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ÖZÜ            2015  YILI İDARE  FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ. 

 

BAŞKAN SUNUŞU 
  Değerli Antakyalılar,  

Antakya Belediyesi olarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları 

Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız, 2015-2019 yılı stratejik planımızın 

2015 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporunu ilginize sunuyoruz. “Tarihi 

mirasını yaşatan, doğayı koruyan, bilgiyi esas alan kültür ve sanat kenti olmak” vizyonumuz 

çerçevesinde Antakya’ya hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet etmekten mutluyuz.  

Şehrin yaşayan bir organizma olduğunu unutmadan, geçmiş, bugün ve gelecek 

arasındaki dengeyi bozmadan hayata geçirdiğimiz her şey, insanımızın mutluluğunu ve 

kentimizin sürekliliğini hedeflemiştir. Bizim için açıklık, şeffaflık hesap verebilirlik ve 

vatandaş memnuniyeti çok önemlidir. Yapacağımız çalışmalar öncesinde ve sonrasında 

halkımızın memnuniyetini ölçen ve anketler doğrultusunda hizmetlerini şekillendiren bir 

belediye olduk. Bürokratik işlemleri azaltarak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst 

düzeye çıkaran; akademik çevrelerle ve Sivil Toplum Kuruluşları ile sürekli istişare halinde 

olan bir belediye olduk. Şüphesiz ki, bu yönetim yaklaşımının yanı sıra, vatandaşlarımızın ilgi 

ve desteği de bizim başarımızı artıran en önemli motivasyon unsurlarından biri olmuştur.  

2015 yılında çok sayıda projeyi hayata geçirdik ve Antakya’ya sosyal, kültürel ve 

ekonomik alanda dinamizm kazandırdık. Kentsel dönüşüm projelerine hız verdik. 

Düzenlediğimiz park ve bahçelerle yaşamı güzelleştiren ve anlamlı kılan renkleri hayatımıza 

kattık, şehrimizi ve içimizi ferahlattık. Yarınlarımız olarak gördüğümüz çocuk ve 

gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için okullarımıza sosyo-kültürel ve sportif tesisler 

kazandırdık. Diğer taraftan, okullarımızın yanı sıra ibadethanelerimizin eksiklerini giderdik, 

bakımlarını yaptık. Düzenlediğimiz kültürel, sanatsal, sportif organizasyonlarla hayatın her 

anını özel kılmaya; halkımızı özel günlerinde mesajlarımızla da olsa yalnız bırakmamaya 

gayret ettik; ediyoruz.  

Özetle, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’ye Şeyh Edebali’nin verdiği 

“İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” nasihatini unutmadık.  

Değerli Antakyalılar, 2015 yılına ait bu Faaliyet Raporu ile kurumumuzun 

çalışmalarını bilgilerinize sunarken; bize öneri ve desteği ile katkıda bulunan meclis üyesi 

arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç biliyor ve katkılarının devamını diliyorum.  

Saygılarımla, 

 

  İsmail KİMYECİ 

   Belediye Başkanı 

 

Şeklindeki 2015  Yılı İdare Faaliyet  Raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

 

  Mahmut TANSAL                            Ömer GÜRBÜZ                         Mehmet Cengiz ÖZGÖZ 

  Meclis 1.Başkanı V.                                    Katip                                                 Katip 



 

 


