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: Belediye Başkanı Sadık DOĞRUER

: Meclis Üyesi İbraüıim AKTAŞ - Meclis Üyesi Muzaffer CoŞKUN

: Meclis Üyesi Ali ERMAN , Meclis Üyesi Ahmet AÇIKGÖZ , Meclis
Üyesi Hasan KOÇLULAR , Meclis Üyesi Mustafa SEZGN , Meclis
Üyesi Sibel K}CAZEYBEK , Meclis Üyesi Cemalettin YILDIZ )Belediye Meclis Üyesi Necmi DOĞRU , Meclis Üyesi Hayriye KAYA
Meclis ÜYesi Mehmet KIZIL, Meclis Üyesi Sinan YILMAZ , Meclis
Üyesi Ahmet YILDIZ , Meclis Üyesi İ,r.uy ÇALrŞKAN , Meclis
Üyesi Halil ÇANKAYA

: TIJNCAY ÇALIŞKAN_HAYRİyE KAyA_AHMET yILDIz

: Başkan düil ..l3. kişi

plıı.iver RaponuouR

SaYın Meclis ÜYelerİ belediyemiz 2ot7 mali yılı bütçesinin imkantarı dahilindebe|ediYemİzde YaPıtmıŞ olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2ot7 malİ Yılı İÇerisinde, belediyemizce tahsi| ve belediyemize tahsis olunan paralarbe led iyemiz ge |i r bütçesi n i ot uştu rma ktad ı r.

T, ve ül
,60 TL



Alınan ve Yardım r ile öz.gel. t.879. 7,62TL

Diğer Gelir|er(İ!|er bankası Payı,Para

Ve vergi arı, B.Sehir Otooa pav 8. .7o7,16TL

Sermave Ge|irleri 1.678.549.10 T[

Belediyemizin gelir kaynakları oldukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle belediyemiz
gelirlerİnİn her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayıtı yasa gereği belediyemiz payına düşen ve
iller bankası tarafından gönderilen paralar oluşturmakadır.

Halkımızın ta|eplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adatet itkesinden
aYrılmadan baŞarılı Çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışıtmıştır. Bu hizmetterin
yürütülmesinde; 2OL6 yı|ı devir tahakkuku 3.129.920,42 TL.10L7 yıtı tahakkuk 16.825.ot4,29 Tt
toplam Tahakkuk 19.954.934,7L Tt 2018 yılına devreden tahakkuk 3.563.709,24TL dır.

BEIEDıYErvı İz aİoeRtERİ

BeledivemizPersone!Giderleri 3.870.348.11TL

Sosva! Güvenlik kurumlarına 622.431.87 TL

Mal ve Hiz. Alım Giderleri 12.582.319.43 T[

Faiz Giderleri 510.325.20 T[

Cari Transfer 464.635.37 TL

Sermave Giderleri 1.913.162.45 TL

Yek ün 20.063.222.44 TL

2Ot7 Yı!ı Sonu BütÇe Emanetinde olan kurumumuz un alınan Mal ve Malzeme borç yek ün:
3.580.751.96TL

2Ot1-2Ot7 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar

Verqi Dairesi 1.346.582.69TL

Emekll Sandığı 1.404.178.31TL



s.G.K 3.137.936.36TL

2017 YıIı Gelir Kavnakları Toplamı 16.385.577.11TL

2018 Yı lına Devreden rc Toolamı 5.888. ,35 TL

2Ol7 Yılında Belediyemiz adına İller Bankasından gelen payımız dan%41oranında izmir
Büyük Şehir Belediyesine kesilen 4.935.262,46 TL dır.

YA;Za İŞl-enİ z 2OL7 Yılında belediyemiz Encümeni tarafından 150 adet karar alınmış ve gerekli
olanlar uYgu|anmıŞtır. Belediyemiz Mectisince de 55 adet karar alınmış ve uygutamaya
konulmuŞtur.2Ol5 Yı|ı İÇerİsİnde çeşitli kurumlardan 25L2 adet vaz. gelmiş olup cevabı
gerektİrenlere Yerinde ve zamanında Gevap verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere
2149 adet yazı gönderilmiştir.

EMIAK ŞEFtİĞİ : Emtak vergİsi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk iştemlerini yapıp,Tahsitat şefliğine
gönderme Çevre Temizlİk vergİsİnİn tahakkuk işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderme Emlak ve
Çevre temİz!İk bildİrimlerİnİ dosya|ama tapu sici! Müdür!üğünden gelen aylık tapu sicit formlarını 4
nolu tablo kısmı dolduruP vergİ dairesine gönderme. Vergi dairesinden borçlu mükellefterin kayıtlı
gaYrİmenkul tahkİkatını yapılması. Süresinde beyanda bulunmayan müke|tefterin beyana çağrı
mektubu gönderme .Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayı|ı yasa gereği maaş
talebİnde bulunan Şahısların iş|emterini yapmakta otup ve bu işler l memur tarafından
yürütü|mektedir.

ZABıTA rvıÜoÜnı-ÜĞÜ

1-İ!Çemiz genelinde faa|İyet gösteren tüm fırınların denetimlerinin gerçekleştiritmesi.
2-İ|Çemizde genelinde butunan çöp konteyner ve kutularının temiz!ik işlem|erinin yapılması.
3-AÇık ve kaPalı Pazar Yer|erinİn denetim|erinin yapılması ve uygun olmayanlar hakkında işlem
yapılması.

4-İlÇemİz gene|İnde faaliYet gösteren iş yerlerinin iş Yeri Açma ve çatışma Ruhsatları kontro| edilip
aykırı olanlar hakkında işlem yapılmıştır.
S-ilÇemizde bulunan ve BelediYemize ait olan otobüs bekleme duraklarının boya ve temizliklerinin
yapılması.

6-Karasİnek ve sİvrİsİnek Popülasyonunun kontrot altında tutulması için gerekli bölgelerde larva ve
uçkun mücadelesinin yapılması.
7-İlÇemİz genelinde tüm halkın kutlanımına açık umumi tuvaletterin bakım onarım ve
temizliklerinin yapı lması.
8- Mahallelerimizde YaPılan tüm hayırtar öncesi temizlik, boya badana , ot biçimive arazöz

Yekun: 5.888.697.36TL



hizmetlerinin yerine getirilmesi.
9-i!Çemiz genelinde butunan ve tüm ha!kın kut|anımına açık piknik alan|arının boya badana ve
temiz|ik hizmetlerinin yerine getiri!mesi.
l0-ilçemızde butunan ova ve mahalle yollarının yama ve bakımı gıbı İşlerın Fen İşterı Müdürlüğüyle
koordineli bir şeklide yerine getirilmesi.
1l-Halkın talebi ve istekleri doğrultusunda ara sokaktara banktar konularak komşuluk ilişkilerinin
gelişmesine katkıda sağtamak.
l2'Kaldırım iŞgalinde butunan esnafların uyarılması, uyarıtara uymayanlar hakkında ise işlem
yapılması.

13- İlçemizde bulunan hayır çeşmelerinin bakımtarının yapıtması.
l4-vatandaşların talep ve şikayetlerine itişkin işlemter yapmak.

1s-EVLENME lŞtERi ı 2O1,7 Yılı iÇerisinde belediyemiz ev|endirme memurluğunda 192 adet
evlendİrme evlendir me Yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitlerigerçekteştiritmiştir.

rüı-rün vE sosyAl iştER rvıüoünı.üĞü

2ot7 Yılında YaPılan etkİnlikler; 2ot7 Şehircilik şurasına katıtım,2017 yı!ı deve güreşi, liseli
öğrencilere kahvaltı, Avcılar derneği Atış programına katılım, kültür gezilerı, Düğün sünnet ve
Nİkah merasimlerine katılım, Hasta yaştı ve engeti ziyareti, Hastane ziyaretteri, Hasta servis aracıve Ambulans hizmetİ,23 nisan Çocuk Bayramı programına katı|ım, Vatandaştarta buluşma, Köy
hayırlarına katılım, Türkİye Be|edİyeler Bİrliğİne katıtım, Köy kahve ziyaretlerİ, Lokma ve Pİ|av
hayır|arına katı|ım, Ramazan ayl İftar saburlara katılım, Ramazan Şenlikterİ, Bayramlaşma
programlarına katılım, Kİ!İm ve Halı Kurs zlyaretleri, okul etkİntik|erine katıtım,ls Temmuz
Demokrasi etkİnliğİ,3O Ağustos Zafer Bayramı programına katılı[1,l. Hasat Festivali ve 13 eylü| Kınık
kurtuluş program ı, kız voleybot öğrenciterine forma dağıtım ı,Toki kuro çekimi,29 ekim cumhuriyet
Bayramı programı ve Resul Dindar konseri, Gönütlüter Ağaç dikimi, iş yeri açılışlarına katılım,
Gaziler günü Programı, AŞure Hoyırlorı,24 kasım öğretmenler günü programı ve şehitlerimiz adına
dökülen lokma hayırları

iıvıen ve şEHiRciıix rvıüoünı.üĞü

l,|2o'7 Yılı İÇerİsİnde Betedİyemİze ait poyracık Mahaltesı 1o,4,1o5.1o8 sanayi imarlıAdalarda İmar planı tadilatı, osmanİye Mahat|esİ Eğİtİm alanı t22 ada 143 parsetde İmar planıtadilatı yapılmıştır.

21,2ot7 Yılı İÇerİsİnde 45 Adet (Bedetsiz Yola Terk, ifraz, Tevhit) işlem dosyası incelenmiş
oluP, 3194 saYılı imar kanunu kapsamında işlemler sonuçtandırılmıştır.

3' 2ot7 Yılı İÇerisİnde YaPılan başvurutar değerlendiriter ek 77 adet imar Durumu Betgesidüzenlenmiştir.

4|,2ot7 Yı!ı İÇerİsİnde i|Çemİz genetinde, Betediyemizce 101 adet yapı Ruhsatı Belgesi, 43adet YaPı kullanma İzİn belgesİ 7 adet Yanan yıkılan yapıtar Formu düzen|enmiştir.

5,| 2ot7 yılı İçerisınde Numarataj Çalışmaları kapsamında Adres kayıt sıstemıne osmanıyeMahal|esı ı00,1o1,ve 102 sokak, Yeni Mahalte 200 sokak, Fatih Mahallesi 3oo ve 301 sokak isimlerieklenmiŞtİr, Mekansat Atanlar KaYıt Sistemine (Maks) Geçiş çalışmatart ve güncellemeleri devam



etmektedir. vatandaşların talepleri doğrultusunda 282 adet Numa rataj Belgesi Düzenlenerek
verilmiştir.

6,)6306 saYılı Afet Rİskİ Altındaki Atantarın Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında
çevre ve Şehircilık il MüdürIüğü tarafından rıskli yapı tespitı yapılan 7 adet bina belediyemızın
denetiminde yıkılmıştır.

7,|4708 saYılı kanun kaPsamında inşa edilen yapıların yapı denetim işlemterinin denetim
kontrol ve yazışmaları yapıtmıştır.

8.)Vatandaşlarımızdan geten şik6yet
sonuç!andırılmıştır.

rrıu işı-rnİ:

ve talepler yerinde yapılan inceleme ile

BelediYe Fen iŞlerİ Servİsİn|n 2Ot7 yılı süresince yapıtan faaliyet çalışmaları aşağıda
belirtilmiştir.

1, - İlÇemİz merkezİnde Yeni mah. , Poyracık ve yayakent mahalleterinde butunan ve
ÇİftÇİlerimİzİn kultandığı Yükteme - boşaltma rampatarının yıllık periyodik esastı onarımtarı
tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

2" ÇiftÇilerimizİn kullandığı Kınık merkez mahallelerinde , poyracık mahallesinde , Ceviztigaraj ve KüÇük Bölcek arasındaki bölgelerindeki tar|aların tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu
ile yolların yıllık periyodik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

3, - Beledıyemiz sınırları dahılinde tüm mahatteterde bulunan umumi wc onarımları
düzenli olarak tamamlanarak hizmetine sunutmuştur.

4, ' Poyracık , Mustaklar , Örttııti , ibrahİmağa mahalte|erİnde yenİ WC yapımtarı
tamam|anarak hizmete açılmıştır.

5' - AŞağı mahalle Petmez Pazarı ( Derviş Ağa ) cami restorasyonu tamam|anmış olup ,çevre düzenlemesine devam edilmektedir.

6' - PoYracık, Fatİh mahatlelerinde park inşaatlarımız devam etmektedir.

7' - Madencİler Parkındaki Beledİyemize ait " Sakız adası " Sosyal tesisine 80 m2 ilavehizmet alanı yapılmış hizmete açılmıştır.

8' - BelediYemİz öncülüğü ve katkıları ite ilçemizde baştatıtan Doğalgaz şebeke inşaatıkısmen tamamtanmış olup gaz kultanımına baştanılmıştır.

9' - Be|edİYemİz katkıları ite , ToKi alanında konut inşaatları tamamlanmış olup kuraçekilişleri yapılmıştır.

tl



10, - BeledİYemiz öncü|üğünde yapıtmakta olan "Devlet Hastanesi ,, inşaatı % 95seviyesinde tamamlanmıştır.

11' - "GenÇlik Merkezİ " alanında İmar p|anı çatışmatarı Belediyemizin katkıtarı itetamamlanmış olup, iha|e aşamasına gelinmiştir.

t2" " Delez YaŞam Vadİsi " Projesi % 80 seviyesinde tamamlanmış otup inşsaat devametmektedir.

13, - ilÇemİz Fatİh mahaltesinde Belediyemizin katkıtarı ile inşaası devam eden ,,Taş Camii
"İnŞaatı tamamtanmıŞ o|uP bahçesinde WC inşaatı tamamtanarak hizmete açılmıştır.

14.
edilmektedir.

MülkiYetİ BeledİYemize ait Tarihi hamam restorasyon çalışmalarına devam

ı5, - İlÇemİz Türkcedİt mahallesi 170 ada 5 parselde kayıtlı ve tescilli bina olan ,, Rum Evi ,,

nin kamulaştırma ça|ışması tamamlanmıştır.

16, - BelediYemize bağlı tüm mahalteterin Getenekset Hayır etkinllk alanlarında düzenteme
ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

17, - PoYracık mahaltesİnde ara sokaklarda 3.5oo m2 Beton parke taşı ile döşemeyapılmıştır.

18, - örtıııtı mahallesinde ara sokaktarda 1.5oo m2 Beton parke taşı ile döşeme yapılmıştır.

19' - Karadere mahal|esİnde 2.ooo m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi yapıtmıştır.

20" Çan mahallesİnde 1.0OO m2 Beton parke taşı ile yol düzentemesi

2,., ' İlÇe merkezİndekİ osmanİye , Yenİ , Fatİh ve Aşağı mahaltelerİnde 5.ooo m2 Betonparke taşı ile yol ve tratuvar düzentemesi yapılmıştır.

22' ' Yaürtm İzleme Daire BaŞkanlığı katkıtarı ve Be|ediyemi öncülüğünde , Dündartı ,Çıftıık ' Karatekeli , örtülü , Cümatı , Hanzahocalı , Kalemköy, çan ve Kocaömerli mahalleterinde10.000 m2 Beton parke taşı ile yot düzen|emesi yapılmıştır.

23' - Be|ediYemiz sıcak demİr atölyesinde 12 adet yeni bekleme durağı ve 900 adet oturmabankı ' 13 adet Kİlİm dokuma tezgahı ve 20 adet ambalaj atık kafesi ima|atı yapılmış olup ihtiyaçolan mahal|e ve bötgelere montajları yapıtmıştır.

24' - İıÇe genetinde ana caddelerinde tratuvar bordürlerinin boyanması yapılarakdüzenleme tamamlanmıştır.

25' - BeledİYemİz sınırlarında dahilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda o|an , yangınve doğal afetlerden hasar görmüŞ olan fakir vatandaştarımıza muhtelif inşaat malzemesi yardımları
, alınan Encümen kararı İle İdaremızce yapılmaktadır.



Değerli Meclis üye|eri : Yukarıda özetle 2ot7 yılında ya
bİlgiler verdİm.5393 sayıtı Belediye Yasasının 56 maddesi gereği 2ot7
ibra ed il mesin i bekl iyor saygı la rı mı su nuyoru m.04.04 .2ot8

pılan iş ve işlemler hakkında
Mali yılı Faaliyet raporunun

Meclis BaŞkan Vekili ;Ahmet AÇIKGÖZ2017 yılı Faaliyet Raporu okundu,
Bu Konuda Söz Almak İsteyen Varmı Diye Sordu
söz Almak ve İsteyen otmadığından olamaya Geçildiyapılan oylama sonucu 2017 yılı Başkanlık Faatıyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Dr.Sadık DoĞRuER

Be|ediye Başkanı

Meclis Üyesi
CoŞKLIN

Bel.Meclis Başkan V
Ahmet AÇIKGÖZ
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raRİHİ:04.04.20ı8 KARAR NO:36

Belediye Meclisi Beledİye ve Meclis Bışkını DRSADIK DoĞRUER Başkınlğında :

Üvekrden: ııi enuııı,ceııııerrIN YlLDlz, ı{ecmi DoĞRu, AHııET AçıKGÖZ,HASAN KoçLULAR ,MUSTAFA sEzGiN,
iB'RAHiıı AKTAş, slBEL KocAzEYBEK,ııluzAFFER coşKu , HAYRiYE KAYA ,irEHt ET Klzll ,AHı{ET YlLDlz
slNA]ü YlLııAz ,TuııcAY çALlşKAi| ,HALIL çAıüKAYA ln iştikahyla Toplındı.

Konu;Karır Özeti

l-Yapılan oylama sonucu 207 Yılı Faıtiyet Rıporu oy birliği ile Kıbul edildi.
2- Yaprlan oylsmı sonucu 2017 Yü Denetİm Raporu oy birliği ile KabuI edildi.
3-Yıpılın Gizli oylımı sonucu Encümen Üyetiğine Asil:Necmi Doğru-İbrahim Aktış Yedek Üye[ğe

Muzıifer Coşkun-Mustafa Sezgin seçildi.
+Yapılan oylıma sonucu

IHTISAS KOMISYONIiRIİ]İA
Bütçe ve kat l i hesap komisyonuna ;
A].i ERİ{AN

- Mustafa SEZGİN
Atınet YILDIZ ]-n oy birJ.iği iJ.e,

Tarife konisyonıJna ;

İbrahim Aı(TAŞ
Necni DoĞRu
Sinan YILIİAZ' in oy birJ.iği ile

İmar konisyonuna i
Ahmet AÇIKGÖZ
Cenalettin YILDIZ
HaJ.iJ. ÇANraYA' in oy birJ.iği ile,

Sağlık konisyonuna ;

Hasan KOÇLUI"AR
Sibel KOCAZEYBEK

3- Hayriye I(AYA J-n oy birJ.iği ile 1 yal nüddetJ.e seçilmelerine
karar verildi.

S-Yapılan oylama sonucu Sizinleyiz Yalnız DeğiJ-siniz Projesi oy
birliği ile kabuJ. edildi.

6-Yapı].an O!r].ama Sonucu İ].çeniz Yayaket tiaha].].esi 2496 parselde Çocuk
Eğin ve Rekreasyon alanı yapılaması oy birliği iJ.e kaiıul edildi.

T

a)
1
2
3

b)
1
2
3

c)
1
2
3

d)
1
2

Meclis ve Belediye
Dr. Sadık DoĞRI,ER

Ali ERMAN
Meclis Üyesi

Hasan

Mehmet KIZIL
Meclis Üyesi

*rfu.-
Cema
Meclis

M
Meclis

Sinan

KOCAZEYBEK
Mec[s Üyesi

Ahmet YILD|Z
Meclis Üyesi

Ahmet AÇIKGÖZ
Meclis Üyesi

Hayriye KAYA
Meclis Üyesi

İzinli

Tuncay ÇALIŞKAN
Meclis Üyesi
Bulunmadı

Necmi

H

R

Meclis Üyesi

IN

İzinli
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A KARAR

rınİrıİ:o+.o4.2018 KARAR NO:36

Belediye Meclisi Belediye ve Mecli§ Başkını DR.SAD|K DoĞRUER Bışk8nı|ğındı :

Üyelerden: Ali ERtUlAN,cEllrALETTlN YlLDlz, ]üecmi DoĞRu, AHİ|ET Aç|KGÖZ,HASAN KoçLuLAR ,MUSTAFA sEzGlN,
iBhAHiM AKTAş, siBEL KocAzEYBEK,ıt UZAFFER coşKuN, HAYR|YE KAYA ,iilEH ET Klzll ,AHilET YlLDlz
slNAN YıLijlAz,TuNcAY çAL|şKAN ,HALIL çANKAYA ın iştıkıhyla Toplındı.

Konu;Karar Özeti

l-YapıIan oylamı sonucu 207 Yıh Fııliyet Rıporu oy birliği ile Kıbul edi|dı.
2- Yap ın oylımı sonucu 2017 Yılr Denetim Rıporu oy birıiği ile Kabut edildi.
3-Yıpılan Gizli oylanıa sonucu Encümen Üyeüğine Asil:Necmi Doğru-İbrıhim Aktaş Yedek Üyefğe

Muzıffer Coşkun-Mustafı Sezgin seçildi.
4-Yıpılan Oylama Sonucu

iırıisas xorisyoırr,enrNı
Bütçe ve kat'i hesap komisyonuna ;

- A].i ERİ{AI{
- Mustafa SEZGİN
- Ahnet YILDIZ ın oy birJ.iği ile,
Tarife konisyonuna ;
tbrahin AI(TAŞ
Necni DoĞRu
Sinan YILil4AZ l in oy birJ.iği iJ-e

İnar konisyonuna ;

Atınet AÇIKGÖZ
Cena].ettin YILDIZ
llal.iJ. ÇANİ(AYA' in oy birliği ile,

Sağlık konisyonuna ;
Hasan KOÇLIIT,AR
Sibe]. KOCAZEYBEK

3- Hayriye I(AYA ]-n oy birliği iJ.e 1 yal nüddetle seçilmelerine
karar veri]-di.

S-Yapılan oylama sonucu Sizinleyiz Yalnız DeğiJ.siniz Projesi oy
birliği ile kabuJ. edildi.

6-Yapı].an O1ılana Sonucu İlçeniz Yayaket },iahallesi 2496 parselde Çocuk
Eğin ve Rekreasyon alanı yapılaması oy birliği ile kabul edildi.

is we Belediye

a)
1
2
3

b)
1
2
3

c)
1
2
3

d)
1
2

Dr. Sadık W
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BELEDiyn BAşKAışIıĞı
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

KONU z20l7 Yılı Faaliyet Raporu .

BAŞKANLIK MAKAMINA

03.04.2017

^\

Belediyemiz İmar ve Şehircitik Müdürlüğü 2017 yılı süresince yapılan faaliyet
çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

l.\20l7 yılı içerisinde Belediyemize ait Poyracık Mahallesi 1041105.108 sanayi
imarlı Adalarda imar planı tadilatı, Osmaniye Mahallesi Eğitim alanr l22 ada l43
parselde imar planı tadilatı yapılmıştır.

2). 201-7 yılı içerisinde 45 Adet (Bedelsiz Yola Terl«o İfraz, Tevhit) işlem dosyası
incelenmiş olup, 3194 sayılı imar kanunu kapsamrnda işlemler sonuçlandırılmıştır.

3.2017 yılı içerisinde yapılan başvurular değerlendirilerek 77 adet İmar Durumu
Belgesi düzenlenmiştir.

4). 201-7 Yıh İçerisinde itçemiz genelinde, Belediyemizce 101 adet Yapı Ruhsatı
Belgesi, 43 adet yapı kullanma ızin belgesi 7 adet Yanan Yılılan Yapılar Formu
düzenlenmiştir.

5.) 20|7 yılı içerisinde Numarataj Çalışmaları Kapsamında Adres Kayıt
Sistemine Osmaniye Mahallesi 100,101şe 102 sokal«, Yeni Mahalle 200 sokalç Fatih
Mahallesi 300 ve 301 sokak isimleri eklenmiştir. Mekinsal Alanlar Kayıt Sistemine
(Maks) Geçiş Çalışmaları ve güncellemeleri devam etmektedir.

Vatandaşlarrn talepleri doğrultusunda 282 adet Numa rataj Belgesi Düzenlenerek
verilmiştir.

6.)6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi haklundaki kanun
kapsamında Çevre ve Şehircilik İl VlilOllrlüğü tarafından riskli yapı tespiti yapılan 7
adet bina belediyemizin denetiminde yıl«rlmıştır.

7.)4708 sayılı kanun kapsamında inşa edilen yapıların yapı denetim işlemlerinin
denetim kontrol ve yazışmaları yapılmıştır.

8.)Vatandaşlarımızdan gelen şikiyet ve talepler yerinde yapılan inceleme ite
sonuçlandırrlmıştır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

/ /u /-l*tilIehm6t PAMUKÇU t

İmar ve Şehircitik Müd.V.
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BELEDiyr BAşKANI,ıĞı
Fen İşleri Müdürlüğü

KONU z20l7 yılı Faaliyet Raporu .

BAŞKANLIK MAKAMINA

04.04.2018

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünü n 20L7 yılı süresince yapılan faaliyet ÇalıŞmaları
aşağıda belirtilmiştir.

iN . PARK VE CADDE VE SOKAK DÜ

1. - İlçemiz merkezinde Yeni mah. , Poyracrk ve Yayakent mahallelerinde

bulunan ve çiftçilerimizin kullandığı yükleme - boşaltma rampalarının yıllık PeriYodik
esaslı onarımları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

2. _ çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde , PoYracık

mahallesinde , Cevizli garaj ve Küçük Bölcek arasrndaki bölgelerindeki tarlaların
tarrmsal üretim yollarında stabilize dolgu ile yolların yılhk PeriYodik bal«ım ve

düzenleme çalışmalarr yapılmıştır.
3. _ Beİediyemiz İınırları dahilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC

onarrmları düzenli olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuŞtur.
4. - poyracık , Mustaklar , Örtlllü , İbrahimağa mahallelerinde Yeni WC

yapımlarr tamamlanarak hizmete açrlmıştır.
5. _ Aşağı mahalle petm ez pızarı ( Deruiş Ağa ) cami restorasyonu tamamlanmrŞ

olup , çevre düzenlemesine devam edilmektedir.- 
6._ poyracık, Fatih mahallelerinde park inşaatlarımuz devam etmektedir.
z. _ Madenciler parlandaki Belediyemize ait " Sakrz adası " SosYal tesisine 80 m2

ilave hizmet alanı yapılmış hizmete açılmrştrr.
8. _ Belediyemiz öncülüğü ve katl«ıları ile ilçemizde başlatılan Doğa|gaz Şebeke

inşaatı l«rsmen tamamlanmrş olup gaz kullanımrna başlanılmıŞtrr.
9. _ Belediyemiz katlaları ile , TOKİ alanında konut inşaatlarr tamamlanmıŞ oluP

kura çekilişleri yapılmrştrr.
10. _ neıeoşemiz öncülüğünde yapılmakta olan "Devlet Hastanesi " inŞaatı o/o 95

seviyesinde tamamlanmıştrr.
11. _ ,,Gençlik Merkezi " alanında İmar planı çalışmaları Belediyemizin katkrları

ile tamamlanmrş olup , ihale aşamasrna gelinmiştir.
12. -,, Delez yaşam Vadisi " projesi '^ 80 seviyesinde tamamlanmrş oluP inşsaat

devam etmektedir.
13. _ İlçemiz Fatih mahallesinde Belediyemizin katlaları ile inşaası devam eden

,,Taş camii ''inşaatr tamamlanmrş olup bahçesinde wc İnşaatı tamamlanarak hizmete

açılmrştır.
|4. - Mülkiyeti Belediyemize ait Tarihi hamam restorasyon çalışmalarına devam

edilmektedir.
15. _ İlçemiz Türkcedit mahallesi 170 ada 5 parselde kayıtlı ve tescilli bina olan "

Rum Evi " nin kamulaştırma çalışmasr tamamlanmıştrr.
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16. - Belediyemıze bağh tüm mahallelerin Geleneksel Hayır etkinlik alanlarrnda
düzenleme ve onarrm çalışmaları yapılmrştrr.

17. - Poyracrk mahallesinde ara sokaklarda 3.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme
yapılmıştır.

18. - Örtllltl mahallesinde ara sokaklarda 1.500 m2 Beton parke taşı ile döşeme
yapılmıştır.

19. - Karadere mahallesinde 2.000 m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi
yapılmıştır.

20. - Çan mahallesinde 1.000 m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi
2l. - İlçe merkezindeki Osmaniye , Yeni , Fatih ve Aşağı mahallelerinde 6.000 m2

Beton parke taşı ile Yol ve tratuvar düzenlemesi yapılmıştır.
22. - Yatrrım İzleme Daire Başkanlığı katlıılarr ve Belediyemi öncülüğünde ,

Dündarlı, Çiftlfr, Karatekeü, Örtülü, Cümalr, Hanzahocalı , Kalemköy, Çanve
Kocaömerli mahallelerinde 10.000 m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi yapılmıştır.

23. - Belediyemiz sıcak demir atölyesinde 12 adet yeni bekleme durağı ve 900
adet oturma banlıı, 13 adet Kilim dokuma tezgahıve20 adet ambalaj atık kafesi imalatı
yapılmış olup ihtiyaç olan mahalle ve bölgelere montajları yapılmıştır.

24. - İlçe genelinde ana caddelerinde tratuvar bordürlerinin boyanmasr
yapılarak dtlzenleme tamamlanmrştrr.

25. - Belediyemiz sınırlarında dahilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda olan
, yangın ve doğal afetlerden hasar görmüş olan fakir vatandaşlarrmıza muhtelif inşaat
malzemesi yardrmları o alınan Encümen kararı ile idaremizce yapılmaktadır.

Gereğini bilgilerinize arz ederim .

T
Bel. Fen İşl. Müdürü


