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KARARNUMARASI:4lllı

KARARIN_ÖZÜ : Başkanlık Faaliyet Raporu

Belediye Başkanı Sadık DOĞRUER

Meclis Üyesi İbrahim AKTAŞ - Meclis Üyesi Muzaffer COŞKUN

Meclis Üyesi Ali ERMAN , Meclis Üyesi Ahmet AÇIKGÖZ ,Meclis Üyesi
Hasan KOÇLULAR , Meclis Üyesi Mustafa SEZGİN , Meclis Üyesi Sibel
KOCAZEYBEK , Meclis Üyesi Cemalettin YILDIZ ,Meclis Üyesi İlyas ŞAHAN
, Meclis Üyesi Hayriye KAYA , Meclis Üyesi Mehmet KIZ|L, Meclis Üyesi
Sinan YILMAZ, Meclis Üyesi Ahmet Y|LD|Z, Meclis Üyesi Tuncay
ÇALIŞKAN , Meclis Üyesi Halil ÇANKAYA
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Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
(Su, Ölçtl ve ayar, Alınan Bağışlar
ve yardımlar
ıller bankası
Para Cezaları.. Gecikme cezaları
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan tahsilat
Poyracık Belediye Devir nakit
Yayakent Belediyesi Devir Nakit

KINIK BELEDİYE BAŞKANLıĞI,NIN 20l4 MALİ YILI
FAALİYET RAPORUDUR

SaYın Meclis Üyeleri beledİyemiz 2014 mali yılı bütçesinin imkanları dahilinde belediyemizde
yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2014 mali Yılı İÇerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize tahsis olunan paralar belediyemiz
gelir bütçesini oluşturmaktadır.

BELEDiYE GELİR KAYNAKLAR|

934.888.46 TL

l .052.8 ı 5 ,26 TL
4.858.175,66TL

484.659,15 TL
20.134.96 TL

3.000,00 TL
3.095.765,10 TL

14.175,58 TL

YEKÜN l0.567.6l4,17 TL
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Belediyemizin gelir kaynakları oldukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle belediyemiz gelirlerinin her
zaman oiduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği belediyemiz payına düşen ve iller bankası tarafından
gönderilen paralar oluşturmaktadır.

Halkımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adalet ilkesinden ayrılmadan
başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde; 20l3 yılı
devir tahakkuku 2.877.801.38 TL.20l4 yılı tahakkuku 7.218.415,07 TL toplam Tahakkuk t0.096.2l6,45 TL
20l4yılına devreden tahakkuk 2.638.542,96 TL dır.

BELE DİY EM1Z c İnEnı,pni

Belediyemiz Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik kuru m larına
Mal ve Hiz. Alım Giderleri
Faiz Giderleri
cari Transfer
Sermaye Giderleri

2.680.723,13 TL
398.499,88 TL

7.030.188,69 TL
193.544,27 TL
857.631,55 TL
264.946,99 TL

YEKÜN l1.425.534.5t TL

2004-20|4 yılları 6111-6552 Sayılı Yeniden Yapılandırma Borçları
Vergi Dairesi 88.550,00 TL
Emekli sandığı 40.500,00 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu 37.950,00 TL

YEKÜN

2014 Yılı Sonu
2.181.863,99 TL

l67.000,00 TL

BütÇe Emanetinde olan kurumumuzun alınan mal ve malzeme borç Yekün:

2011-2014 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar

Vergi Dairesi
Emekli Sandığı
S.G.K

175.925,,37 TL
122.910,59 TL
898.0l9,80 TL

YEKUN: 1.196.855,76 TL

2014 YıIı Gelir Kaynakları Toplamı l0.567.61 4.17 TL
20l5 Yılına Devreden borç Toplamı 3.545.719,75TL
2014 Yılında Belediyemiz adına İller Bankasından gelen payımız dan o^40 oranında İzmir Büyük şehir
Belediyesine kesilen 2.329.991,78 TL dır.

Y AZl İŞl-Pnİ : 2014 yılında belediyemiz Encümeni tarafindan l64 adet karar alınmış ve gerekli olanlar
uYgulanmıŞtır. BelediYemiz Meclisince de 70 adet karar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.20l4 yılı içerisinde
ÇeŞitlİ kurumlardan 2375 adet yazı gelmiş olup cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere l8l8 adet yazı gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ : Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıp, tahsilat şefliğine gönderme
Çevre temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderme Emlak ve çevre temiztik
bildirimlerini dosYalama tapu sicil Müdürlüğünden gelen aylık tapu sicil formlarını 4 nolu tablo kısmı doldurup
vergi dairesİne gönderme. Vergi dairesinden borçlu mükelleflerin kayıtlı gayrimenkul tahkikatını yapılması
Süresinde beYanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı mektubu gönderme Kaymakamlık Makamından
YeŞil kart ve 2022 saYılı Yasa gereğİ maaş talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapmakta olup ve bu işler l
mem u r tarafindan yürütülmektedir.
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ZABLTA lrl'lİnl-İĞİ : Belediyemizzabıta hizmetleri l amir 3 memur personelle çeşitli aralıklarla kontrol ve
denetimlere çıkılmış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almayan 75 kişi ruhsatlandırılmıştır, zabıta
talimatnamesine aykırı harekette bulunan şahıslara dönem içerisinde gerekli cezai işlemler uygulanmıştır.
İlçemiz dahilinde çöp ve temizlik işlerinin düzenli şekilde toplanılması organize edilip bu hususta herhangi bir
şikayete meydan verilmemiştir. Karasinek ve sivrisinekle ilaçlama mücadelesi için yıl içerisinde belirli tarihlerde
ilaçlama yöntemlerimiz ile ilaçlama uygulaması yapılmıştır.

EVLENMP İŞl,Pnİ :20l4 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda l58 adet evlendirme evlendir
me yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

FEN İŞLERİ : Belediye Fen İşleri Servisinin 2014 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda
belirtilmiştir.

iıışnır, rARK VE CADDE VE SOKAK nüzgNı-EMELERi :

1-12 iŞ makınasl(Şantiyemize dozer, greyder, Eksivator, kamyon, yama makinısı robot ve benzeri)Kazandırıldı,
2-Pekmez pazlİl cımi projesi, Tıhtah cami projesi hazırlanırak faaıiyet€ geçirildi.
3-Koruma amaçlı iınır planı yıpıldı.
4-Gençlik merkezi için 20l5 yatırım planı alındı.
s-Belediye hizmet a|anında 9.300 m2 yer gençlik spor bakanhğına verildi.
6-Kınık Devlet Hastanesi 2015 yatırım planına ahndı. Özelleştirme idaresin€ 23.000 m2 poyracık yer devir
aşamaslnda
7-Kiiltür Merkezi projesi yapıldı.
8_5800 m2 maden şehit parkı projesi yapıldl. Uygulamısl önümüZd€ki ayıarda yapllacaktır.
9_Türkceddit maha|lesi 67.000 m2 yer ToKi olmak üzere Başbakanlığa devir edildi.
l0-iş kur Bahçıvan kursu tamamlanarak kursiyerler Belediyemiz bünyesinde çahşmaya başladl.
ı ı-Örtüıü kilim dokum8 kursu faaliyete geçirildi.
l2- İlÇemiz merkezinde , Poyracık ve Yıyakent mahallelerinde bulunan ve çiftçilerİmizin kullandığt yükl€me_
boşaltma rampalarrnın esaslı onarlmları tamamlanarak hizmete sunuımuştur.
t3- Poyracık mahallesinde yükleme rampasl yanlnda beş adet büro tipi dükkan yaplmı tamamlanarak hizmete
sunulmüştur.
|4- BelediYe hizmet binasında z€min kat ve l, kat'ta bulunın TÜM wc'ler, ilçe merkez mahıllelerinde bulunan
Umumi WC'ler, Belediyemizd€ yeni bağıanan Karadere, Curnılı, Mu§taklır mahallelerinde umumi WC
onarlmlarl tİmamlanarak hizmetıne sunulmuştur.
ls-BelediYemize bağlanmıŞ olan Arpıseki ve Bağalan muhtarlık hizmet binalarının esash bıkrm ve onartmlarr
yapllmıştlr.
l6- Mustak|ar mahallesi mezrhk alanının çevresinin kafes tel ve beton dir€kler ile çevritmesi tamamlanmıştır.
l7-BelediYemiz Hizmet Bina§ında onarım yapılarık merkezi ıstma §istemi ile kar kaloriferi tesisatt
kurulmuştur.
l8-PoYracık mahallesinde, Belediyemizce yaptırılmakta olan dilkkan ve konut inşaatının iç ve dış cephe sıvaları
ihale edilerek tamamlanmıştır.
l9-BelediYemize ait düğün salonunda çatının tamamen yenilenmesi , boyanması ve WC'lerinin onarımı
tamamlanmıştır.
20 -PoYracık mahallesinde bulunan Be|ediye düğün salonunun esash bakım ve onarımı tamamlanmıştır.
2l- Arpadere mahallesinde çok ımaçh salonunu zemin kıt kabı inşaatı tamamlanmıştır.
22- PoYracık mahallesinde bulunan Belediye Fırınında esısh onarım ve tadilat inşıatı tamamlanmıştır.
23- Elmadere mahallesinde bulunan cem evi çevresi Mad€n şehitliği içerisinde Beton p8rke taşı ile 500 m2
düzenleme yapı|m§tır.
24-iıçe merkez mahallerinden Aşağı , o§maniye , Türkcedit ve Fetih mahatlelerindeki sokaklarda E cm,lik
beton parke taşı ile l2.000 m2 döşeme yapılarak yol düzenl€meleri tamamlanmıştır.
25- Poyracık mahalle§inde ara sokaklarda 4.20o m2 Beton parke tışı ile döşeme yapılmtştır.
26- Vayakent mahıllesinde ars sokaklarda 4.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme yapılmlşfir.
27-Kocaömerli mahallesinde ara sokaklarda ve okul bahçesinde ı.0oo ın2 Beton parke taşı ile döşeme
yapllmlştlr.
28-Poyracık mahallesinde Park cıddesi ve E§naf kefalet hizmet binası çevresi tratuvarlarda 500 m2 karo taşı
döşeme§i ile düzenleme yapılmlştır.
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29- Poyracık mahallesi Orta cami yanındaki alanda karo taşı ile düzenleme havuz , oyun alanı yapılarak
düzenlenmiştir.
30- Poyracık mahallesi Köşkdüzü mevkiinde yeşil alan düzenlemesi ve görsel dekoratif Türk bayrağı uygulaması
ve aydınlatılma yapılması ile düzenleme tamamlanmıştır.
3l- Kınık - Poyracık arası Atatürk caddesi boyunca çift yönlü Beton bordür çalışmaları yapılarak ağaçlandırma,
çiçek ekimi 6 noktada pergoleli dinlenme yerleri ve 2 adet açık alan fitnes spor aletleri grubu ve aydınlatmalar
ile düzenleme tamamlan m ıştır.
32- Belediyemiz öncülüğünde AÇEV çalışmaları için Yeni mahallede bulunan taşınmaz yeniden düzenlenerek
hizmete açılmıştır.
33-İlçemiz de iş istihdamı sağlanmast amacı ile Fatih mahallesi Atatürk caddesindeki taşınmaz Konfeksiyon
atölyesi olarak düzenlen miştir.
34-0smaniye mahallesi Tariş önündeki park yeniden düzenlenerek vatandaşların hizmetine açılmıştır.
35-Osmaniye mahallesi Hoca Ahmet YESEVİ caddesinde atıl durumdaki alan temizlenerek, çocuk oyun grubu ,

kamelya, oturma bankları ve mini futbol sahası düzenlemesi ile mahalle sakinlerinin hizmetine açılmıştır.
36-Türk cedit mahallesi Abdülbaki sokağında boş ve atıl durumda olan alan temizlenerek , park ve çocuk oyun
alanı olarak yeniden düzenlenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmuştur.
37-Fatih mahallesi Doğan sokakta 800 m2 alanın Madenciler Parkı adı verilerek düzenlenmiş olup hizmete
açılmıştır.
38-Belediyemiz demir atölyesinde 70 adet oturma bankı imal edilerek tüm mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere
monte edilmiştir.
39-Belediyemiz demir atölyesinde l5 adet yeni bekleme durağı imalatı yapılmış olup ihtiyaç olan mahalle ve
bölgelere montajları yapılmıştır. Yine eskiden var olan l8 adet bekleme durağının da onarımı ve boyanması
tamamlanmıştır.
40-İlçe genelinde tüm mahallelerde cadde tratuvar bordürlerinin boyanması yapılarak düzenleme
tamamlanmıştır.
4l-Çiftçilerimizin kullandığı , Yayakent Cevizli garaj bölgesinde ve Kınık Merası bölgesindeki , Üretim
yollarında Belediyemiz iş makineleri ile dolgu ve tesviye çalışmaları yapılmıştır.
42-Cumhuriyet meydanı ve Milli Egemenlik parkı alanına yeniden düzenleme yapılması amacı ile, Yeni Kültür
Park ve Meydan projesi çalışmaları tamamlanmış durumda olup , inşaat başlama aşamasındadır.
43-İlçemiz Aşağı mahallede bulunan tarihi hamam , Belediyemizce istimlak edilmiş olup , Restorasyon
projelendirme çalışmaları devam etmektedir.
44-20|4 yılı içerisinde ilçemiz genelinde , Belediyemizce 7l adet Yapı Ruhsatı , 45 adet Yapı kullanma izin
belgesi verilmiştir.

Dr. Sadık DOĞRUER
Belediye Başkanı

(İmza)

Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özetle 2014 yılında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler
verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereği 2014 Mali yılı Faaliyet raporunun ibra edilmesini
bekliyor saygılarımı sunuyorum.07.04.20l 5

Meclis Başkan Vekili ;Ahmet AÇIKGÖZ2014 Yılı Faaliyet Raporu Okundu,
Bu Konuda Söz Aimak İsteyen Varmı Diye Sordu
Söz Almak Ve İsteyen Olmadığından Oylamaya Geçildi
Yapılan Oylama Sonucu 2014 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Meclis Üyesi Meclis UyesiMeclis Başkan Vekili
Ahmet AÇIKGÖZ -WKTAŞ Muzaffer COŞKUN
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KINIK BELE»iyp BAşKAxrrĞrNIN 20|4 ıvı.ıri yrrl
Fa,.,q,.riyET RAPORUDUR

Sayın Meclis Üyeleri belediyemiz 2014 mali yılı bütçesinin imkanları
dahilinde belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu
sunuyorum.

2014 mali yılı içerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize tahsis olunan
paralar belediyemiz gelir bütçesini oluşturmaktadır.

BELEDİYE GELİR KAYNAKLARI

Yekün 10.567.614,17 TL

Belediyemizin gelir kaynakları oldukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle
belediyemiz gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği
belediyemiz payına düşen ve iller bankası tarafindan gönderilen paralar
oluşturmaktadır.

Halkımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adalet
ilkesinden ayrılmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine
çalışılmrştrr. Bu hizmetlerin yürütülmesindei 2013 yılı devir tahakkuku 2.877.801.38
TL.20l4 yılı tahakkuku 7.218.415,07 TL toplam Tahakkuk 10.096.216,45TLz0l4vrlına
devreden tahakkuk 2.638.542196 TL dır.

BELEDİyrvıİz cİ»pnrERİ

Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
(Su, Ölçll ve ayar, Alınan Bağışlar
ve yardımlar
ıller bankası
Para Cezaları, Gecikme cezaları
Sermaye Gelirleri
Alacaklardan tahsilat
Poyracık Belediye Devir nakit
Yayakent Belediyesi Devir Nakit

Belediyemiz Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik kurumlarına
Mal ve Hiz. Alım Giderleri
Faız Giderleri
cari Transfer
Sermaye Giderleri

934.888.46 TL

1.052.815,26 TL
4.858.175,66 TL

484.659,15 TL
20.|34.96 TL

3.000,00 TL
3.095.765,10 TL

|4.175,58 TL

2.680.723,13 TL
398.499,88 TL

7.030.188.69 TL
193.544.27 TL
857.631,55 TL
264.946,99 TL

Yek ün l|.425.534.51 TL

2004-2014 yılları 6111-6552 Sayılı Yeniden Yapılandırma Borçları
Vergi Dairesi 88.550,00 TL
Emekli sandığı 40.500,00 TL
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2014 Yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un alrnan Mal ve Malzeme
borç Yek ün: 2.181.863,99 TL

20|1-2014 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar

Sosyal Güvenlik Kurumu

Yek ün

Vergi Dairesi
Emekli Sandığı
S.G.K

37.950,00 TL

167.000,00 TL

175.925,37 TL
122.910,59 TL
898.019,80 TL

Yekun: 1.196,855,76 TL

20|4 Yılı Gelir Kaynakları Toplamı 10.567.6|4.|7 TL
2015 Yılına Devreden borç Toplamı 3.545.7|9r75TL
20|4 yılında Belediyemiz adına İller Bankasından gelen paytmz dan "/"40

oranında İzmir Büyük Şehir Belediyesine kesilen 2.329,gg1.78 TL dır.

YAZl İŞl_.,Enİ z 2014 yılında belediyemiz Encümeni tarafindın 164 adet karar alınmış
ve gerekli olanlar uygulanmıştır. Belediyemiz Meclisince de 70 adet karar alınmış ve
uygulamaya konulmuştur.20l4 yılı içerisinde çeşitli kurumlardan 2375 adet yan gelmiş
olup cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir. Kamu kurum ve
kuruluşlar ile gerçek kişilere 1818 adet yazr gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ : Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk işlemlerini
yapıp,Tahsilat şefliğine gönderme Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp
tahsil şefliğine gönderme Emlak ve Çevre temizlik bildirimlerini dosyalama tapu sicil
Müdürlüğünden gelen aylık tapu sicil formlarını 4 nolu tablo l«smı doldurup vergi
dairesine gönderme.Vergi dairesinden borçlu mükelleflerin kayıtlı gayrimenkul
tahkikatını yapılması

Süresinde beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı mektubu
gönderme

Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği maaş
talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapmakta olup ve bu işler l memur tarafindan
yürütülmektedir.

ZAB,|T A a,lVlİnrİĞİ : Belediyemiz zabıta hizmetleri 1 amir 3 memur personelle
çeşitli aralıklarla kontrol ve denetimlere çılulmış olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
almayan 75 kişi ruhsatlandırılmıştır, zabıta talimatnamesine ayları harekette bulunan
şahıslara dönem içersinde gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. İçemiz dahitinde çöp ve
temizlik işlerinin düzenli şekilde toplanılma§ı organize edilip bu hususta herhangi bir
şikayete meydan verilmemiştir. Karasinek ve sivrisinekle ilaçlama mücadelesi için yıl
içerisinde belirli tarihlerde ilaçlama yöntemlerimızile ilaçlama uygulaması yaptlmıştır.

EVLENME IŞLERI : 2014 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 158
adet evlendirme evlendir me yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri
gerçekleştirilmiştir.
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FEN işrrni:
Belediye Fen İşleri Servisinin 20L4 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları

aşağıda belirtilmiştir.

iNşaa.r , pARK VE CADDE VE SoKAK nüznNLEMELERi :

|-l2 iş makinası(Şantiyemize dozer, greyder, Eksivator, kamyotr, yama makinası
robot ve benzeri)Kazandırıldı.

2-Pekmez pazafl cami projesi, Tahtalı cami projesi hazırlanarak faaliyete
geçirildi.

3-Koruma amaçlı imar planı yapıldı.
4-Gençlik merkezi için 2015 yatırım planı alındr.
S-Belediye hizmet alanında 9.300 m2 yer gençlik spor bakanlığına verildi.
6-Kınık Devlet Hastanesi 2015 yatırım planına alındı. Özeileştirme idaresine

23.000 m2 poyracık yer devir aşamasında
7-Kültür Merkezi projesi yapıldı.
8-5800 m2 maden şehit parlu projesi yapıldı. Uygulaması önümüzdeki aylarda

yapılacaktır.
9-Türkceddit mahallesi 67.000 m2 yer TOKI olmak üzere Başbakanlığa devir

edildi.
l0-İş kur Bahçıvan kursu tamamlanarak kursiyerler Belediyemiz bünyesinde

çalışmaya başladı.
l0-0rtülü kilim dokuma kursu faaliyete geçirildi.
l2.- İlçemiz merkezinde , Poyracık ve Yayakent mahallelerinde bulunan ve

çiftçilerimizin kullandığı yükleme- boşaltma rampalartnın esaslı onarımları
tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

13.- Poyracık mahallesinde yükleme rampası yanında beş adet büro tipi dükkan
yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

14.- Belediye hizmet binasında zemin kat ve 1. kat'ta bulunan rÜVl wc'ler , ilçe
merkez mahallelerinde bulunan Umumi WC'ler , Belediyemizde yeni bağlanan
Karadere , Cumalr , Mustaklar mahallelerinde umumi WC onarımları tamamlanarak
hizmetine sunulmuştur.

l5.-Belediyemize bağlanmış olan Arpaseki ve Bağalan muhtarlık hizmet
binalarınrn esaslı bal«rm ve onarımlarr yapılmıştrr.

16 - Mustaklar mahallesi mezarlık alanının çevresinin kafes tel ve beton direkler
ile çevrilmesi tamamlanmrştrr.

17. - Belediyemız Hızmet Binasrnda onarım yapılarak merkezi ısıtma sistemi ile
kar kaloriferi tesisatı kurulmuştur.

18. _ Poyracık mahallesinde , Belediyemizce yaptırılmakta olan dükkan ve konut
inşaatının iç ve dış cephe sıvaları ihale edilerek tamamlanmıştır.

19. _ Belediyemize ait düğün salonunda çatrnın tamamen yenilenmesi ,

boyanmasr ve WC'lerinin onarrmt tamamlanmıştır.
20. -Poyracık mahallesinde bulunan Belediye düğün salonunun esaslı bakım ve

onartmı tamamlanmrştır.
2|.- Arpadere mahallesinde çok amaçlı salonunu zemin kat kaba inşaatı

tamamlanmıştrr.
22.- Poyracık mahallesinde bulunan Belediye Fırınında esaslr onarrm ve tadilat

inşaatı tamamlanmrştrr.



23.- Elmadere mahallesinde bulunan Cem eve çevresi Maden şehitliği içerisinde
Beton parke taşı ile 500 m2 düzenleme yapılmıştır.

24. -İlçe merkez mahallerinden Aşağı , Osmaniye , Türkcedit ve Fatih
mahallelerindeki sokak|arda 8 cm'lik Beton parke taşı ile 12.000 m2 döşeme yapılarak
yol düzenlemeleri tamamlanmıştır.

25.- Poyracık mahallesinde ara sokaklarda 4.200 m2 Beton parke taşı ile döşeme
yapılmıştrr.

26., Yayakent mahallesinde ara sokaklarda 4.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme
yapılmıştrr.

27., Kocaömerli mahallesinde ara sokaklarda ve okul bahçesinde 1.000 m2 Beton
parke taşı ile döşeme yapılmıştır.

28.- Poyracık mahallesinde Park caddesi ve Esnaf kefalet hizmet binası çevresi
tratuvarlarda 500 m2 karo taşı döşemesi ile düzenleme yapılmıştır.

29.- Poyracık mahallesi Orta cami yanındaki alanda karo taşı ile düzenleme
havuz , oyun alanı yapılarak düzenlenmiştir.

30.- Poyracık mahallesi Köşkdüzü mevkiinde yeşil alan düzenlemesi ve görsel
dekoratif Türk bayrağı uygulaması ve aydınlatılma yapılması ile düzenleme
tamamlanmıştır.

3l .- Kınık - Poyracık arası Atatürk caddesi boyunca çift yöntü Beton bordür
ÇalıŞmaları yapılarak ağaçlandrrma , çiçek ekimi 6 noktada pergoleli dinlenme yerleri ve
2 adet açık alan fitnes spor aletleri grubu ve aydınlatmalar ile düzenleme
tamamlanmıştır.

32.- Belediyemiz öncülüğünde AÇEV çalışmaları için Yeni mahallede bulunan
taşınmaz yeniden düzenlenerek hizmete açılmıştır.

33.-İlçemiz de iş istihdamı sağlanma§ı amacr ile Fatih mahallesi Atatürk
caddesindeki taşınmaz Konfeksiyon atölyesi olarak düzenlenmiştir.

34.-Osmaniye mahallesi Tariş önündeki park yeniden düzenlenerek
vatandaşların hizmetine açılmıştır.

35.- Osmaniye mahallesi Hoca Ahmet YESEVİ caddesinde atıl durumdaki alan
temizlenerek , Çocuk oyun grubu , kamelyfl , oturma bank|arı ve mini futbol sahası
düzenlemesi ile mahalle sakinlerinin hizmetine açılmıştrr.

36.-Türk cedit mahallesi Abdülbaki sokağında boş ve atıl durumda olan alan
temizlenerek , park ve çocuk oyun alanı olarak yeniden düzenlenerek mahalle
sakinlerinin hizmetine sunulmuştur.

37.- Fatih mahallesi Doğan sokakta 800 m2 alanın Madenciler ParIı adı verilerek
düzenlenmiş olup hizmete açılmıştır.

38.-Belediyemiz demir atölyesinde 70 adet oturma bankı imal edilerek tüm
mahallelerimizde ihtiyaç olan yerlere monte edilmiştir.

39.-Belediyemiz demir atölyesinde 15 adet yeni bekleme durağı imalatı yapılmış
oluP ihtiYaÇ olan mahalle ve bölgelere montajları yapılmıştır. Yine eskiden var olan 18
adet bekleme durağının da onarımt ve boyanması tamamlanmıştır.

40.- İlçe genelinde tüm mahallelerde cadde tratuvar bordürlerinin boyanması
yapılarak düzenleme tamamlanmıştır.

4l., Çiftçilerimi?in kullandığı , Yayakent Cevizli garaj bölgesinde ve Kınık
Merası bölgesindeki , Üretim yollarında Belediyemiz iş makineİeri ile dolgu ve tesviye
çalışmaları yapılmıştır.

42., Cumhuriyet meydanı ve Milti Egemenlik parla alanrna yeniden düzenleme
yapılması amacı İle , Yeni Kültür Park ve Meydan projesi çalışmaları tamamlanmlş
durumda olup , inşaat başlama aşamasındadır.



43.- İlçemiz Aşağı mahallede bulunan tarihi hamıI[ ı Belediyemizce istimlak
edilmiş olup , Restora§yon projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

44.- 2014 yılı içerisinde ilçemiz genelinde , Belediyemizce 7l adet Yapı Ruhsatı ,

45 adet Yapı kullanm a ızin belgesi verilmiştir.

Dr. Sadık DoĞRUER
Belediye Başkanı
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