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Buca seni 
ebediyen 
sevecek!
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Yaşayan 
bir kentin 

saygıdeğer 
sakinlerine…  

Yaşayan Yaşayan Yaşayan Yaşayan Yaşayan Yaşayan Yaşayan Yaşayan Yaşayan 
bir kentin bir kentin 

saygıdeğer saygıdeğer 
sakinlerine…  sakinlerine…  
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S
okakları üzüm kokan geçmişi, taşıdı-
ğı enerji, Anadolu’nun tüm renklerini 
kucaklayan kültür mozaiği ile olağanüstü 
bir kenttir Buca… Her ne kadar bu ola-
ğanüstülüğü kentleşme sürecinin çar-

pıklığı arasına sıkışıp kalmışsa da geçmişin izleri 
kentin dokusunda kendisini hissettirmektedir.

Bucalı hemşerilerimin bu kente hizmet etme 
ayrıcalığını şahsıma tanımasının üzerinden 2 yıl 
geçti. Bu onurlu görevi devraldığım ilk günden 
itibaren Bucamızın geleceğini, kentin sahip oldu-
ğu değerler üzerine yoğunlaşarak, “tarih, turizm 
ve spor kenti” vizyonu çerçevesinde, bir bütün 
olarak planlıyor, projelerimizi bu doğrultuda şekil-
lendiriyoruz.

Hazırladığımız projeler sadece bir binadan 
ibaret olmadı. İster kültür, ister spor, ister sosyal 
amaçlı olsun bütün binalarımızın insanlarla buluş-
masını sağladık. Bölge insanının o binada hayat 
bulmasını amaçladık. İhtiyaçları doğru belirleye-
rek, binaları konumlandırdık. 

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

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

Buca’yı yılların ihmal edilmişliğinden sıyırıp, 
sosyal demokrat belediyecilik anlayışının ayrıca-
lıklarıyla buluşturarak, İzmir’e, Türkiye’ye örnek 
bir kent yapmak gibi bir hedef koyduk kendimi-

ze… 2 yıllık görev sürecimizde, kentten yılların 
ihmal edilmişliğinin izlerini silmeye çalışırken, 
yepyeni projelerle 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 kay-
naklarını doğru ve verimli kullanarak, belediyemi-
ze yatırım yapabilme kabiliyeti kazandırdık. 

Buca’nın yüzünü geleceğe çevirdiği bu büyük 
dönüşümün mimarları ise gecesini gündüzü-
ne katarak, olağanüstü bir çabayla alın terlerini 
bileklerinin gücüne katan tüm çalışma arkadaşla-
rımdır.

Sosyal demokrat belediyeciliğin, yerelden 
evrensele uzanan, toplumun tüm kesimlerini 
kucaklayan; eşitliği, özgürlüğü, toplumsal adaleti 
temel alan ilkeleri ışığında yeniden planladığımız 
Bucamızı sağlıklı, güvenli, çağdaş ve yaşanabilir 
bir kent yapma mücadelemize destek veren tüm 
hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Yaşayan bir kentin saygıdeğer sakinlerine say-
gılarımızla…

HER ŞEY BİR KENTİ SEVMEKLE BAŞLADI

Buca Belediye Başkanı
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Bu dönem kentin kangrenleşen trafik, otopark ve meydan 
sorunlarını çözüme ulaştırma noktasında kararlılıkla çalış-
maya devam ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz’den 
aldığımız büyük destekle Buca kelimenin tam anlamıyla bir 
uyanış yaşıyor. Kentin otobandan tek giriş noktası olan Do-
ğuş Caddesi’nin genişletilmesinin yanı sıra Büyükşehir Be-
lediyemizin 2016 yılı projeleri arasında yer alan Homeros 
Bulvarı’nın tünelle Bornova’ya bağlanması, Kızılçullu’dan 
başlayıp Karabağlar’a ulaşacak tünel projeleri de trafik 
sorununun çözümü noktasında önemli rol oynayacak. Ya-
pımı yaz başında tamamlanacak Kasaplar Meydanı’ndaki 
150 araçlık yeraltı otoparkı ile trafik sıkışıklığının ana ne-
denlerinden biri olan park sorununda ilk ciddi adımı atmış 
oluyoruz. Yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıla-
cak Şirinyer Meydan projesinde yer alan 850 araçlık yeraltı
otoparkı da çözüm noktasında önemli rol oynayacak.

Buca İBB projeleri 
ile hayat buluyor
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DOĞUŞ CADDESİ 
GENİŞLİYOR

17 metre genişletilerek, 35 metreye çıkıyor

Kentimizi en büyük sorunu haline gelen 
trafik çilesine ilk neşteri İzmir Büyükşe-
hir Belediyemiz vurdu. Kentin iki önemli 

girişinden biri ve otoyola tek bağlantı nokta-
sı olan Tınaztepe’deki Doğuş Caddesi İzmir 
Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma ile 

17 metre genişletilerek, 35 metreye çıkıyor. 
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Doğuş 
Caddesi tamamlandığında 6 şeritli bulvara 
dönüşürken, özellikle sabah ve akşam saat-
lerinde oluşan trafik sıkışıklığı da azalacak. 
Buca’nın trafiği nefes alacak.
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BU MEYDAN BUCA’YA 
ÇOK YAKIŞACAK
6 bin 271 metrekarelik Kasaplar Meydanı’nda 
150 araçlık yer altı otoparkı olacak.

Bucamızın kangren olmuş sorunlarından 
biri olan Kasaplar Meydanı kentimize 
yakışır bir meydan olarak Bucalılarla 

buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından yapımı bütün hızıyla 
devam eden Kasaplar Meydanı 2016 yılının 
ikinci yarısında hizmete açılacak. 150 araçlık 
yeraltı otoparkının yer aldığı projenin ta-
mamlanmasıyla bölgedeki trafik sıkışıklığı da 

önemli ölçüde giderilmiş olacak. 
6 bin 271 metrekarelik Kasaplar 

Meydanı’nda ören alanı, yeşil alanları, gezinti 
yolları, kafeterya, heykel alanı ve yeni su ele-
manlarının yer alacağı meydanın altında ise 
150 araçlık yer altı otoparkı olacak.

Kasaplar Meydanı projesi kapsamında 
meydandaki tarihi yapı da restore edilerek, 
“Mübadele Evi” olarak düzenlenecek.
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Buca’da 25 yıldır yılan hikayesine dönen Ka-
saplar Meydanı Büyükşehir Belediyemizin 
çalışması ile modern bir görünüme kavuşacak
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İBB’DEN BUCA’YA BENZERİ 
OLMAYAN YATIRIM
65 bin 302 metrekarelik alanda, 
71 milyon liralık bir yatırım

Türkiye’de ben-
zeri bulunma-
yan bir Sosyal 

Yaşam Kampüsü 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi tarafın-
dan Tınaztepe’de 
yapılıyor. 65 bin 
302 metrekare-
lik bir alanda, 71 
milyon liralık bir 
yatırım bedeliyle 
Türkiye’de ilk ve tek 
olacak. Kampüste 
huzurevi, engelli 
eğitim merkezi, 
yaşlı rehabilitasyon 
merkezi, engelliler 
ve yaşlılar için birer 
havuz, çocuk ve 
gençlik merkezi, 
aşevi, kapalı spor 
salonu, çocuk oyun 
ve açık hava spor 
alanları, konferans 
salonu ve yarı olim-
pik yüzme havuzu 
yer alacak.

TARİHİ ÇINAR MEYDANI YENİLENDİ

Kaynaklar Mahallemizde 1000 yıllık tarihi çınar ağacının bulunduğu 
meydan Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz proje 
ile yepyeni görünümüyle konuklarını ağırlamaya başladı. Doğal doku-
ya uygun olarak gerçekleşen düzenlemede meydan ve çevresine 502 
adet çalı bitkisi dikildi. Tarihi dokuya uygun çeşme ve sebiller yerleşti-
rildi. Meydan ve çevresinde, 1000 yıllık çınarında aralarında bulundu-
ğu 6 “Anıt Ağaç” da restore edildi. 
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Eşsiz doğasının yanı sıra organik ürünle-
riyle de İzmirlilerin uğrak yeri Kaynaklar 
Mahallemize Organik Pazaryeri kazan-

dırdık. Buca Belediyesi’ne ait 460 metrekare 
alanda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yapılan 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 
organizasyonlarını yapabileceği kapalı alan 
ihtiyacını da karşılamış olacak. 

KAYNAKLAR’A 
ORGANİK PAZAR
Kaynaklar köyü halkı, bahçelerinde yetiştirdiği 
organik ürünler ile el emeklerini sergileyecek

BUCA’YA YEPYENİ BİR SPOR SALONU
Büyükşehir Belediyemiz’in Buca’ya yapacağı yatırımlar 2016 yılındada tüm hızıyla de-

vam ediyor. İBB tarafından projelendirilen 2200 kişi kapasiteli spor salonunun temeli-
ni Evka-1’de Haziran 2016’da atacağız. Gençlerimiz ve çocuklarımız için sporu ulaşılabilir 
kılma hedefimize bu salonla bir adım daha yaklaşmış olacağız.

EVKA-1 
SPOR SALONU
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Büyükşehir Belediyemizin Buca’da projelendirdiği 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.

ADATEPE VE KURUÇEŞME’YE 
27 BİN M2 YEŞİL ALAN
İBB, Hasanağa’dan sonra en büyük 
rekreasyon alanını Adatepe’ye yapıyor 

ADATEPE 
REKREASYON 
ALANI

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.

YILDIZ Mahallemizde Nikah 

YILDIZ
MAHALLESİ

HİZMET BİNASI
KAYNAKLAR’DA özellikle yaz 

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

KAYNAKLAR’DA özellikle yaz 

OLDURUK-
YILDIZ YOLU
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Büyükşehir Belediyemizden aldığımız 
büyük destekle “Yaşanabilir Buca” 

hedefimize emin adımlarla yürüyoruz...
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BUCA’YA YAKIŞIR BİR 
GENÇLİK MERKEZİ
1192 metrekarelik bir alanda Bucalı gençlerimize 
İzmir’in en güzel Gençlik Merkezi’ni yapıyoruz.

Üniversite kenti 
Buca’ya yakı-
şır bir Gençlik 

Merkezi için kolları 
sıvadık. Tınaztepe’de 
1192 metrekarelik bir 
alanda Bucalı gençleri-
mize İzmir’in en güzel 
Gençlik Merkezi’ni 
yapıyoruz. İçerisinde 
kütüphane, workshop 
alanları, 3 adet cep si-
neması, çamaşırhane, 
bowling salonu, konfe-
rans salonu ve dinlen-
me alanları bulunacak 
merkez gençlerin yeni 
buluşma noktası ola-
cak.

merkez gençlerin yeni 
buluşma noktası ola-
cak.

Gençlerimize tüm ihtiyaç-
larını tek bir çatı altında 
karşılayabilcekleri İzmir’in 
en güzel Gençlik Merkezi’ni 
Buca’da yapıyoruz. Gelecek 
onların ellerinde yükselecek.

BUCA BELEDİYESİ 
GENÇLİK MERKEZİ
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BUCA-KOOP’A 
YEPYENİ BİR MEYDAN
Buca-Koop Mahallemiz’deki meydan proje-
miz ilginç anıt çalışması ile de örnek olacak.

“Buca-Koop Meydanı, 16 
bin 500 metrekarelik bir 
alanda yapacağımız dü-

zenleme ile yepyeni bir gö-
rünüme kavuşacak. Bu dü-
zenlemenin 2 bin metrekaresi 
meydan, geri kalanı ise yan 
yollardan oluşacak. Meydanın 
ortasında da dünyada ben-
zeri olmayan, Bucalıların ses 
izlerinden oluşacak bir anıt 
yer alacak. Anıt’ın ilk ses izini 
Belediye Başkanımız Levent 
Piriştina, Buca Müftüsü Mu-
harrem Gül, Cemevi Dedesi 
Hüseyin Akçay ve Buca Pro-
testan Kilisesi Pastörü Ertan 
Çevik ile birlikte verdi.

ADATEPE’YE MODERN BİR PAZARYERİ
ADATEPE Mahallemizin 

Pazar yeri ihtiyacı için 
bu yıl düğmeye basıyo-

ruz. 12 bin metrekarelik alan-
da kapalı pazar yeri, seyir te-
rasları ve çevre düzenlemeleri 
ile özel olarak projelendirile-
cek örnek bir kentsel tasarım 
projesi ile Adatepe sakinleri 
için 1 gün değil her gün yaşa-
yan mekan inşa edeceğiz.
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Hizmet kalitemizi 
arttırıyoruz

Belediyemizin sahip olduğu kaynakları 
verimli kullanarak, hizmet kalitemizi 
arttırıyoruz. Uzun yıllardır ihmal edi-
len sokaklarımızı, caddelerimizi ona-
rıyor, tesislerimizi yeniliyor, atıl du-
rumdakileri aktif kullanıma sunacak 
düzenlemeler yapıyoruz.
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MECLİS ÜYELERİMİZLE 
BUCA İÇİN ELELE VERDİK

MUHTARLARIMIZ 
BAŞ TACIMIZ
Muhtarlarımızla koordinasyonu arttırmak için 
“Muhtarlıklar Koordinasyon Birimi” kurduk

Yeni Meclis Salonumuz faaliyete geçtiği günden 
itibaren 20 farklı etkinliğe de ev sahipliği yaptı

Buca’ya yakışır bir Meclis Salonu yaptık. Belediye 
hizmet binası içinde yer alan mevcut salonumuzu 
yenileyerek, kentimize modern bir salon kazan-

dırdık. 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. Meclis üyelerimizle birlikte 
Buca’ya yakışır bu salonda kentimizi dünya kenti yapa-
cak kararlara imza atacağız.

Katılımcı yönetim anlayışımızın temel 
taşları muhtarlarımızla birlikte Buca’yı 
geleceğe taşımak için yoğun bir me-

sai harcıyoruz. Muhtarlarımızın daha kaliteli 
hizmet verebilmesi amacıyla muhtarlık bi-
nalarını yenilerken, belediyeyle olan koordi-
nasyonlarını kolaylaştırmak adına Muhtarlar 
Müdürlüğü’nü kurduk. Muhtarlarımızla ko-
ordinasyonumuzu arttırmak adına Müdürlü-
ğümüz bünyesinde oluşturduğumuz “Muh-
tarlıklar Koordinasyon Birimi” için Menderes 
Mahallemiz’de bir de bina yaptık. 

YENİ MECLİS 
SALONUMUZ
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ÇÖZÜM ODAKLI 
ÇALIŞMA BAŞARI GETİRDİ
Toplumsal İletişim Merkezi Buca TİM’e 
yapılan başvurulardan %85’i çözüme kavuştu

Kısa adı Buca 
TİM olan Top-
lumsal İletişim 

Merkezi ile beledi-
yeyi vatandaşlarımız 
için daha ulaşılabilir 
kıldık. Güler yüzlü 
hizmet ve çözüm 
odaklı anlayışla 
çalışan Buca TİM’e 2 
yıl içinde yapılan 24 
bin 300 başvurudan 
19 bin 104’ü çözü-
me kavuşturulurken, 
5389’u ise çözüm 
aşamasındadır.
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KENT KONSEYİMİZLE 
FARKINDALIK YARATIYORUZ
Kadına şiddetten çevreye pek çok konuda 
Kent Konseyimizle birlikte el ele verdik

Bucalıların kentin yönetiminde aktif rol alması 
noktasında etkin uygulamalara imza atarken, 
Kent Konseyimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalarla da toplumsal konularda farkındalık yarat-
maya devam ediyoruz. Kadına şiddet, engelliler gibi 
sosyal konularda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin yanı 
sıra, Kaynaklar’da yapılmak istenen kil ocaklarına karşı 
düzenlenen eylemlerle de doğal kaynaklarımızın ko-
runmasına yönelik kararlılığımızı ortaya koyduk.

BAŞVURU 
ŞEKLİNE GÖRE 
BAŞVURU 
SAYISI

B
U

C
A

 T
İM

’E



Yılların ihmal edilmişliğinin izlerini 
taşıyan Bucamızın yollarını rekor bir 
yatırımla yeniledik. Göreve geldiği-

miz günden bugüne, 20 yıldır hizmet yüzü 
görmemiş mahallelerimiz başta olmak 
üzere 47 mahallemizde Fen İşleri Müdürlü-

ğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarla 11 
milyon liranın üzerinde bir maliyetle sokak-
larımızı Bucalılara yakışır bir hale getirdik. 

Buca’nın sokaklarına 2 yılda 90 bin ton 
asfaltlama, 110 bin metrekare parke kapla-
ma yaptık. 
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BUCA’NIN 
YOLLARINA 
REKOR YATIRIM
20 yıldır hizmet yüzü görmemiş 
mahallelerimize hizmet götürdük

90bin ton 
asfaltlama
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47

110

mahalleye 
eşit ve 
adeletli 
hizmet 

dağılımı

11milyon 
liranın 

üzerinde bir 
yatırım

bin metrekare 
parke kaplama
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ÇÖP KONTEYNIRLARINI 
YERALTINA ALIYORUZ

ÇÖP KONTEYNIRLARINA 
ÖZEL TASARIM

Proje ile hem trafik nefes alacak hemde hijyen 
sağlanıp görüntü kirliliğinin önüne geçilecek

Buca sokakları çevre bilincine yönelik mesajlar 
taşıyan çöp konteynırı kutuları ile renkleniyor

Bucalı hemşerilerimize daha temiz ve sağlıklı sokaklarda yaşama imkanı sunmak amacıyla 
hazırladığımız projelerden biri de çöp konteynırlarının yeraltına alınması çalışması oldu. 
Mart ayında başlayan çalışmanın Eylül ayında tamamlanması hedeflenmektedir. 50 böl-

geye kurulacak 100 adet yeraltı çöp konteyneri ile çöplerin sokak hayvanları tarafından dağı-
tılması, koku ve haşere üremesinin de önüne geçilmiş olacak. Ayrıca her gün çöp toplamak 
için trafiğe çıkan çöp kamyonlarının seferlerini azaltarak trafiğe nefes aldıracağız.

Bucamızın sokaklarını 
yeni çöp konteynırı 
kutularıyla renklen-

dirdik. Çöp konteynırları-
nın yarattığı görüntü ve 
çevre kirliliğinin önüne 
geçmek amacıyla özel 
üretilen kutular çevre 
bilinciyle ilgili mesajlarıyla 
da ilgi gördü. İlçenin belli 
noktalarında başlattığımız 
pilot uygulamayı vatan-
daşlarımızdan gelen talep 
doğrultusunda ilçe gene-
linde yaygınlaştırıyoruz.
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DAHA TEMİZ 
BİR BUCA İÇİN

AHŞAP MOLOZLARDAN KENT 
MOBİLYASI YAPIYORUZ

47 mahallede her gün 485 ton çöp 
ayda 3500 ton da moloz topluyoruz 

Yeni marangozhanemiz ile üretim 
kapasitesini %50 arttırdık

Buca’yı yaşanabilir bir kent yapmak için sokakları yenilerken, onları temizliği için de yoğun 
mesai harcıyoruz. Temizlik İşleri ekiplerimiz her gün 47 mahalle, 43 cadde, 4 meydan, 2 
bulvar, 3330 sokak, 20 pazaryeri ve sebze-meyve halinde çalışma yapıyor. Buca’da gün-

de 485 ton çöp, ayda 3 bin 500 ton da moloz toplayan ekiplerimiz, 8000 çöp konteynırı ve 600 
varili de düzenli olarak dezenfekte edip, yıkıyor.

Kaynaklarımızı doğru yönlen-
direrek, belediyemizin yatırım 
yapma kabiliyetini arttırma 

kararlılığımızdan taviz vermiyoruz. 
Yenilenen ve baştan yapılan tesisler-
den elde edilen ahşap molozları Fen 
İşleri Müdürlüğümüzün şantiyesindeki 
marangozhanede baştan yaratıyo-
ruz. Ahşaplar usta ellerde işlenerek 
kent mobilyasına dönüştürülüyor. Bu 
çalışmamızla önemli ölçüde kazançta 
sağlıyoruz. Ahşap molozları yeniden 
kentimize kazandırdığımız marangoz-
hanemizi yenileyerek, üretim kapasi-
temizi yüzde 50 arttırdık. 350 metreka-
relik yeni marangozhanemizde parklar 
için oturma grupları, banklar, piknik 
masaları; belediye bünyesindeki tesis-
ler için de masa, sehpa, etejer, kapı ve 
pencere üretimi yapıyoruz. 
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BUCA İÇİN TER DÖKEN 
İŞÇİLERİMİZİN ÇALIŞMA 
ALANLARINI YENİLEDİK

Buca’yı güvenli, sağlıklı, modern, kısacası “yaşa-
nabilir kent” yapmak için omuz omuza mücadele 
verdiğimiz mesai arkadaşlarımıza daha kaliteli 

çalışma ortamları sunmak için de kolları sıvadık. Tı-
naztepe’deki şantiyemizde marangozhanemizin yanı 
sıra yemekhane, duş ve soyunma odalarını da yenile-
yerek, işçilerimizin kullanımına sunduk.

BANKLAR YENİDEN 
HAYAT BULUYOR
Parklarımız yenileyerek, kente 
kazandırdığımız banklarla çiçek açıyor

Geri dönüşüm ve 
tasarrufa yöne-
lik çalışmaları-

mıza bir yenisini ekle-
dik.  Eskiyen bankları 
yenileyerek, kente 
kazandırıyoruz. Park 
Bahçeler Müdürlüğü-
müz tarafından yürü-
tülen çalışmayla park-
larda bulunan yaklaşık 
200 adet yıpranmış 
bank, onarımlarının 
ardından çiçek motif-
leri işlenerek, boyanıp 
estetik bir görünüme 
kavuşturuldu.
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PARKLARIMIZ KAUÇUK 
KAPLANIYOR

1 GÜN DEĞİL 365 GÜN 
YAŞAYAN PAZARYERLERİ

Zeminleri yenilenen parklarımızda 
çocuklarımız çok daha güvenli ve mutlu...

Pazaryerlerimizi yapacağımız düzenlemelerle 
haftanın 7 günü aktif kullanıma sunacağız

Betonlaşmanın giderek arttığı bugünlerde kentin nefes alabildiği yeşil alanlarımızın temiz-
lik ve bakım çalışmalarını düzenli olarak yapıyor, çocuklarımızın güvenli bir şekilde oyun 
oynamaları için parklarımızdaki oyun alanlarının zeminin kauçuk ile kaplıyoruz. 

Belediye hizmet alanlarımızın 
365 gün yaşayan mekanlar 
haline getirmek amacıyla 

yürüttüğümüz çalışmalardan biri 
de kapalı pazaryerlerimiz oldu. 
Bu mekanların, sadece haftanın 
bir günü değil, yılın 365 günü 
bulundukları mahallelere hizmet 
vermesi için hazırladığımız proje-
nin ilkini Betontaş Pazaryeri’nde 
uygulamaya koyduk. Pazaryeri 
içinde yaptığımız düzenleme 
ile 2’şer adet futbol, basketbol, 
tenis kortu, voleybol, engelli ve 
çocuk basketbol alanları yarattık. 
Uygulamayı diğer pazaryerleri-
mizde de hayata geçirmek için 
çalışmalarımız devam ediyor.
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YENİLENEN TESİSLERİMİZLE 
DAHA KALİTELİ HİZMET
Tesislerimizi yenilerken Bucalıların talepleri 
doğrultusunda yeni düzenlemeler de yaptık

Göreve geldiğimiz-
de ilk iş olarak 
belediye tesis-

lerimizin yenilenerek, 
günün koşullarına göre 
yeniden düzenlenmesi-
ni sağladık. Başta Gölet 
olmak üzere Yedigöl-
ler ve Tenis Kulübü 
modern bir görünüme 
kavuşturduk. Gölet’te 
yaptığımız çalışma va-
tandaşlarımızdan gelen 
talepler doğrultusunda 
şekillendi.
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İZMİR’DE TEKSTİLİN 
YENİ ADRESİ: PABUC

İzmir’e tekstil ve 
konfeksiyon-
da yepyeni bir 

merkez kazandır-
dık. Ünlü tekstil 
markalarının en 
uygun fiyata satıl-
dığı Buca Tekstil 
Pazarı PABUC’u 
hizmete açtık. Buca 
Belediyesi iştiraki 
Bucamar tarafından 
işletilen ve her hafta 
Perşembe günleri 
Buca Pazaryeri’nde 
kurulan PABUC kısa 
sürede hanımların 
gözdesi oldu.
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Hizmet koşumuz 
2016’da da 

devam ediyor
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Geri dönüşüm konusunda Bu-
camıza yepyeni bir tesis daha 
kazandırıyoruz. Kaynaklar’da 

projelendirilen Solucan Gübre Tesi-
si iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm-
de parklar ve sokaklardan toplanan 
budama atıkları ve ömrünü tamam-
layan çimler geri dönüşüme soku-
larak, kompost gübre üretilecek. 
Projenin 2. bölümünde ise pazarlar-
daki sebze ve meyve atıkları ayıkla-
nıp, solucanların sindirim sistemle-
rinden geçirilerek, tarım sektörü için 
çok önemli solucan gübre üretimi 
yapılacak. Solucan Gübre Tesisi ile 
15 engelli vatandaşımıza da istih-
dam sağlayacağız. 

Kaynaklar Mahallemizde 4900 
metrekarelik alanda yapılacak 
düzenleme ile gençlerimiz ve 

doğa tutkunlarımız için yepyeni bir 
kamp alanı yapıyoruz. Proje kapsa-
mında, alandaki 135 metrekarelik 
mevcut bina kafeterya olarak dü-
zenlenirken, geri kalanında da çadır 
alanları, ilginç tasarımıyla dikkat çe-
ken bungalovlar, etkinlik alanları ve 
diğer kamp ihtiyaçlarını karşılayacak 
bölümler yer alacak.

SOLUCAN GÜBRE TESİSİ 
İLE ENGELLİLERE İSTİHDAM 

K
doğa tutkunlarımız için yepyeni bir 
kamp alanı yapıyoruz. Proje kapsa-
mında, alandaki 135 metrekarelik 
mevcut bina kafeterya olarak dü-
zenlenirken, geri kalanında da çadır 
alanları, ilginç tasarımıyla dikkat çe-
ken bungalovlar, etkinlik alanları ve 
diğer kamp ihtiyaçlarını karşılayacak 
bölümler yer alacak.

DOĞA TUTKUNLARINI 
BU KAMPA BEKLİYORUZ
Kaynaklar’da yapımı devam eden gençlik 
kampı 4900 metrekarelik bir alana kurulacak

SOLUCAN 
GÜBRE TESİSİ

KAYNAKLAR 
GENÇLİK KAMPI
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KÜLTÜR-SPOR KENTİ 
BUCA’YA YAKIŞIR KOMPLEKS
İzmir’in en büyük merkezlerinden biri olacak 
kompleksin temelini Yaylacık’ta atıyoruz

Bucamızın en eski yerleşim yerlerinden biri 
olan Yaylacık Mahallemize İzmir’in en önemli 
kültür ve spor kompleksini yapıyoruz. Teme-

lini 2016 yılında atacağımız projede olimpik yüzme 
havuzu, 200-400 ve 800 kişilik konferans salonları, 
bowling salonu, kafeterya ve restoran, çocuk oyun 
alanı ile amfi tiyatro yer alıyor. 13 bin metrekarelik 
alanda projelendirilecek olan kompleks Bucamızın 
olduğu kadar İzmir de spor ve kültür hayatının ge-
lişime katkı sağlayacak. Buca’ya kazandıracağımız 
bu kompleksin en üst katını ise Kent Müzesi olarak 
düzenleyeceğiz. Buca’nın binlerce yıl öteden bugü-
ne uzanan tarihi serüvenini ve kültürünü gelecek 
kuşaklara aktaracak Kent Müzesi, turizmin kentimiz-
deki gelişimi açısından da önemli bir adım olacak.

İzmir’in ilk Köy 
Müzesi’ni Kaynak-
lar Mahallemize 

yapıyoruz. Hazırlık-
larına başladığımız 
Buca Köy Müzesi ile 
köylerimizin yüzyıllar 
öncesinden bugüne 
uzanan kültürel serü-
venini gelecek kuşak-
lara taşıyacağız.

BUCA KÜLTÜR - 
SPOR KOMPLEKSİ 
VE KENT MÜZESİ

KÖY MÜZESİ

İZMİR’İN İLK KÖY MÜZESİNİ 
KAYNAKLAR’A YAPIYORUZ
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YENİGÜN SEMTEVİ

YENİGÜN’E YEPYENİ BİR 
SEMTEVİ KAZANDIRIYORUZ

40 GÜN 40 GECE 40 CAMİ

Bucalıların sos-
yal yaşamını 
zenginleştiren 

ve her kesimden 
hemşerilerimizi 
kucaklayan semtev-
lerimize 2016 yılında 
bir yenisini daha 
ekliyoruz. Yenigün 
Mahallemizde yapı-
mına başlanan bina 
2 kattan oluşacak. 
Kuaförlük, aşçılık-
pastacılık kursları, 
yabancı dil odası 
v.b. kurs odalarının 
yanı sıra seminer ve 
plates salonlarının 
yer alacağı Yenigün 
Semt-evimiz bölge 
sakinlerinin sosyal 
yaşamla buluşma 
noktası olacak.

2016 yılı içerisinde ilçemizdeki 40 caminin tamir ve bakım işlemini gerçekleştireceğiz. Ra-
mazan ayı öncesinde başlayacak olan çalışma ile ihtiyaçlarına göre belirlenecek 40 cami-
de yapılacak çalışmanın Ramazan Bayramı öncesinde tamamlanarak, vatandaşlarımızın 

hizmetine sunmayı hedefliyoruz.
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Buca kadınlarıyla 
güçlü…

Kadınların toplumsal yaşamdaki “bi-
rey” olma mücadelelerine projelerimiz-
le 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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4000 KADININ 
UMUDU: SEMTEVLERİ

BUCALI KADINLAR 
YALNIZ DEĞİL

Semtevlerimizin kapasitelerini arttırarak, daha 
fazla kadınımıza yaşama katılma olanağı sunduk

Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi ile 
550 kişiye psikolojik ve hukuki destek sağladık 

Kadınlarımızın sosyal ve eko-
nomik yaşama katılımlarını 
arttırmak amacıyla sürdür-

düğümüz çalışmaların en önemli 
ayağını Meslek Edindirme Kursla-
rımız oluşturuyor. Daha fazla ka-
dınımızın meslek edinerek, yeni 
yaşamlara kapılarını açmaları için 
meslek edindirme kurslarımı-
zın kapasitesini arttırdık. Evka-1 
Semtevi ile geçtiğimiz yıl içinde 
hizmete giren Çamlıkule Semte-
vimizdeki kurslar, kapasitelerinin 
arttırılmasıyla birlikte yılda 4000 
kadının umut kapısı oldu. Her iki 
semtevimizde kadınlarımız kua-
förlük, biçki-dikiş, pastacılık ve 
bilgisayarlı muhasebe kurslarıyla 
yaşamlarına yeni bir yön vermek 
için ilk adımı atıyor.

Sosyal demokrat belediyeciliğin “toplumsal 
eşitlik” ilkesi gereği açtığımız Kadın Danış-
ma Merkezi’yle kadınlarımızın “birey” olma 

mücadelesine destek veriyoruz. Kadına şiddet-
te ülkemizim simge ismi haline gelen, vahşice 
katledilen genç kızımız Özgecan Aslan’ın adını 
taşıyan Kadın Danışma Merkezimizde sosyal, psi-
kolojik ve hukuki destek sağlıyoruz. Merkezimiz-
den kadınlarımızın yanı sıra erkekler de yararlan-

makta. 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 Konseyimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz 
4 aylık “Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı” 
(KİHEP) ile de şiddet karşısında kadınlarımızın 
bilinçlenmesine destek verdik.
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KÜÇÜK MEKANLARA 
GELECEĞİ SIĞDIRDIK
3454 çocuğumuza geçici bakım hizmeti, anneleri-
ne de sosyal yaşama katılma olanağı sunuyouz

Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip 
Pırlanta Merkezlerimiz ile hem anneleri-
mizin hem de çocuklarımızın yaşamına 

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

şamlarında sosyalleşme olanağı bulurken, 
çocuklarımız da uzman eğitmenler eşliğinde 
keyifli ve kaliteli zaman geçiriyor. İlki 17 Ekim 
2014 tarihinde hizmete giren Pırlanta Mer-
kezlerimizin sayısı, vatandaşlarımızdan gelen 
yoğun talep doğrultusunda, kısa sürede 6’ya 
yükseldi. Pırlanta Merkezlerimizden yararlanan 
çocuk sayısı ise 3454’e ulaştı.

ŞİRİNYER PIRLANTA MERKEZİ
17 Ekim 2014 tarihinde hizmete giren Şirinyer 
Pırlanta Merkezi’nin üye sayısı 727 çocuğa 
ulaştı. 2 öğretmenin görev yaptığı merkez 200 
metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir.
ÇAMLIKULE PIRLANTA MERKEZİ
6 Aralık 2014 tarihinde hizmete giren Çamlıku-
le Pırlanta Merkezi bölgede yaşayan anneleri-
mizden büyük ilgi gördü. Merkezin üye sayısı 
kısa sürede 1032’ye ulaştı. 4 öğretmenin görev 
yaptığı merkez 270 metrekarelik alanda hizmet 
vermektedir.
GEDİZ PIRLANTA MERKEZİ
6 Aralık 2014 tarihinde hizmete açılan Gediz 
Pırlanta Merkezi’nin üye sayısı 790’na ulaştı. 2 
öğretmenin bulunduğu merkez 121 metrekare-
lik bir alan üzerinde hizmet vermektedir.
BETONTAŞ PIRLANTA MERKEZİ
29 Haziran 2015 tarihinde hizmete açılan Be-
tontaş Pırlanta Merkezi’nin üye sayısı çok kısa 
sürede 449’a ulaştı. 3 öğretmenin görev yaptığı 
merkez 248 metrekarelik bir alanda hizmet 
vermektedir.
KOZAĞAÇ PIRLANTA MERKEZİ
9 Ekim 2015’de açılan Kozağaç Pırlanta 
Merkezi’nden yararlanan üye sayımız 233’e 
ulaştı. 3 öğretmenin görev yaptığı merkez 126 
metrekarelik bir alanda hizmet vermektedir.
UFUK PIRLANTA MERKEZİ
Ufuk Mahallesi’nde açtığımız 6. Pırlanta 
Merkezimiz 121 metrekarelik alanda hizmet 
vermektedir. 



35

Betontaş’taki Pırlanta 
Merkezimizde farklı 
olduğu kadar örnek bir 

uygulama ile çocuklarımıza 
kitap sevgisini erken yaşta 
aşılıyoruz. Merkezimize gö-
nüllü olarak başvuran anne-
lerimiz çocuklarımıza masal 
okuyup, onlarla keyifli vakit 
geçiriyor. Pırlantalarımız da 
“masal anneleri”ne yaptıkları 
birbirinden güzel el emeği 
ürünlerle teşekkür ediyor.

PIRLANTALARIN ARTIK 
MASAL ANNELERİ DE VAR

ANNELERİMİZİ 365 GÜN ŞIMARTIYORUZ
Şirinyer’de Kadın Aktivite 

Merkezi içinde yer alan 
Anneler Kulübü’nde, anne-

lerimiz günde 1 saati kendilerine 
ayırma fırsatı buluyor. Saç bakı-
mı ve makyajını yaptıran anne, 
canlı müzik eşliğinde de kahvesini 
içip, kitabını okuyabiliyor. “Dilek 
Ağacı”na belediyeden taleplerini 
yazan anneler, “Dertli Ağaca” ise 
kişisel sıkıntılarını yazıp asıyor. 
“Dertli Ağaca” yazdığı nota tele-
fon numarasını da ekleyen anne-
leri bir gün sonra belediyenin sos-
yoloğu tarafından dönüş yapılıyor 
ve randevu verilerek, ücretsiz 
danışmanlık hizmeti sunuluyor. 
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“Geleceğe yapılan en 
iyi yatırım eğitime 

yapılandır”

geçebilmektir. 

Eğitim projelerimizi “Yaşam boyu eği-
tim” felsefesi üzerine kurduk. Bu felse-
fe doğrultusunda, çağdaş, sorgulayan, 
araştıran Atatürkçü genç nesiller yetiş-
tirmek için 2 yılda çok sayıda projeyi 
Bucalı genç ve çocuklarımızla buluştur-
duk. Amacımız, ülkemizde uygulanan 
eğitim politikalarının dayatmaya çalış-
tığı olumsuzluklardan genç nesillerimi-
zi korumak, sadece ekonomik yetersiz-
likler nedeniyle çocuk ve gençlerimizin 
sistemin dışında kalmasının önüne 
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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 YIL 1000 GENCE 
ÜCRETSİZ DERS DESTEĞİ
Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi 12. sınıf 
öğrencilerine geleceğin kapılarını açacak

Eğitime yapılan yatırımın 
geleceğe yapılan en iyi 
yatırım olduğu inancıyla 

ilçemizdeki okullarımızı yeni-
liyoruz. Çocuklarımızın daha 
konforlu, sağlıklı ve güvenli 
ortamlarda eğitim görebilmesi 
için başlattığımız çalışmanın 
ilk yılında, 2015 yaz tatili dö-
neminde 1.5 milyon liralık 
bir maliyetle 40 okulumuzun 
tadilatını gerçekleştirdik. 2016 
yaz tatilinde yine ihtiyaçları 
doğrultusunda 40 okulumuzu 
daha yenileyeceğiz.

40 GÜN 
40 GECE 40 OKUL
Çocuklarımızın daha sağlıklı ve konforlu ortam-
da eğitim alabilmeleri için okulları yeniliyoruz
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13 BİN ÇOCUĞA 
YÜZME ÖĞRETTİK
Buca Belediyesi’nin kurslarında yüzme öğrenen 
çocuklarımız artık madalya için kulaç atıyor

Çocuk ve gençle-
rimizin boş za-
manlarını doğru 

değerlendirebilmeleri 
için sanat ve sporu ula-
şılabilir kılmak amacıyla 
başlattığımız bir dizi 
çalışmanın en önemli 
ayağını yüzme kursları-
mız oluşturuyor. Gerek 
Olimpik Yüzme havuzu 
ve Tenis Kulüp’teki ha-
vuzumuz gerekse yaz 
aylarında mahallelerde 
kurulan portatif havuz-
larla 2 yıl içinde 13 bin 
genç ve çocuğumuza 
yüzme öğrettik. 
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Bucalı çocukların 
sosyal çevreleri-
ni daha iyi tanı-

yabilmeleri amacıyla 
hazırlanan çizgi roman 
karakterlerinden olu-
şan “Başkan Amca” 
kitaplarıyla 30 bin 
ilköğretim öğrencisine 
ulaştık. 4 kitaptan olu-
şan sette trafik, sağlık 
ve hijyen, gripten 
korunmanın yolları, 
ilçe gezisi ve belediye 
hizmetleri ile çevre, 
çöp ve geri dönüşüm 
konuları işlendi. Kitap-
larda ödevlerini yap-
mak üzere belediyeye 
gelen öğrencilere, 
“Başkan Amca” Piriş-
tina tarafından bu ko-
nularda eğitici bilgiler 
verildi.

Öğrencilerin dersleri-
ne destek olabilmek 
amacıyla online eğitim 

desteği programını hayata 
geçirdik. Kentte eğitim gö-
ren öğrencilerin sınavlarına 
ve derslerine destek olmak 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlı-
ğı müfredatına uygun olarak 
hazırlanan  “İnternet Taban-
lı Eğitim Desteği Hizmeti” 
öğrencilere online eğitimle 
yardımcı oluyor. İlk ve orta 
öğretim sınıflarında eğitim 
gören öğrenciler için oluştu-
rulan online eğitim projesin-
den 54 bin öğrenci ve 5 bin 
öğretmen yararlanıyor. 

30 BİN KİTAP
30 BİN ÇOCUK

54 BİN ÖĞRENCİYE 
ONLİNE EĞİTİM

Başkan Amca kitaplarıyla çocukların sosyal 
çevrelerini daha kolay tanımalarını amaçladık

Web tabanlı eğitim desteği programı ile çocuk-
larımızı yardımcı kitap yükünden kurtardık
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Ekonomik gerekçelerle balayına gidemeyen Bucalılara  
“Alayına Balayı” projesi ile 2 gece 3 gün ağırladık. Yep-
yeni bir yaşama başlayan genç çiftler için ayrı bir önem 

taşıyan anlardan biri olan balayını düğün hazırlıklarının getir-
diği ekonomik yük nedeniyle yapamayan çiftlerimize Bodrum 
Güllük’te ömür boyu unutulmayacak bir tatil imkanı sunduk.

KARNE HEDİYESİ 
ÇEŞME TATİLİ

GENÇ ÇİFTLERE 
ÜCRETSİZ BALAYI

Dar gelirli ailelerden 1000 çocuğu karne hedi-
yesi olarak yaz tatilinde Çeşme’ye götürdük

Yeni evlenen çiftlerimizin yaşamlarının en özel anı-
nı ekonomik gerekçelerle ertelemesini istemedik

Yaz aylarında çocukları-
mıza karne hediyemiz 
“Çeşme Tatili” oluyor. 

Dar gelirli ailelerin çocukları-
nı yaz döneminde günü birlik 
olarak Çeşme’ye götürüyo-
ruz. Proje kapsamında bugü-
ne kadar 11-15 yaş arasında 
1000 çocuğumuzu tatile gön-
derdik. Ulaşım ve yemek gibi 
tüm masrafların belediye ta-
rafından karşılandığı geziler-
de Türkiye’nin en gözde tatil 
merkezlerinin başında gelen 
Çeşme’de birer saatlik tenis 
eğitimi de alan çocuklar, Ilıca 
Plajı’nda denize girip, gönül-
lerince eğlendi.

ALAYINA BALAYI
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OCAKLAR SÖNMESİN 
TENCERELER KAYNASIN

YARDIMLAŞMANIN ADRESİ 
PAYLAŞIM DOLAPLARI

Buca’da ihtiyaç sahibi 1500 ailemize 
yılda 3 kez mutfak tüpü dağıtıyoruz

Hayırseverlerin bağışlarıyla dolan ‘Paylaşım 
Dolapları’ ihtiyaç sahiplerine cansuyu oluyor

Merkezine 
insanı koy-
duğumuz 

yerel yönetim an-
layışımızla hayata 
geçirdiğimiz sosyal 
projelerle Bucalıla-
rın hayatına doku-
nuyor, yaşamlarını 
kolaylaştırmak için 
çalışıyoruz. Bu 
amaçla başlattığı-
mız “Ocaklar Sön-
mesin Tencereler 
Kaynasın” projesi 
ile yılda 3 kez 1500 
dar gelirli aileye 12 
kilogramlık mutfak 
tüpü veriyoruz.

İhtiyaç sahipleri ile 
hayırsever vatan-
daşları “Paylaşım 

Dolapları”nda buluş-
turuyoruz. Kuruçeşme 
Mahallesi ve Gediz 
Sevgi Yolu’ndaki payla-
şım dolaplarındaki kitap, 
oyuncak, giysi, ayakkabı 
gibi bölümlere bırakılan 
eşyalar ihtiyaç sahipleri 
için “cansuyu” oluyor. 
Belediye ekipleri tarafın-
dan periyodik aralıklarla 
düzenlenen Paylaşım 
Dolapları vatandaşlar-
dan yoğun ilgi görüyor.
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 “Buca’da hayata 
engel yok”

için çalışıyoruz.

Bucalı hemşerilerimizin yaşamlarını 
kolaylaştırmak ve mutluluklarını sağ-
lamak belediyecilik anlayışımızın çı-
kış noktasını oluşturuyor. Bu noktada; 
Buca’da yaşayan herkesin; hiçbir ayrım 
gözetmeksizin belediye hizmetlerinden 
yararlanması çalışmalarımızın merke-
zinde bulunuyor. Engelli vatandaşları-
mız için de Buca’yı yaşanabilir kılmak
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HİZMET BİNALARINDA 
ENGELLER KALKTI

HOBİ BAHÇELERİ ENGELLİLERİ 
TOPRAKLA BULUŞTURUYOR

Yaptığımız düzenlemelerle hizmet binalarımı-
zı engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir kıldık

Gölette düzenlediğimiz bahçelerle engelli 
vatandaşlarımızı toprakla buluşturuyoruz 

Kentimizde yaşayan en-
gelli vatandaşlarımız için 
de Buca’yı “yaşanabilir” 

kılmak için bir dizi çalışma baş-
lattık. İlk işimiz belediye hizmet 
binalarımızın engelli vatandaş-
larımız için de ulaşılabilir olması 
amacıyla düzenlemeler yapmak 
oldu. Belediye Hizmet binamız-
da görme, işitme ve bedensel 
engellilere yönelik gerekli dü-
zenlemeleri yaparak, Büyükşehir 
Belediyemizin “Kırmızı Bayrak” 
uygulaması için başvuruda bu-
lunduk. Belediyemize ait diğer 
binalarımızda da düzenlemeler 
yapılmaktadır. Yeni yapılan bina-
larımız ise engelli vatandaşları-
mızın kullanımına uygun şekilde 
projelendirilmektedir.

Engelli vatan-
daşlarımızın 
toplumsal 

yaşama katılımını 
arttırmak ve ta-
rımla buluşturmak 
amacıyla “Engel-
siz Hobi Bahçe-
leri” oluşturuldu. 
Buca Gölet’te 14 
dönümlük arazi 
üzerine projelen-
dirilen Engelsiz 
Hobi Bahçeleri’nin 
3 bin metrekarelik 
ilk etabında 45 
engelli vatandaşı-
mız, uzmanlardan 
aldıkları tarım eği-
timi sonucunda ilk 
ürünlerini almaya 
başladı. 

ENGELSİZ HOBİ BAHÇELERİ
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ENGELLİ ŞARJ İSTASYONLARI 
İLE HAYATIN İÇİNDELER
Kentin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz sarj is-
tasyonlarından her gün binlerce engelli yararlanıyor

Kenti ta-
sarlarken, 
bu kentte 

yaşayan her kesi-
min ihtiyaçlarına 
göre projelerimizi 
şekillendiriyoruz. 
Engelli vatandaş-
larımızın da sos-
yal yaşam içinde 
bizlerle birlikte 
yer alabilmelerini 
sağlayacak uygu-
lamalarımızdan 
biri de “Engelli 
Şarj İstasyonları” 
oldu. Kentin 10 
farklı noktasına 
yerleştirdiğimiz 
şarj istasyonlarıy-
la bedensel en-
gelli vatandaşları-
mızın kent içinde 
hareket alanlarını 
da genişletmiş 
olduk.

ENGELLİ ARAÇLARI İLE ÜCRETSİZ HİZMET

2 engelli aracımızla engelli vatandaşlarımızın Buca’da ulaşım sorununu 
ortadan kaldırdık. Belediye bünyesinde bulunan 2 adet özel donanımlı 
araç ile engelli vatandaşlarımızın hastane, kamu kuruluşları ve tatil 

gibi ulaşım ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor. Mesai saatleri içinde randevu 
sistemi ile verilen hizmette engelli vatandaşlar evlerinden alınıyor, işleri 
bittiğinde de tekrar evlerine bırakılıyor. Hizmetten faydalanmak isteyen en-
gelli vatandaşlarımızın Şirinyer Engelliler Parkı Yetişkin Eğitim Merkezi’nin 
452 52 74 numaralı hattını arayarak randevu alması yeterli.
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İlçe sınırları-
mızda yaşa-
yan yoksul, 

kimsesiz yaşlı 
ve engelli va-
tandaşlarımıza 
oluşturduğumuz 
özel temizlik 
ekibimizle çok 
önemli bir hizmet 
sunuyoruz. 83 
vatandaşımızın 
evine periyodik 
aralıklarla giden 
ekibimiz, halı yı-
kama, cam silme, 
toz alma, mutfak 
temizliği gibi de-
taylı ev temizliği 
yapıyor. 

EVLER TERTEMİZ 
GÖNÜLLER BİR
Evde temizlik hizmetimizle yatağa bağlı yaşlıları-
mızın evlerinde dört dörtlük temizlik yapıyoruz
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ÜZÜM BUCA’DA YENİDEN 
HAYAT BULUYOR
Üzüm bağımızın ilk 
fideleri büyüyor

Buca’nın kaybolan değerleri-
ni yeniden kentle buluştur-
mak amacıyla hazırladığı-

mız projelerden biri olan Üzüm 
Bağı için ilk fidanları diktik. Bir 
zamanlar Türkiye’nin en lezzetli 
çekirdeksiz üzümlerinin yetiştiği 
Buca’yı yine üzümün başkenti 
yapmak istiyoruz.  Kaynaklar’da 
13 dönümlük alan üzerine kur-
duğumuz Üzüm Bağı’nda bir 
zamanlar adına şenliklerin dü-
zenlendiği Buca Razakisi ve Sul-
taniye çeşitlerini yetiştireceğiz. 

BUCA BAĞEVİ’NİN 
TEMELİ ATILIYOR
3000 metrekarelik alanda projelendirilen 
Bağevi Buca’nın yeni cazibe merkezi olacak

Projenin ikinci ayağında ise 
alana bir Bağevi yapacağız. 
Üzüm Bağı içinde yapacağı-

mız Bağevi’nin temelini atmaya 
hazırlanıyoruz. 13 bin metrekarelik 
alana kurulan Üzüm Bağı’nın 3 bin 
metrekarelik bölümünde yapılacak 
olan ve içinde bağ müzesi, oturma 
alanlar ile otoparkın yer alacağı Ba-
ğevi bölgenin turizm potansiyelinin 
gelişmesine de yardımcı olacak.
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Tarımı balkonla-
rımıza taşıyacak 
olan ‘Balkon 

Bahçeciliği Uygulama 
Projesi’ ile Bucalıla-
rı evlerinde organik 
tarımla buluşturuyoruz. 
Balkonlarda çiçek ye-
tiştiriciliğinin ötesinde 
organik olarak mevsim-
lik sebze ve meyve ye-
tiştirilmesini sağlamak 
adına hayata geçirilen 
proje kapsamında, bal-
kon tarımı için gönüllü 
olan vatandaşlara, 
uzmanlar tarafından 
eğitim verildi, roka ve 
maydanoz tohumu ile 
domates fidesi, saksı 
ve gübre dağıtıldı.

TARIM BUCA’DA 
BALKONLARA TAŞINDI
Balkon Bahçeciliği projesi ile Bucalıları orga-
nik tarımla balkonlarında da buluşturuyoruz



48

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 kay-
naklarımızı kirleten atık yağların top-
lanmasına yönelik hayata geçirdiğimiz 
projelerle bugüne kadar 30 bin litre atık 
yağ topladık. 
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Çöp ayrıştırmak ve geri dönüşüme kazan-
dırmak adına başlattığımız projelere bir 
yenisini daha ekledik. Belediye bünyesin-

de kurduğumuz bir ekiple belirlenen bölgeler-
den toplanan çöpleri ayrıştırıyor ve envanter 
çalışması yapıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda 
elde edilen veriler ile çöp toplama ve ayrıştırma 
stratejisi belirlenerek, gereksiz depolama mali-
yeti ve çevre kirliğinin 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.

ÇEVRE DOSTU 
ATIKYAĞMATİK
Atık yağ kumbarasına 2 litre yağ getiren vatan-
daşlarımıza teşvik amacıyla 1 lira veriyoruz

Çocuklarımıza bırakabile-
ceğimiz bir dünya için 
çevre duyarlılığımızı top-

lumsal bilince dönüştürmek 
amacıyla hayata geçirdiğimiz 
Atık yağ kumbarası projesi 
“Atıkyağmatik” kısa sürede 
büyük ilgi gördü. Proje ile 
kumbaraya 2 litre yağ getiren-
ler 1 lira aldı. 

5 LİTRE ATIK YAĞA 
DETERJAN HEDİYE

ÇÖP ENVANTERİMİZİ 
ÇIKARIYORUZ

Su kaynaklarının kirlenmesinde en 
önemli etken olan evsel atık yağların 
toplanmasına yönelik projelerimizden 

biri de “5 Litre Yağ Getirene Deterjan He-
diye” uygulaması oldu. Muhtarlıklarımızla 
birlikte yürüttüğümüz çalışmada 5 litre yağ 
getirenlere deterjan hediye ediyoruz. 
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“Buca’ya Yeşil 
Yakışır”

Kentlerin yeşiliyle güzel olacağını bili-
yoruz. Bu bilinçle göreve geldiğimiz ilk 
günden itibaren Buca’nın yeşil doku-
sunu yaygınlaştırmak amacıyla park-
larımızın sayısını arttırıyoruz. 5 büyük 
parkın yanı sıra pek çok sokağımızda 
yeşil alan düzenlemesi yaptık. 2 yıl için-
de 25 bin metrekare yeşil alan olarak 
düzenlendi. Kentimize kazandırdığımız 
6 büyük parkımızda gönüllerince oyna-
yan binlerce çocuğumuzun yüzlerindeki 
mutluluk bizim için en değerli hediyedir.
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Yenigün Mahallesi’nde 4 bin 950 metrekarelik alan 
üzerine yaptığımız Nazım Hikmet Parkı’nı İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun 

katıldığı törenle hizmete açtık. Bölge halkının soluklan-
dığı, çocuklarımızın neşe dolu oyunlarına evsahipliği 
yapan park sadece adıyla değil, Haziran 2015’de açtığı-
mız heykelle de dünyaca ünlü şairimizin adını Buca’da 
ölümsüzleştirdi. Dünyaca ünlü şairimizin 4 metre yük-
sekliğindeki heykelini ölüm yıldönümünde düzenlenen 
törenle Bucalılarla buluşturduk.

BUCA-KOOP PARKI

NAZIM HİKMET PARKI
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dığı, çocuklarımızın neşe dolu oyunlarına evsahipliği 
yapan park sadece adıyla değil, Haziran 2015’de açtığı-
mız heykelle de dünyaca ünlü şairimizin adını Buca’da 
ölümsüzleştirdi. Dünyaca ünlü şairimizin 4 metre yük-
sekliğindeki heykelini ölüm yıldönümünde düzenlenen 

NAZIM HİKMET PARKI
Buca-Koop Mahallemizde 4 bin 500 metrekarelik alana yaptığımız park ile bölgeye yepyeni 

bir yaşam alanı kazandırdık. Kısa sürede yapımı tamamlanarak, 2014 yılında hizmete açtığı-
mız parkımız yürüyüş yolu, oyun grubu ve spor aletleriyle bölge sakinlerine hizmet veriyor.
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ŞEMSİYELİ PARK
Yıldız Mahallemizde bin 465 metrekare alan üzerine yaptığımız ve 

“Şemsiyeli Park” olarak bilinen parkımızı 21 Mart 2015 tarihinde 
3 bin vatandaşımızın katıldığı şölen gibi bir törenle açtık. Çocuk 

oyun alanı engelli çocukların da kullanabileceği şekilde düzenlenen 
parkımız, alanda bulunan rengarenk şemsiyelerle anılır oldu.

DENİZGÖREN PARK

Buca’nın deniz gören tek noktası olan İzkent Mahalle-
si 1311 Sokak’taki alan bölge halkından gelen talep 
doğrultusunda park olarak düzenlendi. 4 bin 247 

metrekarelik alana yapılan parkın bin 522 metrekaresi 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 sakinlere keyifli seyir imkanı sunuyor.
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Yeşilbağlar Mahallemize kazandırdığımız park ile bölge sakinlerine yep-
yeni bir yaşam alanı yarattık. Bucalı hemşerimiz Ramazan Akbulut’un 
katkılarıyla yaptığımız 3 bin 150 metrekarelik alanı oyun grubu, spor 

aletleri ve yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

YEŞİLBAĞLAR RAMAZAN 
AKBULUT PARKI

YAYLACIK PARKI
Yaylacık Mahallesi 191/8 Sokak’ta yıllardır çözülemeyen ve heye-

lan tehlikesi nedeniyle hayati risk oluşturan bin 770 metrekarelik 
alanı baştan yaratıldı. Yağışlı havalarda yaşanan toprak kaymaları 

nedeniyle yıllardır tedirgin yaşayan yüzlerce Yaylacık Mahallesi sakini, 
yapılan düzenleme ile rahat bir nefes aldı.
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BUCA’NIN PARKLARI 
GÖNÜLLÜLERE EMANET
Gönüllü Park Görevlilerimizle birlikte 
parklarımızın bakımı için el ele verdik

Buca’yı geleceğe 
yakışır bir şekilde 
yenilerken sorum-

lulukları da paylaşıyoruz. 
Kentin nefes aldığı yaşam 
alanlarından parklarımı-
zın bakımı ve korunma-
sında vatandaşlarımızla 
el ele verdik. “Gönüllü 
Park Görevlileri” uygula-
ması ile Buca’nın parkla-
rının bakımı ve korunma-
sında artık Bucalılar’da 
görev üstleniyor. Gönüllü 
olan vatandaşlarımız ma-
hallelerindeki parklarda 
yaşanan teknik sıkıntıları 
belediyeye bildirirken, 
sulama gibi konularda da 
Park Bahçeler Müdürlüğü 
çalışanlarına yardımcı 
oluyor. Gönüllü Park 
Görevlileri ayrıca mahal-
le sakinlerinin görüş ve 
önerilerini de bildirerek, 
belediye ile vatandaşlar 
arasında da köprü göre-
vini üstleniyor.
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BUCA’NIN MEYDANLARI 
4 MEVSİM ÇİÇEK AÇTI
Bucamızın meydanlarını kendi seramızda 
ürettiğimiz çiçeklerle rengarenk yapıyoruz 

Bucamızı Bucalılara yakışır bir kent kimli-
ğine kavuşturmak amacıyla kent dokusu-
na yaptığımız dokunuşlardan biri de ana 

arterler başta olmak üzere pek çok noktada 
yapılan bitkilendirme çalışmaları oldu. 2 yıl 
içinde yapılan çalışmalarda 181 bin adet mev-
simlik çiçek ve 5 bin ağaç dikildi. Öte yandan, 
yeşil alanlar için Park Bahçeler Müdürlüğümü-
zün fidanlığında kurduğumuz 700 metrekarelik 
serada çiçeklerimizi de kendimiz üretmeye 

başladık. Seranın 100 metrekarelik alanında 
soğuğa dayanıksız petunya, melanpodyum, 
begonya ve ateş çiçeği gibi yazlık çiçekler 
yetiştirilirken, 300 metrekarelik gölgelik alanda 
ise aslanağzı, portakal nergisi, çin karanfili ve 
hercai menekşe gibi kışlık çiçekler yetiştirile-
cek. Yine müdürlük alanına yapılan 300 metre-
karelik toprak depolama alanında da parklarda 
çiçek dikiminde kullanılan bahçe toprağı, kışın 
yağışlı havasından korunacak. 



56

Kültüre Hayat Her 
Mahalleye Sanat…

“Kültüre Hayat Her Mahalleye 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.
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Buca’nın yakın 
tarihi için de 
ayrı bir yeri olan 

Hacı Davut Fargoh 
Malikanesi’ni kültür 
merkezi olarak dü-
zenleyerek, Buca’nın 
kültür ve sanat yaşa-
mına kavuşturduk. 
Bir dönem belediye 
binası olarak da hizmet 
veren bina kısa süre-
de 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 sergilerden oluşan 
aylık programlarıyla 
sanatseverlerden tam 
not almayı başardı.

SANATIN YENİ 
ADRESİ: BBKSM
Tarihi Hacı Davut Fargoh Malikanesi’ni düzenle-
yerek sanatın 365 gün yaşadığı bir merkez yaptık
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Her hafta ayrı bir mahallede 
kurulan Çadır Tiyatrosu 
ile 2 yıl içinde 20 binden 

fazla çocuğumuzu tiyatro ile 
buluşturduk. Tiyatroyu mahal-
lerde çocukların ayağına gö-
türen Çadır Tiyatrosu’nda her 
cumartesi birbirinden eğitici ve 
eğlenceli oyunu izleme imkanı 
bulan Bucalı minikler “Başkan 
Amca”larına teşekkür ederken, 
içine tiyatro ateşi düşenler ise 
soluğu belediyenin tiyatro kurs-
larında alıyor.

Evka-1 ve Çamlıkule Semtevlerimiz, 
Güzel Sanatlar ve Şirinyer Kadın 
Aktivite Merkezlerimizde düzenlediği-

miz kurslarımızla Bucalıların yeteneklerini 
doğrultusunda boş zamanlarını en güzel 
şekilde değerlendirmelerine imkan sunu-
yoruz. Çocuklar ve yetişkinler olarak iki 
grup altında, bağlamadan gitara, modern 
danstan zumbaya, halk oyunlarına, takı ta-
sarımından ahşap boyamaya 21 ayrı dalda 
faaliyet gösteren kurslarımızdan binlerce 
Bucalı hemşerimiz yararlanmaktadır. 

ÇADIR TİYATROSU İLE 
MAHALLELERDEYİZ
Proje ile 2 yılda 20 binden fazla çocuğu 
mahallelerinde tiyatroyla buluşturduk

YETENEKLERİNİZİ 
KEŞFEDECEĞİNİZ MERKEZLER
21 ayrı hobi ve sanat kursumuzla binlerce kişi-
ye yeteneklerini keşfetme imkanı sunuyoruz

KU
RS

LA
RI

M
IZ

:

EVKA-1 SEMT EVİ: ■ Bağlama ■ Zumba 
■ Resim
GÜZEL SANATLAR MERKEZİ: ■ Pop Müzik 
Koro ve Orkestrası ■ THM Korosu ■ TSM 
Korosu ■ Çocuk Gitar ■ Çocuk Resim 
■ Çocuk Keman ■ Tiyatro ( yetişkin, genç, 
çocuk ) ■ Halk Oyunları ( yetişkin, genç, 
çocuk ) ■ Modern Dans ve Latin Dansları 
■ Bale
ÇAMLIKULE SEMT EVİ: ■ Bağlama ■ Tiyat-
ro ( çocuk, genç ) ■ Resim ■ Halk Oyunları
KADIN AKTİVİTE MERKEZİ: ■ Takı Tasarım 
■ Bez Bebek Yapımı ■ Yetişkin Resim 
■ Rölyef ■ Ahşap Boyama
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Kent estetiğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızdan biri 
de trafo ve boş duvarlarda yaptığımız çalışmalar oldu. 
Güzel Sanatlar öğrencisi 3 gencimizle birlikte üzerlerin-

deki yazılarla görsel kirliliğe yol açan trafo ve istinat duvarla-
rını birbirinden ilginç grafiti çalışmalarıyla renklendirdik. Öte 
yandan kentin yaşam alanlarına da yaptırdığımız heykellerle 
ayrı bir renk kattık. 

EFE HEYKELİ

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda verdikleri destansı mücadeleyle 
kahramanlaşan efelerimizi Belenbaşı Mahallemiz’in meydanı-
na yaptırdığımız 4.5 metre yüksekliğindeki heykelle ölümsüz-
leştirdik.

MADENCİ HEYKELİ

Bir avuç kömür için can veren madencilerimizi Forbes 
Caddesi’nde anlamlı bir heykel çalışması ile ölümsüzleştirdik. 

BUCA’YA SANATSAL 
DOKUNUŞLAR
Heykeller ve grafiti çalışmalarıyla kent estetiği-
ne küçük ama etkili dokunuşlarda bulunuyoruz
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KİTAP KAFE VE MİNİ 
SAHAFLAR SOKAĞI
‘Okumak Bize İyi Gelecek’ diyor Kitap Kafe-
lerimizle Bucalıları kitapla buluşturuyoruz

Evka-1 
Yedigöller’de kur-
duğumuz Kitap 

Kafe ve Mini Sahaflar 
Sokağı ile kitap tut-
kunlarına ve çocukları-
mıza keyifli bir mekan 
yarattık. 6 bin kitapla 
başladığımız bu serü-
vende vatandaşlarımı-
zın desteği ile kitap sa-
yımız 10 binlere ulaştı. 
Boş zamanlarını oku-
yarak ve dinlenerek 
geçirmek isteyenlerin 
ortak mekanı olan Ki-
tap Kafe’nin konukları, 
aynı alanda oluşturdu-
ğumuz Mini Sahaflar 
Sokağı’ndan aldıkları 
kitapları Yedigöller’in 
eşsiz manzarası eşli-
ğinde okumanın keyfi-
ni yaşıyor.
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Buca Belediyesi 
Kültür Sanat 
Merkezi’nin 

bahçesinde bulu-
nan ana kütüpha-
nemiz başta olmak 
üzere kütüphanele-
rimizdeki kitaplara 
vatandaşlarımızın 
kolaylıkla ulaşabil-
mesi ve takip ede-
bilmesi için elektro-
nik kütüphane arşivi 
oluşturduk. Elekt-
ronik sistem saye-
sinde vatandaşla-
rımız www.buca.
bel.tr adresinden 
e-kütüphane bö-
lümüne tıklayarak, 
aradıkları kitabın 
okurda mı, rafta mı 
olduğunu bir tuş ile 
öğrenebilecek.

SOKAK KÜTÜPHANELERİ 
İLE KİTAP HER YERDE
Buca’da bir başka ‘Kitapla Buluşma’ 
noktası da Sokak Kütüphaneleri oldu 

BELEDİYE KÜTÜPHANELERİNE 
ELEKTRONİK ARŞİV
Kütüphanelerimizdeki kitaplara daha kolay 
ulaşabilmeniz için e-arşiv sistemine geçtik

Buca’da bir başka 
“kitapla buluş-
ma noktası” ise 

Sokak Kütüphaneleri 
oldu. İlkini Çevik Bir 
Meydanı’nda açtı-
ğımız kütüphaneler, 
günlük koşuşturmaca 
arasında kitapların 
dünyasında soluk-
lanmak isteyenlerin 
uğrak mekanları 
haline geldi. Sokak 
Kütüphaneleri’nden 
kitap alıp, okuyabi-
leceğiniz gibi kitap 
bağışında da buluna-
bilirsiniz.
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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. Sokaklarda 
yaşayan sahipsiz hayvanlarımızı da ra-
hat ettirmek, sahip çıkmak biz yerel yö-
netimlerin görevidir.  Bu amaçla yürüt-
tüğümüz çalışmalarla can dostlarımıza 
sahip çıkıyoruz. 2 yıl içinde Veteriner he-
kimlerimiz tarafından 1600 sokak hay-
vanı tedavisi,485 hayvan kısırlaştırma 
ve aşılama; 90 sokak hayvanı sahiplen-
dirmesi yapıldı. 



63

Tınaztepe’deki şantiyemiz-
de yenilenen Veteriner 
İşleri Müdürlüğü binamız 

ile can dostlarımıza hizmet 
kalitemizi arttırırken, aynı alan-
da açtığımız Sokak Hayvanları 
Rehabilitasyon Merkezi ile çalış-
malarımızı bir adım daha ileriye 
taşıdık. Merkezimizde, tam do-
nanımlı müdahale ve röntgen 
odalarıyla sokak hayvanlarımıza 
tedavi ve bakım hizmeti vere-
ceğiz. Merkezin bahçesinde 
oluşturduğumuz doğal ortamda 
tedavileri sürecinde gönüllerin-
ce eğlenen sokak hayvanları-
mızın 90 tanesi hayvanseverler 
tarafından sahiplenildi.

SOKAK HAYVANLARI 
REHABİLİTASYON MERKEZİ
Can dostlarımıza Tınaztepe’de yaptığımız rehabi-
litasyon merkezinde 5 yıldızlı hizmet sunuyoruz

Sokağın sert koşulları karşısında zarar gören, yaralanan can dostlarımıza hızlı bir şe-
kilde müdahale etmek, onları sağlıklarına kavuşturmak üzere tam donanımlı Hayvan 
Ambulansımızı hizmete soktuk. Veteriner hekimlerimizin eşliğinde Hayvan Ambu-

lansımızla ayda ortalama 250 can dostumuzu tedavi ediyoruz.

CAN DOSTLARIMIZA TAM 
DONANIMLI AMBULANS
Hayvan ambulansımız ayda ortalama 250 
sokak hayvanımızın yardımına koşuyor
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Veteriner İş-
leri Müdür-
lüğü ekip-

lerimiz Gürçeşme 
Huzurevi’nden 
aldıkları gıdalarla 
Olduruk, Şahin-
tepesi, Evka-1 ve 
Belenbaşı’ndaki 
belirli noktalarda 
dağıtım yaparken, 
50 noktaya yerleş-
tirilen “Beslenme 
Odakları”yla da 
sokak hayvanları-
mızın her gün kar-
nını doyuruyor. 

SEVİMLİ DOSTLARIMIZA 
SICAK MEKANLAR
Kurduğumuz Kedi Evleri soğuk havalarda 
sevimli dostlarımıza sıcacık bir yuva sağlıyor

“KARNIM TOK 
KEYFİM YERİNDE”
Sayıları 50’ye ulaşan Beslenme Odaklarıyla her 
gün sokak hayvanlarımızın karnını doyuruyoruz

Olumsuz hava koşul-
larından etkilenen 
sokak kedilerimize 

konforlu mekanlar yarat-
tık. İlkini Yedigöller’de 
kurduğumuz kedi evlerin-
de sevimli dostlarımızın 
hem karınlarını doyuru-
yor hem de soğuk hava-
larda onlara sıcacık bir 
yuva sağlıyoruz. Ahşap 
ve plastik karışımı kom-

pozit madde-
den imal edilen 
kedi evlerimiz 
her geçen gün 
artan sayısı 
ile daha fazla 
sokak kedimize 
hizmet 
veriyor.
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Sporu herkes için 
ulaşılabilir kıldık

Gençlerimiz ve çocuklarımızı sokağın 
olumsuzluklarından kurtarıp, boş za-
manlarını en doğru şekilde kullanma-
larını sağlamak amacıyla ağırlık ver-
diğimiz alanlardan biri de spor oldu. 
Kurslarla sporu her mahallede ulaşılabi-
lir kılarken, aktif hale getirdiğimiz Buca 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile de 
profesyonelliğe giden yolda yetenekleri-
ni keşfetmelerine yardımcı olduk. 



67

2 yılda 50’den 
fazla sporcu 
yetiştiren Engelli 

Badminton takımımız 
2014 yılında Avrupa 
2.si olurken, 214-
2015 ve 2016 Türkiye 
Şampiyonalarında da 
2.lik ve 3.lük kürsü-
sünde yerini aldı. 
Tekerlekli sandalye 
tenis branşında da 
çalışmalarını sürdü-
ren Buca Belediyesi 
Gençlik ve Spor Ku-
lübü, 300’ün üzerinde 
engelli vatandaşımıza 
da yüzme öğretti.

AMATÖR SPORA CAN SUYU

ENGELLİ SPORCULARIMIZ 
MADALYAYA DOYMUYOR

Bucamızın Amatör Spor Kulüplerine 2 yılda 
350 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulunduk

Engelle badminton ve tenis takımlarımız şampi-
yonalarda madalya üstüne madalya kazanıyor

Buca’da sporu ulaşılabilir kılmak amacıyla belediye bünyesinde yaptığımız çalışmaların 
yanı sıra Bucamızın Amatör Spor Kulüpleri’ne de destek olduk. 2 yıllık süreçte amatör 
kulüplerimize imkanlarımız doğrultusunda 235 bin nakdi, 115 bin lira da malzeme ve 

gıda yardımında bulunduk. 2016 yılında da 76 bin liralık bütçeyle amatör kulüplerimizi destek-
lemeye devam edeceğiz.
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BUCA BELEDİYESPOR BAŞARIDAN 
BAŞARIYA KOŞUYOR
Farklı branşlarda 890 lisanslı sporcusu bulunan Buca 
Belediyespor şampiyonluk kürsüsünün abonesi oldu

Kulüp bünyesinde faali-
yet gösteren tenis, yüz-
me, futbol, taekwondo, 

atletizm ve engelli badmin-
ton branşlarında 890 lisanslı 
sporcumuz bulunmaktadır. 
Buca’yı farklı spor dallarıyla 
buluşturan Buca Bele-
diyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün yüzme takı-
mı Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu, tenis ve engelli 
badminton takımları 
Evka-1 Tenis Kulübü, fut-
bol takımı Şirinyer Futbol 
Sahası ve taekwondo 
takımı ise Yıldız Nikah 
Dairesi içindeki salonda 
çalışmalarını sürdürmek-
tedir.
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Sporcularımız kısa süre içinde ulusal ve ulus-
lararası turnuvalarda gösterdikleri başarılarla 
gurur kaynağımız oldu.
Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
başarıları uluslararası turnuvaları da kentimize 
kazandırdı. Bu yıl ilk kez teniste Avrupa’nın 
genç şampiyonlarını Buca’da ağırladık. Ev 
sahipliği yaptığımız 2016 Avrupa Tenis Kış 
Kupası’na 6 ülkeden sporcular katıldı.

Sporcularımız kısa süre içinde ulusal ve ulus-
lararası turnuvalarda gösterdikleri başarılarla 

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
başarıları uluslararası turnuvaları da kentimize 
kazandırdı. Bu yıl ilk kez teniste Avrupa’nın 
genç şampiyonlarını Buca’da ağırladık. Ev 
sahipliği yaptığımız 2016 Avrupa Tenis Kış 
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Festivallerle 
şenlendik

Bucamızın sahip olduğu değerleri ye-
niden canlandırmak, sahip çıkmak ve 
geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz 
festivallerle kentimizde binlerce kişiyi 
ağırladık. Festivallerimizin önemli bir 
bölümü Buca’yı yeniden tarımla buluş-
turmak adına önem kazanıyor.
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Her ne kadar yasal 
düzenlemelerle 
mahalle statü-

süne dönüştürülmüş 
olsa da köy kültürünü 
kaybetmeyen Belenba-
şı, Kaynaklar, Kırıklar, 
Karacaağaç ve Doğan-
cılar Mahalleleri’nde 
yetişen ot ve bitkiler-
den yapılan yemeklerin 
tanıtımı amacıyla dü-
zenlenen “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 
hemşerilerimizi bekli-
yoruz.

BELENBAŞI’NIN KİRAZLARI 
12. KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

NİF DAĞININ LEZZETLİ OTLARI 
BİNLERCE KİŞİYİ BULUŞTURDU
NİF DAĞININ LEZZETLİ OTLARI 

BELENBAŞI YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ 
TANITMA VE KİRAZ FESTİVALİ

Bu yıl 12.sini gerçekleştireceğimiz festival ile bölgedeki Yörük 
Kültürü’nün daha geniş kitlelere tanıtılması ve Belenbaşı Kirazı’nın üreti-
minin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Belenbaşı Muhtarlığımızla birlik-

te düzenlediğimiz festival her yıl Haziran ayında on binlerce İzmirliyi ağırlıyor.

NEŞELİ OTLAR FESTİVALİ
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Renkli ve farklı kişilik-
leriyle bilinen Roman 
kültürünü düzenledi-

ğimiz “Roman Şenliği” ile 
yaşatıyoruz. Eğlencenin 

doruğa ulaştığı şenlikler-
de Roman kültü-

rünün önemli 
sanatçıları-

nı ağırlı-
yoruz.

BALKANLARDAN ESEN FESTİVAL 
RÜZGARI BUCA’YI SARIYOR

ROMAN ŞENLİĞİNDE VUR 
PATLASIN ÇAL OYNASIN

BALKAN FESTİVALİ

ROMAN ŞENLİĞİ

Buca’da kültürler arası buluşmanın en renkli anlarına sahne olan Balkan Festivalimizin 
2014 yılında gerçekleştirilen 4.sünde dünyaca ünlü Balkan sanatçı Goran Bregoviç’i on 
binlerce hemşerimizle birlikte ağırladık. Ülkemizde yaşanan acı olaylar nedeniyle 2015 

yılında gerçekleştiremediğimiz festivalde bu yıl yine sürprizlerle hemşerilerimizle buluşacağız.
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RENKLERİN RESİTALİ 
BU FESTİVALDE

MAVİ GÖKYÜZÜ 
UÇURTMALARLA ŞENLENDİ

RENKLERİN FESTİVALİ

İlkini geçtiğimiz 
yıl gerçekleştir-
diğimiz “Renk-

lerin Festivali”nde 
binlerce İzmirli ile 
Gölet’te buluştuk. 
Unutulmaz anlara 
sahne olan festi-
valde aynı anda 
havaya atılan on-
larca kilo boya ile 
alan adeta renk-
lerin resitaline ev 
sahipliği yaptı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsa-
mında Gölet’te gerçekleştirdiğimiz “Uçurtma Şenliği”nde 
unutulmaya yüz tutan rengarenk uçurtmaları binlerce çocu-

ğumuzla birlikte gökyüzüyle buluşturuyoruz.
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ANADOLUNUN TÜM 
RENKLERİ BU ŞÖLENDE
ANADOLUNUN TÜM 
RENKLERİ BU ŞÖLENDE

HALK OYUNLARI ŞÖLENİ

İlkini geçen yıl düzenlediğimiz “Halk Oyunları Şöleni”nde belediyemizin 
200’ün üzerindeki halk dansları kursiyeri Anadolu’nun tüm renklerini 
buluşturdukları gecede Bucalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

CUMHURİYETİMİZE SAHİP ÇIKIYOR 
ATAMIZI UNUTMUYORUZ

Göreve geldiğimiz günden itibaren Buca’yı geleceğe hazırlamak için göstermiş 
olduğumuz olağanüstü çabayla projelerimizi hayata geçirirken, bize bu toprakları 
vatan yapanları da unutmadık. Işığı yolumuzu aydınlatan Büyük Önder Musta-

fa Kemal Atatürk ve onunla birlikte destan yazan atalarımızı Ulusal Bayramlarımızda 
Buca’da on binlerle andık. 10 Kasım 2015 tarihinde mapping yöntemiyle gerçekleştirdi-
ğimiz anma töreninde Büyük Önder Atatürk Bucalılara seslendi.
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Alın terlerini 
bileklerinin gücüne 

katan bu büyük 
aileyle birlikte 

Buca’ya 
hizmet ediyoruz
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