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M SYONUMUZ 
YYerel hizmetleri, adaletli, etkin ve kent 
kimli ine uygun biçimde sunmak. 

V ZYONUMUZ 
Sürdürülebilir kent politikas  ile de i imi 
yöneterek, yenilikçi ve özgün nitelikleri öne 
ç kan bir kent olmak. 

TEMEL DE ERLER M Z 
  Adil Olmak    

E itlik lkesini Benimsemek
nsan Odakl  De i imi Önemsemek 

  Etkin Yönetim Anlay na Sahip Olmak 
  Sürdürülebilir Kent Politikas  Olu turmak 
  Yenilikçi Yakla m  Desteklemek 
  Yönetimde Kat l mc  Yakla m  Gözetmek 
  Ekip Çal mas n  Kurum Çal malar na 
Hâkim K lmak
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3.2.1.3 Evlere temizlik faaliyeti   
Buca sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin 
(cami, cem evi ve kilise) temizlik hizmeti ile İlçemiz 
sınırları içerisinde ikamet eden kimsesiz, yaşlı ve 
engelli vatandaşlarımızın ev temizliği işlemleri 
yapılmıştır. 
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FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİMİZ 
5.4.1.8 Yazı İşleri Müdürlüğü 'ne gelen talep ve 
şikâyetlerin takibi     
2017 yılı içerisinde Belediyemize resmi kurum ve 
kuruluşlardan gelen ve diğer müdürlüklere ve resmi 
kurumlara giden evrak sayısı toplamda 15.818, 
vatandaşlarımız tarafından Belediyemize verilen 
dilekçe sayısı 8261 adettir. (6269 tanesi talep ve 
şikayetlerden oluşmaktadır) 
Genel kayıt ve vatandaş dilekçesi olmak üzere toplam 
24.079 adet evrak kayıt altına alınarak, işlem 
gerçekleştirilmiştir.  
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MAL  H ZMETLER B R M YÖNET C S N N BEYANI 
 
 
               Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; 
 
           Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuat  ile di er mevzuata uygun 
olarak yürütüldü ünü, kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde 
kullan lmas n  temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin i letildi ini, izlendi ini ve gerekli 
tedbirlerin al nmas  için dü ünce ve önerilerimin zaman nda üst yöneticiye raporland n  
beyan ederim. 
 
           daremizin 201  Y l  Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu teyit ederim. (2 /03/201 ) 
 
 
 
 
 
 
                                                                 



 
 
ÜST YÖNET C N N Ç KONTROL GÜVENCE BEYANI 
 
 
            Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; 
 
            Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve do ru oldu unu beyan ederim. 
 
             Bu raporda aç klanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmi  kaynaklar n, planlanm  
amaçlar do rultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullan ld n  ve iç kontrol 
sisteminin i lemlerin yasall k ve düzenlili ine ili kin yeterli güvenceyi sa lad n  bildiririm.  
 
            Bu güvence, üst yönetici olarak sahip oldu um bilgi ve de erlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporlar  ile Say tay raporlar  gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktad r. 
 
           Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakk nda bilgim olmad n  beyan ederim. (2 /03/201 ) 


