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2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU.

BAŞKAN SUNUŞU
Antakya Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun
41’inci maddesi ve “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”
hükümleri gereğince, 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyet, proje, hizmet ve
çalışmalardan oluşan 2014 Yılı Faaliyet Raporunu tamamlamış bulunmaktayız.
2014 yılı için planladığımız faaliyet ve projelerimizi yıl boyunca aralıksız bir şekilde yapmış
olduğumuz çalışmalar neticesinde tamamlamış bulunmaktayız. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken
ilçemizin hizmete layık yeşil dokusu, tarihi ve kültürel yapısı, köklü geçmişi yanında halkımızın
samimiyeti, güveni, iyi niyeti ve bizlere verdiği destek bizleri onurlandırılarak çalışma azmimizi
en üst noktalara taşımıştır.
Antakya Belediyesi olarak, “belediyecilik” kavramını sadece içinde bulunduğumuz
zaman dilimi için değil gelecek nesilleri, oluşacak yenilikleri, geleceğe dair gerçekleşmesi
beklenen tüm ihtimalleri göz önüne alarak değerlendirmekteyiz. Bu çerçevede adımlarımızı
atarken bir yandan vatandaşlarımıza ve ilçemize uzun vadede getirileri olacak kararlar
almaya özen gösterirken diğer yandan Antakya’nın geçmişinden gelen kültürel değerlerini
ve özelliklerini koruyarak onu yarınlara taşımayı ve gelecek nesillere gururla teslim etmeyi
amaçlıyoruz. Antakya Belediyesi
“2014
Yılı
Faaliyet Raporu” yıl
içerisinde
gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri ve sonuçları gösterecek şekilde, müdürlüklerimizden gelen
birim faaliyet raporları esas alınmak suretiyle her müdürlüğün yaptığı çalışma, faaliyet, proje
ve detaylı bilgiler kullanılarak gerekli yerlerde şema, tablo ve grafiklerle desteklenerek
hazırlanmıştır. Bu faaliyet raporu aynı zamanda, yıl içerisinde yaptığımız iş, hizmet ve projeleri
gözden geçirerek eksiklerimizi gidermede, yeni hizmet ve projeler üretmemizde yardımcı bir
kaynak olacaktır.
Belediyemizin 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği hizmet, proje, çalışma ve
faaliyetlerimizi yansıtan “Antakya Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporunun hayırlı ve
uğurlu olmasını diler, hizmetimizde büyük katkıları olan ; Değerli Meclis Üyelerimize çalışma
arkadaşlarıma, tüm kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri ile çalışanlarına, bizlerden desteğini
esirgemeyen İlimizin, değerli yöneticilerine ve Antakya’mızın gelişmesine destek veren herkese
içtenlikle teşekkürlerimi sunarım.
İsmail KİMYECİ
Belediye Başkanı
Şeklindeki 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
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