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Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 
● İl Telekom Müdürlüğünün şubemize yapmış olduğu 11 adet kazı ruhsat 
başvurusunun 8 adedi tahakkuklandırılarak kontrolleri yapılmış olup, kalan 3 adedi 
2011 yılında tahakkuklandırılacaktır. 
 
● Memorex firmasının müdürlüğümüze yapmış olduğu 1 adet kazı ruhsat başvurusu 
tahakkuklandırılarak kontrolleri yapılmıştır. 
 
● Tellcom firmasının müdürlüğümüze yapmış olduğu 13 adet ruhsat talebinin 3 
adedinin tahakkuk ve kontrol işlemleri yapılmış kalan 10 adet ruhsat Geçiş Hakkı 
Komisyonuna sevk edilmiştir. 
 
● Bursagaz kurumunun yapmış olduğu 27 adet kazı ruhsatının tahakkuk ve kontrol 
işlemleri tamamlanmıştır. 

 
● BUSKİ Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu 91 adet ruhsat başvurusunun tahakkuk 
işlemleri tamamlanmış olup, 38 adedinin kontrol işlemleri bitmiş, kalan 52 adet 
ruhsatın çalışmaları 2011 yılına sarktığından kontrolleri devam etmektedir. 
 
● Vatandaşların yapmış olduğu 32 adet kazı ruhsat başvurusunun tahakkuk ve kontrol 
işlemleri tamamlanmıştır. 
 
● Vatandaşların yapmış olduğu 36 adet 23.madde başvurusunun tahakkuk işleri 
tamamlanmıştır. 
 
● UEDAŞ’ ın müdürlüğümüze yapmış olduğu 12 adet ruhsat başvurusunun tahakkuk             
işleri tamamlanmış olup, 6 adet ruhsatın kontrol işlemleri bitmiş 6 Adet ruhsatın 
çalışmaları 2011 yılına sarktığından kontrolleri devam etmektedir. 

● Bursa Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Süperonline 
arasında dörtlü protokol ile yapılan K.G.Y.S. (Mobese) çalışmalarının tahakkuk ve 
kontrolleri tamamlanmış olup; kabul işlemleri devam etmektedir. 
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Performans Sonuçları Tablosu 
 

Stratejik Amaç : 

 4.1 Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde halkımızın esenlik, 
huzur, sağlık ve düzenini temin eden, dünya standartlarında 
hizmet veren, çözüm üreten, çevre bilincini oluşturmayı ve 
geliştirmeyi hedefleyen etkin ve verimli bir denetim ağı 
oluşturmak. 

Stratejik Hedef : 
4.1.8 Altyapı kurumları ve vatandaşlara kazı ruhsatı vermek ve 
gerekli kontrolleri yapmak. 
4.1.9 İlgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği. 

Performans Hedefi  : 

4.1.8 2010 yılında alt yapı kurumları ve vatandaşlara kazı 
ruhsatı vermek ve gerekli kontrolleri yapmak. 
4.1.9Çalışmalarda altyapı kurum ve kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlamak. 

Performans Göstergesi 
2010 Yılı  

Hedeflenen Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı 
(%) 

1 4.1.8 Ruhsat Taleplerinin 
tamamının değerlendirilmesi %100 213 Adet Dosya %95 

2 

4.1.8 2010 yılında gelecek yol 
harcamalarına katılım payı 
dosyasının %80’nini 
gerçekleştirmek 

%80 %80 %100 

3 
4.1.8 Gelen kazı taleplerinin 
kontrollüğünün tamamını 
gerçekleştirmek 

%100 213 Adet Dosya %95 

4 

4.1.9 Buski, Uedaş, Bursagaz, 
Telekomünikasyon v.b. kurum 
ve kuruluşlar arasında 
koordinasyonu sağlamak. 

%100 %100 %100 
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2010 Yılı Performans Programında Yer Almayan Faaliyetler 

Faaliyet Proje Adı Açıklama 

1 İl Telekom Müdürlüğü 11 adet 
ruhsat talebinde bulunmuştur. 

1.052,4 m2 kazı çalışması yapılmış ve bu iş için 1.513,52 
TL. harç + irat bedeli tahsil edilmiştir. 

2 Mtctr Memorex Ltd.Şti. 1 adet 
kazı ruhsat talebinde 
bulunmuştur. 

8.912,64 m2 kazı çalışması yapılmış ve bu iş için 
73.357,87 TL. harç bedeli + geçiş hakkı bedeli tahsil 
edilmiştir. 

3 Tellcom İletişim Hizm. A.Ş. 13 
adet kazı ruhsat talebinde 
bulunmuştur. 

43 m2 kazı çalışması yapılmış ve bu iş için 733,70 TL. harç 
+ irat bedeli tahsil edilmiştir. 

4 Bursagaz A.Ş. 27 adet kazı 
ruhsat talebinde bulunmuştur. 

13.499,8 m2 kazı çalışması yapılmış ve bu iş için 
19.799,51TL harç bedeli tahsil edilmiştir. 

5 BUSKİ Genel Müdürlüğü 91 
adet kazı ruhsat talebinde 
bulunmuştur. 

157.137,33 m2 kazı çalışması yapılmış.2560 sayılı yasanın 
21-a maddesi gereği “BUSKİ Genel Müdürlüğünün tüm 
faaliyetlerinde her türlü vergi resim ve harçtan muaftır.” 
ibaresinden dolayı bir bedel tahsil edilmemiştir. 

6  Bursa Valiliği, İl Emniyet 
Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve Süperonline 
arasında dörtlü protokol ile 
yapılan K.G.Y.S. (Mobese) 
çalışmaları kapsamında 2009 
yılından devrolan 1 adet ruhsat. 

10.000 m2 kazı çalışması yapılmış ve bu iş için 33.002,50 
TL. harç bedeli tahsil edilmiştir. 

7 Vatandaş 32 adet ruhsat 
talebinde bulunmuştur. 

Bu iş için 3.198,33 m2 kazıdan 37.223,12 TL.harç + irat 
bedeli alınmıştır. 

8 36 adet 23.madde başvurusu 
olmuştur. 

Bu iş için tahakkuk ettirilen 204.165,49 TL.’ nin %25’ i 
olan 51.041,92 TL. nakit tahsil edilmiştir.%75’i olan 
153.123,57 TL’nin  150.553,9 TL ‘sine taahhütname 
alınmış kalan 2.569,67 TL’si peşin tahsil edilmiştir. 

9 Uedaş 12 adet ruhsat talebinde 
bulunmuştur. 

27.242,40 m2 kazıdan 39.426,49 TL. harç bedeli 
alınmıştır. 

10 Yol harcamalarına katılma 
payları:Yapı İşleri ve Yol Bakım 
Onarım Şube Müdürlüğünce 
yapılan işlerden (asfalt, tretuar) 
katılma payı alınması için 
dosyalar gelmiştir. 

Bu işlerle ilgili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
ilgili 86, 90, 91, 92 maddelerine göre 8 cadde 4 sokak ve 
1 adet bulvarda 1708 mükellefin tespiti işlemleri 
tamamlanarak tahakkuk ve tahsili için Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

 

          3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 

          Performans programında yer alan performans hedeflerine ulaşılmıştır. 

          4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.  
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            Performans programında yer alan performans hedeflerine ulaşmada yapılan işlemlerin 
daha hızlı ve güvenilir olması için tüm altyapı kurum ve kuruluşlarıyla (BUSKİ, BURSAGAZ, 
TELEKOMÜNİKASYON Firmaları, UEDAŞ v.b.) koordinasyonu sağlayacak program üretilerek e-
belediye sistemine eklenmesi veya benzer sistemin oluşturulması durumunda işlemler daha 
hızlı, verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleşecektir.   

         


