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E�ltlm Sem!n•r P.aneilor Yerel yGnatim tıl%metlerl, lnovaşycn 5393 :ııı.yırı Belediyeler Buca hatkı Bakanlı�ıa, Buca Kamu sel<törO 
Vb, ve sosyıııl girişimein� alanında fçvc K.ıınııtıtıKııp:ııaı� Belediynl l'ııtmot içi eoıtım 

dq peyde$1aı tarafından Buca Sdedlyul birlmkı,j 
d0ı1ını.nen urnlneı1et, eOitiml&ı", _.,,.., 
pan•llarvtıtopıantılar. çaıışm.eıııır. O.tel seklOf 
:sorgu.,. yarıljtnaıar ve b�i t-§ltirn�l'Mlieıl'I 
otgani:.Uyonları takip etmek. 

e�ve 
Buce, Btri.ctiyesl'nin Ost y6netimlrıl danışmanıoc 
ve ilgrn binmlerlnl bitgltendimıek W: fi,maıarı 
ka'hhmlaıı konuwnd• goroldi 

, .....,g;so§""'-tı, 

Oıt yonetlmk'ı gorevletıdlrmul irt 
gw� bu organauyonlara
Medr/& adına ltatılmak. 

Buca Be!ediyesl Hi2;m� Buce llçoslndn toplumsal sorunlal'II 5)93 �ı Belcdiydcr Buce halkı Bakanlıldfıf Buca 
Alanfarı ile l'9lü Ulusal yenilikçi ç,czOmfN Oretmek için tOrn Kıuıı.aıı.ı Kapwrundıı Belediyesi 
Pro;&ter Heıırtaımk �uıkolek'ltffıkirl«f Bucabeledfyesl 

topl:aınak, onoetikıendirmek ve pfflOll�leri 

kurum için kurum dışı 
kôot'Clirıasycnu stı.§lamak, getek!i Kamu kurumları 
durunılaırda �glli STK'lan 
biJgnendinnek ve p('Ojolend\nnet.. SMlto-l)lum 

ı.;ı.ı,uıuşlan 
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Buca Kent 
Konıoyt 
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Paydaşıer tanıfında!l At-Ge MQdllrlO� 
i:stonan ?ıaş\ı\Wu fomıllM'I 

Proje OnCi'i Formu Ar-Ge M�dMO�O 

Ulusal Proje�• 
lnc;:eı.me ı:ormu 

HiZ:METiN SUNUM SURECiNDE 
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�MOdOr Bct�ıyo Bakı:ınhkle,r Stkln11!')in 3•5GON 
·Ptoje ıo,ı.ımlı.ıs.ı nitell�nt, 
p,,,onel V'oiüik Maktwnı ve İ$biı'Ukla"ive 
"'Proje k00Rfınat6ftl 8&911 Kurum ve o,t,lı;!tlwınrı 

Kuruıu,ırır sayısını ba�lı 
olar»; azami 30 

Onivet$1te• gOn 
TOalTAK 
KOSGEB 
lzmit 8QyOkş�hir 
Belediyesi 
ltmlr Kafıunma 
AJans:ı 

TOrıtıy. lı Kunımu 

EnstitO!or 
Bı.ıca Kent Konseyi 
SMIToptı.ım 
Kun.ıkı$1An 

•M0d0r Beıl&dlye 8aKDnhk1ır Proto niteli�ine, 30 
•Projt!I sorumlusu işblı11kt♦r ve 
pe,,onel \la.JikMabımv. ortaklıkların 
--Pro;e koordina�rO B�ıKun.ımve nyısın.� 

Kurulu titr olarak azıııml JO 
gon 

Orwersit.ı-
roarrAK 
KCSGEB 
b::mir e QyOkŞ.ı,hlr 
Bdodiyesl 
fzmtı Kalkınma 
Ajanşı 

TDtld)ıo ı, Kurumu 

1:rıstilOl•r 
B1Jca Kent Korı-seyl 
SMITopluffl 
Kıxuluşlan 

r 

Filiz itMAci
Araştırma eliş (J Müdür V.
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,o Elektronik ol.ırak 
sunvtabltlr 



Buca Btlediytıl Hiımet Ulu�3feruı maN �esttk .S�3 sı:ı.yıb Bdcdiyela Bucaıtınncı Babnlıklac Buca Oanışmanlık Proje Onerl Formu A!-Oe � •Muc!Or Beledlye Bakanlılr.tar Proje nıtel)§loe. 30 10 Elektronik ol:ırak: 
Alillnları ile ltglll programlarına yOnelik pro{e teklif Kbıı:ıınt.1Kıı.pı1C11Wtdo Sele-diyesi Ffrmaları ·Proje sonımlusu işbirHklerl >ıe ı..unulabilir 
Ukııt:ırarıı,ı Mail OM.tek ça§cıtennı ve proje ortakhl. Bu<:abeitıdi)'ffl Uluslanar.ası Proje Ça§n ...-,oneı Vetilüt Makamı � orla.klıı<Jaıın 
ProgramWınctaı, fırutlaıını dQ?end olarıık takip - lnce&eme:Fomıu •Proje koordirı:ııt6tQ 8•gtı�nımve sııyısıoa bagtı 
Ysr�ak0z:t<•Pro;. ııtmcık,-ollgliSTK.ı..n KurukıJ!ar olarak azamt 30 
Hazwlamak bir9lrendlrrne"-. Kamu Kln'Umlnrı 

1 
Or.iversiteler 

gOn 

SMI ı.pıum TOBITAK 
k\JJ\Jl,JŞlan KOSGEB 

� 
l,,nirBO)'Ol<t"'"• 

Meslek Jo.ltı,lı.ıt,kın/ eeıectfyesi 3 ı;; fedrM)'Ol\torJ l:z:mlf kalklNN 
� -- ,AJensı 

Ô2:elıeıkt0r l:.n$titQler 
SMIToplum 

Ulu$lt,t8tası ı<;ı.ıutlJWlıarı 
Proje octaklıırı / AwupaSitigiM 
ı.-.- K1.m,ıtı,,1arı 

(UNOP,UNCR,ILO 
vb.) 



Uktsal veUkı"aransı �in wıısaı v, utusıa,arası S393 •>ılı BckdiydO" euea halkı Bakarıhkbr Suca ı<a-- � Oneri Fcrrrw N-Go MOdOrtCgO -- -•;y. 8.ıkanltidar Proje nteli§lntı, 30 10 Elektronlkot:anık 
Platlo,m""' � plalfonnlara �nl �ıam:ık """""""-- a.ı.c,;y..ı tv-Ge8irin'ıkıti •Proje $0NmlUW ;ş!>k\-V< $Unu\abiif 
Fnattarını Taldp Etmek ve ım.)Çlı program olutfumı.ak. Buca Beledlynl Ulu$al va Ulusla.raras ı -- VaJllikMakamı ve ortaklıktann 
Boce Behtı,iyesi'nlrı 8eltdi)'flnfn 0:y,lik sar�.nce ihtiyaç perşonel�rl �111$m:ııntık Proje ca.on lr.�reme •PrGJ• koordinette>rO Oa\111 Kunım ve şayışm.ı bıa�lı 
Kurumsal ôyeliktorl ıhıyıı!açak bUgllendlnne ve Firmaları Formu Kuruluşltır clprek; �mi 30 
O�fwnoktı.lıg;ııı..,_ıııı; y�nkmdinne htcmetıettni vo/Veya Kamu kımımfarı gln 
Çılı,maıanY- Wflmesini �oıomak 'lı'e planlama Onıı.wslteie< 

çaııımalarıN k00tdinc etmek. SMltoplı,nı T081TAJ< 
ıwrıAuş:lıın KOSGES 

lzmir 80ytlk$ehk 

re 
Mot1-kw'ukıflarw' Sektdlye$1 

• 
i 

...... ,..,.. lvnlr Kalonma 
- Ajansı 

Otel soktGr Enstitoııe, 
SMI Toplum 
Kwn.ıh.ışlatl 
Avnıpa BlfliOINt 
KUnılU$farı 
(UNDP,UNCR,llO, 
REC, TTGV v'O.) 

Kamu Htımetıarl ve Yorar ust yönetim vıeı At-Ge S393 ıuıyıb Bdodiyı:l,ı;:ı- Bue:e.r..llcı Btkanlıkbr Suca Kamu Sektı6r0 Proje Oneri Formu Aı-Go MOdQrlO§O •Moı:tor Beılodlyt: Bakanhldar Proje nltıılf01ne, !O 10 Etektton.lk oterak 
Yon•timıer Ateıııntta, MOı10rl010'nden g6t0ş aım.ırak Knnunı: Kop,ottWıda Sol•dlyesl Ar•Ge Siriml•ri •Proje sorumlusu işbiflikleri ve sunuıatılH, 
oa� 0.-rıekterl btledİYi'I hll:met!•rWn başamını 8ucı bel�iyHI personel VıııllHk Makamı ve ortaklıkların 
AraŞtırrnak, Gai'şmdtft aıttıraesıt. $Creçleri 6ko oolmk w ,,.,. ....... ÔZ:$ Seldoı Ar •Proje koordınetorO eaoıı Kurum ve $aY1$ın.:lb&Qtı 
Teklp Etmek. Yapden verlmli lalocak. avca Be-ıeıiyosl Ge8itlmloı1 ııun,- olırak. a.ami30 
Araş.tırmalan sınır1afı içinde yıı1ayan Kımu kurumlar• gon 

:e 
OeOetler.dirmek, Yenilikçi votandaşların m.mrıuniyetlnl Danışmanlık Avrupe bJrH11 ve 

s :;; 
Hlzmıet Uy9ul.1malarından arttırıc:at. )(.atma d•�eti yo�sek SiVii topium Firmaları BM NOfus Fonu 

:§ 
8ı.tea �fytııino ı<aınuı kotWlın ı.eçrnelc. utnıe.Nı k ekiplotl kı.wutl..4lw1 (UNFPA) 
oeg.,saıııa�oı..ı.ı. kurm.ık. p,otılemıeıtrı ç&QmQrıe 
Projelendi<md< odaklı ve )'&nlllkçi tlldrfetle ...... .....,_ Ul\lslarara� 

Çllt$mal<. Tedru)'Onl•rt Çılışma ôrgOtO 
konfodenısyonlo.r (ILO) 

ôzel seklor 

Gonocıo Katt�m Pfatfonnu Sos�al girş.lmcilil< ı§ı olu:5,turmak Sl9) Myılı Bc?cdiycleı Soee halkı lçlşt&ri Suca Proje ônerl F(lrmu At-0-e MOdUt10§0 "MOCSOr Beledlyo UnlversitelM PJcjenıttl)Oiı'lo, 30 10 E\ektrOf'tll(ol.wak 
Oluşturm:tl.k ve, GOnOIIC ve yerel yöneırmıero ııklif katılım 'Ku:ıı'1ftt.ıl<ap,ıaınındtı 8ı:ıkanlıj;lt Betediyesı ·Proje sorumlusu işbirlikleri "t! sunulaf>lllr 
Ka!ıltm Plııtt'oonuna Gel-en se�lam.aX. euca Bel•diyesl Uh.ısaı Profıt Çı�rı porson�J EnstitOI� ortakhk!atn 
/y; Fi.,ıe,ı Ptofelendi""°"- lnovatil proje ffldtl.rmin persoo«ı«i lrıcel•me Formu -Proje l<Ootdlnat6t0 sayıstna �lı 
Uygun Uhnbraro.ıı goli$tİ'i(me$! "° deıtefdenrnesi. ......... - olarak azan'lf 30 
Forıl&ı1a �eştlrmel< Buca halk1, Sivit Toptum Kamu kurumlan g0n 

Kı.ruluş[Jırı, l<;ımu kurum ve Slvil Top,lum 

� 
kuruluşJım, o::eı s elı.10r paydıııJl.ırı Sivittoplurn Kui'Ulı.ıtları 

6 Ue gfflOl�Ok esasınıı: d.ayalı kuruhıştarı 

1 yapılffl3Sı u�lan.c=ak Şl::ıiı1iklerinl vatıındaşlaı 
olu- --· 

f�lat/ 
kOl'ıf.:klrasyonlar 

Ô:.ukldr 

Buca ilçesinde Ekoslstamin SOrdOtOltbilir Kalkınma Ameç1afl Sl93 �\ı Bclcxl.iydı:r Buca hatkı Bakanlıkla, Buca Kamu SeKtoru Proje Orıeıl F(lrmu- /J/-Gt MQdQr/o�o ....,OdOr Belediye Baktınlıl<laır Proje rıiteliöine, 30 10 eıal<tronlk; olarak 
Koıunme,sı.. Girılmdl\k d�Mtusunda; çevre ile ilgill ı.ı!Utal �umıKo� Beıe<llyesi Ar-Gc:ı Birimı.tı ·Proje, sorumh.ısu �bltllldorivt surwlabiii, 
Ekosisterıwun v. uivılanm de5t.elı: pıograrnhırına a«a belediye5i Uluı.at ve l.Nınfatacası - Vıaılk�ve orteldıld.tın 
otuştu(u!Ma.•ı, Stert• yoneflk pro}& tekit ı;a§rılannı ve - 0:zfll Sek'lof Aı Proje Çe§n lneolomo 6Ptoje koordinatOfO B�ıKı.ın.ımw sayısın• b�, 
upların Deş:teklenmflsi Vfl proje ortaklıJc fırıatıatını dtl:tenQ Ge91rtmleri formu Kuruıu,ıa, elarııı k aıaml 30 
Gelfştiı11meııi Am�h O(erek tal<lp etmek vo katma de§ori Kemu kuruml.tırı gOn 
Proi•ler Oretrtı•k. ol•ral< proj6rer için çevlt�eri Oaruşmenlık Oniversitel,eır 
Gel�- ligiO Blrimle<le )'9pmek / yapılmaSIOI Sil� SMI toplum Flnnaıan TOBITAK 

1
"°""'""""""S>91ama1<. başwn.ılan: n.ızu1amak/ kcordtn4I kuruiu>Jan lzmk8'lym(>oı,İf 

7 
Fa;ıtiyetlt.ırfn. Takibini etmek ve iyi ömek �IJŞt\Jmıak. 8ol6diyesi 
yapmak ve Reporıamak MeıHl«kuruluşkın/ 1:;mlr Kalkınma 

r.dtN�t Afar,$ı 
..., ___ En•-
--... 

;ı 
Kooperatifler 
$1\/II Toplum 
l(ijunıluşlaıı 

1 

pi� Js ·r��i
I ,ı,_,r \ 
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Remi iç ve Dış Yazışmaları Bligl ve belge ahşııorl;inin etkin, 
Gerçekleştirmek hızlı, gO'Vtınli bir biçlmıde 

1 

yOrotO/m�slrıl sa!')layııralc 
GonoılO Katılım Ptatk>mı\ı yazışmalNd.a kıırwnsal kOlttlr ve 
Boktronil\ Blki(cmNrifj �k otuştunnak. 
lncii6mok, Anek Etmek ve 

IRaporlamak 

5393 sayı!ı Bdcdiydcr 
ı<nnunu�dıı 

!Buca Haklı 

IB=Beledıy•sl 

� Buca Kamu Seırtoro iç ve Oı� Yazışma 
1BelediyC"Si Ar-Ge 8irlmlerl Evtııkt.ırı 

lôıel SekWt Az. 
G&Biıimleri 

IOanışmanlık 
Firmaları 

IAr-Ge MOdOrlOCO •MQ(!Or 
•Proje scrt.Jmlusu 
p.......ı 
•Proje koonilnat6t0 

� l sakznlıkıar 

!
Valilik Mak.ernı vcı 
Ba§h Kurı.ım..,. 
_.., 

Oniversiteler 
TÜBITAK 

KOSGE8 
12mi<e0yoıc,enı, 
e.ı..,;y.-.ı 
lzmirt<a\1Unm. 
Ajansı 

lro,kiyelt Kurı.ırnı.ı 

lenotitO!e< 

ıtik 

iç y..zışmat,r 
aynı sı�rı 
ce,ııaptanu. 

lo,;,..,......ıoı 
en�nıaat 
içinde 
cevapl.ınır. 

Sunulmuyor, 

ıe MüdürV. 


