Sayın Meclis Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri ;
5393 Sayılı Belediye kanunun 56. maddesi gereğince Belediyemizin 2018 yılına ait faaliyet
raporu, idaremizin ortaya koyduğu politika, hedef ve amaçları ile bütçedeki programlara, yıllık
çalışma programlarına, İlçemizin öncelikli hizmetlerine uygun olarak sorumluluğum altındaki
kaynakların etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanımını sağlamak, kayıp ve
menfi yönde kullanımını önlemek ve yapılacak harcamalarda azami disiplin ve tasarufu sağlamak
suretiyle Belediyemiz müdürlük ve birimleri tarafından ayrı ayrı hazırlanarak sunulmuştur.
Göreve geldiğimiz beş yıl içinde, geçmişte edindiğimiz tecrübelerle yeni bakış açıları, bugünü
değil yarını da düşünerek ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda başlattığımız, yürüttüğümüz ve
bitirdiğimiz önemli projeleri uygulamanın mutluluğu içerisindeyiz.
Belediyemizin 2018 mali yılı gider bütçesi 38.000,000,00.-TL olarak karara bağlanmış olup
yılsonu itibariyle 25.346.210,58.-TL olarak % 67 oranında gerçekleşmiştir. 2018 yılında personel
giderlerinin Bütçe Gelirleri Toplamına oranı % 23,56 olarak gerçekleşmiştir.
25.346.210,58-TL kesinleşmiş gider içerisinde 2018 Mali Yılı Personel Gideri 4.956.120,89-TL,
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 960.968,78-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.988.349,46.-TL Faiz
giderleri 171.039,58.-TL, Cari Transferler 64.509,06.-TL Sermaye giderleri 9.205.222,81.-TL olarak
gerçekleşmiştir. 2018 Yılına ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Mal Müdürlüğüne vadesi geçmiş prim
borcumuz bulunmamaktadır
Belediyemizin 2018 mali yılı gelir bütçesi 38.000.000,00.-TL olarak karara bağlanmış olup,
yılsonu itibari ile 21.032.618,38.-TL olarak % 56 oranında gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri
3.101.200,76.-TL tahsilat oranı ise % 70, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.327.233,15.-TL tahsilat
oranı ise % 65, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.670.489,60.-TL tahsilat oranı ise % 100,
Diğer Gelirler 9.347.194,87.-TL tahsilat oranı ise % 99, Sermaye Gelirleri 586.500,00.-TL tahsilat oranı
ise % 100 olarak gerçekleşmiş olup 2018 Mali Yılı toplam tahsilat oranı ise % 87 olarak
gerçekleşmiştir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tüm birimlerde tahakkuk ettirilen bütün
gelirlerin takip ve tahsil işlemleri yapılmaktadır. Bu amaçla emlak için bir ekip oluşturulmuştur. Emlak
vergisi ve Çevre temizlik vergilerinde vergi kaçağı en az seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Pazar yeri
geçici işgal yerleri ve mahallelerde bulunan işgaller kontrol edilmekte olup ödemelerini yapmayan
mükelleflerin ödeme yapmaları sağlanmaktadır. Belediye ye ait taşınmazların yıllık ihaleleri
yenilenmekte, böylece bir önceki yıldan varsa belediye alacağının tahsili yapılmaktadır.
Değerli Meclis Üyeleri, açıklamış olduğum ve ayrıntıları elinizde bulunan faaliyet raporlarında
yer alan bu hizmetleri sizlerle ve personelimizle beraber gerçekleştirdik. Belediyemizi daha da ileriye
taşımak hedefinde birleşen tüm çalışanlarımızın ellerinden gelen bütün gayreti göstereceklerine emin
olarak, desteklerini bizden esirgemeyen uyum içinde çalıştığımız meclis üyelerimize, tüm belediye
çalışanlarına ve bize çalışma gücü ve şevki veren Kuyucak halkına en içten dileklerimle teşekkür
ediyor, 2018 yılında Başkanlığımca yapılan hizmetlere ait Belediye Faaliyet raporunu takdirlerinize
sunuyorum.
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YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ:

Yetki Görev ve Sorumlulukları

Yetki
Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ve Kanunlar çerçevesinde hareket eder.

Görev ve Sorumluluklar

Belediye Meclisi ve Encümen işlerini yürütmek.
Genel Evrak işlerini yapmak
Birimin bütçesini yapmak ve uygulamak
İlan Servisi işlemlerini yapmak

HİZMETLER
Yazı İşleri Müdürlüğü

•Belediye Meclis günlerini hazırlayıp, meclis toplantısının yapılacağı gün ve gündem maddelerini
üyelere bildirmek.
•Meclis Kalemi görevini yerine getirmek, Meclis defter ve kayıtlarını tutak.
•Encümen gündemini hazırlayıp, Encümen kalemi görevini yerine getirmek.
•Encümen defter ve kayıtlarını tutmak.
•Gelen ve giden evrak kayıtlarını yapmak, ilgili birim, kurum ve kişilere göndermek.
•Belediye ve Başkanlık yazışmalarını yürütmek.
•Yazışma evraklarının güvenliğini sağlamak.
•Arşivleme çalışmalarını yapmak ve kontrol etmek.
•İlan Servisine gelen ilanları ilan servisine göndermek ve ilan zabıt varakası düzenlemesini sağlamak.

Birim Yönetimi
Yazı İşleri Müdürlüğü tarafsız, uyumlu ve verimli çalışmayı ilke edinmiştir. Gün içinde yapılacak işler
tespit edilerek, iş bölümü yaparak günlük kimin hangi işleri yapacakları belirlenir. Verilen görevler
ilgililer tarafından yapıldıktan sonra birim amirinin bilgi, görüş ve önerileri alınarak çalışma son haline
getirilir. Yazı İşleri Müdürlüğündeki yazışmalar birim Müdürü ile birlikte Yazı İşleri Büro elemanları
hazırlar, Gelen ve giden yazıların kayıt ve teslimini evrak kayıt işlemlerini de yapar.

İç Kontrol Sistemi
Meclis ve Encümen kararları yazıldıktan sonra karar özetleri ile karşılaştırılarak kontrolleri yapılır.
Encümen Kararlarının bir örneği ilgililerine ve gönderilir. Meclis Kararları süresi içerisinde
Kaymakamlık Makamının onayına gönderilir. Uygulama direktifleri hazırlanarak kararların takibi
yapılır. Gelen yazılar ve dilekçeler ile ilgili sonuçları takip eder. Birim çalışanları ile her sabah günlük iş
planı yapılır. Resmi kurumlara yazılan yazılar ve talepler onaya gitmeden önce kontrol edilir.

AMAÇ ve HEDEFLER

Birim Amaç ve Hedefleri

Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin amacına uygunluğu, yerine getirilen görevin eşitlik,
tarafsızlık, açıklık ilkeleri ile Kamu Hizmetinin hızlı etkili işleyişini sağlamak temel amaçtır.

Yazı İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde; Meclis, Encümen, Genel Evrak, Arşiv, Hukuk, Daire hizmet iş
ve işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütülmektedir. Belediyenin karar organları olan Belediye Meclisi ile
Belediye Encümen karar özetlerini, Belediyemize ait kurumlar arası ve daire içi yazışmaları bilgisayar
ortamında yapılmaktadır. Ayrıca Meclis ve Encümen toplantı gündemini belirleme, kararları
raporlama, evrak ve kayıt işlemleri, evrak arşiv hizmetleri, kurum adına dış yazışma işlemleri
gerçekleştirilir. Bu çalışma döneminde de genel evrak hizmetlerinin yürütümünün yanı sıra resmi ve
özel kuruluşlardan gelen istekler ile müdürlükler arası yazışmalar ve Başkanlık Makamının tüm
emirleri koordine edilerek meclis ve encümen çalışmaları titizlikle yapılmıştır.

Belediye Meclisi Çalışmaları

Belediye Meclisimiz Kanunların öngördüğü şekilde her ayın ilk haftası toplanmıştır. 2018 yılı içersinde
Belediye Meclisimiz 14 birleşim ve 21 oturum gerçekleştirmiş ve 64 adet karar alınmıştır.
Bu toplantılarda değişik konularda birçok karar alınmış ve yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Belediye
Meclisimizin toplantıları ile ilgili olarak gündemin düzenlenmesi, İlanı Toplantı Zabtı ve alınan
kararların usulüne uygun olarak asılması ve yasa gereği tasdiki gereken kararların yetkili makamlara
tasdik ettirilmesi ve gereği yapılmak üzere ilgili dairelere gönderilmiştir. Belediye Meclisimiz 5393
Sayılı Belediye Kanunun 19.maddesine dayanılarak hazırlanan Meclis Çalışma Yönetmeliği
Hükümlerine uyulmuştur
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Belediye Encümeni Çalışmaları

Encümenimizin 2018 yılı içersinde 107 Encümen toplantısı yapılmış olup, 658 adet değişik kararlar
alınmış ve karar konusu ve içeriği diğer birimleri ilgilendiriyor ise zaman kaybetmeden ilgili birimlere
gönderilmiştir.
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Evrak Kayıt İşlemleri

01.01.201 ve 31.12.2018 tarihleri arasında 2953 Gelen evrak, 2795 giden evrak ile 2637
dilekçe işlem görerek ilgili birimlere gönderilmiştir. Zimmetli evrak kayıt kabul defteri ile 869 adet
evrak kişi, Kurum ve Kuruluşlara teslim edilmiş, Daire içi zimmet defterine 3288 adet evrak
kaydedilerek İlgilisine göre birimlere teslim edilmiştir.
Belediyemiz daire içi birimlerinden toplam 735 adet adi posta 278 adet iadeli taahhütlü posta
işlemi gerçekleşmiştir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ
Belediyemiz (C) Grubu Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde C6
nüfus grubuna bağlı olarak; 145 Memur 73 Daimi İşçi kadrosu mevcut bulunmaktadır.
04.06.2014 tarihinde yapılan 2014/41 sayılı meclis kararı ile 72 memur kadrosu ve 57 daimi
işçi kadrosu ihdas edilmiştir.
Buna göre Belediyemizde 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde 20 adet memur görev yapmış
olup bir memurun vefatı, bir memurun emekliye ayrılması ve bir memurun göreve geri dönmesi
sonucu yıl sonu itibariyle 19 memur görev yapmıştır.
01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde 29 daimi işçi çalışmış olup, 3 işçi emekliye ayrılmış, yıl
sonu itibariyle 26 kişi faal olarak çalışmıştır.
Belediyemize ait Kuybel Ltd. Şti. de 2018 yılında 17 kişi çalışmıştır.
İş-Kur aracılığı ile Toplum Yararına Çalışma Programı çerçevesinde 160 işçi 9 ay süre ile
çalışmıştır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2018 (OCAK –ARALIK) FAALİYET RAPORU
Mali Hizmetler Bünyesinde ;
-Muhasebe Servisi
-Gelir Servisi
-Emlak Servisi
-Vezne
Birimleri yer almaktadır.

MALİ HİZMETLER BİRİMLERİNİN GÖREV ALANLARI
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, 2886 sayılı ve 4734 sayılı
İhale Kanunları, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü
Hakkında Kanun, Tahsilat Yönetmeliği her yıl çıkan Merkezi Yönetim Bütçe kanunları ile diğer ilgili
mevzuatın uygulanması.
-Belediye bütçesinin hazırlanması, uygulanması ödenek ve mali kontrolün yapılması.
-Belediye gelir ve giderleri ile ilgili Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, gerekli kayıtların tutulması,
dönem sonu işlemlerinin yapılması, hesapların uygunluğunun sağlanması, dönem başı işlemlerinin
yapılması.
-Giderlerin Hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin
alınması, saklanması ilgililerine verilmesi işlemlerinin yürütülmesi.
-Belediye bütçesine konulan gelirleri takip ve tahsil edilmesi.
-Belediye Gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaları kanunlarına uygun olarak yapılmasının
sağlanması.
-Bütçe Kesin Hesabının çıkartılması.
-Yönetim Dönemi Hesabının Sayıştay’a verilmesi.
-Belediye adına Bankalar nezdinde açılan hesapların izlenmesi ve uygunluğunun sağlanması.
-Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevlerin yapılmasıdır.
5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. 34. ve 38.maddesine göre yılı içinde kullanılamayacağı
anlaşılan ödeneklerden alınarak ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine eklemeyle aktarma yapılır
ve yıl sonunda kullanılmayan ödenekler encümen kararı ile iptal edilir.

-Belediye personelinin maaş, ikramiye, sosyal haklarına ilişkin bordroların muhasebeleştirilmesi ve
ödemelerin zamanında yapılması için gerekli işlemlerin yapılması.
-Müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eşit, günün teknolojik şartlarına kullanarak mümkün
olduğunca hızlı iş akışına sağlamak. Mali konularda kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuatla görevleri
yapmaktadır.
-Diğer tüm Müdürlüklerin nakit durumunu da gözetmek suretiyle ödeneklerinin kullanımı.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre Belediye Meclisimiz tarafından seçilen
Denetim Komisyonu Gelir-Gider ve bunlarla ilişkin hesap kayıt ve işlemlerini denetlemek için
Müdürlüğümüz bünyesinde denetim süresi içinde istenen belge ve raporları zamanında ve eksiksiz
olarak yerine getirmektedir. Ayrıca aynı kanunun 68.maddesi uyarınca Sayıştay tarafından yapılacak
harcama sonrası dış denetim sürecinde Hesap verme sorumluluğu, Malik Faaliyet ve Raporları istenen
belgeleri eksiksiz olarak Müdürlüğümüz tarafından sunulur. Sayıştay denetim raporları ve bunlara
verilen cevapları istenen süre içerisinde hesap verilir.
AMAÇ ve HEDEFLER:
Gerek Merkezi Yönetim Bütçe kanunu ve gerekse Belediyemiz Bütçesi ile hedeflenen gelirleri
tahsilatı ile harcamaların 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol kanununda yer aldığı gibi;
-Personele olan ödemeler
-Kamu İdarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, prim, fon, paylar
-Tarifeye bağlı ödemeler
-İlama bağlı borçlar
-Ödenmemesi durumunda gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemeler
-Ödenmesi Talep edilen emanetteki tutarları izleyen sıralamaya dikkat ederek faaliyetlerimizi
sürdürmek.
5018 Sayılı kanunun 53.maddesine göre Belediyemizin Mali tabloları aylık mizan gelir ve gider
bilgilerini Muhasebat Genel Müdürlüğü kamu hesapları bilgi sistemine (KBS) süresinde gönderilmesine
özen gösterilmektedir. Mali Hizmetler Müdürü, Encümen ve ihale komisyonu daimi üyeliğini
yürütmektedir.
Gelir Servisi; 2018 yılı toplam gelirimiz 21.032.618,38.-TL dır. Vergi Gelirleri 3.101.200,76.-TL
tahsilat oranı ise % 70, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.327.233,15.-TL tahsilat oranı ise % 65, Alınan
Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.670.489,60.-TL tahsilat Oranı ise % 100, Diğer Gelirler
9.347.194,87.-TL Tahsilat Oranı ise % 99, Sermaye Gelirleri 586.500,00.-TL tahsilat oranı ise % 100
olarak gerçekleşmiş olup 2018 mali Yılı toplam tahsilat oranı ise % 87 olarak gerçekleşmiştir.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tüm birimlerde tahakkuk ettirilen bütün gelirlerin
takip ve tahsil işlemleri yapılmaktadır. Bu amaçla emlak için bir ekip oluşturulmuştur. Emlak vergisi ve
Çevre temizlik vergilerinde vergi kaçağı en az seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Pazar yeri geçici işgal
yerleri ve mahallelerde bulunan işgaller kontrol edilmekte olup ödemelerine yapmayan mükelleflerin
ödeme yapmaları sağlanmaktadır. Belediye ye ait taşınmazların yıllık ihaleleri yenilerek böylece, bir
önceki yıldan varsa belediye alacağının tahsili yapılarak ihale yenilenmektedir. Zamanında ödenmeyen
alacaklar Belediye Avukatı ile ortak çalışma ile icra işlemi yürütülmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü olarak diğer müdürlüklere Bütçe hazırlık çalışmalarına yürütmek
suretiyle Belediye kaynaklarını İlçemizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bütçe Başkanlığının
görüşüne sunulmuştur. Stratejik plan hedefleri ve 2018 yılı bütçesi dikkate alınarak 2018 yılı
performans programı müdürlüklerle koordinasyonlu çalışma sonucunda hazırlanarak belediye
meclisinin onayına sunulmuştur. Yine; Üst yönetici Mali Hizmetler Müdürü, Avukat ve Birim çalışanların
çabaları ile Belediye alacakları sıkı bir şekilde takip edilerek, gelir tahakkuk müzekkereleri, ödeme meri
belgeleri, hapsen tazyik işlemleri uygulanarak, alacakları gelire dönüşmesi sağlanmıştır.
Hak-Ediş ödemeleri Bizzat şahsın kendisine veya banka hesapları aracığıyla ile hesaptan hesaba
gönderme emirleri talimatları ile tedarikçilere ödemeleri yapılmıştır.
2018 Mali Yılı Personel Gideri 4.956.120,89.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 960.698,78.- TL,
Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.988.349,46.-TL, Faiz giderleri, 171.039,58. TL Cari Transferler
64.509,06.TL Sermaye giderleri 9.205.222,81.-TL olarak Toplam 25.346.210,58.-TL olarak
gerçekleşmiştir. 2018 Yılına ait Sosyal Güvenlik Kurumlarına ve Mal Müdürlüğüne güncel borcumuz
bulunmamaktadır.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HEDEFLER FAALİYETLER VE PERFORMANS
GÖSTERGELERİ
MALİ YAPI:
-Ulusal fonlardan en etkin yararlanabilmek için projelerin üretilmesi
-Belediyeye gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve arttırılması
-Sponsorluklar sağlanarak hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve arttırılması
-Belediyenin gayrimenkul gelirlerinin artırılması
-Belediyeye devredilen arazilerin planlanıp hızla gelire dönüştürülmesi

HEDEF:
Son dönemlerde yapılan yerel yönetim reformlarını eğitimler ile bütünleştirilerek kurumsal
kapasiteyi arttırmak.
Belediye çalışanlarının mevzuata uyumunu ve bölgemiz belediyeleri içerisinde en ileri noktaya
ulaştırmak.
Belediyeye gelir getirecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve arttırılması için 2018 yılında
gelirlerin azami seviyede denetlenmesi için çalışan ekip sayısının 2019 yılında çoğaltılması.
KALİTE GELİŞTİRME
Hizmet ve kalitenin geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması Kurum kimliği ve Kültürünün
yaygınlaştırılması
2018 yılında performans esaslı Gider Bütçesi amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenlemiş %
64 oranında gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Performans esaslı Gelir bütçesi yönetim sürecinin iyileştirilmesiyle gelir bütçesi %
55 oranında gerçekleştirilmiştir.
2018 yılında tahsilatın tahakkuk oranının arttırılması ile % 87 oranında gerçekleşmiştir.
2018 yılında piyasa araştırması yapılan firmaların sayısı çoğaltılmış daha kaliteli ve ucuza mal
alımı sağlanmıştır.
KURUM DIŞI İLETİŞİM (HALKLA İLİŞKİLER )
-2018 yılında Mali Hizmetler Müdürlüğünce açılan ihalelerin tamamı Kaymakamlık İlan
Panosunda, Belediye İlan tahtasında ve ihalenin yapıldığı muhtarlıkta askıya çıkarılmak suretiyle ilan
edilmiştir.
-Yapılan tüm ihaleler belediye hoparlöründen ilan edilmiştir.

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMININ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMINA ORANINI GÖSTERİR
CETVEL

Yılı:2018
BÜTÇENİN
PERSONEL
HARCAMA
KALEMİ
TOPLAMI
4.956.120,89

BİR ÖCEKİ YIL
BÜTÇE GELİRLERİ
TOPLAMI

2018 YENİDEN
DEĞERLEME
KATSAYISI (%)

YENİDEN
DEĞERLEME
SONUCU OLUŞAN
GELİR

19.529.345,74

23,73

4.634.313,74

TOPLAM GELİR
ORAN(%)
MATRAHI

24.163.659,48

20,51

31.12.2018 İTİBARİYLE GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT BORÇLARIMIZ (TL.)

BORÇ

ÖDENEN

KALAN

BÜTÇE EMANETLERİ
(Şirketler,Esnaflara Olan Borç Hesapları )

23.924.461,73

19.372.296,74

4.552.164,99

İLLER BANKASI 255649 NOLU
YENİLENEBİLİR ENERJİ YAPIM KREDİSİ
(GES-1/GES-2 SANTRAL)

4.978.000,00

183.313,90

4.794.686,10

İLLER BANKASI 246657 NOLU YAPI
TEMİNATLI İKRAZ KREDİSİ (P.YERİ VE
ÇEV. DÜZ.)

8.729.019,54

1.892.070,54

6.836.949,00

EMEKLİ SANDIĞI

448.088,27

51.287,10

396.801,17

SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ

329.990,40

109.996,80

219.993,60

KALKINMA AJANSLARI BORÇLARI

170.261,32

5.238,75

165.022,57

T.K.V. KORUMA KATKI PAYI

17.641,68

5.238,76

12.402,92

BELEDİYELER BİRLİĞİ

11.156,40

2.930,76

8.225,64

392.191,79

17.523,49

374.668,30

39.000.811,13

21.639.896,84

17.360.914,29

MAL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TOPLAM (TL.)

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
(01.01.2018 - 31.12.2018)
Kurum Kodu :

46.09.16

Kurum Adı :

KUYUCAK BELEDİYESİ

(TL)

KOD
AÇIKLAMA
I

II

2016

2017

2018

III IV

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
46 09 16 05 MÜDÜRLÜĞÜ

4.879.471,37

6.369.285,77

5.823.627,52

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
46 09 16 06 MÜDÜRLÜĞÜ

593.418,35

907.331,99

1.010.780,22

46 09 16 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

108.793,86

124.889,92

158.508,82

46 09 16 31 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

17.235.996,10

11.118.254,78

17.407.782,36

181.869,94

263.622,90

895.062,57

19.539,39

23.251,70

50.449,09

23.019.089,01

18.806.637,06

25.346.210,58

46 09 16 32 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
46 09 16 43 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM

FEN İŞLERİ HİZMETLERİ
2018 YILI FAALİYETLERİ
RUHSATLAR VE İMAR DURUMU
İlçemizde 2018 yılında 123 adet imar durumu verilmiştir. Verilen imar durumlarından
Belediyemizce 50.041,00 TL harç tahsili edilmiştir.
İlçemizde 2018 yılında 80 adet inşaat ruhsatı ve 100 adet İskân ruhsatı verilmiştir. Verilen
ruhsatlardan Belediyemizce 845.243,00 TL harç tahsili edilmiştir
İlçemizde 2018 yılında 58 adet imar uygulaması yapılmıştır. Yapılan uygulamalar için
Belediyemizce 174.502,00 TL harç tahsili edilmiştir.
YAPILAN İHALELER
2018/559461 İKN nolu 1.220.592,00 TL Akaryakıt alımı ihalesi
2018/227817 İKN nolu 786.814,56 TL Beton Parke alımı ihalesi
2018/205634 İKN nolu 539.496,00 TL Beton Parke alımı ihalesi
2018/59281 İKN nolu 419.844,00 TL Beton Parke alımı ihalesi
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ ÖNEMLİ YATIRIMLAR, TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN İŞLER:

KUYUCAK MERKEZ:
KARGILI DERE PEYZAJ VE REKREASYON ALANI ÇALIŞMALARI:
İlçemiz merkezinde bulunan Kargılı dere peyzaj ve rekreasyon alanı çalışmaları karayolu
kenarından başlatılmıştır. 48 hektar alanda yapılacak olan Kargılı dere peyzaj ve rekreasyon
projesinde 8 adet küçük büfe 4 adet kafeterya , 20 adet Pergola, 10 adet Kameriye, 7 adet çocuk oyun
grubu bulunmaktadır. Yapılacak olan Kargılı dere peyzaj ve rekreasyon projesi 5.200,000,00 TL keşif
bedel ile Belediyemiz imkanları ile yapımı sürmektedir.

Kargılıdere 4.etap çalışmaları devam etmektedir.

İlçe Merkezimizdeki Atatürk Tak’ı yenileme çalışmaları yapıldı.

Kültür Evi Restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Uğur Mumcu Parkı düzenleme çalışmaları yapıldı.

İlçemiz Dörtyol mevkiinde çiçek dikimi çalışmaları yapılarak alanın yeşillenip renklendirilmesi sağlandı.

İlçemizdeki halı saha alanı yenilendi.

İlçemizde kanal yolu boyunca taş döşeme çalışması yapıldı.

ŞEHİR STADYUMU SPOR KOMPLEKSİ:
İlçemiz şehir stadyumunun bulunduğu alanda halı saha, voleybol ve basket sahası, tenis
kortu, gibi halkımızın güzel vakit geçirebileceği kompleks yapılmıştır.

KUYUCAK BELEDİYESİ GENÇLİK MERKEZİ:
İlçemiz merkezinde bulunan futbol sahasına yapılacak olan Gençlik Merkezi proje çalışmaları
tamamlandı. İnşaat yapım ihalesi 26/01/2016 tarihinde yapıldı. Yapılan ihale bedeli KDV dahil
1.911,60 TL ‘ dir. Gençlik merkezi projemiz ile gençlerimizin, halkımızın ve öğrencilerimizin daha güzel
ve daha keyifli vakit geçirmeleri amaçlanmaktadır.

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
İlçemiz merkezinde bulunan futbol sahası kenarına yarı olimpik yüzme havuzu yapıldı. Halkımızın
kullanımına açıldı. Yüzme havuzu 15,00 m X 25,00 m ebadında derinliği 1,40 m dir. 3,00 X 4,00
ebadında derinliği 0,50 m olan çocuk havuzu bulunmaktadır.

TOKİ ÇALIŞMALARI
İlçemiz Mustafa Paşa Mahallesinde Toki çalışmaları tamamlanmıştır. Ahşap ve taş
kaplamalara ağırlık verilen projede farklı metrekarelerde 2+1 ve 3+1 planda 177 adet konut yer
almaktadır.19/12/2016 tarihinde inşaat yapım ihalesi yapılmıştır. İnşaatı tamamlanmış olup 19 Ekim
2018 tarihinde hak sahiplerine anahtar teslimi yapılmıştır.

Çarşı Camiisi’ne tente konuldu.

Dörtyol kahvehanelerin önüne parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Halkbankası sokağında parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Hastane sokağında parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Fatih Mahallesi Sanayi sitesinde yağmur su büzü döşendi, araç indirme rampası yapıldı.

Sanayi sitesi içerisinde taş döşemesi yapıldı.

Sanayi karayolu kenarına menfez yapıldı.

İlçemiz Sanayi Caddesi kaldırımı parke taşı ile döşendi.

İlçemiz stadyum alt yoluna kaldırım yapılarak parke taşı döşendi.

Koyun pazarı yolu taş döşendi.1200m2

Atatürk Ortaokulu çatısı tamiratı yapıldı.

Kurtuluş Mahallesi Zeytin Sokakta parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kuyucak İlçe Müdürlüğü bahçesinin çevre düzenlemesi yapıldı.

Merkez Beşeylül Mahallesi kanal altı yoluna parke taşı döşendi.

Beşeylül Mahallesi çocuk parkına oyun grubu konuldu.

Aydınoğlu Parkı düzenlemesi yapıldı.

Aydınoğlu Mahallesi kanal yolu üstüne perde beton yapıldı.

Ertuğrul Gazi Ortaokulu arka sokağı yolu parke taşı ile kaplandı.

Kurtuluş Mahallesi hayvan damları yolu parke taşı ile kaplandı.

Mustafa Bayraktar dam yoluna parke taşı döşendi.

Kurtuluş Mahallesi İsmail Akyokuşoğlu evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Sanayi Sokağına parke taşı kaplama çalışması ve yük indirme bindirme rampası yapıldı.

Kuyucak Birlik yeni durak yeri yapıldı.

Kuyucak dört yol ışıklı girişteki kavşağa tabela eklendi.

BETON PARKE TAŞI İŞLERİ
Belediyemiz İlçe merkezi ile beraber tüm Mahallemizde
( Aksaz, Azizabat , Belenova, , Beşeylül ( Sinekler ), Bucak, Çamdibi, Çobanisa, Gencelli, Gencellidere,
İğdecik, Karapınar, Kayran, Musakolu, Ovacık, Ören, Pamucak, Sarıcaova, Taşoluk, Yaylalı, Yeşildere,
Yöre, Yukarı Yakacık, Başaran, Horsunlu, Kurtuluş (Bilara), Pamukören, Yamalak ) toplam 85.000 m2
beton parke taşı döşeme işi yapılmışır. Mahallelerimizde 15.000 m2 beton parke taşı tamiratı
yapılmıştır.
Toplam 100.000 m² Beton parke taşı döşeme yapılmıştır.

KAYRAN:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.

Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
Düğün yerleri temizlikleri belediyemiz personelince yapılmaktadır.
5000m2 taş döşeme çalışması yapılmıştır.
Sakköy mahallesi Cami tuvaleti yenilenerek fayans yapılmıştır.
Yaz dönemi içerisinde sinekle mücadele yapıldı.
Kayran Çevre yolu bağlantısı yol düzenleme ve genişletme çalışması yapılarak, taş
döşenmesine başlanmıştır.

Kayran mezarlık üstü yol genişletilerek, taş döşemesi yapılmıştır.

Mezar içerisinde taş toplama yapılıp içerisine yol açılmıştır.

Mezarlık çevre düzenlemesi yapıldı.
Kayrandan Karadağ’a giden yolda genişletme çabası yapıldı.
Kayran Sağlık Ocağı tamiratı yapıldı.

Kayran’daki bozulan yolların taş döşemeleri yenilendi.

Kayran Mahallemizdeki kahvehanenin tadilatı yapılarak hizmete sunuldu.

Kayran Mahallemizde su deposu yanındaki yol parke taşı ile kaplandı.

Kayran Çayında boru yenileme çalışması yapıldı.

Kayran Mahallemizde yol kenarına duvar örüldü.

YAYLALI:
Yaylalı Mahallemizdeki rampalı yola parke taşı döşendi.

2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
Düğün yerleri temizlikleri belediyemiz personelince yapılmaktadır.
Kavacık camiine tuvalet yapıldı.

Kavacık Mahallemizde cemiyet alanı yapıldı.

Selahattin Candan’ın evi tadilat yapılarak eve 2 oda 1 salon banyo ilave edildi.

Kavacık cami Çevre (tel örgü) düzenlemesi yapıldı.

İzzet Akyol yol genişletme çalışması yapıldı.

Düğün alanı içerisine 40 metre drenaj yapıldı.
Kavacık ve yaylalı içerisinde toplam 5000m2 taş döşeme yapıldı.

Yaylalı yolu asfalt yama (rotmiks) çalışması yapıldı.

Yaylalı Mahallemizde İsmail Demir’in evi yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Yaylalı ( Kavacık) Mahallemizdeki camiinin tadilatı yapıldı.

ÖREN:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
4000m2 taş döşemesi yapıldı.

Ören mahallemizde Ali Gülsever’in evinin tadilatı yapıldı.

BELENOVA:
Belenova Mahallemizde mezarlık temizleme çalışmaları yapıldı.

Belenova yol genişletme çalışmaları yapıldı.

2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.

Belenova Mahallemizde evlerin kenarı taş duvar ile örüldü.

Mezarlık badana işleri yapıldı.

Düğün alanı içerisine 2 adet tuvalet ve çukuru yapıldı.

Belenova Kır Lokantası
Belenova Mevkii’nde 9.54 Hektar ve 1200 Rakımlı,çamlıktan oluşan ve yanında gölet bulunan alan kış
aylarında da çok rahat bir şekilde hizmet verilebilecek Kır Lokantası Hizmet Tesisi haline
getirilecek.Mesire Alanı Kır Lokantası içerisinde aynı zamanda; çocuk oyun alanı,otopark,yaya
yürüyüş yolu,koşu yolları,spor alanları ve köylü ürünlerinin (sebze,meyve,kuru bakliyat) satış alanları
da yer alacak.

Belenova Mahallemizde sel felaketinden sonra bozulan yollarda parke taşı kaplama çalışmaları
yapıldı.

Sorguncuk düğün alanına harfiyat çekildi.

Sorguncuk düğün alanı çevre düzenlemesi ve parke taşı döşemesi yapıldı.

Sorguncuk mahallesinde yol açma ve genişletme çalışmaları yapıldı.

9000m2 taş döşeme çalışması yapıldı.

1 adet yemek pişirme alanı yapımı devam etmektedir.

Belenova cemiyet alanına parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

OVACIK:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
Eski köy konağı yıkılarak yerine parke taşı döşendi.
Yeni düğün alanı içerisine 1 adet yemek pişirme yeri ilave edildi.

Düğün alanı yanına 1 adet çocuk oyun grubu yerleştirilerek, alan çevresi tel örgü ile kapatıldı.

Ovacık - Sarıcaova tahliye yol bağlantı çalışması yapıldı.
Ovacık - Sarıcaova tahliye yoluna 1000’lik tahliye gider borusu konuldu.
Şehir içi asfalt (rotmiks) yama çalışması yapıldı.
6500m2 taş döşeme çalışması yapıldı.

Ovacık Mahallemizde yol düşürme çalışması yapılarak yol düzeltildi.

YUKARI YAKACIK:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.

Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.

40 m2 taş duvar örülerek yol genişletme çalışması yapıldı (Onbaşı Mehmet Dede)

Yukarı yakacık aşağı mahallede yol açma ve genişletme çalışması yapıldı.
Yukarı Yakacık Mahallemizde 3000m2 taş döşeme çalışması yapıldı.

Yukarı Yakacık Mahallemize çöp konteynırı konuldu.

Yukarı Yakacık mahallemize 2500 m2 taş döşendi.

Yukarı Yakacık Cemiyet alanı genişletme çalışmaları ve yemek pişirme alanı, tuvalet ilavesi yapılarak
sıvandı.

Yukarı Yakacık Mahallemizde Kur’ an kursu binası tadilatı yapıldı.

Yukarı Yakacık Mahallemizde Halil Algün evi yoluna parke taşı döşendi.

SARICAOVA:
Sarıcaova Mahallemizde mezarlık temizliği ve düzenlemesi yapıldı.

Sarıcaova Mahallemizde genel sokak temizliği yapıldı.

YEŞİLDERE:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.

Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.

Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
Çay köprülerine korkuluk yapıldı.

6500 m2 taş döşeme çalışması yapıldı.

Yeşildere Mahallemizde cemiyet alanına istinat duvarı örüldü.

Yeşildere Mahallemizde cemiyet alanı genişletme ve düzenlemesi yapıldı.

Yeşildere içerisinde yol açma ve genişletme çalışması ayrıca 5 adet büz yatırılarak ev önü geçitler
sağlandı.
Doğal afet sonucu meydana gelen giderlerin tıkanıklığı açıldı.
Yeşildere Mahallemizde drenaj çalışması yapıldı.

Yeşildere Mahallemize köprü yapıldı.

Yeşildere Mahallemizde Necip Koç evi üst yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Yeşildere Mahallemizdeki okul yolu kenarına taş duvar örülerek yol parke taşı ile kaplandı.

Sabri Gülpınar evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Yakup Bilgen -Ergün Yazgan- Nihat Yazgan yolu parke taşı ile kaplandı.

MUSAKOLU:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Musakolu meydanının yan tarafına 60 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğinde duvar
yapıldı.

Musakolu eski okul binası tadilattan geçirilerek Kuran Kursu ve lojman yapıldı.
Musakolu Meydan temizliği yapıldı.
4000m2 taş döşemesi yapıldı.

Musakolu kurtderesinde meydana gelen Afat nedeniyle dolan yol ve çay içi açma çalışmaları yapıldı.

1 adet sondaj çakılarak Belediyeye ait arazilere kadar borular döşendi.(1,5 km)
Belediyemize ait arazilerde teraslama çalışmaları yapıldı.

TAŞOLUK:
2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.

Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Düğün alanının çevre düzenlemesi ve halı saha yapıldı.

Düğün alanı içerisinde 5 basamaklı tribün yapılarak alan içi taş döşeme yapıldı.

Düğün alanı üzerine 1 adet çocuk parkı kuruldu.

7000m2 parke taşı döşeme çalışması yapıldı.

Düğün yeri içerisine 2 adet tuvalet yapıldı.

GENCELLİ:

Gencelli mahallemizde beton parke taşı döşemesi yapıldı.
Gencelli Mahallemizde toprak olan sokaklarda beton parke taşı kaplaması yapıldı. Yapılan
kaplamalar sonrası sokaklar yeni görünümüyle halkımızın hizmetine sunuldu.

Gencelli mahallemizde Kurudere mevkinde DSİ dozerle dere yatağı düzeltmesi yapıldı.

Kurtlar mahallesi sokak parke taş döşendi.
Damlar mahallesi parke taşı döşendi.

Melengeç mahallesi parke taş döşendi.
Gencelli ova ve bahçe yolları dozerle açıldı malzeme çekildi.
Gencelli yol kenarında saha alanı dozerle açıldı.
Tekstil işçileri için yolcu bekleme durağı konuldu.
Karayolu kenarı ve kahve önü Mehmet avcı dükkanı önü parke taş döşendi.
Meryem Gökbayrak teyzenin çöp evi temizlendi.
Gencelli Mahallemizde Ali Tuna’ nın evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Gencelli Mahallemizde genel sokak temizlikleri yapıldı.

Gencelli mahallemizdeki Gencelli Ortaokulu’nun çevre temizliği yapıldı.

Gencelli Mahallemizde Nedim Yıldırım evi sokağı parke taşı ile kaplandı.

Gencelli Mahallemizde Mustafa Yaren sokağı parke taşı ile kaplandı.

Gencelli Mahallemizde petrol batısı Mustafa Baycanlı sokağına parke taşı kaplandı.

Gencelli Mahallemiz Mustafa Yaren evi sokağına parke taşı kaplandı.

Gencelli mahallemizde kara yolu altı ve üstüne parke taşı kaplama çalışmaları yapıldı.

GENCELLİDERE:
Ana yoldan Çocuk Parkına çıkan yol parke taşı döşendi.
Cami boyanması için boya malzemeleri verildi.
Mezarlıklar ve sokaklar genel temizlik yapılarak ot ilacı atıldı.
Çocuk oyun grubu kuruldu.
Yukarı Gencellidere mezarlık tuvaleti yapıldı.
Gencellidere Mahallemizde parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Gencellidere Mahallemizde yol altına parke taşı kaplama çalışması yapıldı. Nedim Yıldırım Sokağı.

Gencellidere doğusu yan yol ve eski döşeme yol kenarlarına parke taşı döşendi.

Gencellidere cami üstü yan yol 1-2-3 yollara parke taşı kaplandı.

Gencellidere Mahallemizde Aydın Durmaz evi yoluna parke taşı döşendi.

Gencellidere mahallemizde yol genişletme çalışması yapılarak genişletilen yol parke taşı ile kaplandı.

Gencellidere Mahallemizde Mehmet Özer evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Yukarı Gencellidere Mahallemiz camiönü parke taşı ile kaplandı.

,
Yukarı Gencellidere dağ fidanları yolu parke taşı ile kaplandı.

Yukarı Gencellidere orman yolu parke taşı ile kaplandı.

Gencellidere ıslah çalışmaları yapıldı.

Yukarı Gencellidere İsmet Amcanın evi yolu parke taşı ile kaplandı.




Gencellidere düğün Alanı Kamulaştırılması devam etmekte olup 4 hissesi alınmış 1
hissesi kalmıştır. Hisse başı 8 Bin TL bedelle kamulaştırılmaktadır.
Toplam alan 1810 m² alana sahiptir.

AKSAZ:
Aksaz Mahallemiz Okul bahçesine çocuk oyun parkı kondu.

Kahveye meydana giden yolda yağmur sularının tahliyesi için Drenaj boruları döşendi.

Düğün yeri ile Mustafa Limon evi arası taş duvar örüldü. Çatı ile örtüldü.

Dere içi düzeltilmesi ve temizliği yapıldı.

Okul bahçe kapısı takıldı. Tuvaletlerin kapıları plastik kapı ile değiştirildi.Okul bahçesi istinat
duvarı örüldü.Okul bahçesi parke taşı ile kaplandı.

Aksaz kahve ve düğün yeri boyandı.
Dündar Azılı’nın evinde tadilat yapıldı.

Fatma Yayger’ in evi yapıldı.

Ayşe Uysal ev yapımına yardım edildi.

Aksaz Mahallemizde mezarlıklar temizlendi.

BUCAK:
Bucak mahallemizde Okul binası boyanarak tuvaletler yenilendi.

Killik mahallesi ve Çiğdem tepe sokakları parke taşı döşendi.

Rıza Önder mahallesi sokakları 2 adet yol parke taşı döşendi.

Hüseyin Özçelik’ in sokağı parke taşı döşendi.

Mezarlık temizlikleri yapıldı.

Cami yanı Kur’an kursu yolu parke taşı döşendi.

Çobanlar için dağda su göletleri kepçe ile açıldı.
Cami boyanması için boya ve malzeme verildi.
Mahalle temizlikleri yapıldı.

Hüseyin Uçar evi yoluna parke taşı kaplandı.

Bucak Mahallesi Garagöl Mevkii’ ye parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Bucak Mezarlık badanası yapıldı.

Fatma Akar Tuvaleti yapıldı.

AZİZABAT:
Azizabat Mahallemizde Fuat Pehlivanlar’ın evi önündeki yol parke taşı ile kaplandı.

Azizabat Mahallemizde bozuk olan yolların tadilatı yapıldı.

Azizabat Mahallemizin genel sokak temizliği yapıldı.

KARAPINAR:
İlçemiz Karapınar mahallemizdeki düğün alanında ve okul bahçesinde düzenlemeler yapıldı.

İlçemiz Karapınar mahallemize çocuk oyun grubu konuldu.
İlçemiz Karapınar mahallemize 4500m2 parke taş döşemesi yapıldı.

ÇAMDİBİ:
Çamdibi Mahallemiz Mustafa Savaş sokağa boru döşendi ve parke taşı ile kaplandı.

Süleyman İnceoğlu – Mehmet Yıldırım evi önündeki yol parke taşı ile kaplandı.

Çamdibi Mahallemizde mezarlıktaki otlar biçilerek temizlik yapıldı.

Çamdibi- Karapınar Mahalleleri arasındaki yola mıcır dökülerek düzeltildi.
Çamdibi Mahallemizdeki kahve yolu düzeltilerek parke taşı ile kaplandı.

PAMUCAK:

Pamucak Mahallemizde Hilmi Özpınar evi tadilatı yapıldı.

Pamucak Mahalllemizde parke taşı olmayan yollara parke taşı döşemesi yapıldı.

İĞDECİK:

İğdecik Mahallemizdeki mezarlığın genel temizliği yapıldı.

BEŞEYLÜL (SİNEKLER):

İlçemiz Beşeylül mahallemizde imam evi yapıldı.

İlçemiz Beşeylül Mahallemizde mezarlık ve yol temizlikleri yapıldı.

Murat Bekar- Emin Kiraz evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Ali Gültekin- Tevfik Güler evi yoluna parke taşı kaplandı.

Ali Ulu evi yan yolu parke taşı ile kaplandı.

Kahve karşı sokağı Nevzat Gül- Yaşar Erileri ev yolu parke taşı ile kaplandı.

İlçemiz merkez ve Beşeylül Mahallesi arası Arapdede mevkii toprak yola asfaltlama çalışması yapıldı.

Arapdede yolu kenarına beton arık yapıldı.

Seyfettin Abak evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Beşeylül Mahallemizdeki Mehmet Bozdağ’ın evi- Mehmet Erileri damı önündeki yol parke taşı ile
kaplandı.

Şeref Gönültaş evi sokağı parke taşı ile kaplandı.

Beşeylül Mahallemize bir adet yolcu bekleme durağı konuldu.
( Eylül 2018 )

YÖRE:

2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.
Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
Düğün yerleri temizlikleri yapılmaktadır.
Yaz dönemi içerisinde sinekle mücadele yapıldı.
Mehmet Altıntaş’ın evine giden yol açıldı.
Adem Çine’ye ait avlu duvarı çekildi.1000 metre.
4000m2 taş döşeme yapıldı.

Özcan Kızılkaya’ya ait ev tamiratı yapıldı.

Yöre Mahallemizde parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

PAMUKÖREN

2018 yılı içerisinde genel sokak temizlikleri yapıldı.
Mezarlık ot ilaçlama ve temizlikleri yapıldı.

Yol kenarları ve sokaklarda ot ilaçlama ve biçme işleri yapıldı.
Mezarlık badana işleri yapıldı.
Cenaze hizmetleri devam etmektedir.
Düğün yerleri temizlikleri yapılmaktadır.
Yaz dönemi içerisinde sinekle mücadele yapıldı.
4000m2 parke taşı döşemesi yapıldı.
Tepeli Mezarlığına ve Obam’a giden çevre yolları genişletme ve parke taşı kaplama çalışmaları
yapıldı.

Hacı Raif cami içerisinde bir adet şadırvan ve tuvaletler yapılarak çevre düzenlemesi
yapıldı.(taş döşeme, ağaç ve çiçek dikimi)

Hacı Raif Cami taban tahtaları yenilendi.
Fethiye cami taban tahtaları yenilendi.
Fethiye cami dış izolasyon ve drenaj çalışması yapıldı.
Okulların genel temizlikleri yapıldı.
Narlıbucak ve Değirmendere asfalt yama çalışması yapıldı.

Pamukören Mahallemizde Değirmen Sokak taş döşeme çalışmaları.

Pamukören mahallemizdeki çocuk oyun parkı aydınlatma çalışması yapıldı.

Pamukören İlköğretim Okulu’nun genel temizliği ve badanası yapıldı.

Pamukören çocuk oyun parklarının bakımları yapıldı.

Pamukören Mahallemizde Kara Köprü yolu parke taşı ile kaplandı.

Pamukören Değirmendere mevkiinde Behice Yıldız- Avni Genç yoluna parke taşı döşendi.

Pamukören Mahallemizde Selvi- Sedef-Zeybek-Zambak ve Fatih Sokaklarında parke taşı döşeme

çalışmaları yapıldı.

Pamukören Mahallemizdeki futbol sahasının kapısı boyandı ve sahanın temizliği yapıldı.

Pamukören Mahallemiz asfalt yol girişine bordur çalışması yapıldı.

Pamukören Mahallemizdeki çöp konteynırlarının tamiri yapıldı.

Pamukören Düğün Salonu çatısının tadilatı yapıldı.

Pamukören Mahallemizde mezarlık temizlikleri yapıldı.

Pamukören Mahallemizde Mustafa Çolak evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Narlıbucak – Güzönü Mahallelerimizde parke taşı döşeme çalışmaları yapıldı.

ÇOBANİSA :
Çobanisa Mahallemize oturma bankları konuldu.

Mahallemizdeki bozuk ve elverişsiz olan yollara parke taşı kaplama yapıldı.

Çobanisa Mahallemizde oturan Ali Kara’ nın evindeki tuvalet
tamir edildi.

Çobanisa Mahallemizde Hasan Zengin’in evi önündeki yola parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Çobanisa Mahallemizde Halil Duru İşletmesi karşı sokağı yolu parke taşı ile kaplandı.

Çobanisa- Karadağ arası bağlantı yolu parke taşı ile kaplandı.

Mahallemizde Kazım Keser, Çavuş Bilgin, Gökhan Karakoç’ un sokağı parke taşı ile kaplandı.

Çobanisa Mahallemizde besihaneye giden yol parke taşı ile kaplandı.

Çobanisa Mahallemizde mezarlık yoluna parke taşı kaplandı.

Çobanisa Mahallemizde Murat Korkmaz evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Çobanisa Mahallemizde Nasuh Gündaş evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Çobanisa Mahallemizde Osman Gülden’ in evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Çobanisa Mahallemizde yol genişletme çalışması yapıldı.

HORSUNLU:
Horsunlu Mahallemizde kuruyan çam ağaçları kesildi.

Kıl Çadır etrafı duvarla çevrilerek duba yerleştirildi. Taş kaplama yapıldı. Çadır altı silim beton
ile kaplandı. Yemek pişirme yeri ve bulaşık yıkama yeri ile tuvalet yapıldı. Alan ışıklandırıldı.İçerisine
çocuk parkı kondu.

Horsunlu mahallemizde Atatürk Parkı gölgelik çatısı yenilendi ve düzenleme çalışmalarına başlandı.

Horsunlu Mahallemizdeki eski belediye binası, hizmet birimi olarak devreye girdi.

Horsunlu Mahallemizde Zeki Kaçar’ ın evi tadilat edildi.

Horsunlu Mahallemizde küçük sanayi dükkanları inşaatı tamamlanıp hizmete sunulmuştur.
Küçük sanayi dükkanları önü parke taşı döşenmiştir. Aydınlatma direği dikildi. Sanayi dükkanları
1778m² toplam alana sahip olup dükkanların alanı 348.80 m² dükkanların alanıdır.

682m² si Mehmet Erol’dan 29.500.00 Tl bedel ile
Sevinç Yaren’den 218m² ve Serpil Yaren’den 363m² toplamda 27.000.00Tl bedel ile kamulaştırılmıştır.

Arif Selek ev tadilatı yapıldı. Çatısı aktarılarak banyo ve tuvaleti yenilendi. Eşyaları yenilendi.

Horsunlu Mahallemizde Horsunlu mahallemizdeki Abdullah Öztekin - Mustafa Aksaycık’a ait
eski evin yıkımı.

Horsunlu mahallemizde Pazaryeri yapım çalışmalarına başlandı.Pazar yerindeki açık alan çelik
çatı ile kapatılarak pazarcı esnaflarımızın hizmetine sunuldu.
1200 m² ilave edilerek toplam alan 2400 m² kapalı alana sahip olmuştur.

Horsunlu Mahallemizdeki stad düzenlemesi yapıldı.

Horsunlu Mahallemizdeki ekmek fırınının tadilatı yapıldı.

Horsunlu Mahallemizde okul temizlikleri yapıldı.

Horsunlu Mahallesi girişine Tabela yerleştirildi.

Horsunlu mahallemizde bulunan durak büfeye çelik çatı ile beraber ilave kapalı alan ve bay-bayan
tuvaleti yapıldı.

KURTULUŞ
Kurtuluş mahallemizde Belediyemiz tarafından dere temizliği yapıldı.

Kurtuluş mahallesi akasya sokak taş kaplama çalışması tamamlandı.

Kurtuluş mahallesi İstiklal sokak taş kaplama çalışması tamamlandı.

Kurtuluş mahallemizde yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören yolların tamirat ve parke
taş döşeme çalışmaları yapıldı.

Kurtuluş mahallemizde yapılacak olan Güneş Enerji Sistemi kurulacak arazi yanı dere ıslahı
yapıldı.

Kurtuluş mahallemizde Gölbaşı İsmail Özer, Mehmet uysal, Mehmet Aslan, Mehmet Kaplan,
Şerife Çimen evi yolları parke taşı döşemesi yapıldı.
Kurtuluş Mahallemizde Yusuf Karadağ çıkmaz sokağı parke taşı döşendi.

Kadir Kaya evi yanı parke taşı döşendi.

Halil Yaren Çıkmazı parke taşı döşendi.

Selim Arkun, Mehmet Eren evi yanı parke taşı döşendi.
Recep Çopur, Süleyman Tutul Karanfil sokak parke taşı döşendi.

Ali Yörükoğlu, Elif Barut Ata sokak parke taşı döşendi.

Ali İhsan özkan, Mehmet Barut evi arkası parke taşı döşendi.

Ali Porun, Enver Aslan çıkmazı parke taşı döşendi.

Tribün yenileme çalışmaları yapıldı.

Sel Felaketinden zarar gören sokak parke taşı yenilendi.

Kurtuluş Ortaokulu önü parke taşı ile kaplandı.

Tepe sokağa parke taşı kaplandı.

Cavit Horzunlu evi altı ve karşı sokağına parke taşı kaplandı.

Kurtuluş mezarlığı temizliği ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Lale sokağa parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Rahime Teyze, Mehmet amca çıkmazı parke taşı döşendi.
Bakkal Karşı çıkmazı parke taşı döşendi.
Kudret Yaren, Halit Halaç, Halil Çıvgın çıkmazı parke taşı döşendi.
Kültür Merkezi bulaşık kuyusu yapıldı.
Saha Soyunma odaları üstü çatısı yapıldı.
Gölbaşı Çocuk Parkı düzenlemesi yapıldı. Çocuk oyun grubu konuldu.

Kurtuluş Mahallemizde Mehmet Selviboy’ un evi yoluna parke taşı döşendi.

Kurtuluş Mahallemizde Barbaros Karaçam’ın evi yoluna parke taşı döşendi.

Kurtuluş Mahallemizde Ali Gezici evi yolu parke taşı ile kaplandı.

Kurtuluş Mahallemizde Adil Boyacıoğlu- Mehmet Çimen’ in evi rampa yola parke tası döşendi.

Kurtuluş Mahallemizde Abdi Karaca’ nın evi yoluna parke taşı döşendi.

Kurtuluş Mahallemizde Bilal Özcan evi yoluna parke taşı döşendi.

Kurtuluş Mahallemizde Boran Besihane yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Kurtuluş Mahallemizde yol açma ve parke taş döşeme çalışmaları yapıldı.

Kurtuluş Mahallemizde Celal Canarı evi yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Kurtuluş Mahallemizde Elif Barut evi yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Kurtuluş Refik Düztepe evine giden yol parke taşı döşeme çalışmaları.

Mehmet Güler Kayınpederi Çıkmazı

Kenan Karaca ve Cengiz Kaya Sokak parke taş döşemesi yapıldı.

Alihsan Özkan Sokak parke taş döşemesi yapıldı.

Ayşen Yörükoğlu Evinin altı yolu parke taş döşemesi yapıldı.

Mehmet Güngör Sokak parke taş döşemesi yapıldı.

Mehmet Kaya ve Hüseyin Kızılkaya Yolu parke taş döşemesi yapıldı.

Haydar Çoban yolu - uzun merdiven yolu parke taş döşemesi yapıldı.

Müzeyyen Kaplan çıkmaz yolu parke taşı ile kaplandı.

Nazmi Özkan yolu parke taşı ile kaplandı.

Nihat Kılıç yolu parke taşı ile kaplandı.

Refik Çoban yolu parke taşı ile kaplandı.

Refik Düztepe yolu parke taşı ile kaplandı.

Serdar Çoban yolu parke taşı ile kaplandı.

Teknik Ziraat Çıkmazı parke taşı ile kaplandı.

Gölbaşı Parkı çocuk parkı yanı parke taşı ile kaplandı.

Hüseyin Bozkır yolu parke taşı ile kaplandı.

Uğur Özcan sokağı parke taşı ile kaplandı.

Güneş sokak parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Tepe üstü sokak parke taşı ile kaplandı.

Kadir Kaya Eğridere yolu Devamı parke taş döşemesi yapıldı.

Kadir Keles Eğridere yolu devamı parke taş döşemesi yapıldı.

ASKİ tarafından bozulan yolların tamiri yapılarak yollara parke taşı kaplandı.

Selahattin Saatçioğlu yolu parke taşı ile kaplandı.

KURTULUŞ GES ( GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ )
(YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI)
Kuyucak İlçesi Kurtuluş ( Bilara ) Mahallesinde 229.586 m2 alanlı arazinin 30 bin m2 sine 1MW’lık
Güneş Enerji Santrali kurulmuş ve inşaatımız tamamlanmış olup geçici kabul işlemlerimiz devam
etmektedir. Yapılmış olan Yenilenebilir Enerji Kaynağı Projemiz ile Belediyemizin hem tüketmiş
olduğu elektrik ihtiyacını karşılamayı, hem de Belediyemize sürekli bir gelir kaynağı oluşturmak
amaçlanmıştır. 2018 Ağustos ayı itibariyle elektrik üretimine başlanmıştır.Yıllık 1 milyon 200 bin TL
gelir sağlamaktadır.

YAMALAK:
Yamalak Mahallemizde genel sokak temizlikleri yapıldı.

Yamalak mahallemizde Mezarlık içi yollar parke taş döşenerek çiçeklikler yapılarak çiçek
dikildi. Tuvalet yapıldı.

Esentepe çocuk parkına oyun grubu konuldu ve ışıklandırılması ve düzenlemesi yapıldı.

Tepeye çıkan yollar yama yapıldı.

Süleyman Gök yolu parke taş döşeme, ev tadilatı yapıldı.

İngiliz Sokak parke taş döşeme yapıldı.

Fırın yanı sokak parke taş döşemesi yapıldı

Yamalak Mahallemizde pazaryeri yapım çalışmaları devam etmektedir.

Yamalak Mahallemizde Belediye kahve önüne kamelya konuldu.

Yamalak Mahallemizde mezarlıkların genel temizlikleri yapılarak düzenlemesi yapıldı.

Yamalak Mahallemizde vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla Pazar ulaşım arabası temin
edildi.

Yamalak Mahallemizde İstiklal caddesi yolları parke taşı ile kaplandı.

Yamalak Mahallemizde saha temizliği yapıldı.

Yamalak Mahallemizde Atatürk Caddesi yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Yamalak Mahallemiz yol kenarındaki duvarlara badana yapıldı.

Yamalak Mahallemizde sekonder boru döşendi

Yamalak Mahallemizde Sarmaşık Sokak yolları parke taşı ile kaplandı.

Yamalak Mahallemizde Ali Avcı’nın evi yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Yamalak Mahallemizde bozulan yollar düzeltilerek parke taşı ile kaplandı.

Yamalak Mahallemizde Aski su borularının patlaması sonucu bozulan yollar tamir edildi ve parke taşı
ile kaplandı.

Yamalak Mahallemizde cami yanındaki tostçu bahçesi parke taşı ile kaplandı.

Yamalak Mahallemizdeki çöp dökme alanı düzenlemesi yapıldı.

Yamalak Mahallemizde Pazaryeri yapım çalışmalarımız başlamış bulunmaktadır.

BAŞARAN:
Başaran Mahallemizde mezarlık önündeki yol üstüne parke taşı kaplama ve düzenleme çalışmaları
yapıldı.

İlçe merkezi ve tüm mahallelerimizde sokak ve cadde temizlikleri yapıldı. Tüm mezarlıklara ot biçme
ve ilaçlama yapıldı.

2018’de başlayan Başaran Pazaryeri yapım çalışmaları tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuştur.

Başaran Mahallesi Atatürk Tak’ı yenileme çalışmaları yapıldı.

Başaran Mahallemizde engelli vatandaşımız Hüseyin Taş’a ait evin yolu yapıldı.

Başaran Mahallemizde Ahmet Eken’in evi önündeki yola parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Başaran Mahallemizdeki Ahmet Girgin’in evi önü yolu parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Başaran Mahallemizdeki Ali Erden ve Hasan Akduman’ın evi önü
yolu parke taşı ile kaplandı.

Başaran Çevre yolu bağlantı yerlerine parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Başaran Mahallemizde 6 adet 600’lük boru döşendi.

Başaran Mahallemizde futbol sahasına giden yol parke taşı ile kaplandı.

Başaran Mahallemizde Hasan Gezen- Mehmet Polat evi önündeki yola parke taşı kaplama çalışması
yapıldı.

Mustafa Akdeniz- Ali Ergül evi önündeki yol parke taşı ile kaplandı.

Başaran Mahallemizde Hasan Koruk’un evi önündeki yoldaki parke taşları yenilendi.

Başaran Mahallemizdeki okul önündeki yola parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Osman Aslan evi önündeki yola 50 m. parke taşı kaplandı.

Başaran okul yoluna parke taşı kaplama çalışması yapıldı.

Başaran Mahallemizde çevre yolu girişindeki yol parke taşı ile kaplandı.

Başaran Mahallemizdeki caminin oluğu tadilatı yapıldı.

Başaran Mahallemizde Hasan Aydın’ ın evi yoluna parke taşı döşendi.

DEREKÖY:
Dereköy mezarlık ve sokaklar ot biçildi.
Derekey-Selimova yolu çalışmaları yapıldı.

KAMULAŞTIRMALAR:
Belediyemizce toplam 7 parselde kamulaştırma yapılmıştır.

Aydınoğlu mahallesi 222 Ada, 4 Parselde kayıtlı Ragıp TOSOĞLU adına kayıtlı
638,45 m² alanlı taşınmaz 1.187.900,00 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

Yakuppaşa Mahallesi 99 Ada, 5 Parselde kayıtlı Zühra ORHAN hissedarları
adına kayıtlı 686,28 m² alanlı taşınmaz 361.167,49 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

Merkez Beşeylül Mahallesi 259 Ada, 2 Parselde kayıtlı Ayşe Turan ‘a ait
4752/32294 hisse oranındaki 380,00 m² alanlı taşınmaz 173.688,00 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

Merkez Beşeylül Mahallesi 259 Ada, 2 Parselde kayıtlı Fatma ÖZÜLKER ‘e ait
4752/32294 hisse oranındaki 380,00 m² alanlı taşınmaz 173.688,00 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

Yamalak Mahallesi 0 Ada, 2751 Parselde İbrahim AKIN adına kayıtlı 50,00 m²
alanlı taşınmaz 10.500,00 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

Yamalak Mahallesi 0 Ada, 2750 Parselde Mustafa AKİNCİLER ve hissedarları
adına kayıtlı 44,00 m² alanlı taşınmaz 6.600,00 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

Yamalak Mahallesi 0 Ada, 2 Parselde Mahmut EFE adına kayıtlı 118,00 m²
alanlı taşınmaz 49.500,00 TL bedel ile kamulaştırılmıştır.

İMAR DURUMU :
Belediyemiz 04.06.2013 tarihli revizyon imar planından sonra 01.01.2016 tarihi ile 31.12.2016
tarihleri arasında 4 tane imar plan tadilatı talebimiz olmuş olup Büyükşehir Belediyesince 1/5000 lik
ve 1/1000 lik olurları alınmıştır ve onaylanmıştır. 1 adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve 1 adet de
Büyükşehir Belediyesine plan tadilatı talebimiz bulunmaktadır.
Yamalak Mahallesine ait yürürlükte olan imar planı 12.12.1980 tarihli olup halen
kullanılmaktadır.
Kurtuluş (Bilara ) Mahallesine ait yürürlükte olan imar planı 04.03.1996 tarihli olup halen
kullanılmaktadır.
Horsunlu Mahallesine ait yürürlükte olan imar planı 07.05.1987 tarihli olup halen
kullanılmaktadır.
Başaran Mahallesine ait yürürlükte olan imar planı 08.06.1988 tarihli olup halen
kullanılmaktadır.
Pamukören Mahallesine ait yürürlükte olan imar planı 09.04.1990 tarihli olup halen
kullanılmaktadır.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
HANE ZİYARETLERİ
Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı çalışan 20 işçi eliyle yaşlı ve ev
ziyaretleri hizmetleri yürütülmektedir. Kuyucak merkeze bağlı 8 mahallemizde ve ilçe sınırlarında
bulunan 28 mahallede olmak üzere Toplam 36 Mahallede 21.800 hane ziyaret edildi. Hane halkının
belediyemizden olan talep ve istekleri alınarak acil olanları değerlendirilmek üzere başkanlık
makamına
sunulmuşt
ur.

HASTANE

HEYET

İŞLEMLERİ

Müdürlüğümüzce tespit edilen veya belediyemize müracaat etmiş, S.Y.D.V. na engelli ve/veya
bakıcı maaşı için müracaat etmesi gereken ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızdan 2018 Yılı 32 kişi olmak
üzere Başkanlık Makamından onay alınarak belediyemize ait araçlar ile personelimiz eşliğinde
hastaneye götürülmüş ve hastanede yapılacak olan iş ve işlemlerde rehberlik edilerek yardımcı
olunmuştur.

HASTA NAKİL İŞLEMLERİ
İlçe sınırları içinde ikamet eden ve hastaneye gidip gelmek için sıkıntı çeken yardıma muhtaç, özellikle
kanser tedavisi gören hastalarımızdan 2018 Yılı 323 hasta 356 kere olmak üzere, Başkanlıktan hafta
başında olur alınarak belediyemize ait hasta nakil ve evde sağlık hizmeti araçları ve personeli ile
Nazilli, Aydın, Denizli ve İzmir de bulunan çeşitli hastanelere tedavileri için taşıma işlemi yapılmıştır.

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ
İlçemiz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızın müracaatı halinde, doktorlarınca tedavi
amaçlı verilen serum ve enjeksiyonları ile gerekli pansumanları birimimiz sağlık ekiplerince evlerinde
yapılmaktadır. Bu hizmet kapsamında
2018 yılında 2516 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.

BERBER HİZMETLERİ
İlçemiz sınırları içinde ikamet eden ekiplerimiz tarafından tespit edilen 65 yaş üstü, engelli
veya hasta ,tıraş hizmetine ihtiyacı olan vatandaşlarımız berberimiz tarafından evlerinde traş
edilmektedir.Aynı şekilde bayan kuaför ihtiyacı olan vatandaşlarımız da evlerinde kuaför hizmeti
verilmektedir.
2018 yılında haftalık 150 kişiye evlerinde berber ve kuaför hizmeti verilmiştir.

CENAZE DEFİN HİZMETLERİ
İlçemiz sınırları içinde ikamet etmekte iken ya da başka yerlerde vefat edip ilçemiz sınırları içinde defin
edilen;

2018 yılında 382 kişinin cenazelerinin taşınması, mezarının kazılması, yıkanması, gerekli kefen-tahta
v.s. malzemelerin tedarik edilmesi ve defin edilmesi belediyemiz personeli tarafından yapılmıştır.
Cenaze evlerinde kullanılmak üzere 7 Adet Kapalı Taziye Çadırı alınmıştır. Cenaze evlerine taziye
çadırları ve sandalye ,masa ve bunun yanı sıra çay makinesi ,çay, şeker, karton bardak hizmeti
ücretsiz olarak verilmekte taziyeye gelen misafirlere çay ikramı yapılması sağlanmaktadır

.

SOSYAL YARDIMLAR
-Gıda Yardımı
İlçemiz sınırlarında ikamet eden belediyemiz tarafından tespiti yapılan fakir ve yoksul
vatandaşlarımıza içeriğinde 1 Kg Pirinç,1 Lt Ayçiçek Yağı,2 Pk. Makarna,1Kg Toz şeker,1 Kg
Fasulye,500 gr Çay,1 Pkt Şehriye,1Kg Bulgur,1 Kg Börülce,1 Pk Tuz dan oluşan paket yoksul
vatandaşlarımıza

2018 yılında 250 adet gıda yardımı verilmiştir.
-Yakacak Yardımı
İlçemiz sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızdan yakacak sıkıntısı çeken
vatandaşlarımıza ;
2018 yılında 320 kişiye 15 torba kömür verilmiştir.

BARINMA YARDIMI
2018 yılında 75 ailenin zorunlu barınma ihtiyacını karşılamakta zorlandığı evine tadilat için malzeme
verildi. İşçiliğini yaptıramayacak durumda olanların işçiliği belediyemiz tarafından yapıldı.

EV EŞYASI YARDIMI PROJESİ
İlçemiz Kuyucak Mustafa Paşa Mahallesinde ikamet eden Ali GÜL, Kayran Mahallesinde
ikamet eden Özkan ÖZAY Pamukören Mahallesi Değirmendere mevkisinde ikamet eden Hüseyin
KOÇDEMİR ’in evi Yangın nedeni ile kullanılamaz hale gelmiştir. Evleri kullanılamaz hale gelen ailelerin
evleri belediyemiz tarafından tüm eşyaları tamamlanarak , aileye teslim edilmiştir.İlçemiz Kuyucak
Yaylalı Mahallesinde ikamet eden Meryem-Selahattin CANDAN çiftinin evleri belediyemiz tarafından

yapıldı.Evlerinin eksik eşyaları belediyemiz tarafından temin edildi.Kurtuluş mahallesinde ikamet
eden yeni evlenen Alkın Çimen in evine ev eşyası yardımı yapıldı.

GİYMİYORSAN GİYDİR PROJESİ
2016 Yılında başlattığımız Giymiyorsan Giydir Projesi kapsamında kullanılmış ancak temiz ve ütülü
kıyafetler vatandaşlarımızdan toplanarak ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmıştır. Bu
program çerçevesinde ilçemiz 36 mahallesinden tespit edilen 110 aileye kıyafet yardımı yapılmıştır.
2018 yılında 251 aileye kıyafet yardımı yapılmıştır. Ekiplerimizce tespit edilen bu ailelere uygun
kıyafetler seçilerek tek tek evlerinde giydirilmişlerdir.

“HOŞ GELDİN BEBEK” PROJESİ
2014 Yılı Aralık ayında başlatılan ‘‘Hoş Geldin Bebek Projesi’’ kapsamında bebeği olan
ailelerimiz, tek tek evlerinde ziyaret edilerek hazırlanan bebek paketimiz kendilerine hediye
edilmiştir. Proje kapsamında ;
2018 yılı içinde 207 Bebek ve bebeğimizin ailesi ziyaret edilmiş sağlık durumu hakkında bilgi
alınmıştır.

PAMUKÖREN KÜLTÜR MERKEZİ
İlçemiz Pamukören Mahallesinde yapılan Kültür Merkezi binamız hizmete girmiştir. Kültür
Merkezi Binamız Zemin +2 Kattan oluşmaktadır. Giriş katı İdare ,Kütüphane ,Mescit ve 2 Derslikten
oluşmaktadır. 1 Katta Spor salonu; El Sanatları Dersliği,Müzik odası bulunmaktadır.2 Katta 152 Kişilik
Konferans salonu bulunmaktadır.
Kültür Merkezi binamızda Kuyucak Halk Eğitim Merkezince Yetişkinlere yönelik düzenlenen
El Sanatları, Halk Oyunları, Plates ve Jimnastik kursları; Öğrencilere yönelik Bağlama
Gitar,satranç,piyano,keman,masa tenisi, ,İngilizce , Drama ve Hızlı okuma kursları yapılmaktadır.

YAZ SPOR OKULU
Kuyucak Belediyesi Pamukören mahallesinde bulunan Havuz tesislerinde her yıl Kuyucak Halk
Eğitim Merkezi işbirliği ile Yaz Spor Kursları düzenlenmektedir. Bu kurslar kapsamda Tenis, Futbol,
Basketbol ve Yüzme kursları açılmıştır. Bu kurslara
2018 yılı yaz döneminde 250 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN İFTAR YEMEĞİ
Kuyucak İlçemizde ikamet eden belediyemiz tarafından tespit edilen öksüz ve yetim 45
çocuğumuz vardır.
Her Yıl Ramazan ayının 15. Gününe denk gelen günde belediyemiz tarafından ilçemizde tespit
edilen 45 öksüz ve yetim çocuğumuz ve aileleri için ; Kuyucak Daire amirleri ve belediye
personelimizin katılımı ile İftar Yemeği düzenlenmektedir. 2018. Yılında Ramazan ayının 15.gününe
denk gelen 20 Haziran günü 600 kişinin katılımı ile öksüz ve yetim çocuklarımız için iftar yemeği
verilmiştir.

18 MART ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN YAPILAN KEŞKEK HAYRI
İlçemiz Pamukören Mahallesinde 18 Mart Çanakkale Şehitleri için her yıl düzenlenen Mevlit
Okutulması ve hayır cemiyeti yapılması geleneksel hale gelmiştir.Düzenlenen bu cemiyetle
2018. Yılında Aziz şehitlerimiz için yaklaşık 10. 000 kişiye yemek verilmiştir.

KANDİL PROGRAMLARI
2018 Yılı içinde geçirdiğimiz Regaip Kandili, Mirac Kandili, Berat kandili,Kadir Gecesi ,Mevlit
Kandilinde Kuyucak Merkez ve Diğer Mahallelerdeki Camilerimizde okutulan mevlitlerde
belediyemiz tarafından vatandaşlara kağıtlı üzümlü kek ve meyve suyu dağıtılmıştır.Her yıl 10 Kasım
da Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü münasebeti ile Çarşı Camiinde Mevlİt okutulmakta
,vatandaşlarımıza üzümlü kek ve meyve suyu dağıtılmaktadır.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULMASI
19 Temmuz 2018. yılında 15 Temmuz Şehitleri için İlçemiz Cumhuriyet Meydanında yaklaşık
500 kişinin katılımı ile Mevlit Okutuldu.Mevlide katılan vatandaşlarımıza meyve suyu ve kek ikram
edildi.

KADINLAR GÜNÜ
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimiz olarak kadınlarımızın katılımı ile her yıl İlçemizin
Mahallelerinde Doğa Yürüyüşü düzenlenmektedir.2016 Yılında da Kadınlar Günü münasebeti ile
Sarıcaova mahallemizde yaklaşık 1000 kişinin katılımı ile Pazar Günü Doğa Yürüyüşü düzenlenmiştir.
2018 yılında merkez ve mahallelerde gül dağıtımı yapılmıştır.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarımızın bayramı daha coşkulu
yaşamaları için her yıl belediyemiz tarafından çocuklara bayrak dağıtılmakta ve her yıl bir
organizasyon firması ile anlaşılarak palyaço , yüz boyaması,tahta bacak,kukla ve ilizyon gösterisinden
oluşan bir proğram düzenlenmektedir.Bu proğramla çocuklarımızın bayramı daha coşkulu kutlaması
sağlanmaktadır.

UÇURTMA ŞENLİĞİ
5 mayıs 2018 yılında 1500 kişinin katılımı ile Belenova Mahallesi Küçükova Mevkiinde
Uçurtma Şenliği düzenlenmiştir.katılımcılara 1000 adet uçurtma dağıtımı yapılmıştır.

ANNELER GÜNÜ
Her yıl Anneler Gününde annelerimize bu özel günlerinde özel hissettirmek için belediyemiz
tarafından etkinlik düzenlenmektedir.Bu etkinlikte Annelerimize bu özel günlerini kutlamak için
birer gül hediye ettik.

YAĞLI GÜREŞ TURNUVASI
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı münasebeti ile Pamukören Sosyal
Tesislerinde düzenlenen aynı gün düzenlenen Yağlı Güreş Müsabakası.

AHİLİK HAFTASI
26 Mayıs 2016 Ahilik Haftası Proğramında belediyemiz tarafından Mehter Takımı getirilmiş
ve törene katılan esnaflara , vatandaşlarımıza 500 kişiye pilav ikram edilmiştir.

4 EYLÜL KEŞKEK HAYRI
İlçemizin Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Horsunlu mahallemizde Kurtuluş Savaşındaki Aziz
Şehitlerimizin anısına her yıl olduğu gibi 04 Eylül 2016 tarihinde Mevlid-i Şerif okutulmuş ve keşkek
hayrı yapılmıştır.
Keşkek Hayrında 20 kazan keşkek pişirilmiş, 6000 kişiye dağıtılmıştır .Keşkek Hayrının
maliyetinin büyük bölümü Horsunlu Mahallesindeki vatandaşlardan ve Esnaf tarafından bağış
yapılarak karşılanmıştır

GAZİLER GÜNÜ
19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile İlçemizde İkamet eden 16 Gazimize tek tek ulaşılarak
törene katılımları sağlandı.Tören bitiminde belediyemiz tarafından Kuyucak içindeki Daire Amirleri ve
Gazilerimize öğle yemeği verildi

AŞURE GÜNÜ
2018 yılında Aşure Günü münasebeti ile belediyemiz tarafından 10 kazan aşure hazırlanarak
vatandaşlarımıza ikram edilmiştir.

TİYATRO ETKİNLİĞİ
2018 yılında Belediyemiz tarafından Kültür Merkezinde ‘’ELSA, KARLAR KRALİÇESİ,KIRMIZI
BAŞLIKLI KIZ” adlı tiyatro oyunları öğrencilere 3 er Seans olarak ücretsiz sergilenmiştir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması programında öğretmenlerimize birer gül
hediye edilerek,aynı gün yemek düzenleyip Öğretmenlerimizin Günleri kutlanmaktadır.

ÇİFTÇİLİKTE ‘’KOOPERATİFÇİLİĞİN ÖNEMİ’’ KONULU SEMPOZYUM DÜZENLENDİ.
23 Aralık 2016 tarihinde ADÜ Kuyucak Meslek Yüksekokulu Koopretifçilik Bölümü ile
belediyemiz tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘’Çiftçilikte Kooperatifçiliğin Önemi ‘’ konulu
Sempozyum düzenlenmiştir.Sempozyuma konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden
Prof .Dr.Bülent GÜLÇUBUK,Yakup YILDIZ ve Ahmet ERTÜRK katıldı.

GÖZ NURUM EL İŞİ ÇARŞISI DÜKKANI
İlçemiz Mahallelerindeki ev hanımları tarafından üretilen el işleri olarak baş örtüleri , örgü
bebek takımları , örgü çoraplar ,patikler,ahşap el oyması ev eşyaları vb. gibi el işleri belediyemiz,
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce toplanarak açılan bu dükkanda satışa sunulmaktadır. Satışı
yapılan ürünlerin paraları da gene ev hanımlarına götürülerek teslim edilmektedir.

DEVE GÜREŞİ FESTİVALİ
2015 yılında 8 Şubat Pazar günü Kuyucak Hançerli Dere Mevkisinde 10 000 kişinin katılımı ile
Kuyucak Deve Güreşi Festivali yapılmıştır. Güreşte 120 Çift Deve Güreşmiştir. Ayrıca Kaymakamlık
Kupası,Belediye Başkanlığı Kupası ve Deve Güreşi Tertip Komitesi Kupası turnuvaları düzenlenmiştir.
2016 Yılında ülkemiz genelindeki terör olaylarının tırmanış göstermesi ve 14 Şubat 2016 Pazar
günü yapılması planlanan Deve Güreşi Festivali öncesinde meydana gelen terör olaylarında sayıca çok
fazla şehitlerimizin olması nedeni ile Deve Güreşi Festivalimiz ‘’Şehitlerimize olan Saygıdan dolayı’‘
iptal edilmiştir.2018 yılında 13 000 kişinin katılımı ile Kuyucak Hançerli Dere mevkisinde
ücretsizolarak deve güreşi festivali yapılmıştır.

ÇANAKKALE KÜLTÜR GEZİLERİ
Kuyucak Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kapsamında Kültür Gezileri
düzenleniyor.Bu kapsamda merkez ve 28 mahallemizde bulunan 60 yaş ve üstü yaşlılarımızı
Çanakkale’ye götürdük.Çanakkale gezimize 22 turda toplamda 990 yaşlımızı götürdük.Gezilerimizde
biri sağlık personeli olmak üzere 3 görevlimiz vatandaşlarımıza yardım etmek için gitti.Gezimizde
çektiğimiz fotoğrafları gezi sonrası yaşlılarımıza ziyaret ederek kendilerine hediye ettik.Kültür
gezilerimiz devam edecektir.

.

KAHVALTI PROGRAMI
Belediyemiz tarafından evlerinden çıkamayan yaşlılarımıza pamukören mahallemizdeki havuz
parta kahvaltı düzenledik.

TEKERLEKLİ SANDALYE
İlçe sınırları içinde ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza 2018 yılında 32 tekerlekli sandalye
verildi.

KUYUCAK GENÇLİK MERKEZİ SOSYAL TESİSLERİ

Kuyucak Belediyesi Merkez yeni mahallesinde bulunan Gençlik Merkezi Sosyal tesislerinde
Kuyucak Halk Müdürlüğü işbirliği ile Yaz Spor Kursu düzenlenmektedir. Bu kurslar kapsamda Tenis,
Futbol, Basketbol ve Yüzme kursları açılmıştır.Bu kurslara
2018 Yılı Yaz döneminde 360 öğrenci kayıt yaptırmış. 280 öğrenci kursları tamamlamıştır.

ZABITA AMİRLİĞİ HİZMETLERİ

Belediyemiz Zabıta Amirliğince 2018 yılı içerisinde, İlçemizin temiz tutulmasına, düzenine,
halk ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara önem verilmiştir. Belediyemiz Zabıtaları
tarafından rutin olarak yapılan Esnaf Ziyaretleri ve denetimleri esnasında toplum sağlığı ve çevre
sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların yapılması konusuna önem verilmiştir.
Bu amaç doğrultusunda 2018 Yılı içerisinde 49 adet şikayet dilekçesi ile yapılan başvuru çözüme
kavuşturulmuştur.
2018 yılı içerisinde 51 adet Pazaryeri parsel talebi dilekçesi ile başvuru yapılmış ve değerlendirlmiştir.
2018 yılı içerisinde 23 adet diğer konuları kapsayan dilekçe ile yapılan başvurular çözüme
kavuşturulmuştur.

Horsunlu mahallemizde bulunan Pazar yerinin açık bölgesinin çatı yapılması tamamlanarak pazarcı
esnaflarımız kapalı alana taşınmıştır.

Başaran mahallemizde bulunan açık pazar yeri yeniden düzenlenerek kapalı Pazar yapılmış ve pazarcı
esnaflarımız kapalı alana taşınmıştır.

2018 yılı içerisinde 56 adet işyeri açılmış ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiştir.
2018 yılı içerisinde 11 adet işyeri; sahipleri tarafından faaliyetine son verilerek kapatılmıştır.
.

BEYANIMDIR.
Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç
denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 29.03.2019

Metin ERTÜRK
Belediye Başkanı

BEYANIMDIR
Yazı İşleri Müdürü olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu teyit ederim. 29.03.2019
Sevil KOCADAĞ
Yazı İşleri Müdür V.

BEYANIMDIR
Mali hizmetler Müdürü olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu teyit ederim. 29.03.2019
İskender DOĞAN
Mali Hizmetler Müdür V.

BEYANIMDIR
Fen İşleri Müdür Vekili olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu teyit ederim. 29.03.2019
Turgut DEĞİRMENCİ
Fen İşleri Müdür V.

BEYANIMDIR
Zabıta Amiri Vekili olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu teyit ederim. 29.03.2019
Hidayet ERDOĞDU
Zabıta Amir V.

BEYANIMDIR
Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu teyit ederim. 29.03.2019

Hatice YAVUZ
Kültür ve Sos. İşler Müdür V.

BEYANIMDIR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru
olduğunu teyit ederim. 29.03.2019
Kemal DOĞAN
İnsan Kayn. ve Eğitim Md.V.

