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K|NıK BELEDıYE BASKANIıĞıNıN 2016 MALİ Yıtı

FAALİYET RAPORUDUR

Sayın Meclis Üyeleri belediyemiz 2Ot6 maIi yı!ı bütçesinin imkantarı dahilinde
belediyemizde yapılmış o|an hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2Ot6 mali yılı içerisinde, belediyemizce tahsi! ve belediyemize tahsis olunan para|ar

belediyemiz gelir bütçesini o!uştu rma ktadı r.

BELEDıYE GEtı R ıGYNAKLAR|

Verqi Gelir|eri 2.039.718.51TL

Tesebbüs ve mülkivet gelirleri 1.427.105.78 TL

Alınan Bağıs ve Yardımlar ile öz.eel. 1.083.826.87 TL

Diğer Gelirler(İ!ler bankası Payı,Para



Ve vergi cezaları. B.Sehir Otopark pav 9.510.619,02 TL

Sermave Gelirleri 1.9z14.296.28 TL

Yekün 15.005.566,45 TL

Belediyemizin gelir kaynakları oIdukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle belediyemiz
gelir|erinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği belediyemiz payına düşen ve

il ler bankası tarafı nda n gönderilen parala r oluşturmaktad ı r.

Halkımızın talep|erine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adalet ilkesinden
ayrılmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hlzmetlerin
yürütülmesinde; 2015 yılı devir tahakkuku 3.187.832,56 TL.2016 yılı tahakkuku L5.947.654,32TL
toplam Tahakkuk 19.135.468,88 Tt 2015 yı|ına devreden tahakkuk 3.t29.920,42 TL dır.

BEtEDiYErvı İz aİ oeRtERi

BeledivemizPersonelGiderleri 3.502.302.41TL

Sosval Güvenlik kurumlarına 531.059.98 TL

Mal ve Hiz. Alım Gi 9.425.796,43 TL

Faiz Giderleri 244.868.85 TL

CariTransfer 2.554.511.51TL

Sermave Giderleri ,10 TL

Yek ün 16.848.570.28 TL

2016 Yı!ı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un a!ınan Mal ve Malzeme borç Yek ün:
2.511.301.60TL

2O1,1-2Ot5 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar

Vergi Dairesi 1.426.380.14 TL

Emekli Sand 1 22,78TL

s.G.K 2.354.512.92 TL

Yekun: 5.126.415.84 TL

2016 Yılı Gelir Kavnakları Toplamı 15.ü)5.566.46 TL

2015 Yı Devreden borc T amı 5. 5,84 TL



2ilL6yılında Belediyemiz adına İtler Bankasından gelen payımız dan964O oranında İzmir

Büyük Şehir Belediyesine kesilen 4.154.L97,25 TL dır.

YAZ! İŞlrnİ z2Ot6 yılında belediyemiz Encümeni tarafından L47 adet karar alınmış ve gerekli

olanlar uygulanmıştır. Belediyemiz Meclisince de 94 adet karar alınmış ve uygulamaya

konulmuştur.2016 yılı içerisinde çeşitli kurum|ardan 2476 adet yazı gelmiş olup cevabı
gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verllmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere

t987 adet yazı gönderilmiştir.

EMIAK ŞEFLİĞİ : Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi} tahakkuk iştemlerini yapıp,Tahsilat şeftiğine
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 kısmı 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 sayı|ı yasa gereği maaş
talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapmakta olup ve bu işler l memur tarafından
yürütülmektedir.

ZABıTA rvıÜoÜnı-ÜĞÜ

1-İlçemiz genelinde faaliyet gösteren tüm fırın|arın denetimlerinin gerçekleştiriImesi.
2-ilçemizde genelinde bulunan çöp konteyner ve kutularının temizlik işlemlerinin yapılması.
3-Açık ve kapalı Pazar yerlerinin denetimlerinin yapılması ve uygun olmayanlar hakkında işlem
yapılması.

4-ilçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kontrol edilip
aykırı olanlar hakkında işlem yapılmıştır.

5-İlçemizde bulunan ve Belediyemize ait olan otobüs bekteme duraklarının boya ve temizliklerinin
yapılması.

6-Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması için gerekli bölgeIerde larva ve
uçkun mücadelesinin yapılması.

7-İlçemiz genelinde tüm halkın kullanımına açık umumi tuvaletlerin bakım onarım ve temizliklerinin
yapılması.

8- Mahallelerimizde yapılan tüm hayırlar öncesi temizlik, boya badana , ot biçimi ve arazöz
hizmetIerinin yerine getirilmesi.

9--İ!çemiz genelinde bulunan ve tüm haIkın kullanımına açık piknik alantarının boya badana ve
temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.

10-İIçemizde buIunan ova ve mahalle yottarının yama ve bakımı gibi işlerin Fen İşIeri Müdürlüğüyle
koordineli bir şekIide yerine getlrilmesi.

11-Halkın talebive |stekleri doğrultusunda ara sokaklara bank|ar konularak komşuluk ilişkilerinin
gelişmesine katkıda sağlamak.

12-Kaldırım işgalinde bulunan esnafların uyarılması , uyarılara uymayanIar hakkında ise iş|em
yapılması.

13- ilçemizde bulunan hayır çeşmelerinin bakımlarının yapılması.
14-Vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin işlemler yapmak.



IS-EVIENME İŞLERİ : 2016 yılı içerisinde belediyemiz ev|endirme memurluğunda 205 adet
evlendirme evlendir me yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitlerigerçekleştirilmiştir.

reıu İşı-enİ:

Belediye Fen İşleri Servisinin 2Ot6 yılı süresince yapılan faatiyet çalışma|arı aşağıda

beIirtilmiştir.

iıuseeı . paRx vg caoor vr sorRr oüztıuıe rvıercni :

1. -İlçemiz merkezinde Yeni mah. , Poyracık ve Yayakent mahatIelerinde bulunan ve

çiftçilerimizin kul|andığı yükleme - boşaltma rampa|arının yıllık periyodik esastı onarımları
tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

2. - Musacalı mahallesinde çiftçilerin tarım ürünIerini yükleme - boşaltma rampası inşaa
edilerek hizmete sunulmuştur.

3. - Çİftçilerimizin kullandığı Cevizli garaj ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerindeki tarımsal
üretim Yollarında stabilize dolgu ile yolların yıllık periyodik bakım ve düzenteme çalışma|arı
tamam!anmıştır.

4. - Belediyemiz sınır|arı dahilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC onarımları
düzenli olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuştur.

5. - Poyracık mahallesinde AÇEV binası düzenlemesiyapılarak hizmete açıImıştardır.

e. - örttllü mahaltesinde Çok amaçlı Saton inşaatı tamamlanmıştır.

7. YaYakent mahallesinde Sentetik çim Ha|ı saha inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

8. Bademalan mahallelerinde Sentetik çim Hatı saha inşaatı tamam|anarak hizmete
açılmıştır.

9. -Çan mahallesinde Sentetik çim halı sahası tamamlanmış olup hlzmete açı|mıştır.

10. -Yaylaköy mahallesinde Sentetik çim halı saha tamtanarak hizmete açı|mıştır.

11. -AŞağı mahalle Petmez pazarı ( Derviş Aca ) cami restorasyon ihalesi yapılmış olup
inşaat % 80 seviyelerdedir.

L2., Maden Şehitleri " parkımızın inşaatı tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.

13. -BelediYemiz öncülüğü ve katkıları ile ilçemizde baştatıtan Doğatgaz şebeke inşaatı
tamamlanmak üzeredir.

14. , BeledİYemiz katkıları ile , TOKİ alanında konut inşaatlarına baştanılmış olup , yapım işi
%70 seviyelerdedir.

15. -Devlet Hastanesİ " arazisi ile ilgiti imar planı Belediyemiz katkıtarı ile tamam|anmış olup
, iha|esi yapılarak inşaatı başlamıştır.



16. -Gençlik Merkezi " alanında İmar planı ça!ışmaları Belediyemizin katkıları ile

tamamlanmış olup , iha!e aşamasına geIinmiştir.

t7. - Delez Yaşam Vadisi " projesinin ile ilgili Belediyemiz ve İZl«A arsında proje sözleşmesi

onaylanarak İhalesi yapılmıştır.

18. - İlçemiz Fatih mahallesinde Belediyemizin katkıları ile inşaası devam eden "Taş Camii
" inşaatı tamamlanmıştır.

19. - Mülkiyeti Belediyemize ait Tarihi hamam restorasyon protokolü imzalanmış olup İhale

aşaması na gelinmiştir.

20. -Yayakent mahallesi Kırkgeçit deresinde yıkılan köprü yapılıncaya kadar Belediyemiz
katkıları ve D.S.İ. ite birlikte acil olarak geçici menfezler köprü yapılarak hizmete sunulmuştur.
2OL6 yılı içerisinde de asılı köprü inşaası tamamlanarak ku|lanıma açılmıştır.

2l,. -Poyracık mahallesinde ara sokaklarda 3.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme
yapılmıştır.

22., Örttllil mahallesinde ara sokaklarda 1.5OO m2 Beton parke taşı ile döşeme yapıtmıştır.

23. - Karadere mahallesinde 1.5(X) m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi yapılmıştır.

24. , Belediyemiz demir atölyesinde 3 adet yeni bekleme durağı ve 18O adet oturma bankı
imalatı yapılmış olup ihtiyaç o|an mahalle ve bölgelere montajları yapılmıştır.

25. -İ|çe genelinde tüm mahallelerde cadde tratuvar bordürlerinin boyanması yapıtarak
düzenleme tama mlanmıştır.

26. - Belediyemize bağlı tüm mahallelerde yapılan Geleneksel hayır etkintiklerinde , Hayır
alanları nda düzen!eme ça|şmaları yapılmıştır.

27. -Belediyemiz sınır|arında dahilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda olan fakir
vatandaŞlarımıza muhtelİf inşaat malzemesi yardımlan , alınan Encümen kararı ile idaremizce
yapılmaktadır.

28. , Halı dokuma atölyelerine 13 adet halı dokuma tezgahı ve 1 adet ip sarma düzeneği
demir atölyemi8zde imal edilmiştir.

29. , 2Ot6 yılı içerisinde ilçemiz genelinde , Belediyemizce 55 adet Yapı Ruhsatı , 40 adet
Yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

Dr.Sadık RUER

Belediye Başkanı
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Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özetle 2015 yılında yapılan iş ve işlemler hakkında

bilgiler verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 55 maddesi gereği 2Ot6 Mali yı!ı Faaliyet raporunun

i bra ed i| mesini bekl iyor saygı la rımı su nuyoru m.04.04 .2OL7

Meclis Başkan Vekili;Ahmet AÇIKGÖZ2016 Yılı Faaliyet Raporu Okundu,
Bu Konuda Söz Almak İsteyen Varmı Diye Sordu
Söz Almak Ve İsteyen Olmadığından Oylamaya Geçildi
Yapılan Oylama Sonucu 2016 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

,

Bel.Meclis üV
Ahmet AÇIK

Meclis Üyesi
CoŞKUN

l



KINIK BELEDİYE BASKANLIĞININ 20t6 MALİ YILI
FAALİYET RAPORUDUR

Sayın Meclis Üyeleri belediyemız2016 mati yılı bütçesinin imkanları dahilinde belediyemizde
yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2016 mali yılı içerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize tahsis olunan paralar belediyemiz
gelir bütçesini oluşturmaktadır.

BELEDİYE GE KAYNAKLARI

Vergi Gelirleri 2.039.718.5l TL
Tesebbüs ve mülkivet gelirleri 1.427.|05.78 TL
Alınan Bağıs ve Yardımlar ile öz.gel. 1.083.826.87 TL
Diğer Gelirler(tbr bankası Payı,Para
Ve versi cezaları. B.Sehir Oto Dav 9.510.619.02 TL
Sermave Gelirleri |.944.296.28TL

Yekün l6.005.566,46TL
Belediyemizin gelir kaynakları oldukça l«ısıtlı durumdadır. Bu nedenle belediyemiz

gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği belediyemiz payına düşen ve iller
bankası tarafindan gönderilen paralar oluşturmaktadır.

Hallumızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adalet ilkesinden
ayrılmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hizmetlerin
yürütülmesinde; 2015 yılı devir tahakkuku 3.187.832,56 TL.20l6 yılı tahakkuku |5.947.654,32 TL
toplam Tahakkuk 19.135.468,88 TLzDl(5 yılına devreden tahakkuk 3.129.920,42 TL dr.

BELEDİY EıilLZ c İnrnı,nnİ

Beledivemiz Personel Giderleri 3.502.302.4l TL
Sosval Güvenlik kurumlarına 531.059.98 TL
Mal ve Hiz. Alım Giderleri 9.425.796.43 TL
Faiz Giderleri 244.868.85 TL
cari Transfer 2.664.511.5l TL
Sermave Giderleri 480.031.10 TL

Yek ün 16.848.570.28 TL

20|6 Yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un alınan Mal ve Malzeme borç !9!j!4;.
2.5r r301.60TL

20|1-20|6 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar

versi Dairesi 1.426380.14 TL
Emekli Sandığı 1.345.522.78 TL
S.G.K 2.354.512.92 TL

Yekun: 5.126.415.84 TL

2016 Yılı Gelir Kavnakları Toplamı 16.005.566.46 TL
20|6 Yılına Devreden borç Toplamı 5.126.415.84 TL
2016 yılında Belediyemiz adına İller Bankasından gelen paytmız dan "/"40 oranında İzmir

Büyük Şehir Belediyesine kesilen 4.|54.197,25 TL dır.

a
A
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Y AZI İŞlrnİ :2016 yılında belediyemiz Encümeni tarafindan l47 adet karar alınmış ve gerekli olanlar
uygulanmıştır. Belediyemiz Meclisince de 94 adet karar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.2Ol5 yılı
içerisinde çeşitli kurumlardan 2476 adet yazı gelmiş olup cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında
ceyap verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 1987 adetyazı 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
kısmı 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 tarafından yürütülmektedir.

ZABITA vıÜnÜnı,ÜĞÜ

l-İlçemiz genelinde faaliyet gösteren ttim firınların denetimlerinin gerçekleştirilmesi.
2-ilçemizde genelinde bulunan çöp konteyner ve kufularının temizlik işlemlerinin yapılması.
3-Açık ve kapalı Pazar yerlerinin denetimlerinin yapılması ve uygun olmayanlar hakkında işlem yapılması.
 -ilçemizgenelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları konffol edilip aykırı
olanlar hakkında işlem yapılmıştır.
S-İlçemizde bulunan ve Belediyemize ait olan otobüs bekleme duraklarının boya ve temizliklerinin yapılması.
6-Karasinek ve siwisinek popülasyonunun kontrol altında tufulması için gerekli bölgelerde larva ve uçkun
mücadelesinin yapılması.
7-İ|çemizgenelinde ttim halkın kullanımına açık umumi tuvaletlerin bakım onanm ve temizliklerinin yapılması.
8- Mahallelerimizde yapılan tüm hayırlar öncesi temizlik , boya badana, ot biçimi ve arazözhizmetlerinin yerine
getirilmesi.
9--İlçemiz genelinde bulunan ve tiim halkın kullanımına açık piknik alanlarının boya badana ve temizlik
hizmetlerinin yerine getirilmesi.
lO-İlçemizde bulunan ova ve mahalle yollarının yama ve bakımı gibi işlerin Fen İşleri Müdürlüğüyle koordineli
bir şeklide yerine getirilmesi.
1l-Halkın talebi ve istekleri doğrultusunda ara sokaklara banklar konularak komşuluk ilişkilerinin gelişmesine
katkıda sağlamak.
l2-Kaldırım işgalinde bulunan esnafların uyarılması , uyarılara uymayanlar hakkında ise işlem yapılması.
l3- İlçemizde bulunan hayır çeşmelerinin bakımlarının yapılması.
l4-Vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin işlemler yapmak.

IS-EVLENME İŞlnnİ : 2016 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 205 adet
evlendirme evlendir me yönetmeiiğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

FEN İşırnİ:
Belediye Fen İşleri Servisinin 20|6 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

ixsaır. pı VE CADDE VE SOKAK DÜ Rİ:

1. -İlçemiz merkezinde Yeni mah. , Poyracık ve Yayakent mahallelerinde bulunan ve
çiftçilerimizin kullandığı yükleme - boşaltma rampalarının yıllık periyodik esaslı onarımları
tamamlanarak hizmete sun ulmuştur.

2. - Musacalı mahallesinde çiftçilerin tarım ürünlerini yükleme - boşaltma rampası inşaa edilerek
hizmete sunulmuştur.

3. - Çiftçilerimizin kullandığı Cevizli garaj ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerindeki tarımsal
üretim yollarında stabilize dolgu ile yolların yıllık periyodik balrım ve düzenleme çalışmaları
tamamlanmıştır.

4. - Be|ediyemiz sınırları dahilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC onarımları düzenli
olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuştur.

5. - Poyracık mahallesinde AÇEV binası düzenlemesi yapılarak hizmete açılmışlardır.
O. - Örtlllü mahallesinde Çok amaçlı Salon inşaatı tamamlanmıştır.
7. ,Yayakent mahallesinde Sentetik çim Halı saha inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.



.'

8. - Bademalan mahallelerinde Sentetik çim Halı saha inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.
9. -Çan mahallesinde Sentetik çim halı sahası tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
l0. -Yaylaköy mahallesinde Sentetik çim halı saha tamlanarak hizmete açılmıştır.
1l. -Aşağı mahalle Petmez pazarr ( Derviş Ağa ) cami restorasyon ihalesi yapılmış olup inşaato/o

80 seviyelerdedir.
l2. - Maden Şehitleri " parkımzrn inşaatı tamamlanmış olup hizmete açılmıştır.
13. -Belediyemiz öncülüğü ve katkıları ile ilçemizde başlatılan Doğalgaz şebeke inşaatı

tamamlanmak üzeredir.
l4. - Belediyemiz katkıları ile, TOKİ alanında konut inşaatlarına başlanılmış olup , yapım işi %

70 seviyelerdedir.
15. -Devlet Hastanesi " arazisi ile ilgili imar planı Belediyemiz katkıları ile tamamlanmış olup ,

ihalesi yapılarak inşaatı başlamıştır.
16. -Gençlik Merkezi " alanında İmar planı çalışmaları Belediyemizin katkıları ile tamamlanmış

olup , ihale aşamasına gelinmiştir.
17. - Delez Yaşam Vadisi " projesinin ile ilgiti Belediyemiz ve İZKA arsında proje sözleşmesi

onaylanarak İhalesi yapılmıştır.
t8. - İlçemiz Fatih mahallesinde Belediyemizin katlaları ile inşaası devam eden "Taş Camii

" inşaatı tamamlan mıştır.
19. - Mülkiyeti Belediyemize ait Tarihi hamam restorasyon protokolü imzalanmış olup İhaıe

aşamasına gelinmiştir.
20. -Yayakent mahallesi Kırkgeçit deresinde yıkılan köprü yapılıncaya kadar Belediyemiz

katlaları ve D.S.İ. ite birtikte acil olarak geçici menfezler l<oprtı yapİlarak hİzmetgsunulmuştur. 2016 yılı
içerisinde de asılı köprü inşaası tamamlanarak kullanıma açılmıştır.

2l. - PoYracık mahallesinde ara sokaklarda 3.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme yapılmıştır.
22., Örtülü mahallesinde ara sokaklarda 1.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme yapıİmıştır.
23. - Karadere mahallesinde 1.500 m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi yapılmıştır.
24. - BelediYemiz demir atölyesinde 3 adet yeni bekleme durağı ve 180 adet oturma bankı imalatı

yapılmış olup ihtiyaç olan mahalle ve bölgelere montajları yapılmıştır.
25. -İlÇe genelinde tüm mahallelerde cadde tratuvar bordürlerinin boyanması yapılarak

düzenleme tamamlanmıştır.
26. , BelediYemize bağlı tüm mahallelerde yapılan Geleneksel hayır etkinliklerinde , Hayır

alanlarında düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
27. -BeledİYemiz sınırlarında dahilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda olan fakir

vatandaŞlar|mlza muhtelif inşaat malzemesi yardımları , alınan Encümen kararı ile idaremizce
yapılmaktadır.

28. , Halı dokuma atölYelerine 13 adet halı doku ma tezgahı ve 1 adet ip sarma düzeneği demir
atölyemi8zde imal edilmiştir.

29. ,2015 Yılı iÇerisinde ilçemiz genelinde , Belediyemizce 56 adet yapı Ruhsatı , 40 adet yapı
kullanma izin belgesi verilmiştir.

Dr.Sadık DOĞRUER
Belediye Başkanı

Değerlİ Meclis üYeleri : Yukarıda özetle 2016 yılında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler
verdİm.5393 sayılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereği 2016 Üali yılı Faaliyet raporunun ibra
edilmesini bekliyor saygılarımı sunuyorum.04.0 4.2017
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