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Buca seni 

ebediyen 

sevecek!
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S
okakları üzüm kokan geçmişi, taşıdığı enerji, 
Anadolu’nun tüm renklerini kucaklayan kül-
tür mozaiği ile olağanüstü bir kenttir Buca… 
Her ne kadar bu olağanüstülüğü kentleşme 
sürecinin çarpıklığı arasına sıkışıp kalmışsa 

da geçmişin izleri kentin dokusunda kendisini hisset-
tirmektedir.

Bucalı hemşerilerimin bu kente hizmet etme ayrı-
calığını şahsıma tanımasının üzerinden 2 yıl geçti. Bu 
onurlu görevi devraldığım ilk günden itibaren Buca-
mızın geleceğini, kentin sahip olduğu değerler üzerine 
yoğunlaşarak, “tarih, turizm ve spor kenti” vizyonu 
çerçevesinde, bir bütün olarak planlıyor, projelerimizi 
bu doğrultuda şekillendiriyoruz.

Hazırladığımız projeler sadece bir binadan ibaret ol-
madı. İster kültür, ister spor, ister sosyal amaçlı olsun 
bütün binalarımızın insanlarla buluşmasını sağladık. 
Bölge insanının o binada hayat bulmasını amaçladık. 
İhtiyaçları doğru belirleyerek, binaları konumlandırdık. 

Yaptığımız her proje aynı zamanda bir sosyal proje-
mizin de temel taşı oldu. 

Sosyal demokrat bir belediye olarak, insan odaklı 
çalışmalarımızı çocuk ve genç, kadın, kültür, eğitim ve 
turizm başlıkları altında topladık. 

Buca’yı yılların ihmal edilmişliğinden sıyırıp, sosyal 
demokrat belediyecilik anlayışının ayrıcalıklarıyla bu-
luşturarak, İzmir’e, Türkiye’ye örnek bir kent yapmak 

gibi bir hedef koyduk kendimize… 
2 yıllık görev sürecimizde, kentten yılların ihmal 

edilmişliğinin izlerini silmeye çalışırken, yepyeni pro-
jelerle buluşturmaya da devam ettik. Geriye dönüp 
baktığımızda, bu kısa ve zorlu yolculukta oldukça hızlı 
yol aldığımızı görmek bizi gururlandırıyor. 

İşe kentten yılların ihmal edilmişliğinin izlerini 
silmekle başladık. Kentin ve belediyemizin kaynakla-
rını doğru ve verimli kullanarak, belediyemize yatırım 
yapabilme kabiliyeti kazandırdık. 

Buca’nın yüzünü geleceğe çevirdiği bu büyük dö-
nüşümün mimarları ise gecesini gündüzüne katarak, 
olağanüstü bir çabayla alın terlerini bileklerinin gücü-
ne katan tüm çalışma arkadaşlarımdır.

Sosyal demokrat belediyeciliğin, yerelden evren-
sele uzanan, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan; 
eşitliği, özgürlüğü, toplumsal adaleti temel alan ilke-
leri ışığında yeniden planladığımız Bucamızı sağlıklı, 
güvenli, çağdaş ve yaşanabilir bir kent yapma mü-
cadelemize destek veren tüm hemşerilerime sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşayan bir kentin saygıdeğer sakinlerine saygıları-
mızla…

HER ŞEY BİR KENTİ SEVMEKLE BAŞLADI

Buca Belediye Başkanı





Yaşayan 
bir kentin 

saygıdeğer 
sakinlerine…  



Buca 

kadınlarıyla 
güçlü…

Kadınların toplumsal yaşamdaki “bi-
rey” olma mücadelelerine projelerimizle 
destek veriyoruz. Biliyoruz ki; sosyal, 
kültürel ve ekonomik yaşamda yerini 
alan kadınlarımızla Buca’yı “yaşanabi-
lir bir kent” yapma hedefimize çok daha 
hızlı ve doğru bir şekilde ulaşacağız. 
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Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Pırlanta 
Merkezlerimiz ile hem annelerimizin hem de 
çocuklarımızın yaşamına dokunuyoruz

İlçemizde yaşayan ev hanımı annelerimizin, günlük 
yaşamlarını kolaylaştıracak uygulama ile 3-6 yaş arası 
çocuklarımıza günde 3 saat süreyle ücretsiz geçici 
bakım hizmeti sunuyoruz. Annelerimiz günlük yaşam-

larında sosyalleşme olanağı bulurken, çocuklarımız da 
uzman eğitmenler eşliğinde keyifli ve kaliteli zaman 
geçiriyor. İlki 17 Ekim 2014 tarihinde hizmete giren 
Pırlanta Merkezlerimizin sayısı, vatandaşlarımızdan 
gelen yoğun talep doğrultusunda, kısa sürede 6’ya 
yükseldi. Pırlanta Merkezlerimizden yararlanan çocuk 
sayısı ise 3456’ya ulaştı.

Küçük mekanlara geleceği sığdırdık

9

Küçük mekanlara geleceği sığdırdık

PIRLANTA
MERKEZLERİ
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ŞİRİNYER PIRLANTA MERKEZİ

ÇAMLIKULE PIRLANTA MERKEZİ

17 Ekim 2014 
tarihinde hizmete 
giren Şirinyer Pırlan-
ta Merkezi’nin üye 
sayısı 727 çocuğa 
ulaştı. 2 öğretmenin 
görev yaptığı merkez 
200 metrekarelik bir 
alanda hizmet ver-
mektedir.

6 Aralık 2014 tarihinde 
hizmete giren Çamlıkule 
Pırlanta Merkezi bölgede 
yaşayan annelerimizden 
büyük ilgi gördü. Merke-
zin üye sayısı kısa sürede 
1032’ye ulaştı. 4 öğretme-
nin görev yaptığı merkez 
270 metrekarelik alanda 
hizmet vermektedir.
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GEDİZ PIRLANTA MERKEZİ

BETONTAŞ PIRLANTA MERKEZİ

6 Aralık 2014 
tarihinde hizmete 
açılan Gediz Pır-
lanta Merkezi’nin 
üye sayısı 790’na 
ulaştı. 2 öğretmenin 
bulunduğu merkez 
121 metrekarelik bir 
alan üzerinde hizmet 
vermektedir.

29 Haziran 2015 tarihin-
de hizmete açılan Betontaş 
Pırlanta Merkezi’nin üye sa-
yısı çok kısa sürede 449’a 
ulaştı. 3 öğretmenin görev 
yaptığı merkez 248 metre-
karelik bir alanda hizmet 
vermektedir.
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KOZAĞAÇ PIRLANTA MERKEZİ

UFUK PIRLANTA MERKEZİ

9 Ekim 2015’de 
açılan Kozağaç Pır-
lanta Merkezi’nden 
yararlanan üye sa-
yımız 233’e ulaştı. 
3 öğretmenin görev 
yaptığı merkez 126 
metrekarelik bir 
alanda hizmet ver-
mektedir.

Ufuk Mahallesi’nde 
açtığımız 6. Pırlanta Merke-
zimiz 121 metrekarelik 
alanda hizmet vermektedir. 
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BETONTAŞ’TAKİ Pırlanta Merke-
zimizde farklı olduğu kadar örnek bir 
uygulama ile çocuklarımıza kitap sev-
gisini erken yaşta aşılıyoruz. Merkezi-
mize gönüllü olarak başvuran anne-
lerimiz çocuklarımıza masal okuyup, 
onlarla keyifli vakit geçiriyor. Pırlan-
talar da “masal anneleri” yaptıkları 
birbirinden güzel el emeği ürünleri de 
çocuklara armağan ediyor.

ŞİRİNYER’DE Kadın Aktivite Merkezi içinde yer 
alan Anneler Kulübü’nde, anneler haftada bir gün 1 
saati kendilerine ayırma fırsatı buluyor. Saç bakımı 
ve makyajını yaptıran anne, canlı müzik eşliğin-
de de kahvesini içip, kitabını okuyabiliyor. “Dilek 
Ağacı”na belediyeden taleplerini yazan anneler, 
“Dertli Ağaca” ise kişisel sıkıntılarını yazıp asıyor. 
“Dertli Ağaca” yazdığı nota telefon numarasını da 
ekleyen annelere bir gün sonra belediyenin sosyo-
loğu tarafından dönüş yapılıyor ve randevu verile-
rek, ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuluyor.

 “Annelerimizi 365 gün şımartıyoruz”

BETONTAŞ’TAKİ

MASAL 
ANNELERİ

 “Annelerimizi 365 gün şımartıyoruz”

ANNELER 
KULÜBÜ
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KADINLARIMIZIN sosyal ve ekonomik yaşama katı-
lımlarını arttırmak amacıyla sürdürdüğümüz çalışma-
ların en önemli ayağını Meslek Edindirme Kurslarımız 
oluşturuyor. Daha fazla kadınımızın meslek edinerek, 
yeni yaşamlara kapılarını açmaları için meslek edin-
dirme kurslarımızın kapasitesini arttırdık. Evka-1 Sem-
tevi ile geçtiğimiz yıl içinde hizmete giren Çamlıkule 
Semtevimizdeki kurslar, kapasitelerinin arttırılmasıyla 

birlikte yılda 4000 kadının umut kapısı oldu. Her iki 
semtevimizde kadınlarımız kuaförlük, biçki-dikiş, pas-
tacılık ve bilgisayarlı muhasebe kurslarıyla yaşamları-
na yeni bir yön vermek için ilk adımı atıyor.

İZKA desteği ve BEGOS’un katkısıyla düzenlediği-
miz iş garantili meslek kurslarını tamamlayan kadınla-
rımız tekstil sektöründe kalifiye eleman olarak çalışma 
olanağına kavuşuyor.

“4000 kadının umudu: Semtevleri ”

MESLEK 
KURSLARI
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SOSYAL demokrat belediyeciliğin “toplumsal eşitlik” ilke-
si gereği açtığımız Kadın Danışma Merkezi’yle kadınlarımızın 
“birey” olma mücadelesine destek veriyoruz. Kadına şid-
dette ülkemizim simge ismi haline gelen, vahşice katledilen 
genç kızımız Özgecan Aslan’ın adını taşıyan Kadın Danışma 
Merkezimizde sosyal, psikolojik ve hukuki destek sağlıyoruz. 
8 Mart 2015 tarihinde hizmete açtığımız merkezden bugüne 
kadar 550 kişi yararlandı. Şahsen başvurarak veya telefonla 
randevuyla çalışan merkez, danışanlarına tamamen gizlilik 
esasıyla uzman psikologlarla hizmet veriyor. Kent Konse-
yimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 4 aylık “Kadının İnsan 
Hakları Eğitim Programı” (KİHEP) ile de şiddet karşısında 
kadınlarımızın bilinçlenmesine destek verdik.

“Bucalı kadınlar yalnız değil”

ÖZGECAN ASLAN 
KADIN DANIŞMA 

MERKEZİ
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 Geleceğe 
yapılan en 
iyi yatırım 

eğitime 
yapılandır

Eğitim projelerimizi “Yaşam boyu eğitim” 
felsefesi üzerine kurduk. Bu felsefe doğ-
rultusunda, çağdaş, sorgulayan, araştı-
ran Atatürkçü genç nesiller yetiştirmek 
için 2 yılda çok sayıda projeyi Bucalı 
genç ve çocuklarımızla buluşturduk. 
Amacımız, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikalarının dayatmaya çalıştığı olum-
suzluklardan genç nesillerimizi korumak, 
sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle 
çocuk ve gençlerimizin sistemin dışında 
kalmasının önüne geçebilmektir. 
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Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, çocuklarımızın 
sadece ekonomik gerekçelerle sistemin dışında 
kalmalarının önüne geçebilmek amacıyla hayata 

geçirdiğimiz projelerden biri de kısa adı BEM olan Aziz 

Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi oldu. Barış Mahallesi’nde 
6 kat olarak inşa edilen binada her yıl 1000 gencimiz 
ücretsiz ders desteği alacak. Merkezde dersliklerin yanı 
sıra kafeterya ve Kitap Kafe’de yer alıyor.

“Her yıl 1000 gence ücretsiz ders desteği”“Her yıl 1000 gence ücretsiz ders desteği”

AZİZ NESİN BİLGİ 
VE EĞİTİM MERKEZİ (BEM)
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EĞİTİME yapılan yatırımın gele-
ceğe yapılan en iyi yatırım olduğu 
inancıyla ilçemizdeki okullarımızı 
yeniliyoruz. Çocuklarımızın daha kon-
forlu, sağlıklı ve güvenli ortamlarda 
eğitim görebilmesi için başlattığımız 
çalışmanın ilk yılında, 2015 yaz tatili 
döneminde 1.5 milyon liralık bir 
maliyetle 40 okulumuzun tadilatını 
gerçekleştirdik. 2016 yaz tatilinde 
yine ihtiyaçları doğrultusunda 40 oku-
lumuzu daha yenileyeceğiz.

BUCALI çocukların sosyal çevrelerini daha 
iyi tanıyabilmeleri amacıyla hazırlanan çiz-
gi roman karakterlerinden oluşan “Başkan 
Amca” kitaplarıyla 30 bin ilköğretim öğren-
cisine ulaştık. 4 kitaptan oluşan sette trafik, 
sağlık ve hijyen, gripten korunmanın yolları, 
ilçe gezisi ve belediye hizmetleri ile çevre, 
çöp ve geri dönüşüm konuları işlendi. Kitap-
larda ödevlerini yapmak üzere belediyeye 
gelen öğrencilere, “Başkan Amca” Piriştina 
tarafından bu konularda eğitici bilgiler verildi.

“30 bin kitap=30 bin çocuk”

40 GÜN 
40 GECE 40 OKUL

“BAŞKAN AMCA”
KİTAPLARI
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ÖĞRENCİLERİN derslerine destek olabil-
mek amacıyla online eğitim desteği prog-
ramını hayata geçirdik. Kentte eğitim gören 
öğrencilerin sınavlarına ve derslerine destek 
olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı müf-
redatına uygun olarak hazırlanan  “İnternet 
Tabanlı Eğitim Desteği Hizmeti” öğrencilere 
online eğitimle yardımcı oluyor. İlk ve orta 
öğretim sınıflarında eğitim gören öğrenciler 
için oluşturulan online eğitim projesinden 54 
bin öğrenci ve 5 bin öğretmen yararlanıyor. 

“54 bin öğrenciye online eğitim”

ÇOCUK ve gençlerimizin boş zamanları-
nı doğru değerlendirebilmeleri için sanat ve 

sporu ulaşılabilir kılmak amacıyla başlattığımız 
bir dizi çalışmanın en önemli ayağını yüzme 

kurslarımız oluşturuyor. Gerek Olimpik Yüzme 
havuzu ve Tenis Kulüp’teki havuzumuz gerek-
se yaz aylarında mahallelerde kurulan portatif 

havuzlarla 2 yıl içinde 13 BİN GENÇ VE 
ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETTİK. 

“13 bin çocuğa yüzme öğrettik”

ONLİNE 
EĞİTİM

BUCALI ÇOCUKLAR
YÜZME ÖĞRENİYOR
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YAZ aylarında çocuklarımıza karne 
hediyemiz “Çeşme Tatili” oluyor. Dar 
gelirli ailelerin çocuklarını yaz dönemin-
de günü birlik olarak Çeşme’ye götürü-
yoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 
11-15 yaş arasında 1000 çocuğumuzu 
tatile gönderdik. Ulaşım ve yemek gibi 
tüm masrafların belediye tarafından 
karşılandığı gezilerde Türkiye’nin en 
gözde tatil merkezlerinin başında gelen 
Çeşme’de birer saatlik tenis eğitimi de 
alan çocuklar, Ilıca Plajı’nda denize girip, 
gönüllerince eğlendi. 

EKONOMİK gerekçelerle balayına 
gidemeyen Bucalılar  “Alayına Balayı” 
projesi ile 2 gece 3 gün ağırladık. Yepye-
ni bir yaşama başlayan genç çiftler için 
ayrı bir önem taşıyan anlardan biri olan 
balayını düğün hazırlıklarının getirdiği 

ekonomik yük nedeniyle 
yapamayan 200 çiftimi-

ze Bodrum Güllük’te 
ömür boyu unutul-
mayacak bir tatil 
imkanı sunduk.

KARNE HEDİYEMİZ
ÇEŞME TATİLİ

ALAYINA 
BALAYI
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MERKEZİNE insanı koyduğumuz yerel yö-
netim anlayışımızla hayata geçirdiğimiz sos-
yal projelerle Bucalıların hayatına dokunuyor, 
yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu 
amaçla başlattığımız “Ocaklar Sönmesin Ten-
cereler Kaynasın” projesi ile yılda 3 kez 1500 
dar gelirli aileye 12 kilogramlık mutfak tüpü 
veriyoruz.

İHTİYAÇ sahipleri ile hayırsever vatan-
daşları “Paylaşım Dolapları”nda buluştu-
ruyoruz. Kuruçeşme Mahallesi ve Gediz 
Sevgi Yolu’ndaki paylaşım dolaplarındaki 
kitap, oyuncak, giysi, ayakkabı gibi bö-
lümlere bırakılan eşyalar ihtiyaç sahipleri 
için “cansuyu” oluyor. Belediye ekipleri 
tarafından periyodik aralıklarla düzenle-
nen Paylaşım Dolapları vatandaşlardan 
yoğun ilgi görüyor.

OCAKLAR SÖNMESİN
TENCERELER KAYNASIN

YÜZ GÜLDÜREN
PAYLAŞIM 
DOLAPLARI
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Buca’da 
hayata 

engel yok

Bucalı hemşerilerimizin yaşamlarını ko-
laylaştırmak ve mutluluklarını sağlamak 
belediyecilik anlayışımızın çıkış noktasını 
oluşturuyor. Bu noktada; Buca’da yaşa-
yan herkesin; hiçbir ayrım gözetmeksizin 
belediye hizmetlerinden yararlanması 
çalışmalarımızın merkezinde bulunuyor. 
Engelli vatandaşlarımız için de Buca’yı 
yaşanabilir kılmak için çalışıyoruz.
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KENTİMİZDE yaşayan engelli vatandaşları-
mız için de Buca’yı “yaşanabilir” kılmak için bir 
dizi çalışma başlattık. İlk işimiz belediye hizmet 
binalarımızın engelli vatandaşlarımız için de 
ulaşılabilir olması amacıyla düzenlemeler yap-
mak oldu. Belediye Hizmet binamızda görme, 
işitme ve bedensel engellilere yönelik gerekli 
düzenlemeleri yaparak, Büyükşehir Belediyemi-
zin “Kırmızı Bayrak” uygulaması için başvuruda 
bulunduk. Belediyemize ait diğer binalarımızda 
da düzenlemeler yapılmaktadır. Yeni yapılan 
binalarımız ise engelli vatandaşlarımızın kullanı-
mına uygun şekilde projelendirilmektedir.

ENGELLİ vatandaşlarımızın toplumsal 
yaşama katılımını arttırmak ve tarımla 
buluşturmak amacıyla “Engelsiz Hobi 
Bahçeleri” oluşturuldu. Buca Gölet’te 14 
dönümlük arazi üzerine projelendirilen 
Engelsiz Hobi Bahçeleri’nin 3 bin metre-
karelik ilk etabında 45 engelli vatandaşı-
mız, uzmanlardan aldıkları tarım eğitimi 
sonucunda ilk ürünlerini almaya başladı.

HİZMET BİNALARINDA
ENGELLER KALKTI

ENGELSİZ HOBİ
BAHÇELERİ
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KENTİ tasarlarken, bu kentte yaşayan her 
kesimin ihtiyaçlarına göre projelerimizi şekillen-
diriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın da sosyal 
yaşam içinde bizlerle birlikte yer alabilmelerini 
sağlayacak uygulamalarımızdan biri de “Engelli 
Şarj İstasyonları” oldu. Kentin 10 farklı noktası-
na yerleştirdiğimiz şarj istasyonlarıyla bedensel 
engelli vatandaşlarımızın kent içinde hareket 
alanlarını da genişletmiş olduk.

2 ENGELLİ aracımızla engelli vatandaşlarımızın 
Buca’da ulaşım sorununu ortadan kaldırdık. Bele-
diye bünyesinde bulunan 2 adet özel donanımlı 
araç ile engelli vatandaşlarımızın hastane, kamu 
kuruluşları ve tatil gibi ulaşım ihtiyaçları ücret-
siz karşılanıyor. Mesai saatleri içinde randevu 
sistemi ile verilen hizmette engelli vatandaşlar 
evlerinden alınıyor, işleri bittiğinde de tekrar ev-
lerine bırakılıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen 
engelli vatandaşlarımızın Şirinyer Engelliler Parkı 
Yetişkin Eğitim Merkezi’nin 452 52 74 numaralı 
hattını arayarak randevu alması yeterli.

KENTİ tasarlarken, bu kentte yaşayan her 

ENGELLİ ŞARJ
İSTASYONLARI 

İLE HAYATIN İÇİNDELER

ENGELLİ ARAÇLARI İLE
ÜCRETSİZ HİZMET
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İLÇE sınırlarımızda yaşayan yoksul, kimse-
siz yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza oluştur-
duğumuz özel temizlik ekibimizle çok önemli 
bir hizmet sunuyoruz. 83 vatandaşımızın 
evine periyodik aralıklarla giden ekibimiz, 
halı yıkama, cam silme, toz alma, mutfak 
temizliği gibi detaylı ev temizliği yapıyor. 

“Evler Temiz, Gönüller Bir”

EVDE 
TEMİZLİK
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BUCA’NIN kaybolan değerle-
rini yeniden kentle buluşturmak 
amacıyla hazırladığımız proje-
lerden biri olan Üzüm Bağı için 
ilk fidanları diktik. Bir zamanlar 
Türkiye’nin en lezzetli çekirdeksiz 
üzümlerinin yetiştiği Buca’yı yine 
üzümün başkenti yapmak istiyo-
ruz.  Kaynaklar’da 13 dönümlük 
alan üzerine kurduğumuz Üzüm 
Bağı’nda bir zamanlar adına şenlik-
lerin düzenlendiği Buca Razakisi ve 
Sultaniye çeşitlerini yetiştireceğiz. 
Projenin ikinci ayağında ise alana 
bir Bağevi yapacağız.

BUCA’NIN kaybolan değerle-

ÜZÜM BUCA’DA YENİDEN
HAYAT BULUYOR BALKON 

TARIMI
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TARIMI balkonlarımıza taşıyacak 
olan ‘Balkon Bahçeciliği Uygulama 
Projesi’ ile Bucalıları evlerinde organik 
tarımla buluşturuyoruz. Balkonlarda 
çiçek yetiştiriciliğinin ötesinde orga-
nik olarak mevsimlik sebze ve meyve 
yetiştirilmesini sağlamak adına hayata 
geçirilen proje kapsamında, balkon 
tarımı için gönüllü olan vatandaşlara, 
uzmanlar tarafından eğitim verildi, 
roka ve maydanoz tohumu ile doma-
tes fidesi, saksı ve gübre dağıtıldı.

BALKON 
TARIMI
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Atık yağlar 
doğamızı 

karartmasın 
diye…

Yaşlı dünyamızın sınırlı kaynaklarının 
doğru kullanılması için uzun yıllardır 
bilim adamları tarafından çok sayıda 
çalışma yapıldı ve yapılmaya devam 
ediyor. Geleceğe miras bırakabilecek 
bir dünya için sorumluluk sadece bilim 
adamlarına değil, hepimize düşüyor. 
Buca Belediyesi olarak, doğal su kaynak-
larımızı kirleten atık yağların toplanma-
sına yönelik hayata geçirdiğimiz proje-
lerle bugüne kadar 30 bin litre atık yağ 
topladık. 
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ÇOCUKLARIMIZA bırakabileceğimiz bir dün-
ya için çevre duyarlılığımızı toplumsal bilince 
dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Atık 
yağ kumbarası projesi “Atıkyağmatik” kısa süre-
de büyük ilgi gördü. Proje ile kumbaraya 2 litre 
yağ getirenler 1 lira aldı. 

SU kaynaklarının kirlenmesinde en 
önemli etken olan evsel atık yağların top-
lanmasına yönelik projelerimizden biri de 
“5 Litre Yağ Getirene Deterjan Hediye” 
uygulaması oldu. Muhtarlıklarımızla bir-
likte yürüttüğümüz çalışmada 5 litre yağ 
getirenlere deterjan hediye ediyoruz. 

ÇEVREDOSTU
ATIKYAĞMATİK

5 LİTRE ATIK YAĞA
DETERJAN HEDİYE
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BUCAMIZIN sokaklarını yeni çöp kon-
teynırı kutularıyla renklendirdik. Çöp 
konteynırlarının yarattığı görüntü ve çevre 
kirliliğinin önüne geçmek amacıyla özel 
üretilen  kutular çevre bilinci ile ilgili me-
sajlarıyla da ilgi gördü. İlçenin belli nok-
talarına konan özel tasarım çöp konteynır 
kutuları vatandaşlarımızdan gelen yoğun 
talep üzerine bütün sokaklarımıza yerleşti-
rilmeye başlandı.

ÇÖP ayrıştırmak ve geri dönüşüme ka-
zandırmak adına başlattığımız projelere bir 
yenisini daha ekledik. Belediye bünyesinde 
kurduğumuz bir ekiple belirlenen bölgeler-
den toplanan çöpleri ayrıştırıyor ve en-
vanter çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalar 
sonucunda elde edilen veriler ile çöp top-
lama ve ayrıştırma stratejisi belirlenerek, 
gereksiz depolama maliyeti ve çevre kirli-
ğinin önüne geçilmiş olacak. 2007 yılında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı 
genelgeye göre hareket edilerek yapılan 
çalışmalar sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz 
olmak üzere yılda 4 kez yapılmakta. 

ÇÖP 
KONTEYNIRLARINA

ÖZEL TASARIM

ÇÖP ayrıştırmak ve geri dönüşüme ka-

ENTEGRE ATIK
YÖNETİMİ



KISA adı Buca TİM olan 
Toplumsal İletişim Merkezi ile 
belediyeyi vatandaşlarımız için 
daha ulaşılabilir kıldık. Güler 
yüzlü hizmet ve çözüm odaklı 
anlayışla çalışan Buca TİM’e 2 
yıl içinde yapılan 29 bin 165 
başvurudan 25 bin 372’si çö-
züme kavuşturulurken, 3793’ü 
ise çözüm aşamasındadır.
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BAŞVURU 
ŞEKLİNE GÖRE 
BAŞVURU 
SAYISI KISA adı Buca TİM olan 

BUCA TİM’LE
 ÇÖZÜM DAHA

KOLAY



2 YILDA 54 PROJE

36

Buca’ya 
Yeşil 

Yakışır

Kentlerin yeşiliyle güzel olacağını bili-
yoruz. Bu bilinçle göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren Buca’nın yeşil dokusunu 
yaygınlaştırmak amacıyla parklarımı-
zın sayısını arttırıyoruz. 5 büyük parkın 
yanı sıra pek çok sokağımızda yeşil alan 
düzenlemesi yaptık. 2 yıl içinde 25 bin 

metrekare yeşil alan olarak düzenlendi. 
Kentimize kazandırdığımız 6 büyük par-
kımızda gönüllerince oynayan binlerce 
çocuğumuzun yüzlerindeki mutluluk 
bizim için en değerli hediyedir.

BUCA-KOOP
PARKI
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BUCA-KOOP Mahallemiz-
de 4 bin 500 metrekarelik 
alana yaptığımız park ile 
bölgeye yepyeni bir ya-
şam alanı kazandırdık. Kısa 
sürede yapımı tamamlana-
rak, 2014 yılında hizmete 
açtığımız parkımız yürüyüş 
yolu, oyun grubu ve spor 
aletleriyle bölge sakinlerine 
hizmet veriyor.

YENİGÜN Mahallesi’nde 
4 bin 950 metrekarelik alan 

üzerine yaptığımız Nazım 
Hikmet Parkı’nı İzmir Bü-

yükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun katıldığı 

törenle hizmete açtık. Bölge 
halkının soluklandığı, çocuk-

larımızın neşe dolu oyunla-
rına evsahipliği yapan park 

sadece adıyla değil, Haziran 
2015’de açtığımız heykelle de 
dünyaca ünlü şairimizin adını 

Buca’da ölümsüzleştirdi.

BUCA-KOOP
PARKI

YENİGÜNYENİGÜN

NAZIM HİKMET 
PARKI
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YILDIZ Mahallemizde bin 465 metre-
kare alan üzerine yaptığımız ve “Şemsiyeli 
Park” olarak bilinen parkımızı 21 Mart 2015 
tarihinde 3 bin vatandaşımızın katıldığı şö-
len gibi bir törenle açtık. Çocuk oyun alanı 
engelli çocukların da kullanabileceği şekil-
de düzenlenen parkımız, alanda bulunan 
rengarenk şemsiyelerle anılır oldu.

BUCA’NIN deniz gören tek 
noktası olan İzkent Mahalle-
si 1311 Sokak’taki alan bölge 
halkından gelen talep doğrultu-
sunda park olarak düzenlendi. 
4 bin 247 metrekarelik alana 
yapılan parkın bin 522 metreka-
resi yeşil alan olarak korunurken, 
2 bin 725 metrekaresi ise çocuk 
oyun alanı ve yürüyüş parkuru 
olarak düzenlendi. Parkın İzmir 
Körfezi’ni gören bölümünde yer 
alan şezlonglar ise bölge sakinle-
rine keyifli seyir imkanı sunuyor.

ŞEMSİYELİ 
PARK

BUCA’NIN deniz gören tek 

DENİZGÖREN
PARK

YAYLACIK 
PARKI
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YAYLACIK Mahallesi 191/8 
Sokak’ta yıllardır çözülemeyen 
ve heyelan tehlikesi nedeniy-
le hayati risk oluşturan bin 
770 metrekarelik alan baştan 
yaratıldı. Yağışlı havalarda ya-
şanan toprak kaymaları nede-
niyle yıllardır tedirgin yaşayan 
yüzlerce Yaylacık Mahallesi 
sakini, yapılan düzenleme ile 
rahat bir nefes aldı.

YEŞİLBAĞLAR Mahallemize 
kazandırdığımız park ile bölge 
sakinlerine yepyeni bir yaşam 
alanı yarattık. Bucalı hemşerimiz 
Ramazan Akbulut’un katkılarıyla 
yaptığımız 3 bin 150 metreka-
relik alanı oyun grubu, spor alet-
leri ve yürüyüş yollarıyla vatan-
daşlarımızın hizmetine sunduk.

DENİZGÖREN
PARK

YAYLACIK 
PARKI

YEŞİLBAĞLAR Mahallemize 

YEŞİLBAĞLAR
RAMAZAN 

AKBULUT PARKI
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BUCA’YI geleceğe yakışır bir şekilde yeniler-
ken sorumlulukları da paylaşıyoruz. Kentin ne-
fes aldığı yaşam alanlarından parklarımızın ba-
kımı ve korunmasında vatandaşlarımızla el ele 
verdik. “Gönüllü Park Görevlileri” uygulaması 
ile Buca’nın parklarının bakımı ve korunmasın-
da artık Bucalılar’da görev üstleniyor. Gönüllü 
olan vatandaşlarımız mahallelerindeki parklarda 
yaşanan teknik sıkıntıları belediyeye bildirirken, 
sulama gibi konularda da Park Bahçeler Müdür-
lüğü çalışanlarına yardımcı oluyor. Gönüllü Park 
Görevlileri ayrıca mahalle sakinlerinin görüş ve 
önerilerini de bildirerek, belediye ile vatandaş-
lar arasında da köprü görevini üstleniyor.

BUCAMIZI Bucalılara 
yakışır bir kent kimliğine 
kavuşturmak amacıyla 
kent dokusuna yaptığımız 
dokunuşlardan biri de ana 
arterler başta olmak üzere 
pek çok noktada yapılan 
bitkilendirme çalışmaları 
oldu. 2 yıl içinde yapılan 
çalışmalarda 181 bin adet 
mevsimlik çiçek ve 5 bin 
ağaç dikildi. 

BUCA’YI geleceğe yakışır bir şekilde yeniler-

GÖNÜLLÜ PARK
GÖREVLİLERİ

BUCAMIZI Bucalılara 

BUCA’NIN 
MEYDANLARI
ÇİÇEK AÇTI



BUCA’NIN 
MEYDANLARI
ÇİÇEK AÇTI
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Kültüre 
Hayat Her 

Mahalleye 
Sanat…

“Kültüre Hayat Her Mahallede Sanat” 
sloganı ile yürüttüğümüz projelerle kül-
tür ve sanatı Bucalılar için ulaşılabilir 
kılmayı amaçlıyoruz. Fiziki yatırımlarla 
kente nitelikli salonlar kazandırmanın 
yanı sıra sokak etkinlikleri, açık hava 
toplantıları ve farklı çalışmalarla geniş 
bir yelpazede Bucalılara sanatla buluş-
ma noktaları yaratıyoruz.

BUCA BELEDİYESİ 
KÜLTÜR SANAT 

MERKEZİ (BBKSM)
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Sanatın yeni 
merkezi

BUCA BELEDİYESİ 
KÜLTÜR SANAT 

MERKEZİ (BBKSM)

BUCA’NIN yakın tarihi için de ayrı bir yeri olan Hacı Davut Fargoh 
Malikanesi’ni kültür merkezi olarak düzenleyerek, Buca’nın kültür ve sanat 
yaşamına kavuşturduk. Bir dönem belediye binası olarak da hizmet veren 
bina kısa sürede İzmir’in de önemli sanat merkezlerinden biri oldu. 16. 
İzmir Kısa Film Festivali’nin gala gecesiyle kapılarını açan Buca Belediyesi 
Kültür Sanat Merkezi (BBKSM) dinletiler, edebiyat söyleşileri ve sergiler-
den oluşan aylık programlarıyla sanatseverlerden tam not almayı başardı.
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HER hafta ayrı bir mahallede kurulan 
Çadır Tiyatrosu ile 2 yıl içinde 20 binden 
fazla çocuğumuzu tiyatro ile buluşturduk. 
Tiyatroyu mahallerde çocukların ayağına 
götüren Çadır Tiyatrosu’nda her cumartesi 
birbirinden eğitici ve eğlenceli oyunu izle-
me imkanı bulan Bucalı minikler “Başkan 
Amca”larına teşekkür ederken, içine tiyatro 
ateşi düşenler ise soluğu belediyenin tiyat-
ro kurslarında alıyor.

HER hafta ayrı bir mahallede kurulan 

ÇADIR 
TİYATROSU İLE

MAHALLELERDEYİZ

HOBİ VE 
SANAT KURSLARI
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EVKA-1 ve Çamlıkule Semtev-
lerimiz, Güzel Sanatlar ve Şirinyer 
Kadın Aktivite Merkezlerimizde 
düzenlediğimiz kurslarımızla Buca-
lıların yetenekleri doğrultusunda 
boş zamanlarını en güzel şekilde 
değerlendirmelerine imkan su-
nuyoruz. Çocuklar ve yetişkinler 
olarak iki grup altında, bağlamadan 
gitara, modern danstan zumbaya, 
halk oyunlarına, takı tasarımından 
ahşap boyamaya 21 ayrı dalda 
faaliyet gösteren kurslarımızdan 
binlerce Bucalı hemşerimiz yarar-
lanmaktadır. 

Kurslarımız:
Evka-1 Semt Evi

● Bağlama
● Zumba 
● Resim

Güzel Sanatlar Merkezi
● Pop Müzik Koro ve Orkestrası 

● THM Korosu
● TSM Korosu
● Çocuk Gitar

● Çocuk Resim
● Çocuk Keman 

● Tiyatro ( yetişkin, genç, çocuk )
● Halk Oyunları

● Modern Dans ve Latin Dansları
● Bale

Çamlıkule Semt Evi
● Bağlama 
● Tiyatro ( çocuk, genç )
● Resim
● Halk Oyunları

Kadın Aktivite Merkezi
● Takı Tasarım
● Bez Bebek Yapımı
● Yetişkin Resim
● Rölyef
● Ahşap Boyama

HOBİ VE 
SANAT KURSLARI
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KENT estetiğini geliştirmeye yöne-
lik çalışmalarımızdan biri de trafo ve 
boş duvarlarda yaptığımız çalışmalar 
oldu. Güzel Sanatlar öğrencisi 3 gen-
cimizle birlikte üzerlerindeki yazılar-
la görsel kirliliğe yol açan trafo ve 
istinat duvarlarını birbirinden ilginç 
grafiti çalışmalarıyla renklendirdik.

Öte yandan kentin yaşam alanla-
rına da yaptırdığımız heykellerle ayrı 
bir renk kattık. 

NAZIM HİKMET HEYKELİ
Yenigün Mahallesi’nde 15 Ocak 

2015 tarihinde açtığımız Nazım Hik-
met Parkı’nı büyük ustanın heykeliyle 
taçlandırdık. Dünyaca ünlü şairimizin 
4 metre yüksekliğindeki heykelini 
ölüm yıldönümünde düzenlenen 
törenle Bucalılarla buluşturduk.

EFE HEYKELİ
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ver-

dikleri destansı mücadeleyle kah-
ramanlaşan efelerimizi Belenbaşı 
Mahallemiz’in meydanına yaptırdığı-
mız 4.5 metre yüksekliğindeki hey-
kelle ölümsüzleştirdik.

MADENCİ HEYKELİ
Bir avuç kömür için can veren 

madencilerimizi Forbes Caddesi’nde 
anlamlı bir heykel çalışması ile ölüm-
süzleştirdik. 

Buca’ya sanatsal dokunuşlar
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Okumak 
Bize İyi 
Gelecek

Bilgiye erişimin baş döndürücü bir hızla 
geliştiği çağımızda kitapların yaşamımız-
da hala daha ne kadar önemli olduğu-
nu unutmuyor ve vatandaşlarımız için 
kitapla buluşma noktaları yaratıyoruz.
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KİTAP KAFE
VE MİNİ

SAHAFLAR
SOKAĞI

EVKA-1 Yedigöller’de kurduğumuz Ki-
tap Kafe ve Mini Sahaflar Sokağı ile kitap 
tutkunlarına ve çocuklarımıza keyifli bir 
mekan yarattık. 6 bin kitapla başladığımız 
bu serüvende vatandaşlarımızın desteği 
ile kitap sayımız 10 binlere ulaştı. Boş za-
manlarını okuyarak ve dinlenerek geçir-
mek isteyenlerin ortak mekanı olan Kitap 
Kafe’nin konukları, aynı alanda oluşturdu-
ğumuz Mini Sahaflar Sokağı’ndan aldık-
ları kitapları Yedigöller’in eşsiz manzarası 
eşliğinde okumanın keyfini yaşıyor. Kitap 
Kafe’nin ikinicisini ise Barış Mahallesi’nde 
yaptığımız Aziz Nesin Bilgi Eğitim                                              
Merkezi’nde açtık.
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BUCA’DA bir başka “kitapla buluşma 
noktası” ise Sokak Kütüphaneleri oldu. 
İlkini Çevik Bir Meydanı’nda açtığımız 
kütüphaneler, günlük koşuşturmaca ara-
sında kitapların dünyasında soluklanmak 
isteyenlerin uğrak mekanları haline geldi. 
Sokak Kütüphaneleri’nden kitap alıp, 
okuyabileceğiniz gibi kitap bağışında da 
bulunabilirsiniz.

BUCA Belediyesi Kültür Sanat 
Merkezi’nin bahçesinde bulunan ana 
kütüphanemiz başta olmak üzere 
kütüphanelerimizdeki kitaplara vatan-
daşlarımızın kolaylıkla ulaşabilmesi 
ve takip edebilmesi için elektronik 
kütüphane arşivi oluşturuyoruz. Elekt-
ronik sistem sayesinde vatandaşla-
rımız www.buca.bel.tr adresinden 
e-kütüphane bölümüne tıklayarak, 
aradıkları kitabın okurda mı, rafta mı 
olduğunu bir tuş ile öğrenebilecek.

 “Kitapla buluşma noktaları”

SOKAK
KÜTÜPHANESİ

BUCA Belediyesi Kültür Sanat 

BELEDİYE 
KÜTÜPHANELERİNE
ELEKTRONİK ARŞİV



DOKUZ Eylül Universitesi ve Sos-
yal Demokrat Gençlik Birliği ile birlikte 
Kaynaklar mahallemizde hazırladığımız 
Berkin Elvan Kütüphanesi ile köylerimiz-
deki genç ve çocuklarımız için de kitapla 
buluşma noktası yarattık.

BUCA Belediyesi Kültür Sanat 
Merkezi’nin bahçesinde bulunan 
kütüphanemizin bir bölümünde oluş-
turduğumuz alanda yer alan 2 adet 
görme engelli vatandaşlarımızın kulla-
nımına uygun bilgisayar ile onlara da 
kitapların dünyasında keyifli bir yolcu-
luğa çıkma olanağı sunuyoruz.
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BELEDİYE 
KÜTÜPHANELERİNE
ELEKTRONİK ARŞİV

DOKUZ Eylül Universitesi ve Sos-

BERKİN ELVAN
KÜTÜPHANESİ

BUCA Belediyesi Kültür Sanat 

GÖRME
ENGELLİLER İÇİN

OKUMA ALANI
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Can 

Dostlarımızı 
unutmuyoruz

Yeryüzündeki her bir canlı bizim için 
değerlidir. Bu bilinç Buca’yı geleceğe 
taşıyacak hizmet anlayışımızın her 
bir adımına rehberlik ediyor. Sokak-
larda yaşayan sahipsiz hayvanları-
mızı da rahat ettirmek, sahip çıkmak 
biz yerel yönetimlerin görevidir.  Bu 
amaçla yürüttüğümüz çalışmalarla 
can dostlarımıza sahip çıkıyoruz. 
2 yıl içinde Veteriner hekimlerimiz 
tarafından 1600 sokak hayvanı te-
davisi,485 hayvan kısırlaştırma ve 
aşılama; 90 sokak hayvanı sahiplen-
dirmesi yapıldı. 
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SOKAĞIN sert koşulları karşı-
sında zarar gören, yaralanan can 
dostlarımıza hızlı bir şekilde mü-
dahale etmek, onları sağlıklarına 
kavuşturmak üzere tam donanımlı 
Hayvan Ambulansımızı hizmete 
soktuk. Veteriner hekimlerimizin 
eşliğinde Hayvan Ambulansımızla 
ayda ortalama 250 can dostumu-
zu tedavi ediyoruz.

TINAZTEPE’DEKİ şantiyemizde yenilenen Veteriner İşleri 
Müdürlüğü binamız ile can dostlarımıza hizmet kalitemizi 
arttırırken, aynı alanda açtığımız Sokak Hayvanları Rehabi-
litasyon Merkezi ile çalışmalarımızı bir 
adım daha ileriye taşıdık. Merkezimizde, 
tam donanımlı müdahale ve röntgen 
odalarıyla sokak hayvanlarımıza tedavi ve 
bakım hizmeti vereceğiz. Merkezin bah-
çesinde oluşturduğumuz doğal ortamda 
tedavileri sürecinde gönüllerince eğlenen 
sokak hayvanlarımızın 90 tanesi şimdiden 
hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

 “Can dostlarımızın 
yanındayız”

TINAZTEPE’DEKİ şantiyemizde yenilenen Veteriner İşleri 

BUCA BELEDİYESİ
SOKAK HAYVANLARI

REHABİLİTASYON 
MERKEZİ

 “Can dostlarımızın 

HAYVAN 
AMBULANSI
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VETERİNER İşleri Müdür-
lüğü ekiplerimiz Gürçeşme 
Huzurevi’nden aldıkları gıda-
larla Olduruk, Şahintepesi, 
Evka-1 ve Belenbaşı’ndaki 
belirli noktalarda dağıtım ya-
parken, 35 noktaya yerleşti-
rilen “Beslenme Odakları”yla 
da sokak hayvanlarımızın her 
gün karnını doyuruyor. 

OLUMSUZ hava koşulların-
dan etkilenen sokak kedilerimize 
konforlu mekanlar yarattık. İlkini 
Yedigöller’de kurduğumuz kedi 
evlerinde sevimli dostlarımızın 
hem karınlarını doyuruyor hem de 
soğuk havalarda onlara sıcacık bir 
yuva sağlıyoruz. Ahşap ve plastik 
karışımı kompozit maddeden imal 
edilen kedi evlerimiz her geçen 
gün artan sayısı ile daha fazla so-
kak kedimize hizmet veriyor.

 “Sevimli dostlarımıza 
konforlu mekanlar”

 “Karnım tok 
keyfim yerinde”

 “Sevimli dostlarımıza 
KEDİ EVLERİ

 “Karnım tok 

BESLENME
ODAKLARI



BESLENME
ODAKLARI
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Hizmet 
kalitemizi 

arttırıyoruz

Belediyemizin sahip olduğu kaynak-
ları verimli kullanarak, hizmet ka-
litemizi arttırıyoruz. Uzun yıllardır 
ihmal edilen sokaklarımızı, caddele-
rimizi onarıyor, tesislerimizi yenili-
yor, atıl durumdakileri aktif kullanı-
ma sunacak düzenlemeler yapıyoruz.
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YILLARIN ihmal edilmişliği-
nin izlerini taşıyan Bucamızın 
yollarını rekor bir yatırımla 
yeniledik. Göreve geldiğimiz 
günden bugüne, 20 yıldır 
hizmet yüzü görmemiş mahal-
lelerimiz başta olmak üzere 47 
mahallemizde Fen İşleri Mü-
dürlüğümüzün gerçekleştirdiği 
çalışmalarla 11 milyon liranın 
üzerinde bir maliyetle sokakla-
rımızı Bucalılara yakışır bir hale 
getirdik. Buca’nın sokaklarına 
2 yılda 90 bin ton asfaltlama, 
110 bin metrekare parke kap-
lama yaptık.

BUCA’NIN 
YOLLARINA 

REKOR YATIRIM
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BUCA’YA yakışır bir Meclis Salonu yaptık. Belediye hiz-
met binası içinde yer alan mevcut salonumuzu yenileyerek, 
kentimize modern bir salon kazandırdık. Teknolojik donanımı 
ve modern görünümü ile beğeni kazanan 150 kişi kapasiteli 
salon sadece Meclis Salonu olarak değil, panel ve konferans 
v.b. etkinlikler için de hizmet vermekte.

YENİ MECLİS SALONUMUZ

 “Meclis üyelerimizle birlikte Yaşanabilir 
Bir Buca için elele verdik”
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KATILIMCI Yönetim anlayışımızın temel 
taşları muhtarlarımızla birlikte Buca’yı gelece-
ğe taşımak için yoğun bir mesai harcıyoruz. 
Muhtarlarımızın daha koordine ve kaliteli hiz-
met verebilmesi amacıyla yapımına başladığı-
mız Muhtarlar Birliği binasını kısa süre içinde 
hizmete sokacağız.

KATILIMCI Yönetim anlayışımızın temel 

BUCA’YI 
MUHTARLARIMIZLA

BİRLİKTE YÖNETİYORUZ



2 YILDA 54 PROJE

60

BELEDİYE hizmet alanlarımızın 365 gün yaşa-
yan mekanlar haline getirmek amacıyla yürüttü-
ğümüz çalışmalardan biri de kapalı pazaryerle-
rimiz oldu. Bu mekanların, sadece haftanın bir 
günü değil, yılın 365 günü bulundukları mahalle-
lere hizmet vermesi için hazırladığımız projenin 
ilkini Betontaş Pazaryeri’nde uygulamaya koy-
duk. Pazaryeri içinde yaptığımız düzenleme ile 
2’şer adet futbol, basketbol, tenis kortu, voley-
bol, engelli ve çocuk basketbol alanları yarattık. 
Uygulamayı diğer pazaryerlerimizde de hayata 
geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor.

İZMİR’E tekstil ve konfeksiyonda 
yepyeni bir merkez kazandırdık. 
Ünlü tekstil markalarının en uygun 
fiyata satıldığı Buca Tekstil Pazarı 
PABUC’u hizmete açtık. Buca Bele-
diyesi iştiraki Bucamar tarafından 
işletilen ve her hafta Perşembe 
günleri Buca Pazaryeri’nde kurulan 
PABUC kısa sürede hanımların göz-
desi oldu.

İZMİR’E tekstil ve konfeksiyonda 

BUCA TEKSTİL 
PAZARI (PABUC)

BELEDİYE hizmet alanlarımızın 365 gün yaşa-

1 GÜN DEĞİL
365 GÜN YAŞAYAN 

PAZARYERLERİ
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GÖREVE gel-
diğimizde ilk iş 
olarak belediye 
tesislerimizin 
yenilenerek, 
günün koşulları-
na göre yeniden 
düzenlenmesini 
sağladık. Başta 
Gölet olmak üzere 
Yedigöller ve 
Tenis Kulübü mo-
dern bir görünü-
me kavuşturduk. 
Gölet’te yaptı-
ğımız çalışma 
vatandaşlarımız-
dan gelen talepler 
doğrultusunda 
şekillendi.

TESİSLERİMİZİ
YENİLEDİK
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GENÇLERİMİZ ve çocuklarımızı 
sokağın olumsuzluklarından kurtarıp, 
boş zamanlarını en doğru şekilde kul-
lanmalarını sağlamak amacıyla ağırlık 
verdiğimiz alanlardan biri de spor 
oldu. Kurslarla sporu her mahallede 
ulaşılabilir kılarken, aktif hale getir-
diğimiz Buca Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü ile de profesyonelliğe 
giden yolda yeteneklerini keşfetmele-
rine yardımcı olduk. 

Kulüp bünyesinde faaliyet göste-
ren tenis, 

yüzme, futbol, taekwondo, atletizm 
ve engelli badminton branşlarında 
890 lisanslı sporcumuz bulunmakta-
dır. 

Buca’yı farklı spor dallarıyla bu-
luşturan Buca Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün yüzme takımı Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu, tenis ve 
engelli badminton takımları Evka-1 
Tenis Kulübü, futbol takımı Şirinyer 
Futbol Sahası ve taekwondo 
takımı 
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GENÇLERİMİZ ve çocuklarımızı 
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Kulüp bünyesinde faaliyet göste-
ren tenis, 

yüzme, futbol, taekwondo, atletizm 
ve engelli badminton branşlarında 
890 lisanslı sporcumuz bulunmakta-
dır. 

Buca’yı farklı spor dallarıyla bu-
luşturan Buca Belediyesi Gençlik ve 
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Tenis Kulübü, futbol takımı Şirinyer 
Futbol Sahası ve taekwondo 
takımı 

BUCA 

BELEDİYESPOR

BAŞARIDAN

BAŞARIYA

KOŞUYOR
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ise Yıldız Nikah Dairesi için-
deki salonda çalışmalarını 
sürdürmektedir.

Sporcularımız kısa süre 
içinde ulusal ve uluslararası 
turnuvalarda gösterdikleri 
başarılarla gurur kaynağı-
mız oldu. Buca Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
başarıları uluslararası turnu-
vaları da kentimize kazan-
dırdı. Bu yıl ilk kez teniste 
Avrupa’nın genç şampiyon-
larını Buca’da ağırladık. Ev 
sahipliği yaptığımız 2016 
Avrupa Tenis Kış Kupası’na 
6 ülkeden sporcular katıldı.

BUCA’DA sporu ula-
şılabilir kılmak amacıyla 

belediye bünyesinde 
yaptığımız çalışmaların 

yanı sıra Bucamızın Ama-
tör Spor Kulüpleri’ne 

de destek olduk. 2 yıllık 
süreçte amatör kulüpleri-

mize imkanlarımız doğrul-
tusunda 235 bin nakdi, 

115 bin lira da malzeme 
ve gıda yardımında bu-

lunduk. 2016 yılında da 76 
bin liralık bütçeyle amatör 
kulüplerimizi destekleme-

ye devam edeceğiz.

ENGELLI SPORCULARIMIZ
MADALYAYA DOYMUYOR

2 YILDA 50’den fazla sporcu 
yetiştiren Engelli Badminton ta-
kımımız 2014 yılında Avrupa 2.si 
olurken, 2014-2015 ve 2016 Tür-
kiye Şampiyonaları’nda da 2.lik 
ve 3.lük kürsüsünde yerini aldı. 
Tekerlekli sandalye tenis bran-
şında da çalışmalarını sürdüren 
Buca Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü, 300’ün üzerinde beden-
sel ve zihinsel engelli vatandaşı-
mıza da yüzme öğretti.

BUCA 

BELEDİYESPOR

BAŞARIDAN

BAŞARIYA

KOŞUYOR

BUCA’DABUCA’DA sporu ula-

AMATÖR 
SPORA 

CAN SUYU
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Festivallerle 
şenlendik

Bucamızın sahip olduğu değerleri 
yeniden canlandırmak, sahip çıkmak 
ve geliştirmek amacıyla düzenlediği-
miz festivallerle kentimizde binlerce 
kişiyi ağırladık. Festivallerimizin 
önemli bir bölümü Buca’yı yeniden 
tarımla buluşturmak adına önem 
kazanıyor.
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NEŞELİ 
OTLAR FESTİVALİ

HER ne kadar yasal düzenlemeler-
le mahalle statüsüne dönüştürülmüş 
olsa da köy kültürünü kaybetmeyen 
Belenbaşı, Kaynaklar, Kırıklar, Kara-
caağaç ve Doğancılar Mahalleleri’nde 
yetişen ot ve bitkilerden yapılan 
yemeklerin tanıtımı amacıyla düzenle-
nen “Neşeli Otlar Festivali”nin ilkin de 
binlerce İzmirliye lezzet şöleninde ev 
sahipliği yaptık. Her yıl nisan ayında 
Karacaağaç’da gerçekleştirilecek olan 
bu renkli festivale tüm hemşerilerimi-
zi bekliyoruz.

BU yıl 12.sini gerçekleştirece-
ğimiz festival ile bölgedeki Yörük 
Kültürü’nün daha geniş kitlelere 
tanıtılması ve Belenbaşı Kirazı’nın 
üretiminin teşvik edilmesi amaç-
lanmaktadır. Belenbaşı Muhtarlı-
ğımızla birlikte düzenlediğimiz fes-
tival her yıl Haziran ayında on 
binlerce İzmirliyi ağırlıyor.

 yıl 12.sini gerçekleştirece-
ğimiz festival ile bölgedeki Yörük 
Kültürü’nün daha geniş kitlelere 
tanıtılması ve Belenbaşı Kirazı’nın 
üretiminin teşvik edilmesi amaç-
lanmaktadır. Belenbaşı Muhtarlı-
ğımızla birlikte düzenlediğimiz fes-
tival her yıl Haziran ayında on 

BELENBAŞI YÖRÜK 
KÜLTÜRÜNÜ 

TANITMA 
VE KİRAZ FESTİVALİ
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RENKLİ ve farklı kişilik-
leriyle bilinen Roman 

kültürünü düzenledi-
ğimiz “Roman Şenli-

ği” ile yaşatıyoruz. 
Eğlencenin doruğa 
ulaştığı şenliklerde 
Roman kültürünün 
önemli sanatçıları-
nı ağırlıyoruz.

BALKAN
FESTİVALİ

ROMAN ŞENLİĞİ

BUCA’DA kültürler arası buluş-
manın en renkli anlarına sahne 
olan Balkan Festivalimizin 2014 
yılında gerçekleştirilen 4.sünde 
dünyaca ünlü Balkan sanatçı Goran 
Bregoviç’i on binlerce hemşeri-
mizle birlikte ağırladık. Ülkemizde 
yaşanan acı olaylar nedeniyle 2015 
yılında gerçekleştiremediğimiz fes-
tivalde bu yıl yine sürprizlerle hem-
şerilerimizle buluşacağız.
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İLKİNİ geçtiğimiz yıl ger-
çekleştirdiğimiz “Renklerin 
Festivali”nde binlerce İzmirli 
ile Gölet’te buluştuk. Unutul-
maz anlara sahne olan festi-
valde aynı anda havaya atılan 
onlarca kilo boya ile alan 
adeta renklerin resitaline ev 
sahipliği yaptı. 

RENKLERİN
FESTİVALİ



23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı haftası kapsa-
mında Gölet’te gerçek-
leştirdiğimiz “Uçurtma 
Şenliği”nde unutulmaya 
yüz tutan rengarenk 
uçurtmaları binlerce 
çocuğumuzla birlikte 
gökyüzüyle buluşturu-
yoruz.
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İLKİNİ geçen yıl 
düzenlediğimiz “Halk 
Oyunları Şöleni”nde 
belediyemizin 200’ün 
üzerindeki halk 
dansları kursiyeri 
Anadolu’nun tüm 
renklerini buluştur-
dukları gecede Buca-
lılara unutulmaz bir 
gece yaşattı.

UÇURTMA
ŞENLİĞİ

HALK 
OYUNLARI 

ŞÖLENİ
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BUCALILARIN kentin yönetiminde 
aktif rol alması noktasında etkin uygula-
malara imza atarken, Kent Konseyimiz 
ile birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışma-
larla da toplumsal konularda farkındalık 
yaratmaya devam ediyoruz. Kadına 
şiddet, engelliler gibi sosyal konularda 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı 
sıra, Kaynaklar’da yapılmak istenen kil 
ocaklarına karşı düzenlenen eylemlerle 
de doğal kaynaklarımızın korunmasına 
yönelik kararlılığımızı ortaya koyduk.

CUMHURİYETİMİZE
SAHİP ÇIKIYOR

ATAMIZI 
UNUTMUYORUZ

GÖREVE geldiğimiz günden itibaren 
Buca’yı geleceğe hazırlamak için göstermiş 
olduğumuz olağanüstü çabayla projeleri-
mizi hayata geçirirken, bize bu toprakları 
vatan yapanları da unutmadık. Işığı yolu-
muzu aydınlatan Büyük Önder Mustafa Ke-
mal Atatürk ve onunla birlikte destan yazan 
atalarımızı Ulusal Bayramlarımızda Buca’da 
on binlerle andık. 10 Kasım 2015’te özel bir 
teknikle Atamız Bucalılara seslendi.

 “Buca için birlikte 
çalışıyoruz”

KENT KONSEYİ
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Hizmet 
koşumuz 

devam ediyor

BUCA 
BELEDİYESİ 

GENÇLİK MERKEZİ
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GERİ dönüşüm konusunda Bucamıza yepyeni bir 
tesis daha kazandırıyoruz. Kaynaklar’da projelendiri-
len Solucan Gübre Tesisi iki bölümden oluşuyor. İlk 
bölümde parklar ve sokaklardan toplanan budama 
atıkları ve ömrünü tamamlayan çimler geri dönüşü-
me sokularak, kompost gübre üretilecek.

Projenin 2. bölümünde ise pazarlardaki sebze 
ve meyve atıkları ayıklanıp, solucanların sindirim 
sistemlerinden geçirilerek, tarım sektörü için çok 
önemli solucan gübre üretimi yapılacak. Solucan 
Gübre Tesisi ile 15 engelli vatandaşımıza da istih-
dam sağlayacağız. 

ÜNİVERSİTE kenti Buca’ya yakışır 
bir Gençlik Merkezi için kolları sı-
vadık. Tınaztepe’de 1192 metreka-
relik bir alanda Bucalı gençlerimize 
İzmir’in en güzel Gençlik Merkezi’ni 
yapıyoruz. İçerisinde kütüphane, 
workshop alanları, 3 adet cep sine-
ması, çamaşırhane, bowling salo-
nu, konferans salonu ve dinlenme 
alanları bulunacak merkez gençlerin 
yeni buluşma noktası olacak.

ÜNİVERSİTE

BUCA 
BELEDİYESİ 

GENÇLİK MERKEZİ

GERİ dönüşüm konusunda Bucamıza yepyeni bir 

SOLUCAN GÜBRE TESİSİ 
İLE ENGELLİLERE İSTİHDAM  
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KAY-
NAKLAR 
Mahalle-
mizde 
4900 
metre-
karelik 
alanda 
yapılacak dü-
zenleme ile gençlerimiz 
ve doğa tutkunlarımız için 
yepyeni bir kamp alanı ya-
pıyoruz. Proje kapsamın-
da, alandaki 135 metreka-
relik mevcut bina kafeterya 
olarak düzenlenirken, geri 
kalanında da çadır alanları, 
ilginç tasarımıyla dikkat çeken 
bungalovlar, etkinlik alanları 
ve diğer kamp ihtiyaçlarını 
karşılayacak bölümler yer 
alacak.

KAY-
NAKLAR
Mahalle-
mizde 
4900 
metre-
karelik 
alanda 
yapılacak dü-
zenleme ile gençlerimiz 
ve doğa tutkunlarımız için 
yepyeni bir kamp alanı ya-
pıyoruz. Proje kapsamın-
da, alandaki 135 metreka-
relik mevcut bina kafeterya 
olarak düzenlenirken, geri 
kalanında da çadır alanları, 
ilginç tasarımıyla dikkat çeken 
bungalovlar, etkinlik alanları 
ve diğer kamp ihtiyaçlarını 
karşılayacak bölümler yer 
alacak.

KAYNAKLAR 
GENÇLİK KAMPI
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BUCALI hemşerilerimize daha 
temiz ve sağlıklı sokaklarda yaşama 
imkanı sunmak amacıyla hazırladığı-
mız projelerden biri de çöp kontey-
nırlarının yeraltına alınması çalışması 
oldu. Mart ayında başlayan çalış-
manın Eylül ayında tamamlanması 
hedeflenmektedir. 50 bölgeye kuru-
lacak 100 adet yeraltı çöp konteyneri 
ile çöplerin sokak hayvanları tarafın-
dan dağıtılması, koku ve haşere üre-
mesinin de önüne geçilmiş olacak.

BİR zamanlar Türkiye’nin en 
iyi sultani üzümlerinin yetiştiği 
Buca’yı yeniden üzümün başkenti 
yapmak amacıyla Kaynaklar’da 
kurduğumuz Üzüm Bağı ilk ürü-
nünü vermeye hazırlanırken, alan 
içerisine yapacağımız Bağevi’nin 
de temelini atmaya hazırlanıyoruz. 
13 bin metrekarelik alana kurulan 
Üzüm Bağı’nın 3 bin metrekare-
lik bölümünde yapılacak olan ve 
içinde bağ müzesi, oturma alanlar 
ile otoparkın yer alacağı Bağevi 
bölgenin turizm potansiyelinin 
gelişmesine de yardımcı olacak.

BAĞEVİ

BUCALI hemşerilerimize daha 

ÇÖPÜN 
YERALTINA 
ALINMASI



2 YILDA 54 PROJE

74

Büyükşehir
Belediyemizden de 

güç aldık...
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BUCAMIZIN kangren olmuş sorun-
larından biri olan Kasaplar Meydanı 
kentimize yakışır bir meydan olarak 
Bucalılarla buluşmaya hazırlanıyor. 
İzmir Büyükşehir Belediyemiz tara-
fından yapımı bütün hızıyla devam 
eden Kasaplar Meydanı 2016 yılının 
ikinci yarısında hizmete açılacak. 
Projenin tamamlanmasıyla 6 bin 
271 metrekarelik modern bir mey-
dana kavuşacağız. Tören alanı, yeşil 
alanları, gezinti yolları, kafeterya, 
heykel alanı ve yeni su elemanlarının 
yer alacağı meydanın altında ise 150 
araçlık yer altı otoparkı olacak.

KASAPLAR
MEYDANI
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TÜRKİYE’DE benzeri bulunmayan 
bir Sosyal Yaşam Kampüsü İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Tınaztepe’de yapılıyor. 65 bin 302 
metrekarelik bir alanda, 65 milyon 
liralık bir yatırım bedeliyle Türkiye’de 
ilk ve tek olacak. Kampüste huzurevi, 
engelli eğitim merkezi, yaşlı rehabili-
tasyon merkezi, engelliler ve yaşlılar 
için birer havuz, çocuk ve gençlik 
merkezi, aşevi, kapalı spor salonu, 
çocuk oyun ve açık hava spor alan-
ları, konferans salonu ve yarı olimpik 
yüzme havuzu yer alacak.

KENTİMİZİ en büyük sorunu hali-
ne gelen trafik çilesine İzmir Büyük-
şehir Belediyemizle birlikte neşter 
vurmaya devam ediyoruz. Kentin iki 
önemli girişinden biri ve otoyola tek 
bağlantı noktası olan Tınaztepe’deki 
Doğuş Caddesi 17 metre genişle-
tilerek, 35 metreye çıkıyor. Ça-
lışmaların tüm hızıyla devam ettiği 
Doğuş Caddesi tamamlandığında 6 
şeritli bulvara dönüşürken, özellikle 
sabah ve akşam saatlerinde oluşan 
trafik sıkışıklığı da azalacak.  

Trafik 
sorununa 
ilk neşter

KENTİMİZİ en büyük sorunu hali-

DOĞUŞ CADDESİ
GENİŞLİYOR

TÜRKİYE’DE benzeri bulunmayan 

SOSYAL YAŞAM
KAMPÜSÜ
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EŞSİZ doğasının yanı sıra organik 
ürünleriyle de İzmirlilerin uğrak yeri 
Kaynaklar Mahallemize Organik Pazar-
yeri kazandırdık. Buca Belediyesi’ne 
ait 460 metrekare alanda İzmir Büyük-
şehir Belediyesi’yle birlikte yaptığımız 
pazaryerinde Kaynaklar köyü halkı, ev 
ve bahçelerinde yetiştirdiği organik 
ürünler ile el emeklerini sergileyip, aile 
ekonomilerine katkı sağlayabilecek. 
Organik Pazaryeri, aynı zamanda köy 
halkının düğün ve nişan gibi organi-
zasyonlarını yapabileceği kapalı alan 
ihtiyacını da karşılamış olacak. 

KAYNAKLAR Mahallemizde 1000 
yıllık tarihi çınar ağacının bulunduğu 
meydan Büyükşehir Belediyemizle 
ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje 
ile yepyeni görünümüyle konuklarını 
ağırlamaya başladı. Doğal dokuya 
uygun olarak gerçekleşen düzen-
lemede meydan ve çevresine 502 
adet çalı bitkisi dikildi. Tarihi dokuya 
uygun çeşme ve sebiller yerleştirildi. 
Meydan ve çevresinde, 1000 yıllık çı-
narında aralarında bulunduğu 6 “Anıt 
Ağaç” da restore edildi. 

KAYNAKLAR Mahallemizde 1000 

TARİHİ ÇINAR 
MEYDANI YENİLENDİ

EŞSİZ doğasının yanı sıra organik 

KAYNAKLAR
ORGANİK PAZARI
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BÜYÜKŞEHİR Belediyemizin Buca’da proje-
lendirdiği 2 büyük rekreasyon alanı projesinde 
de düğmeye bu yıl içinde basılacak. Adatepe 
Mahallemizde 2/6 Sokakta yaklaşık 20 bin 
metrekarelik alanda projelendirilen çalışma ile 
Buca, Hasanağa Bahçesi’nden sonra en büyük 
yeşil alana kavuşmuş olacak. 

Kuruçeşme’de projelendirilen park ise 7000 
metrekarelik alan üzerine yapılacak.

BÜYÜKŞEHİR Belediyemiz ta-
rafından projelendirilen 2200 kişi 
kapasiteli spor salonunun temelini 
Evka-1’de Haziran 2016’da atacağız.

BÜYÜKŞEHİR Belediyemiz ta-

EVKA-1 SPOR 
SALONU

BÜYÜKŞEHİR Belediyemizin Buca’da proje-

ADATEPE VE
KURUÇEŞME 
REKREASYON

ALANLARI
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   VE 2016 
PROJELERİMİZ…
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BUCAMIZIN en eski yerleşim yerlerinden biri olan 
Yaylacık Mahallemize İzmir’in en önemli kültür ve spor 
kompleksini yapıyoruz. Temelini 2016 yılında atacağımız 
projede olimpik yüzme havuzu, 200-400 ve 800 kişilik 
konferans salonları, bowling salonu, kafeterya ve resto-
ran, çocuk oyun alanı ile amfi tiyatro yer alıyor. 13 bin 
metrekarelik alanda projelendirilecek olan kompleks 
Bucamızın olduğu kadar İzmir de spor ve kültür hayatının 
gelişime katkı sağlayacak.

Buca’ya kazandıracağımız bu kompleksin en üst katını 
ise Kent Müzesi olarak düzenleyeceğiz. Buca’nın binlerce 
yıl öteden bugüne uzanan tarihi serüvenini ve kültürünü 
gelecek kuşaklara aktaracak Kent Müzesi, turizmin kenti-
mizdeki gelişimi açısından da önemli bir adım olacak.

BUCAMIZIN en eski yerleşim yerlerinden biri olan 

YAYLACIK KÜLTÜR -
SPOR KOMPLEKSİ 
VE KENT MÜZESİ
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İZMİR’DE ilk Köy Müzesi’ni 
Kaynaklar Mahallemize yapıyo-
ruz. Hazırlıklarına başladığımız 
Buca Köy Müzesi ile köylerimi-
zin yüzyıllar öncesinden bugü-
ne uzanan kültürel serüvenini 
gelecek kuşaklara taşıyacağız.

KASAPLAR Meydanı’ndan sonra Buca’ya 
yepyeni bir meydan daha kazandırıyoruz. 
Buca-Koop Mahallemiz’deki meydan projemiz 
ilginç anıt çalışması ile de örnek olacak. Otur-
ma alanları, engelli geçişine uygun kaldırımlar, 
meydanla kesişen 1405, 1407, 1408 ve 1410 
sokaklarda düzenleme ve sinyalizasyon siste-
mi kurulumundan oluşan çalışmada meydana 
yapılacak anıt ise “Buca’nın ses izlerini” taşı-
yacak. Hazırlanan performans sanatı ile mey-
dana tavanında çömleklerin asılı olduğu ses 
kaydedici odalar kurulacak. Kent sakinleri bu 
çömleklere vuracak ve çıkan ses kaydedilecek. 
Kaydedilen ses izleri arasında oluşan figürler 
meydandaki anıtın motiflerini oluşturacak.

BUCA-KOOP MEYDANI

İZMİR’DE ilk Köy Müzesi’ni 

BUCA 
KÖY MÜZESİ
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BUCALILARIN sosyal yaşamını 
zenginleştiren ve her kesimden 
hemşerilerimizi kucaklayan sem-
tevlerimize 2016 yılında bir yenisini 
daha ekliyoruz. Yenigün Mahalle-
mizde yapımına başlanan bina 2 
kattan oluşacak. Kuaförlük, aşçı-
lık-pastacılık kursları, yabancı dil 
odası v.b. kurs odalarının yanı sıra 
seminer ve plates salonlarının yer 
alacağı Yenigün Semtevimiz bölge 
sakinlerinin sosyal yaşamla buluş-
ma noktası olacak.

ADATEPE Mahallemizin Pazar yeri 
ihtiyacı için bu yıl düğmeye basıyoruz. 

2016 yılı içerisinde ilçemizdeki 
40 caminin tamir ve bakım işlemi-
ni gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı 
öncesinde başlayacak olan çalış-
ma ile ihtiyaçlarına göre belirle-
necek 40 camide yapılacak bakım 
ve tadilatın Ramazan Bayramı 
öncesinde tamamlanarak, vatan-
daşlarımızın hizmetine sunmayı 
hedefliyoruz.

YILDIZ Mahallemizde Nikah 
Salonu olarak kullandığımız binayı 
tamamen yeniliyoruz. Yeni yapıla-
cak merkezin ne amaçla kullanıla-
cağına açtığımız yarışma ile karar 
vereceğiz. Bölge sakinlerinin ihtiyaç 
ve taleplerine göre şekillenecek 
merkezi 2017 yılında hizmete açma-
yı planlıyoruz.

KAYNAKLAR’DA özellikle yaz 
aylarında yaşanan düğün trafiğine ilk 
neşteri bu yıl vuruyoruz. Olduruk-Yıl-
dız Mahallesi arasındaki 6 kilometrelik 
yolu asfaltlıyarak, hizmete açacağız.

BUCA 
KÖY MÜZESİ

YENİGÜN
SEMTEVİ

2016 yılı içerisinde ilçemizdeki YILDIZ Mahallemizde Nikah 

ADATEPE Mahallemizin Pazar yeri 

yolu asfaltlıyarak, hizmete açacağız.

KAYNAKLAR’DA özellikle yaz 

40 GÜN 
40 GECE
40 CAMİ

YILDIZ
MAHALLESİ

HİZMET BİNASI

ADATEPE 
MAHALLESİ
PAZARYERİ

OLDURUK-
YILDIZ YOLU
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Alın terlerini 
bileklerinin gücüne 

katan bu büyük 
aileyle birlikte 

Buca’ya 
hizmet ediyoruz
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