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4 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

a) mar, su ve kanalizasyon, ula m gibi kentsel alt yap ; co rafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre 
sa l ,temizlik ve kat  at k;  zab ta, itfaiye, acil yard m, kurtarma ve ambulans; ehir içi trafik; defin ve 
mezarl klar; a açland rma, park ve ye il alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tan t m, gençlik ve spor 
orta ve yüksek ö renim ö renci yurtlar  (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son f kras , belediyeler, il özel 
idareleri, ba l  kurulu lar  ve bunlar n üyesi olduklar  birlikler ile orta  olduklar  Say tay denetimine 
tabi irketler taraf ndan, orta ve yüksek ö renim ö renci yurtlar  ile Devlete ait her derecedeki okul 
binalar n n yap m, bak m ve onar m  ile tefri inde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yard m, nikâh, meslek 
ve beceri kazand rma; ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi hizmetlerini yapar veya yapt r r. (Mülga son 
cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyük ehir belediyeleri ile 
nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kad nlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundad r. Di er 
belediyeler de mali durumlar  ve hizmet önceliklerini de erlendirerek kad nlar ve çocuklar için 
konukevleri açabilirler. (1) 

b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat  ile bak m ve onar m n  yapabilir veya 
yapt rabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlar n  kar layabilir; sa l kla ilgili her türlü tesisi 
açabilir ve i letebilir; mabetlerin yap m , bak m , onar m n  yapabilir; kültür ve tabiat varl klar  ile tarihî 
dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem ta yan mekânlar n ve i levlerinin korunmas n  sa layabilir; bu 
amaçla bak m ve onar m n  yapabilir, korunmas  mümkün olmayanlar  asl na uygun olarak yeniden in a 
edebilir. (De i ik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerekti inde, sporu te vik etmek amac yla 
gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yard m yapar ve gerekli deste i 
sa lar, her türlü amatör spor kar la malar  düzenler, yurt içi ve yurt d  müsabakalarda üstün ba ar  
gösteren veya derece alan ö rencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi 
karar yla ödül verebilir. G da bankac l  yapabilir. (3)

(Ek f kra: 12/11/2012-6360/17 md.; De i ik: 12/7/2013-6495/100 md.) Belediyelerin birinci f kran n (b) 
bendi uyar nca, sporu te vik etmek amac yla yapacaklar  nakdi yard m, bir önceki y l genel bütçe vergi 
gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktar n; büyük ehir belediyeleri için binde yedisini, di er 
belediyeler için binde on ikisini geçemez. ( ptal f kra: Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 
2005/95, K. 2007/5 say l  Karar  ile. )

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik s ras , belediyenin malî durumu ve hizmetin ivedili i dikkate 
al narak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatanda lara en yak n yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 
sunumunda engelli, ya l , dü kün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulan r. (4)

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alan  belediye s n rlar n  kapsar.

–––––––––––––––––––––

(1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 say l  Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan , “gençlik ve spor” 
ibaresinden sonra gelmek üzere, “orta ve yüksek ö renim ö renci yurtlar  (Bu Kanunun 75 inci 
maddesinin son f kras , belediyeler, il özel idareleri, ba l  kurulu lar  ve bunlar n üyesi olduklar  
birlikler ile orta  olduklar  Say tay denetimine tabi irketler taraf ndan, orta ve yüksek ö renim 
ö renci yurtlar  ile Devlete ait her derecedeki okul binalar n n yap m, bak m ve onar m  ile tefri inde 
uygulanmaz.)” ibaresi eklenmi tir.

(2) Bu maddenin birinci f kras n n (b) bendinde yer alan "Okul öncesi e itim kurumlar  açabilir;..." 
ifadesi Anayasa Mahkemesi’nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 say l  Karar  ile iptal 
edilmi tir.
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(3)12/11/2012 tarihli ve 6360 say l  Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan 
“sa l kla ilgili her türlü tesisi açabilir ve i letebilir;” ibaresinden sonra gelmek üzere “mabetlerin 
yap m , bak m , onar m n  yapabilir;”ibaresi eklenmi tir.

(4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say l  Kanunun 1 inci maddesiyle, bu f krada yer alan “özürlü” ibaresi 
“engelli” eklinde de i tirilmi tir.

Belediye meclisinin karar  ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 say l  Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri sakl d r.

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazlar  unlard r:

a) Belde sakinlerinin mahallî mü terek nitelikteki ihtiyaçlar n  kar lamak amac yla her türlü faaliyet ve 
giri imde bulunmak.

b) Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar  koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar  vermek.

c) Gerçek ve tüzel ki ilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat  vermek.

d) Özel kanunlar  gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk  ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk 
ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al 
gaz, su, at k su ve hizmet kar l  alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak.

e) Müktesep haklar sakl  kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur 
suyunun uzakla t r lmas n  sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, i letmek ve 
i lettirmek; kaynak sular n  i letmek veya i lettirmek. 

f) Toplu ta ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ula m araçlar , tünel, rayl  sistem dâhil her türlü 
toplu ta ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, i letmek ve i lettirmek.

g) Kat  at klar n toplanmas , ta nmas , ayr t r lmas , geri kazan m , ortadan kald r lmas  ve depolanmas  
ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak.

h) Mahallî mü terek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan 
s n rlar  içerisinde ta nmaz almak, kamula t rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 
etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl  aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, ba  kabul etmek.

j) Toptanc  ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan , mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman  
ve iskele kurmak, kurdurmak, i letmek, i lettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel ki ilerce aç lmas na 
izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar d nda kalan dava konusu uyu mazl klar n anla mayla tasfiyesine karar 
vermek. 

l) Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geli tirilmesi ve kay t alt na al nmas  amac yla izinsiz sat  yapan 
seyyar sat c lar  faaliyetten men etmek, izinsiz sat  yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi 
sonucu, cezas  ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas  
ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d  mallar  yoksullara vermek.

n) Reklam panolar  ve tan t c  tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayris hhî i yerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er i yerlerini kentin 
belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra  ve moloz döküm alanlar n ; s v la t r lm  petrol gaz  (LPG) 
depolama sahalar n ; in aat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar  ve sat  yerlerini 
belirlemek; bu alan ve yerler ile ta malarda çevre kirlili i olu mamas  için gereken tedbirleri almak.

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde i letilen her türlü servis ve toplu ta ma araçlar  ile taksi
say lar n , bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n  belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, 
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve i letmek, i lettirmek 
veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün i leri 
yürütmek.
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r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan s n rlar  içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 
say l  Elektronik Haberle me Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 say l  Ula t rma, Denizcilik ve 
Haberle me Bakanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili di er 
mevzuata göre kurulu  izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberle me istasyonlar na kent ve 
yap  esteti i ile elektronik haberle me hizmetinin gerekleri dikkate al narak ücret kar l nda yer seçim 
belgesi vermek, 

(Ek f kra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi kar l nda al nacak 
ücret Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakanl nca belirlenir. Ücreti yat r lmas na ra men yirmi 
gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmi  say l r. Büyük ehir s n rlar  içerisinde yer seçim 
belgesi vermeye ve ücretini almaya büyük ehir belediyeleri yetkilidir. 

(l) bendinde belirtilen gayris hhî müesseselerden birinci s n f olanlar n ruhsatland r lmas  ve 
denetlenmesi, büyük ehir ve il merkez belediyeleri d ndaki yerlerde il özel idaresi taraf ndan yap l r.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Dan tay n görü ü ve çi leri Bakanl n n 
karar yla süresi k rkdokuz y l  geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu ta ma hizmetlerini 
imtiyaz veya tekel olu turmayacak ekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebilece i gibi toplu ta ma 
hatlar n  kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet sat n alma yoluyla yerine getirebilir.

l s n rlar  içinde büyük ehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan s n rlar  içinde il belediyeleri ile 
nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis karar yla; turizm, sa l k, sanayi ve ticaret yat r mlar n n ve 
e itim kurumlar n n su, termal su, kanalizasyon, do al gaz, yol ve ayd nlatma gibi alt yap  çal malar n  
faiz almaks z n on y la kadar geri ödemeli veya ücretsiz

olarak yapabilir veya yapt rabilir, bunun kar l nda yap lan tesislere ortak olabilir; sa l k, e itim, sosyal 
hizmet ve turizmi geli tirecek projelere çi leri Bakanl n n onay  ile ücretsiz veya dü ük bir bedelle 
amac  d nda kullan lmamak kayd yla ta nmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) 
Belediye ve ba l  idareler, meclis karar yla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve 
kullanma suyu verebilirler. (1) 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görü  ve dü üncelerini tespit etmek amac yla 
kamuoyu yoklamas  ve ara t rmas  yapabilir.

Belediye mallar na kar  suç i leyenler Devlet mal na kar  suç i lemi  say l r. 2886 say l  Devlet hale 
Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye ta nmazlar  hakk nda da uygulan r.

Belediyenin proje kar l  borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, artl  ba lar ve kamu hizmetlerinde 
fiilen kullan lan mallar  ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 
(Ek f kra: 10/9/2014 - 6552/121 md.) cra dairesince haciz karar  al nmadan önce belediyeden borca 
yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz i lemi sadece gösterilen bu mal üzerine 
uygulan r. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yap lacak haciz i lemi, alacak 
miktar n  a acak veya kamu hizmetini aksatacak ekilde yap lamaz.

5 Te kilat Yap s

Organizasyon yap s nda rapor döneminde yap lan de i iklikler;

10 Nisan 2014 tarih ve 28968 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan “Belediye ve Ba l  Kurulu lar  ile 
Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na dair yönetmelikte de i iklik yap lmas na 
ili kin yönetmeli e” göre Buca Belediyesi C 16 Grubunda yer almakta olup, bu gruptaki Norm Kadro 
standartlar  cetveline göre te kilat yap s  olu turulmu tur.

Buca Belediyesinin organizasyon yap s nda “Belediye ve Ba l  Kurulu lar  ile Mahalli dare Birlikleri 
Norm Kadro lke ve Standartlar na dair yönetmelikte de i iklik yap lmas na ili kin yönetmeli e” uygun 
olarak Ba kana ba l  6 Ba kan Yard mc s , 34 Müdürlük ve bir uzmanl kla hizmetlerini yürütmektedir.

03.09.2014 tarih ve 2014/129 say l  Belediye Meclis Karar  ile Spor leri, Kütüphane, Kad n ve Aile 
Hizmetleri, Tar msal Hizmetler, letme ve tirakler, Kentsel Tasar m, Tesisler Müdürlükleri kurulmu  
olup gerekli personel atamalar  yap ld ktan sonra faaliyetlerine ba layacakt r. Özel Kalem Müdürlü ü ve 
Tefti  Kurulu Müdürlükleri do rudan Ba kana ba l  birimlerdir.
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6 Fiziki  Yap

a) Belediyemize Ait Gayrimenkuller 

Belediyemiz, ilçe halk na a a da belirtilen yerlerdeki hizmet binalar m z, kültür ve sosyal 
amaçl  tesisler ile kurs merkezleri ile hizmet vermeye devam etmektedir.. 

ADI ADET AÇIKLAMA

H ZMET B NASI 6 Belediye Hizmet Binas

Kad n Aktivite Merkezi 

S nma Evi 

Kültür Merkezi 

Kre  Binas

Kültür ve Sosyal ler Müd. 
SOSYAL TES SLER 9 Tenis Kulubü 

irinyer Kafeterya ve Çay Bahçesi 

Migros Ma aza Yeri

Akaryak t stasyonlar  3 Adet 

Ufuk Dü ün Salonu 

Gölet 

Belediye Hizmet Binas  ve Kapal  Yar  Olimpik Yüzme Havuzu 

LOJMAN 11 Belediyemize ait 4 lojmanla birlikte , Kaynaklar Belediyesinden 
Belediyemize geçen 5 Lojman ve 2014 y l nda Kat kar l  
Belediyemize geçen 2 adet ta nmaz 

ARSA 1150 Hisseli+Müstakil 

Ta nmazlar n edinilmesi ve kullan lmas  hususunda izlenilen politikalar;

Belediyemize ait ta nmazlar Emlak ve stimlak Müdürlü ü’nce yol, ye il alan, otopark vb. kamu 

hizmetlerine ayr lan yerlerin istimlak i lemi neticesinde ve 3194 say l  yasan n 16. ve 18. Madde 

uygulamalar  neticesinde edinilmektedir. Söz konusu ta nmazlardan kamu hizmetlerine ayr lanlar ilgili 

müdürlüklere bildirilmektedir. 3194 say l  yasan n 16. ve 18. maddesine göre olu an hisseli ta nmazlar 

di er hissedarlara sat lmaktad r. Müstakil ta nmazlar ihale yolu ile sat lmakta ya da trampa i lemlerinde 

kullan lmaktad r.

b) Parklar 

Buca lçesinde, Belediyemiz taraf ndan bak m ve onar m hizmetleri verilen 243 adet park  
bulunmaktad r. Ortalama park büyüklü ü 1000 m2 olup, en küçük park 50 m2 ve en büyük park olan 
izkent ve ça da  mahallesinde bulunan yedigöller park  93.700 m2 büyüklü ündedir. Buca ilçesinde ki i
ba na dü en ye il alan miktar  m2 dir. 

6

2.58



c) Araç ve  Makineleri

NO ARAC T P  SAYI 

1 ARAZÖZ 6 
2 BOM 3 
3 DAMPERL  KAMYON 17 

4  MAK NASI 13 

5 KAMYONET 39 

6 AKARYAKIT TANKER  2 
7 M N BÜS 7 
8 OTOBÜS 6 
9 OTOMOB L 30 
10 TRAKTÖR 3 

TOPLAM 126 

d) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar m z 

darenin Bili im Sistemi ve Bili im Sisteminin Faaliyetlere Katk s

Kurumumuz bili im teknolojileri alan nda vermi  oldu u hizmetlerde vatanda lar m za, çal anlar m za 
ve birlikte çal m  oldu umuz di er kamu kurumlar na belli kalite ve standartlarda, h zl  bir kamu 
hizmeti sunmay  hedeflemi tir.

Belediyemiz birimlerinin h zl  ve etkin bir ekilde i leyi inin sa lanmas , dü ük maliyet ile yüksek verim 
al nmas , ki ilere güncel verilere dayal  destek alt yap s n n kurulmas  ve kurumlar aras  ileti im ve etkin 
bilgi payla m n  gerçekle tirmek amaçlar  do rultusunda Bilgi Teknolojileri alan ndaki yaz l msal ve 
donan msal çal malar Bilgi lem Müdürlü ümüz taraf ndan yürütülmektedir.

Belediyemiz s n rlar  içinde ya ayan ve kurum olarak vermi  oldu umuz hizmetlerden faydalanan 
mükelleflerin ve her türlü ta nmaz n sözel kay tlar  kurumumuza ait veritaban nda tutulmakta, bu 
kay tlarla ilgili i lemler birçok yaz l m modülünden olu an ve müdürlüklerimiz taraf ndan kullan lan 
otomasyon sistemi ile daha h zl  ve verimli bir ekilde takip edilmektedir. Sistemimizde bulunan Active 
Directory (aktif dizin) yap s  ile kullan c  hesaplar , istemciler, sunucular ve uygulamalar tek bir 
noktadan yönetilebilmektedir. Sistemin güvenli i yaz l msal olarak antivirüs programlar , donan msal 
olarak da Güvenlik Duvar  ve Atak Engelleme Sistemleri ile sa lanmaktad r.

E-belediye hizmetleri ve kurumumuza ait güncel bilgiler Buca Belediyesi resmi internet sitesi                   
( http://www.buca.bel.tr ) üzerinden yay nlanmaktad r. Web sitemiz kurumsal kimli e uygun, modern, 
estetik ve kullan c  dostu olacak ekilde tasarlanm t r. Responsive (mobil cihazlarla uyumlu) tasar m ile 
vatanda lara hizmet vermekte olan sitemiz, bu tasar m ile tüm tabletler ve ak ll  telefonlarda uyumlu 
ekilde görüntülenebilmektedir. nternet sitemizde idare birimlerinin faaliyetleri, planlar , projeleri, 

hizmet üretim verileri ve gündeme ili kin bilgi, doküman, görsel ve haberler sistemli bir ekilde 
derlenerek yay nlanmakta, yönetilmekte, kontrol edilmekte ve güncellenmektedir.

Bilgi lem Müdürlü ü taraf ndan kurum içi bilgi ak  ve geli en teknoloji takip edilmekte, çal malar 
bilgi teknolojilerindeki yenilikler göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

 
 

7



Kar la lan Sorunlar 
 

e-Devlet Uygulamalar  ve Bilgi Payla m  
 

 

 

https://www.turkiye.gov.tr/buca-
belediyesi
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birlikte çal abilirlik esaslar  

 
 
Fiziki Kaynaklar n Elde Edilmesi ve Kullan m  Hususunda zlenen Politikalar 
 

Donan m ve Sistem Envanteri 
 

DONANIM ENVANTER  
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Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)

Belediye Yönetim Bilgi Sistemi 
kurumun daha etkin, verimli ve disiplinli 
çal mas n , hizmetlerin vatanda a daha 
h zl  ve kolay ula t r lmas n  sa lamak 
amac  ile tasarlanm  olup, bu sistem 
geli en, sürdürülebilir, entegrasyona aç k 
yap dad r. Belediyenin ihtiyac  olan tüm 
uygulamalar  içerisinde bar nd ran 
Yönetim Bilgi Sistemi, E-belediye 
uygulamalar  ile vatanda a birçok 
noktadan hizmet sunabilen bir içeriktedir. 
Müdürlükler aras  entegrasyon, etkin ve 
h zl  destek hizmeti sunmay  
sa lamaktad r. Web servisleri arac l  ile her türlü sistem ile entegre olabilen, geli tirilebilir ve 
ölçeklenebilir bir sistemdir.  

Büyük ehir Belediyesi ile yap lan protokol kapsam nda 2015 y l nda Yönetim Bilgi Sistemi ve e-
Belediye hizmetimiz yenilenmi tir. Kurumumuz veritaban  versiyonu ve lisanslar  güncellenmi tir. 
Müdürlüklerimizden gelen talepler ve kanunlar do rultusunda YBS otomasyonu güncellenme çal malar  
devam etmektedir. Ayr ca web tabanl  sisteme geçi  çal malar  ba lam  olup, kullan lmakta olan 
modüller web tabanl  sisteme aktar lmakta ve test edilerek kullan ma geçilmektedir. 

YBS – KURUMDA KULLANILAN MODÜLLER 
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Ça r  Merkezi

Vatanda lar m z belediye ile ilgili pek çok i lemi, belediyeye gelmeden 0 (232) 999 28 22 

numaral  telefonu arayarak da gerçekle tirebilmektedir. Belediyenin görev ve yetki alan na giren her 

konudaki istek ve ikâyetlerini de, yine bu telefonla Buca Belediye Ba kanl  Ça r  Merkezi'ni arayarak 

iletebilmektedirler. Vatanda larla yap lan tüm görü melerin, hizmet kalite standartlar  ve ileti im 

güvenli i nedeniyle kay t alt na al nd  Ça r  Merkezi'nce, her i lem mutlaka sonuçland r lmakta, 

süreçler ve sonuçlar hakk nda ilgili vatanda  geri aranarak bilgilendirilmektedir.

7 nsan Kaynaklar

Buca Belediyesi 231’i memur, 280’i i çi, 961’i hizmet al m , 8 sözle meli personel ve 1 
vekil memur olmak üzere toplam 1481 personelle hizmetlerini sürdürmektedir. Personel 
da l m na bak ld nda en yüksek pay  yakla k  %64.90 ile hizmet al m  suretiyle sürdürülen 
faaliyetlerde çal an personel almaktad r. 

 

Buca Belediyesi Personel Da l m   

 

Hizmet al m  yoluyla çal an personel d nda %.53.33 ile en yüksek pay  sürekli 
i çiler, %44 ile memurlar, %0.95 ile geçici i çiler, %1.52 ile sözle meli personel, ve yine %0.20 
ile vekil memur almaktad r. 
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Buca  Belediyesi  Organizasyon  Analizi  

 

En büyük paya sahip sürekli i çilerin e itim durumuna bak ld nda 
5.35’nin 2 y ll k yüksek okul, % 4.65 

dört y ll k üniversite  mezunu oldu u görülmektedir..

Buca  Belediyesi  çi   Personel   E itim Durumu   Analizi   

Belediyemiz personel da l m  içerisinde 2. S rada bulunan memur personelin  e itim 
durumuna bak ld nda en büyük pay  %42.67 ile 4 y ll k üniversite mezunlar  olu turmaktad r. 
S ras yla lise mezunu y ll k yüksek okul % 23.70, ortaokul  mezunu 
%0.86 olmak üzere memur personel e itim durumu a a daki gibidir. 
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Buca  Belediyesi  Memur  Personel   E itim Durumu   Analizi 

 

                 .Buca  Belediyesi  Memurlar n S n flar na Göre Da l m   

SN Müdürlü ü Ad G H THS SHS AHS YHS Tplm SN Müdürlü ü Ad G H THS SHS AHS YHS Tplm 

1 Özel Kalem 
Müdürlü ü 7 3 10 18 Emlak stimlak 

Müdürlü ü 2 2 4

2 Mali Hizmetler 
Müdürlü ü 30 1 31 19 Park Bahçeler 

Müdürlü ü 1 6 7

3 nsan Kaynaklar  ve 
E itim Müdürlü ü 9 2 11 20 Sosyal Yard m 

Müdürlü ü 3 1 1 5

4 Tefti  Kurulu 
Müdürlü ü 2 2 21 Yap  Kontrol 

Müdürlü ü 5 4 9

5 Bilgi lem Müdürlü ü 1 2 3 22 Etüt Proje 
Müdürlü ü 4 1 5

6 Hukuk leri 
Müdürlü ü 2 5 7 23 Strateji Geli tirme 

Müdürlü ü 2 1 3

7 Zab ta Müdürlü ü 43 43 24 Plan ve Proje 
Müdürlü ü 2 7 9

8 Fen leri Müdürlü ü 2 6 8 25 Ruhsat ve Denetim 
Müdürlü ü 3 1 1 5

9 mar ve ehircilik Md. 1 13 14 26 Sa l k leri 
Müdürlü ü 5 5

10 Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlü ü 3 2 5 27 Veteriner leri 

Müdürlü ü 4 2 6

11 Bas n Yay n ve Halkla 
li kiler Md. - 28 Tesisler Müdürlü ü 1 1

12 Yaz  leri Müdürlü ü 7 3 10 29 letme Ve tirakler 
Müdürlü ü 1 1

13 Destek Hizmetleri 
Müdürlü ü 4 4 30 

Kad n ve Aile 
Hizmetleri 
Müdürlü ü

2 1 3

14 Ula m Müdürlü ü 2 2 31 Kentsel Tasar m 
Müdürlü ü 3 3

15 Kültür ve Sosyal leri 
Müdürlü ü 3 3 32 Kütüphane 

Müdürlü ü 2 2

16 letme Müdürlü ü 2 2 33 Muhtarl k leri 
Müdürlü ü

17 Temizlik leri 
Müdürlü ü 1 1 2 34 Spor leri 

Müdürlü ü 2 2

                35 Tar msal Hizmetler 
Müdürlü ü 1 4 5

                TOPLAM 153 60 7 5 7 232 
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Hizmet s n flar  itibariyle memur personelin % 65.95 i Genel dari Hizmetleri, % 25.86’s
Teknik Hizmetler s n f , % 3.01’i Sa l k Hizmetleri s n f , % 2.15’i Avukatl k Hizmetleri s n f  
ve % 3.01’i Yard mc  Hizmetler s n f nda yer almaktad r. 

KADROLU PERSONEL C NS YET DURUMU KADROLU PERSONEL YA  DURUMU

Memur çi Sözle meli Geçici Toplam Memur çi Sözle meli Geçici Toplam 

Erkek 133 226 4 5 368 18-25 ya - - - - -

Kad n 99 49 4 - 152 26-30 ya 4 5 2 1 12 

Toplam 232 275 8 5 520 31-35 ya 10 23 5 2 40 

36-40 ya 24 26 1 2 53 

41 ya  ve 
üzeri 194 221 - - 415 

Toplam 232 275 8 5 520 
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1 -Temel Politika ve Öncelikler
       
 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalk nma Plan , Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan 
onaylanm  ve 06.07.2013 tarih ve 28699 say l  Resmi Gazete de yay nlanm t r. 

Plan n politika ve hedefleri;
Nitelikli nsan, Güçlü Toplum 
Yenilikçi Üretim, stikrarl  Yüksek Büyüme 
Ya anabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre
Kalk nma için Uluslararas  birli i ba l klar ndan olu maktad r.
Belediyemiz görev alan  çerçevesinde haz rlanan Stratejik Plan m z  do rudan ya da dolayl  
olarak destekleyen Onuncu Kalk nma Plan nda yer alan amaç, hedef ve politikalar derlenerek 
a a da sunulmu tur.

2.1.11. stihdam ve Çal ma Hayat

Amaç ve Hedefler
313. Toplumun tüm kesimlerine insana yara r i  f rsatlar n n sunuldu u, i gücünün niteli inin 
yükseltilip etkin kullan ld , toplumsal cinsiyet e itli i ile i  sa l  ve güvenli i artlar n n iyile tirildi i 
ve güvenceli esneklik yakla m n n benimsendi i bir i gücü piyasas n n olu turulmas  temel amaçt r. 
Politikalar 
314. Bölgesel, yerel ve sektör el i gücü dinamikleri dikkate al narak, ba ta kad n ve gençler olmak üzere 
tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânlar  geli tirilmeye devam edilecektir. 
317. Mesleki rehberlik ve dan manl k hizmetleri ba ta olmak üzere aktif i gücü politikalar  etki 
analizlerine dayand r larak yayg nla t r lacakt r. ,
318. gücünün e itim düzeyi yükseltilerek istihdam edilebilirli i art r lacak ve i gücü piyasas n n talep 
etti i becerilerin kazand r lmas  için ya am boyu e itim faaliyetlerine önem verilecektir.

2.2.9. Yat r m Politikalar  

Politikalar 
589. Kamu yat r mlar nda, KÖ  modeliyle yürütülenler dâhil, e itim, sa l k, içme suyu ve kanalizasyon, 
bilim-teknoloji, ula t rma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir. 
596. Kamu yat r m projelerinin planlanmas , uygulanmas , izlenmesi ve de erlendirilmesi süreci 
güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kurulu lar n n kapasiteleri geli tirilecektir.

2.2.15. Tar m ve G da

Politikalar 
770. Tar m ve i lenmi  tar m ürünlerinde güvenilirli in denetimi etkinle tirilecek, risk de erlendirmesine 
dayal  akredite bir kontrol ve denetim sistemi olu turulacakt r. Geneti i de i tirilmi  organizma içerenler 
ba ta olmak üzere ileri teknoloji kullan larak üretilmi  ürünlere yönelik biyogüvenlik kriterleri etkin 
olarak uygulanacakt r

2.3.4. Kentsel Altyap

Amaç ve Hedefler 
976. Nüfusun sa l kl  ve güvenilir içme ve kullanma suyuna eri iminin sa lanmas ; at klar n insan ve çevre 
sa l na etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin ger- çekle tirilmesi; ehirlerimizde arazi kullan m 
kararlar yla uyumlu politikalar yoluyla trafik s k kl n  azaltan, eri ilebilirli i ve yak t verimlili i 
yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ula m altyap s n n olu turulmas  
temel amaçt r.

Politikalar 
982. Kat  at k yönetimi etkinle tirilerek at k azaltma, kaynakta ayr t rma, toplama, ta ma, geri kazan m 
ve bertaraf safhalar  teknik ve mali yönden bir bütün olarak geli tirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal 
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kapasitenin geli tirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönü türülen malzemelerin üretimde kullan lmas  
özendirilecektir. 
983. Kent içi ula mda kurumlar aras  koordinasyon geli tirilecek, daha etkin planlama ve yönetim 
sa lanacak, kent içi ula m altyap s n n di er altyap larla entegrasyonu güçlendirilecektir.
984. Yaya ve bisiklet gibi alternatif ula m türlerine yönelik yat r m ve uygulamalar özendirilecektir.
988. Kentsel altyap  sistemlerinin olu turulmas  ve hizmetlerinin sunumunda vatanda  memnuniyetini, 
kalite ve verimlili i art rmak amac yla bilgi ve ileti im teknolojilerinin kullan m na önem verilecektir

2.3.5. Mahalli dareler

Amaç ve Hedefler 
998. Mahalli idarelerin daha etkin, h zl  ve nitelikli hizmet sunabilen, kat l mc , effaf, çevreye duyarl , 
dezavantajl  kesimlerin ihtiyaçlar n  gözeten ve mali sürdürülebilirli i sa lam  bir yap ya 
kavu turulmas  temel amaçt r. 
999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatanda lara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst 
düzeye ç karmakt r

Politikalar  
1000. Ba ta yeni kurulan büyük ehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çal an personelin 
uzmanla ma düzeyi yükseltilecek, proje haz rlama, finansman, uygulama, izleme ve de erlendirme, mali 
yönetim, kat l mc  yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri art r lacakt r.
1003. Mahalli idarelerin kaynaklar n , kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçlar  çerçevesinde 
stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sa lanacak, temsil ve karar alma süreçlerine kat l m 
mekanizmalar  da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

2.3.7. Çevrenin Korunmas   

Amaç ve Hedefler 
1031. Ekonomik ve sosyal geli me sa lan rken, toplumun çevre duyarl l  ve bilincinin art r lmas , 
bugünün ve gelecek nesillerin k s tl  do al kaynaklardan faydalanmas n  güvence alt na alacak ekilde 
çevrenin korunmas  ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçt r. 

2 -Amaç ve Hedefler
Amaçlar kurulu un ula may  hedefledi i sonuçlar n kavramsal ifadesi olup, kurulu un hizmetlerine ili kin 
politikalar n uygulanmas  ile elde edilecek sonuçlar  ifade etmektedir. 

Hedefler, amaçlar n gerçekle tirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlard r. Hedefler 
ula lmas  öngörülen ç kt  ve sonuçlar n tan mlanm  bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak 
ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olmas  gerekmektedir. Bir 
amac  gerçekle tirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilmektedir. 

Buca Belediyesi 2015-2019 dönemi stratejik plan nda be  ana ba l k alt nda (Kurumsal Yap , Çevre ve 
Toplum Sa l , Sosyal Yard m ve Hizmetler, Kentle me ile Kültürel ve Sosyal Geli im ) 5 stratejik amaç 
ve bu amaçlara ba l  27 stratejik hedef belirlenmi tir. 2016 y l  için a a da belirtilen stratejik amaç ve 
hedeflere ili kin  106 performans hedefi belirlenerek ilerleyen bölümlerde performans hedef ve 
faaliyetlerle ilgili aç klamalara yer verilmi tir.



PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜREC  

ÜST YÖNET M 
HARCAMA 
YETK L LER  

ÖNCEL KL  AMAÇ VE HEDEFLER N BEL RLENMES  

PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER N N BEL RLENMES  

FAAL YETLER N BEL RLENMES  

HARCAMA 
B R MLER  

FAAL YETLERLE DORUDEN L K LEND R LEB LEN MAL YETLER N 
TESP T  

GENEL YÖNET M G DERLER  LE D ER DARELERLE TRANSFER 
ED LECEK KAYNAKLARIN TESP T  

STRATEJ  
GEL T RME 

MÜDÜRLÜ Ü 

KAYNAK HT YACININ KONSOL DE ED LMES  ( FAAL YETLER , GENEL 
YÖNET M G DERLER  VE D ER DARELERE TRANSFER ED LECEK 
KAYNAKLAR ) 

DARE PERFORMANS PROGRAMININ OLU TURULMASI 
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KOD
PERFORMANS 

HEDEF FAAL YETLER

Engell  çocuk oyun 
gruplar n n yenilenmesi

Parklarda engeli çocuklara 
yönelik bilgilendirme 
levhalar n  yerle tirmesi

Parklar n giri  ve 
ç k lar n n engelli 
vatanda lar m z n 
kullam n na ili kin 
çal malar yap lmas

1.1.2
2016 y l  sonuna kadar 2 
adet yürüyü  parkuru 
yap lmas

Yürüyü  parkuru 
yap lmas

1.1.3
Yol yap m ve yenileme 
çal malar  yap lmas Yol yap m faaliyeti

1.1.4
E itim Kurumu tadilat n n 
yap lmas E itim kurumlar  tadilat

1.1.5
2016 y l  içinde   park/ 
ye il alan/çocuk -spor 
oyun alan   yap m .

Park/ ye il alan/çocuk 
oyun  alan  yap m faaliyeti

1.1.6

2016 y l  sonuna kadar 
belediyeye ait binalar n , 
k rm z  bayrak  
standartlar na getirilmesi

Binalar n engellilere 
uygun hale getirilmesi

Semt Evi yap m

Y llanm  P rlanta Merkezi

Y ld z Kültür Merkezi
Buca Kültür ve An  Evi

1.2.1

2016 y l  içerisinde yap  
ruhsat taleplerinin 30 gün 
içerisinde yerine 
getirilmesi

Yap  ruhsat taleplerinin 
yerine getirilmesi faaliyeti

1.2.2

2016 y l  içerisinde imar 
durum taleplerinin 3 gün 
içerisinde yerine 
getirilmesinin sa lanmas

mar durum taleplerini 
yerine getirmek için 
say sal ortamda ada 
çal mas n n yap lmas

1.2.3

2016 y l  içersinde online 
imar durum belgesi 
verilmesi için alt yap n n 
kurulmas

mar adalar n n say sal 
ortama geçirilmesi

STRATEJ K AMAÇ STRATEJ K HEDEF

1-Ya am kalitesi 
yüksek modern bir 
kent kimli i 
olu turmak

1.1.1
Parklar n engellilere 
uygun hale getirilerek 
iyile tirilmesi

1.1.7
2016 y l  içinde sosyal 
kültürel tesis alanlar  
yap lmas

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.2: Hizmet 
standartlar n  belirleyerek 
imar ile ilgili i  ve 
i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  
sa lanacak.
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1.2.4

2016 y l  içerisinde yap  
kullanma izin belgesi 
ba vurular n n 3 gün 
içerisinde 
sonuçland r lmas

Yap  kullanma izin belgesi 
ba vurular  sonuçland rma 
faaliyeti

1.2.5

Kaçak yap  tespitlerine 
ili kin i lemlerde vatanda  
itirazlar n azalmas n n 
sa lanmas

E itim faaliyetleri

1.2.6

2016 y l  içerisinde  tüm 
numarataj taleplerini 30 
gün içerisinde yerine 
getirilmesi

Numarataj i lemleri

1.2.7

2016 y l  içerisinde TUS 
(kitle ve kot) 
ba vurular n n % 100'nü 
yerine getirilmesi

TUS  ba vular n n 
kar lanmas  

1.2.8

2016y l  içerisinde 3194 
say l  kanunun 16. ve 18. 
Maddesine göre yap lan 
taleplerin % 100'nün 
yerine getirilmesi

3194 say l  kanunun 16. ve 
18. Madde uygulamalar

1.2.9

2016 y l  içinde temel ve 
temel üstü vize 
taleplerinin kar lanma 
süresinde %10 iyile me 
sa lanmas

Temel ve temel üstü vize 
talebi kar lama faaliyeti

E itim ve dan manl k 
faaliyetleri
Öneri/ödül uygulama 
faaliyeti

1.3.2

Kentsel ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili  ARGE 
çal malar n n, proje 
üretim /  takibinin proje ve 
koordinasyon birimince 
sa lanmas

Proje Üretim ve 
Koordinasyon  Faaliyetleri

1.4.1

2016 y l  sonuna kadar 
Seyhan Mahallesinde 
kentsel dönü üm 
projesinin haz rlanmas

Seyhan Mahallesi kentsel 
dönü üm faaliyeti

1.4: Kentsel dönü üm 
projeleri yap larak 
uygulamaya konulacak ve 
h zla hayata getirilmesi 
için çal malar 
yürütülecek.

1.3.1

Kentsel ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesinin 
art r lmas

1.3: Kent ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesi 
art r larak, bu yolla   elde 
edilen kaynak miktar nda 
art  sa lanacak.
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1.5.1

2016 y l  sonuna kadar 
1/5000 ölçekli naz m imar 
plan  do rultusunda 
1/1000 ölçekli imar plan  
revizyon çal malar n n 
yap lmas

Revizyon imar plan  
uygulamalar

1.5.2

2016 y l  sonuna kadar 
Kaynaklar Panay r-
Festival alan n n çevresi 
ile birlikte 1/1000 ölçekli 
revizyon imar plan n n 
yap lmas

Kaynaklar n 1/1000 
ölçekl  imar plan  
yap lmas /yapt r lmas

1.6.1

2016 y l  içerisinde Buca 
Kent Meydan ’na ili kin 
plan ve proje 
çal malar n n 
tamamlanmas .

Buca Kent Meydan  imar 
düzenleme faaliyeti

1.6.2

2016 y l  içerisinde 
Adatepe Rekreasyon Alan  
imar plan  sürecinin 
tamamlanmas .

Adatepe Rekreasyon Alan  
imar  plan  uygulamas

1.6.3

2016 y l  içerisinde F rat 
Belediye Hizmet Alan na 
ili kin plan ve proje 
çal malar n n 
tamamlanmas .

F rat Belediye Hizmet 
Alan  imar plan  çal mas

1.6.4

2016 y l  içerisinde 
irinyer Projesine ili kin 

1/1000 ölçekli uygulama 
imar plan  sürecinin 
tamamlanmas .

irinyer Proje Alan  imar 
plan  çal mas

1.6.5

2016 y l  içerisinde 
Adatepe Belediye Hizmet 
Alan na ili kin plan ve 
proje çal malar n n 
tamamlanmas .

Adatepe Beled ye Hizmet 
Alan  imar plan  çal mas

E itim faaliyetleri
Üretim faaliyetleri

Tan t m ve pazarlama 
faaliyetleri

1.6.7
Çok amaçl  pazaryerleri 
yap lmas

Adatepe çok amaçl  
pazaryeri yap m

1.5: Üst ölçekli planlara 
uygun olarak 1/1000 
ölçekli uygulama imar 
plan n n 
yap m /revizyonu 
tamamlanacak.

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.6

Tar msal faaliyet 
çe itlili i art r larak 
Buca'n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilmesi
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1.6.8
Yaylac k Spor Ve Seminer 
Kompleksi yap lmas

Yaylac k Spor Ve Seminer 
Kompleksi Yap m

1.6.9
Buca Gençlik ve Kültür 
Merkezi yap lmas

Buca Gençlik Ve Kültür 
Merkezi yap lmas

1.6.10
Solucan Gübresi Üretim 
Tesisi yap lmas

Solucan Gübresi Üretim 
Tesisi yap lmas

Kitap tan t m faaliyetleri

Kitap ve Metaryaller al m
Yeni kitap alanlar  
olu turmas
Kütüphaneler aras  bilgi 
a  kurma faaliyeti
Tan t m faaliyeti
Sosyal ve kültürel etkinlik 
düzenleme faaliyeti

Sanatsal etkinlik düzenleme 
faaliyeti

Spor alanlar n n bak m ve 
onar m faaliyetleri

Spor kurs ve e itim 
faaliyeti

Spor faaliyetlerinin ve 
sporcular n desteklenmesi 

Turnuvalar düzenleme 
faaliyeti

2.2.2
2016 y l  sonuna kadar 10 
adet yeni aç k spor alan  
olu turulmas

Yeni spor alan  
kazand rma faaliyeti

Meslek edindirme kurs 
faaliyetleri

E itim amaçl  kurs 
faaliyeti

Hobi kurslar  
düzenlenmesi faaliyeti

Kurs alanlar na tefri at 
sa lanmas

2 - Kültürel 
etkinliklerin 
zenginle tirildi i, 
farkl  kültürlerin bir 
arada ya ad , 
kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.3:  Meslek, hobi ve 
e itime yönelik kurslarda 
kalite ve yeterlilik düzeyi 
yükseltilerek memnuniyet 
düzeyi art r lacak.

2.3.1

2016 y l  sonuna kadar 
kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap 
okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas

Sosyal   kültürel ve 
sanatsal etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas n n 
sa lanmas

2.2: Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle Buca 
Halk n n spora kat l m  
art r lacak.

2.2.1

Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle buca halk n n 
spora kat l m n n 
artt r lmas .

2.1.1

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.2

Meslek, hobi ve e itime 
yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin 
yükseltilerek 
memnuniyetin  artt r lmas
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3.1.1

Geliri düzeyi dü ük 
çiftlerin resmi nikah 
i lemlerini 
gerçekle tirmesi

Toplu nikah faaliyeti

Muhtaç asker ailelerine 
nakdi yard m faaliyeti

Ö renci burs yard m 
faaliyeti 

Sosyal amaçl  (gelir düzeyi 
dü ük ki ilere ayni, nakdi 
yard m) faaliyetler

Giyim –e ya bankas  
faaliyeti
Engell lere yönel k kurs- 
e itim  faaliyeti

Engelli haftas  etkinlikleri

Engelli nakil faaliyeti
Engelli hobi bahçesi 
faaliyeti
Kad nlara psikolojik 
dan manl k hizmeti 
verilmesi faaliyeti
Kad nlara hukuki 
dan manl k hizmeti 
verilmesi faaliyeti
Toplant  ve etkinlikler 
düzenleme faaliyeti
Sosyolojik fark ndal k 
çal malar n n yürütülmesi 
faaliyeti
Aile ziyaretleri

Yas evi ziyaretleri

ftar yemekleri verilmesi

Cenaze taziye çad r  kurma 
faaliyeti

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini 
toplumsal refaha 
katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1.2

Gelir düzeyi dü ük 
ki ilere yap lan ayni ve 
nakdi yard m miktar nda  
art  sa lanmas .

Engelli vatanda lar m z n 
toplumsal ya amla 
bütünle melerinin 
sa lanmas

3.1.3

3.1.4
Kad nlara yönelik hizmet  
kapasitesinin artt r lmas

3.1.5
Aileye yönelik hizmetlerin 
kapasitesinin artt r lmas

3.2.1

3.2:Sosyal yard mlarda 
etkili yöntemler 
geli tirilerek do ru hedef 
kitleye ula m sa lanacak

Sosyal yard mlarda etkili 
yöntemler geli tirerek 
toplumsal dayan man n 
güçlenmesine katk  
sa lanmas
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3.2.2

2016 y l  içinde sosyal 
dayan may  geli tirme 
amaçl  çocuk bak m 
merkezleri kurulmas

Çocuk bak m merkezleri 
kurma ve geli tirme 
faaliyeti

3.3.1

2016 y l  içinde istihdamla 
ilgili  tüm i  
ba vurular n n dijital 
ortama aktar lmas  ve 
istihdam edilenlerin 
raporlanmas

 ba vurular n n dijital 
ortama aktar lmas

Ye il alan / park /refüj 
bak m çal malar
Park Tadilat -Otomatik 
sulama sistemi yenileme 
faaliyeti
Budama ve çiçeklendirme 
faaliyeti

Kent mobilyalar  bak m ve 
onar m faaliyeti

Çocuk oyun gruplar  
yenileme faaliyeti

4.1.2
2016 y l  sonuna kadar 
kent kimli ine uygun park 
düzenlemesi yap lmas

Mevcut parklarda kent 
kimli ine uygun 
düzenleme yapmak

4.2.1

2016 y l  içerisinde kat  
at k toplama hizmetlerinde 
vatanda  memnuniyetinin 
artt r lmas .

Kat  at k toplama faaliyeti

4.3.1
Seyyar sat  faaliyetinin 
engellenmesi

Seyyar sat lar  denetim  
faaliyeti

4.3.2
2016 y l  sonuna kadar 
i galiye miktar n  etkin 
denetimlerle azalt lmas

gal denetim faaliyeti

4.3.3
2016 y l  sonuna kadar 
kaçak  moloz ve hafriyat 
dökümünün engellenmesi.

Kaçak moloz-hafriyat 
dökümünü engelleme 
faaliyeti

4.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
mevcut parklar m z n 
genel bak m  ile   %10 
unda iyile tirme 
yap lmas .

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.2:  Evsel at klar n 
toplamas nda etkili 
yöntemler geli tirilecek 
ve toplama ile ilgili 
ikayetler en aza 

indirilecek.

4- Sürdürülebilir 
çevre politikalar yla 
ya anabilir ve 
sa l kl  bir kent 
yaratmak.

3.3: stihdama yönelik 
e itim ve organizasyonlar 
ile ehrin ya am 
kalitesine katk  
sa lanacak
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4.3.4

2016 y l  içinde ruhsats z 
i yeri mühürleme, mühür 
açma, geçici açma 
i lemlerini %100 oran nda 
yerine getirilmesi

Ruhsats z i yerlerine cezai 
i lem uygulamas

4.3.5

2016 y l  içinde görüntü 
kirlili ine sebep veren 
afi , tabela vs. Ürünlerin 
toplanmas

zinsiz tabela ve afi lerin 
denetlemesi faaliyetii

4.3.6
2016y l  içerisinde 
denetlenen  i yeri  say s n  
%10 artt r lmas

 yeri denetimi

4.3.7

2016 y l  içerisinde 
Buca'da bulunan tüm  okul 
kantinlerine  y lda en az 
bir kez  ruhsat  denetimi 
yap lmas

Okul kantini denetim 
faaliyeti

At klar n kaynakta 
ayr t r lmas  faaliyeti
At k ça r  merkezi  
faaliyeti
Cam at k kumbaralar  
noktalar n n elektronik 
ortamda  payla lmas  
faaliyeti

4.5.1

2016 y l  sonuna kadar 1 
adet yeni a açland rma 
alan  tespit edilmesi ve 
gerekli çal malar n 
yap lmas

A açland rma faaliyeti

Çevre temal  pankart ve el 
ilanlar n n da t m   
E itim faaliyeti

Çevre bilincini bas n yoluyla 
yayma faaliyeti

4.6.1

2016 y l  içinde sa l a 
ayk r  ürünlerin tamam n n 
toplanmas

Sa l a ayk r  ürünlerin 
toplanmas  faaliyeti

Tüm okul kantinlerinin 
 hijyen denetim faaliyeti

A z ve di  bak m  e itimi

Poliklinik hizmeti sunma 
faaliyeti
Di  poliklinik hizmeti 
sunma faaliyeti

4.6.2
Toplum sa l n  
korumaya yönelik 
çal malar yap lmas

4.4.1

2016 y l  içerisinde  evsel 
kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  
sa lanmas

4.5:  Çevre bilincinin 
olu turulmas na ili kin 
etkinlikler düzenlenecek.

4.5.2

2016 y l  sonuna kadar 
Buca’l lar n % 20’ sine 
çevre bilinciyle ilgili 
fark ndal k olu turmas

4.4: At klar n kaynakta 
ayr t r lmas na ili kin 
etkili yöntem 
geli tirilecek.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.
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E itim faaliyetleri
Periyodik muayene 
faaliyeti
Laboratuvar hizmetleri
Akci er filmi çekimi 

4.6.4

2016 y l  içerisinde sahipli 
hayvan tescillerinin 
tamam n n bilgisayar 
ortam nda kay t alt na 
al nmas

Kay tlar n dijital ortama 
aktar lmas

Sahipsiz sokak 
hayvanlar n n k s rla t rma 
a lanma ve hasta yaral  
hayvanlar n tedavi 
faaliyeti
Bak m besleme faaliyeti

4.6.6

2016 y l  içerisinde 10 
okulda hayvan sevgisi ve 
hayvan sa l  konusunda  
e itim verilmesi

E itim faaliyeti

4.6.7

2016 y l  içerisinde   
mevcut beslenme 
odaklar n n say s n n  
%40 artt r lmas

Beslenme odaklar  sat n 
alma faaliyeti

4.6.8

2016 y l  içerisinde 
sahipsiz hayvanlar n 
sahiplenilmesini 
sa lanmas

Sokak hayvanlar n n 
sahiplenilmesi

5.1.1

2016 y l  içerisinde 
belediye ihtiyaçlar  ve 
personel talepleri 
do rultusunda hukuki 
konularda e itim vermesi

E itim faaliyeti

5.1.2

2016 y l  sonuna kadar 
talebe ba l  veya re'sen 
verilen yaz l -sözlü hukuk 
görü ü say s n  %5 
artt r lmas

Hukuki görü  sunma 
faaliyeti

5.1.3

Dava dosyalar n n dava 
takip program na ve dijital 
sisteme aktar lmas n n 
sa lanmas

Dava takip program n n 
kurulmas  faaliyeti

4.6.3

Kurum çal anlar m z n 
sa l na katk da 
bulunarak hizmet 
kalitesini artt r lmas

4.6.5

2016 y l  içerisinde 
yakalanan sahipsiz  
hayvanlar n tamam n n 
k s rla t r lmas , 
a lanmas , tescil edilmesi

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5- Kaliteli hizmet 
sunmak için 
kurumsal yap n n 
geli tirilerek 
kurumun etkin ve 
verimli çal mas n  
sa lamak.
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5.1.4

Kurum i leyi inin 
 mevzuata uygun 
yürütülmesi yönünde 
iyile tirici çal malar n 
art r lmas

Denetim ve 
e itim faaliyeti

5.1.5

2016 y l  içerisinde farkl  
konularda e itim 
verilmesinin temin 
edilmesi

E itim faaliyeti

5.1.6

2016 y l  içerisinde tüm 
özlük dosyalar n n 
incelenmesi ve 
eksikliklerin giderilmesi

Personel özlük dosyalar  
düzenlemesi

5.2.1

2016 y l nda hizmet 
binalar m zdaki temizlik 
hizmeti kalitesinde art  
sa lanmas

Hizmet binalar  temizlik 
faaliyeti.

Yemek üretimi faaliyeti
Yemekhaneyi yenileme 
faaliyeti

5.2.3

2016 y l  içerisinde en 
az 3 adet personel 
motivasyonunu yükseltici 
etkinlik düzenlenmesi

Personel etkinli i gerçekle
tirme faaliyeti 

5.3.1

H zl  ve güvenli hizmet 
sunumu için sistem 
altyap s n n yenilenmesi 

Sunucu ve masaüstü 
sanalla t rma faaliyeti

5.3.2

2016  y l nda  
kullan c lar n donan m 
ihtiyaçlar n n tamam n n 
kar lanmas

Donan m yenileme 
faaliyeti

5.3.3
Fax server kurulumunun 
sa lanmas

Fax server yap land rmas  
faaliyeti

5.3.4
2016 y l  içerisinde kurum 
genelinde EBYS  
kurulmas

EBYS kurulumas  ve 
uygulanmas

5.3.5

2016 Y l nda  
kullan lmakta olan 
Yönetim Bilgi Sistemi 
modüllerinin web tabanl  
yaz l ma uyarlanmas

Web tabanl  uygulamaya 
geçi  faaliyeti

Dijital ar iv analiz 
faaliyeti

Kurum ar ivinin 
olu turulmas

5.2.2
2016 y l nda yemek 
hizmeti kalitesini artt r c  
çal malar yap lmas

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.6

2016 y l nda  kurum 
ar ivinin olu turulmas  ve 
müdürlükler baz nda 
dijital ar iv çal malar n n 
ba lat lmas

5.2: Belediye 
personelinin motivasyonu 
yükseltici çal malar 
yürütülecek

28



Sicil masas   kurulmas  
için yaz l m destek 
faaliyeti

Sicil masas   kurulmas   
faaliyeti

5.3.8

Kurum personelinin 
bilgisayar kullan m 
yetkinliklerinin 
artt r lmas

Temel Bilgisayar E itimi

Bas n ve haber yay nlama 
faaliyeti

Bask  ve tasar m faaliyeti

5.4.2

Vatanda  taleplerinin tek 
noktada  toplanarak 
analizlerinin yap lmas  ve  
yönetime sunulmas

Toplumsal leti im 
Merkezi (T M) faaliyetleri

5.4.3

2016 y l  içerisinde bilgi 
edinme ve B MER 
kapsam nda yap lan 
ba vurular n tamam na 
geri dönü  sa lamas

Bilgi edinme kanunu ve 
B MER kapsam nda 
ba vurular  de erlendirme 
faaliyeti

5.4.4
2016 y l  sonuna kadar 
y lda 3 adet vatanda  
anketi yap lmas

Anket yap lmas

5.4.5 Halk toplant s  yap lmas Halk toplant s  faaliyeti

5.4.6

2016 y l  içinde cenaze 
i lemlerinde                        
( ölüm belgesi ve nakil 
belgesi düzenlenmesi ) 
vatanda  beklentilerini 
müracaat an nda 
kar lanmas

Ölüm belgesi ve nakil 
belgesi düzenlenmesi 
faaliyeti

5.4.7

Protokol hizmetlerinin 
yerine getirilmesi ve 
çe itli ziyaretlere kat l m 
ile geri dönü  sa lanmas .

Temsil tören ve a rlama 
hizmetleri

5.5.1

Ula m Hizmetleri 
Müdürlü ü ambar n n 
barkotlu sistemle takip 
edilmesi

Ambar barkod takip 
sisteminin geli tirilmesi 
faaliyeti

5.4.1

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek ve 
vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

2016 y l  içerisinde ulusal 
bas n, yerel bas n, sosyal 
medya haber  say m z  
%20 artt r lmas

5.3.7

2016 y l  sonuna kadar 
sicillerde TC kimlik ve 
vergi numaras  
kullan lmas n  sa lamak, 
kurum sicillerindeki TC 
kimlik adetinin %50'ye 
ç kar lmas n n sa lanmas

5.5: Ta n r yönetimini 
geli tirmeye yönelik 
çal malar yürütülecek ve 
sistem temelli çal mas  
sa lanacak

29



5.6.1
Mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesinin art r lmas

E itim faaliyeti

5.6.2

2016 y l  sonuna kadar 
kurumda iç kontrol eylem 
plan ndaki eylemlerin       
% 30'unu hayata 
geçirilmesi

ç kontrol uyum eylem 
plan n n uygulanmas

Performans program n n 
haz rlanmas
Faaliyet raporunun 
haz rlanmas
zleme ve de erlendirme 

faaliyeti

5.6.4

Verilen görev emirlerine 
dayal  olarak  2016 y l nda 
yap lacak çal malar 
s ras nda tespit edilen  
eksik hata ve 
uygunsuzluklar n 
raporlanmas  ve önerilerin 
yönetime sunulmas

Raporlama faaliyeti

Yang n tertibat  bak m ve 
onar m faaliyeti

Güvenlik hizmeti faaliyeti

5.7.2
2016 y l  içinde personelin 
% 20'ne sivil savunma 
e itimi verilmesi

E itim faaliyeti

Resen tahakkuk faaliyeti
Online tahakkuk faaliyeti
Emlak muafiyet verilerinin 
güncellenmesi
Arazi beyanlar n n mevcut 
durumlar n n 
güncellenmesi

5.9.1

Hizmet binalar m za ait 
elektrik, su  k rtasiye  
tüketiminde  %10 tasarruf 
sa lanmas

Tasarruf faaliyetleri

5.7.1

Belediye hizmet 
alanlar n n güvenliklerini 
artt rmak amac yla 
çal malar yap lmas

5.8: Gelir tahsilat nda 
etkinlik art r larak 
tahakkuk tahsilat oran  
yükseltilecek 5.8.1

2016 y l  içerisinde 
tahakkukun tahsilata 
oran n  %.73 'e ç kar lmas

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.3
2016 y l  performans 
hedeflerinde  %70
gerçekle me sa lanmas

5.7: Belediye bina ve 
kamusal alanlar n n 
güvenli i ve bak m  
hususunda gerekli 
çal malar yap lacak ve 
konforlu bir ortam 
olu turulacak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.
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5.9.2
2016 y l nda 20.ya n  
dolduran araçlar n 
hurdaya ayr lmas

Ekonomik ömrünü 
dolduran araçlar n hurdaya 
ayr lmas

5.9.3
Yeni araç ve ekipmanlar n  
belediyemize 
kazand r lmas

Yeni araç al m

5.9.4
2016 y l nda kira 
gelirlerinde %10'lik art  
sa lanmas

Ta nmazlar n kiralanmas  
faaliyeti

5.9.5

2016 y l  sonuna kadar 
küçük hisseli  parsellerle 
ilgili yap lan ba vurular n 
%100’nü kar lanmas

Hisse sat  faaliyeti

5.9.6

2016 y l  sonuna kadar 50 
ha/ dönüm alan n tahsis 
yolu ile belediyemize 
kazand r lmas

Ta nmaz tahsis faaliyeti

5.9.7

2016 y l  sonuna kadar  
1600 m2 alan n 
kamula t rma yolu ile elde 
edilmesi

Kamula t rma faaliyeti

5.9.8

4916 say l  kanuna göre 
belediyemize yap lan 
devirlerin ayn  y l içinde 
vatanda a sat n n 
sa lanmas

Ta nmaz devir i lemleri 
faaliyeti
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.1 Parklar n engellilere uygun hale getirilerek iyile tirilmesi 

Aç klamalar: Engelli vatanda lar m z n, di er vatanda lar gibi e it artlarda parklar m zdan 
yararlanmas n  sa lamak 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam park say s  - 220 220 

2 Engelli analizi yap lan park say s  - 220 220 

3 Engelilere uygun hale getirilen park say s  - 1 6 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

PBM Engelli çocuk oyun gruplar n n yenilenmesi 200.000,00  200.000,00

PBM 
Parklarda engeli çocuklara yönelik bilgilendirme 
levhalar n  yerle tirilmesi 

0,00  0,00

PBM 
Parklar n giri  ve ç k lar n n engelli 
vatanda lar m z n kullam n na ili kin çal malar 
yap lmas  

100.000,00  100.000,00

Genel Toplam  300.000,00  300.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.1.1 Parklar n engellilere uygun hale getirilerek 
iyile tirilmesi 

Faaliyet Ad  Engelli çocuk oyun gruplar n n yenilenmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Parklar m zda engelli çocuklar m z n da oynayabilece i oyun setleri al m  gerçekle tirilecektir.

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 200.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  200.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.1.1 Parklar n engellilere uygun hale getirilerek 
iyile tirilmesi 

Faaliyet Ad  Parklarda engeli çocuklara yönelik bilgilendirme 
levhalar n  yerle tirme 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Oyun setlerinin do ru kullan m na yönelik bilgi levhalar n n yerle tirilmesi sa lanacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.1.1 Parklar n engellilere uygun hale getirilerek 
iyile tirilmesi 

Faaliyet Ad  
Parklar n giri  ve ç k lar n n engelli 
vatanda lar m z n kullam n na ili kin çal malar 
yap lmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Parklar m z n giri  ç k lar n  yürüme engelli, görme engelli, ya l  ve çocuk arabalar n n kullan m na uygun 
duruma getirilmesine ili kin çal malar yap lacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 100.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  100.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  100.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
Buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.2 2016 y l  sonuna kadar 2 adet yürüyü  parkuru yap lmas  

Aç klamalar:  

Parklar m zdaki spor çe itlili ine yürüyü  aktivitelerini de katmak.  

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yürüyü  parkuru uzunlu u (m) - 600 600 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

PBM Yürüyü  parkuru yap lmas  50.000,00  50.000,00

Genel Toplam  50.000,00  50.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.2 2016 y l  sonuna kadar 2 adet yürüyü  parkuru 
yap lmas  

Faaliyet Ad  Yürüyü  parkuru yap lmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Parklar m z n çevresinde beton üstü kauçuk parke, dökme kauçuk, stabilize v.b. malzemelerle yürüyü  
parkuru yap lmas  sa lanavakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 50.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  50.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  50.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
Buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.3 Yol yap m ve yenileme çal malar  yap lmas

Aç klamalar:  

6306 Say l  Afet Riski Alt ndaki Alanlar n Dönü türülmesi Hakk ndaki Kanun çerçevesinde yerinde 
dönü üm ile mevcut yollar, bina alt yap  ba lant lar  dolay s  ile sürekli bozulmaktad r. Ayr ca imar 
plan nda yer al p henüz aç lmam  ve aç lmas  ihtiyaç dahilinde olan yollar bulunmaktad r. Özellikle 
Buca’n n yo un göç almas  ve sürekli yeni yerle im alanlar n n olu mas  dolay s  ile her sene yol ve 
kald r m çal malar  yap lacakt r. 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Asfalt serme (ton) - 21000 30000 

2 Parke dö emesi  (m2) - 70000 80000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

F M Yol yap m faaliyeti 7.000.000,00  7.000.000,00

Genel Toplam  7.000.000,00  7.000.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.1.3 Yol yap m ve yenileme çal malar  yap lmas  

Faaliyet Ad  Yol yap m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Bu hedef do rultusunda 2016 y l  sonuna kadar asfalt serme, asfalt yama ve parke/tretuvar dö eme i i 
gerçekle tirilecektir. Bu imalatlar n bir k sm  kendi ekip ve ekipmanlar m zca, bir k sm  ise 4734 Say l  
Kanuna göre ihale edilerek gerçekle tirilecektir. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 7.000.000,00 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  7.000.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  7.000.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
Buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.4 E itim Kurumu tadilatlar n n yap lmas

Aç klamalar:  

5393 Say l  Kanunda yer alan “Devlete ait her derecedeki okul binalar n n in aat  ile bak m ve onar m n  
yapabilir veya yapt rabilir” hükmüne istinaden; Okullardan gelen  talep do rultusunda  gerek kendi ekip ve 
ekipmanlar m zca gerekse 4734 Say l  Kanunun 22-d veya 19. Maddeleri uyar nca , lçemiz  s n rlar  
içerisinde yer alan okullarda bak m onar m çal malar  yap lacakt r. 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Tadilat yap lan okul say s  1 40 40 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

F M E itim kurumlar  tadilat  1.500.000,00  1.500.000,00

Genel Toplam  1.500.000,00  1.500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.1.4 E itim Kurumu tadilatlar n n yap lmas  

Faaliyet Ad  E itim kurumlar  tadilat  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
E itim Kurumu Tadilatlar  okullar n yaz tatilinde elektrik mekanik boya çe itli in aat kalemleri ve demir 
i leri olarak gerçekle tirilmektedir. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 1.500.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  1.500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  1.500.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
Buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.5 2016 y l  içinde   park/ ye il alan/çocuk -spor oyun alan   yap m . 

Aç klamalar:  

Ki i ba na dü en ye il alan miktar n  artt r lmas  amaçlanm t r. 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 
malat  tamamlanan  park/ ye il alan/çocuk - spor 

oyun alan  alan  (m2) 
- 11000 12500 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

F M Park/ ye il alan/çocuk oyun  alan  yap m faaliyeti 3.500.000,00  3.500.000,00

Genel Toplam  3.500.000,00  3.500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.5 2016 y l  içinde   park/ ye il alan/çocuk -spor oyun 
alan   yap m . 

Faaliyet Ad  Park/ ye il alan/çocuk oyun  alan  yap m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 Y l  içersinde toplam 25.000m²  park , ye il alan çocuk oyun alan  yap m  tamamlanarak hizmete 
aç lacakt r.. Uygun noktalara çe itli heykeller konularak kent esteti i sa lanacakt r.  malatlar daremiz 
ekip ve ekipmanlar nca veya 4734 Say l  hale Kanununa göre ihale edilerek tamamlanacakt r. Projenin 
%50' si  2016 y l  içerisinde %50'si 2017 y l  içerisinde yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 3.500.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  3.500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  3.500.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
Buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.6 2016 y l  sonuna kadar belediyeye ait binalar n , k rm z  bayrak  
standartlar na getirilmesi 

Aç klamalar:  

Engelli vatanda lar m z n Buca Belediyesine ait hizmet binalar nda rahatça dola m n  sa lamak üzere 
çal ma yap lacakt r. 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 K rm z  bayrak al nan hizmet binas  say s  - 1 3 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

F M Binalar n engellilere uygun hale getirilmesi 200.000,00  200.000,00

Genel Toplam  200.000,00  200.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.6 2016 y l  sonuna kadar Belediyeye ait binalar n , 
k rm z  bayrak  standartlar na getirilmesi 

Faaliyet Ad  Binalar n engellilere uygun hale getirilmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Engelli vatanda lar m z n Buca Belediyesine ait  binalarda rahatça dola m n  sa lamak üzere engelli 
rampas , engelli Wc leri, engelli asansörü HYS (Hissedilebilir yürüme yüzeyleri) noktalar  yap mlar  
gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 200.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  200.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.1 Kent kimli ine uygun altyap  ve üstyap  çal malar  yürütülerek engelsiz bir 
Buca olu turulacak. 

Performans Hedefi  1.1.7 2016 y l  içinde sosyal kültürel tesis alanlar  yap lmas  

Aç klamalar:  

mar Plan nda Belediye Hizmet Alan  (BHZ) görülen alanlarda sosyal kültürel tesislerin yap larak Buca 
ilçesine kazand r lmas  amaçlanmaktad r 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam tesis say s  - - 4 

2 Semt Evi imalatlar n tamamlanma oran  (%) - - 100 

3 Y ld z Kültür Merkezi tamamlanma oran  (%) - - 5 

4 Y llanm  P rlanta Merkezi tamamlanma oran  (%) - - 100 

5 Buca Kültür ve An  Evi tamamlanma oran  (%)   100 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

F M Semt Evi yap m  250.000,00  250.000,00

F M Y llanm  P rlanta Merkezi 400.000,00  400.000,00

F M Y ld z Kültür Merkezi 750.000,00  750.000,00

F M Buca Kültür ve An  Evi 300.000,00  300.000,00

Genel Toplam  1.700.000,00  1.700.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.7 2016 y l  içinde sosyal kültürel tesis alanlar  
yap lmas  

Faaliyet Ad  Semt Evi Yap m  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
mar Plan nda BHZ alan  olarak ayr lm  alana  Semt Evi yap lacakt r. Semt Evi in aat  2016 y l  içerisinde 

ba lat lacak ve bitirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 250.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  250.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  250.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.7 2016 y l  içinde sosyal kültürel tesis alanlar  
yap lmas  

Faaliyet Ad  Y llanm  P rlanta Merkezi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Ya l  Vatanda lar m z n Sosyal ve kültürel faaliyetlerle zamanlar n  de erlendirebilecekleri merkezin 
yap m  4734 say l  kanuna göre ihale edilerek gerçekle tirilecektir.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 400.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  400.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  400.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.7 2016 y l  içinde Sosyal Kültürel Tesis Alanlar  
yap lmas  

Faaliyet Ad  Y ld z Kültür Merkezi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
12000 M2 alana sosyal kültürel tesis yap lacakt r. 2016 y l  içerisinde projelendirmesi tamamlanacak i in 
%5 bitirilecek ve %95'i 2017 y l  içerisinde tamamlanacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 750.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  750.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  750.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.1.7 2016 y l  içinde Sosyal Kültürel Tesis Alanlar  
yap lmas  

Faaliyet Ad  Buca Kültür ve An  Evi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kentlerin de insanlar gibi bellekleri vard r ve kent bellekleri yerel yönetimler eliyle ya at lmaktad r. Buca 
Kaynaklar halk n n da ya ad klar  kenti anlatma ad na maddi ve manevi hat ralar n  kamuya açmalar  
sa l yacak Kaynaklar an  evi olu turulacakt r Buca halk  ve di er ziyaretçiler bu alanda an , hat ra, belge, 
bilgi ve objelerden kendileri ile ilgili bir eyler bulabileceklerdir. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 300.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  300.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  300.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.1 2016 y l  içerisinde yap  ruhsat taleplerinin 30 gün içerisinde yerine 
getirilmesi 

Aç klamalar: 2016 y l  içerisinde ekipman ve personel say s  art r lacak ve personel için gerekli 
e itimlerin sa lanmas  ile yap  ruhsat taleplerine ili kin i lemlerin dosyada eksikliklerin bulunmamas  
durumunda 30 gün içerisinde tamamlanmas  sa lanacakt r. 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yap  ruhsat talep ba vuru say s  - 720 900 

2 Yerine getirilen ba vuru say s  (30 gün içinde) - 474 700 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

M 
Yap  ruhsat taleplerinin yerine getirilmesi 
faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.1 2016 y l  içerisinde yap  ruhsat taleplerinin 30 gün 
içerisinde yerine getirilmesi 

Faaliyet Ad  Yap  ruhsat taleplerinin yerine getirilmesi faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  mar ve ehircilik Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 y l  içerisinde ekipman ve personel say s  art r lacak ve personel için gerekli e itimlerin sa lanmas  
ile yap  ruhsat taleplerine ili kin i lemlerin dosyada eksikliklerin bulunmamas  durumunda 30 gün 
içerisinde tamamlanmas  sa lanacakt r. Gerekli evraklar; 1)Dilekçe 2)Tapu (1 Ayl k Vizeli) 3) mar 
Durumu (1 Ayl kvizeli) 4)Ptt  On. mar Durumu 5)Aplikasyon Krokisi 6)Kitle 7)Kot 8)Yol Belgesi 9)Kanal 
Belgesi 10)Numarataj 11)Yap  Den.Firma zin Belgesi 12)Bilgi Formu+ mzal  Form 13)Yap  Den.Mal 
Sah.Sözl. 14)Y.D. Taahhütnamesi 15)Den. n .Müh. kamet 16) Yrd.Kont. Elm. kamet 17)Banka Dekontu 
18)Teknik Personel Fenni Mes. 19)Bulunmad na Dair Taah. 20)Müt.Mal Sahibi se Ticaret Odas  Kayd  
21)Vergi Mük Belgesi 22) Noter Onay. Taah. 23) Mür.Mal Sahibi seyap  Sah. le Sözle me 24)Vergi 
Levhas  25)Ticaret Odas  Kayd  26)Projeler+Sicil Belg. 27)Oda Belgeleri 28)Mimari Proje 3tk. 29) 
Betonarme+Statik 3tk. 30)Makine Pr.3tk. 31)Elektrik Pr.3tk. 32)Zemin Etüdü 3tk. 33)Is  Yal t m Hes 3tk. 
34) Asansör Pr. 3tk. 35) Otopark Bed.Makbuzu 36) S nak Varsa Raporu 37) Gerekli se antiye ef. 
38)Gerekli se Y k m zni 39) Gerekli se Trafo Bedeli 40) Dosya Vergisi 41) Müt.Mal Sahibi Sözle mesi 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.2 2016 y l  içerisinde imar durum taleplerinin 3 gün içerisinde yerine 
getirilmesinin sa lanmas  

Aç klamalar: 2016 Y l  içerisinde yap lacak olan ba vurular n dosyalar nda eksik olmamas  durumunda 3 
i  günü içerisinde cevap verebilecek duruma getirilmesini sa lamak için teknik alt yap n n güçlendirilmesi 
amaçlanm t r. 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 mar durum talep ba vuru say s  1489 2160 2500 

2 
Yerine getirilen imar durum ba vuru say s  (3 gün 
içinde) 

1352 2160 2500 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

M 
mar durum taleplerini yerine getirmek için 

say sal ortamda ada çal mas n n yap lmas   
0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00

53



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.2 2016 y l  içerisinde imar durum taleplerinin 3 gün 
içerisinde yerine getirilmesinin sa lanmas  

Faaliyet Ad  mar durum taleplerini yerine getirmek için say sal 
ortamda ada çal mas n n yap lmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  mar ve ehircilik Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 Y l  içerisinde yap lacak olan ba vurular n dosyalar nda eksik olmamas  durumunda 3 i  günü 
içerisinde cevap verebilecek durumda getirilecektir. mar durumu taleplerini cevapland r lmas n  
h zland rmak için teknik alt yap  güçlendirilecektir. 
mar durumu için gerekli evraklar;1)Tapu sahibi(veya Vekili); Dilekçe, gerekirse veraset veya 

vekaletname. 2) Tapu belgesi fotokopisi.3) Yola terki yoksa aplikasyon krokisi. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.3 2016 y l  içersinde online imar durum belgesi verilmesi için alt yap n n 
kurulmas  

Aç klamalar: Toplamda Mevcut 4542 adet imar adas  bulunmakta olup bunlar n yakla k %60 ada etüdü 
tamamlanm t r. 2016 y l  içinde 800 adet imar adas  daha say sal kay t ortam na al nacakt r.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Say salla m  imar harita say s  - 2700 800 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

M mar adalar n n say sal ortama geçirilmesi 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.3 2016 y l  içerisinde online imar durum belgesi 
verilmesi için alt yap n n kurulmas  

Faaliyet Ad  mar adalar n n say sal ortama geçirilmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  mar ve ehircilik Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Bilgisayar ortam nda gerekli koordinatl  verilerin(parsellerin konumunu belirten veri) ilgili müdürlüklerden 
(Etüd Proje Müdürlü ü) temin edilerek, bu verilerin bilgisayar ortama aktar ld ktan sonra, kadastral adalar 
ve imar adalar n n  1/1000 ölçekli uygulamal  imar plan na göre yap lan ada etüdü çal malar  
gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.4 2016 y l  içerisinde yap  kullanma izin belgesi ba vurular n n 3 gün 
içerisinde sonuçland r lmas  

Aç klamalar: 2016 y l  içerisinde ekipman ve personel say s  art r lacak ve personel için gerekli 
e itimlerin sa lanmas  ile iskan ba vuruna ili kin i lemlerin ba vuru dosyas nda eksikliklerin 
bulunmamas  durumunda 3 i  günü içerisinde cevap verilebilecek duruma getirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yap  kullanma izin belgesi ba vuru say s  702 840 1000 

2 Yap  kullanma izin belgesi verilme say s  663 840 1000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

M 
Yap  kullanma izin belgesi ba vurular  
sonuçland rma faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.4 
2016 y l  içerisinde yap  kullanma izin belgesi 
ba vurular n n 3 gün içerisinde sonuçland r lmas  

Faaliyet Ad  Yap  kullanma izin belgesi ba vurular  
sonuçland rma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  mar ve ehircilik Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Mal sahibi veya vekilinin gerekli evraklar ile eksiksiz ba vurmas  durumunda 3 i  günü içerisinde yap  
kullanma izin belgesi düzenlenir. Denetimli yap larda gerekli evraklar; 1-)Dilekçe 2-) zs  Kanal 
Ruhsatnamesi 3-) Sgk Borcu Yoktur Yaz s  4-) lgili Vergi Dairesinden li ik Kesme Belgesi(9 Eylül) 5-) 
Otopark Borcu Yok 6-) Denetim Uygunluk 7-)  Bitirme Belgesi 8-) Binaya Ait Foto raflar (Denetim 
Onayl ) 9-) Yap ruhsat Fotokopisi (Var ise Kentsel Dönü üm Evraklar ) 10-) Tapu (Gerekirse Vek.) 
Denetimsiz Yap larda stenen evraklar; 1-) Dilekçe 2-) zsu Kanal Ruhsatnamesi 3-) Sgk Borcu Yoktur 4-) 
lgili Vergi Dairesinden li ik Kesme Belgesi (9 Eylül) 5-) Otopark Borcu Yoktur Yaz s  6-) Fenni 

Meshullerden Uygunluk Yaz s  7-) Binaya Ait Foto raflar 8-) Yap  Ruhsat Fotokopisi (var se Kentsel 
Dönü üm Evraklar  9-) Tapu (Gerekirse Vekaletname)  
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.5 Kaçak yap  tespitlerine ili kin i lemlerde vatanda  itirazlar n azalmas n n 
sa lanmas  

Aç klamalar: 2016 Y l  içerisinde; kaybedilen dava say s n n azalt larak mahkeme yarg lama giderlerinin 
dü ürülmesi, y k m için ihaleye ç kma say s n n artt r lmas , eski y llara ait ve yeni dosya i lemlerinin 
zaman nda ve eksiksiz tamamlanmas  sa lanarak ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i yaratmak 
amaçlanmaktad r.. 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 

Mahkeme yarg lama giderlerindeki de i im oran  (%) 
Aç klama :Mahkeme yarg lama giderlerinin bir 
önceki y la göre yüzde de i imi hesaplanmaktad r. 
(2014 art ,2015 ve 2016 da azal  olarak 
hesaplanm t r 

145 35 30 

2 

Ayn  y l içerisinde i lemi tamamlanan dosya yüzdesi 
Aç klama :Ayn  y l içerisinde, dosyalara ait encümen 
para cezas  ve y k m kararlar n n ç kmas na bak larak 
hesaplanm t r (PROBEL ve UKBS verilerine göre). 

43 100 100 

3 

Geçmi  y llara ait eksiklikleri tamamlanan dosya 
say s   
Aç klama : Geçmi  y llara ait dosyalardaki 
tamamlanmam  encümen para cezas  ve y k m 
kararlar  i lemlerinin yap lmas na göre 
hesaplanm t r. 

99 100 150 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

YKM E itim faaliyetleri 5.000,00  5.000,00

Genel Toplam  5.000,00  5.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.2.5 Kaçak yap  tespitlerine ili kin i lemlerde vatanda  
itirazlar n azalmas n n sa lanmas  

Faaliyet Ad  E itim faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Yap  Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Birim içi personele verilmesi planlanan e itim ve seminerler yard m yla yetkinliklerinin artt r larak 
profesyonelle me sürecinin h zland r lmas  ve buna ba l  olarak daha verimli çal ma ortam  yarat larak 
do ru i leyi  temelinde müdürlük içi verimin artt r lmas  sa lanacakt r.  
 
 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.6 2016 y l  içerisinde  tüm numarataj taleplerinin 30 gün içerisinde yerine 
getirilmesi 

Aç klamalar: Önceki y llar içerisinde gerçekle en uygulamalar dikkate al narak hedefler belirlenmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Numarataj ba vuru say s  1720 900 1000 

2 lemi tamamlanan ba vuru say s  1720 900 1000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

EPM Numarataj i lemleri 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.2.6 2016 y l  içerisinde  tüm numarataj taleplerinin 30 
gün içerisinde yerine getirilmesi 

Faaliyet Ad  Numarataj lemleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Yap  Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Müdürlü ümüze ba l  Numarataj efli i, Belediyemiz sorumluluk alan  içerisindeki yeni in aat faaliyetleri 
nedeniyle numarataj taleplerini, hedeflenen süreler içerisinde kendi personel ve imkanlar  dahilinde 
kar lamay  amaçlamaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.7 2016 y l  içerisinde TUS (kitle ve kot) ba vurular n n % 100'nü yerine 
getirilmesi 

Aç klamalar: mar Yönetmeli indeki de i iklikler ve yap la mam  bo  imar parseli say s ndaki azalma 
sebebiyle, hedeflenen TUS belgesi say s nda önceki y llara göre azalma sözkonusudur. 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Talep edilen TUS adedi 1085 850 650 

2 lemi yerine getirilen TUS adedi 1085 850 650 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

EPM TUS  ba vular n n kar lanmas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.7 
2016 y l  içerisinde TUS (kitle ve kot) 
ba vurular n n % 100'nü yerine getirilmesi 

Faaliyet Ad  TUS ba vurular n n kar lanmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Etüt Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediyemiz Etüd Proje Müdürlü ü bünyesinde yürütülen i lemlerden biri olan TUS uygulamalar , 
hedeflenen süre içerisinde yap lanmüracaatlar n de erlendirilmesiyle gerçekle tirilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.8 2016y l  içerisinde 3194 say l  kanunun 16. Ve 18. Maddesine göre yap lan 
taleplerin % 100'nün yerine getirilmesi 

Aç klamalar: mar Plan nda uygulama yap lacak parsellerin say s nda meydana gelen azalmaya paralel 
olarak, taleplerdeki azalma nispetinde hedeflenen uygulama say lar  dü ürülmü tür. 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 
Talep edilen adet miktar  ( madde 16 uygulamas na 
göre 

440 350 330 

2 
Kar lanan talep miktar  ( madde 16 uygulamas na 
göre ) 

440 350 330 

3 
Talep edilen adet miktar  ( madde 18 uygulamas na 
göre ) 

30 20 16 

4 
Kar lanan talep miktar  ( madde 18 uygulamas na 
göre ) 

30 20 16 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

EPM 
3194 say l  kanunun 16. Ve 18. Madde 
uygulamalar  

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.8 
2016y l  içerisinde 3194 say l  kanunun 16. Ve 18. 
Maddesine göre yap lan taleplerin % 100'nün yerine 
getirilmesi 

Faaliyet Ad  3194 say l  kanunun 16. Ve 18. Madde uygulamalar  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Etüd ProjeMüdürlü ü 

 Aç klamalar
mar Plan  uygulama sahas nda, mar Kanunu'nun 16. ve 18. maddeleri gere i sunulan uygulama dosyalar , 

Müdürlü ümüz personeli ve teknik imkanlar  nispetinde kontrolü gerçekle tirildikten sonra, karar al nmas  
için Belediye Encümenine sevki sa lanmaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.2 Hizmet standartlar n  belirleyerek imar ile ilgili i  ve i lemlerin en k sa süre 
içinde tamamlanmas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  1.2.9 2016 y l  içinde temel ve temel üstü vize taleplerinin kar lanma süresinde 
%10 iyile me sa lanmas  

Aç klamalar: Önceki y llar içerisinde gerçekle en uygulamalar dikkate al narak hedefler belirlenmi  ve 
vize taleplerinin kar lanma sürelerinde iyile tirme öngörülmü tür. 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Temel vize talep say s  650 600 600 

2 Temel üstü vize talep say s  650 600 600 

3 Yerine getirilen temel vize talep say s  650 600 600 

4 Yerine getirilen temel üstü vize talep say s  650 600 600 

5 Ortalama talep kar lama süresi (gün) 15 14 13 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

EPM 
Temel ve temel üstü vize talebi kar lama 
faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.2.9 
2016 y l  içinde temel ve temel üstü vize taleplerinin 
kar lanma süresinde %10 iyile me sa lanmas  

Faaliyet Ad  Temel ve temel üstü vize talebi kar lama faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Etüt Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediyemiz Etüt Proje Müdürlü ünün bünyesinde yürütülen ruhsat sonras  Temel-Aplikasyon ve Su 
basman kontrolü i lemleri, yap lan talepler do rultusunda hedeflenen süreler içerisinde 
gerçekle tirilecektir. Temel-Aplikasyon ve Su basman kontrolleri Müdürlü ümüz personeli taraf ndan 
gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.3 Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi art r larak, bu 
yolla elde edilen kaynak miktar nda art  sa lanacak.. 

Performans hedefi  1.3.1 Kentsel ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesinin art r lmas

Aç klamalar: Ba ta Avrupa Birli i olmak üzere çe itli kurum ve kurulu lar belli alanlarda hizmet ve proje 
üreten belediyelere mali yard mlar sa lanmaktad r. Bu yard mlar, miktar  ne olursa olsun belediyeler için 
çok büyük önem ta maktad r. Bu çerçevede Buca lçesinin kentsel dönü ümü ve kurumsal faaliyetlerle 
ilgili proje üretimine yönelik olarak kurum içi organizasyon sa lanacak, üretilecek projelerle daha iyi Buca 
için ad mlar at lacakt r.  

 Öncelikle kurum içinde projeler konusunda fark ndal k yarat lmas , her birimin kendi görev alan yla ilgili 
projeler geli tirebilmesi ve kurumun  AB, ZKA gibi  çe itli kamu kurum ve kurulu lar n n hibe/destek 
programlar na proje sunmas  hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

Performans göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Haz rlanan proje say s  1 1 2 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

SGM E itim ve dan manl k faaliyetleri 50.000,00  50.000,00

SGM Öneri/ödül uygulama faaliyeti 1000,00  1000,00

Genel toplam  51.000,00  51.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans hedefi 1.3.1 Kentsel ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme 
kapasitesinin art lmas  

Faaliyet ad  E itim ve dan manl k faaliyetleri 

Sorumlu harcama birimi veya birimleri  Strateji Geli tirme Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Kurum içinde projeler konusunda fark ndal k yaratabilmek  ve her birimin kendi görev alan na giren 
konularda projeler üretebilmesini sa layabilmek için e itim ve proje  üretimi /takibine ili kin   dan manl k 
hizmeti al nmas  planlanm  olup e itimlere her müdürlükten en az bir temsilcinin  ve  proje ekibinin 
kat l m   sa lanacakt r.   

      
Ekonomik kod  2016 bütçe 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 50.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam bütçe kaynak ihtiyac  50.000,00

Bütçe 
d  

kaynak 

Döner sermaye  

Di er yurt içi  

Yurt d    

Toplam bütçe d   kaynak ihtiyac  0,00

Toplam  kaynak ihtiyac  50.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans hedefi 1.3.1 Kentsel ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme 
kapasitesinin art lmas  

Faaliyet ad  Öneri/ödül uygulama faaliyeti 

Sorumlu harcama birimi veya birimleri  Strateji Geli tirme Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Belediye çal anlar n n belediye faaliyetleri ile vatanda  memnuniyetine yönelik olarak öneri 
geli tirmelerini te vik etmek amac yla  2015 y l  içerisinde öneri sistemi kurulmu tur.   
          Haz rlanm  olan   öneri/ödül prosedürü do rultusunda yürütülecek bu çal malar belli dönemleri 
kapsayacak olup önerilerin konusu ve son öneri verme tarihi önceden ilan edilerek tüm çal anlara 
duyurulacakt r. Duyurular  belediye içindeki ilan panolar  müdürlüklere gönderilen resmi yaz malarla  
yap lacak. Önerileri de erlendirmek üzere  üst yönetim  taraf ndan bir de erlendirme komisyonu 
olu turulacak. Gelen öneriler haz rlanm  olan öneri/ödül prosedürü do rultusunda de erlendirilerek  
sonuçlar üst yönetime  ve ilgili birimlere gönderilecek. Ayr ca de erlendirme sonucu ilk üçe giren öneriler 
belediyenin ilan panolar nda  ve belediyemiz web sayfas nda ilan edilecektir. 
      

Ekonomik kod  2016 bütçe 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 1.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam bütçe kaynak ihtiyac  1.000,00

Bütçe 
d  

kaynak 

Döner sermaye  

Di er yurt içi  

Yurt d    

Toplam bütçe d   kaynak ihtiyac  0,00

Toplam  kaynak ihtiyac  1.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.3 Kent ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretme kapasitesi art r larak, bu 
yolla elde edilen kaynak miktar nda art  sa lanacak.. 

Performans hedefi  1.3.2 Kentsel ve kurumsal faaliyetlerle ilgili  ARGE çal malar n n, proje üretim /  
takibinin proje ve koordinasyon birimince sa lanmas  

Aç klamalar: Buca lçesinin kentsel ve kurumsal faaliyetlerle ilgili proje üretimine yönelik olarak kurum 
içi organizasyon sa lanacak, üretilecek projelerle daha iyi Buca için ad mlar at lacakt r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Haz rlanan proje say s  - 30 40 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

ÖKM Proje Üretim ve Koordinasyon  Faaliyetleri 0,00  0,00

Genel toplam  0,00  0,00

72



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans hedefi  1.3.2 
Kentsel ve kurumsal faaliyetlerle ilgili  ARGE 
çal malar n n, proje üretim /  takibinin proje ve 
koordinasyon birimince sa lanmas  

Faaliyet ad  Proje Üretim ve Koordinasyon  Faaliyetleri 

Sorumlu harcama birimi veya birimleri  Özel Kalem Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca ilçemizin daha ya anabilir ve ça da  k l nmas  yönünde vizyon projeleri geli tirerek ; ilçenin do al 
ve kültürel de erleri ile ilgili ara t rma ve tespitler yaparak; bu de erlerin evrensel koruma ilkeleri 
do rultusunda ya at lmas  ve canland r lmas  için projeler üretilmektedir. Her türlü sosyal ve kültürel 
altyap  alanlar  tan m yla  hizmet alan ve  binalar n n proje kriterleri belirlenerek , Avan projeleri, 
uygulama , detay ve peyzaj projeleri haz rlanacak veya haz rlat lacakt r. 
 
 
 
 
      

Ekonomik kod  2016 bütçe 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 0,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam bütçe kaynak ihtiyac  0,00

Bütçe 
d  

kaynak 

Döner sermaye  

Di er yurt içi  

Yurt d    

Toplam bütçe d   kaynak ihtiyac  0,00

Toplam  kaynak ihtiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.4 Kentsel dönü üm projeleri yap larak uygulamaya konulacak ve h zla hayata 
geçirilmesi için çal malar yürütülecek. 

Performans hedefi  1.4.1 2016 y l  sonuna kadar Seyhan Mahallesinde kentsel dönü üm projesinin 
haz rlanmas  

Aç klamalar: lçemizde sa l ks z yap la malar n bir an önce yenilenmesi, sa l kl  bar nma ko ullar  ve 
sa l kl  çevre olu turulmas  amac yla Riskli Alan ilan edilen Seyhan Mahallesinde Kentsel Dönü üm 
Projesinin haz rlanmas  hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Proje alan büyüklü ü (M2) - 853948 853948 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM Seyhan Mahallesi kentsel dönü üm faaliyeti 0,00  0,00

Genel toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans hedefi 1.4.1 2016 y l  sonuna kadar Seyhan Mahallesinde kentsel 
dönü üm projesinin haz rlanmas  

Faaliyet ad  Seyhan Mahallesi kentsel dönü üm faaliyeti 

Sorumlu harcama birimi veya birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
6306 say l  Afet Riski Alt ndaki alanlar n Dönü türülmesi Hakk nda Kanun ve ilgili mevzuatlar 
kapsam nda yürütülen Seyhan Mahallesi Kentsel Dönü üm Projesi, Çevre ve ehircilik Bakanl  ile 
koordineli yürütülmektedir. Her tür analiz, harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenlemesi i lerine ili kin 
Bakanl k taraf ndan kanun kapsam nda kaynak aktar m  yap lacak olup her türlü harita, plan, proje onay 
yetkisi Bakanl ktad r. 

      
Ekonomik kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 0,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam bütçe kaynak ihtiyac  0,00

Bütçe 
d  

kaynak 

Döner sermaye  

Di er yurt içi  

Yurt d    

Toplam bütçe d   kaynak ihtiyac  0,00

Toplam  kaynak ihtiyac  0,00

 

75



PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.5 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan n n 
yap m /revizyonu tamamlanacak. 

Performans Hedefi  1.5.1 2016 y l  sonuna kadar 1/5000 ölçekli naz m imar plan  do rultusunda 
1/1000 ölçekli imar plan  revizyon çal malar n n yap lmas  

Aç klamalar: lçemizin onayl  1/1000 ölçekli uygulama imar planlar n n onaylar n n çok eski tarihli 
olmas , ilçenin ihtiyaçlar na ve mevcut mevzuatlara uygun olmamas  nedeniyle Büyük ehir Belediyesi'nce 
onaylanacak 1/5000 ölçekli naz m imar plan  do rultusunda revizyon çal malar n n ivedilikle yap lmas  
sa lanacakt r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Revizyon imar plan  alan  (Hektar) - 3000 2478 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM Revizyon imar plan  uygulamalar  0,00  0,00

Genel toplam  0,00  0,00

76



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.5.1 
2016 y l  sonuna kadar 1/5000 ölçekli naz m imar 
plan  do rultusunda 1/1000 ölçekli imar plan  
revizyon çal malar n n yap lmas  

Faaliyet Ad  Revizyon imar plan  uygulamalar  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Belediyemizin teknik ekipman ve personel yetersizli inden ve ayr ca 1/1000 ölçekli revizyon imar 
planlar n n ivedilikle haz rlanmas  gerekti inden bahsi geçen i in ihale çal malar  tamamlanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 0,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.5 Üst ölçekli planlara uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan n n 
yap m /revizyonu tamamlanacak. 

Performans Hedefi  1.5.2 2016 y l  sonuna kadar Kaynaklar Panay r-Festival alan n n çevresi ile 
birlikte 1/1000 ölçekli revizyon imar plan n n yap lmas  

Aç klamalar: Düneyt Mevkii olarak geçen planlama alan nda Kaynaklar Belediye Ba kanl nca 
17.06.2002 tarihinde 1/5000 ölçekli naz m imar plan  ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  onaylanm , 
20.02.2004 tarihinde de revize edilmi tir. 17.05.2013 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli zmir 
Büyük ehir Bütünü Çevre Düzeni Plan nda bölgenin bir k sm  Panay r-Festival Alan  olarak belirlenmi  
olup Kaynaklar Belediyesi taraf ndan onaylanan imar planlar  ile uyu mazl klar bulunmaktad r. 1/25000 
ölçekli Çevre Düzeni Plan  kararlar  do rultusunda 1/5000 ölçekli naz m imar planlar  ile 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planlar n n ivedilikle revize edilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 
1/1000 ölçekli revizyon imar plan  yap lan alan 
(Hektar) 

- - 228 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM 
Kaynaklar n 1/1000 ölçekl  imar plan  
yap lmas /yapt r lmas  

300.000,00  300.000,00

Genel toplam  300.000,00  300.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.5.2 
2016 y l  sonuna kadar kaynaklar panay r-festival 
alan n n çevresi ile birlikte 1/1000 ölçekli revizyon 
imar plan n n yap lmas  

Faaliyet Ad  Kaynaklar n 1/1000 ölçekl  imar plan  
yap lmas /yapt r lmas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Belediyemiz teknik ekipman ve teknik personel yetersizli inden ve i in h zla çözümlenmesi gerekti inden 
yakla k 228 hektarl k planlama alan na ili kin halihaz r harita al m , jeolojik etüt raporu, 1/5000 ölçekli 
naz m imar plan  revizyonu, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  revizyonu ile imar uygulamas n n hizmet 
al m  yolu ile temin edilmesi hedeflenmektedir. 1/5000 ölçekli naz m imar plan  revizyonu yapma yetkisi 
zmir Büyük ehir Belediyesinde olmakla birlikte öneri eklinde sunulacakt r. Hizmet al m  yolu ile 

haz rlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  revizyonu Buca Belediye Meclisine daha sonra da zmir 
Büyük ehir Belediye Meclisine onaya sunulacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 300.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  300.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  300.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.1 2016 y l  içerisinde Buca Kent Meydan ’na ili kin plan ve proje 
çal malar n n tamamlanmas . 

Aç klamalar: lçemizdeki yo un yap la ma ve Kent Meydan  olu turulmas  ihtiyac  göz önüne al narak 
Çevik Bir Meydan , Buca Pazaryeri ve Buca Stad n n bulundu u alanda Kent Meydan  Ve Rekreasyon 
Alan  olu turulmas  ve ye il alanlar sistemi kurma projesi kapsam nda özel bir proje olu turulmas  
hedeflenmi tir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam alan (m2) - - 32000 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM Buca Kent Meydan  imar düzenleme faaliyeti 50.000,00  50.000,00

Genel Toplam  50.000,00  50.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.1 2016 y l  içerisinde Buca Kent Meydan na ili kin 
plan ve proje çal malar n n tamamlanmas . 

Faaliyet Ad  Buca Kent Meydan  imar düzenleme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Büyük ehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli naz m imar plan  do rultusunda Buca Kent 
Meydan na ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  de i ikli i haz rlanarak Buca Belediye Meclisine 
daha sonra da Büyük ehir Belediye Meclisine onaya sunulacakt r. mar plan na altl k te kil edecek 
halihaz r harita al m  ve jeolojik etüt raporunun hizmet al m  yolu ile temin edilmesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 50.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  50.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  50.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.2 2016 y l  içerisinde Adatepe Rekreasyon Alan  imar plan  sürecinin 
tamamlanmas . 

Aç klamalar: B B ile koordineli çal arak kent ölçe inde bir Rekreasyon Alan  gerçekle tirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam alan (m2) - - 502806 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM 
Adatepe Rekreasyon Alan  imar  plan  
uygulamas  

25.000,00  25.000,00

Genel Toplam  25.000,00  25.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.2 2016 y l  içerisinde Adatepe Rekreasyon Alan  imar 
plan  sürecinin tamamlanmas . 

Faaliyet Ad  Adatepe Rekreasyon Alan  imar  plan  uygulamas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Büyük ehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli naz m imar plan  do rultusunda Adatepe 
Rekreasyon Alan  1/1000 ölçekli uygulama imar plan  haz rlanarak Buca Belediye Meclisine daha sonra da 
Büyük ehir Belediye Meclisine onaya sunulacakt r. mar plan na altl k te kil edecek halihaz r harita al m  
ve jeolojik etüt raporunun hizmet al m  yolu ile temin edilmesi gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 25.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  25.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  25.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.3 2016 y l  içerisinde F rat Belediye Hizmet Alan na ili kin plan ve proje 
çal malar n n tamamlanmas . 

Aç klamalar: Pazar alan n n sürekli kullan lmas na yönelik yürülükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan nda "aç k pazar" olarak belirlenen alanda "Belediye Hizmet Alan " amaçl  1/1000 ölçekli uygulama 
imar plan  de i ikli i haz rlanmas  hedeflenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam alan (m2) - - 6773 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM F rat Belediye Hizmet Alan  imar plan  çal mas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.3 2016 y l  içerisinde F rat Belediye Hizmet Alan na 
ili kin plan ve proje çal malar n n tamamlanmas . 

Faaliyet Ad  F rat Belediye Hizmet Alan  imar plan  çal mas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Alan üzerindeki imar afl  binalar n kamula t rma i lemleri devam etmekte olup, 1824 m2'si Buca 
Belediyesi mülkiyetinde 4949 m2'lik k sm  Maliye Hazinesi mülkiyetindedir. Mülkiyetin Belediyemize 
devri i lemlerinden sonra, Büyük ehir Belediye Meclisince onaylanacak 1/5000 ölçekli naz m imar plan  
do rultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  de i ikli i haz rlanarak Buca Belediye Meclisine daha 
sonra da Büyük ehir Belediye Meclisine onaya sunulacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 0,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.4 2016 y l  içerisinde irinyer Projesine ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar 
plan  sürecinin tamamlanmas . 

Aç klamalar: Sadece Buca lçesi için de il kent genelinde de önemli bir konumda bulunan irinyer Park  
ve çevresi Sosyal ve Kültürel etkinliklerin de yer alaca  bir komplekse dönü türülecek ekilde 
projelendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam alan (m2) - - 75310 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM irinyer Proje Alan  imar plan  çal mas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.4 
2016 y l  içerisinde irinyer Projesine ili kin 1/1000 
ölçekli uygulama imar plan  sürecinin 
tamamlanmas . 

Faaliyet Ad  irinyer Proje Alan  imar plan  çal mas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Alana ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  de i ikli i Mahkeme Karar  ile iptal edilmi  olup 
yürürlükte 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  bulunmamaktad r. Halihaz r harita al m  tamamlanan 
alan n, 1/5000 ölçekli naz m imar plan  do rultusunda 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  haz rlanarak 
Buca Belediye Meclisine daha sonra da zmir Büyük ehir Belediye Meclisine onaya sunulacakt r. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 0,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.5 2016 y l  içerisinde Adatepe Belediye Hizmet Alan na ili kin plan ve proje 
çal malar n n tamamlanmas . 

Aç klamalar: Pazar alan n n kamusal hizmetlere yönelik olarak ve daha fonksiyonel kullan m n  sa lamak 
üzere imar plan nda Belediye Hizmet Alan  olarak düzenlenmesi ve bu kullan m karar nda yer alacak 
i levlerin belirlenmesi, imar plan  de i ikli i önerisi ile birlikte kentsel tasar m ve mimari projelerin 
birlikte haz rlanmas  hedeflenmektedir. Buca Belediye Ba kanl m zca Pazar Alanlar na; alan n 
bulundu u bölgenin ihtiyaçlar na yönelik olarak Pazar yeri, sosyal tesis, otopark gibi i levler getirilmesi 
öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam alan (m2) - - 35205 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

PPM 
Adatepe Belediye Hizmet Alan  imar plan  
çal mas  

25.000,00  25.000,00

Genel Toplam  25.000,00  25.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.5 
2016 y l  içerisinde Adatepe Belediye Hizmet 
Alan na ili kin plan ve proje çal malar n n 
tamamlanmas . 

Faaliyet Ad  Adatepe Belediye Hizmet Alan  imar plan  çal mas

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Plan Proje Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
zmir Büyük ehir Belediye Ba kanl 'n n mülkiyetindeki alana ili kin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  

bulunmamaktad r. Halihaz r harita al m  ve jeolojik etüt raporu haz rlanmas  hizmet al m  yolu ile temin 
edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar plan  haz rlanacakt r. 1/5000 ölçekli naz m imar plan  
do rultusunda haz rlanacak olan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan , Buca Belediye Meclisine daha sonra 
da zmir Büyük ehir Belediye Meclisine onaya sunulacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 25.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  25.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  25.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.6 Tar msal faaliyet çe itlili i art r larak Buca'n n ekonomik ve sosyal 
kalk nmas na destek verilmesi 

Aç klamalar: Bölgemizdeki tar msal faaliyetlerin daha bilinçli yap lmas , bölgeye has ürünlerin ekim 
dikim alan n n geni letilmesi yöredeki çiftçilerimizin ekonomik durumlar n n iyile tirilmesi, tüketicilerin 
daha sa l kl  ürünlerle bulu turulmas , bölgedeki mikro ekonomiye katk  sa lanmas  hedeflenmi tir. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 
Düzenlenen ve kat l m sa lanan fuar, festival ve 
etkinlik say s  

- 4 4 

2 Etkinliklere kat lan ki i say s  - 3000 5000 

3 Düzenlenen e itim say s  - 3 4 

4 E itimlere kat lan ki i say s  - 75 100 

5 Balkon tar mc l  yapan ki i say s  - 14 25 

6 Kurulan organik pazar say s  - - 1 

7 Üretimi planlanan ürün çe idi say s  - 1 10 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

THM E itim faaliyetleri 40.000,00  40.000,00

THM Üretim faaliyetleri 50.000,00  50.000,00

THM Tan t m ve pazarlama faaliyetleri 25.000,00  25.000,00

Genel Toplam  115.000,00  115.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.6 Tar msal faaliyet çe itlili i art r larak Buca'n n 
ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek verilmesi 

Faaliyet Ad  E itim faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Tar m Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Üreticinin ürettikleri ürünle alakal  olarak bilinç düzeyinin art r lmas .1) balkon bahçecili i: seçilen 
kat l mc lara balkonda saks  ve benzeri malzeme içerisinde yeti tirilmek üzere çe itli bitkilerin ekimi, 
dikimi, toprak harc n n haz rlanmas  ve di er bak mlar  ile ilgili temel bilgilerin verilmesini 
amaçlamaktad r. 2.sabun yap m : geleneksel yöntemler baz al narak sabun üretimi konusundan e itim 
almak isteyen vatanda lara yönelik çal ma. 3.gübreleme e itimi: uzmanlar taraf ndan Buca'daki üreticilere 
ürünlere yönelik üretimi artt rmak amac yla uygun gübreleme yöntemlerinin aktar lmas . 4.süt bayram nda 
yo urt ve peynir mayalama e itimi verilmesi. 5. Kompost gübre e itimleri 6.may s ay nda dünya çiftçiler 
günü dolay s yla kooperatifçilik konusunda e itim verilmesi 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 40.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  40.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  40.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.6 Tar msal faaliyet çe itlili i art r larak Buca'n n 
ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek verilmesi 

Faaliyet Ad  Üretim faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Tar m Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Bölgedeki çiftçiye örnek olmak amac yla.  
1. Buca bölgesinde kurulan ba  tesisinde üzüm yeti tiricili i 2. Buca bölgesinde meyve bahçesi kurulmas  
3. Buca bölgesinde sebze bahçesi 4. Gölet bahçesinde engellilere yönelik kurulan hobi bahçelerinde sebze 
ve üzüm üretimi 5. Kompost gübre üretimi gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 50.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  50.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  50.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 1.6.6 Tar msal faaliyet çe itlili i art r larak Buca'n n 
ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek verilmesi 

Faaliyet Ad  Tan t m ve pazarlama faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Tar m Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Bölgede yeti tirilen ürünlerin kolay pazarlanmas n  sa lamak ve tüketicilerin bölgeye dikkatini çekmek 
1. Mart-nisan aylar nda buca köylerinde yeti en çe itli kültüre al nmam  do al otlar n tan t m , kullan m  
ve pazarlamas na yönelik festival düzenlemesi. 2.do anc lar köyünde a ustos ay  içerisinde yöreye ait 
k nal  bamya çe idinin tan t lmas  ve üretim alan n geni letilmesini sa lamak amac yla festivalin yap lmas . 
3. Gölette bölgesinde bardac k-kavun çe idinin tan t lmas  ve üretim alan n n geni letilmesini sa lamak 
amac yla festivalinin yap lmas . 4.üzüm ba nda ilk hasat n yap lmas  ve etkinli in de erlendirilmesi. 5. 
Organik ürün sertifikas  al nm  ve al nacak olan ürünlerin halka ula t r lmas nda kolayl k sa lanmas  
amac yla organik pazar kurulmas  gerçekle tirilecektir 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 25.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  25.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  25.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.7 Çok amaçl  pazaryerleri yap lmas

Aç klamalar: Pazar alan n n kamusal hizmetlere yönelik olarak ve daha fonksiyonel kullan m n  sa lamak 
üzere Belediye Hizmet Alanlar n n bu amaçla düzenlenmesi ve alan n bulundu u bölgenin ihtiyaçlar na 
yönelik olarak pazar yeri, sosyal tesis, otopark gibi i levler getirilmesi öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Pazar yeri say s  - - 1 

2 n aat tamamlanma oran  % - - 100 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

F M Adatepe çok amaçl  pazaryeri yap m  1.600.000,00  1.600.000,00

Genel Toplam  1.600.000,00  1.600.000,00

94



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.6.7 Çok amaçl  pazaryerleri yap lmas  

Faaliyet Ad  Adatepe çok amaçl  pazaryeri yap m  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Pazar alan n n kamusal hizmetlere yönelik olarak ve daha fonksiyonel kullan m n  sa lamak üzere Plan ve 
Proje Müdürlü ü taraf ndan Belediye Hizmet Alanlar n n bu amaçla düzenlenmesi ve alan n bulundu u 
bölgenin ihtiyaçlar na yönelik olarak pazar yeri, sosyal tesis, otopark gibi i levler getirilmesi 
öngörülmektedir. Çok i levli olarak düzenlenecek ve imar plan  de i ikli i süreci sonras  pazaryeri,otopark 
spor-sosyal tesis olarak i levli hale getirilip düzenlenecektir. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri 1.600.000,00

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  1.600.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  1.600.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.8 Yaylac k Spor ve Seminer Kompleksi yap lmas

Aç klamalar: Vatanda lar m z n spor ihtiyac n  kar layabilecekleri ayr ca profesyonel spor 
kar la malar n n yap labilece i bir tesis kazand r lmas  amaçlanmaktad r Tesis içerisinde yer alan  
salonlarda çe itli aktiviteler düzenlenebilecektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 n aat tamamlanma oran  % - - 50 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

F M Yaylac k Spor ve Seminer Kompleksi Yap m  6.300.000,00  6.300.000,00

Genel Toplam  6.300.000,00  6.300.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.6.8 Yaylac k Spor ve Seminer Kompleksi yap lmas  

Faaliyet Ad  Yaylac k Spor ve Seminer Kompleksi Yap m  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca’n n bir Üniversite kenti olmas  dolay s  ile Yaylac k Mahallesi 1030 sk. ile 1024 Sk. kesi imin de 
bulunan 764 ada 1parselde kay tl  7945 m2 yüzölçümüne sahiptir. Tesis içinde  yüzme havuzu, buz pateni, 
seminer salonlar , bowling ve kafeterya bulunacakt r.2016 y l  içinde  tesisin  %50 si tamamlanacakt r. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri 6.300.000,00

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  6.300.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  6.300.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.9 Buca Gençlik ve Kültür Merkezi yap lmas

Aç klamalar: Buca’n n bir üniversite kenti olmas  dolay s  ile Dokuz Eylül Üniversite yerle kesine yak n 
bir alanda gençlere yönelik bir Kültür Gençlik Aktivite Merkezi kazand r lacakt r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Tamamlanma oran  % - 5 95 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

F M Buca Gençlik ve Kültür Merkezi yap lmas  4.000.000,00  4.000.000,00

Genel Toplam  4.000.000,00  4.000.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.6.9 Buca Gençlik ve Kültür Merkezi Yap lmas  

Faaliyet Ad  Buca Gençlik ve Kültür Merkezi Yap lmas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca’n n bir üniversite kenti olmas  dolay s  ile Dokuz Eylül Üniversite yerle kesine yak n bir alanda 
gençlere yönelik bir Kültür Gençlik Aktivite Merkezi kazand r lacakt r. 2015 y l  içerisinde %5 
gerçekle tirilecek tesisin 2016 y l  içinde tamamlanmas  planlanmaktad r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri 4.000.000,00

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  4.000.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  4.000.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 1 Ya am kalitesi yüksek modern bir kent kimli i olu turmak 

Hedef  1.6 Vizyon projeleri ile Buca'n n ekonomik ve sosyal kalk nmas na destek 
verilecek 

Performans Hedefi  1.6.10 Solucan Gübresi Üretim Tesisi yap lmas

Aç klamalar: Emlak ve stimlak Müdürlü ü taraf ndan sürdürülen çal malar sonucunda ç leri 
Bakanl ndan tahsis i lemi tamamland  takdirde Solucan Gübresi Üretim Tesisi yap m imalat  
ba lat lacakt r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Tamamlanma oran  % - - 100 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (tl)

Bütçe Bütçe d  Toplam

F M Solucan Gübresi Üretim Tesisi yap lmas  500.000,00  500.000,00

Genel Toplam  500.000,00  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  1.6.10 Solucan Gübresi Üretim Tesisi yap lmas  

Faaliyet Ad  Solucan Gübresi Üretim Tesisi yap lmas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Fen leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Emlak ve stimlak Müdürlü ü taraf ndan sürdürülen ç leri Bakanl ndan tahsis i lemi tamamland  
takdirde Solucan Gübresi Üretim Tesisi yap m imalat  ba lat lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri 500.000,00

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 2 Kültürel etkinliklerin zenginle tirildi i farkl  kültürlerin bir arada ya ad , 
kültür seviyesi yüksek bir kent olu turmak. 

Hedef  2.1 Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geni  halk kitlelerine 
ula mas  sa lanacak. 

Performans Hedefi  2.1.1 2016 y l  sonuna kadar kütüphane hizmetlerinde kaliteyi artt rarak kitap 
okuma al kanl n  yayg nla t r lmas  

Aç klamalar: Toplumsal bir kurum olan halk kütüphane hizmetinin d nda okuma oran n n artmas n  
sa lamak amac yla sokak kütüphanelerinin kurulmas  ve kitap sever vatanda lar m z n kitap okuyup 
huzurlu vakit geçirebilecekleri kitap kafelerin aç lmas , kitap çe itlili i ve kütüphaneler aras  bilgi 
payla m n n sa lanmas  hedeflenmi tir. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kitap tan t m etkinlik say s  - 1 3 

2 Al nan kitap ve metaryal say s  - - 10000 

3 Kütüphane  üye say s  322 400 1000 

4 Kitap kafe say s  - 1 2 

5 Sokak kitap kütüphane say s  - 1 3 

6 Kütüphane say s  - - 1 

7 Ba  kurulan kütüphane say s  - - 2 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

KM Kitap tan t m faaliyetleri 10.000,00  10.000,00

KM Kitap ve metaryaller al m  70.000,00  70.000,00

KM Yeni kitap alanlar  olu turmas  10.000,00  10.000,00

KM Kütüphaneler aras  bilgi a  kurma faaliyeti 10.000,00  10.000,00

Genel Toplam  100.000,00  100.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.1.1 
2016 y l  sonuna kadar kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas  

Faaliyet Ad  Kitap tan t m faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kütüphane Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Yazarlar n sat a ç kan eserlerini hat ra olarak imzalamas  ve yazarlar n halkla bulu mas  sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 10.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  10.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  10.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.1.1 
2016 y l  sonuna kadar kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas  

Faaliyet Ad  Kitap ve metaryaller al m  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kütüphane Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Kütüphanemize dünya-Türk edebiyat  roman ve hikayeleri tarih-felsefe, bilim, siyaset-politika, ki isel 
geli im, psikoloji ve ders kitaplar . Kitap d  materyaller ise dergiler, haritalar, ansiklopediler, afi lerin 
kazand r lmas  sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 70.000,00

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  70.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  70.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.1.1 
2016 y l  sonuna kadar kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas  

Faaliyet Ad  Yeni kitap alanlar  olu turmas  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kütüphane Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Kitap sever vatanda lar m z n dinlenip huzurlu vakit geçirmesi için tasarlanm  olan sabah 10.00 ak am 
10.00 saatleri aras nda kitap okuyup kitap ba  yapabilecekleri kitap kafelerin (Mevcut binalarda) 
aç lmas . okuma oran n n artmas n  sa lamak amac yla sokak kitap kütüphanelerinin kurulmas  sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 10.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  10.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  10.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.1.1 
2016 y l  sonuna kadar kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas  

Faaliyet Ad  Kütüphaneler aras  bilgi a  kurma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kütüphane Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Kütüphanelerin ve kütüphanecilerin birbirlerini daha iyi tan malar ,bilgi al veri inde bulunmalar  kar l kl  
etkile im ortam n n yarat lmas .Dokuz Eylül Üniversitesi kütüphanesi ile elektronik ortamda ekonomik 
ça da  teknolojileri kullanarak eri imi sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 10.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  10.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  10.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 2 Kültürel etkinliklerin zenginle tirildi i farkl  kültürlerin bir arada ya ad , kültür 
seviyesi yüksek bir kent olu turmak. 

Hedef  2.1 Sosyal kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geni  halk kitlelerine ula mas  
sa lanacak. 

Performans Hedefi  2.1.2 Sosyal   kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek geni  halk kitlelerine 
ula mas n  sa lanmas  

Aç klamalar: Müdürlü ümüz bünyesinde bulunan Türk Halk Müzi i ve Türk Sanat Müzi i korolar  taraf ndan y l 
içerisinde konserler gerçekle tirilecektir. Zaman kavram  bulunmaks z n düzenlenecek organizasyon ve festivallerde 
yer alan çe itli sanatç lar taraf ndan özel halk konserleri verilecektir. Okullara vb. yerlere ait sergiler, yar malar 
düzenlenecektir.Sa l k ve güncel konularda bilgilendirme amaçl  seminer, konferans, sempozyum düzenlenecektir. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Düzenlenen festival ve enlik say s  7 8 8 

2 Özel gün, dini etkinlik  ve özel hafta kutlamalar  say s  9 25 25 

3 Düzenlenen konser say s  18 8 8 

4 Tiyatro gösterim say s  22 38 40 

5 Film gösterimleri say s  3 12 12 

6 mza günleri say s  1 4 4 

7 Konferans seminer, söyle i say s  30 25 25 

8 Sosyal ve kültürel etkinlik kat lan ki i say s  20000 60000 65000 

9 Sanatsal etkinliklere  kat lan ki i say s  10000 25000 30000 

10 Da t lan afi  say s  1000 6000 6000 

11 Kitap bro ür say s  214288 8200 8500 

12 Ayl k davetiye program say s  - 8600 9000 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

KS M Tan t m faaliyeti 800.000,00  800.000,00

KS M Sosyal ve kültürel etkinlik düzenleme faaliyeti 500.000,00  500.000,00

KS M Sanatsal etkinlik düzenleme faaliyeti 500.000,00  500.000,00

Genel Toplam  1.800.000,00  1.800.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.1.2 Sosyal   kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek 
geni  halk kitlelerine ula mas n  sa lanmas  

Faaliyet Ad  Tan t m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Kültürel ve sanatsal alanda kentimizde ya ayan vatanda lar m z n etkinliklere kat lmas n  
sa lamak amac yla toplant , seminer, konferans vb. organizasyonlar düzenlemek, lçemizin 
kültürel, sanatsal, sosyal ve sportif geli imine katk  sa lamaya yönelik yurt içi ve yurt d  fuarlara 
kat lmak. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 800.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  800.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  800.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.1.2 Sosyal   kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek 
geni  halk kitlelerine ula mas n  sa lanmas  

Faaliyet Ad  Sosyal ve kültürel etkinlik düzenleme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Sosyal ve Kültürel etkinlikler gerçekle tirerek halk m z n kültür seviyesinin artt r lmas n  sa lamak. 
lçemizde ya ayan vatanda lar m z n kültür seviyesinin artt r lmas  ve sosyal hayata kat lmalar n n 

sa lanmas  amac yla Festivaller, enlikler, Konserler, mza Günleri, Film Gösterimleri ve Söyle iler 
düzenlenmesi. Çe itli dini etkinliklerle Ramazan co kusunu mahallelerimizde ya atmak için Geleneksel 
Ramazan e lencesi düzenlenmesi Tiyatro, Orta Oyunlar , Konser, Dinleti vb... etkinlikler düzenlemesi. 
           Halk n kültür seviyesini art rmak, insanlar n bilinçlendirilmesi, güncel konular ve belirli özel 
günlerle ilgili bilgi vermek amaçl  aileleri bilgilendirmek E itim, Sa l k, Sosyal ya am içerisinde 
kar la lan sorunlara yönelik ve güncel konular  kapsayan bilgilendirme amaçl  Panel, Konferans ve 
Seminerler düzenlenmesi.  
- Festivaller, enlikler, Konserler,  Dini etkinlik ve Özel Hafta Kutlamalar ,  Film Gösterimleri,  Paneller,  
Sergiler, Söyle iler vb...etkinlikler düzenlenmektedir.  
Bu çal malar n Organizasyon bedeli olarak a a daki bütçe hedeflenmi tir.
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 500.000,00

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.1.2 Sosyal   kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenerek 
geni  halk kitlelerine ula mas n  sa lanmas  

Faaliyet Ad  Sanatsal etkinlik düzenleme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Kentimizde ya ayan vatanda lar m z n sanatsal etkinliklerimize kat l m n  sa lamak. Sanatsal alanda 
gerçekle tirece imiz faaliyetlerle ilçemizde ya ayan vatanda lar m z n kültür düzeyinin yükseltilmesi için; 
           - Özel gün ve anma etkinlikleri çerçevesinde Özel Tiyatrolar ile Belediyemizin Çocuk ve Yeti kin 
amatör olarak yeti tirdi i Tiyatro Toplulu unun Tiyatro gösterileri sergilenmekte. 
           - Belediyemizin kurslar nda e itim gören Kursiyerlerimiz taraf ndan üretilen ürünlerin tan t lmas  
için Sergiler düzenlenmekte. 
           - Ünlü air ve Yazarlar n Kat laca  Edebiyat Söyle ileri kapsam nda mza Günleri vb..  çal malar 
yap lmaktad r.  
           Bu çal malar n Organizasyondaki bedeli olarak a a daki bütçe hedeflenmi tir. 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 500.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 2 Kültürel etkinliklerin zenginle tirildi i farkl  kültürlerin bir arada ya ad , 
kültür seviyesi yüksek bir kent olu turmak. 

Hedef  2.2 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halk n n spora kat l m  artt r lacak.

Performans Hedefi  2.2.1 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle Buca halk n n spora kat l m n n artt r lmas .

Aç klamalar: Spor evrensel kültürün bir parças , dünyada dili rk  dini farkl  insanlar  birle tiren önemli 
bir vas tad r. Amac m z fiziksel faydalar n n yan  s ra insanlar n ruhsal sa l n  da olumlu yönde 
etkilemek, sosyal ve moral kazançlar sa lamak için halk m z  spor faaliyetlerine kat l m n  sa lamak. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Bak m  yap lan spor alan  say s  2 4 6 

2 Spor kurs say s  4 7 10 

3 Spor kursu çe idi 4 7 10 

4 Kurslara kat lan yeti kin say s  200 350 500 

5 Kurslara kat lan çocuk say s  5000 7000 10000 

6 Kurslara kat lan engelli say s  18 28 40 

7 Düzenlenen seminer say s  - 1 2 

8 Yard m yap lan amatör klüp say s  18 21 25 

9 Ödüllendirilen sporcu say s  8 15 30 

10 Düzenlenen turnuva say s  12 18 25 

11 Turnuvalara kat lan ki i say s  1750 2600 4250 

12 Uluslararas  turnuva say s  - 1 3 

13 Uluslararas  turnuvalara kat lan ki i say s  4 10 25 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

SP M Spor alanlar n n bak m ve onar m faaliyetleri 200.000,00  200.000,00

SP M Spor kurs ve e itim faaliyeti 400.000,00  400.000,00

SP M Spor faaliyetlerinin ve sporcular n desteklenmesi 1.200.000,00  1.200.000,00

SP M Turnuvalar düzenleme faaliyeti 250.000,00  250.000,00

Genel Toplam  2.050.000,00  2.050.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.2.1 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle buca halk n n spora 
kat l m n n artt r lmas . 

Faaliyet Ad  Spor alanlar n n bak m ve onar m faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Spor leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
1.Futbol sahalar  için çim tohumu, rulo çim ile ilaçlar n n al m .                                                                        
2. Futbol sahalar  için sentetik çim hal  ve malzemesi al mlar . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 200.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  200.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.2.1 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle buca halk n n spora 
kat l m n n artt r lmas . 

Faaliyet Ad  Spor kurs ve e itim faliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Spor leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
1.spor ö retmenleri e li inde vatanda lara spor e itimi verilmesi 2.futbol, taekwondo, tenis, 
atletizm,güre ,yüzme basketbol kurslar  3.hamile bayanlara yoga ve pilates e itimi verilmesi 4.engellilere 
yönelik basketbol, tenis, badminton 5.spor seminerleri 6.çe me yaz okulu 7.portatif havuzlarda yüzme 
kurslar  8. Futbol, taekwondo, tenis , atletizm, güre , yüzme ve basketbol kurslar n n verilmesi için spor 
e itmeni ve yard mc  personel hizmet al m  yap lmas  sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 400.000,00

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  400.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  400.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.2.1 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle buca halk n n spora 
kat l m n n artt r lmas . 

Faaliyet Ad  Spor faaliyetlerinin ve sporcular n desteklenmesi  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Spor leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
1. Amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yard m yap lmas  2.Ba ar l  sporcular n ödüllendirilmesi 3.Spor 
faaliyetlerine kat lan çocuklara ayni destek verilmesi sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 1.200.000,00 

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  1.200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  1.200.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.1.1 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle buca halk n n spora 
kat l m n n artt r lmas . 

Faaliyet Ad  Turnuvalar düzenleme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Spor leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
1.Okullararas  spor turnuvalar  düzenlenmesi(futbol,basketbol,taekwondo, voleybol, yüzme,atletizm) 
2.Belediye çal anlar yla turnuvalar düzenlenmesi (futbol,basketbol,voleybol, yüzme,atletizm)  
3.Ulusal ve uluslararas  satranç turnuvalar  düzenlenmesi sa lanacak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 250.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  250.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  250.000,00

 

115



PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 2 Kültürel etkinliklerin zenginle tirildi i farkl  kültürlerin bir arada ya ad , 
kültür seviyesi yüksek bir kent olu turmak. 

Hedef  2.2 Sportif etkinlik ve faaliyetlerle buca halk n n spora kat l m  artt r lacak.

Performans Hedefi  2.2.2 2016 y l  sonuna kadar 10 adet yeni aç k spor alan  olu turulmas  

Aç klamalar: Buca halk n n, parklar m zda da spor yapmas n  te vik etmek amaçlanm t r. 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Spor alan  say s  9 4 10 

2 Spor alan (m2) 1770 410 600 

3 Sportif alet çe idi 7 15 15 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

PBM Yeni spor alan  kazand rma faaliyeti 500.000,00  500.000,00

Genel Toplam  500.000,00  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 2.2.2 2016 y l  sonuna kadar 10 adet yeni aç k spor alan  
olu turulmas  

Faaliyet Ad  Yeni spor alan  kazand rma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Parklar m za fitness, basketbol sahas  v.b. Alanlar için spor aleti al mlar  ve spor alanlar n n düzenlenmesi 
ile gerçekle ecektir. 

      
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 500.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 2 Kültürel etkinliklerin zenginle tirildi i farkl  kültürlerin bir arada ya ad , 
kültür seviyesi yüksek bir kent olu turmak. 

Hedef  2.3 Meslek, hobi ve e itime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyi 
yükseltilerek memnuniyet düzeyi art r lacak.. 

Performans Hedefi  2.3.1 Meslek, hobi ve e itime yönelik kurslarda kalite ve yeterlilik düzeyinin 
yükseltilerek memnuniyetin  artt r lmas  

Aç klamalar: lçemizde ya ayan vatanda lar m z n meslek edindirme ve sanatsal faaliyetlerini 
yayg nla t rmak, yeteneklerini ortaya ç karmak, bo  vakitlerin de erlendirilmesi ve el becerilerinin 
geli tirilmesini sa lamak. 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kurs (mesleki, hobi, e itim ) ba vuru say s  2075 3500 4000 

2 Kurs (mesleki, hobi, e itim ) çe idi 29 35 40 

3 
Kurslar  (mesleki, hobi, e itim ) tamamlayan ki i 
say s  

810 2250 3000 

4 Kurs e itimci say s  35 40 45 

5 Kurslardan memnuniyet düzeyi(%) 90 95 100 

6 Yeni kurs alanlar  say s  - 5 10 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

KS M Meslek edindirme kurs faaliyetleri 500.000,00  500.000,00

KS M E itim amaçl  kurs faaliyeti 500.000,00  500.000,00

KS M Hobi kurslar  düzenlenmesi faaliyeti 500.000,00  500.000,00

KS M Kurs alanlar na tefri at sa lanmas  200.000,00  200.000,00

Genel Toplam  1.700.000,00  1.700.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.3.1 
Meslek, hobi ve e itime yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas  

Faaliyet Ad  Meslek edindirme kurs faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Müdürlü ümüzce vatanda lar m z n meslek edindirmelerini sa lamak amac yla Buca Halk E itim 
Merkezi ortakl nda çe itli kurslar düzenlenmektedir. Belediye olarak kurslar n düzenlendi i 
yerlerin bak m  Belediyemiz taraf ndansa lanmakta olup, e itmenlerin ücretleri bir protokol 
çerçevesinde Buca Halk E itim Merkezi taraf ndan verilmektedir.  
- A ç l k, Pastac l k, Kuaförlük, Bilgisayarl  Muhasebe, Bilgisayar letmenli i, Sekreterlik, Diki , 
Nak  
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 500.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.3.1 
Meslek, hobi ve e itime yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas  

Faaliyet Ad  E itim amaçl  kurs faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
 ngilizce (Çocuk ve Yeti kin), Almanca, Okuma-Yazma, aret Dili, Diksiyon Kurslar n 
düzenlendi i yerlerin bak m  Belediyemiz taraf ndan sa lanmakta olup, e itmenlerin ücretleri bir 
protokol çerçevesinde Buca Halk E itim Merkezi ve Belediyemizin i birlirli i ile kar lanacakt r. 
 
  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 500.000,00

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.3.1 
Meslek, hobi ve e itime yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas  

Faaliyet Ad  Hobi kurslar  düzenlenmesi faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Rölyef, Resim (Çocuk ve Yeti kin), Tel K rma ve Brezilya Nak , Dekoratif El Sanatlar , Tak  Tasar m, 
Aerobik-Step, Tekstil, Keman (Çocuk), Gitar (Çocuk), Çocuk Korosu, Çocuk Tiyatrosu, Ba lama, Türk 
Halk Müzi i, Türk Sanat Müzi i, Klasik Türk Müzi i, Tiyatro, Halk Oyunlar , Foto rafç l k gibi kurslar 
düzenlenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 500.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  2.3.1 
Meslek, hobi ve e itime yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas  

Faaliyet Ad  Kurs alanlar n n tefri at n n sa lanmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
            Müdürlü ümüz bünyesinde vatanda lar m za hizmet vermek amac  ile gerçekle tirdi imiz 
Çaml kule Semt Evi,Evka-1 Semt Evi, Kad n Aktivite Merkezi, Güzel Sanatlar Mesleki E itim Merkezi, 
Sanat Evi (Tadilat a amas nda) B M Bilgi ve E itim Merkezi ( n aat  devam etmektedir) Gençlik Aktivite 
Merkezi (Tadilat a amas nda) P rlanta Merkezlerimizin tefri at  müdürlü ümüz taraf ndan sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 200.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  200.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.1 Dezavantajl  kesimleri koruma kapasitesi artt r lacak ve toplumsal ya amla 
bütünle meleri sa lanacak 

Performans Hedefi  3.1.1 Geliri düzeyi dü ük çiftlerin resmi nikah i lemlerini gerçekle tirmesi

Aç klamalar: Toplu nikah i lemlerinin gerçekle tirmek 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Nikah i lemi gerçekle tirilen çift say s  - - 30 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

Y M Toplu nikah faaliyeti 2.500,00  2.500,00

Genel Toplam  2.500,00  2.500,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi 3.1.1 Geliri düzeyi dü ük çiftlerin resmi nikah i lemlerini 
gerçekle tirmek 

Faaliyet Ad  Toplu nikah faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Yaz  leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Geliri düzeyi dü ük çiftlerin resmi nikah i lemlerini toplu nikah ile gerçekle tirilmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 2.500,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  2.500,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  2.500,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.1 Dezavantajl  kesimleri koruma kapasitesi artt r lacak ve toplumsal ya amla 
bütünle meleri sa lanacak 

Performans Hedefi  3.1.2 Gelir düzeyi dü ük ki ilere yap lan ayni ve nakdi yard m miktar nda  art  
sa lanmas . 

Aç klamalar: Sosyal Belediyecilik anlay  ile hareket ederek, herhangi bir sebeple sosyo- ekonomik 
muhtaçl klarla kar la an Buca s n rlar  içerisinde ya ayan vatanda lar m za maksimum düzeyde fayda 
sa layarak, destek olmak, insan haysiyetine uygun ya ay  düzeylerini gerçekle tirebilmeleri için en k sa 
sürede kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini sa lamak ad na kar l ks z parasal ve sosyal destek 
hizmetimizi her geçen gün bir kat daha fazla artt rmak amaçlanm t r. 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Nakdi yard m ba vuru say s  408 450 500 

2 Nakti yard m yap lan ki i say s  318 350 400 

3 Ayni yard m (Tüp) yap lan ki i say s  - 2100 4500 

4 Muhtaç asker ailesi ba vuru say s  497 450 450 

5 Yard m yap lan muhtaç asker aile say s  278 350 400 

6 Burs verilen ö renci say s  928 1422 1500 

7 Giyim yard m ndan faydalanan ki i say s  - - 400 

8 E ya yard m ndan yararlanan ki i say s  - - 100 

9 G da yard m  alan ki i say s  3000 3000 3000 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

SY M Muhtaç asker ailelerine nakdi yard m faaliyeti 700.000,00  700.000,00

SY M Ö renci burs yard m faaliyeti  1.000.000,00  1.000.000,00

SY M 
Sosyal amaçl  (gelir düzeyi dü ük ki ilere ayni, 
nakdi yard m) faaliyetler 

3.750.000,00  3.750.000,00

SY M Giyim –e ya bankas  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  5.450.000,00  5.450.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.2 Gelir düzeyi dü ük ki ilere yap lan ayni ve nakdi 
yard m miktar nda  art  sa lanmas . 

Faaliyet Ad  Muhtaç asker ailelerine nakdi yard m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Belediyemiz s n rlar  içerisinde ikamet eden asker ailelerinden (anne-baba, evli ise e ); Müdürlü ümüze 
ba vuruda bulunanlar n durumlar  incelenerek muhtaç durumda olanlar tespit edildikten sonra Encümene 
sevk edilir.Encümen karar  sonras  askerlik süresi boyunca yap lacak ayl k ödemeler açt rt rd klar  banka 
hesaplar na yat r l r.2016 y l  sonuna kadar ekonomik durumu yetersiz 450 askerin bakmakla yükümlü 
oldu u 1.derece (anne -baba- e ) yak nlar na askerlik süresince nakdi yard mda bulunacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 700.000,00 

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  700.000,00 

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  700.000,00 
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.2 Gelir düzeyi dü ük ki ilere yap lan ayni ve nakdi 
yard m miktar nda  art  sa lanmas . 

Faaliyet Ad  Ö renci burs yard m faaliyeti  

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Ortaokul ve Lise de okuyan yada okuma hakk n  elde etmi  ba ar l  , maddi imkan  k s tl  ö rencilerin 
ö renim giderlerinin tamamen veya k smen kar lanmas  amac yla verilecek olan Tahsil Yard m  miktar ve 
say s  Meclisimizce belirlendikten sonra Tahsil Yard m  ile ilgili bilgiler Ba kanl n uygun görece i 
usullerle ilan edilir.Tahsil yard m  için ba vuru süresi Buca Belediye Meclisince seçilecek Sosyal Hizmetler 
Komisyonunca belirlenir.2016 y l  için Ortaokul ve Lise ö rencilerine (Ö renci say s  Meclisimiz 
taraf ndan belirlendikten sonra) 8 ay süre ile nakdi yard m yap lmas  hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 1.000.000,00

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  1.000.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  1.000.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.2 Gelir düzeyi dü ük ki ilere yap lan ayni ve nakdi 
yard m miktar nda  art  sa lanmas . 

Faaliyet Ad  Sosyal amaçl  (gelir düzeyi dü ük ki ilere ayni, 
nakdi yard m) faaliyetler 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Sosyo-Ekonomik düzeyi dü ük, herhangi bir i i ve sosyal güvencesi bulunmayan gelir getiren ta n r 
ta nmaz mallara sahip olmayan ailelere yönelik yap lmas  planlanan ayni ve nakdi yard m faaliyetleridir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 250.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 3.500.000,00 

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  3.750.000,00 

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  3.750.000,00 
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.2 Gelir düzeyi dü ük ki ilere yap lan ayni ve nakdi 
yard m miktar nda  art  sa lanmas . 

Faaliyet Ad  Giyim -e ya bankas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Hay rsever vatanda lar m z taraf ndan Belediyemize verilen kullan lm  yada kullan lmam  mutfak e yas , 
koltuk, elektronik e ya vb. gibi ev e yalar  ve giysilerin belediyemiz s n rlar  içerisinde ikamet eden 
yard ma muhtaç vatanda lar m za ula mas   sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 0,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.1 Dezavantajl  kesimleri koruma kapasitesi artt r lacak ve toplumsal ya amla 
bütünle meleri sa lanacak 

Performans Hedefi  3.1.3 Engelli vatanda lar m z n toplumsal ya amla bütünle melerinin sa lanmas

Aç klamalar: Sosyal belediyecilik anlay na uygun olarak Buca da ikamet eden dezavantajl  gruplardaki 
vatanda lar m za sosyal hizmet sunmak ve sunulan hizmetlerden herbirinin e it ekilde maksimum 
düzeyde faydalanmalar na katk  sa lamak. 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Engelli merkezine kay tl  vatanda  say s  314 314 314 

2 Yard m edilen engelli say s  - 314 350 

3 Ayni yard m say s  - 314 350 

4 Düzenlenen kurs/e itim say s  - 60 70 

5 Düzenlenen kurs ve e itimlere kat l m say s  - 70 80 

6 Nakil hizmeti gerçekle tirilen engelli say s  - 600 700 

7 Engelli hobi bahçesinden faydalanan engelli say s  - 45 150 

8 Engelli haftas  etkinlikleri kat l mc  say s  - 100 200 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

SY M Engellilere yönelik kurs- e itim  faaliyeti 0,00  0,00

SY M Engelli haftas  etkinlikleri 0,00  0,00

SY M Engelli nakil faaliyeti 0,00  0,00

SY M-
THM 

Engelli hobi bahçesi faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.3 Engelli vatanda lar m z n toplumsal ya amla 
bütünle melerinin sa lanmas  

Faaliyet Ad  Engellilere yönelik  kurs- e itim  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca Belediyesi s n rlar  içerisinde ikamet eden engelli vatanda lar m z n toplumsal f rsatlardan di er 
engelsiz vatanda lar m z n faydaland  ekilde faydalanmalar n  sa lamak amac yla kurs- e itim 
faaliyetleri düzenlenmesi hedeflenmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.3 Engelli vatanda lar m z n toplumsal ya amla 
bütünle melerinin sa lanmas  

Faaliyet Ad  Engelli haftas  etkinlikleri 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Toplumsal bilinci yükseltmek ve fark ndal k yaratmak için her y l Birle mi  Milletlere üye 156 ülkede 10-
16 May s tarihleri aras nda kutlanan engelliler haftas  için Müdürlü ümüzce çe itli etkinlikler düzenlenmesi 
hedeflenmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.3 Engelli vatanda lar m z n toplumsal ya amla 
bütünle melerinin sa lanmas  

Faaliyet Ad  Engelli nakil faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca Belediyesi s n rlar  içerisinde ikamet eden ula mlar n  tek ba na yapamayacak olan engelli 
vatanda lar m z n bulunduklar  yerden tüm resmi kurumlara nakil faaliyetlerinin gerçekle tirilmesi 
hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.3 Engelli vatanda lar m z n toplumsal ya amla 
bütünle melerinin sa lanmas  

Faaliyet Ad  Engelli hobi bahçesi faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü- Tar msal 
Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca s n rlar  içerisinde ikamet eden engelli vatanda lar m z n do a ile iç içe zaman geçirmelerini, çe itli 
ürünler yeti tirmelerini, engellinin toplum içerisinde üretken ve kat l mc  bir birey olmas n , onun 
ba ml l n  en aza indirgeyecek kapasite geli tirmesini, tüketici olmaktan ç k p üretici olmas n , kendine 
güveninin artmas n , sa lanmak amac yla uygulamaya geçirdi imiz faaliyetimizdir. Hedefimiz hobi 
bahçelerinden yararlanan engelli vatanda lar m z n , kaliteli zaman geçirmelerini sa lamakt r. 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler  

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.1 Dezavantajl  kesimleri koruma kapasitesi artt r lacak ve toplumsal ya amla 
bütünle meleri sa lanacak 

Performans Hedefi  3.1.4 Kad nlara yönelik hizmet  kapasitesinin artt r lmas

Aç klamalar: Kad nlar n hiçbir ayr m gözetmeksizin ba vuruda bulunabildikleri, psikolojik, hukuksal 
dan manl k hizmeti veren, sosyal hizmet yönlendirmelerinde bulunan, çe itli kad n ve meslek gruplar yla 
kad na yönelik iddet, bunun nedeni olan cinsiyete dayal  ayr mc l k ve cinsiyet e itsizli i konular ndaki 
fark ndal k artt r c  çal malar n yürütülmesi planlanmaktad r. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Psikolojik dan manl k hizmeti verilen ki i say s  - 500 720 

2 Hukuki dan manl k hizmeti verilen ki i say s   - 60 120 

3 Düzenlenen toplant  ve etkinlik say s  - - 4 

4 Etkinliklere kat lan ki i say s  - - 150 

5 E itim say s  - 6 48 

6 E itimlere kat lan ki i say s  - - 900 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

KAHM 
Kad nlara psikolojik dan manl k hizmeti 
verilmesi faaliyeti 

0,00  0,00

KAHM 
Kad nlara hukuki dan manl k hizmeti verilmesi 
faaliyeti 

0,00  0,00

KAHM Toplant  ve etkinlikler düzenleme faaliyeti 0,00  0,00

KAHM 
Sosyolojik fark ndal k çal malar n n yürütülmesi 
faaliyeti 

2.000,00  2.000,00

Genel Toplam  2.000,00  2.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.4 Kad nlara yönelik hizmet kapasitesinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Kad nlara psikolojik dan manl k hizmeti verilmesi 
faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Aile ve kad na yönelik olarak; rol beklentileri ve gerekleri, aile içi ileti im, bo anma ve etkileri, ebeveyn-
çocuk problemleri, öfke ile ba  etme, yas dönemi ve etkileri ile aile ve kad nlar n ihtiyaç duydu u 
konularda psikolojik dan manl k hizmeti verilmesi planlanmaktad r. Faaliyet müdürlük personeli ile 
gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.4 Kad nlara yönelik hizmet kapasitesinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Kad nlara hukuki dan manl k hizmeti verilmesi 
faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kad nlar n hukuki sorunlar  konusunda bo anma davas  ve miras davas  konular nda dan manl k hizmeti 
verilmesi planlanmaktad r. Faaliyet müdürlük personeli ile gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.4 Kad nlara yönelik hizmet kapasitesinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Toplant  ve etkinlikler düzenleme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Toplumsal cinsiyet e itli i ba lam nda, kad nlar n sosyal, kültürel ya amdaki rolünün güçlendirilmesini 
sa lamak üzere, önemli gün ve haftalarda toplant lar n düzenlenmesi, gezi ve piknik organizasyonlar n n 
gerçekle tirilmesi planlanmaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.4 Kad nlara yönelik hizmet kapasitesinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Sosyolojik fark ndal k çal malar n n yürütülmesi 
faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel iddete maruz kalm  kad nlar m za fark ndal k kapsam nda, özgüven 
geli tirme çal mas  yap lmas  planlanmaktad r. Konuya ili kin panel ve seminerler düzelenecek olup 
çal malar müdürlük personeli taraf ndan gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 2.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  2.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  2.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.1 Dezavantajl  kesimleri koruma kapasitesi artt r lacak ve toplumsal ya amla 
bütünle meleri sa lanacak 

Performans Hedefi  3.1.5 Aileye yönelik hizmetlerin kapasitesinin artt r lmas  

Aç klamalar: Ailelerle do rudan temasa geçerek, ruhsal iyi olu  haline katk da bulunarak, ailelerin sosyal 
ya ama uyumunun sa lanmas  hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Ev ziyareti hizmeti verilecek aile say s  - - 2650 

2 Yas evi ziyareti hizmeti verilecek aile say s  - - 340 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

KAHM Aile ziyaretleri 0,00  0,00

KAHM Yas evi ziyaretleri 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.5 Aileye yönelik hizmetlerin kapasitesinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Aile ziyaretleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
lçemizde ya ayan kad nlar n ve ailelerin sorunlar n  tespit etmek ve çözüm yollar n  belirleyecek 

projelerin geli tirilmesi amaçlanm  olup, bu do rultuda ilçemizde yer alan tüm mahallelerde mahalle 
muhtarlar  ile geli tirilecek i birli i çerçevesinde, vatanda lar m z n müdürlü ümüze ba vurusu 
beklenmeden yerinde görü meler yap larak, kad nlar m z n ve  
ailelerimizin sorunlar , s k nt lar , ihtiyaçlar  belirlenerek uygun projelerin üretilmesi sa lanacakt r. 
Faaliyet müdürlük personelimiz taraf ndan gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.1.5 Aileye yönelik hizmetlerin kapasitesinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Yas evi ziyaretleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Kad n ve Aile Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Yas döneminde olan ailelere aile dan manl  kapsam nda sosyo-psikolojik destek vermeyi 
amaçlamaktad r. zmir Büyük ehir Belediyesi Mezarl klar Müdürlü ü resmi internet sitesi arac l  ile 
müdürlü ümüz taraf ndan yas evleri tespit edilecektir. lk hizmet meslek personeli taraf ndan ailenin 
evinde gerçekle tirilecektir. Literatüründe belirtti i gibi,  yas dönemindeki ki inin bu süreci sadece evinde 
ya amas  ruhsal aç dan iyi olu  halini ve sosyal ya ama uyumu geciktirmektedir. Bu nedenle aile, Kad n ve 
Aile Hizmetleri Müdürlü ü binas na davet edilecek ve 6 ay boyunca belirli aral klarla aileye psikolojik 
dan manl k hizmeti sunulacakt r. Böylece ailenin hem yan nda olunacak, hem de ruhsal iyi olu  haline 
katk  sunarak sosyal ya ama uyumu sa lanacakt r. Faaliyet müdürlük personelimiz taraf ndan 
gerçekle tirilecektir. 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri  

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.2 Sosyal yard mlarda etkili yöntemler geli tirilerek do ru hedef kitleye ula m 
sa lanacak. 

Performans Hedefi  3.2.1 Sosyal yard mlarda etkili yöntemler geli tirerek toplumsal dayan man n 
güçlenmesine katk  sa lanmas  

Aç klamalar: Vatanda  memnuniyetini sa lamaya yönelik çal malar yaparak, tespit edilmi  strateji, hedef 
ve politikalar do rultusunda planlar haz rlay p, aksayan yönlere yönelik çözüm üretip Buca da ikamet eden 
vatanda lar m z n memnuniyetini maksimum düzeyde artmas n  sa lamak. 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kurulan iftar çad r  say s  1 2 2 

2 ftar yeme i verilen gün say s  30 29 30 

3 ftar yeme i verilen ki i say s  22500 29280 29000 

4 Kurulan taziye çad r  say s  - 400 500 

5 Cenaze evlerine pilav ikram  say s  - - 2000 

6 Cenaze için camilere gönderilen ikram arac  - - 2000 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

SY M ftar yemekleri verilmesi 250.000,00  250.000,00

SY M Cenaze taziye çad r  kurma faaliyeti 200.000,00  200.000,00

Genel Toplam  450.000,00  450.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.2.1 
Sosyal yard mlarda etkili yöntemler geli tirerek 
toplumsal dayan man n güçlenmesine katk  
sa lamak 

Faaliyet Ad  ftar yemekleri verilmesi 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Ramazan Ay  boyunca ihtiyaç sahibi vatanda lar m z n birlik ve beraberlik içerisinde iftarlar n  
açabilmeleri amac yla tek merkezden de il mahallelerde belirlenen noktalarda iftar yeme i vererek, 
hizmeti vatanda m z n aya na götürmek, iftar yeme inden e it artlarda yararlanmalar n  sa lamakt r. 
Yard mla ma ve ho görü duygular n n yo un oldu u Ramazan ay nda birlik ve beraberli i artt rmak ve 
sosyal yard mla may  ön planda tutmak amac  ile iftar yeme inden yararlanan ihtiyaç sahibi 
vatanda lar m z n memnuniyetini her y l bir kat daha fazla artt rmak en büyük hedefimizdir 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 250.000,00

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  250.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  250.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.2.1 
Sosyal yard mlarda etkili yöntemler geli tirerek 
toplumsal dayan man n güçlenmesine katk  
sa lamak 

Faaliyet Ad  Cenaze taziye çad r  kurma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Sosyal Yard m leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
Buca Belediyesi s n rlar  içerisinde ya ayan vatanda lar m z n talepleri do rultusunda cenazeleri için taziye 
çad r  kurmak masa, sandalye temin etmek,çay ikram nda bulunmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri 

05 Cari transferler 200.000,00

06 Sermaye giderleri 

07 Sermaye transferleri 

08 Borç verme 

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye 

Di er Yurt çi 

Yurt D   

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  200.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.2 Sosyal yard mlarda etkili yöntemler geli tirilerek do ru hedef kitleye ula m 
sa lanacak. 

Performans Hedefi  3.2.2 2016 y l  içinde sosyal dayan may  geli tirme amaçl  çocuk bak m 
merkezleri kurulmas  

Aç klamalar: lçemizde ya ayan ailelerimizin güvenle çocuklar n  b rak p, kendilerine vakit ay rmalar n  
sa lamak için okul öncesi 3-6 ya  aras  çocuklar na ücretsiz geçici bak m hizmeti vererek  çocuklar m z  
e lendirmek, dinlendirmek, payla may  ö retmek, arkada  edindirmek, gelece e haz rlanmalar n  
sa lamak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Çocuk bak m merkezleri say s  3 4 1 

2 Merkezden yararlanan çocuk say s  25000 35000 40000 

3 Vatanda  memnuniyeti oran  (%) 95 97 98 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

KS M 
Çocuk bak m merkezleri kurma ve geli tirme 
faaliyeti 

20.000,00  20.000,00

Genel Toplam  20.000,00  20.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.2.2 2016 y l  içinde sosyal dayan may  geli tirme 
amaçl  çocuk bak m merkezleri kurulmas  

Faaliyet Ad  Çocuk bak m merkezleri kurma ve geli tirme 
faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Kültür ve Sosyal ler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
lçemizde ya ayan vatanda lar m z n okul öncesi 3-6 ya  aras  çocuklar na ücretsiz geçici bak m hizmeti 

vererek çocuklar m z  e lendirmek, dinlendirmek, payla may  ö retmek, arkada  edindirmek, gelece e 
haz rlanmalar n  sa lamak. 2014 Y l nda irinyer P rlanta Merkezi, Gediz Sevgi Yolu P rlanta Merkezi ve 
Çaml kule P rlanta merkezlerimiz faaliyete geçmi  olup, bugüne kadar 1387 aile  25 bin defa geçici bak m 
hizmetinden ücretsiz olarak yararlanm t r.  
           2015 Haziran ay nda 4. merkezimiz Betonta  P rlanta Merkezi faaliyete geçmi tir.  
          2015 Y l n n sonuna kadar 4 adet P rlanta Merkezimizin aç l  planlanmaktad r.  
          2016 y l nda ise 1 adet p rlanta merkezi aç l  planlanmakta olup, tefri atlar  müdürlü ümüz 
bütçesinden kar lanacakt r 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 20.000,00

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  20.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  20.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 3 Sosyal yard m hizmetlerinin toplumsal refaha katk  sa layacak ekilde hedef 
kitleye ula t rmak 

Hedef  3.3 stihdama yönelik e itim ve organizasyonlar ile ehrin ya am kalitesine 
katk  sa lanacak 

Performans Hedefi  3.3.1 2016 y l  içinde istihdamla ilgili  tüm i  ba vurular n n dijital ortama 
aktar lmas  ve istihdam edilenlerin raporlanmas  

Aç klamalar:  gücü arz ve taleplerine arac l k yapmak. Belediyemize i  amac yla müracaat edenlere i  
imkan  sa lamak. (Gerek iç gerekse d  payda larda istihdam sa lan r. Örn: Begos , Hugo Boss , Vestel 
gibi ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1  ba vuru say s  677 997 1200 

2 -kur ba vuru say s  940 342 400 

3 -kur istihdam say s  3 1 20 

Faaliyetler 
Kaynak ihtiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe d  Toplam

BYH M  ba vurular n n dijital ortama aktar lmas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  3.3.1 
2016 y l  içinde istihdamla ilgili  tüm i  
ba vurular n n dijital ortama aktar lmas  ve istihdam 
edilenlerin raporlanmas  

Faaliyet Ad   ba vurular n n dijital ortama aktar lmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar 
 gücü arz ve taleplerine arac l k yapmak. Belediyemize i  amac yla müracaat edenlere i  imkan  

sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel giderleri  

02 Sgk devlet primi giderleri  

03 Mal ve hizmet al m giderleri 

04 Faiz giderleri  

05 Cari transferler 0,00

06 Sermaye giderleri  

07 Sermaye transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.1 Mevcut parklara ili kin koruma ve geli tirme çal malar  yap lacak ve 
parklara kent kimli ine uygun kazand r lacakt r. 

Performans Hedefi  4.1.1 2016 y l  sonuna kadar mevcut parklar m z n genel bak m  ile   %10 unda 
iyile tirme yap lmas . 

Aç klamalar: Parklar m z n etkin kullan lmas n  te vik edecek güzelle tirmelerde bulunmak 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Bak m  yap lan park adet  180 220 220 

2 yile tirilmesi yap lan park say s  - 15 22 

3 Toplam çiçek say s  95500 183000 130000 

4 A aç ve çal  say s  2000 3550 1000 

5 Kent mobilyalar  say s  (bank, çöp kovas  vb.) 180 210 450 

6 Çocuk oyun grubu say s  12 30 30 

7 Otomatik sulama sistemi yap lan park say s  22 17 22 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

PBM Ye il alan / park /refüj bak m çal malar  5.500.000,00  5.500.000,00

PBM 
Park Tadilat -Otomatik sulama sistemi yenileme 
faaliyeti 

1.500.000,00  1.500.000,00

PBM Budama ve çiçeklendirme faaliyeti 400.000,00  400.000,00

PBM Kent mobilyalar  bak m ve onar m faaliyeti 400.000,00  400.000,00

PBM Çocuk oyun gruplar  yenileme faaliyeti 800.000,00  800.000,00

Genel Toplam  8.600.000,00  8.600.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.1.1 2016 y l  sonuna kadar mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda iyile tirme yap lmas . 

Faaliyet Ad  Ye il alan / park /refüj bak m çal malar  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Mevcut Parklar n bak m çal mas n  gerektiren personel hizmet al m bedeli,parklar için ödenen elektrik ve 
su bedelleri, mevcut parklar n tadilatlar n n yap lmas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.500.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.1.1 2016 y l  sonuna kadar mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda iyile tirme yap lmas . 

Faaliyet Ad  Park Tadilat -Otomatik sulama sistemi yenileme 
faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Otomatik sulama sistemlerinin yap m nda; borular, ya murlama ba l klar , kontrol sistemleri, vb  gibi 
malzeme .al mlar  gerçekle ecektir. Tadilat gerektiren parklarda da çal malar yap lacak r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 1.500.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  1.500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  1.500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.1.1 2016 y l  sonuna kadar mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda iyile tirme yap lmas . 

Faaliyet Ad  Budama ve çiçeklendirme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Budama faaliyeti Müdürlü ümüzce gerçekle ecektir. Çiçeklendirme için, bitki sat n al nmas  yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 400.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  400.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  400.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.1.1 2016 y l  sonuna kadar mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda iyile tirme yap lmas . 

Faaliyet Ad  Kent mobilyalar  bak m ve onar m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Mevcut kent mobilyalar n n(bank,çöp kovalar  vb.)onar m  ve yenilerinin sat n al nmas  ile 
gerçekle ecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 400.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  400.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  400.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.1.1 2016 y l  sonuna kadar mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda iyile tirme yap lmas . 

Faaliyet Ad  Çocuk oyun gruplar  yenileme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Çocuk oyun seti sat n al nmas  gerçekle ecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 800.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  800.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  800.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.1 Mevcut parklara ili kin koruma ve geli tirme çal malar  yap lacak ve 
parklara kent kimli ine uygun kazand r lacakt r. 

Performans Hedefi  4.1.2 2016 y l  sonuna kadar kent kimli ine uygun park düzenlemesi yap lmas

Aç klamalar: Parklar m z n bir k sm nda Buca'n n eski gelene ini ya atmak.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Düzenleme yap lacak park say s  - - 10 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

PBM 
Mevcut parklarda kent kimli ine uygun 
düzenleme yapmak 

200.000,00  200.000,00

Genel Toplam  200.000,00  200.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.1.2 2016 y l  sonuna kadar kent kimli ine uygun park 
düzenlemesi yap lmas  

Faaliyet Ad  Mevcut parklarda kent kimli ine uygun düzenleme 
yapmak 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Parklara ve ehrin muhtelif yerlerine ; Buca kent kimli ine uygun karakter kazand rmak için özellik arz 
eden objelerle( havuz f skiyeleri, heykeller, ah ap kamelyalar) ve Buca ilçesine özgü parklar 
kazand r lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 200.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  200.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  200.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.2 Evsel at klar n toplamas nda etkili yöntemler geli tirilecek ve toplama ile 
ilgili ikayetler en aza indirilecek. 

Performans Hedefi  4.2.1 2016 y l  içerisinde kat  at k toplama hizmetlerinde vatanda  
memnuniyetinin artt r lmas . 

Aç klamalar: Vatanda  talep ve ikâyetlerine i in önem s ras na uygun olarak 24 ile 48 saat içinde müdahale 
edilerek giderilmesi sa lanacak vatanda lar m zla yüz yüze çal an süpürge, çöp kamyonu personeli, onba lar, 
çavu lar, formen ve çevre mühendisi ile kurumsal çal maya uygun bilinç geli tirilmesi sa layacak toplant  ve 
e itimlerle diyaloglar m z n kalitesi artt r lacakt r. Stratejik hedeflerimizin gerçekle mesi ve hizmet kalitemizin 
ça da  çevreci do a ve insan odakl  olarak artt r larak devaml l  sa lanacakt r. 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016 

Gerçekle me Tahmin Hedef 

1 Toplanan kat  at k miktar  (ton) 140.000 186.000 200.000 

2 Süpürülen yol (m2) 50.000 55.000 60.000 

3 Y kama yap lan alan (m2) 950.000 960.000 970.000 

4 Pazar temizli i ve y kanmas  alan  (m2) 781.000 800.000 820.000 

5 Temizlik yap lan ibadet hane say s  124 150 175 

6 Organizasyon alanlar  temizli i (m2), 170.000 180.000 200.000 

7 Y kanan ve dezenfekte edilen çöp konteyner say s  13.782 14.000 15.000 

8 Temizlik hizmetinden memnuniyet oran  (%), 71 75 85 

9 Kamu alanlar n n temizli i (m2), 130.000 135.000 140.000 

10 Temizlik hizmetinde fiilen çal an personel say s  359 360 386 

11 Araç say s  - 44 48 

12 Moloz miktar  (ton) 100.000 100.000 120.000 

13 Temizlenen çöp ev say s  320 300 280 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

T M Kat  at k toplama faaliyeti 34.000.000,00  34.000.000,00

Genel Toplam   
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.2.1 2016 y l  içerisinde kat  at k toplama hizmetlerinde 
vatanda  memnuniyetinin artt r lmas . 

Faaliyet Ad  Kat  at k toplama faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Temizlik leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 Y l  tibari ile Temizlik  Hizmet Al m   ve  çöp konteyneri, çöp varili, koku gidericiler ve konteyner 
temizleme maddesi ile al m  ve  di er malzeme al mlar  gerçekle tirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 34.000.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  34.000.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  34.000.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsiz ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.1 Seyyar sat  faaliyetinin engellenmesi

Aç klamalar: Sa l kl  ve huzurlu bir ortam yarat lmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam seyyar say s  37 35 17 

2 Cezai i lem uygulanan seyyar say s  37 35 17 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ZM Seyyar sat lar  denetim  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.1 Seyyar sat  faaliyetinin engellenmesi 

Faaliyet Ad  Seyyar sat lar  denetim  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Zab ta Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Vatanda lar m zdan gelen yaz l  - sözlü ba vurular n yan  s ra olu turulan yaya mobil ekiplerimizce 
ilçemiz s n rlar nda olu abilecek seyyara kar  önlem al nmas  aksi davrananlara 5326 say l  Kabahatler 
Kanunun 32/1 maddesi gere ince cezai i lem uygulamak. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsiz ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.2 2016 y l  sonuna kadar i galiye miktar n  etkin denetimlerle azalt lmas

Aç klamalar: Denetimlerin s kla t r lmas  ile i galsiz ortam yarat lmaya çal lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 zinsiz i galden uygulanan i lem say s  94 52 30 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ZM gal denetim faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.2 2016 y l  sonuna kadar i galiye miktar n  etkin 
denetimlerle azalt lmas  

Faaliyet Ad  gal denetim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Zab ta Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Mobil ekiplerimizce kald r mlardaki i gallerin kald r lmas  konusunda gerekli çal ma yapmak .izinsiz 
i galler ve verilen izinli i gallerin s n rlar  dahilinde aç p açmad klar n n kontrollerin yap lmas  , uyar lara 
ra men i gallerini kald rmamakta srar edenlere 5326 say l  kabahatlar kanunun 38/1 maddesince cezai 
i lem uygulanacak.  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsi ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.3 2016 y l  sonuna kadar kaçak  moloz ve hafriyat dökümünün engellenmesi.

Aç klamalar: Çevrenin kirlili inin engellenmesi amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Cezai i lem uygulanan  hafriyat- moloz döküm say s  20 12 10 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ZM 
Kaçak moloz-hafriyat dökümünü engelleme 
faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00

164



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.3 2016 y l  sonuna kadar kaçak  moloz ve hafriyat 
dökümünün engellenmesi. 

Faaliyet Ad  Kaçak moloz-hafriyat dökümünü engelleme faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Zab ta Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Gelen ihbarlar n acil olarak de erlendirilerek gerekli yasal i lemlerin yap lmas . Bo  arsa, tarla vs. moloz 
dökümüne müsait yerlerin sahipleri bulunamad ndan temizletilerek etraf n n çevrilmesi konusunda Fen 

leri Müdürlü ümüzle ortakla a çal ma yapmak.  5326 Say l  Kanunun 41. maddesi gere ince moloz 
dökenlere cezai i lem uygulanmaktad r.  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsiz ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.4 2016 y l  içinde ruhsats z i yeri mühürleme, mühür açma, geçici açma 
i lemlerini %100 oran nda yerine getirilmesi 

Aç klamalar: yerlerinin ruhsat almalar n n sa lanmas . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Mühürleme say s  252 315 250 

2 Mühür açma adeti 97 120 100 

3 Geçici açma adeti 35 65 50 

4 Suç duyurusunda bulunulan i yeri adeti 37 25 20 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ZM Ruhsats z i yerlerine cezai i lem uygulamas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.4 
2016 y l  içinde ruhsats z i yeri mühürleme, mühür 
açma, geçici açma i lemlerini %100 oran nda yerine 
getirilmesi 

Faaliyet Ad  Ruhsats z i yerlerine cezai i lem uygulamas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Zab ta Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Ruhsat ve Denetim Müdürlü ünce Müdürlü ümüze ruhsats z faaliyet gösterdi i bildirilen i yerleri 
Encümen Karar  do rultusunda mühürleme i lemleri yap lacakt r. Ruhsats z faaliyet gösterdi i tespit 
edilen i yerleri hakk nda Ruhsats z yeri Tespit Tutana  düzenlenerek Ruhsat ve Denetim Müdürlü üne 
takiplerinin yap lmas  için bildirilecek olup, Mührü k ran i yerleri hakk nda Cumhuriyet Savc l na suç 
duyurusunda bulunulacakt r. Encümen Karar  gere i i yerlerin mühür açma ve geçici açma kararlar  
uygulanacakt r. 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsiz ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.5 2016 y l  içinde görüntü kirlili ine sebep veren afi , tabela vs. Ürünlerin 
toplanmas  

Aç klamalar: Görüntü kirlili ini engellemek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplanan afi  say s  2508 1580 700 

2 Toplanan tabela say s  277 300 150 

3 Toplanan duba say s  48 50 35 

4 Di er toplanan malzeme say s  203 200 125 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ZM zinsiz tabela ve afi lerin denetlemesi faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.5 2016 y l  içinde görüntü kirlili ine sebep veren afi , 
tabela vs. Ürünlerin toplanmas  

Faaliyet Ad  zinsiz tabela ve afi lerin denetlemesi faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Zab ta Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Büyük ehir Belediye Meclisi'nin 09/03/2000 tarih ve 534 Say l  lan ve Reklam Yönetmeli i karar  
gere ince, meydan, park, cadde, sokak vs. yerlere bez, ka t ve benzeri afi  asan ve yap t ran ki ilere 5326 
Say l  Kabahatler Kanunun 42. maddesi gere ince cezai i lem uygulan r.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsiz ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.6 2016y l  içerisinde denetlenen  i yeri  say s n  %10 artt r lmas  

Aç klamalar: Buca s n rlar  içerisinde bulunan s hhi ve gayri s hhi i yerlerinden ruhsats z olarak faaliyet 
gösteren i yerlerinin daha etkin denetimlerle %10 art rarak i yerlerinin yasa ve yönetmeliklere uygun hale 
getirilmesini sa lamak ve Belediyemizin gelirlerine katk da bulunmak 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Denetimi yap lan s hhi i yeri say s  2150 1600 1750 

2 ikayet üzerine denetimi yap lan s hhi i yeri say s  484 200 200 

3 ptal edilen s hhi ruhsat say s  5 3 2 

4 Yeni s hhi ruhsat say s  540 535 550 

5 Denetimi yap lan gayr  s hhi i yeri say s  301 600 500 

6 
ikayet üzerine denetimi yap lan gayr  s hhi  i yeri 

say s  
133 90 100 

7 ptal edilen gayr  s hhi  ruhsat say s  8 2 3 

8 Yeni gayr  s hhi ruhsat say s  68 65 60 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

RDM  yeri denetimi 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.6 2016y l  içerisinde denetlenen  i yeri  say s n  %10 
artt r lmas  

Faaliyet Ad   yeri denetimi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Ruhsat Denetim Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Vatanda  müracaat  do rultusunda ön ba vuru al nd ktan sonra teknik ve denetim ekiplerince  yerinde 
yoklama yap lan i yerlerinde uygun görülen i yerlerine yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar  düzenlenir. Bu 
i lem müdürlük personeli taraf ndan yap ld ndan herhangi bir faaliyet maliyeti bulunmamaktad r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.3 Denetim yap s  güçlendirilecek ve etkili denetimler yap larak i galsiz ve 
güvenli bir Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  4.3.7 2016 y l  içerisinde Buca'da bulunan tüm  okul kantinlerine  y lda en az bir 
kez  ruhsat  denetimi yap lmas  

Aç klamalar: lçemiz s n rlar  dahilinde tüm okul kantinlerinin ruhsat ve hijyen denetimini yaparak, 
okulda e itim gören ö rencilerin daha sa l kl  hizmet almas n  sa lamak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Denetlenen ilkö retim kantin say s  56 56 56 

2 Denetlenen lise kantin say s  21 21 21 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

RDM Okul kantini denetim faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.3.7 
2016 y l  içerisinde Buca'da bulunan tüm  okul 
kantinlerine  y lda en az bir kez  ruhsat  denetimi 
yap lmas  

Faaliyet Ad  Okul kantini denetim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Ruhsat Denetim Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Okul Kantinleri Eylül-Ekim aylar nda müdürlü ümüz denetim ekiplerince lçe Milli E itim 
Müdürlü ünden gelen listeye göre denetimler yap lmakta olup faaliyet maliyetimiz bulunmamaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.4 At klar n kaynakta ayr t r lmas na ili kin etkili yöntemler geli tirilecek

Performans Hedefi  4.4.1 2016 y l  içerisinde  evsel kat  at klar n % 10 'nun kaynakta ayr mas n  
sa lanmas  

Aç klamalar: Konut, okul, i yeri gibi at k üreticilerinin üretmi  oldu u at klar n, kayna nda geri dönü türülebilir 
ve dönü türülemez olarak ikiye ayr lmas n n sa lanarak, geri dönü türülebilir at klar n daremizce protokol yap lm  
olan firma taraf ndan toplanmas  sa lanacakt r. Bu faaliyetin en önemli amac , çevre bilenicinin olu turularak 
çevrenin korunmas n n sa lanmas d r. Ayr ca çöp depolama alanlar na giden çöp miktar n n azalt lmas , kullan lan 
malzemelerin geri dönü ümü ile ham madde ihtiyac n n bir bölümünün kar lanmas  dolay s  ile ekonomiye katk  
sa lamakt r. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplam kat  at k miktar  (ton) 162000 132200 167900 

2 Ayr t r lan toplam kat  at k miktar  (ton) 54000 55000 59200 

3 Ambalaj at k miktar  (ton) 54000 55000 55000 

4 Cam at k miktar  (kg) 187 4000 4200 

5 Pil at k miktar   (kg) 1300 1400 1500 

6 At k ya  miktar  (lt) 15706 16800 17000 

7 Toplam arama say s  - 480 500 

8 Sonuçland r lan talep say s  - 360 400 

9 Telefonla yap lan at k toplama merkezi bildirim say s  - 300 400 

10 Konusunda ça r  merkezi olu turulmas  - - 1 

11 Cam kumbara için internet sitesini ziyaret eden ki i say s  - - 100 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

CKKD At klar n kaynakta ayr t r lmas  faaliyeti 190.000,00  190.000,00

CKKD At k ça r  merkezi  faaliyeti 0,00  0,00

CKKD 
Cam at k kumbaralar  noktalar n n elektronik 
ortamda  payla lmas  faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  190.000,00  190.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.4.1 2016 y l  içerisinde  evsel kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  sa lanmas  

Faaliyet Ad  At klar n kaynakta ayr t r lmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
At klar n kaynakta ayr t r lmas  için Cumhuriyet Mahallesinde ba lat lan pilot mahalle uygulamas na 2016 
y l nda devam edilecektir. Ayr ca 2 mahallede daha at klar n kaynakta ayr t r lmas  çal malar na 
ba lanacakt r.  
Ambalaj at klar , cam at klar , at k ya  ve at k pil için lisansl  firmalarla protokoller gerçekle tirilmi  olup 
firmalar ile koordineli çal larak kaynakta ayr t rma yap lmaktad r. At klar kayna ndan protokol 
imzalanan firmalar taraf ndan al nmaktad r. 
Ayr ca  Geri Dönü türülebilir Ambalaj At  al m  ,Bitkisel At k Ya lar  Toplama Makinesi al m  ve  
Okullarda kullan lmak üzere ambalaj at klar n n ayr t r lmas  için geri dönü üm kutular  al nacakt r.  
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 190.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  190.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  190.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.4.1 2016 y l  içerisinde  evsel kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  sa lanmas  

Faaliyet Ad  At k ça r  merkezi  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
At k ça r  merkezi olu turulmu tur. Gelen ça r lar Müdürlü ümüzce olu turulan programda kay t alt na 
al nmaktad r.  
Verilerin giri inde, al nan ça r n n tarihi, sonuçlanma tarihi, vatanda n ne istedi i, talep sahibini isim ve 
ileti im bilgileri kay t alt na al nmaktad r.  .  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.4.1 2016 y l  içerisinde  evsel kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  sa lanmas  

Faaliyet Ad  Cam at k kumbaralar  noktalar n n elektronik 
ortamda  payla lmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Protokol imzalam  oldu umuz Lisansl  firmaya ait cam kumbaralar n lçemizde bulundu u koordinatlar   
(adres, sokak, numara vb.) gösteren internet sitelerine ait link Belediyemiz Bilgi lem Müdürlü ü'nce 
kullan larak  Belediye sitemizde vatanda n bu linke ula mas  sa lanacakt r.  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.5 Çevre bilincinin olu turulmas na ili kin etkinlikler düzenlenecek. 

Performans Hedefi  4.5.1 2016 y l  sonuna kadar 1 adet yeni a açland rma alan  tespit edilmesi ve 
gerekli çal malar n yap lmas  

Aç klamalar: Buca ilçesi s n rlar nda 1 adet a açland rma sahas  kazand rmak için çal malar yaparak 
çevre bilincinin ve ki i ba na dü en ye il alan miktar n n artt r lmas na katk  sa lamak amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 A açland rma yap lacak alan(m2) 4000 - 4000 

2 Dikimi yap lan  a aç say s  301 - 200 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

PBM A açland rma faaliyeti 100.000,00  100.000,00

Genel Toplam  100.000,00  100.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.5.1 
2016 y l  sonuna kadar 1 adet yeni a açland rma 
alan  tespit edilmesi ve gerekli çal malar n 
yap lmas  

Faaliyet Ad  A açland rma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Parklar ve Bahçeler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Buca ilçemize 1 adet a açland rma sahas  kazand rd ktan sonra a açland rma çal mas  yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 100.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  100.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  100.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.5 Çevre bilincinin olu turulmas na ili kin etkinlikler düzenlenecek. 

Performans Hedefi  4.5.2 2016 y l  sonuna kadar Buca’l lar n % 20’ sine çevre bilinciyle ilgili 
fark ndal k olu turulmas  

Aç klamalar: Çevre bilincinin olu turulmas  ve/veya geli tirilmesi amac  ile özellikle okullarda olmak üzere e itim 
amaçl  etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler dahilinde öncelikle kapsaml  olarak çevre ile ilgili bilgi verilecek, 
ard ndan, "Geri dönü üm ve yeniden kullan m n önemi", "Enerji ve suyun dikkatli kullan m ", "A r  tüketimden 
kaç nma" ve "A aç dikmenin önemi" konular nda vurgu yap lacakt r. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Pankart adedi 10 15 20 

2 Bas lan afi  say s  90 90 200 

3 Bas lan el ilan  say s  7500 7500 10000 

4 Ödül verilen okul say s  - 15 6 

5 Ödül verilen ö renci say s  - 6 12 

6 Stk' lar ile birlikte düzenlenen program say s  1 2 3 

7 Stk' lar n kat l mc  say s  - 5 6 

8 Kent konseyi ile beraber aç lan stant say s  2 3 3 

9 E itim say s  4 4 6 

10 E itime kat lan kamu ki i say s  587 602 650 

11 E itime kat lan ö renci say s  5300 7000 7000 

12 Bas nda yer alan haber say s  - 10 15 

13 nternet üzerinde yay nlanan haber say s  - 10 20 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

CKKD Çevre temal  pankart ve el ilanlar n n da t m    0,00  0,00

CKKD E itim faaliyeti 10.000,00  10.000,00

CKKD Çevre bilincini bas n yoluyla yayma faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  10.000,00  10.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.5.2 2016 y l  sonuna kadar Buca’l lar n % 20’ sine çevre 
bilinciyle ilgili fark ndal k olu turulmas  

Faaliyet Ad  Çevre temal  pankart ve el ilanlar n n da t m    

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Çevre Haftas nda fark ndal k yaratmak için etkinlikler düzenlenecektir. Etkinlikler için Bas n, Yay n ve 
Halkla li kiler Müdürlü ünce bast r lacak olan el ilan , afi  ve pankartlar taraf m zdan halk n görebilece i 
yerlere as larak bilgilendirme yap lacakt r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.5.2 2016 y l  sonuna kadar Buca’l lar n % 20’ sine çevre 
bilinciyle ilgili fark ndal k olu turulmas  

Faaliyet Ad  E itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Çevre bilincinin artt r lmas  amac yla  muhtarlar, cami görevlileri, ve meclis üyelerine Müdürlü ümüz 
taraf ndan e itim verilecektir. Her bir grup için e itimler ayr  ayr  planlanarak e itim tarih ve saatleri 
düzenlenecektir. Düzenlenen e itim ve tarih ve saati davetlilere yaz l  ve telefon yoluyla haber verilecektir. 
Her bir e itim için kay tlar tutularak, e itim çal mas  s ras nda kat l mc lardan imza al narak kat l mc  
say s  tespit edilecektir. E itim sonunda talep ve öneriler de erlendirilerek kay t alt na al nacakt r. lçemiz 
Milli E itim Müdürlü ü ile yapaca m z protokol ile 2015-2016 ö retim y l  içerisinde, 3. ve 4. S n f 
ö retmen ve ö rencilerine e itim verilecektir. Çünkü fark ndal k ve bilinç küçük ya larda temeli at lan 
geli im süreçleridir. Ayr ca ö rencilerimizi e itilen ö retmenlerimizin de at k ve çevre konusunda 
dikkatini çekmek ve bilgilendirme yap lmas  sa lanarak e itimcinin e itimi hedeflenmi tir. Bu e itimler 
Müdürlü ümüz taraf ndan verilecektir. Ö retmen ve ö renci e itimleri ayr  ayr  düzenlenecektir. E itimler 
ö retmenler için belediyemiz konferans salonunda düzenlenirken, ö renciler için konferans salonu olan 
okullarda yap lacak olup, konferans salonu olmayan okullara Belediyemizde  e itim verilmesi 
sa lanacakt r.  
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 10.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  10.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  
Di er Yurt çi  
Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  10.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.5.2 2016 y l  sonuna kadar Buca’l lar n % 20’ sine çevre 
bilinciyle ilgili fark ndal k olu turulmas  

Faaliyet Ad  Çevre bilincini bas n yoluyla yayma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Çevre bilincinin olu turulmas  ve geli tirilmesi için yapm  oldu umuz faaliyet, etkinlik, seminer ve 
bilgilendirme toplant lar n n yaz l -görsel bas n ile sosyal medya daha fazla yer almas  için Bas n, Yay n ve 
Halkla li kiler Müdürlü ü ile ortak çal malar yürütülecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00

183



PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.1 2016 y l  içinde sa l a ayk r  ürünlerin tamam n n toplanmas  

Aç klamalar: Hijyenik ve sa l kl  bir ortam amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplanan midye adedi (tepsi) 25 27 28 

2 Toplanan ekmek  say s  1031 1155 500 

3 Toplanan boyoz say s  610 310 150 

4 Toplanan gevrek say s  2364 3145 1500 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ZM Sa l a ayk r  ürünlerin toplanmas  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.1 2016 y l  içinde sa l a ayk r  ürünlerin tamam n n 
toplanmas  

Faaliyet Ad  Sa l a ayk r  ürünlerin toplanmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Zab ta Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Aç kta sa l a ayk r  ekilde sat a sunulan ürünlerin ilçemizde yap lacak olan denetimler esnas nda 
toplanarak imha edilmesi sa lan r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.2 Toplum sa l n  korumaya yönelik çal malar yap lmas  

Aç klamalar: Toplumun bilinç düzeyini art rarak daha sa l kl  bir popülasyon yaratmak. 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Hijyen denetimi yap lan okul kantin say s  72 72 72 

2 A z ve di  bak m  e itimi say s  1412 1350 1350 

3 
A z ve di  bak m  e itimi verilen ana s n f  ö renci 
say s  

1412 1350 1350 

4 Flor lama yap lan ö renci say s  - - 560 

5 Di  poliklinik hizmeti verilen ki i say s  151 200 700 

6 Poliklinik hizmeti  verilen ki i say s  2666 3500 4000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

S M Tüm okul kantinlerinin  hijyen denetim faaliyeti 0,00  0,00

S M A z ve di  bak m  e itimi 5.000,00  5.000,00

S M Poliklinik hizmeti sunma faaliyeti 5.000,00  5.000,00

S M Di  poliklinik hizmeti sunma faaliyeti 9.000,00  9.000,00

Genel Toplam  19.000,00  19.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.2 Toplum sa l n  korumaya yönelik çal malar 
yap lmas  

Faaliyet Ad  Tüm okul kantinlerinin  hijyen denetim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Okullarda çocuklara daha sa l kl  ve hijyenik g da maddelerinin sat lmas n  sa lamak. Kanun ve 
yönetmeliklerle sat  yasak olan g da ürünlerinin denetimini yapmak. Tüm okullar n kantinlerinin hijyen 
denetimi faaliyeti kendi personelimiz taraf ndan düzenlenece inden her hangi bir maliyet söz konusu 
de ildir..  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.2 Toplum sa l n  korumaya yönelik çal malar 
yap lmas  

Faaliyet Ad  A z ve di  bak m  e itimi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
4-6 ya  grubu çocuklar n di  f rçalama al kanl  edindirilmesi ve a z di  sa l  konusunda 
bilgilendirilmesi amac yla a z-di  bak m  e itimi çal mas  yap yoruz. Ülkemizde di  f rçalama 
al kanl n  yeterli düzeyde olmamas  ve di  sa l na gerekli önem verilmedi i bilgisinden hareketle 
erken ya ta çocuklar n  bilinçlendirilmesi amaçlanmaktad r. A z ve Di  Bak m  E itimi çal mas nda ana 
s n f  ö rencilerine di  macunu ve di  f rças  da t m  yap larak, kimisinin ilk di  macunu ve di  f rças n  
vermi  oluyoruz..  
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.2 Toplum sa l n  korumaya yönelik çal malar 
yap lmas  

Faaliyet Ad  Poliklinik hizmeti sunma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kurumumuzdaki tüm çal anlara, yak nlar na ve d ardan ba vuran vatanda lar m za birinci basamak sa l k 
hizmeti veriyoruz. Enjeksiyon, pansuman gibi yard mc  sa l k hizmetleri de sunuyoruz. Hastalar m z  
muayene edip lüzumu halinde laboratuvar m zda tahlillerini yap p, reçetelerini düzenleyip, gerekli 
bilinçlendirmeleri ve yönlendirmeleri yap yoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.000,00

189



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.2 Toplum sa l n  korumaya yönelik çal malar 
yap lmas  

Faaliyet Ad  Di  poliklinik hizmeti sunma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Di  poliklini ine ba vuran hastalar n, a z di  muayeneleri sonucunda gerekli görülen di  temizli i, dolgu 
ve çekim i lemleri yap lmaktad r. Tedaviye ek olarak di  f rçalama, di  ipi kullan m  gibi koruyucu di  
hekimli i çal malar  rutin olarak uygulanmaktad r. Di er bir koruyucu di  hekimli i faaliyetimiz olan 
çocuklara yönelik flor lama, di  çürüklerinin ins dans n  azaltmay  amaçlamaktad r. lkö retim okullar nda 
anas n f  ö rencilerine yönelik a z-di  sa l  e itim çal mas nda da di  f rçalama al kanl n  
kazand rma ve a z- di  sa l n n önemi konusunda bilinç olu turmay  amaçl yoruz. 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 9.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  9.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  9.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.3 Kurum çal anlar m z n sa l na katk da bulunarak hizmet kalitesini 
artt r lmas  

Aç klamalar: Kurum çal anlar m z n bilinç düzeyini art rarak daha sa l kl  olmalar n  sa lamak, 
böylelikle de kurumun hizmet kalitesini art rmak. 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Personele düzenlenen e itim say s  2 3 3 

2 Hijyen e itimi alan personel say s  70 70 70 

3 lk yard m e itimi alan personel say s  18 20 20 

4  sa l  ve güvenli i e itimi verilen personel say s  - 280 280 

5 Periyodik muayene yap lan personel say s  - 280 280 

6 Laboratuvar hizmeti verilen personel say s  142 180 300 

7 Akci er filmi çekimi yap lan personel say s  674 680 680 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

S M E itim faaliyetleri 5.000,00  5.000,00

S M Periyodik muayene faaliyeti 0,00  0,00

S M Laboratuvar hizmetleri 7.000,00  7.000,00

S M Akci er filmi çekimi 0,00  0,00

Genel Toplam  12.000,00  12.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.3 Kurum çal anlar m z n sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas  

Faaliyet Ad  E itim faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Toplu ya anan yerlerde verilen hizmetin kalitesini artt r labilmesi ve çal anlar n sa l n  devam 
ettirebilmesi için, çal ma ortam n n ve kullan lan araç gereçlerin temizli i önem ta r. Yemekhane ve çay 
ocaklar  gibi hijyene özen gösterilmesi gereken yerlerde hem bu birimdeki çal anlar n hem de hizmet 
verilen insanlar n sa l klar  ve sa l klar n n devam  için bu e itim verilmektedir. Bu faaliyetimiz 
personelimiz taraf ndan yap laca  için herhangi bir maliyet belirlenmemi tir. Sa l k Bakanl ’n n 25406 
say  18.03.2004 tarihli lk Yard m Yönetmeli inin 16. maddesi gere i tüm kurum ve kurulu larda olmas  
zorunlu ilk yard mc  istihdam  sa lanarak, fertlerin ve toplumun temel sa l k bilgisini artt rmak ve 
ilkyard m bilgi ve becerisinin yayg nla mas n  sa lamak hedeflenmi tir. Bu faaliyetimiz için 5.000,00.-TL 
tahmini maliyet belirlenmi tir.15.05.2013 tarih ve 28648 say l  çal anlar n n i  sa l  ve güvenli i 
e itimlerinin usul ve esaslar  hakk nda yönetmelik gere i i yeri hekimleri taraf ndan meslek hastal klar n n 
sebepleri, hastal ktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas , biyolojik ve psiko sosyal 
risk etmenleri, ilk yard m konulu e itim vermek zorundad r. Bu faaliyetimiz personelimiz taraf ndan 
yap laca  için herhangi bir maliyet belirlenmemi tir 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  
Di er Yurt çi  
Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.3 Kurum çal anlar m z n sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas  

Faaliyet Ad  Periyodik muayene faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
20.07.2013 tarih ve 28713 say l  i yeri hekimi ve di er sa l k personelinin görev, yetki, sorumluluk ve 
e itimleri hakk nda yönetmelik gere i çal anlar n sa l k muayeneleri ve  gerekli tetkikleri yap larak 
tedavilerinin düzenlenmesi ile çal anlar m z n kendi sa l klar yla ilgili fark ndal klar n  art rmak 
hedeflenmi tir. Bu faaliyetimiz personelimiz taraf ndan yap laca  için herhangi bir maliyet 
belirlenmemi tir 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.3 Kurum çal anlar m z n sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas  

Faaliyet Ad  Laboratuvar hizmetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Müdürlü ümüze ba vuran hastalar n hastaneye gitmeden te his ve tedavisine katk da bulunmak amac yla 
tam idrar tahlili, sedimentasyon, kan ekeri, kolesterol ölçümü, hemoglam gibi tahlillerinin yap lmaktad r.. 
Bu faaliyetimiz için 7.000,00.-TL tahmini maliyet belirlenmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 7.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  7.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  7.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.3 Kurum çal anlar m z n sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas  

Faaliyet Ad  Akci er filmi çekimi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Buca Belediyesi ve Disk/Genel  5 Nolu ubesinin yapm  oldu u toplu sözle mesi ve20.07.2013 tarih ve 
28713 say l  i yeri hekimi ve di er sa l k personelinin görev, yetki, sorumluluk ve e itimleri hakk nda 
yönetmelik gere i y lda 1 defa yap lmas  gerekli periyodik muayenin bir parças  olan akci er filminin 
çekimlaerinin yap lmas  sa lanmaktad r. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.4 2016 y l  içerisinde sahipli hayvan tescillerinin tamam n n bilgisayar 
ortam nda kay t alt na al nmas  

Aç klamalar: Sahipli hayvanlar n takibinin kolay yap labilmesi ve kay t alt nda saklanmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kay tl  hayvan say s  170 200 210 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

V M Kay tlar n dijital ortama aktar lmas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.4 2016 y l  içerisinde sahipli hayvan tescillerinin 
tamam n n bilgisayar ortam nda kay t alt na al nmas

Faaliyet Ad  Kay tlar n dijital ortama aktar lmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Veteriner leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
01.01.2015 tarihinden itibaren sahiplenilen hayvan tescilleri bilgisayar ortam nda kay t alt na al nmaya 
ba lanm  ve 2016 y l nda da devam edilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.5 2016 y l  içerisinde yakalanan sahipsiz  hayvanlar n tamam n n 
k s rla t r lmas , a lanmas , tescil edilmesi 

Aç klamalar: Sokak hayvanlar n n üremelerinin kontrol alt na al nmas  tedaviye muhtaç olanlar n 
tedavilerinin yap lmas  ve hayvanlardan insanlara geçen hastal klardan korunmak için yap lan i lemlerdir. 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yakalanan kedi say s  535 550 570 

2 Yakalanan köpek say s  615 625 640 

3 A lanan  kedi say s  275 300 320 

4 A lanan köpek  say s  420 450 470 

5 K s rla t rma yap lan kedi say s  250 300 320 

6 K s rla t rma  yap lan köpek  say s  230 300 320 

7 Toplam tescil say s  1150 1175 1210 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

V M 
Sahipsiz sokak hayvanlar n n k s rla t rma 
a lanma ve hasta yaral  hayvanlar n tedavisi 
faaliyeti 

160.000,00  160.000,00

V M Bak m besleme faaliyeti 75.000,00  75.000,00

Genel Toplam  235.000,00  235.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.5 
2016 y l  içerisinde yakalanan sahipsiz  hayvanlar n 
tamam n n k s rla t r lmas , a lanmas , tescil 
edilmesi 

Faaliyet Ad  Sahipsiz sokak hayvanlar n n k s rla t rma a lanma 
ve hasta yaral  hayvanlar n tedavisi faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Veteriner leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Sahipsiz sokak hayvanlar  ile ilgili çal malar 5199 say l  hayvanlar  koruma kanunu çerçevesinde ve 
padoklar n dolulu u oran nda yerine getirilebilmektedir. Sokak hayvanlar n n k s rla t rma a lama ve 
hasta yaral  hayvanlar n tedavisi amac yla t bbi ilaç ve laboratuvar malzemesi al nacakt r.   
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 160.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  160.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  160.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.5 
2016 y l  içerisinde yakalanan sahipsiz  hayvanlar n 
tamam n n k s rla t r lmas , a lanmas , tescil 
edilmesi 

Faaliyet Ad  Bak m besleme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Veteriner leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Sahipsiz sokak hayvanlar n n günlük mama ihtiyac n n kar lanmas na yönelik mevcut beslenme 
odaklar na konulmak üzere yem al m  yap lmaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 75.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  75.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  75.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.6 2016 y l  içerisinde 10 okulda hayvan sevgisi ve hayvan sa l  konusunda  
e itim verilmesi 

Aç klamalar:  Çocuklara sokak hayvanlar na nas l davranaca  konusunda e itim verilmesi ve hayvan 
sevgisinin a lanmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Mevcut okul say s  - 75 75 

2 E itim verilen okul say s  - 10 12 

3 Verilen e itim saati - 10 12 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

V M E itim faaliyeti 20.000,00  20.000,00

Genel Toplam  20.000,00  20.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.6 2016 y l  içerisinde 10 okulda hayvan sevgisi ve 
hayvan sa l  konusunda  e itim verilmesi 

Faaliyet Ad  E itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Veteriner leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
lkö retim okullar nda okumakta olan ö rencilerin hayvan sevgisi ve hayvan sa l  hakk nda 

bilinçlenmelerini sa lamak amac na yönelik e itimler verilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 20.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  20.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  20.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.7 2016 y l  içerisinde   mevcut beslenme odaklar n n say s n n  
%40 artt r lmas  

Aç klamalar:  Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirilmesine ili kin olarak yerel hayvan koruma 
görevlileri ile mevcut beslenme odaklar n n bak m  ve günlük yem konulmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Beslenme odak say s  - 60 20 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

V M Beslenme odaklar  sat n alma faaliyeti 16.000,00  16.000,00

Genel Toplam  16.000,00  16.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.7 2016 y l  içerisinde   mevcut beslenme odaklar n n 
say s n n  % 40 artt r lmas  

Faaliyet Ad  Beslenme odaklar  sat n alma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Veteriner leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Sokak hayvanlar n n beslenme ve su ihtiyaçlar n n kar lanmas  için talep ve ihtiyaçlara göre yerlerinin 
belirlenerek yerle tirilmesi sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 16.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  16.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  16.000,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 4 Sürdürülebilir çevre politikalar yla ya anabilir ve sa l kl  bir kent yaratmak. 

Hedef  4.6 Sokak hayvanlar n n ya am ko ullar n  iyile tirici ve halk sa l n  
korumaya yönelik çal malar yürütülecek. 

Performans Hedefi  4.6.8 2016 y l  içerisinde sahipsiz hayvanlar n sahiplenilmesini sa lanmas

Aç klamalar: Sokak hayvanlar n n sahiplendirilmesi ve yuva edinilmesinin sa lanmas  için belediyemiz 
web sitesinde ve dijital ekranlarda tan t m n n yap lmas  için gerekli i lemlerin yap lmas  sa lanacakt r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Sahipsiz hayvan say s  - 300 320 

2 Duyurusu yap lan hayvan say s  - 300 320 

3 Sahiplenilen hayvan say s  100 300 320 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

V M Sokak hayvanlar n n sahiplenilmesi 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  4.6.8 2016 y l  içerisinde sahipsiz hayvanlar n 
sahiplenilmesini sa lamak 

Faaliyet Ad  Sokak hayvanlar n n sahiplenilmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Veteriner leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Sahipsiz sokak hayvanlar n n yuva edinmesini sa lamak amac yla tan t mlar n n yap lmas  digital ortamda 
sa lanacakt r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.1 Kurum personelinin mevzuata uygunluk  ve ki isel geli im yetkinlikleri 
artt r lacak 

Performans Hedefi  5.1.1 2016 y l  içerisinde belediye ihtiyaçlar  ve personel talepleri do rultusunda 
hukuki konularda e itim vermesi 

Aç klamalar: Yeni düzenlemelerin ve mevcut mevzuat n uygulanmas  s ras nda, uygulay c  personel 
taraf ndan ya anan tereddütleri gidermek üzere, yine ilgili müdürlüklerden gelecek taleplere göre tespit 
edilecek konularda e itim çal mas  yap lmas  planlanmaktad r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 E itim say s  - 1 3 

2 E itim verilen ki i say s  - 5 20 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

H M E itim faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.1.1 
2016 y l  içerisinde belediye ihtiyaçlar  ve personel 
talepleri do rultusunda hukuki konularda e itim 
vermesi 

Faaliyet Ad  E itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Hukuk leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediyemiz avukatlar  taraf ndan mevzuat çerçevesinde bilgilendirme toplant lar  yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.1 Kurum personelinin mevzuata uygunluk  ve ki isel geli im yetkinlikleri 
artt r lacak 

Performans Hedefi  5.1.2 2016 y l  sonuna kadar talebe ba l  veya re'sen verilen yaz l -sözlü hukuk 
görü ü say s n  %5 artt r lmas  

Aç klamalar: Belediyemizin di er birimleri taraf ndan yapt klar  i lemlere ili kin hukuksal görü  talep 
edilmektedir. Müdürlü ümüzce yasal mevzuat dahilinde hukuki inceleme sonucu bu taleplere cevap 
verilmektedir. Ayr ca 2016 y l  içinde de müdürlü ümüzce gerek görüldü ü taktirde ilgili birimlere öneri 
niteli inde hukuki görü  verilecektir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Talep edilen hukuki görü  say s  74 67 82 

2 Talep üzerine verilen hukuk görü  adedi 57 60 66 

3 Re'sen verilen hukuk görü  say s  6 7 7 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

H M Hukuki görü  sunma faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.1.2 
2016 y l  sonuna kadar talebe ba l  veya re'sen 
verilen yaz l -sözlü hukuk görü ü say s n  %5 
artt r lmas  

Faaliyet Ad  Hukuki görü  sunma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Hukuk leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Müdürlüklerin i leyi leriyle ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak yapacaklar  i  ve i lemlerde hata 
say s n  en aza  indirerek i leyi i kanun ve yönetmeliklere uygun hale getirmek. Hukuki görü ler kurum 
avukatlar  taraf ndan verilece inden faaliyetin maliyeti bulunmamaktad r.  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.1 Kurum personelinin mevzuata uygunluk  ve ki isel geli im yetkinlikleri 
artt r lacak 

Performans Hedefi  5.1.3 Dava dosyalar n n dava takip program na ve dijital sisteme aktar lmas n n 
sa lanmas  

Aç klamalar: Dosyalar n bilgisayar üzerinden, tek sistemde, tüm müdürlük çal anlar  taraf ndan takibini 
sa lamak, dosyalar n müdürlüklerce belirtilen çe itli kriterlere göre (ytz no, adres bilgisi, ada-pafta bilgisi 
..v.b.) bulunmas n  kolayla t rmak, ayn  yere ait dosyalar aras nda irtibat kurulmas n  sa lamak  üzere bir 
takip program  kurulmas  hedeflenmi tir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 
Dava takip program na aktar lan dosya say s  (ilk 
etapta geçmi e yönelik 5 y l n aktar lmas  
planlanm t r) 

  5131 

2 
Dijital sisteme aktar lan dosya say s  (ilk etapta 
geçmi e yönelik 5 y l n aktar lmas  planlanm t r.) 

  5131 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

H M Dava takip program n n kurulmas  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.1.3 Dava dosyalar n n dava takip program na ve dijital 
sisteme aktar lmas n n sa lanmas  

Faaliyet Ad  Dava takip program n n kurulmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Hukuk leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Dava dosyalar n n müdürlüklerce belirtilen çe itli kriterlere göre (ytz no, adres bilgisi, ada-pafta bilgisi 
..v.b.) takip edilmesini sa layacak program n al nmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.1 Kurum personelinin mevzuata uygunluk  ve ki isel geli im yetkinlikleri 
artt r lacak 

Performans Hedefi  5.1.4 Kurum i leyi inin  mevzuata uygun yürütülmesi yönünde iyile tirici 
çal malar n art r lmas  

Aç klamalar: 2016 y l  içerisinde belediyenin enaz 1 birimi genel tefti e  al nacak. Birim çal anlar n n, 
 tefti  tespitleri hakk nda bilgilendirilmeleri suretiyle e itim katk s nda bulunulacak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Denetim yap lan müdürlük say s  - - 1 

2 E itim verilen personel say s  - - 15 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

TKM Denetim ve e itim faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.1.4 Kurum i leyi inin  mevzuata uygun yürütülmesi 
yönünde iyile tirici çal malar n art r lmas  

Faaliyet Ad  Denetim ve e itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Tefti  Kurulu Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Denetim programlanan birimin i  ve i leyi lerinin mevzuata uygunlu u tespit edilecek. tespitler sonucunda 
iyile tirilmesi gereksinimi duyulan hususlar vurgulanacak. yile tirme yönünde çal malar n yap labilmesi 
için öneriler geli tirilecek. Önerilerin ne oranda gerçekle tirildi inin  kontrolü yap lacak.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.1 Kurum personelinin mevzuata uygunluk  ve ki isel geli im yetkinlikleri 
artt r lacak 

Performans Hedefi  5.1.5 2016 y l  içerisinde farkl  konularda e itim verilmesinin temin edilmesi

Aç klamalar: 2016 Y l  çerisinde yap lmas  öngörülen e itimlerle, personelin performans n / 
motivasyonunu art rmak, ileti imini ve aidiyet hissini güçlendirmek amac yla;  Kurum Personeline yönelik 
olarak, kültürel, sanatsal ve spor aktiviteleri ile i  d ndaki birlikte vakit geçirme olanaklar n n 
ya at lmas n n sa lanarakfarkl  departmanlarda görevli personelin kayna malar , hobi edinme ve hobilerini 
gerçekle tirme f rsat n n sa lanmas  amaçlanm t r. Yap lmas  Planlanan Mevzuata ve Ki isel Geli ime 
dair e itimler ve uzman oldu u konu ile ilgili ehir içi ve ehir d  bireysel personel e itimleri 
yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 E itim say s  - 3 6 

2 E itime kat l m say s  - 200 400 

3 E itim memnuniyet oran  (%)  90 90 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

KEM E itim faaliyeti 90.000,00  90.000,00

Genel Toplam  90.000,00  90.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.1.5 2016 y l  içerisinde farkl  konularda e itim 
verilmesinin temin edilmesi 

Faaliyet Ad  E itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 Y l  çerisinde yap lmas  öngörülen e itimlerle, Çal an personelin performans n /motivasyonunu 
art rmak, ileti imini ve aidiyet hissini güçlendirmek amac yla;  Kurum Personeline yönelik olarak, kültürel, 
sanatsal ve spor aktiviteleri ile i  d ndaki birlikte vakit geçirme olanaklar n n ya at lmas n n sa lanarak 
farkl  departmanlarda görevli personelin kayna malar , hobi edinme ve hobilerini gerçekle tirme f rsat n n 
sa lanmas  amaçlanm t r. Yap lmas  Planlanan Mevzuata ve Ki isel Geli ime dair e itimler ve uzman 
oldu u konu ile ilgili ehir içi ve ehir d  bireysel personel e itimleri de bu konu ile ilgili bütçeye dahil 
edilmi tir. 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 90.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  90.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  90.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.1 Kurum personelinin mevzuata uygunluk  ve ki isel geli im yetkinlikleri 
artt r lacak 

Performans Hedefi  5.1.6 2016 y l  içerisinde tüm özlük dosyalar n n incelenmesi ve eksikliklerin 
giderilmesi 

Aç klamalar: 2016 Y l  içerisinde tüm i çi ve memur personelin özlük dosyalar  tek 
tek incelenerek, geçerlili ini kaybeden bilgilerinin (kimlik fotokopisi, foto raflar, adres ve telefon 
vb.bilgileri ) tespit edilerek güncellenmesini sa lamak amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Personel say s  - 522 522 

2 nceleme yap lan dosya say s  - 132 522 

3 Giderilen eksiklik say s   11 24 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

KEM Personel özlük dosyalar  düzenlenmesi 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.1.6 2016 y l  içerisinde tüm özlük dosyalar n n 
incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi 

Faaliyet Ad  Personel özlük dosyalar  düzenlenmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 Y l  içerisinde tüm i çi ve memur personelin özlük dosyalar  tek 
tek incelenerek, geçerlili ini kaybeden bilgilerinin (kimlik fotokopisi, foto raflar, adres ve telefon 
vb.bilgileri ) tespit edilerek güncellenmesi sa lanacakt r.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.2 Belediye personelinin motivasyonunu  yükseltici çal malar yürütülecek

Performans Hedefi  5.2.1 2016 y l nda hizmet binalar m zdaki temizlik hizmeti kalitesinde art  
sa lanmas  

Aç klamalar: Temizlik hizmeti verilen alanlarda hijyen sa lanarak sa l kl  bir ortam olu turulmas  
amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Temizlik personeli say s  70 85 90 

2 Temizlik hizmeti verilen  birim say s  14 17 22 

3 Kurum personelinin memnuniyet düzeyi 85 90 95 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

DHM Hizmet binalar  temizlik faaliyeti. 5.000.000,00  5.000.000,00

Genel Toplam  5.000.000,00  5.000.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.2.1 2016 y l nda hizmet binalar m zdaki temizlik 
hizmeti kalitesinde art  sa lanmas  

Faaliyet Ad  Hizmet binalar  temizlik faaliyeti. 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Destek Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Temizlik personellerinin say s n  ve görev alanlar n  daha verimli olacak ekilde belirlenerek  kalite 
standartlar n n yükseltilmesi, kurum çal anlar na y lda bir kez yap lacak anketlerle hizmet binas n n 
temizli ine ili kin memnuniyet , görü  ve önerileri tespit edilerek bu do rultuda çal malar yap lmas  
sa lanacakt r.. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.000.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.000.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.000.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.2 Belediye personelinin motivasyonunu  yükseltici çal malar yürütülecek

Performans Hedefi  5.2.2 2016 y l nda yemek hizmeti kalitesini artt r c  çal malar yap lmas  

Aç klamalar: Yemekhaneden faydalanan tüm personelin memnuniyetini artt rmak amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yemek hizmeti verilen personel say s  (y ll k) 99790 106600 108000 

2 Memnuniyet düzeyi (%) 90 90 90 

3 Fiziki ko ullar  yenilenen yemekhane say s  - - 1 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

M Yemek üretimi faaliyeti 190.000,00  190.000,00

M Yemekhaneyi yenileme faaliyeti 50.000,00  50.000,00

Genel Toplam  240.000,00  240.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.2.2 2016 y l nda yemek hizmeti kalitesini artt r c  
çal malar yap lmas  

Faaliyet Ad  Yemek üretimi faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  letme Müdürlü ü 

 Aç klamalar
letme Müdürlü ü 5393 Say l  Belediye Kanunu,19/11/1986 Tarih ve 86/11220 Say l  Resmi Gazete'de 

yay nlanan Devlet Memurlar  Yiyecek Yard m Yönetmeli i ve 4734 Say l  Kamu hale Kanunun 22/d 
hükümlerine göre faaliyet göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 190.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  190.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  190.000,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.2.2 2016 y l nda yemek hizmeti kalitesini artt r c  
çal malar yap lmas  

Faaliyet Ad  Yemekhaneyi yenileme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  letme Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Yemek da t m ünitelerinin de i mesi. Bula k y kama ünitelerinin de i mesi. Masa ve sandalyelerin 
yenilenmesi. Tabldotlar n yenilenmesi çal malar  yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 50.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  50.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  50.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.2 Belediye personelinin motivasyonunu  yükseltici çal malar yürütülecek

Performans Hedefi  5.2.3 2016 y l  içerisinde en az 3 adet personel motivasyonunu yükseltici etkinlik 
düzenlenmesi 

Aç klamalar: Belediye çal anlar n n motivasyonlar n  art rmak, i  streslerini azaltmak ve aralar ndaki 
ileti imi güçlendirmek ile aidiyet hissi olu turmak amac yla düzenlenen kültür, sanat ve spor aktiviteleri ile 
i  d nda birlikte vakit geçirme, farkl  departmanlarda görev yapan personel ile kayna ma, hobi edinme ve 
hobilerini gerçekle tirme f rsat n n sa lamas na ili kin  personel görü  ve önerileri al narak gerekli 
çal malar yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Düzenlenen programlara kat l m say s  - 200 600 

2 Personel memnuniyet oran  (%) - 90 90 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

KEM Personel etkinli i gerçekle tirme faaliyeti  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.2.3 2016 y l  içerisinde en az 3 adet personel 
motivasyonunu yükseltici etkinlik düzenlenmesi 

Faaliyet Ad  Personel etkinli i gerçekle tirme faaliyeti  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediye çal anlar n n motivasyonlar n  art rmak, i  streslerini azaltmak ve aralar ndaki ileti imi 
güçlendirmek ile aidiyet hissi olu turmak amac yla düzenlenen kültür, sanat ve spor aktiviteleri ile i  
d nda birlikte vakit geçirme, farkl  departmanlarda görev yapan personel ile kayna ma, hobi edinme ve 
hobilerini gerçekle tirme f rsat n n sa lamas  amaçlanm t r.  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.1 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için sistem altyap s n n yenilenmesi 

Aç klamalar: Buca Belediyesi bilgi sistemlerinde bilgi ak n n düzgün, hatas z, kesintisiz sa lanmas ; 
bilgilerin gizlili inin ve güvenli inin sa lanmas ; bilgilerin, yang n gibi büyük çapl  hasarlarda veya do al 
afet durumlar nda dahi güvende tutulmas ; gerekti inde afet an nda dahi bilgilerin ve veri tabanlar n n 
eri ilebilir olmas n n sa lanmas  amac yla, darenin Bilgi Teknolojileri a  ve sistem altyap s n n 
güçlendirilmesi, darenin ana sistemlerinin sanalla t rma altyap s na ta nmas , darenin Bilgi Teknolojileri 
altyap s n n verimli ve güvenli bir yap ya kavu turulmas d r.  
Bu amaç do rultusunda merkez ve afet merkezi noktalar nda kullan lmak üzere, veri depolama 
ünitelerinin, sunucular n n, sanalla t rma platformlar n n, yedekleme yaz l m ve ünitesinin, felaket 
kurtarma yaz l m n n eksiksiz bir ekilde; yedekli ve felaket kurtarma yap s nda kurulmas  ve mevcut 
çal an sistemin olu acak bu yap ya ta nmas  hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Sanal platformda yap land r lacak sunucu say s  - - 9 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M Sunucu ve masaüstü sanalla t rma faaliyeti 550.000,00  550.000,00

Genel Toplam  550.000,00  550.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.1 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için sistem 
altyap s n n yenilenmesi 

Faaliyet Ad  Sunucu ve masaüstü sanalla t rma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kurum içi bilgi sistemleri çal malar nda i  süreklili i ve tam yedeklili in sa lanmas  amac yla sunucu ve 
masaüstü sanalla t rma, veri depolama, yedekleme ve lisans al mlar  gerçekle tirilecektir. Bu çal ma 
kapsam nda sistem odas nda bulunan 9 sunucu sanal platformda yap land r lacak olup, 20 kullan c  için 
masaüstü sanalla t rma uygulanacakt r..  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 550.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  550.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  550.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.2 2016  y l nda  kullan c lar n donan m ihtiyaçlar n n tamam n n kar lanmas

Aç klamalar: Kurum olarak, Belediyemiz birimlerinin h zl  ve etkin bir ekilde i leyi inin sa lanmas , 
dü ük maliyet ile yüksek verim al nmas , ki ilere güncel verilere dayal  destek alt yap s n n kurulmas  ve 
kurumlar aras  ileti im ve etkin bilgi payla m n  gerçekle tirmek amaçlar  do rultusunda Bilgi 
Teknolojileri alan ndaki donan msal çal malar müdürlü ümüz taraf ndan yürütülmektedir. Bu kapsamda 
birimlerin donan m ihtiyaçlar  tespit edilmekte ve ihtiyaçlar  do rultusunda donan m al mlar  
gerçekle tirilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Masaüstü bilgisayar 59 50 100 

2 Dizüstü bilgisayar 2 5 10 

3 Yaz c  ve taray c  42 - 50 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M Donan m yenileme faaliyeti 300.000,00  300.000,00

Genel Toplam  300.000,00  300.000,00

228



FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.2 2016  y l nda  kullan c lar n donan m ihtiyaçlar n n 
tamam n n kar lanmas  

Faaliyet Ad  Donan m yenileme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 y l nda kurumumuzda müdürlük baz nda donan m ve yan donan m ihtiyaçlar  tespit edilecektir. 
Birimlerin donan m ihtiyaçlar  belirlenirken; hizmetlere olan talebin daha h zl  kar lanmas n  sa lamak 
amac  ile aciliyetine göre öncelikler belirlenip eksik donan mlar tespit ve temin edilecektir. Yeni donan m 
al m ndan sonra at l durumdaki donan mlar n parça yenilemesi ve bak m  yap larak, daha dü ük teknoloji 
gerektiren (Yaz ma, kay t vb.) i lere kayd r lacakt r.  
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 300.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  300.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  300.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.3 Fax server kurulumunun sa lanmas

Aç klamalar: Sabit telefon hatlar  kullan larak gönderilen faks yerine, internet hizmeti üzerinden faks 
gönderimini sa lanarak maliyetin dü ürülmesi ve merkezi sistem ile kolay yönetiminin sa lanmas  
amaçlanmaktad r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Fax kullanan mevcut müdürlük say s    7 

2 Fax server'a ba lanan  müdürlük say s    35 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M Fax server yap land rmas  faaliyeti 15.000,00  15.000,00

Genel Toplam  15.000,00  15.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.3 Fax server kurulumunun sa lanmas  

Faaliyet Ad  Fax server yap land rmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Fax server kullan m na geçi  yap larak sabit ücret, faks cihaz , cihaz bak m ücreti, kartu  ve ka t 
maliyetinin dü ürülmesi hedeflenmektedir. Fax server'a ba lanan müdürlüklerin merkezi sistemden kolay 
yönetimi sa lanacakt r  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 15.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  15.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  15.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.4 2016 y l  içerisinde kurum genelinde EBYS'nin kurulmas  

Aç klamalar: Kurumumuzca  olu turulan  her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum aktivitelerinin 
delili olabilecek belgelerin ay klanarak bunlar n içerik, format, ve ili kisel özelliklerini koruyarak ve bu 
belgeleri üretimden  tasfiyeye kadar olan süreç içerisinde yönetebilmek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 EBYS sistemine geçi  yapan müdürlük say s  - - 35 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M EBYS kurulumas  ve uygulanmas  500.000,00  500.000,00

Genel Toplam  500.000,00  500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.4 2016 y l  içerisinde kurum genelinde EBYS'nin 
kurulmas  

Faaliyet Ad  EBYS kurulumas  ve uygulanmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kurum içi ve d  tüm yaz malar n dijital ortamda yap lmas n  sa lamak amac  ile Elektronik Belge 
Yönetim Sisteminin olu turulmas  ve kullan lmas  hedeflenmektedir. Bu kapsamda kay t edilecek 
dökümanlar ve saklama süreleri belirlenerek, tasnif planlar  sisteme aktar lacakt r. Depolama-kullan m 
kriterleri ve eri im haklar , belge hareketlerinin izlenebilirli i, Tasfiye (Transfer veya imha) ko ullar  
belirlenecek; müdürlük baz nda süreç çal malar  ve i  ak  diyagramlar  sisteme uyarlanacakt r. EBYS 
sistemine geçi  s ras nda kullan c lara e itimler verilerek, sistemi kolay ve etkin kullanmalar  
sa lanacakt r.  
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 500.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  500.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.5 2016 Y l nda  kullan lmakta olan Yönetim Bilgi Sistemi modüllerinin web 
tabanl  yaz l ma uyarlanmas  

Aç klamalar: Masaüstü yaz l m olarak kullan lmakta olan Yönetim Bilgi Sistemi'nin web tabanl  sisteme 
geçi i yap lacakt r. Web tabanl  model sayesinde; program kurulumu, yedek alma, yeniden kurma 
i lemlerinin yap lmas na gerek kalmadan, kullan c lar n internet olan her yerden bilgilerine eri imi ve 
kullan m  mümkün olacakt r. Kullan c  dostu arayüzü ve kolay eri im ile kullan m performans n n 
art r lmas  ve i lemlerin etkin bir ekilde gerçekle tirilmesi sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kullan lan modül say s  - 30 30 

2 Web tabanl  uygulamaya aktar lan modül say s  - - 30 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M Web tabanl  uygulamaya geçi  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.5 
2016 Y l nda  kullan lmakta olan Yönetim Bilgi 
Sistemi modüllerinin web tabanl  yaz l ma 
uyarlanmas  

Faaliyet Ad  Web tabanl  uygulamaya geçi  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Y l sonuna kadar Yönetim Bilgi Sistemi'nde (YBS) yer alan tüm modülleri aktif kullan l r hale getirildikten 
sonra, web tabanl  sisteme geçi  için analiz ve test çal malar  gerçekle tirilecektir. Geçi  yap lacak yeni 
web ara yüzü ile ilgili e itimler verilerek, kullan c lar n program  daha kolay ve etkin kullanmas  
sa lanacakt r. Kurumumuz zmir Büyük ehir Belediyesi ile yap lan protokol kapsam nda Yönetim Bilgi 
Sistemini kullanmakta ve yaz l m deste i almaktad r.  
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.6 2016 y l nda  kurum ar ivinin olu turulmas  ve müdürlükler baz nda dijital 
ar iv çal malar n n ba lat lmas  

Aç klamalar: Kurumumuz müdürlüklerindeki ar ivlerinde bulunan belge say s n n tespit edilmesi ve 
dijital ortama aktar lmas  plan  olu turulacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Dijital ar iv analizi tamamlanan müdürlük say s  - - 10 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M Dijital ar iv analiz faaliyeti 250.000,00  250.000,00

Y M Kurum ar ivinin olu turulmas  100.000,00  100.000,00

Genel Toplam  350.000,00  350.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.6 
2016 y l nda  kurum ar ivinin olu turulmas  ve 
müdürlükler baz nda dijital ar iv çal malar n n 
ba lat lmas  

Faaliyet Ad  Dijital ar iv analiz faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kurumumuzda öncelikle evrak i lemlerinin yo un oldu u Yaz  leri Müdürlü ü,  Hukuk leri 
Müdürlü ü gibi müdürlüklerde ar iv dosyalar n n dijitalle tirme i lemi ile ilgili çal malar n yap lmas  
hedeflenmektedir. TSE 13298 standartlar  do rultusunda analiz çal malar  yap larak müdürlük baz nda 
belge say s  tespit edilecektir. Dijitalle tirilmesi planlanan evraklar n ar ivleme i lemleri 
gerçekle tirilecektir 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 250.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  250.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  250.000,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.6 
2016 y l nda  kurum ar ivinin olu turulmas  ve 
müdürlükler baz nda dijital ar iv çal malar n n 
ba lat lmas  

Faaliyet Ad  Kurum ar ivinin olu turulmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Yaz  leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Ar iv yönetmeli ine göre her kurumun kurum ar ivi olu turulmas  gerekmektedir ,Evraklar n özenli 
saklanmas  esast r , bu nedenle kurum ar ivi olu turulacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 100.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  100.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  100.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.7 
2016 y l  sonuna kadar sicillerde TC kimlik ve vergi numaras  kullan lmas n  
sa lamak, kurum sicillerindeki tc kimlik adetinin  %50'ye ç kar lmas n n 
sa lanmas  

Aç klamalar: Eksik TC kimlik ve vergi numaralar n n tamamlanabilmesi amaçlanmaktad r. Sistemde 
eksik bulunan TC kimlik numaralar  tamamlanarak i lemlerin daha kolay ve etkin ekilde 
gerçekle tirilmesi sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kurum sicil say s  - - 300.000 

2 Kay tl  tc kimlik numaras    150.000 

3 Kay tl  vergi numaras    8000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M 
Sicil masas   kurulmas  için yaz l m destek 
faaliyeti 

0,00  0,00

MHM Sicil masas   kurulmas   faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.7 

2016 y l  sonuna kadar sicillerde TC kimlik ve vergi 
numaras  kullan lmas n  sa lamak, kurum 
sicillerindeki TC  kimlik adetini %50'ye 
ç kar lmas n n sa lanmas  

Faaliyet Ad  Sicil masas   kurulmas  için yaz l m destek faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Di er resmi kurumlarda da ortak kullan lan verinin TC Kimlik numaras  olmas  sebebi ile do ru veriye tek 
noktadan eri im kurum içi ve kurumlar aras  TC Kimlik numaras d r. Bu sebeple eksik TC kimlik ve vergi 
numaralar n n tamamlanabilmesi amac  ile Mali Hizmetler Müdürlü ü ile ortakla a çal malar 
ba lat lm t r. Gelir Art r c  Çal malar kapsam nda da Nüfus ve  Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü 
üzerinden eksik TC Kimlik bilgilerinin yaz l m modülleri kullan larak tamamlanmas  sa lanacakt r. 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.7 

2016 y l  sonuna kadar sicillerde TC kimlik ve vergi 
numaras  kullan lmas n  sa lamak, kurum 
sicillerindeki tc kimlik adetini %50'ye 
ç kar lmas n n sa lanmas  

Faaliyet Ad  Sicil masas   kurulmas   faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediye mükelleflerine ili kin kimlik bilgilerinin TC numaras  veya vergi numaras  baz al narak tek 
kaynaktan ve yasal standartlarla kay t alt na al narak tüm kurum taraf ndan Tek Sicil kullan m  
sa lanacakt r. 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.3 H zl  ve güvenli hizmet sunumu için teknolojiden en üst seviyede 
faydalan larak dijital  Buca yarat lacak.. 

Performans Hedefi  5.3.8 Kurum personelinin bilgisayar kullan m yetkinliklerinin artt r lmas  

Aç klamalar: Kurum çal anlar n n i lerini etkin, kolay ve k sa sürede gerçekle tirebilmeleri için temel 
bilgisayar e itimleri verilmesi hedeflenmektedir. Temel bilgisayar e itimleri sonunda çal anlar MEB 
onayl  sertifika alacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 
MEB onayl  temel bilgisayar e itimi alan personel 
say s  

- - 50 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

B M Temel Bilgisayar E itimi 10.000,00  10.000,00

Genel Toplam  10.000,00  10.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.3.8 Kurum personelinin bilgisayar kullan m 
yetkinliklerinin artt r lmas  

Faaliyet Ad  Temel Bilgisayar E itimi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bilgi lem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Kurumumuzda Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)'ne geçilmesi hedeflendi i için kadrolu 
personelin temel bilgisayar e itimleri (Office programlar  - word, excel, power point vb., internet 
kullan m ... gibi) almas  sa lanacakt r. nsan Kaynaklar  ve E itim Müdürlü ü ile yap lacak ortak çal ma 
sonucunda e itim alacak personel tespit edilecek ve kullan c lara bilgisayar e itimleri verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 10.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  10.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  10.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.1 2016 y l  içerisinde ulusal bas n, yerel bas n, sosyal medya haber  say m z  
%20 artt r lmas  

Aç klamalar: Belediyemizin faaliyetlerini ve etkinliklerini bas na en iyi ekilde lanse etme amac ndad r. 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Servis edilen haber say s . 267 300 340 

2 Ulusal bas nda ç kan haber say s  178 200 220 

3 Yerel bas nda ç kan haber say s . 3654 4000 5000 

4 Sosyal medyada yay nlanan haber say s . 267 300 340 

5 Belediye gazetesi da t m say s  30000 200000 220000 

6 
Bas n yay n için kullan lan el bro ürü ve katalog 
say s . 

- 15 25 

7 Müdürlüklere yap lan tasar m say s  - 15 100 

8 Bas nda yay nlanan reklam say s . - 150 200 

9 Billboard ve benzeri alanlarda yay nlanan reklam say s  - 61 80 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

BYH M Bas n ve haber yay nlama faaliyeti 600.000,00  600.000,00

BYH M Bask  ve tasar m faaliyeti 900.000,00  900.000,00

Genel Toplam  1.500.000,00  1.500.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.1 2016 y l  içerisinde ulusal bas n, yerel bas n, sosyal 
medya haber  say m z  %20 artt r lmas  

Faaliyet Ad  Bas n ve haber yay nlama faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediyemizin yapm  oldu u çal malar n etkinliklerin faaliyetlerin ve projelerinin en iyi ekilde 
vatanda a lanse etmek amac yla gazete ve televizyon ilan  verilmesi sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 600.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  600.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  600.000,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.1 2016 y l  içerisinde ulusal bas n, yerel bas n,sosyal 
medya haber  say m z  %20 artt r lmas  

Faaliyet Ad  Bask  ve tasar m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediyemizin yapm  oldu u çal malar n etkinliklerin faaliyetlerin ve projelerinin en iyi ekilde 
vatanda a lanse etmek amac yla tüm tan t m materyallerinin haz rl k ve tasar m çal malar n  içermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 900.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  900.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  900.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.2 Vatanda  taleplerinin tek noktada  toplanarak analizlerinin yap lmas  ve  
yönetime sunulmas  

Aç klamalar: Vatanda  ve Belediyemiz aras nda köprü vazifesi kurarak vatanda  talep ve ikayetlerinin 
en h zl  ekilde çözüme ula t r lmas  amaçlanmaktad r.. 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Toplumsal ileti im merkezi (tim) ba vuru say s  - 10400 13000 

2 Çözüme ula t r lan ba vuru say s  - 5500 9000 

3 Telefon ba vuru say s  - 7000 8000 

4 Gelerek ba vuru say s  - 1400 2000 

5 Online ba vuru say s  - 2000 3000 

6 Sosyal medya ba vuru say s  286 800 1000 

7 Sonuçlanan i lem say s  - 8000 11000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

BYH M Toplumsal leti im Merkezi (T M) faaliyetleri 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.2 Vatanda  taleplerinin tek noktada  toplanarak 
analizlerinin yap lmas  ve  yönetime sunulmas  

Faaliyet Ad  Toplumsal leti im Merkezi (T M) faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Toplumsal leti im Merkezi (T M) arac l  ile vatanda lar m z n dilek istek ve ikayetlerini en h zl  
ekilde çözüme ula t rmak ve bunlar üzerinden yap lan analizlerin sonucuna göre iyile tirme ve geli tirme 

çal malar n n yap lmas  sa lanacakt r..  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.3 2016 y l  içerisinde bilgi edinme ve B MER kapsam nda yap lan 
ba vurular n tamam na geri dönü  sa lanmas  

Aç klamalar: Ba bakanl k leti im merkezi ve Bilgi edinme yasas na göre gelen dilek istek ve ikayetlerin 
tamam n n en h zl  sürede sonuca ula t r lmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Bilgi edinme ba vuru say s  - 1120 1300 

2 Cevaplanan ba vuru say s  - 970 100 

3 B MER ba vuru say s  - 875 1000 

4 B MER cevaplanan ba vuru say s  - 730 900 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

BYH M 
Bilgi Edinme Kanunu ve B MER kapsam nda 
ba vurular  de erlendirme faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.3 
2016 y l  içerisinde bilgi edinme ve B MER 
kapsam nda yap lan ba vurular n tamam na geri 
dönü  sa lamak 

Faaliyet Ad  Bilgi Edinme Kanunu ve B MER kapsam nda 
ba vurular  de erlendirme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Ba bakanl k leti im merkezi ve Bilgi edinme yasas na göre gelen dilek istek ve ikayetlerin en k sa sürede 
çözüme ula t r lmas  sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.4 2016 y l  sonuna kadar y lda 3 adet vatanda  anketi yap lmas  

Aç klamalar: Belediyemizin yapm  oldu u etkinlik ve faaliyetlerin, çal malar n vatanda  taraf ndan 
memnuniyet ölçüm ara t rmas  yap lmas  amac ndad r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yap lan anket say s  2 3 3 

2 Anketlere kat l m say s  9200 14700 16000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

BYH M Anket yap lmas  175.000,00  175.000,00

Genel Toplam  175.000,00  175.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.4 2016 y l  sonuna kadar y lda 3 adet vatanda  anketi 
yap lmas  

Faaliyet Ad  Anket yap lmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2016 y l  içinde  3 anket çal mas  ile Belediyemizin yapm  oldu u hizmetlerin vatanda lar taraf ndan 
memnuniyet ölçümü yap lacakt r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 175.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  175.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  175.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.5 Halk toplant s  yap lmas

Aç klamalar: Vatanda lar m za daha yak n olarak varsa ikayet ve taleplerini h zl ca alabilmek, vatanda  
ve belediye aras nda köprü olu turmak amac ndad r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Yap lan halk toplant  say s  - - 12 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

BYH M Halk toplant s  faaliyeti 25.000,00  25.000,00

Genel Toplam  25.000,00  25.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.5 Halk toplant s  yap lmas  

Faaliyet Ad  Halk toplant s  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Bas n Yay n Halkla li kiler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Uygun görülen mahallelerde vatanda larla planl  halk toplant s  yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 25.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  25.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  25.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.6 2016 y l  içinde cenaze i lemlerinde  ( ölüm belgesi ve nakil belgesi 
düzenlenmesi ) vatanda  beklentilerini müracaat an nda kar lanmas  

Aç klamalar: 1593 say l  Umumi H fz ss hha Kanunu, 19.01.2013 tarih 28533 say l  Mezarl k Yerlerinin 
n as  ve Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakk ndaki Yönetmelik gere i yap lmas  mecburi olan görevleri 

yerine getirilirken vatanda  beklentileri ön planda tutulacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Müracat say s  583 600 600 

 Düzenlenen belge say s  ( ölüm belgesi ) 583 600 600 

 Düzenlenen belge say s  (nakil belgesi ) 3 5 5 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

S M 
Ölüm belgesi ve nakil belgesi düzenlenmesi 
faaliyeti 

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.6 
2016 y l  içinde cenaze i lemlerinde  ( ölüm belgesi 
ve nakil belgesi düzenlenmesi ) vatanda  
beklentilerini müracaat an nda kar lanmas  

Faaliyet Ad  Ölüm belgesi ve nakil belgesi düzenlenmesi faaliyeti

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sa l k leri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
1593 say l  Umumi H fz ss hha Kanunu, 19.01.2013 tarih 28533 say l  Mezarl k Yerlerinin n as  ve 
Cenaze Nakil ve Defin lemleri Hakk ndaki Yönetmelik gere i ilçe s n rlar m zda sa l k kurulu u d nda 
ölen vatanda lar m z n doktorlar m z taraf ndan muayeneleri yap larak ölüm sebebi tespit edilmekte ve 
ölüm raporu düzenlenmekte, adli vakalar n savc l a sevki yap lmaktad r. Faaliyetimiz kendi personelimiz 
taraf ndan düzenlenece inden her hangi bir maliyet söz konusu de ildir.  
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.4 Vatanda  talepleri tek noktadan   izlenecek ve vatanda lara yönelik uzaktan 
hizmet kapasitesi artt r lacak 

Performans Hedefi  5.4.7 Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi ve çe itli ziyaretlere kat l m ile geri 
dönü  sa lanmas . 

Aç klamalar: Halk n Belediye Ba kan na ve Belediye hizmetlerine kolay ula mas , Belediye Ba kan n n 
vatanda lar m z n önemli anlar nda yan nda olmas  ,istek ve taleplerini h zl ca alabilmesi amaçlanm t r. 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Makam ziyareti kabulü 3000 3600 10000 

2 Mahalle muhtarl klar  ziyareti say s  - 100 200 

3 Esnaf ziyaret say s  150 150 250 

4 Stk ziyaret / kabul say s  - - 75 

5 Protokol kat l m say s  - 35 50 

6 Vatanda  evinde ziyaret say s  - 35 50 

7 Çiçek ve çelenk gönderim say s . - 2500 2500 

8 Sms gönderim say s  - 1750000 2000000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

ÖKM Temsil tören ve a rlama hizmetleri 850.000,00  850.000,00

Genel Toplam  850.000,00  850.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.4.7 Protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi ve çe itli 
ziyaretlere kat l m ile geri dönü  sa lanmas . 

Faaliyet Ad  Temsil tören ve a rlama hizmetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Özel Kalem Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Özel Kalem Müdürlü ü 2016 y l  içerisinde; ,ilçemiz ve ilimizdeki protokol listelerini haz rlayarak güncel 
kalmas n  sa layacakt r. Ulusal ve Dini Bayram ile törenlerde, belediye birimleri taraf ndan düzenlenen 
etkinlikler ile aç l , temel atma gibi organizasyonlarda  protokol düzeni sa layacak ve ilçemiz halk na 
SMS ile duyuru yapacakt r. Müdürlü ümüz Ba kanl k Makam 'n n davetli oldu u Ulusal Bayram veya 
resmi törenlerde Belediye Ba kan m z n protokol düzenine uygun bir ekilde a rlanmas n  sa layacakt r.  
Belediye Ba kan 'n n Mahalle Muhtarlar , Sivil Toplum Kurulu lar  ile  görü mesini koordine ederek, 
vatanda lar m z n ve esnaf m z n Belediye Ba kan m z taraf ndan yerinde ziyaret etmesini organize edecek 
ilçemizde gerçekle en kutlama, dü ün ve cenazelere çelenk ve çiçek gönderimini düzenleyecek ve 
Ba kanl k Makam na gelen konuklar ile protokol mensuplar n  Temsil Tören a rlama bütçesi ile 
a rlayacakt r.  
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 850.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  850.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  850.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.5 Ta n r yönetimini geli tirmeye yönelik çal malar yürütülecek ve sistem 
temelli çal mas  sa lanacak 

Performans Hedefi  5.5.1  Ula m  Hizmetleri Müdürlü ü ambar n n barkotlu sistemle takip edilmesi

Aç klamalar: Ta n r Kay t Kontrol sisteminde olu abilecek herhangi bir hatay  minimum düzeyde tutmak 
ve kontrol mekanizmas n n sa l kl  i leyebilmesini sa lamak amac yla ambar barkod sistem kurulmas  
amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Ambardaki malzeme  say s  15786 21350 19850 

2 Ambardaki malzeme  çe idi 2 2 2 

3 Barkotlu takip edilen  malzeme  say s  - - 19850 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

UHM 
Ambar barkod takip sisteminin geli tirilmesi 
faaliyeti 

35.000,00  35.000,00

Genel Toplam  35.000,00  35.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.5.1 Ula m  Hizmetleri Müdürlü ü ambar n n barkotlu 
sistemle takip edilmesi 

Faaliyet Ad  Ambar barkod takip sisteminin geli tirilmesi 
faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Ta n r Kay t Kontrol sisteminde olu abilecek herhangi bir hatay  minimum düzeyde tutmak ve kontrol 
mekanizmas n n sa l kl  i leyebilmesini sa lamak ve 2016 y l nda Ula m Hizmetleri müdürlü ünde 
araçlarda olu an ar zalar n giderilmesinde temin edilen yedek parça ve malzemelerin Barkotlama 
Sistemiyle takibinin yap labilmesi için Barkotlama Sistemine geçilmesini gerçekle tirilmesi sa lanacakt r.  
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 35.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  35.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  35.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.6 Stratejik yönetim anlay n  geli tirmek için mali süreçlerde stratejik plana 
dayal  karar alma kapasitesi art r lacak 

Performans Hedefi  5.6.1 Mali süreçlerde stratejik plana dayal  karar alma kapasitesinin art r lmas

Aç klamalar Stratejik yönetim anlay n n geli imine katk  sa lamak ve mali süreçlerde stratejik plana 
dayal  karar alma kapasitesini artt rmaya yönelik çal malar kapsam nda kurum bütçesinin stratejik plana 
ve performans program na uygun olarak haz rlanmas  ile kurum çal anlar  taraf ndan sahiplenilmesinin 
sa lanmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Düzenlenen e itim say s  - - 1 

2 Kat l mc  say s  - - 70 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

MHM E itim faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.6.1 Mali süreçlerde stratejik plana dayal  karar alma 
kapasitesinin art r lmas  

Faaliyet Ad  E itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Bütçe ça r s n n hemen ard ndan Tüm Harcama Birimlerinin yetkilileriyle ve Bütçeden Sorumlu personel 
ile birlikte toplant lar düzenleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak ,daha önce gerçekle en performans 
programlar n  gözden geçirmek, gerçekle mesi en yüksek bütçe tablolar  haz rlamak için e itimler vermek. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.6 Stratejik yönetim anlay n  geli tirmek için mali süreçlerde stratejik plana 
dayal  karar alma kapasitesi art r lacak 

Performans Hedefi  5.6.2 2016 y l  sonuna kadar kurumda iç kontrol eylem plan ndaki eylemlerin       
% 30'unu hayata geçirilmesi 

Aç klamalar Belediye Ba kanl m z n hizmet sunumunda hayata geçirmeye çal t  plan, program ve 
bütçe süreçlerinin birbiriyle uyumlu bir ekilde çal mas  ve faaliyetlerin ,projelerin hayata geçirilmesini 
sa lamak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 ç kontrol eylem plan ndaki eylem say s  - - 68 

2 
ç kontrol eylem plan n n hayata geçirilen eylem 

say s  
- - 20 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

MHM ç kontrol uyum eylem plan n n uygulanmas  0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.6.2 
2016 y l  sonuna kadar kurumda iç kontrol eylem 
plan ndaki eylemlerin       % 30'unu hayata 
geçirmek. 

Faaliyet Ad  ç kontrol uyum eylem plan n n uygulanmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
ç Kontrol Uyum Eylem plan ndaki eylemlerin kurumumuz taraf ndan hayata geçirilmesini sa lamak için 

müdürlüklerle ileti imde bulunarak çe itli organizasyonlar düzenleyerek gerekli çal malar  yap lacakt r.  
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.6 Stratejik yönetim anlay n  geli tirmek için mali süreçlerde stratejik plana 
dayal  karar alma kapasitesi art r lacak 

Performans Hedefi  5.6.3 2016 y l  performans hedeflerinde  %70  gerçekle me sa lanmas  

Aç klamalar (2014-2018) 10. Kalk nma plan  döneminde; stratejik yönetimin kamu idarelerinde 
içselle tirilmesi ve hizmet sunumunda  referans al narak temel bir yönetim anlay  ve hesap verebilirlik 
arac  haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflerle ba lant l  olarak kalk nma plan nda;                          
-Stratejik yönetim reformunun sahipli inin her düzeyde artt r lmas                                                                   
-Stratejik plan ve performans program  ile faaliyet raporlar n n niteli i güçlendirilerek stratejik yönetim 
sürecinin etkinli inin artt r lmas  
-Kamu idarelerinde stratejik yönetimin gerektirdi i kurumsal kapasitenin artt r lmas  eklinde amaçlara yer 
verilmi tir. 
           Belediyemiz de, yeni plan döneminde, yönetim kültürünün yeni yap ya uyarlanmas na ve stratejik 
yönetim sürecinin üst yöneticiler ve tüm kurum taraf ndan sahiplenilmesini sa lamaya yönelik çal malar 
ba lat lm  olup devam edecektir. lk olarak performans programlar n n gerçekle me düzeylerini 
izlemek/de erlendirmek ve performans program na uygun olarak haz rlanacak olan  faaliyet raporlar n n 
niteli ini art rmaya yönelik bir bilgi sisteminin kurulumu sa lanm t r. Bu sürecin  2016 y l nda da 
devaml l n  sa lamak üzere 2016 performans program nda gerçekle me düzeyinde art  hedeflenmi tir. 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Performans hedef say s , 55 160 105 

2 Performans hedeflerinde gerçekle me düzeyi % 60 70 70 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

SGM Performans program n n haz rlanmas  30.000,00  30.000,00

SGM Faaliyet raporunun haz rlanmas  9.000,00  9.000,00

SGM zleme ve de erlendirme faaliyeti 1.000,00  1.000,00

Genel Toplam  40.000,00  40.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.6.3 2016 y l  performans hedeflerinde  %70  
gerçekle me sa lamak 

Faaliyet Ad  Performans program n n haz rlanmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Strateji Geli tirme Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Performans program , bir mali y lda kamu idaresinin stratejik plan  do rultusunda yürütmesi gereken 
faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyac n , performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin 
ve idare faaliyet raporunun haz rlanmas na dayanak olu turan programd r. Belediyemiz 2016 performans 
program  a a da yer alan a amalar takip edilerek haz rlanacakt r. 1-Öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin 
belirlenmesi 2-Performans hedeflerinin belirlenmesi 3-Faaliyet ve projelerin belirlenmesi  4-Kaynak 
ihtiyac n n belirlenmesi 5-Performans göstergelerinin belirlenmesi ve idare performans program n n 
haz rlanmas . Performans program n n niteli ini güçlendirmek, stratejik yönetim sürecinin etkinli inin 
art r lmas n  sa lamak üzere performans program  haz rl k çal malar  sürecinde   e itim/ dan manl k 
hizmeti  al narak  tüm müdürlüklere ,meclis üyelerine , ilgili kurumlara göndermek üzere performans kitab  
haz rlanacakt r. 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 30.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  30.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  30.000,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.6.3 2016 y l  performans hedeflerinde  %70  
gerçekle me sa lamak 

Faaliyet Ad  Faaliyet raporunun haz rlanmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Strateji Geli tirme Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Faaliyet raporu, kamu idarelerinin stratejik plan ve performans programlar  uyar nca yürütülen 
faaliyetlerini, belirlenmi  performans göstergelerine göre hedef ve gerçekle me durumu ile meydana gelen 
sapmalar n nedenlerini aç klayan, idare hakk ndaki genel ve mali bilgileri içeren rapordur. Belediyemiz 
faaliyet raporu ,''Kamu darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar  Hakk nda Yönetmelik'  hükümleri 
do rultusunda haz rlanacakt r. Raporun haz rlanmas  sürecinde çe itli e itim ve bilgilendirme toplant lar  
yap lacak olup haz rlanan rapor ço alt larak tüm müdürlüklere, belediyemiz meclis üyelerine  ve ilgili 
kurumlara gönderilecektir. 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 9.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  9.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  9.000,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.6.3 2016 y l  performans hedeflerinde  %70  
gerçekle me sa lamak 

Faaliyet Ad  zleme ve de erlendirme faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Strateji Geli tirme Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2015 y l  içerisinde idaremizin performans n  ölçmek üzere; bilgiyi düzenli toplamaya, analiz edilmesine, 
de erlendirilmesi ve raporlanmas na yönelik web tabanl  (elektronik ortamda)  kurmu  oldu umuz 
performans bilgi sistemi  tüm müdürlüklerce kullan lmaya ba lanm t r.2016 y l nda kurulmu  olan bu 
sistem üzerinden  müdürlüklere ait gerçekle meler ayl k olarak izlenecek ,üç ay da bir yap lacak 
de erlendirme toplant lar  ile  sonuçlar analiz edilerek raporlanacaklard r.  Bu çal malarla hem kurum üst 
yönetimi ve kurum çal anlar  için konuya ili kin fark ndal k yarat lm  olacak hem de performans 
program n n göstergeler arac l  ile gerçekle mesi yak ndan takip edilecektir. 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 1.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  1.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  1.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.6 Stratejik yönetim anlay n  geli tirmek için mali süreçlerde stratejik plana 
dayal  karar alma kapasitesi art r lacak 

Performans Hedefi  5.6.4 
Verilen görev emirlerine dayal  olarak  2016 y l nda yap lacak çal malar 
s ras nda tespit edilen  eksik hata ve uygunsuzluklar n raporlanmas  ve 
önerilerin yönetime sunulmas  

Aç klamalar Ara t rma, inceleme ,ön inceleme ve soru turma i lemlerinin  bilgi, belge  ve  
yaz malar ndan tespit edilen  hususlara  dayal  olarak öneriler  olu turulacak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Haz rlanan rapor say s  55 45 45 

2 Yönetime sunulan öneri say s   9 15 20 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

TKM Raporlama faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.6.4 

Verilen görev emirlerine dayal  olarak  2016 y l nda 
yap lacak çal malar s ras nda tespit edilen  eksik 
hata ve uygunsuzluklar n raporlanmas  ve önerilerin 
yönetime sunulmas  

Faaliyet Ad  Raporlama faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Tefti  Kurulu Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Yap lan ara t rma-inceleme ve soru turmalar s ras nda yap lan tespitler ile ilgili olarak; makamdan rapor 
onay  al nacak , raporlarda belirtilen öneriler hakk nda ilgili birimlere yaz  yaz lacak, yap lan düzeltme ve 
iyile tirme çal malar  hakk nda birimlerden  bilgi verilmesi istenecektir.   
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.7 Belediye bina ve kamusal alanlar n n güvenli i ve bak m  hususunda gerekli 
çal malar yap lacak ve konforlu bir ortam olu turulacak 

Performans Hedefi  5.7.1 Belediye hizmet alanlar n n güvenliklerini artt rmak amac yla çal malar 
yap lmas  

Aç klamalar: Hizmet alanlar m zda vatanda lar m z n can ve mal güvenli inin sa lanmas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Güvenli i sa lanan hizmet binas  ve alan  say s  17 22 27 

2 Yang n ilk müdahale araçlar n n say s  138 149 160 

3 
Yang n ilk müdahale araçlar n n periyodik bak m 
say s  

2 2 2 

4 Güvenlik personeli say s  156 150 150 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

DHM Yang n tertibat  bak m ve onar m faaliyeti 5.000,00  5.000,00

DHM Güvenlik hizmeti faaliyeti 7.500.000,00  7.500.000,00

Genel Toplam  7.505.000,00  7.505.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.7.1 Belediye hizmet alanlar n n güvenliklerini artt rmak 
amac yla çal malar yap lmas  

Faaliyet Ad  Yang n tertibat  bak m ve onar m faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Destek Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Yang n oldu unda yang n malzemelerini yeterli say da ve sa lam olmas n sa lamak..-güvenlik 
görevlilerinin görev bilincini sa lamak ve denetimini yapmak güvenlik görevli say s n birimlerimize 
verimli da tarak at l i  gücünü önlemek  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 5.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  5.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  5.000,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.7.1 Belediye hizmet alanlar n n güvenliklerini artt rmak 
amac yla çal malar yap lmas  

Faaliyet Ad  Güvenlik hizmeti faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Destek Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediye hizmet alanlar n n güvenliklerini artt rmak amac yla çal malar yap lacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 7.500.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  7.500.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  7.500.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.7 Belediye bina ve kamusal alanlar n n güvenli i ve bak m  hususunda gerekli 
çal malar yap lacak ve konforlu bir ortam olu turulacak 

Performans Hedefi  5.7.2 2016 y l  içinde personelin % 20'ne sivil savunma e itimi verilmesi 

Aç klamalar: Sivil Savunma Uzmanl m zca Belediye bina ve kamusal alanlar n n güvenli i ,bak m  ve 
konforlu bir ortam olu turulmas  öncelikle belediye personelinin  e itimi ile gerçekle tirilmesi 
planlanmaktad r. 
Bu hedefe ula mak amac yla 2016 y l nda belediyemiz yang n ekipleri öncelikli  olmak üzere belediye 
personelimizin % 20 sine   afet ve sonras nda al nacak tedbirler konusunda e itim düzenlenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Personel say s  - 520 520 

2 E itim verilen personel say s  (ki i) 35 100 100 

3 E itim saati 1 2 2 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

SSU E itim faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.7.2 2016 y l  içinde personelin % 20'ne sivil savunma 
e itimi verilmesi 

Faaliyet Ad  E itim faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Sivil Savunma Uzmanl  

 Aç klamalar
2016 y l nda Belediyemizce olu turulan   yang n ekipleri olmak üzere Belediye personelimizin  %20 sine 
afet ve sonras nda al nacak tedbirler yang n ,yang n söndürme teknikleri teorik ve tatbiki olarak zmir 
tfaiye E itim ube Müdürlü ü ile planlanmaktad r. .Bu e itim çal mas   kurumlar aras  Yard mla ma ve 
birli i Protokolü gere i ücretsiz  gerçekle tirilece inden  herhangi bir maliyeti gerektirmemektedir  

 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.8 Gelir tahsilat nda etkinlik art r larak tahakkuk tahsilat oran  yükseltilecek

Performans Hedefi  5.8.1 2016 y l  içerisinde tahakkukun tahsilata oran n  %.73 'e ç kar lmas

Aç klamalar Cari ve yat r m harcamalar n n finansman nda belediye vergi gelirleri en önemli kaynak 
niteli ini ta maktad r.Bu anlamda Mali Hizmetler Müdürlü ü olarak gelirlerin tahsilat 
i lemlerini,etkin,verimli,vatanda  odakl  bir yakla mla gerçekle tirebilmek amac yla,mükelleflerimizin 
internet üzerinden beyan ve ödeme i lemlerinin te vik edilmesi konusunda Bilgi lem Müdürlü ü ile ortak 
çal malar yürütülecektir.Bankalarla online tahsilat n yap lmas  hususunda protokol yap larak tahsilat n 
h zland r lmas  sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Tahakkuk miktar  52225902,64 55000000,00 67500000,00 

2 Tahsilat miktar  31936527,28 39600000,00 49500000,00 

3 Tahakkuk/tahsilat oran  % 61 72 73 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

MHM Resen tahakkuk faaliyeti 0,00  0,00

MHM Online tahakkuk faaliyeti 0,00  0,00

MHM Emlak muafiyet verilerinin güncellenmesi  0,00  0,00

MHM 
Arazi beyanlar n n mevcut durumlar n n 
güncellenmesi  

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.8.1 2016 y l  içerisinde tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç karmak. 

Faaliyet Ad  Resen tahakkuk faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
1) mar Müdürlü ü'nden ayl k olarak verilen oturma raporlar  yaz  ile talep edilerek, emlak beyan  verilip 
verilmedi i kontrol edilecek. Kontrol sonucunda beyan  olmad  tespit edilenler beyana davet edilecek. 
Davet sonucunda beyana gelmeyen vatanda lar n tahakkuk i lemi idarece yap lacak. 2) Sat  Beyan  
verilen yerler ile ilgili olarak yeni beyan verilip verilmedi i kontrol edilecek. 3) darece tespiti yap lan 
eksik beyanlar n tamamlat lmas  için vatanda  beyana davet edilip gelmedikleri taktirde i lem tarihine göre 
vergi/ceza ihbarnamesi düzenleyerek vatanda a tebli  edilir. 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.8.1 2016 y l  içerisinde tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç karmak. 

Faaliyet Ad  Online tahakkuk faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
birli i yapaca m z banka say s n  ço altabilmek için bankalarla görü meler sa lamak, bu sayede Online 

Tahsilat Oran n  yükseltmek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.8.1 2016 y l  içerisinde tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç karmak. 

Faaliyet Ad  Emlak muafiyet verilerinin güncellenmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Vergi muafiyetinden ( emeklilik-hiçbir geliri olmayan-gazi-engelli-dul ve yetim) faydalanan mükelleflerin 
muafiyet artlar n  ta y p ta mad klar  ile ilgili inceleme, ara t rma yap larak güncellenmesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.8.1 2016 y l  içerisinde tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç karmak. 

Faaliyet Ad  Arazi beyanlar n n mevcut durumlar n n 
güncellenmesi 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Mali Hizmetler Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Buca'da mesken yerlerde arazi bildiriminde bulunulan yerlerin Ziraat Mühendisi Teknik Personel ile tar m 
yap l p yap lmad na dair kontrollerinin yap lmas . Tar m yap lmayan yerler için mükelleflerin beyana 
davet edilmesi. 
 
 
 
 
 

 
 

    
Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.1 Hizmet binalar m za ait elektrik, su  k rtasiye  tüketiminde  %10 tasarruf 
sa lanmas  

Aç klamalar: tasarruf yapmaya yönelik çal malar m z tüketimi en az seviyeye indirmek ve kaynak 
tahsisinde etkili yöntemler geli tirerek belediyemiz bütçesine yarar sa lanmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Tüketilen elektrik miktar  (kws) 1.460.513,00 1.400.000,00 1.260.000,00 

2 Tüketilen su miktar   (metreküp) 18232,00 18.000,00 16.200,00 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

DHM Tasarruf faaliyetleri 10.000,00  10.000,00

Genel Toplam  10.000,00  10.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.1 Hizmet binalar m za ait elektrik, su  k rtasiye  
tüketiminde  %10 tasarruf sa lanmas  

Faaliyet Ad  Tasarruf faaliyetleri 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Destek Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
1-Belediye birimlerimizde mesai bitiminde klar n düzenli olarak kapat lmas n sa lamak.-2- Gerekli 
olmayan ampullerin iptalini yapmak.-ekonomik LED klar  kullanmak.-gün içinde ve mesai bitiminde 
akan çe melerin kapat lmas n  sa lamak ve bak m ve de i imini  yapmak.-3-Temizlik malzemelerinin 
israf n  önlemek için duyurularda bulunmak.-4-Gerekli yerlerde elektrik ve su tasarrufu için sensor 
kullanmak  
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 10.000,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  10.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  10.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.2 2016 y l nda 20.ya n  dolduran araçlar n hurdaya ayr lmas   

Aç klamalar: Belediye kaynaklar n n etkin ve verimli kullan lmas  amac yla ekonomik ömrünü dolduran 
araçlar n hurdaya ayr lmas  amaçlanm t r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Mevcut araç say s  148 150 150 

2 Hurdaya ayr lan araç say s  - 28 6 

3 Hurdaya ayr lan araçlardan elde edilen gelir (TL) - 30.000,00 10.000,00 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

UHM 
Ekonomik ömrünü dolduran araçlar n hurdaya 
ayr lmas  

0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.2 2016 y l nda 20.ya n  dolduran araçlar n hurdaya 
ayr lmas  

Faaliyet Ad  Ekonomik ömrünü dolduran araçlar n hurdaya 
ayr lmas  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediyemiz hizmetlerinde kullan lan ekonomik ömrünü tamamlam  araçlar  hurdaya ç kararak belediye 
bütçesinden tasarruf sa lamak. Bu sayede 2016 y l nda bütçeye 10.000,00-TL gelir katk s  sa lamas  
yan nda hurda i lemi yap lm  araçlara bak m ve onar m i lemleri yap lmayaca ndan bak m ve onar m 
giderlerinde dü ü  olacakt r. 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.3 Yeni araç ve ekipmanlar n  belediyemize kazand r lmas  

Aç klamalar: Birimlerimizin daha etkin çal abilmesi için araçlar n yenilenmesi sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Al nan araç say s  3 8 2 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

UHM Yeni araç al m  650.000,00  650.000,00

Genel Toplam  650.000,00  650.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.3 Yeni araç ve ekipmanlar n  belediyemize 
kazand r lmas  

Faaliyet Ad  Yeni araç al m  

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Ula m Hizmetleri Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Belediye hizmetlerinin aksamamas  için 2016 y l nda 1 adet i  makinas ,1 adet t r ve dorse  al m  
gerçekle tirilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 650.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  650.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  650.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.4 2016 y l nda kira gelirlerinde %10'lik art  sa lanmas  

Aç klamalar: 2886 say l  yasa hükümlerince Belediyemiz mülkleri kiralanmakta ayn  yasaya göre 
haz rlanan sözle me hükümlerine uygunlu u kontrol edilmektedir. Belediyemiz Fen i leri Müdürlü ünce 
yap lan tesisler Müdürlü ümüze devir edilince Ba kanl k Makam n n Olur'lar  ile kiralama i lemleri 
ba lat lmakta komisyon marifetiyle muhammen bedel tespit edilerek Encümen huzurunda 2886 say l  yasa 
hükümlerince ihaleleri yap larak kiraya verilmektedir. Arsa ve arazilerde de ayn  yöntem uygulanmaktad r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kiral k ta nmaz adeti. 41 41 46 

2 Kiral k ta nmazlar m z n kira bedeli. (TL) 3165407,43 1452079,86 1600000,00 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

E M Ta nmazlar n kiralanmas  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.4 2016 y l nda kira gelirlerinde %10'lik art  
sa lanmas  

Faaliyet Ad  Ta nmazlar n kiralanmas  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Emlak stimlak Müdürlü ü 

 Aç klamalar
2886 say l  yasa hükümlerince Belediyemiz mülkleri kiralanmakta ayn  yasaya göre haz rlanan sözle me 
hükümlerine uygunlu u kontrol edilmektedir.           
Belediyemiz Fen leri Müdürlü ünce yap lan tesisler Müdürlü ümüze devir edilince Ba kanl k 
Makam n n Olur'lar  ile kiralama i lemleri ba lat lmakta komisyon marifetiyle muhammen bedel tespit 
edilerek Encümen huzurunda 2886 say l  yasa hükümlerince ihaleleri yap larak kiraya verilmektedir. Arsa 
ve Arazilerde de ayn  yöntem uygulanmaktad r.  
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.5 2016 y l  sonuna kadar küçük hisseli  parsellerle ilgili yap lan ba vurular n 
%100’nü kar lanmas  

Aç klamalar: 3194 Say l  imar Kanunun 17. maddesi gere ince yapt m z hisse sat lar  ile vatanda n 
in aat yapabilmesinin önünü aç l yor. Vatanda  müracaatlar n n meclise intikali sa lan p sat na karar 
verilenlerin k ymet takdirlerini yap p vatanda  ad na tescilleri sa lanacakt r.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Belediyenin toplam hisseli parsel say s  475 480 485 

2 Hisse sat  ba vuru say s  38 17 40 

3 Sonuçlanan hisse sat  say s  38 10 40 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

E M Hisse sat  faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.5 2016 y l  sonuna kadar küçük hisseli  parsellerle 
ilgili yap lan ba vurular n %100’nü kar lanmas  

Faaliyet Ad  Hisse sat  faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Emlak stimlak Müdürlü ü 

 Aç klamalar
3194 say l  mar Kanununun 17.maddesi gere ince yapt m z hisse sat lar  ile Vatanda n in aat 
yapabilmesinin önü aç l yor. Vatanda  müracaatlar n n meclise intikali sa lan p sat na karar verilenlerin 
k ymet takdirlerini yap p vatanda  ad na tescilleri sa lanacakt r. 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.6 2016 y l  sonuna kadar 50 ha/ dönüm alan n tahsis yolu ile belediyemize 
kazand r lmas  

Aç klamalar: Hazineden ve di er resmi kurumlardan talep edilen alanlarla mar Planlar ndaki kullanma 
ko uluna göre ilgili i  ve i lemler sürdürülmektedir. Resmi kurumlar aras nda ta nmaz ihtiyaçlar  
Kamula t rma yolu ile sa lanamad ndan devir veya tahsis ekliyle bu ihtiyaç kar lanmaktad r. mar 
Planlar ndaki artlar do rultusunda di er resmi kurumlar n mülkiyetindeki ta nmazlar n Belediyemize 
devri veya tahsisi sa lanmaktad r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 artl  tahsis (m2) - 6289 7500 

2 arts z tahsis (m2) - 35.054 10.000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

E M Ta nmaz tahsis faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.6 2016 y l  sonuna kadar 50 ha/ dönüm alan n tahsis 
yolu ile belediyemize kazand r lmas  

Faaliyet Ad  Ta nmaz tahsis faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Emlak stimlak Müdürlü ü 

 Aç klamalar
Hazineden ve di er resmi kurumlardan talep edilen alanlarla mar Planlar ndaki kullanma ko uluna göre 
ilgili i  ve i lemler sürdürülmektedir. Resmi kurumlar aras nda ta nmaz ihtiyaçlar  Kamula t rma yolu ile 
sa lanamad ndan devir veya tahsis ekliyle bu ihtiyaç kar lanmaktad r. mar Planlar ndaki artlar 
do rultusunda di er resmi kurumlar n mülkiyetindeki ta nmazlar n Belediyemize devri veya tahsisi 
sa lanmaktad r. Talepler Üst yaz  ile birlikte Maliye Hazinesi yada Defterdarl k Milli Emlak Dairesi 
Ba kanl ndan talep edilmektedir. Talep olumlu görüldü ünde sözle me yap lmak üzere müdürlü ümüz 
personelinden birisi görevlendirilip yer teslim al nmaktad r.  
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.7 2016 y l  sonuna kadar  1600 m2 alan n kamula t rma yolu ile elde edilmesi

Aç klamalar: mar Planlar na Uygunlu unun Sa lanmas  için. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Kamula t r lan alan  ( m2) 5776 5866 1600 

2 Kamula t r lan yer say s  10 10 8 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

E M Kamula t rma faaliyeti 4.000.000,00  4.000.000,00

Genel Toplam  4.000.000,00  4.000.000,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.7 2016 y l  sonuna kadar  1600 m2 alan n 
kamula t rma yolu ile elde edilmesi 

Faaliyet Ad  Kamula t rma faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Emlak stimlak Müdürlü ü 

 Aç klamalar
imar planlar nda umumi hizmetlere ayr lan ve Belediyemiz sorumlulu unda bulunan yol, ye il alan, park, 
otopark gibi alanlardaki vatanda  mülklerinin bedelini ödeyerek veya 2942 say l  kanun hükümlerince 
Belediyemiz mülkiyetindeki ba ka ta nmazlarla trampas n , resen veya müracaat üzerine kamula t rma 
i lemleri ba lat lmaktad r. Anla maya  var lamayanlar için de Belediyemiz ad na tescilinin ve bedelinin 
belirlenmesi mahkemeden talep edilmektedir.  
 
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 4.000.000,00

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  4.000.000,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  4.000.000,00  
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PERFORMANS HEDEF  TABLOSU  

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl

Amaç 5 Kaliteli hizmet sunmak için kurumsal yap n n geli tirilerek  kurumun etkin 
ve verimli çal mas n  sa lamak 

Hedef  5.9 Kaynak tahsisinde etkili yöntemler geli tirilecek ve bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza indirilecek 

Performans Hedefi  5.9.8 4916 say l  kanuna göre belediyemize yap lan devirlerin ayn  y l içinde 
vatanda a sat n n sa lanmas  

Aç klamalar: 4916 Say l  kanuna göre vatanda lar m z n 31.12.2000 tarihinden önce yap  yapt klar  
Hazine ta nmazlar n n müracaat sahiplerine sat n  öngören kanun uygulanmaktad r. Bu kanun gere i 
Belediyemize müracaat eden vatanda lar n müracaatlar  de erlendirilip devri istenilmesi uygun olanlar n 
Encümen karar  al narak Milli Emlak Müdürlü üne iletilmektedir. Belediyemize devri yap lanlar n ise 
do rudan vatanda a sat  gerçekle tirilmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performans Göstergeleri 
2014 2015 2016

Gerçekle me Tahmin Hedef

1 Devir edilen arsa say s  - 164 40 

2 Devir edilen arsa  (m2)  36673 8000 

Faaliyetler 
Kaynak htiyac  (2016) (TL)

Bütçe Bütçe D  Toplam

E M Ta nmaz devir i lemleri faaliyeti 0,00  0,00

Genel Toplam  0,00  0,00
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FAAL YET MAL YETLER  TABLOSU 

dare Ad  Buca Belediye Ba kanl  

Performans Hedefi  5.9.8 
4916 say l  kanuna göre belediyemize yap lan 
devirlerin ayn  y l içinde vatanda a sat n n 
sa lanmas  

Faaliyet Ad  Ta nmaz devir i lemleri faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  Emlak stimlak Müdürlü ü 

 Aç klamalar
4916 Say l  Kanuna göre vatanda lar m z n 31.12.2000 tarihinden önce yap  yapt klar  Hazine 
ta nmazlar n n müracaat sahiplerine sat n  öngören kanun uygulanmaktad r. Bu Kanun gere i 
Belediyemize müracaat eden vatanda lar n müracaatlar  de erlendirilip devri istenilmesi uygun olanlar n 
Encümen karar  al narak Milli Emlak Müdürlü üne iletilmektedir. Belediyemize devri yap lanlar n ise 
do rudan vatanda a sat  gerçekle tirilmektedir.  
 
 
 
 
      

Ekonomik Kod  2016 BÜTÇE 

01 Personel Giderleri  

02 SGK Devlet Primi Giderleri  

03 Mal ve Hizmet Al m Giderleri 0,00

04 Faiz Giderleri  

05 Cari Transferler  

06 Sermaye Giderleri 

07 Sermaye Transferleri  

08 Borç verme  

Toplam Bütçe Kaynak htiyac  0,00

Bütçe 
D  

Kaynak 

Döner Sermaye  

Di er Yurt çi  

Yurt D    

Toplam Bütçe D   Kaynak htiyac  0,00

Toplam  Kaynak htiyac  0,00  
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I II
1 PERSONEL G DERLER 41.941.860,00 48.636.550,00

1 MEMURLAR 13.076.405,00 16.135.050,00
2 SÖZLE MEL  PERSONEL 378.455,00 640.500,00
3 Ç LER 28.112.000,00 31.326.000,00
4 GEÇ C  PERSONEL 150.000,00 270.000,00
5 D ER PERSONEL 225.000,00 265.000,00

2
SOSYAL GÜVENL K 
KURUMLARINA DEVLET PR M  
G DERLER

9.098.000,00 9.437.100,00

1 MEMURLAR 1.956.000,00 2.528.100,00
2 SÖZLE MEL  PERSONEL 61.000,00 116.000,00
3 Ç LER 7.081.000,00 6.793.000,00
4 GEÇ C  PERSONEL 0 0
5 D ER PERSONEL 0 0

3 MAL VE H ZMET ALIM 
G DERLER 81.523.640,00 107.416.350,00

1 ÜRET ME YÖNEL K MAL VE 
MALZEME ALIMLARI 70.000,00 120.000,00

2 TÜKET ME YÖNEL K MAL VE 
MALZEME ALIMLARI 9.348.320,00 16.642.352,00

3 YOLLUKLAR 192.100,00 428.284,00
4 GÖREV G DERLER 1.501.000,00 2.575.750,00
5 H ZMET ALIMLARI 63.610.850,00 80.376.214,00

6 TEMS L VE TANITMA G DERLER 1.800.000,00 1.750.000,00

7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE 
ONARIM G DERLER 2.314.370,00 2.666.750,00

8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE 
ONARIM G DERLER 2.686.000,00 2.852.000,00

9 TEDAV  VE CENAZE G DERLER 1.000,00 5.000,00

4 FA Z G DERLER 1.519.000,00 2.062.000,00

1 KAMU DARELER NE ÖDENEN Ç 
BORÇ FA Z G DERLER 0 0

2 D ER Ç BORÇ FA Z G DERLER 1.519.000,00 2.062.000,00

3 DI  BORÇ FA Z G DERLER 0 0
5 CAR  TRANSFERLER 6.861.500,00 10.762.000,00

1 GÖREV ZARARLARI 300.000,00 420.000,00
2 HAZ NE YARDIMLARI 0 0

3
KAR AMACI GÜTMEYEN 
KURULU LARA YAPILAN 
TRANSFERLER

1.410.000,00 2.040.000,00

4 HANE HALKINA YAPILAN 
TRANSFERLER 2.801.500,00 5.702.000,00

5

DEVLET SOSYAL GÜVENL K 
KURUMLARINDAN HANE 
HALKINA YAPILAN FAYDA 
ÖDEMELER

0 0

6 YURTDI INA YAPILAN 
TRANSFERLER 0 0

7 D ER DARELERE 
TRANSFERLER 0 0

8 GEL RLERDEN AYRILAN 
PAYLAR 2.350.000,00 2.600.000,00

6 SERMAYE G DERLER 39.006.000,00 35.476.000,00
1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.415.000,00 2.525.000,00

2 MENKUL SERMAYE ÜRET M 
G DERLER 0 0

3 GAYRI MADD  MAL ALIMLARI 2.021.000,00 750.000,00

2015 YILI 
ÖDENE

2016 YILI 
ÖDENE

EKO KOD A Ç I K L A M A 
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I II
4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE 

KAMULA TIRMASI 4.000.000,00 4.000.000,00

5 GAYRIMENKUL SERMAYE 
ÜRET M G DERLER 30.070.000,00 24.901.000,00

6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK 
ONARIM G DERLER 0 0

7 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM 
G DERLER 1.500.000,00 3.300.000,00

8 STOK ALIMLARI 0 0

9 D ER SERMAYE G DERLER 0 0

7 SERMAYE TRANSFERLER 0 100.000,00

1 YURT Ç  SERMAYE 
TRANSFERLER 0 100.000,00

2 YURTDI I SERMAYE 
TRANSFERLER 0 0

8 BORÇ VERME 2.300.000,00 1.085.000,00
1 YURT Ç  BORÇ VERME 2.300.000,00 1.085.000,00
2 YURTDI I BORÇ VERME 0 0

9 YEDEK ÖDENEKLER 9.250.000,00 11.325.000,00
1 PERSONEL YEDEK ÖDENE 0 0

2 KUR FARKLARINI KAR ILAMA 
ÖDENE 0 0

3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 
ÖDENE 0 0

4 ÖNGÖRÜLEMEYEN G DERLER 
ÖDENE 0 0

5 DEPREM G DERLER N  
KAR ILAMA ÖDENE 0 0

6 YEDEK ÖDENEK 9.250.000,00 11.325.000,00

7
YEN  KURULACAK DA RE VE 
DARELER N HT YAÇLARINI 

KAR ILAMA ÖDENE
0 0

8 MÜLTEC  VE GÖÇMEN 
G DERLER  ÖDENE 0 0

9 D ER YEDEK ÖDENEKLER 0 0
191.500.000,00 226.300.000,00GENEL TOPLAM 

A Ç I K L A M A 2015 YILI 
ÖDENE

2016 YILI 
ÖDENE

EKO KOD
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FAAL YET 
TOPLAMI

GENEL YÖNET M 
G DERLER  TOPLAMI

TRANSFER
ED LECEK 

KAYNAKLAR
TOPLAMI

GENEL
TOPLAM

1 PERSONEL
G DERLER 48.636.550,00 48.636.550,00

2 SGK DEVLET PR M  
G DERLER 9.437.100,00 9.437.100,00

3 MAL VE H ZMET 
ALIM G DERLER 68.242.500,00 39.173.850,00 107.416.350,00

4 FA Z G DERLER
2.062.000,00 2.062.000,00

5 CAR  TARANSFERLER
6.850.000,00 3.912.000,00 10.762.000,00

6 SERMAYE G DERLER
29.450.000,00 6.026.000,00 35.476.000,00

7 SERMAYE 
TRANSFERLER 100.000,00 100.000,00

8 BORÇ VERME
1.085.000,00 1.085.000,00

9 YEDEK ÖDENEK
11.325.000,00 11.325.000,00

104.542.500,00 121.757.500,00 226.300.000,00

104.542.500,00 121.757.500,00 0,00 226.300.000,00TOPLAM KAYNAK HT YACI

TOPLAM KAYNAK HT YACI TABLOSU

DARE ADI BUCA BELED YES

EKONOM K KOD

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK 
HT YACI

DÖNER SERMAYE

D ER YURT Ç

YURT DI I
TOPLAM BÜTÇE DI I 
KAYNAK HT YACI
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STRATEJ K AMAÇ STRATEJ K HEDEF KOD PERFORMANS HEDEF FAAL YETLER MÜDÜRLÜK

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.3: stihdama yönelik 
e itim ve 
organizasyonlar ile 
ehrin ya am kalitesine 

katk  sa lanacak

3.3.1

2016 y l  içinde istihdamla 
ilgili  tüm i  ba vurular n n 
dijital ortama aktar lmas  ve 
istihdam edilenlerin 
raporlanmas

 ba vurular n n 
dijital ortama 
aktar lmas

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.1

2016 y l  içerisinde ulusal 
bas n, yerel bas n, sosyal 
medya haber  say m z  %20 
artt r lmas

Bas n ve haber 
yay nlama faaliyeti

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.1

2016 y l  içerisinde ulusal 
bas n, yerel bas n, sosyal 
medya haber  say m z  %20 
artt r lmas

Bask  ve tasar m 
faaliyeti

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.2

Vatanda  taleplerinin tek 
noktada  toplanarak 
analizlerinin yap lmas  ve  
yönetime sunulmas

Toplumsal leti im 
Merkezi (T M) 
faaliyetleri

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.3

2016 y l  içerisinde bilgi 
edinme ve B MER 
kapsam nda yap lan 
ba vurular n tamam na geri 
dönü  sa lamas

Bilgi edinme kanunu 
ve B MER 
kapsam nda 
ba vurular  
de erlendirme 
faaliyeti

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.4
2016 y l  sonuna kadar y lda 
3 adet vatanda  anketi 
yap lmas

Anket yap lmas

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.5 Halk toplant s  yap lmas Halk toplant s  
faaliyeti

BASIN YAYIN 
VE HALKLA 
L K LER 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.1
H zl  ve güvenli hizmet 
sunumu için sistem 
altyap s n n yenilenmesi 

Sunucu ve masaüstü 
sanalla t rma faaliyeti

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.2
2016  y l nda  kullan c lar n 
donan m ihtiyaçlar n n 
tamam n n kar lanmas

Donan m yenileme 
faaliyeti

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü
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STRATEJ K AMAÇ STRATEJ K HEDEF KOD PERFORMANS HEDEF FAAL YETLER MÜDÜRLÜK

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.3
Fax server kurulumunun 
sa lanmas

Fax server 
yap land rmas  
faaliyeti

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.4
2016 y l  içerisinde kurum 
genelinde EBYS  kurulmas

EBYS kurulumas  ve 
uygulanmas

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.5

2016 Y l nda  kullan lmakta 
olan Yönetim Bilgi Sistemi 
modüllerinin web tabanl  
yaz l ma uyarlanmas

Web tabanl  
uygulamaya geçi  
faaliyeti

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.6

2016 y l nda  kurum 
ar ivinin olu turulmas  ve 
müdürlükler baz nda dijital 
ar iv çal malar n n 
ba lat lmas

Dijital ar iv analiz 
faaliyeti

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.7

2016 y l  sonuna kadar 
sicillerde TC kimlik ve vergi 
numaras  kullan lmas n  
sa lamak, kurum 
sicillerindeki TC kimlik 
adetinin %50'ye 
ç kar lmas n n sa lanmas

Sicil masas   
kurulmas  için 
yaz l m destek 
faaliyeti

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.8
Kurum personelinin 
bilgisayar kullan m 
yetkinliklerinin artt r lmas

Temel Bilgisayar 
E itimi

B LG  LEM 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.4: At klar n kaynakta 
ayr t r lmas na ili kin 
etkili yöntem 
geli tirilecek.

4.4.1

2016 y l  içerisinde  evsel 
kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  
sa lanmas

At klar n kaynakta 
ayr t r lmas  faaliyeti

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.4: At klar n kaynakta 
ayr t r lmas na ili kin 
etkili yöntem 
geli tirilecek.

4.4.1

2016 y l  içerisinde  evsel 
kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  
sa lanmas

At k ça r  merkezi  
faaliyeti

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.4: At klar n kaynakta 
ayr t r lmas na ili kin 
etkili yöntem 
geli tirilecek.

4.4.1

2016 y l  içerisinde  evsel 
kat  at klar n % 10 'nun 
kaynakta ayr mas n  
sa lanmas

Cam at k kumbaralar  
noktalar n n 
elektronik ortamda  
payla lmas  faaliyeti

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü
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4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.5:  Çevre bilincinin 
olu turulmas na ili kin 
etkinlikler düzenlenecek.

4.5.2

2016 y l  sonuna kadar 
Buca’l lar n % 20’ sine 
çevre bilinciyle ilgili 
fark ndal k olu turmas

Çevre temal  pankart 
ve el ilanlar n n 
da t m   

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.5:  Çevre bilincinin 
olu turulmas na ili kin 
etkinlikler düzenlenecek.

4.5.2

2016 y l  sonuna kadar 
Buca’l lar n % 20’ sine 
çevre bilinciyle ilgili 
fark ndal k olu turmas

E itim faaliyeti

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.5:  Çevre bilincinin 
olu turulmas na ili kin 
etkinlikler düzenlenecek.

4.5.2

2016 y l  sonuna kadar 
Buca’l lar n % 20’ sine 
çevre bilinciyle ilgili 
fark ndal k olu turmas

Çevre bilincini bas n 
yoluyla yayma 
faaliyeti

ÇEVRE 
KORUMA VE 
KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.2: Belediye 
personelinin 
motivasyonu yükseltici 
çal malar yürütülecek

5.2.1

2016 y l nda hizmet 
binalar m zdaki temizlik 
hizmeti kalitesinde art  
sa lanmas

Hizmet binalar  
temizlik faaliyeti.

DESTEK 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.7: Belediye bina ve 
kamusal alanlar n n 
güvenli i ve bak m  
hususunda gerekli 
çal malar yap lacak ve 
konforlu bir ortam 
olu turulacak.

5.7.1

Belediye hizmet alanlar n n 
güvenliklerini artt rmak 
amac yla çal malar 
yap lmas

Yang n tertibat  
bak m ve onar m 
faaliyeti

DESTEK 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.7: Belediye bina ve 
kamusal alanlar n n 
güvenli i ve bak m  
hususunda gerekli 
çal malar yap lacak ve 
konforlu bir ortam 
olu turulacak.

5.7.1

Belediye hizmet alanlar n n 
güvenliklerini artt rmak 
amac yla çal malar 
yap lmas

Güvenlik hizmeti 
faaliyeti

DESTEK 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.1

Hizmet binalar m za ait 
elektrik, su  k rtasiye  
tüketiminde  %10 tasarruf 
sa lanmas

Tasarruf faaliyetleri
DESTEK 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.4
2016 y l nda kira 
gelirlerinde %10'lik art  
sa lanmas

Ta nmazlar n 
kiralanmas  faaliyeti

EMLAK VE 
ST MLAK 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.5

2016 y l  sonuna kadar 
küçük hisseli  parsellerle 
ilgili yap lan ba vurular n 
%100’nü kar lanmas

Hisse sat  faaliyeti
EMLAK VE 
ST MLAK 

MÜDÜRLÜ Ü
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5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.6

2016 y l  sonuna kadar 50 
ha/ dönüm alan n tahsis yolu 
ile belediyemize 
kazand r lmas

Ta nmaz tahsis 
faaliyeti

EMLAK VE 
ST MLAK 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.7

2016 y l  sonuna kadar  
1600 m2 alan n 
kamula t rma yolu ile elde 
edilmesi

Kamula t rma 
faaliyeti

EMLAK VE 
ST MLAK 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.8

4916 say l  kanuna göre 
belediyemize yap lan 
devirlerin ayn  y l içinde 
vatanda a sat n n 
sa lanmas

Ta nmaz devir 
i lemleri faaliyeti

EMLAK VE 
ST MLAK 

MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.6
2016 y l  içerisinde  tüm 
numarataj taleplerini 30 gün 
içerisinde yerine getirilmesi

Numarataj i lemleri
ETÜD VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.7
2016 y l  içerisinde TUS 
(kitle ve kot) ba vurular n n 
% 100'nü yerine getirilmesi

TUS  ba vular n n 
kar lanmas  

ETÜD VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.8

2016y l  içerisinde 3194 
say l  kanunun 16. ve 18. 
Maddesine göre yap lan 
taleplerin % 100'nün yerine 
getirilmesi

3194 say l  kanunun 
16. ve 18. Madde 
uygulamalar

ETÜD VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.9

2016 y l  içinde temel ve 
temel üstü vize taleplerinin 
kar lanma süresinde %10 
iyile me sa lanmas

Temel ve temel üstü 
vize talebi kar lama 
faaliyeti

ETÜD VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.3
Yol yap m ve yenileme 
çal malar  yap lmas Yol yap m faaliyeti FEN LER  

MÜDÜRLÜ Ü
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1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.4
E itim Kurumu tadilat n n 
yap lmas

E itim kurumlar  
tadilat

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.5
2016 y l  içinde   park/ ye il 
alan/çocuk -spor oyun alan   
yap m .

Park/ ye il 
alan/çocuk oyun  
alan  yap m faaliyeti

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.6

2016 y l  sonuna kadar 
belediyeye ait binalar n , 
k rm z  bayrak  
standartlar na getirilmesi

Binalar n engellilere 
uygun hale 
getirilmesi

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.7
2016 y l  içinde sosyal 
kültürel tesis alanlar  
yap lmas

Semt Evi yap m FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.7
2017 y l  içinde sosyal 
kültürel tesis alanlar  
yap lmas

Y llanm  P rlanta 
Merkezi

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.7
2018 y l  içinde sosyal 
kültürel tesis alanlar  
yap lmas

Y ld z Kültür 
Merkezi

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.7
2019 y l  içinde sosyal 
kültürel tesis alanlar  
yap lmas

Buca Kültür ve An  
Evi

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.7
Çok amaçl  pazaryerleri 
yap lmas

Adatepe çok amaçl  
pazaryeri yap m

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.8
Yaylac k Spor Ve Seminer 
Kompleksi yap lmas

Yaylac k Spor Ve 
Seminer Kompleksi 
Yap m

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü
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1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.9
Buca Gençlik ve Kültür 
Merkezi yap lmas

Buca Gençlik Ve 
Kültür Merkezi 
yap lmas

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.10
Solucan Gübresi Üretim 
Tesisi yap lmas

Solucan Gübresi 
Üretim Tesisi 
yap lmas

FEN LER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5.1.1

2016 y l  içerisinde belediye 
ihtiyaçlar  ve personel 
talepleri do rultusunda 
hukuki konularda e itim 
vermesi

E itim faaliyeti HUKUK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5.1.2

2016 y l  sonuna kadar 
talebe ba l  veya re'sen 
verilen yaz l -sözlü hukuk 
görü ü say s n  %5 
artt r lmas

Hukuki görü  sunma 
faaliyeti

HUKUK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5.1.3

Dava dosyalar n n dava 
takip program na ve dijital 
sisteme aktar lmas n n 
sa lanmas

Dava takip 
program n n 
kurulmas  faaliyeti

HUKUK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.1
2016 y l  içerisinde yap  
ruhsat taleplerinin 30 gün 
içerisinde yerine getirilmesi

Yap  ruhsat 
taleplerinin yerine 
getirilmesi faaliyeti

MAR VE 
EH RC L K 

MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.2

2016 y l  içerisinde imar 
durum taleplerinin 3 gün 
içerisinde yerine 
getirilmesinin sa lanmas

mar durum 
taleplerini yerine 
getirmek için say sal 
ortamda ada 
çal mas n n 
yap lmas

MAR VE 
EH RC L K 

MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.3

2016 y l  içersinde online 
imar durum belgesi 
verilmesi için alt yap n n 
kurulmas

mar adalar n n 
say sal ortama 
geçirilmesi

MAR VE 
EH RC L K 

MÜDÜRLÜ Ü
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1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  
sa lanacak.

1.2.4

2016 y l  içerisinde yap  
kullanma izin belgesi 
ba vurular n n 3 gün 
içerisinde sonuçland r lmas

Yap  kullanma izin 
belgesi ba vurular  
sonuçland rma 
faaliyeti

MAR VE 
EH RC L K 

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5.1.5
2016 y l  içerisinde farkl  
konularda e itim 
verilmesinin temin edilmesi

E itim faaliyeti

NSAN 
KAYNAKLARI 
VE E T M 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5.1.6

2016 y l  içerisinde tüm 
özlük dosyalar n n 
incelenmesi ve eksikliklerin 
giderilmesi

Personel özlük 
dosyalar  
düzenlemesi

NSAN 
KAYNAKLARI 
VE E T M 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.2: Belediye 
personelinin 
motivasyonu yükseltici 
çal malar yürütülecek

5.2.3

2016 y l  içerisinde en az 3 
adet personel 
motivasyonunu yükseltici 
etkinlik düzenlenmesi

Personel etkinli i ger
çekle tirme faaliyeti 

NSAN 
KAYNAKLARI 
VE E T M 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.2: Belediye 
personelinin 
motivasyonu yükseltici 
çal malar yürütülecek

5.2.2
2016 y l nda yemek hizmeti 
kalitesini artt r c  çal malar 
yap lmas

Yemek üretimi 
faaliyeti

LETME 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.2: Belediye 
personelinin 
motivasyonu yükseltici 
çal malar yürütülecek

5.2.2
2016 y l nda yemek hizmeti 
kalitesini artt r c  çal malar 
yap lmas

Yemekhaneyi 
yenileme faaliyeti

LETME 
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.4
Kad nlara yönelik hizmet  
kapasitesinin artt r lmas

Kad nlara psikolojik 
dan manl k hizmeti 
verilmesi faaliyeti

KADIN A LE 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.4
Kad nlara yönelik hizmet  
kapasitesinin artt r lmas

Kad nlara hukuki 
dan manl k hizmeti 
verilmesi faaliyeti

KADIN A LE 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü
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3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.4
Kad nlara yönelik hizmet  
kapasitesinin artt r lmas

Toplant  ve 
etkinlikler düzenleme 
faaliyeti

KADIN A LE 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.4
Kad nlara yönelik hizmet  
kapasitesinin artt r lmas

Sosyolojik 
fark ndal k 
çal malar n n 
yürütülmesi faaliyeti

KADIN A LE 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.5
Aileye yönelik hizmetlerin 
kapasitesinin artt r lmas Aile ziyaretleri

KADIN A LE 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.5
Aileye yönelik hizmetlerin 
kapasitesinin artt r lmas Yas evi ziyaretleri

KADIN A LE 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

6 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.2

Sosyal   kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenlenerek 
geni  halk kitlelerine 
ula mas n n sa lanmas

Tan t m faaliyeti
KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

7 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.2

Sosyal   kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenlenerek 
geni  halk kitlelerine 
ula mas n n sa lanmas

Sosyal ve kültürel 
etkinlik düzenleme 
faaliyeti

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

8 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.2

Sosyal   kültürel ve sanatsal 
etkinlikler düzenlenerek 
geni  halk kitlelerine 
ula mas n n sa lanmas

Sanatsal etkinlik 
düzenleme faaliyeti

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

14 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.3:  Meslek, hobi ve 
e itime yönelik kurslarda 
kalite ve yeterlilik düzeyi 
yükseltilerek 
memnuniyet düzeyi 
art r lacak.

2.3.1

Meslek, hobi ve e itime 
yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin 
yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas

Meslek edindirme 
kurs faaliyetleri

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ
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15 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.3:  Meslek, hobi ve 
e itime yönelik kurslarda 
kalite ve yeterlilik düzeyi 
yükseltilerek 
memnuniyet düzeyi 
art r lacak.

2.3.1

Meslek, hobi ve e itime 
yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin 
yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas

E itim amaçl  kurs 
faaliyeti

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

16 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.3:  Meslek, hobi ve 
e itime yönelik kurslarda 
kalite ve yeterlilik düzeyi 
yükseltilerek 
memnuniyet düzeyi 
art r lacak.

2.3.1

Meslek, hobi ve e itime 
yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin 
yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas

Hobi kurslar  
düzenlenmesi 
faaliyeti

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

17 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.3:  Meslek, hobi ve 
e itime yönelik kurslarda 
kalite ve yeterlilik düzeyi 
yükseltilerek 
memnuniyet düzeyi 
art r lacak.

2.3.1

Meslek, hobi ve e itime 
yönelik kurslarda kalite ve 
yeterlilik düzeyinin 
yükseltilerek memnuniyetin  
artt r lmas

Kurs alanlar na 
tefri at sa lanmas

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.2:Sosyal yard mlarda 
etkili yöntemler 
geli tirilerek do ru hedef 
kitleye ula m sa lanacak

3.2.2

2016 y l  içinde sosyal 
dayan may  geli tirme 
amaçl  çocuk bak m 
merkezleri kurulmas

Çocuk bak m 
merkezleri kurma ve 
geli tirme faaliyeti

KÜLTÜR VE 
SOSYAL LER 
MÜDÜRLÜÜ

2 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap 
okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas

Kitap tan t m 
faaliyetleri

KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLÜ Ü

3 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.1

2017 y l  sonuna kadar 
kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap 
okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas

Kitap ve Metaryaller 
al m

KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLÜ Ü

4 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.1

2018 y l  sonuna kadar 
kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap 
okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas

Yeni kitap alanlar  
olu turmas

KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLÜ Ü

5 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.1: Sosyal kültürel ve 
sanatsal  etkinlikler 
düzenlenerek geni  halk 
kitlelerine ula mas  
sa lanacak.

2.1.1

2019 y l  sonuna kadar 
kütüphane hizmetlerinde 
kaliteyi artt rarak kitap 
okuma al kanl n  
yayg nla t r lmas

Kütüphaneler aras  
bilgi a  kurma 
faaliyeti

KÜTÜPHANE 
MÜDÜRLÜ Ü
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5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.7

2016 y l  sonuna kadar 
sicillerde TC kimlik ve vergi 
numaras  kullan lmas n  
sa lamak, kurum 
sicillerindeki TC kimlik 
adetinin %50'ye 

Sicil masas   
kurulmas   faaliyeti

MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.1
Mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesinin art r lmas

E itim faaliyeti
MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.2

2016 y l  sonuna kadar 
kurumda iç kontrol eylem 
plan ndaki eylemlerin       % 
30'unu hayata geçirilmesi

ç kontrol uyum 
eylem plan n n 
uygulanmas

MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.8: Gelir tahsilat nda 
etkinlik art r larak 
tahakkuk tahsilat oran  
yükseltilecek

5.8.1
2016 y l  içerisinde 
tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç kar lmas

Resen tahakkuk 
faaliyeti

MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.8: Gelir tahsilat nda 
etkinlik art r larak 
tahakkuk tahsilat oran  
yükseltilecek

5.8.1
2016 y l  içerisinde 
tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç kar lmas

Online tahakkuk 
faaliyeti

MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.8: Gelir tahsilat nda 
etkinlik art r larak 
tahakkuk tahsilat oran  
yükseltilecek

5.8.1
2016 y l  içerisinde 
tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç kar lmas

Emlak muafiyet 
verilerinin 
güncellenmesi

MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.8: Gelir tahsilat nda 
etkinlik art r larak 
tahakkuk tahsilat oran  
yükseltilecek

5.8.1
2016 y l  içerisinde 
tahakkukun tahsilata oran n  
%.73 'e ç kar lmas

Arazi beyanlar n n 
mevcut durumlar n n 
güncellenmesi

MAL  
H ZMETER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.3: Kent ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesi 
art r larak, bu yolla   elde 
edilen kaynak miktar nda 
art  sa lanacak.

1.3.2

Kentsel ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili  ARGE 
çal malar n n, proje üretim / 
takibinin proje ve 
koordinasyon birimince 
sa lanmas

Proje Üretim ve 
Koordinasyon  
Faaliyetleri

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜ Ü
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5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.7

Protokol hizmetlerinin 
yerine getirilmesi ve çe itli 
ziyaretlere kat l m ile geri 
dönü  sa lanmas .

Temsil tören ve 
a rlama hizmetleri

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.1
Parklar n engellilere uygun 
hale getirilerek 
iyile tirilmesi

Engell  çocuk oyun 
gruplar n n 
yenilenmesi

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.1
Parklar n engellilere uygun 
hale getirilerek 
iyile tirilmesi

Parklarda engeli 
çocuklara yönelik 
bilgilendirme 
levhalar n  
yerle tirmesi

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.1
Parklar n engellilere uygun 
hale getirilerek 
iyile tirilmesi

Parklar n giri  ve 
ç k lar n n engelli 
vatanda lar m z n 
kullam n na ili kin 
çal malar yap lmas

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.1: Kent kimli ine 
uygun altyap  ve üstyap  
çal malar  yürütülerek 
engelsiz bir Buca 
olu turulacak.

1.1.2
2016 y l  sonuna kadar 2 
adet yürüyü  parkuru 
yap lmas

Yürüyü  parkuru 
yap lmas

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

13 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.2: Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle Buca 
Halk n n spora kat l m  
art r lacak.

2.2.2
2016 y l  sonuna kadar 10 
adet yeni aç k spor alan  
olu turulmas

Yeni spor alan  
kazand rma faaliyeti

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda 
iyile tirme yap lmas .

Ye il alan / park 
/refüj bak m 
çal malar

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda 
iyile tirme yap lmas .

Park Tadilat -
Otomatik sulama 
sistemi yenileme 
faaliyeti

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü
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4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda 
iyile tirme yap lmas .

Budama ve 
çiçeklendirme 
faaliyeti

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda 
iyile tirme yap lmas .

Kent mobilyalar  
bak m ve onar m 
faaliyeti

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.1.1

2016 y l  sonuna kadar 
mevcut parklar m z n genel 
bak m  ile   %10 unda 
iyile tirme yap lmas .

Çocuk oyun gruplar  
yenileme faaliyeti

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.1:  Mevcut parklara 
ili kin koruma ve 
geli tirme çal malar  
yap lacak ve parklara 
kent kimli ine uygun 
karakter kazand r lacak.

4.1.2
2016 y l  sonuna kadar kent 
kimli ine uygun park 
düzenlemesi yap lmas

Mevcut parklarda 
kent kimli ine uygun 
düzenleme yapmak

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.5:  Çevre bilincinin 
olu turulmas na ili kin 
etkinlikler düzenlenecek.

4.5.1

2016 y l  sonuna kadar 1 
adet yeni a açland rma alan  
tespit edilmesi ve gerekli 
çal malar n yap lmas

A açland rma 
faaliyeti

PARK VE 
BAHÇELER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.4: Kentsel dönü üm 
projeleri yap larak 
uygulamaya konulacak 
ve h zla hayata 
getirilmesi için 
çal malar yürütülecek.

1.4.1

2016 y l  sonuna kadar 
Seyhan Mahallesinde kentsel 
dönü üm projesinin 
haz rlanmas

Seyhan Mahallesi 
kentsel dönü üm 
faaliyeti

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.5: Üst ölçekli planlara 
uygun olarak 1/1000
ölçekli uygulama imar 
plan n n 
yap m /revizyonu 
tamamlanacak.

1.5.1

2016 y l  sonuna kadar 
1/5000 ölçekli naz m imar 
plan  do rultusunda 1/1000 
ölçekli imar plan  revizyon 
çal malar n n yap lmas

Revizyon imar plan  
uygulamalar

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü
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1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.5: Üst ölçekli planlara 
uygun olarak 1/1000
ölçekli uygulama imar 
plan n n 
yap m /revizyonu 
tamamlanacak.

1.5.2

2016 y l  sonuna kadar 
Kaynaklar Panay r-Festival 
alan n n çevresi ile birlikte 
1/1000 ölçekli revizyon imar 
plan n n yap lmas

Kaynaklar n 1/1000 
ölçekl  imar plan  
yap lmas /yapt r lmas

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.1

2016 y l  içerisinde Buca 
Kent Meydan ’na ili kin 
plan ve proje çal malar n n 
tamamlanmas .

Buca Kent Meydan  
imar düzenleme 
faaliyeti

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.2
2016 y l  içerisinde Adatepe 
Rekreasyon Alan  imar plan  
sürecinin tamamlanmas .

Adatepe Rekreasyon 
Alan  imar  plan  
uygulamas

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.3

2016 y l  içerisinde F rat 
Belediye Hizmet Alan na 
ili kin plan ve proje 
çal malar n n 
tamamlanmas .

F rat Belediye 
Hizmet Alan  imar 
plan  çal mas

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.4

2016 y l  içerisinde irinyer 
Projesine ili kin 1/1000 
ölçekli uygulama imar plan  
sürecinin tamamlanmas .

irinyer Proje Alan  
imar plan  çal mas

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.5

2016 y l  içerisinde Adatepe 
Belediye Hizmet Alan na 
ili kin plan ve proje 
çal malar n n 
tamamlanmas .

Adatepe Beled ye 
Hizmet Alan  imar 
plan  çal mas

PLAN VE 
PROJE 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.6
2016y l  içerisinde 
denetlenen  i yeri  say s n  
%10 artt r lmas

 yeri denetimi
RUHSAT VE 
DENET M 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.7

2016 y l  içerisinde Buca'da 
bulunan tüm  okul 
kantinlerine  y lda en az bir 
kez  ruhsat  denetimi 
yap lmas

Okul kantini denetim 
faaliyeti

RUHSAT VE 
DENET M 
MÜDÜRLÜ Ü
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4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.2
Toplum sa l n  korumaya 
yönelik çal malar yap lmas

Tüm okul 
kantinlerinin  hijyen 
denetim faaliyeti

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.2
Toplum sa l n  korumaya 
yönelik çal malar yap lmas

A z ve di  bak m  
e itimi

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.2
Toplum sa l n  korumaya 
yönelik çal malar yap lmas

Poliklinik hizmeti 
sunma faaliyeti

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.2
Toplum sa l n  korumaya 
yönelik çal malar yap lmas

Di  poliklinik hizmeti 
sunma faaliyeti

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.3
Kurum çal anlar m z n 
sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas

E itim faaliyetleri SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.3
Kurum çal anlar m z n 
sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas

Periyodik muayene 
faaliyeti

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.3
Kurum çal anlar m z n 
sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas

Laboratuvar 
hizmetleri

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü
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4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.3
Kurum çal anlar m z n 
sa l na katk da bulunarak 
hizmet kalitesini artt r lmas

Akci er filmi çekimi SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.4: Vatanda  talepleri 
tek noktadan izlenecek 
ve vatanda lara yönelik 
uzaktan hizmet kapasitesi 
art r lacak

5.4.6

2016 y l  içinde cenaze 
i lemlerinde                            
( ölüm belgesi ve nakil 
belgesi düzenlenmesi ) 
vatanda  beklentilerini 
müracaat an nda 
kar lanmas

Ölüm belgesi ve nakil 
belgesi düzenlenmesi 
faaliyeti

SA LIK LER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.7: Belediye bina ve 
kamusal alanlar n n 
güvenli i ve bak m  
hususunda gerekli 
çal malar yap lacak ve 
konforlu bir ortam 
olu turulacak.

5.7.2
2016 y l  içinde personelin 
% 20'ne sivil savunma 
e itimi verilmesi

E itim faaliyeti
S V L 
SAVUNMA 
UZMANLI I

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.2
Gelir düzeyi dü ük ki ilere 
yap lan ayni ve nakdi yard m 
miktar nda  art  sa lanmas .

Muhtaç asker 
ailelerine nakdi 
yard m faaliyeti

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.2
Gelir düzeyi dü ük ki ilere 
yap lan ayni ve nakdi yard m 
miktar nda  art  sa lanmas .

Ö renci burs yard m 
faaliyeti 

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.2
Gelir düzeyi dü ük ki ilere 
yap lan ayni ve nakdi yard m 
miktar nda  art  sa lanmas .

Sosyal amaçl  (gelir 
düzeyi dü ük ki ilere 
ayni, nakdi yard m) 
faaliyetler

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.2
Gelir düzeyi dü ük ki ilere 
yap lan ayni ve nakdi yard m 
miktar nda  art  sa lanmas .

Giyim –e ya bankas  
faaliyeti

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.3

Engelli vatanda lar m z n 
toplumsal ya amla 
bütünle melerinin 
sa lanmas

Engell lere yönel k 
kurs- e itim  faaliyeti

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü
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3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.3

Engelli vatanda lar m z n 
toplumsal ya amla 
bütünle melerinin 
sa lanmas

Engelli haftas  
etkinlikleri

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.3

Engelli vatanda lar m z n 
toplumsal ya amla 
bütünle melerinin 
sa lanmas

Engelli nakil faaliyeti

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.2:Sosyal yard mlarda 
etkili yöntemler 
geli tirilerek do ru hedef 
kitleye ula m sa lanacak

3.2.1

Sosyal yard mlarda etkili 
yöntemler geli tirerek 
toplumsal dayan man n 
güçlenmesine katk  
sa lanmas

ftar yemekleri 
verilmesi

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.2:Sosyal yard mlarda 
etkili yöntemler 
geli tirilerek do ru hedef 
kitleye ula m sa lanacak

3.2.1

Sosyal yard mlarda etkili 
yöntemler geli tirerek 
toplumsal dayan man n 
güçlenmesine katk  
sa lanmas

Cenaze taziye çad r  
kurma faaliyeti

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.3

Engelli vatanda lar m z n 
toplumsal ya amla 
bütünle melerinin 
sa lanmas

Engelli hobi bahçesi 
faaliyeti

SOSYAL 
YARDIM 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü - 
TARIMSAL 
H ZMETLER 
MÜDÜRLÜ Ü

9 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.2: Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle Buca 
Halk n n spora kat l m  
art r lacak.

2.2.1

Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle buca halk n n 
spora kat l m n n 
artt r lmas .

Spor alanlar n n 
bak m ve onar m 
faaliyetleri

SPOR LER  
MÜDÜRLÜ Ü

10 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.2: Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle Buca 
Halk n n spora kat l m  
art r lacak.

2.2.1

Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle buca halk n n 
spora kat l m n n 
artt r lmas .

Spor kurs ve e itim 
faaliyeti

SPOR LER  
MÜDÜRLÜ Ü

11 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.2: Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle Buca 
Halk n n spora kat l m  
art r lacak.

2.2.1

Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle buca halk n n 
spora kat l m n n 
artt r lmas .

Spor faaliyetlerinin 
ve sporcular n 
desteklenmesi 

SPOR LER  
MÜDÜRLÜ Ü

12 - Kültürel etkinliklerin 
zenginle tirildi i, farkl  
kültürlerin bir arada 
ya ad , kültür seviyesi 
yüksek bir kent 
olu turmak.

2.2: Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle Buca 
Halk n n spora kat l m  
art r lacak.

2.2.1

Sportif etkinlik ve 
faaliyetlerle buca halk n n 
spora kat l m n n 
artt r lmas .

Turnuvalar 
düzenleme faaliyeti

SPOR LER  
MÜDÜRLÜ Ü
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1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.3: Kent ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesi 
art r larak, bu yolla   elde 
edilen kaynak miktar nda 
art  sa lanacak.

1.3.1

Kentsel ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesinin 
art r lmas

E itim ve 
dan manl k 
faaliyetleri

STRATEJ  
GEL T RME 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.3: Kent ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesi 
art r larak, bu yolla   elde 
edilen kaynak miktar nda 
art  sa lanacak.

1.3.1

Kentsel ve kurumsal 
faaliyetlerle ilgili proje 
üretme kapasitesinin 
art r lmas

Öneri/ödül uygulama 
faaliyeti

STRATEJ  
GEL T RME 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.3
2016 y l  performans 
hedeflerinde  %70  
gerçekle me sa lanmas

Performans 
program n n 
haz rlanmas

STRATEJ  
GEL T RME 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.3
2016 y l  performans 
hedeflerinde  %70  
gerçekle me sa lanmas

Faaliyet raporunun 
haz rlanmas

STRATEJ  
GEL T RME 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.3
2016 y l  performans 
hedeflerinde  %70  
gerçekle me sa lanmas

zleme ve 
de erlendirme 
faaliyeti

STRATEJ  
GEL T RME 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.6

Tar msal faaliyet çe itlili i 
art r larak Buca'n n 
ekonomik ve sosyal 
kalk nmas na destek 
verilmesi

E itim faaliyetleri
TARIMSAL 
H ZMETLER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.6

Tar msal faaliyet çe itlili i 
art r larak Buca'n n 
ekonomik ve sosyal 
kalk nmas na destek 
verilmesi

Üretim faaliyetleri
TARIMSAL 
H ZMETLER 
MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.6: Vizyon Projeleri ile 
Buca’n n ekonomik ve 
sosyal kalk nmas na 
destek verilecek

1.6.6

Tar msal faaliyet çe itlili i 
art r larak Buca'n n 
ekonomik ve sosyal 
kalk nmas na destek 
verilmesi

Tan t m ve pazarlama 
faaliyetleri

TARIMSAL 
H ZMETLER 
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.1:  Kurum personelinin 
mevzuata uygunluk  ve 
ki isel geli im yetkinleri 
art r lacak.

5.1.4

Kurum i leyi inin  mevzuata 
uygun yürütülmesi yönünde 
iyile tirici çal malar n 
art r lmas

Denetim ve 
e itim faaliyeti

TEFT  
KURULU 
MÜDÜRLÜ Ü
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5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.6: Stratejik yönetim 
anlay  geli tirilerek  
mali süreçlerde stratejik 
plana dayal  karar alma 
kapasitesi art r lacak

5.6.4

Verilen görev emirlerine 
dayal  olarak  2016 y l nda 
yap lacak çal malar 
s ras nda tespit edilen  eksik 
hata ve uygunsuzluklar n 
raporlanmas  ve önerilerin 

Raporlama faaliyeti
TEFT  
KURULU 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.2:  Evsel at klar n 
toplamas nda etkili 
yöntemler geli tirilecek 
ve toplama ile ilgili 
ikayetler en aza 

indirilecek.

4.2.1

2016 y l  içerisinde kat  at k 
toplama hizmetlerinde 
vatanda  memnuniyetinin 
artt r lmas .

Kat  at k toplama 
faaliyeti

TEM ZL K 
LER  

MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.5: Ta n r yönetimini 
geli tirmeye yönelik 
çal malar yürütülecek ve 
sistem temelli çal mas  
sa lanacak

5.5.1

Ula m Hizmetleri 
Müdürlü ü ambar n n 
barkotlu sistemle takip 
edilmesi

Ambar barkod takip 
sisteminin 
geli tirilmesi faaliyeti

ULA IM 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.2
2016 y l nda 20.ya n  
dolduran araçlar n hurdaya 
ayr lmas

Ekonomik ömrünü 
dolduran araçlar n 
hurdaya ayr lmas

ULA IM 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.9: Kaynak tahsisinde 
etkili yöntemler 
geli tirilecek ve 
bütçelerde yap lan 
de i iklikler en aza 
indirilecek.

5.9.3
Yeni araç ve ekipmanlar n  
belediyemize kazand r lmas Yeni araç al m

ULA IM 
H ZMETLER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.4

2016 y l  içerisinde sahipli 
hayvan tescillerinin 
tamam n n bilgisayar 
ortam nda kay t alt na 
al nmas

Kay tlar n dijital 
ortama aktar lmas

VETER NER 
LER  

MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.5

2016 y l  içerisinde 
yakalanan sahipsiz  
hayvanlar n tamam n n 
k s rla t r lmas , a lanmas , 
tescil edilmesi

Sahipsiz sokak 
hayvanlar n n 
k s rla t rma a lanma 
ve hasta yaral  
hayvanlar n tedavi 
faaliyeti

VETER NER 
LER  

MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.5

2016 y l  içerisinde 
yakalanan sahipsiz  
hayvanlar n tamam n n 
k s rla t r lmas , a lanmas , 
tescil edilmesi

Bak m besleme 
faaliyeti

VETER NER 
LER  

MÜDÜRLÜ Ü
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4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.6

2016 y l  içerisinde 10 
okulda hayvan sevgisi ve 
hayvan sa l  konusunda  
e itim verilmesi

E itim faaliyeti
VETER NER 

LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.7
2016 y l  içerisinde   mevcut 
beslenme odaklar n n 
say s n n  %40 artt r lmas

Beslenme odaklar  
sat n alma faaliyeti

VETER NER 
LER  

MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.8
2016 y l  içerisinde sahipsiz 
hayvanlar n sahiplenilmesini 
sa lanmas

Sokak hayvanlar n n 
sahiplenilmesi

VETER NER 
LER  

MÜDÜRLÜ Ü

1-Ya am kalitesi yüksek 
modern bir kent kimli i 
olu turmak

1.2: Hizmet 
standartlar n  
belirleyerek imar ile ilgili 
i  ve i lemlerin en k sa 
süre içinde 
tamamlanmas  

1.2.5

Kaçak yap  tespitlerine 
ili kin i lemlerde vatanda  
itirazlar n azalmas n n 
sa lanmas

E itim faaliyetleri YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜ Ü

3- Sosyal yard m 
hizmetlerini toplumsal 
refaha katk  sa layacak 
ekilde hedef kitleye 

ula t rmak

3.1: Dezavantajl  
kesimleri koruma 
kapasitesi art r larak 
toplumsal ya amla 
bütünle meleri 
sa lanacak.

3.1.1
Geliri düzeyi dü ük çiftlerin 
resmi nikah i lemlerini 
gerçekle tirmesi

Toplu nikah faaliyeti YAZI LER  
MÜDÜRLÜ Ü

5- Kaliteli hizmet sunmak 
için kurumsal yap n n 
geli tirilerek kurumun 
etkin ve verimli çal mas n  
sa lamak.

5.3: H zl  ve güvenli 
hizmet sunumu için 
teknolojiden en üst 
seviyede faydalan larak 
dijital Buca yarat lacak.

5.3.6

2016 y l nda  kurum 
ar ivinin olu turulmas  ve 
müdürlükler baz nda dijital 
ar iv çal malar n n 
ba lat lmas

Kurum ar ivinin 
olu turulmas

YAZI LER  
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.1
Seyyar sat  faaliyetinin 
engellenmesi

Seyyar sat lar  
denetim  faaliyeti

ZABITA 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.2
2016 y l  sonuna kadar 
i galiye miktar n  etkin 
denetimlerle azalt lmas

gal denetim 
faaliyeti

ZABITA 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.3
2016 y l  sonuna kadar 
kaçak  moloz ve hafriyat 
dökümünün engellenmesi.

Kaçak moloz-hafriyat 
dökümünü engelleme 
faaliyeti

ZABITA 
MÜDÜRLÜ Ü
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4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.4

2016 y l  içinde ruhsats z 
i yeri mühürleme, mühür 
açma, geçici açma 
i lemlerini %100 oran nda 
yerine getirilmesi

Ruhsats z i yerlerine 
cezai i lem 
uygulamas

ZABITA 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.3:  Denetim yap s  
güçlendirilecek ve etkili 
denetimler yap larak 
i galsiz ve güvenli bir 
Buca yarat lacak.

4.3.5

2016 y l  içinde görüntü 
kirlili ine sebep veren afi , 
tabela vs. Ürünlerin 
toplanmas

zinsiz tabela ve 
afi lerin denetlemesi 
faaliyetii

ZABITA 
MÜDÜRLÜ Ü

4- Sürdürülebilir çevre 
politikalar yla ya anabilir 
ve sa l kl  bir kent 
yaratmak.

4.6: Sokak hayvanlar n n 
ya am ko ullar n  
iyile tirici ve halk 
sa l n  korumaya 
yönelik  çal malar 
yürütülecek.

4.6.1
2016 y l  içinde sa l a 
ayk r  ürünlerin tamam n n 
toplanmas

Sa l a ayk r  
ürünlerin toplanmas  
faaliyeti

ZABITA 
MÜDÜRLÜ Ü
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