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İÇİNDEKİLER

*Takdim
*Misyonumuz
*Vizyonumuz
*Genel Bilgiler
*İdareye İlişkin Bilgiler
*Fen İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri
*Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Faaliyetleri
*Park ve Bahçeler Müdürlüğü Faaliyetleri
*Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Faaliyetleri
*Temizlik İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri
*Zabıta Müdürlüğü Faaliyetleri
*İtfaiye Müdürlüğü Faaliyetleri
*Mezarlıklar Müdürlüğü Faaliyetleri
*Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Faaliyetleri
*Hukuk İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri
*İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Faaliyetleri
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Faaliyetleri
*Yazı İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri
*Destek Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri
*Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Faaliyetleri
*Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri

TAKDİM

Kıymetli hemşehrilerim.
Siz Meclis Üyesi arkadaşlarım ile birlikte 5 yıl süre ile İlçemize ve ilçemiz halkına
hizmet vereceğiz. Bu 5 yıllık hizmet süremizin 2.nci yılını tamamlamış bulunmaktayız.
İcranın Başı olarak bu yıl içinde Belediyece yapılmış olan çalışmaların Yüce Meclisçe
değerlendirilip sonuçlandırılması yasa emridir.
Değerli arkadaşlarım;
5393 Sayılı Belediye Kanunun “Faaliyet Raporu” başlıklı 56.ncı Maddesinde
“Belediye Başkanı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci
maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde, faaliyet raporunu hazırlar ve Nisan ayı
toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur” denilmektedir. Bu nedenle; 5393
Sayılı Belediye Kanunun 56. Maddesi gereğince hazırlamış olduğum 01.01.2020–31.12.2020
tarihlerini kapsayan 2020 Yılı Faaliyet Raporumu huzurlarınıza getirmiş bulunmaktayım.
Yapacağınız olumlu eleştiriler, çalışmalarıma yön, şahsıma enerji verecektir. Birlikte
bulunduğumuz bu çatı altında Belediye hizmetleri konusunda bu güne kadar ilçemiz ve
ilçemiz halkına katkı sağladığımızı umuyorum. Sizlerle bulunmamızın verdiği memnuniyet
doğrultusunda faaliyet raporumu okumaya başlıyorum.
Değerli arkadaşlar;
Zaman hızla geçip gidiyor. Zamanı durdurabilmek ise mümkün değil. Bitmekte olan
bir gün, hem yitirilen zamanı, hem de yaşanması muhtemel anları hatırlatır insana. Gelip
geçenlerin gelecek nesillere bıraktıkları bırakacakları vardır. Bunların içinde en önemlilerden
bir tanesi de yaşanan ve yaşanarak öğrenilebilen tecrübelerdir. Biz de yönetime geldiğimiz
günden bugüne kadar bilgimize bilgi kattık, deneyimlerimizi geliştirdik, yeni bakış açıları ve
anlayışları geliştirdik. İlçemizde yaşayan halkımızı rahatlatacak, değişimi ortaya çıkaracak,
projeleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz: Hizmet aşkımız ve sevdamız
azalmadan sürüyor. Kalıcı işler yapmanın peşindeyiz. Bugünü değil yarını düşünen bir

anlayışla çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacağımız, onların gururla yaşayacakları,
övünecekleri ve bu sevdayı ileriye taşıyacakları bir Bucak yaratmanın peşindeyiz.
İlçemizin tüm kurum ve kuruluşları ile uyum içinde çalışma içindeyiz. Yerel
yönetimin, halkla, kurumlarla, kuruluşlarla olan işbirliğinden ortaya çıkacak güç Bucak’ımıza
çok şeyler kazandıracağına inanıyorum. Ayrıca; Kurum içinde de sağladığımız birlik ve
beraberlik, ortak hizmet aşkı yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı tetikleyen en önemli unsurdur.
Müdürlüklerimizin ürettiği hizmetlerle bu faaliyet raporunda yapılan her şeyin altında
birlikte çalışmanın, dayanışmanın fikir alışverişinin önemli bir payı vardır. Bizler bu
düşünceyle birlikten kuvvet doğacağını biliyor, bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Bütün
bu çalışmalarımızda, hiçbir zaman yürürlükteki yasal çerçevenin dışına çıkılmaması, yerel
yönetim ruhunun gereği olan müşterek nitelikteki hizmetlerin üretimi ve sunumu eldeki tüm
imkânlar zorlanarak en kaliteli şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Elinizdeki bu
raporda, 2020 yılı içinde yapılan tüm işleri ayrıntılarıyla bulacaksınız. İlçemizde böylesine
güzel, önemli işlerin başarılmış ve başarılmakta olması, inançla ve azimle çalışılınca
gerçekleşemeyecek bir işin olmayacağının bir göstergesidir. Bu vesileyle; desteklerini
bizlerden esirgemeyen, uyum içinde çalıştığımız Belediye Meclisimizin değerli üyelerine,
Birim Müdürlerime, memurundan işçisine, şirket çalışanlarımızdan, tüm belediye
çalışanlarına, bize çalışma gücü veren Bucak Halkımıza ayrı ayrı ve en içten dileklerimle
teşekkür ediyor, Bu özverili çalışmaların daha yoğun daha etkin devam edeceğini belirtiyor,
hepinize saygılarımı sunuyorum.

MİSYONUMUZ
Bucak’ı “Huzur ve Refah İçinde Yaşanan Şehir” Yapmak.
Misyonumuz; Belediyeciliği alışılmış beklentilerin ötesine taşıyan, Tarihi ve Doğal dokuya
özen gösteren, fiziksel mekânları; çağdaş mimarinin buluştuğu bir “Kent Estetiği” yaratmak
için plan ve projeler üreterek, tasarlayan, bunları hayata geçiren çalışanımızın gelişim ve
vizyonu için her türlü desteği sağlayan Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde Aktif rol alan, bölge
halkının mutluluğunu hedefleyen şeffaf, insan odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla
kaliteli, eşit ve sürdürülebilir hizmetler. Katılımcı Demokrasi ve yönetim ilkesine bağlı yerel
yönetim Anlayışı ile hareket eden, yasal düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve
sorumluluk bilinciyle kentlileşmeyi başaran kent yönetimi.

VİZYONUMUZ
“Hizmette ve Kalitede Örnek Belediye”
Vizyonumuz; Kentsel Yaşam Kalitesini, kentlilik bilincini ve hizmet anlayışını, dünyadaki
gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkaran, tarihi ve kültürel mirasını
“Koruyarak” gelecek nesillere aktarılmasında aktif bir yönetim anlayışı sergileyen, halkla
birlikte yönetim, yönetişim ilkesine bağlılığını koruyan, geçmişine karşı saygılı, geleceğine
karşı sorumluluğunu bilen bir yönetim anlayışı ile Bucak’ı geleceğe hazırlamaktır.

BUCAK BELEDİYESİ GENEL BİLGİLER
Genel Tanımı:
Belediye, İlçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe
sahip kamu tüzel kişiliğidir. Bucak Belediyesi 877 sayılı teşkilat-ı mülkiye kanunu uyarınca
30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “Bucak Belediyesi” olarak tüzel kişilik kazanmıştır.
Belediyeleri düzenleyen 03 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı Belediyeler Kanunu’na tabi olan
Bucak Belediyesi, günümüzde 03 Temmuz 2005 tarih ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na
tabidir. Belediyemizin bugün itibarıyla sınırı 150 km. karedir.
Yetki, Görev ve Sorumluluklar:
Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen görev ve sorumlulukları. Belediye, mahallî
müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı;
coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye,
acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve
yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için koruma evleri açar. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin
malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri,
vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü,
yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev,
sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir
alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Belediyenin 5393 sayılı yasadan gelen yetkileri ve imtiyazları:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya
ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh,
tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre
tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya
yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak;
atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek;kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı
sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak,kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması
ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir
alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya
vermek, trampa etmek,tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri,otobüs terminali, fuar alanı,mezbaha, ilgili mevzuata
göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak,işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve
tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla
tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların
faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda
maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı
malları yoksullara vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını;
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve
hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre
kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park
yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere
verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen
gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,
büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e),(f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir;
toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle
yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara
göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri,
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler,
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su,
termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye
hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve
araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş
sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75’inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları
hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,
şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil
edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1) Fiziki Yapı :
• Belediye İdari Hizmet Binası zemin
+3kattan oluşmaktadır ve toplam
1572 m2 ’dir.
• İtfaiye hizmet binası 176 m2 ’ ve
otoparkı 132 m2 ’dir.
• Belediye Teknik hizmetler binası
400 m2’dir. 6572 m2’lik araç parkuru
ve ikmal ve bakım binası mevcuttur.
• Pazar yeri 31.867 m2 ’dir.
• Besler düğün salonu (Belediye)
1350 m2 ’dir.
• Arıtma tesisi 5 hektar’dır
2) Örgütsel Yapı:
* Belediye Meclis Üye Sayısı 16
*Belediye Encümen Üye Sayısı 5
*Belediye Başkan Yardımcısı 2

BUCAK BELEDİYESİ ÇALIŞAN PERSONEL SAYISI
İSDİHDAM ŞEKLİ KADIN
7
MEMUR
3
KADROLU İŞÇİ
2
SÖZLEŞMELİ
16
TAŞERON
28
TOPLAM

ERKEK
21
41
7
203
272

TOPLAM
28
44
9
219
300

