumlar  uygun görülen 
665 Ortaokul 265 Lise ö rencisi için yard m karar  al nm , yap lan ça r  sonucunda 
bunlardan 663 Ortaokul 265 Lise ö renci velisi yard mla ilgili olarak tutar n yataca  banka 
hesap numaralar n  açt rm t r. Sadece 2  ki i henüz banka hesap numaras  açt rmad ndan 
i lem yap lamam t r. 

     2013-2014 ö retim dönemine ili kin ö renci burs ödemeleri 2014 y l nda 180.570,00.-¨ 
olarak ödenmi tir. 
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3.3.3 Muhtaç Asker Ailelerinin Durumlar nda yile me Sa lamak 
         
4109 say l  Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yard m Hakk nda Kanun gere i y l içinde 455 
ki i Muhtaç Asker Aile Yard mdan yararlanmak için talepte bulunmu  olup, ba vuruda 
bulunanlar için askerin sevk ve terhis tarihlerinin bildirilmesi ile ilgili Askerlik ubelerine 
yaz lar  yaz lm t r. 
         Askerlik ubesinden gelen cevabi yaz lara istinaden asker yak nlar n n Sosyal Güvenlik 
Kurumlar yla ilgili sitelerden ara t r ld ktan sonra yerinde (askerin ikametgâh nda) tahkikat 
yap ld ktan sonra karara ba lanmak üzere Encümene sunulmu tur. 
         2013 y l ndan 42 adet evrak i lemde kald ndan 2014 y l na devir olmu tur. Y l içinde 
455 ki i Muhtaç Asker Ailelerine yap lan yard m ba vurusunda bulunmu  toplam 497 ki iden 
muhtaç oldu u anla lan 278 ki i hakk nda askerlik süresince ödenmek üzere 486.550,00.-¨ 
yard m karar  al nm t r. 118 ki inin yap lan tahkikat sonucunda ki de erlendirmelerde, 
muhtaç olmad klar n n anla lm  olmas yla birlikte 101 ki inin ba vurular  henüz 
sonuçlanmamas d r.   
 
3.3.5 Belediyemize Ba l  Geçici Bar nma Merkezinde Kalan Misafirlerin Yemek ve 
Bar nma htiyac n  Kar lamak 
           
Belediyemiz s n rlar  içinde ya ayan Polis Merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar l Müdürlü ü 
kanal yla veya ahsen Belediyemize ba vuran bar nma sorunu ya ayan, sokakta kalm  
birey ve ailelerin bar nma sorunuyla birlikte yemek ihtiyaçlar n  kar lamaktad r. 
         
2014 y l  içerisinde Geçici Bar nma Merkezimizde 193 ki iye bar nma hizmetiyle birlikte 
sabah kahvalt s , ö le ve ak am yeme i verilmi  olup, Bar nma Merkezimizde kald klar  süre 
içinde bunlardan 185 ki i kendi iste iyle ayr lm  8 ki i kad n s nma evlerine yerle tirilmi tir. 
Kalanlardan ve ihtiyaç sahibi 43 aileye çe itli ev e yalar  temini sa lanm t r. Bar nma 
Merkezimizde sabah kahvalt s  taraf m zdan haz rlanmakta olup kahvalt  ve di er ihtiyaçlar 
için 9.389,31.-¨ avans kullan larak kar lanm , ayr ca Belediyemizin yemekhanesinden, hafta 
içi ve hafta sonu yeme i letme Müdürlü ü hesab na aktar larak y ll k 45.624,76.-¨ 
kullan larak kar lanm t r. Ayr ca Bar nma merkezinde do algaz ödemesi için 5.000,00.-¨ 
olarak ödemesi yap larak tüm bunlar n toplam  88.637,28.-¨ ödeme yap lm t r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engelli vatanda lar m za araç arj ünitesi                        Ramazan ay  boyunca iftar yeme i verildi   
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

    Muhtaçlara yard m (ayni-nakdi) olarak 2700 ki iye yard m yap lmas  öngörülmü  (hedef) 
olup, bu hedefimizi geçerek 25818 ki iye ula lm t r. (318 ki i nakdi -25500 ki i ayni) Sapma 
gerekçemiz ayni yard mlar olarak yapt m z yard mlar n 2013 y l na göre art  göstermi  
olmas d r. (22500 ki iye Ramazan ay nda iftar yeme i  ve 3000 ki iye erzak yard m , 318 
ki iye nakdi yard m) 

        Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yard m yap lacak ki i say s  400 ki i hedeflenmi  
olup, yard m yap lacak ki i say s  278 olarak (Belediye Encümenince) gerçekle mi tir. 
Sapma gerekçemiz Muhtaç Asker Ailelerine yard m ba vurusunda bulunan 455 ki iden 118 
ki inin yap lan tahkikat sonucunda ki de erlendirmelerde, muhtaç olmad klar n n anla lm  
olmas yla birlikte 101 ki inin ba vurular  henüz sonuçlanmamas d r.   

         Bar nma Merkezimizde konuk edilecek ki i say s  500 olarak  hedeflenmi  olmakla 
beraber  2014 y l  içinde ba vuruda bulunan ki i say s  193 olup, tamam  misafir edilmi tir. 
Bar nma merkezimizin 13 Ekim 2014 tarihi itibariyle faaliyetine son verilmi  olmas  sebebiyle 
de belirlenen hedefe ula lamam t r. 

     2013-2014 ö retim dönemiyle ilgili olarak maddi durumu yetersiz ortaokul ve lise 
ö rencilerine yap lacak tahsil yard m  ki i say s  olarak 1250 ki i hedeflenmi  olup, Belediye 

STRATEJ K ODAK 5 : E T M SPOR SOSYAL VE KÜLTÜREL H ZMETLER 

Amaç 3 Sosyal refah ve toplumsal dayan man n geli tirilmesi ve vatanda lar m z n 
sosyal güçlerinin artt r lmas . 

Hedef 3 Buca lçesinde ya ayan ihtiyaçl  gruplara her y l ayni ve nakdi yard mlar 
yap larak durumlar n n iyile tirilmesini sa lamak. 

Performans 
Hedefi 

Buca lçesinde ya ayan ihtiyaçl  gruplara her y l ayni ve nakdi yard mlar 
yap larak durumlar n n iyile tirilmesini sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 

Gerç 

2014 
Hedef 

2014 

Gerç 

SY M Yard m yap lan ki i say s  2650 2700 25818

SY M Yard m yap lan ö renci say s  - 1250 928 

SY M Yard m yap lan asker ailesi say s    386 400 318 

SY M Yard m yap lan aile say s  3 Talebe 
göre 

 

SY M Bar nma merkezinde misafir edilen ki i 
say s  

341 500 193 
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Meclisimiz Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonunun ba vuruda bulunan 1110 ki iden, 
toplam 928 ki iye yard m yap lmas na karar vermesi sapmaya neden olmu tur.   

         Çocuk Koruma Kanunu gere ince haklar nda i lem yap lm  çocuklardan muhtaç 
olduklar  anla lan ailelere talep olmad  için nakdi yard m yap lmam t r. ( Bu durumdaki 
aile bilgileri l Sosyal Hizmetler Müdürlü ünden al nm t r.)     

        Di er Hususlar      

 Yard mseverler taraf ndan müdürlü ümüze ula t r lan giyim e yalar  ile yine 
yard mseverlerin evlerinden teslim ald m z çe itli ev e yalar  Bar nma merkezimizde 
saklanmakta olup, ihtiyaç halinde muhtaçlar n evlerine kadar götürülerek da t m  
sa lanmaktad r.   

        Belediyemiz ve zmir F r nc lar Esnaf Odas  ile ramazan ay nda ekmek payla m n  
sa lamak ve israf n önüne geçmek amac yla "Ekme ini benimle payla r m s n?" ad yla proje 
için protokol imzalam t r.  

        lçemizde ekmek sat lan noktalara ast m z afi  ve bro ürlerle ekmek payla m  ve 
israf  konusunda vatanda lar m z  hassas davranmaya davet etmektir. Projenin iki katk s  
var. Kendisine ekmek alan ki i, e er imkan  varsa fazla ekmek alacak ve onu olu turulan 
özel rafa koyacak. htiyac  olan vatanda lar m z o raftan ücretsiz ekmek alabilecek. kinci 
olarak da, da tt m z bro ürlerde bayat ekmeklerin de erlendirilebilmesi için yemek tarifleri 
verilmi tir. Böylece bayat ekmekler israf edilmeyecek, yemek olarak de erlendirilmesi 
konusunda bilgilendirilmesi sa lanm t r. Bu proje için 47.377,00.-¨  harcama yap lm t r. 
 

       16/08/2014-22/08/2014 tarihleri aras nda meydana gelen sel nedeniyle ma dur olan 20 
Aileye  ö le ve ak am yeme i gönderilmi  olup bunun için 1.400,00.-¨  harcama yap lm t r. 

         lçemizin çe itli yerlerine konulan 10 adet Tekerlekli Sandalye Akü arj Platformu ve 
Koruma Kabinleri -Buca Gölet stasyonu, Buca Heykel Meydan ,  Buca Hasana a Bahçesi, 
Kampüs çi,  Buca Belediye Saray  Önü, Forbes Park çi,  Seyfi Demirsoy Hastanesi içi, Seyfi 
Demirsoy Hst Kar s  Park çi,  Gediz Sevgi Yolu Park çine kurularak engellilerimizin 
hizmetine sunulmu tur. Bu faaliyet için toplam 31.450,00.-¨  harcama yap lm t r. 
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TEFT  KURULU MÜDÜRLÜ Ü 

2014 y l  içerisinde; 

-Tefti  Kurulu Müdürlü ü’ne intikal eden her türlü ikâyet dilekçesi (Belediyemiz 
çal anlar  hakk nda vatanda tan gelen ikâyet dilekçeleri, yine Belediyemiz 
çal anlar n n tespitleri ile ilgili ikâyet dilekçeleri, Valilik Makam  veya Kaymakaml k 
Makam  taraf ndan gönderilen ikâyet dilekçeleri) incelenmi  ve sonuçland r lm t r. 
2014 y l ndan 2015 y l na devreden ve halen devam eden 3 adet  dosyam z 
mevcuttur.  

-Belediyemize gelen çi leri Bakanl  Mülkiye Müfetti lerine ve zmir Valili ince Ön 
nceleme yapmalar  amac yla görevlendirilen Ön nceleme Elemanlar na, ifa ettikleri 
görevleri süresince Tefti  Kurulu Müdürlü ü olarak yard mc  olmaktay z.(yerle imlerini 
sa lama, yaz ma, ifade alma vs.) 

- Ön ncelemesi yap lmak üzere, Kaymakaml k Makam na gönderilen dosyalar, 
Kaymakaml k Makam nca yap lan görevlendirme ile Tefti  Kurulu Müdürlü ümüz 
müfetti i taraf ndan sonuçland r lm t r.  

- Kaymakaml k Makam ndan gönderilen ara t rma, inceleme, ön inceleme, (varsa  
disiplin soru turmalar  sonuçland r lmaktad r. 

-Tefti  Kurulu Müdürlü üne intikal eden ikâyet dilekçeleri veya tespit yap lan 
dosyalar, Ba kanl k onay na ba l  olarak yürütülen inceleme, ara t rma ve 
soru turmalar s ras nda; hizmet birimlerinin çal malar n  düzeltici ve iyile tirici 
önerilerde bulunmakta, kurumun verimli, etkili ve ekonomik çal mas na katk  
sa lamaktad r. 

-Tefti  Kurulu Müdürlü ü’ne intikal eden ikâyet dilekçelerinin incelenmesi 
neticesinde; ikâyet konular  hakk nda idaremiz çal anlar nca yap lan i  ve i lemler 
hakk nda Ba kanl k Makam  bilgilendirilerek, Ba kanl k talimat  gere i, verimlili in 
artt r lmas  ve amaçlardan sapma varsa düzeltilmesi sa lanmaktad r. 

 

 

210



TEM ZL K LER  MÜDÜRLÜ Ü 

Odak4 (çevre ve sa l k) 

Amaç 1-Hedef 1 

1.1.1 Temizlik Hizmeti Sunmak 

Okullar m zdan gelen talepler do rultusunda bahçe ve çevre temizli i 116 defa 
yap lm t r. Camilerimiz Ramazan ay  öncesi yapm  oldu umuz bir program dahilinde 83 
defa temizlenerek vatanda lar m z n daha temiz bir ortamda ibadet etmeleri sa lanm t r. 
2014 Y l  içinde 3 adet Moloz arac  (10 ton + 4 ton + 4 ton = 18 ton/3 araç) ve 4 adet süpürge 
arac  (2X4m3+2X6m3 Araç = 20 m3) ile günlük 32 ton moloz toplanm t r. Muhtelif çöp 
araçlar m zla ilçemiz dahilinde toplanarak Harmandal  Düzenli depolama alan na 52.750.500 
kg ve Gediz transfer alan na 93.416.510 kg olmak üzere toplam 146.167,010 kg. evsel at k 
toplanarak nakledilmi tir. 

 

Konteyn r ve Varil Al m  

2014 Y l  içinde Müdürlü ümüzce 700 Adet 750 LT. galvaniz ve plastik konteyn r al m  
ile birlikte Büyük ehir Belediyesinden 350 adet 770 LT. çöp konteyn r  yard m  ile 350 Adet 
Çöp Varili al m  yap lm t r. Al nm  olan bu materyaller ihtiyaçlar çerçevesinde da t m  
yap larak hizmete sunulmu tur. 

Konteyn r Tamir ve Bak m  

2014 Y l  faaliyetleri çerçevesinde Müdürlü ümüz kaynakhanesinde 1462 adet 
y pranm  eskimi  ya da kullan lamaz durumdaki konteyn rlar n bak m ve tamirat  yap larak 
hizmete sokulmu tur. 2617 adet konteyn r yerinde boyanarak hizmete dahil edilmi tir. 
Konteyn rlar n yerinde boyanmas  çal malar  aral ks z devam ettirilmektedir. Bu faaliyetlerle 
birlikte 45 m nt kada 16421 adet çöp konteyn r  Konteyn r Y kama araçlar m z vas tas yla 
yerinde y kanarak hizmete al nm t r. 
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Kat  At klar n ve Evsel At klar n Ayr  Toplanmas  

Belediyemiz s n rlar  içinde tüm mahalleler cadde ve sokaklardaki ev ve i  yerlerinden 
ç kan evsel at klardan ayr  olarak moloz v.s. gibi at klar  toplamak için araçlar m z her gün 
hizmet vermi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semt pazarlar n n Temizli i  

Belediyemiz s n rlar  içerisindeki mahallelerdeki ana arterlerin meydan bulvar sokaklar n 
süpürülmesiyle birlikte lçemiz s n rlar  dahilin de kurulan semt pazarlar n n (52 Hafta X 
19adet haftada kurulan Pazar say s  = 988 adet pazar) y kat lmas  dezenfeksiyonu (781.000 
m2 alan n) temizli inin yapt r larak Pazar alanlar n n hizmete aç k tutulmas  sa lanarak, 
Pazarlardan toplanan at klar n nakli sa lanarak hizmet kalitemiz ve vatanda  sa l  
korunmu  hizmetlerin devaml l  sa lanm t r. Bu hizmetlerimiz d nda lçemiz dahilinde 
kurulan Pazar yerlerimizin y kanarak dezenfekte edilmesi sa lanm t r.. 

Evlerden ç kan küçük çaptaki molozlar  yerinde toplamak 

 Evsel at klar d nda 1 adet büyük 10 teker kamyon ve üç adet küçük moloz arac m zla 
yatak yorgan koltuk tuvalet ta  v.b. muhtelif moloz ve s k t rmal  hidrolik kamyonuyla 
al namayan molozlar yerinde toplanarak nakli sa lanm t r.  
 
Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

 
STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 

Amaç 1 Ça da , insan  ve çevreyi ön plana alan temizlik hizmeti sunulmas . 
Hedef 1 Belediyemizin temizlik hizmetleri ile ilgili “vatanda  memnuniyetini”  

%75 seviyesine yükseltmek. 
Performans 
Hedefi 

Vatanda  memnuniyetini % 75 seviyesine ç karmak 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 Gerç. 2014      
Hedef 

2014      
Gerç. 

 
T M 

 
Vatanda  memnuniyeti 

 
%75 

 
%75 

 
%75 
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ULA IM H ZMETLER  MÜDÜRLÜ Ü 

Odak 1( Kurumsal yap -Mali Yönetim ve Kontrol ) 

Amaç 1 – hedef 3 

1.3.2 Araç Takip Sistemini Kurmak 

2014 y l nda 50 araca tak lan Araç Takip sistemi sayesinde belediye hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde art  olmu tur.  Ayr ca bu sistem sayesinde araçlar n görev yerlerine ula m  
daha çabuk yap ld ndan akaryak t tasarrufu sa lanm t r 

1.3.3 Akaryak t Ta tmatik Sistemini Kurmak 

2014 y l nda 134 araça tak lan Akaryak t ta tmatik sistemi sayesinde bir önceki y la oaranla  
belediyemiz hizmet araçlar n n akaryak t al m nda %13 tasaruuf sa lanm t r. Ayn  zamanda 
bu alandaki personel ihtiyac  da minimuma indirmemizi sa lam t r. 

Performans Sonuçlar  Tablosu 

STRATEJ K ODAK 1: KURUMSAL YAPI – MAL YÖNET M VE KONTROL 

Amaç 1 Belediyemizin mali yap s n n güçlendirilmesi.  
Hedef 3 Belediye harcamalar nda tasarruf sa lamak.
Performans 
Hedefi 

Belediye harcamalar nda tasarruf sa lamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014     
Hedef 

2014 
 Gerç

 
UHM 

 
Kurulan sistem say s  

 
- 

 
2 

 
2 

 
 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

 Belediyemiz harcamalar ndan tasarruf sa lamak amac yla akaryak t matik sistemi ve araç 
takip sistemi tak lma hedefi 2014 y l  içinde gerçekle tirilmi tir. Ancak hedeflenen araçlar n 
hurdaya ay rma i lemi, baz  araçlar n trafik tescil belegelerinin kay p olmas , baz  araçlar n 
trafik kay tlar n n bulunamamas , baz  araçlar n asi numaralar  ile motor blok numaralar n n 
okunamas  ve müdürlü ümüzce belirlenen hurda hedef say n n artt r lmas  sonucu 
gerçekle tirilememi tir.     
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VETER NER LER  MÜDÜRLÜ Ü 

Odak 4 (çevre yönetimi ve sa l k) 

Amaç 3- Hedef 4 

3.4.1 ç/d  parazit ilaçlama ve Kuduz A lama çal malar n n yürütülmesi; 
Kuduz üpheli s rmalarda mü ahede i lemlerinin yap lmas . 

Hayvanlardan bula an  hastal klarla mücadele etmek amac yla 670 hayvan iç- d  
parazit ilaçlamas  ve kuduz a s  ile a lanm ,kuduz üpheli s rmalarda mü ahade i lemleri 
yap lm t r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lama çal malar  

3.4.2 Sahipsiz Sokak Hayvanlar n n K s rla t r lmas  ve Rehabilite Edilmesi. 
Ba bo  hayvanlar n üremesini kontrol alt na almak amac yla 541 adet sahipsiz sokak 

hayvan  a lan p, k s rla t r lm  ve rehabilite edilmi tir. 
3.4.3 Sahipli Hayvanlar n Kay t Alt na Al nmas  ve Microçip Tak lmas . 
 Müdürlü ümüze gelen vatanda  müracaat  kadar sahipli hayvan a lan p kay t alt na 

al nm  ve 140 adet Mikroçip tak lmas  gerçekle tirilmi tir.  
 

 
Sahipsiz hayvanlara bar nak ve besleme çal malar  
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 
 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

* ç/d  parazit ilaçlama ve kuduz a lama çal malar n n yürütülmesi,kuduz üpheli 

s rmalarda mü ahede i lemlerinin yap lmas ;konusunda haziran ay n n ilk haftas nda belirli 
semtlerde düzenlenen ücretsiz kuduz a s  a  kampanyas  nedeniyle hedef a lm t r. 

*Sahipsiz sokak hayvanlar n n k s rla t r lmas  ve rehabilite edilmesi; sahipsiz 

hayvanlar n k s rla t rmas  hedefine göre gerçekle me durumu konusunda, hayvan 
severlerin sahipsiz ba bo  hayvanlar n operasyon soras  bak mlar n  üstlenmeleri nedeniyle 
hedef a lm t r. 

Di er Hususlar 

-Yuva bulmas  sa lanan sahipsiz sokak hayvan  say s .                                           127 adet 

-Tedavi edilerek al nd  ortama geri b rak lan sahipsiz sokak hayvan  say s .         541 Adet 

- üpheli s r k ve t rmalama nedeniyle mü ahedeye al nan toplam hayvan say s    45 Adet                  

- Laboratuar muayenesine gönderilen toplam ölü hayvan say s                                 8 Adet                                         

-Laboratuar muayenesine göre kuduz olan hayvan say s                                              ---        

- Laboratuar muayenesine göre kuduz olmayan hayvan say s                                   8 Adet 

 

                                                                              

 

STRATEJ K ODAK 4 :  ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 

Amaç 3 Sa l kl  bir kent için sa l  tehdit eden unsurlar n ortadan kald r lmas  ve 
bireylerin bilinçlendirilmesi. 

Hedef 4 Kent sa l na yönelik tehditlere kar  tedbirler almak. 
Performa
ns Hedefi

Kent sa l na yönelik tehditlere kar  tedbirler almak. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Grç 

2014           
Hedef 

2014   
Grç 

V M A lanacak hayvan say s  641 350 670 
V M K s rla t r l p ve rehabilite edilecek hayvan 

say s  
435 350 541 

V M A lan p kay t alt na al narak cip tak lan 
hayvan say s  

152 Müracaat kadar 140 
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YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü 
 
Odak 2( mar ve ehircilik) 
 
Amaç 2-Hedef 5 
2.5.1   lçe s n rlar  içerisinde tespitleri yap lm  olan, ruhsats z, izinsiz yap lar n 

yürürlükteki mar Planlar  ve mevzuat do rultusunda de erlendirilmesini yaparak, 
al nan y k m kararlar n  uygulamak: 

 
2014 y l  y k m program na göre yap lan i lem tablosu 
 

Y k lan Y k lamayan Erteleme 
Durduruldu

ptal 
edilen 

Mahkeme 
karar  hale 

Projelendi  
Ruhsata 
ba vuran 

Tadilat

80 155 5 - 1 15 - - 

 
TOPLAM: 256 ADET 
 
2015 y l  y k m  program na göre  yap lan i lem tablosu :150 Dosya 
2016 y l  y k m  program na göre  yap lan i lem tablosu :119 Dosya 
2017 y l  y k m  program na göre  yap lan i lem tablosu : 74 Dosya 
 

Encümen y k m kararlar  yasal süreleri i lemleri tamamland nda yönetmeli in 6. 
maddesinin “h” bendine göre y k m program na al narak muhatab na, belediyemizin ilgili 
birimlerine ve di er kurumlara yaz l  olarak bildirimler yap lmaktad r. 2014 y l  için Fen 

eri Müdürlü ü’ne toplam 256 Adet kaçak yap n n y k m  için bildirimde bulunulmu tur 
 
 3194 Say l  mar Kanununun 32. ve 42. 39. maddesine göre yap lan i lem tablosu 
 
 

Yap  Tatil 
Zapt (YTZ) 

YTZ 
ptal 

Encümene 
Sevk 

Cumhuriyet 
Savc l na 
Gönderilen 

Belediye 
ve 
Vatanda  
taraf ndan  
Mahsurunu 
Gideren 

Belediye 
Taraf ndan 
Y k lan 

OCAK 
UBAT 

MART 

 
108 

 
22 

 
86 

 
13 

 
62 

 
- 

N SAN 
MAYIS 
HAZ RAN 

 
104 

 
1 

 
103 

 
48 

 
25 

 
1 

TEMMUZ 
A USTOS 
EYLÜL 

 
105 

 
4 

 
101 

 
63 

 
22 

 
- 

EK M 
KASIM 
ARALIK 

 
100 

 
2 

 
98 

 
29 

 
34 

 
- 

 
TOPLAM 

 

 
417 

 
29 

 
388 

 
153 

 
143 

 
1 
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2014 y l  öncesi ve 2014 y l  içerisinde; 3194 say l  mar Kanunun 32. ve 5940 Say l  
Kanun’la de i en 42. Maddesine istinaden i lem tesis edilen kaçak yap lar ile ilgili olarak 
encümence görü ülerek karar al nmas  için Yaz  leri Müdürlü üne gönderilen sevk yaz lar  

 
 

3194 say l  mar Kanunun 5940 Say l  
Kanun’la de i en 42. Maddesine 
istinaden i lem tesis edilen kaçak yap  
sahiplerine belediye encümenince mar 
Para Cezas  verilebilmesi sevk edilen 
dosya say s .  

 
 

404 

3194 say l  mar Kanunun 5940 Say l  
Kanun’la de i en 42.maddesinin 3. 
f kras na göre y k m karar  ve para 
cezas  için encümene sevk edilen dosya 
say s   

 
124 

 
ptal edilen Encümen kararlar   

 
35 

 
 
Di er i lemler (Tapu Tahsisi, Tapu iptali, 
veraset de i iklikleri,  vb…) 

 
82 

 
 
Toplam 

 
645 

 
 
Kamu ve Ba kas n n arazi ve arsas na yap lan yap lar n denetlenmesi: 
775 Say l  Gecekondu Kanununun 18. Maddesine göre yap lan y k m i lem tablosu. 
 
AYLAR Tutanak Belediye 

Taraf ndan 
Y k lan 

Vatanda  
Taraf ndan 

Y k lan 

ptal edilen 
y k m 

Durdurulan 
y k m 

OCAK 
UBAT 

MART 

 
2 

 
8 

 
5 

- - 

N SAN 
MAYIS 
HAZ RAN 

 
70 

 
3 

 
1 

- - 

TEMMUZ 
A USTOS 
EYLÜL 

 
7 

 
3 

 
2 

- - 

EK M 
KASIM 
ARALIK 

 
33 

 
2 

 
6 

- - 

TOPLAM 
 

112 16 14 - - 
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Performans Sonuçlar  Tablosu 
 

STRATEJ K ODAK 2 : MAR VE EH RC L K 
Amaç 2 Kentsel ya am kalitesi artm  bir ilçe yarat lmas  

Hedef 5 lçe s n rlar  içerisinde mar Planlar  ve mevzuat do rultusunda çarp k 
yap la man n önüne geçmek 

Performans 
Hedefi 

llçe s n rlar  içerisinde mar Planlar  ve mevzuat do rultusunda çarp k 
yap la man n önüne geçmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
Gerç 

2014 
Hedef 

2014  
Gerç 

YKM Y k m yap lacak kaçak bina say s  244 Adet 300 adet 174 adet 
 
 
Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

 
Kaçak Yap lar n Y k m halesine için 2014 mali y l  bütçesinde 2.300.000,00.-TL ödenek 

ayr lm t r. lçemiz s n rlar  dahilinde kalan ve y k m i lemi için yasal süreci tamamlanan ve 
belediyemiz imkanlar  ile y k lamayacak ekilde olan kaçak yap lar için 07.03.2014 tarih ve 
2014/17245 say l  ihale numaras  ile y k m ihalesi düzenlenmi  olup, ihaleye kat l m 
sa lanamam t r.  

Y k m i  ve i lemleri için müdürlü ümüz Fen leri Müdürlü ü’nün kabiliyet ve 
olanaklar na göre koordineli bir ekilde y k m tarihlerinin belirlendi i program  yapmakta olup.   
2014 y l  için Fen eri Müdürlü ü’ne toplam 256 Adet kaçak yap n n y k m  için bildirimde 
bulunulmu tur.  

Belediyemiz taraf ndan 17 Adet i lem dosyas n n y k m i lemi gerçekle tirilmi  olup 
muhataplar  taraf ndan y k lan veya mahsuru giderilen 157 Adet i lem dosyas  ile birlikte 
toplam 174 adet yap n n y k m i lemi gerçekle tirilmi tir. 
   
  D ER HUSUSLAR 
 

Milli Emlak Müdürlü ü’nden istenen tapu miktar : 3 Adet tapu devri istenmi tir.  Bu konu 
ile ilgili Emlak stimlâk Müdürlü ü taraf ndan çal malar devam etmektedir. Belediyemiz 
mülkiyetinde olan 2 adet tapunun Milli Emlak Müdürlü ü'ne iadesi için Emlak ve stimlak 
Müdürlü ü'ne gönderilmi tir. 
 
K ymet Takdir komisyonuna giren dosya say s : 3 Adet tapu komisyona sunuldu. 2 adet 
taksitli sat  gerçekle mi tir. 

 
Sat  yap lan tapu dosya say s : 2 Adet ta nmaz n ipotekli sat  yap ld . Kar l nda 4 
y l içinde Buca Halk Bankas  7000007 nolu imar aff  fon hesab na 245.500-TL.  para 
aktar m  gerçekle ecektir. 

pote i Çözülen Tapular: 3 Adet ta nmaz n ipote i çözülerek. Buca Halk Bankas  imar 
aff  fon hesab na 41.563,00-TL.  Para aktar m  gerçekle mi tir. 
potekli Dosyalar n say s :  23 Adet ta nmaz n ipote i devam etmektedir. 

Yap  Kontrol Müdürlü ü Yaz  leri Servisi Gelen/Giden Evrak lem Tablosu 
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 GELEN EVRAK G DEN EVRAK AYLIK KAYIT SAYISI 
OCAK 937 699 1.636 

UBAT 809 646 1.455 
MART 938 820 1.758 
N SAN 823 685 1.508 
MAYIS 768 718 1.486 
HAZ RAN 874 751 1.625 
TEMMUZ 655 669 1.324 
A USTOS 589 646 1.235 
EYLÜL 541 523 1.064 
EK M 527 516 1.053 
KASIM 533 538 1.071 
ARALIK 571 630 1.201 
TOPLAM 8.575 7.841 16.416 

 
 
Gelen/Giden Evrak lem Tablo say s    : 8575 + 7841 
Genel Kay t Defteri i lem say s                   :16.416 Adet 
Ar iv Düzenlemesi: mar Aff  ar ivimiz yenilenerek ki ilere ait mar Aff  Formlar n n dijital ve 
plastik dosyal  ar iv ortam na aktar lmas  sa lanm t r. 
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YAZI LER  MÜDÜRLÜ Ü 

Büro ve Kay t lemleri 

Belediye Ba kanl m za hitaben, tüm kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan 
gelen resmi evraklar, vatanda lar m z taraf ndan verilen, istek ve ikayetlerinin yer 
ald  taleplerin kayda al narak, ilgili birimlere gönderilmesi. 2014 y l  içerisinde 
Belediyemize gelen evrak say s  12.401, Yaz  i leri Müdürlü ü taraf ndan kurum d na 
gönderilen evrak say s  917, Toplamda genel kay t evrak say s  13.318,  
vatanda lar m z taraf ndan Belediyemize verilen dilekçe say s  7.398 adettir.  

 
 2014 y l  içerisinde genel kay t ve vatanda  dilekçesi olmak üzere toplam 20.716 
adet evrak kay t alt na al narak, i lem gerçekle tirilmi tir.  
 
 
Posta lemleri 
 

Belediyemiz birimleri taraf ndan, kamu kurum ve kurulu lar na ve vatanda lara 
gönderilecek tüm evraklar n(A.P.S, adeli Taahhütlü, Tebligat, normal v.b. olarak) 
postaya verilmesi. Belediyemiz birimleri taraf ndan, kamu kurum ve kurulu lar na ve 
vatanda lara gönderilecek tüm evraklar (A.P.S, adeli Taahhütlü, Tebligat, normal v.b. 
olarak) Müdürlü ümüz taraf ndan postaya verilerek, ilgili yerlere gönderilmesi sa lan r. 
2014 Y l  içerisinde posta kanal yla 28.056 adet evrak gönderilmi tir. 

Encümen Çal malar   

5393 Say l  
Belediye Kanununun 
33.maddesine göre olu an 
Belediye Encümeni 
görevini yerine getirmek 
üzere, 35.madde 
kapsam nda haftada 1 kez 
toplanarak, Encümene 
havale edilen konular  bir 
hafta içinde karara 
ba lamakta, karara 
ba lanan kararlar n 
yaz m , imza alt na 
al nmas , dosyalanmas , 
ilgili birimlere ula t r lmas  ve internetten duyurulmas  Müdürlü ümüzce 
gerçekle tirilmektedir.  
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2014 y l nda 61 tane Encümen toplant s  gerçekle tirmi  olup, toplam 2.125 

adet Encümen Karar  al nm   olup karar da l mlar  a a daki ekildedir. 
 

ASKER A LELER NE YARDIM YAPILMASI 13 
ASKER A LELER NE YARDIM YAPILMAMASI 11 
SATI  ve KAMULA TIRMA LEMLER  DE ER TESP TLER  HK.  8 
SATI  VEYA K RA BEDEL N N LAYIK HADDE OLUP-OLUP OLMADI I HK. 48 
K RA ARTI I 14 
KOM SYON OLU TURUP SATI  LEM  44 
HALE (2886 Say l  Devlet hale Kanunu Kapsam nda) 18 
EMLAK ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü’NE A T D ER LEMLER 36 
ZABITA MÜDÜRLÜ Ü LEMLER  120 
G.S.M. KAPATMA KARARI 108 

YER  AÇMA VE ÇALI MA RUHSATI ALINCAYA KADAR KAPATMA KARARI  155 
KAPATMA KARARI KALDIRMA 92 
KAPATMA KARARININ GEÇ C  SÜREYLE KALDIRMASI 30 
DAR  PARA CEZASI (Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na Göre) 67 
ERH N KALDIRILMASI (6785 Say l  Kanun Kapsam nda) 81 

YOLA TERK 212 
FRAZ 15 
YOLA TERK- TEVH D - FRAZ 26 
YOLA TERK- HDAS– FRAZ-TEVH D 3 
YOLA TERK – HDAS-TEVH D 6 
FRAZ – TEVH D  31 
HDAS– TEVH D 4 
TEVH D  58 
HDAS 3 
TASH H 18 
RT FAK HAKKI 22 
DÜZENLEME SAHASI 12 
PARSELASYON PLANI 40 
YOLA TERK - FRAZ 1 
TEVH D – YOLA TERK 44 
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜ Ü’NE A T D ER LEMLER 46 
TERT P AÇILMASI VE ÖDENEK AKTARMASI (Belediye Muhasebe Usul Yönetmeli i 
Kapsam nda)  

30 

2013 KES N HESABI 2 
2013 BÜTÇE 2 
2013 YILI ÖDENEK PTAL  VE DEVR  1 
3194 SAYILI MAR KANUNUN 42.MADDES N N YAPILAN DE KL KLE, 5940 SAYILI 
KANUN KAPSAMINDA, LEM TES S ED LEN KAÇAK YAPILAR 

403 

5940 SAYILI MAR KANUNUNUN 42. MADDES N N 3. FIKRASINA GÖRE LEM 
TES S ED LEN KAÇAK YAPILAR 

18 

5940 SAYILI MAR KANUNUNUN 32. VE 42. MADDES NE GÖRE LEM TES S 
ED LEN KAÇAK YAPILAR 

     106 

5940 SAYILI MAR KANUNUNUN 42. MADDES N N 3. FIKRASINA GÖRE TASH H 
LEM  TES S ED LEN KAÇAK YAPILAR 

 58 

PTAL ED LEN ENCÜMEN KARARI (Kaçak Yap lara Ait)  37 
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜ Ü’NE A T D ER LEMLER  25 
STRATEJ K PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI   4 
PERFORMANS LEMLER YLE LG L  KARARLAR 1 
D ER BÜRO LEMLER   52 
 
TOPLAM :                       2.125 Adet 
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         Meclis Çal malar  
 

Belediyenin karar organlar ndan, Belediye Meclisinin tüm çal malar n n 
yürütülmesi ve takibinin yap lmas . 5393 say l  Belediye Kanununun Belediyenin 
Organlar  bölümünde yer alan II. K sm nda Belediyenin karar organ  olan, Belediye 
Meclisi taraf ndan, 2014 Mali Y l  içerisinde, 16 Birle im yap lm t r. Bu Birle imlerin 
sonucu, 172 adet karar al nm  olup; Meclis Toplant lar n n tarihleri ve karar adetleri 
a a da belirtilmi tir.  

 

 

 

MECL S TOPLANTILARININ TAR HLER  VE KARAR ADETLER  

 
 
B RLE M 
 

OLA AN MECL S 
                    SAYISI 

 TOPLANTI TAR H  

          
                      ALINAN KARAR  
 

1. 03/01/2014 17 
2. 06/01/2014 1 
3. 07/02/2014 6 
4. 05/03/2014 8 
5. 08/04/2014 16 
6. 02/05/2014 22 
7. 05/05/2014 4 
8.                 05/06/2014 19 
9.                02/07/2014 16 
10.                03/07/2014 2 
11.                04/08/2014 13 
12.                03/09/2014 11 
13.                01/10/2014 9 
14.                02/10/2014 1 
15.                03/11/2014 21 
16.                03/12/2014 6 
 
TOPLAM: 16 B RLE M                172 Adet Karar_______  
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 Evlendirme Memurlu u Çal malar  

lçemiz s n rlar  
içerisinde ikamet eden ve 
evlenmek üzere 
memurlu umuza 
müracaat eden 
vatanda lar m z n, nikah 
i lemlerinin yap lmas . 
2014 Y l  içerisinde 4.062 
adet evlenme müracaat  
olmu , 3.396 adet nikah 
akdi gerçekle mi tir. 
Nikah akitlerini Buca 
d nda k yd rmak üzere 
428 adet izin belgesi 
verilmi tir. Evlenmekten 
vazgeçen ki ilere ait iptal edilen dosya say s  136 adettir. 2014 Y l  içerisinde 782 adet 
yaz ma yap lm t r. 

 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

Faaliyet ad  

2013 YILINDA 
GERÇEKLE EN 
KARAR/ LEM 

SAYISI 

2014 YILINDA 
GERÇEKLE EN 
KARAR/ LEM 

SAYISI 

AÇIKLAMA 

 
 
 

ENCÜMEN 
TOPLANTILARINI

N YAPILMASI 

 
 
 
 

51 / 2.879   

 
 
 
 

61 / 2.125   

Daha önceki y llarda muhtaç asker ailelerine 
yap lan yard mlara ili kin olumlu ve olumsuz 
kararlar tek tek yaz l rken, 2014 y l  içinde 
al nan kararlar liste eklerine göre olumlu ve 
olumsuz olarak ayr lm t r. Bu da karar 
say s nda azalmaya neden olmu tur. Ayr ca, 
Encümen Kararlar , Müdürlüklerin talepleri 
do rultusunda al nmaktad r.  

MECL S 
TOPLANTILARINI

N YAPILMASI 

 
18 / 168 

 
16 / 172 

Meclis Kararlar , Müdürlüklerin talepleri 
do rultusunda al nmaktad r. Meclis toplant  
say s  da, Meclis gündemine göre 
belirlenmektedir.  

BÜRO VE KAYIT 
LEMLER  

 

 
23.157 

 
20.716 

Kamu kurum ve kurulu lar  ile 
vatanda lar m z taraf ndan Belediyemize 
verilen dilekçe say s na göre bu bölümdeki 
hizmetler, talep do rultusunda 
yürütülmektedir.  

BELED YEM ZE 
A T POSTA 
LEMLER N N 
YAPILMASI 

 
 

28.677 

 
 

28.056 

Posta i lemleri, Müdürlüklerin talepleri 
do rultusunda gerçekle tirilmektedir.  

EVLEND RME 
LEMLER N N 
YAPILMASI 

 
3443 

 
3396 

Evlendirme i lemleri talep do rultusunda 
gerçekle tirilen belediye hizmetlerindendir.  
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ZABITA MÜDÜRLÜ Ü 

Odak 4(Çevre Yönetimi ve Sa l k) 

Amaç3- Hedef 5  

3.5.1 lan Ve Reklam Tabelalar n n Yönetmeli e Uygun Hale Getirilmesini Sa lama, 
Görüntü Kirlili i Yaratan lan Ve Reklam Tabelalar n n Sökülmesini Gerçekle tirmek: 

 Günlük zab ta hizmetleri esnas nda izinsiz as lan afi , pankart v.s. toplanarak imha 
edilmi tir. lan ve reklam tabelalar , zmir Büyük ehir Belediyesi lan ve Reklam 
Yönetmeli ine uygun hale getirilebilmesi için özellikle ana cadde ve meydanlara belirli 
günlerde görevli Ekipler ç kar larak kontrolleri yap lm , yönetmeli e uygun olmayan tabelalar 
Plan ve Proje Müdürlü ü ile ortak çal arak kald r lm t r. Afi  asan 5 ki iye 9.006,00.-TL 
para cezas  uygulanm t r. 

3.5.2 n aat At klar n n Ve Molozlar n Kent çerisinde Geli igüzel Yerlere Dökülmesini 
Engellemek, Uymayanlar Hakk nda Cezai lem Yapmak. 

  Belediyemiz s n rlar  dahilinde moloz döküm alan  mevcut olmad ndan moloz 
dökümüne izin verilememi  olup, aksi yönde hareket edenler hakk nda Kabahatler 
Kanununun 41/2- 41/3 – 41/4 -41/6 maddesi uyar nca cezai i lem uygulanm t r. Çevreyi 
kirleten 17 ki iye 13.035,00.-TL para cezas  uygulanm t r. 

3.5.3 Gürültü Kirlili ine Neden Olan yerlerini Denetlemek, Çevreyi Rahats z 
Edici Faaliyetlerini lgili Ünitelerden Yard m Alarak Engellemek. 

  Gürültü için, Büyük ehir Belediyesi Çevre Sa l na gerekli yaz malar yap larak 
gürültü seviyesi tespit ettirilip çal malar m z gelen cevaba göre yap lm t r.Gürültü kirlili ine 
neden 2 i yerine 4.000,00.-TL para cezas  uygulanm t r.. 

3.5.4 Seyyar Sat c lar n Araçlar Üzerine Ses Yükseltici Cihazlar Takarak 
Yaratt klar  Rahats zl klar  Engellemek. 

         Vatanda lar m zdan gelen yaz l  - sözlü ba vurular n yan  s ra günlük zab ta 
hizmetlerinin yürütülmesi kapsam nda yap lan çal malarla, ses yükseltici cihazlarla sat  
yapan seyyar sat c lar n cihazlar  yediemine al narak cezai i lem uygulanm  ayr ca 
ç rtkanl k yapan esnaf ve yüksek sesle müzik yay n  yapanlar hakk nda da yasal i lemler 
uygulanarak gerekli çal malar sürdürülmü tür.   

Amaç 4-Hedef 1 

    4.1.1  yeri Genel Denetimleri  

 lçemiz s n rlar nda bulunan i yerlerinin denetimlerinin denetim formu do rultusunda 
denetlenmi tir. Ruhsats z faaliyet gösteren 252 i yeri Encümen Karar  do rultusunda 
mühürlenmi  olup, mührü k ran 96 adet i yeri tespit edildi inden Cumhuriyet Savc l ’na suç 
duyurusunda bulunuldu. Encümen Karar  do rultusunda 97 i yerinin mühürleri aç lm , 35 
i yerinin geçici açma i lemleri yap lm t r. Ruhsats z faaliyet gösteren 37 i yerine Ruhsats z 

yeri Tespit Tutana  düzenlenerek, Ruhsat ve Denetim Müdürlü ü’ne takiplerinin yap lmas  
için bildirildi. Emniyet Müdürlü ü’ nce kumar oynad  için mühürlenmesi istenilen 49 i yeri 
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belirtilen süre içerisinde mühürlü kalmalar  sa lanm  süreleri doldu unda i yerlerinin 
mühürleri aç larak Emniyet Müdürlü üne bildirilmi tir. Ayr ca Emniyet Müdürlü ü’nün ve 
Ruhsat ve Denetim Müdürlü ünün re’sen kapatma karar n n uygulanmas n  istedi i 19 
i yerine mühürleme i lemi uygulanm t r. 

4.1.2 Pazar Yerlerinde Yönetmelik Kapsam  D ndaki Faaliyetleri Engellemek 

 Pazar yerlerinde yap lan denetimlerde nizam-intizam, i galiye ücretlerinin ödenmesi, 
etiket, ç rtkanl n önlenmesi, pazar yerine mal b rak lmamas , seyyar sat n önlenmesi 
çal malar  devaml  olarak yap lm t r. Pazar yeri i gal harc  2.368.839,00.-TL Belediyemiz 
veznesine yat r lm t r.  Pazar yerlerinde yap lan çal malarda ölçü ve tart  aletini hileli bir 
ekilde kullanan 1 ki iye 224.-TL, sat  yeri bulunmaks z n sat  yapan 3 ki iye 1.680,00.-TL, 

sat  yerleri d nda ya da buralardaki geçi  yollar nda mal te hir eden ve satan 16 ki iye 
884,00.-TL, sat  yerleri d nda ya da buralardaki geçi  yollar nda mal veya bo  kap 
bulunduran 4 ki iye 220,00.-TL para cezas  uygulanm t r.  

4.1.3 Seyyar Faaliyetleri 
Engellemek 

 lçemiz s n rlar  dahilinde 
yap lan çal malarda seyyar olarak 
faaliyet gösterilmesine izin 
verilmeyerek,seyyar olarak sat  
yapmakta srar eden 53 ki iye 8.939 
TL para cezas  uygulanm t r. 

4.1.4 yerlerinin Kald r m 
gallerini Önlemek 

   lçe s n rlar nda i yeri önü 
i galleri çal malar  yap lm  olup, 
cadde ve sokaklara geli  geçi i engelleyecek türde her türlü malzeme koyanlar hakk nda 103 
ki iye 11.016,00.- TL cezai i lemler uygulanm t r.  

 

4.1.4 Belirlenen Yerler D nda Kurban Sat  Ve Kesimini Önlemek 

Kurban Hizmetleri Komisyonunca, Olduruk mevkii Tansa  Entegre tesisleri yan  Milli Emlak 
Müdürlü üne ait arazi kurban sat  yeri olarak belirlenmi , Olduruk mevkii Tansa  Entegre 
tesisleri yan  Milli Emlak Müdürlü üne ait arazi ve oto y kama yerleri hayvan kesim yerleri 
olarak belirlenmi tir.  Kurban Bayram  süresince yap lan çal malarda lçemiz s n rlar  
dahilinde belirlenen yerler d nda hayvan sat  ve kesim yapan 25 ki iye 4.725,00.-TL para 
cezas  uygulanm t r.  
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Performans Sonuçlar  Tablosu 

 

 

Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 

 n aat at klar n n ve molozlar n kent içerisinde geli igüzel yerlere dökülmesi 
engellendi, uymayanlara cezai i lem uyguland . 

 lan reklam tabelalar n n yönetmeli e uygun hale getirilmeleri sa land . Görüntü 
kirlili i yaratan ilan ve reklam tabelalar n n sökülmeleri gerçekle tirildi. 

 Gürültü kirlili ine neden olan i yerlerinin tamam  denetlendi.  
 Seyyar sat c lar n araç üzerine ses yükseltici cihazlar takarak yaratt klar  rahats zl n 

tamam  engellendi.  
  252 i yeri ruhsats z faaliyet gösterdi inden, Encümen Karar  do rultusunda 

mühürleme i lemi yap ld .  
 Pazar yerlerinin kontrol alt na al nmas  ve esnaf denetimlerinde çal malar m zda 

tamam  gerçekle tirildi. 
 Seyyar olarak faaliyet göstermek isteyenlerin tamam  engellendi. 
 yeri önü i gal denetimlerinde tamam  gerçekle ti. 
 Belirlenen yerler d nda kurban sat  ve kesim yapanlara rastlanmad . 
 lçemizde mevcut olan tüm okul kantinlerinin denetimi Ruhsat ve Denetim 

Müdürlü ünce (Ruhsat ve Denetim Md. görevli personelimiz ile birlikte) 
gerçekle tirildi. 

 Zab ta Müdürlü ümüze ntikal Eden Yaz l  Ve Sözlü Tüm ikâyetler Giderilmi  Olup 
Bunla lgili Performans göstergelerinde  % 100  gerçekle me sa lanm t r 
 

  

STRATEJ K ODAK 4 : ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 

Amaç 3 Sa l kl  bir kent için sa l  tehdit eden unsurlar n ortadan kald r lmas  ve 
bireylerin bilinçlendirilmesi 

Hedef 5 Görüntü ve gürültü kirlili ini önlemek 
Performans 
Hedefi Görüntü ve gürültü kirlili ini önlemek 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013  
Gerç 

2014 
Hedef 

2014  
Gerç 

ZM Görüntü kirlili i nedeniyle de erlendirmeye 
al nan ikâyet say s  

6437 Tamam  2427 

ZM Gürültü kirlili i nedeniyle de erlendirmeye 
al nan ikâyet say s  526 Tamam           376 

STRATEJ K ODAK 4: ÇEVRE YÖNET M  VE SA LIK 

Amaç 4 Kentsel ekonomik hayat n düzenlenmesi ve haks z rekabet ko ullar n n ortadan 
kald r lmas  için denetimlerin verimli bir ekilde yap lmas  

Hedef 1 Denetimlerin etkinli ini ve devaml l n  sa lamak 
Performans 
Hedefi Denetimlerin etkinli ini ve devaml l n  sa lamak 

PERFORMANS GÖSTERGELER  2013 
 Gerç 

2014 
Hedef 

2014 
Gerç 

ZM/RDM Denetlenen i  yeri say s  2097 
 600  623 
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4 KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES

A ÜSTÜNLÜKLER
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C DE ERLEND RME

Stratejik plan çal malar nda ;kurumun te kilat yap s ,organizasyon yetene i,teknolojik 
kapasitesi  gibi unsurlar dikkate al narak,kat l mc  bir  anlay la içsel bir de erlendirme 
yap lm ,idarenin üstün ve zay f yanlar  tespit edilmi tir. 

Stratejik amaçlar  ve hedeflerimiz zay f yanlar n iyile tirilmesine yönelik olarak 
belirlenmi ,yürütülen faaliyet ve projelerle amaç ve hedeflere ula lmaya çal lm t r.Bu 
do rultuda 2010-2014 stratejik plan na göre haz rlanan 2014 y l  idare performans program nda,  
62 hedefe ba l  133 faaliyet/projeye yer verilmi tir. Kurumsal yap  28, mar ve ehircilik 9, 
Kentsel Altyap  13,Çevre yönetimi ve sa l k 27, E itim, Spor, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler 28 
Kent Vizyonu 3 olmak üzere toplam 108 faaliyet/projenin gerçekle tirilmesi sa lanm t r  

D ÖNER VE TEDB RLER

Stratejik plan n n ba ar ya ula labilmesi için, kurumun tüm fonksiyonlar  taraf ndan 
sahiplenilmesi son derece önemlidir.Bu kapsamda kurumumuzda stratejik yönetim anlay na 
yönelik çal malar 2015 y l nda da devam edecektir.Üst yönetimin bu konuya tam destek vermesi 
ve yenilenen stratejik plan (2015-2019) süreci h zland racakt r. 

Bu kapsamda; 

• ç kontrol sisteminin yöneticiler ve personel taraf ndan sahiplenilmesi,  

• Belediye hizmetlerini verenlerle bu hizmetlerden yararlanacak olanlar n bilgi ve e itim 
eksikli inin  giderilmesi ve e itim verimlili inin ölçülmesi,  

• Birimler aras nda i birli i ve koordinasyonun etkin bir ekilde sa lanmas , 

• Tak m çal ma kültürünün yerle tirilmesi, 

• Bilgi i lem alt yap s n n güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

     Ald  göçün etkisi ve geli meye uygun co rafi yap s  nedeniyle büyüyen ve geli en ilçemiz, 
zmir ‘in en büyük ilçesi olmaya adayd r.  

    Bu kapsamda;   

 Kentsel dönü üm/kentsel yenileme önem ve öncelik verilmesi, 
 Üniversite kenti olma yolun da  çal malar yap lmas , 
 Kent dönü ümü ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretimine yönelik(Ba ta Avrupa Birli i 

olmak üzere çe itli kurum ve kurulu lardan mali yard m sa lama amaçl )kurum içi 
organizasyon  sa lanmas , 

 Farkl  kültürlerin bir arada ya ad  ilçemizde; birlik, beraberlik  ve dayan ma ruhunu 
güçlendirmeye yönelik sosyal,kültürel ve sanatsal etkinliklerin zenginle tirilmesi  

 Dezavantajl  kesimleri koruma kapasitesi art r larak toplumsal ya amla bütünle melerinin 
sa lanmas  önem ve öncelik verilecek çal malar aras nda olmal d r.   
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 EE-

E-PERFORMANS B LG  S STEM N N DE ERLEND R LMES

Performans bilgi sistemi, idarenin yönetim sisteminin bir parças  olarak yöneticilerin karar 
almas n  ve ayr ca idarenin performans n n ölçülmesini sa larken çal anlar n idare 
performans na kendi katk lar n  görmelerine imkan tan maktad r. Dinamik bir yap  gösterdi inden, 
de i en ko ullara ve ihtiyaçlara ba l  olarak sürekli gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir.  

Performans bilgi sistemi,bir idari yap  olmay p,idarenin tüm birimlerince üretilen bilgiler sistematik 
bir ekilde bir araya getirilmekte  ve ilgili taraflara sunulmaktad r.  

Yukar da yap lan aç klamalar do rultusunda , 2014 mali  y l   performans hedef lerine ula l p 
ula lmad n  ortaya koymak üzere tüm müdürlüklerce üretilen bilgiler mali y l sonu itibariyle 
sistematik bir ekilde bir araya getirilerek 2014mali y l  idare faaliyet raporu haz rlanm  ve  
Belediye Meclisinin onay na sunulmu tur. 
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BUCA GÖL GÜZELLE T RME                                                   
TUR ZM N . NAK. OTP. KRE  T C. LTD. T . 

 

 irketin amaç ve konusu ba l ca unlard r. 

 
Buca Göl Güz. Tur. n . Kre . Tic. Ltd. ti. 1999 y l nda yol bina in aat , turistik tesisler 
yap m  ve i letmecili i, huzur evi, s nma evi, kre  yap m  ve i letmecili i, park, bahçe, 
fidanl k yap m  ve i letmecili i, sportif tesisler, sat  merkezleri, kültürel tesisler, e lence 
merkezleri yap m  ve i letmecili i i lerinde faaliyet göstermek üzerine kurulmu tur. 
 
Genel olarak faaliyet alanlar ; 
1. Yol bina in aat , 

2. Park, bahçe, fidanl k yap m  ve i letmesi, 

3. Faaliyet için gerekli araç ve malzemelerin yap m  ve sat , 

4. n aat malzemesi yap m  ve sat , 

5. Otopark yap m  ve i letmesi, 

6. Su, Kanal, Haberle me alt yap lar  ve i letmesi, 

7. Huzur evi, S nma evi, Kre  Yap m  ve letmesi 

8. Turistik Tesisler Yap m  ve letmesi, 

9. Sportif Tesisler Yap m  ve letmecili i, 

10. Sat  Merkezleri Yap m  ve letmecili i, 

11. Kültürel Tesisler Yap m  ve letmecili i, 

12. E lence Merkezleri, Yap m  ve letmecili i, 

13. Mesire Yerleri Yap m  ve letmecili i, 

14. Ula t rma Hizmetleri. 
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2014 Y l nda Yap lan Çal malar; 

 irketimizi öncelikle 26.06.2014 tarihinde Yönetim Kadrosu de i ikli ine giderek, 

turizm, restoran ve e lence merkezi i letmecili i konular nda deneyimli bir yönetim 

kadrosu olu turmu tur. Yönetim Kadrosunun haricinde özellikle Buca Gölet tesisleri 

için nitelikli personel aray  içine girmi  ve sezon boyunca en iyi hizmeti sa layacak 

personel kadrosunu olu turmu tur. 

 irketimiz 2014 y l nda Buca Gölet tesislerinin tekrar halk n hizmetine aç lmas  

konusunda gerekli çal malar  tamamlam t r. Tüm bak m onar m, tesisin yenilenmesi 

ve kullan labilir hale getirilmesi konular nda büyük çaba sarf edilmi tir. irketimiz yaz 

sezonu dahil tüm aylar boyunca a a daki i letmeleri kurmu  ve faaliyetlerini 

sürdürmü tür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gölet Tesisleri içerisinde bulunan; 

- Ada Kafe 

- Et ve Bal k Restoran 

- Fast Food 

- Marketler (2 Adet) 

- Mangal arküteri 

- Tost ve Çay Sat  letmesi (Semaver) 

- Tay Park  

- Sandal Gezintisi 
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 Yedigöller içerisinde bulunan; 

- Kios 1 

- Kios 2 

 Tenis Kulübü içerisinde bulunan; 

- Dü ün Organizasyon Faaliyetleri 

- Yiyecek ve çecek Sat  Yerleri 

 

irketimiz ilerleyen dönemlerde zmir Buca ilçesinde faaliyetini gösterecek kre , özel e itim, 

okul öncesi e itim ve Kad n Aktivite Merkezleri ekillerinde i yerlerini açmay  planlamakta 

olup konu ile ilgili çal malara ba lanm t r. Bu faaliyetleri ile de irketimiz yine kar amac  

güderek hem kendisi hem de toplum için katma de er yaratan bir i letme yap s n  sürdürmeyi 

planlamaktad r. 
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.BUCA-GÖL GÜZELLE T RME TUR ZM N AAT NAKL YE OTOPARK ÖZEL KRE  T CARET LTD. 
T . 

RKET PROF L    

KURULU  YILI 18.03.1999   

SERMAYES  300.000.00.-TL   

irketimizin sermaye yap s na ili kin ortakl k paylar  tablosu   

ORTAK ADI H SSE TUTARI 
ORTAKLIK 

PAYI  
BUCA MAR VE N AAT SAN. VE TEKN K 

H ZMETLER  A. . 
4200 PAY = 210.000 TL 70% 

BUCA BELED YE VAKFI 1800 PAY =  90.000 TL 30% 
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BUCA MAR VE N . SAN. TEKN K H ZMETLER A . 
 

irketin amaç ve konusu ba l ca unlard r. 
Buca mar n aat Sanayi Teknik Hizmetler Anonim irketi 1992 y l nda imar yap m i leri, 
konut, i yeri vb. komplekslerin in a edilmesi, d  mekan düzenleme i leri ve teknik hizmetler 
konular nda faaliyet göstermek üzerine kurulmu tur. 
 

irketimiz 24.07.2014 tarihinde tescil olunan ana sözle me ve karar ile Türk Ticaret 
Kanununun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür de i tirmesi suretiyle Anonim irkete 
dönü erek BUCA MAR VE N AAT SANAY  TEKN K H ZMETLER ANON M RKET  
unvan n  alm t r. 
 

Genel olarak faaliyet alanlar ; 

- A a da belirtilen imar ve çe itli teknik hizmetler konular nda gösterece i etkinlikler ile 
irket ortaklar n n temsil ettikleri belde halk n n gereksinimlerinin kar lanmas  ve 

bunun için güddükleri ç karlar  do rultusunda ekonomik ya ama kat lmalar  
gereksinim duyulan mal ve hizmetlerin üretilmesi veya temin edilmesinin yan  s ra bu 
mal hizmetlerin ta d  niteliklerin duyarl  bir biçimde tan mlanmas  ve üretilmesi ile 
bunlar n maliyetleri ve dolay s yla fiyatlar n n olas  en az düzeyde sa lanabilir 
k l nmas , 

- A a daki konularda kapsanan mallar ve hizmetler piyasas  için gerek ölçek 
ekonomisinden yararlan lmas n n olanakl  k l nmas  ve gerekse verimlili in artt r lmas  
amac  ile irket ortaklar n n temsil ettikleri belde halk n n süreklilik gösteren 
gereksinimlerini kar layacak mal ve hizmet sunumunun henüz yeterli niceli e 
ula mam  oldu u alanlarda öncü ve düzenleyici giri imlerde bulunulmas  ve 
piyasaya ba kaca kaynaklardan sunulmayan mal ve hizmetlerin sunumunun olanakl  
k l nmas . Bu amaçlar n yerine getirilmesi için irketin uygulamaya koyaca  etkinlik 
konular  unlard r; 
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mar ve Tar m le lgili Olan Konular 
 

1. mar amac  ile arazi ve arsa edinmek, gerek kendisinin ve gerekse irketin 
ortaklar n n oldu u gibi üçüncü ki ilerin mal  olan ta nmazlar üzerinde konutlar, 
i yerleri, depolar, oteller ve büyük ölçekli mahaller, toplu konutlar, çar lar, endüstri 
kompleksleri in a ettirmek, 

2. Kent imar planlar  uygulamas  gere ince sa l ks z ve plana ayk r  olarak yap lm  
bulunan sahalar ve kamula t r lan mahallerdeki bina ve di er yap lar n yerine yasa ve 
mevzuata oldu u kadar bilim ve tekni e uygun olarak belediyelerle yap lacak 
anla malar hükümleri çerçevesinde yenilerini yapmak ve yapt rmak. 

3. Her türlü resmi ve özel bina ile alt ve üst yap  in aatlar , geçitler, köprülü kav aklar ve 
benzeri sanat yap tlar  in aat  taahhüdünde bulunmak, yapmak ve yapt rmak. 

4. mar ve bay nd rl k hizmetlerine ili kin giri imlerde bulunmak ve her türlü in aat, 
onar m, tesisat ve tadilat taahhütlerinde bulunmak. 

5. Her türlü yap m i i ile ilgili etüdleri projeleri düzenlemek ve uygulamas n  yapmak, 
irket amaçlar n n gerçekle tirilmesi için etüd, proje, mühendislik, dan manl k 

hizmetlerini yapmak ve yapt rmak. 
6. Belediye konutlar  gibi belediyeler nam na in aat yapmak, belediyelerin geli imine 

uygun yerlerinde arazi olarak yeni plana göre düzenlemek ve yeniden in aat yapmak, 
restore etmek isteyenlere satmak veya kiraya vermek. 

7. Toplu konut kanununa göre toplu konut yapmak veya yapt rmak. 
8. Özel okul, özel hastane, kre , bak mevleri gibi sosyal tesisler yapmak, bunlar  

i letmek büfe kafeterya ve dü ün salonu i letmek, kiraya vermek veya satmak, 
benzin istasyonu açmak ve i letmek. 

9. Turistik amaçl  yat r mlar yapmak bunun için gerekli ta nmazlar  sat n almak, 
kiralamak bu konu ile ilgili her türlü etkinlikte bulunmak acentelikler almak otel motel 
tatil köyü dinlenme tesisleri gazino ve lokanta i letmek ve çe itli turistik tesislere sahip 
olmak seyahat ve turizm acenteleri kurmak temsilcilikler açmak yurt d nda bulunan 
yerli ve yabanc  gerçek ve tüzel ki ilerle ortakl klar kurmak, sözle meler yapmak. 

10. Her türlü in aat malzemesi, imal, ithal ve ihraç etmek, bunlar n her türlü ticaretini 
yapmak, in aat makinalar  ile in aat i lerinde kullan lmas  gerekli her türlü araç gereç 
ve parçalar n ithalini ve ticaretini yapmak gerekli fabrika atölye gibi imalathaneleri 
endüstri ve tesisleri meydana getirmek kurmak i letmek i lettirmek veya kiraya 
vermek. 

11. irketin amac n  gerçekle tirmek için kum, çak l ve maden ocaklar n n kiralanmas  
i letilmesi, üretilen mallar n sat m  için i yerlerini açmak ve her türlü faaliyetlerde 
bulunmak. 
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Bina Hizmetleri le lgili Hükümler 
1. Binalar n ucuz ve hava kirlili ine yol açmayacak biçimde s t lmas  çareleri aramak. 
2. Is nma ve hava kirlili ini önlemek amac yla yap lan teknolojik çal malar n ve 

geli meleri izlemek kamu ve özel kurulu larla i birli i yapmak, kat  s v  ve gaz 
yak tlar n n al m , sat m n  ve da t m n  yapmak. 

3. Tar m ürünleri ile her türlü g da ve ihtiyaç maddesinin ve dayan kl  tüketim mallar n n 
toptan ve perakende al m  sat m  üretimi ithal ve ihrac  bunlara ait ambalajlama 
tasnifleme tesisleri ile korunmas  için so uk hava depolar  kurmak, ma azalar açmak. 

4. irket amac n  gerçekle tirmek için un ve ekmek fabrikalar  kurmak ve üretilen mallar  
satmak için sat  yerleri açmak. 

5. Büyük ve küçük ba  hayvan kesim tesisleri, hayvansal ürünlerin de erlendirildi i, 
entegre tesisleri koruma oklama tesisleri kurmak. 

6. Bas n ve yay n i leri yapmak. 
7. Sergi ve panay rlar düzenlemek. 
8. Çöp ve endüstriyel at klar  i letmek ve de erlendirmek için gübre fabrikalar  kurmak 

ve i letmek ve her türlü makinalar n al m , sat m . 
9. Her türlü nakil vas talar n n i letmecili ini yapmak. 
10. Bilgisayar ve benzeri her türlü karar verme ar ivleme bilgi i leme bilgi depolama 

bili im ve ileti im donat s  sat n almak satmak bunlar  i letmek k smen ya da 
tamamen kiraya vermek zaman payla m sistemleri kurmak zaman payla m 
hizmetleri satmak sat n almak kurulu olanlara kat lmak finansal kiralama yoluyla 
edinmek veri tabanlar  kurmak kurdurmak bunlar  i letmek, i lettirmek donat m n n 
i letilmesi için her türlü 
programlama i lerini 
yapmak yapt rmak sat n 
almak satmak kiralamak 
kiraya vermek bu 
konuyla ilgili ara t rma 
ve geli tirme yat r m ve 
etkinliklerde bulunmak, 
bunlar  ba kalar na 
yapt rmak üretilen ya da 
sat n al nan bilgileri 
ba kalar na satmak. 

11. Kentsel ve k rsal 
alanlarda orman 
üretiminin korunmas  ve 
i letilmesi ile ilgili i leri 
yapmak. 

 
 
 
Etkinliklerin Geneli le lgili Hükümler 

1. Kurulu  amac  ve konusunu gerçekle tirmek üzere ya da kredi temin etmek üzere 
arsa ve di er her türlü ta nmaz ve ta n r mal ve haklar  sat n al r, satmak, kiralamak, 
kiraya vermek rehin ve ipotek al r, rehin ve ipotek verir, ipotekleri fekkeder, 
gerekti inde arazinin tevhid ve ifraz ve benzeri i lemlerini yapar. rtifak, intifa ve di er 
ayni haklar tesis eder bu haklar  kald r r, sat  vaadi sözle meleri yapabilir. 

2. letme hakk , patent, lisans, know-how, ihtira berat , isim hakk  ve marka anla malar  
yapar bunlar  sat n al r, satar, kiralar veya kiraya verir. 

3. Gerekti inde yerli ve yabanc  özel ve tüzel ki ilerle anla malar yapar, mü tereken 
veya ayr  ayr  irketler ve i birli i tesis eder, kurulmu  veya kurulacak irketlere ortak 
olur, gerekti inde bu ortakl k irket ve i birli ini keser tasfiye eder. 

4. Her türlü bina, araç, gereç, i  makinas , bilgisayar ve programlar n  i letme hakk  
patent lisans gibi haklar n  sigorta ettirir, sigorta acenteli i i letir. 

241



5. Zamanla ve miktarla ba l  olmaks z n ve ta nmaz teminat  kar l nda veya 
teminats z olarak yerli ve yabanc  banka ve benzeri kurulu larla statüleri içerisinde 
i lemler ve ba lant larda bulunur, para istikraz eder, her türlü yerli ve yabanc  kredi 
kurulu  ve ki ilerinden kredi temin eder. 

6. Yukar da belirtilen i lemlerden ba ka illerde irket için yararl  ise gerekli görülecek 
ba ka i lere giri mek istendi i takdirde durum yönetim kurulunun onay na sunulacak 
ve bu yolda karar al nd ktan sonra irket istedi i i leri yapabilecektir. Ancak ana 
sözle menin tadili anlam nda olan karar, Bakanl n onay  ile tekemmül eder ve 
usulen tescil ve ilan edilmekle hüküm ifade eder. 
 

2014 Y l nda Yap lan Çal malar; 

 irketimiz öncelikle 2014 y l nda tesis, makine 
ve cihazlar n n gözden geçirilerek, 
yenilenmelerini sa lam t r. Bu ekilde 
üretimin daha verimli ve efektif, maliyetlerinde 
orta vadede asgari düzeye indirilmesini 
sa lamaya çal m t r. 

 irketimiz d  mekan düzenlemede s kça 
kullan lan kilit parke, çim parke, star parke ve 
beton bordür imalat  faaliyetlerini etkin bir 
biçimde sürdürmü tür. 

 Dü ün salonu i letmecili i faaliyetleri ile 
kiralama faaliyetlerini toplumun yarar n  göz 
önüne alarak ve kar amac  güderek devam 
ettirmi tir. 

 irketimiz ayr ca 2014 y l nda zmir Buca 
Semtinde çe itli sokak ve bahçe düzenleme, tadilat, bak m onar m ve teknik hizmetler 
faaliyetlerini sürdürmü tür. 

 
 

BUCA MAR N AAT SANAY  TEKN K H ZMETLER A. . 

RKET PROF L  

KURULU  YILI 24.07.2014  

SERMAYES  7.500.000,00.-TL  

irketimizin sermaye yap s na ili kin ortakl k paylar  tablosu

ORTAK ADI ORTAKLIK PAYI H SSE TUTARI % 

T.C BUCA BELED YES  
600 PAY = 

7.500.000.00 100 
BA LI KURULU   

 ORTAKLIK PAYI H SSE TUTARI % 
BUCA GÖL TUR ZM LTD. T 280 PAY = 210.000 TL 70 
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