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"ÇalıŞmadan, üretmeden, rahat yaşamayı a|ışkantık hatine getirmiş toplumtar,önce haYsiYetlerinİ; sonra hürrİyetlerini, daha İonr" da istikbatlerini kaybederler.,,
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DEĞERLİ iVİnCİ,İS ÜYBSİ ARKADAŞLARIM
5393 saYılı BelediYe Kanununun 56. maddesi,50l8 sayılı Kamu MaIi yönetimi vekontrol kanununun 4l , maddesi ve kamu İdareüerince Hazırlanacak Faaliyet RaporlarıHakkında Yönetmelik hükümleri gereğince 01/0l/2017 - 3l/l2l20t 7 tarihleri arasındaki idarifaaliYet raporumu birim faaliy.t.ğo.ı'u.rndan da faydalanarak sizlere sunuyorum.

Sunduğunı faaliYetlerin kararlaştırılmasında karar organı olarak emeği geçen sizıı'ıeclis üYeleriıniz ile lıiznıetlerin üretilmesinde .r.Jİ *.oen bütün belediye personelinesonsuz teşekktir ediyor, saygılarımı sunuyorum . (03.04.20ı s)' 
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DADAY,I ,HuzUR VE REFAH İçİı,ıot YAşANAN şrrıİR, YAPMAK.

MisYon kısaca. kurumun kiŞiliği, kiınliği ve varlık nedeni olup kuruluşun ,,varlık
sebebim nedir?", yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptlr.

BelediYeler, belde ve belde halkının ortak nitelikteki medeni ihtiyaçlarını
karŞllaYabilmek amacıYla kurulmuş kamu tüzel kişilikleridir. Gelişen ve değişen dünyamızda
insanlarımıZln ve Şehirlerimizin ihtiyaç|arı hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Ekonomik
ve sosYal geliŞmeYe Paralel olarak temel ihtiyaçları karşılanan toplumda yeni taleple r ortaya
Çıkmaktadır, BelediYeler, belde ve belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet
Veren kı,ıruluŞlar olarak, kentin gelişimini ve kent insanının ihtiyaçlarını sağlıklı ve
si.irdürülebi lir biçimde karşılamak zorundadırlar.

BelediYeler, Şehirlerin Planlanmasından imara uygun yapılaşmasının sağlanmaslna; su,
kanal, Yol gibi alt YaPı hizmetlerinden. park, otopark, oyrn pa.k,, spor alanları ve tesisleri gibitoplumsal yaŞam iÇiır zoruıılu olan donatı alanlarına; halkın sağlığı için işyeri
deııetiınleriııden, toPluırısal nizarn için gerekli önlenıleri almaya; beldenin temizliğinin
sağlanmasından, Çevrenin korunmasına; ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmaktan,
kültürel faaliYetlerin organize edilmesine kadar çok değişik alanlarda hizmet vermekle
yükümlüdür,

BelediYelerin görev ve yetkilerine bakıldığında, bir insanın doğumundan ölümünekadar geÇeır süre iÇerisindeki lıer aşanraslnda belediyelere sorumluluk yüklendiğigörülmektedir, DolaYıslYla belediyeler kentlerin gelişimi ve kentte yaşayanların ortakilrtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır.

BelediYelerimizin bu görevleri etkin biçimde yerine getirmeleri, kenti, huzur ve refahiÇerisinde YaŞanan bir yerleşim birimi haline getirir. Bu sebeple Daday Belediyesi, Daday,ın,huzur ve refah iÇerisinde yaşanan bir şehre dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabuletmektedir.
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VizYoır, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafındaır

beııimsenen bir idealdir, bir üıniffir. Dal,ıa açık bir ifade ile Vizyon; kı.ırı"ıluşun "Ne olmak istiyoruz"
sorlısuna vereceği cevaptır,

Kıırıılıış aıııacı topluıı-ıı,ııı ortak ilıtiyaçlarını karşılaı-ııak olan ve topluından atdığı yetki ile ve

Yine toplı.ııı-ııııı kayııaklarıı-ıı kı-ıllaı-ıarak l-ıizınet [ireten kaınu yönetimi, uzun süredir sürekIi
eleştirilınektedir. Kaynaklarııı israf edildiği, halkın görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği,
kııtasiyecilikle özdeşleşeı-ı bürokratik anlayışla hareket edildiği, forınalitelere bağlı kalmak uğruııa
sorun Çözme aı-ılayışııııı-ı feda ediIdiği ve beıızeri birçok eleştiri yapılmaktadır. Uzun yıllar devletten
bekleYeı-ı, devlet karşısıııda keı-ıdisini lıesap verrııe koı,ıtıını.ıırda gören birey ve toplum, demokrasi
kiiltiiriiniiıl ve özgürltikleriı-ıin gelişınesi ile etkileneıı olınaktan çıkarak etkileyeı,ı olına aşamasıı-ıa
girmiştir. Artık. kanıu yöııetiıniı-ıiıı kendisine hizınet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun
kendisi oldıığtı bilinciııe ıılaşarı top|ı"ııı-ı, kendisine sunulan|a yetinmeınektedir.

Kaınu yöı-ıetiııriı-ıe yönelik eleştirilerdeki artış, kamu yönetiıninin yerelde örgütlenmesi o|an
belediYeleri de kapsaıııaktadır. Halka dalıa yakııı oldukları için belediyelerin icraatları daha geniş bir
kitle tarafıııdaıı ve daha yakıııdaı-ı takip edilmekte; bıı da eleştirilere zemin hazırlamaktadır.
BelediYeler beIde ve belde halkıııa lıizrnet içiıı kıırı.ılını-ış kaını_ı ti.izel kişilikleri oldukları için beldeye
ve belde halkıı'ıa yönelik l-ıizrııetler suı-ıı-ııaktadırlar. Dolayısıyla, belediyeler içiı-ı kalite, belde ve belde
l-ıalkıııa sı.ıııulacak lıizınetleriı,ı isteııileıı özelliklere salıip olmasıdır.

Burada kalite kavraınındaki etkinlik, veriınlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz
önünde bulundurulınası gereknıektedir. Bu açıdan bakıldığında belediyeler için kalite; belde ve belde
I-ıalkıııa Yönelik hiznıetleriı,ı kendilerindeı-ı bekleı-ıeı-ı özellikleri taşıyaıı. etkiı-ı ve verimli biçiınde ve
zaı-ı-ıaıııılda liretilen tiri.iıı r,el,a lıizıııet cılıı-ıalarıırı geı,ektirı,ııektedir.

Bir belediye hizınetiı-ıiıı hizıııete bağlı özellikleri tamaıneır taşıması, etkin, verimli ve
zamaırında üretilınesi de yeter|i değildir. Bu Iıizınetin ayil zamanda vatandaşı memnun edecek
biçimde sunulması da öııeın arz etmektedir.

Vataııdaşııı belediye hizmetleriııdeıı beklentisi her geçen gün nitelik ve nicelik yönünden
aıtınaktadır. Aılık sadece dalıa fazla hizmet deği|. daha kaliteli hizınet talep edilmektedir.

Daday Belediyesi. Daday l-ıalkıı-ıııı belediyedeıı beklediği lıizmetleri katiteli, verimli, etkin
biÇimde gerçekleştirıneyi ve bıı çalışınalarıyla da diğer kuruın ve kuruluşlara örnek olmayı keııdisiııe
vizyon olarak be| irlem iştir.
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KADRO VE PERSONEL DURUMU

ve l0 adet taşeron işçi ile

Bünyemizde 9 nıe
hizmetler ytı.,ıt,ın |İ|Jo,1' 

ouo'olu iŞÇi, 3 sözleşmeli personel

YAZI İŞrpnİ ıvıÜnÜnlÜĞÜ KADR. DURUMU
|-Yazı İşleri Müdürü :Boş
2-Yeri Hazırlama :Boş
3-Bilgisayarİşletmeni :Boş

y Azı işı.rcni iuününlüĞü EKİpMANLARI
l-Bilgisayar
2- Yazıcı

MEVCU]Mffi
ToPLAM

sunE§ffi
ToPLAM
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y AzI işrrni vıününrüĞü raaı,iyrrı,rRi
o 0l '01'20|7 ve 31,|2,2017 tarihler arasındaki bir senelik faaliyet süresi içersindeBelediYenlize diğer Resnri Kamu Kurunı ve Kuruluşlardan gelen 620 adetevraktan508 adet evraka ve BelediYemize verilen 80 adet dilekçeye gerekli cevaplarYönetmelikler doğrultusunda verilmiştir. Belediyemiz hizmet araçlarına, hizmetbinasına Ve ilÇenin ihtiYaÇları olan hizmetlerin karşılanmasına dair Encümentoplantılarıııda 84 adet karar alınmıştır.
o BelediYe Meclisini n 2017 Yılında yapılan Meclis toplantıları nda 4l adet karar alındı vealınan bu kararlar ilgili birin ve yerlere gönderilerek gerekli işlemler sonucabağlanmıŞtır, BelediYemize evlenmek üzere müracaat eden 30 çiftin evlenme işlemleriyapılarak Nüfus Müdürlüklerine ve Devlet İstatistik kurumlarına bildirilmiştir.o BelediYemiz mevcut Meıııı-ır kadrosuırda çalışan 9 memurun D.M,Kanun un 64.ve 37nraddeleri hükünrlerilıce terfisi gelen ınen-ıurların aylar itibarı ile terfi yükseltilmeleriyapılmıştır.

' iÇiŞleri Bakanlığıınlzın ilgili Genelgeleri doğrultusunda içişleri Bakanlığı TaşraTeŞkilatı Hizmet iÇi Eğitim Planı çerçevesinde 6 aylık periyotlar halinde insan HaklarıHalkla İliŞkiler, Kamu Personeli ile ilgili dqzenlemeler,yazışma ve büro işlemleri 657SaYılı Devlet Meınurları kanuıı.ı Sivil Savmma Afet Kriz ve Güvenlik Mevzuatı Apve Uluslar arası İıişkiler yolsuzlukla mücddele ve Etik, Tercır;;;;";.le,Tasarruftedbirleri,Enerji verimliliği,Bilgi edinme $anunu,idari yaptırım ,Kamu HizmetleriStandart dosYa, Koruyucu Güvenlik özel Talimatı,yangından korunmaYönergesi,Sivil Savunma Planı Alarm İş tdkvimi,Kadro Ertelemelneri çizelgesi,vedosYalanıa ilgili birimlere sıınuld.u. Faalilet ,ü;.;;-içersinde kurumlarca istenilenistatistik bilgiler Personel d.ırunr çizelgeleri, istihdam verileri, Memur_işçi dolu boşdı,ırumlarını gösterir çizeIgeler ile aı-ıket fornıları hazırlanarak ilgili kurumlaragönderilıniştir.
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MALi rıizwnrı,uR cönrv TANIMI

BelediYemiz gelir gider her türlü lıarcama ve demirbaş kayıtlarının tutulduğu birimdir.

MALİ rıizrvınrlER ıvıÜnÜnlÜĞÜ KADR. DURUMU
l-Mali İşler Müdürü :BOŞ
2-Muhasebe Memuru :BOŞ

Bünyemizde 1 ekonomist (sözleşıneli personel) ile hizmetler yürütülmektedir.

MALİ rıİzivır ,LER ıvıÜ» ÜnLÜĞ Ü FAALİYETLERİ

' BelediYemiz Mı-ılıasebe servisinde 2017 yılında Gelir Gider,Kesin Hesabı ve 2017Yılı BütÇesi hazırlanarak Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinde gönişülerekkarara bağlanmıştır, Hizmetlerin ytırtittıümesi lüzumlu gelirlerinKanun,Tüzük,Yönetmelik ve Talimatlara ,rgrn olarak Tahakkuk ve tahsilatısağlanmıŞ, aYnı yıl içinde tahakkuk eden giĞı".o.n Kanun ve yönetmeliklereuygun olarak harcamalar Yapılnrıştır , 2017 yİlı içersin de 20l6 yılı kesin hesabı ile2017 Yıh bütÇesi hazırlanarak Meclis de yapılan oyİu.,ua, kabul edilerek onaylananbütçe ve kesin hesaplar ilgili ırrakamlara sunuimuştur.

C
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BELEDİYE,NiN GELİRLERİ

Bina Vergisi
Arsa Vergisi
Arazi Vergisi
Çevre ve Temizlik Vergisi
Haberleşme Vergisi

66.939,56 TL
14.445,94 TL
I0.039,94 TL
12.897 ,32 TL

604,93 TL
EıeKIrıK ve Havagazı l'üketim Vergısı 43.473,35 TL
Yangın Sigoı,tası Vergisi
Ilan ve Reklam Yqtg§ü__@,

1.655,82 TL
7.434,95 TL

55.50I,17 TL
nayvan i(esıııı Muayene ve Denetleme harcı

Işyeri Açma İzni Harcı

5,50 TL

15.720,00 TL
4.400,00 TL

Uıçu ve l artı Aletlerı Muavene harcı 155,00 TL
r ellalllk Harcı 75.975,4l TL
y apı Kullanma lzni Harçı
Diğer Harçlar

186,54 TL
4.655,00 TL

şartname,Bası l ıEvrak,Fornr Satıs Ge l i rl eri 50,00 TL
lvıuayene,Denetım ve Kontrol Ucretleri 25.568,00 TLinuı.i@
»iğer Uizmet Gelirleri -

1.106,40 TL
26.094,1 6 TL

Su Hızırretlerine Ilişkin Kurumlar Tahsilatı 290.911,47 TL
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 84,7 40,00 TL
Kurumlardan Alınan Bağıs ve YardımIar 200,00 TL
Kışılerden Alınan Bağış ve Yardımlar 5.000,00 TL
Mevduat Faizleri

1 1.01 8,I7 TL
Merkezı ldare vergi Gelillerinden Alınan Paylar 2.38I.063,79 TL
Vergi ve Diğer Amme Alacakları Geçikmİ
Zamları

22,128,70 TL

2.132,13 TL
ö/J6 Sayılı Kanun Kapsaınında Tüfe/Üfe Tutarı
6736 Sayılı Kanun Kapsaırıınau rut*v, rrt.o"

1.685,0l TL
I.656,22 TL

7020 Sayılı Kanun Kapsu-,rdffi 352,24 TL
7020 Sayılı Kanun Kqpsamında Katsayı Tutarj 62,23 TL

4we-NY ü r"@W



iğe. Ve.giC.r-uüa,
yukarıda Taru itli Gelirleı 46.945,00 TL

l l8.200,00 TLitlilaşınm@
704,050,00 T'ToPLAM

@ yY 1-$+ \ffimd
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2016 Yılı Emlak servisinde Emlak Kayıtları kayıt suretleri düzenli olarak tutulmuş, 65 yaşaYlığı' YeŞil kart, fakir fukara fonu muhtaçlık belgesi,veraset belgesinin düzenlenmesi ,TarımKredi arazi belgesi. Çıkartn-ıa,Tapu değerleri ,. ti.in, fiyatlarının çıkartılması,Gayrimenkulbilgi fornılarlnln doldurulnıa''.Tup, ull- u. kayıtlarında istenilen bilgilerin cevapları Sosyalyardıınlaşma ya^şn7alarııra 
'euapüa. 

verilmiştir.ışkur hizmet yetkilisi olarak ilçenin işbaşvuruları ve güncelleşmeleri yapılmışt,r.

BünYemizde l büro görevlisi (kadrolu işçi) ile hizmetler yürütülmektedir.

WffitrMF
Tahakkuk ettirilen İlan ve Reklam vergisi. bina, arsa. arazi,ç.T,y., su gelirleri, kiraPazar Yerleri Ve uı-ıruıni iŞgal lrarçlarınıı-ı tahsilatları yapılmıştır. Tahakkukatahsilatlardan ise talrsilatı yapılnrayanlar bir sonraki yıla devredilmiş olup yasal süresitahsil edilecektir.

işgali,

bağlı
içinde

BünYemizde 1 büro görevlisi (kadrolu işçi) ve l memur ile hizmetler yürütülmektedir,

ffiWAMffiMffiffiffiEffi
ZABITA ıuÜnÜnlÜĞÜ xa»no DURUMU

1- Zabıta Memurı-ı : Dolu (l)
2- Zabıta Komiseri :Dolıı ı.l )

@V4 $h
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zABıT A iuü»ünı-üĞ ü p«i pıvıaNLARI
l- ladetırıotorsiklet
2- l adet Nissan pick-up

ZABIT A İVİÜ»ÜnL Ü ĞÜ FAALİYETLERİ
BelediYemiz Zabıta Hizmetleri ilçemizde günün 24 saatinde görevli olarak çalışmaktadır. ilçede
baŞlboŞ dolaŞaır köPekler kontrol a|tına alınıp kısırlaştırılması yapılmıştır. ilçem iz mezbahaHesindekesilen etlerin veteriner tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra ilçe kasaplarına dağıtımı vekontrolleri denetimi Yıl boYunca yapı|mıştır. İlçemizde alkol ve tütün ürünleri satışı yapan yerlerile internet salonları ve kahvehaneler denetlenere k 5727 sayılı yasa gereği . Kapalı AlanlardaSigara iÇilmez' afiŞleri dağıtılıP Emniyet Müdürlüğü ve Halk Eğitim Hrıtıatı.ıtıgti ile iş birliği
YaPılarak ilÇe halkı bilgilendirilmiŞtir. ilçenin tenıizlik işleri, personel az olsa da titizlik velıassasiYetle ÇöP kaınYoıruyla lrafiaırııı 7 günLi yapılmakta, mahalle ve sokaklar arasında eskiyen ve
Yeırilerinin konulnıası gereken yerlere yeni alınan çöp konteynırları konmuştur. ilçemiz ormaniŞletme Müdürlüğü ve İcra Müdürltığü'nde yapılan tellaliye satışların dayo ltellaliye ücreti olarakBelediyenıize gelir sağlannrıştır.

irEaiyB rrizıı,ıErı.ERi KADRo DuRUMu
l - İtfaiye Çavuşu :Boş ( l )

2- İtfaive Eri
3- İtfaiye Eri

:Dolu (4)

:Boş ( 1)

irpaiyp HizıvıBrLERi EKİpMANLARI
l- BMC Arazöz(5 tonluk)
2- Fatih Arazöz (3 tonluk)
3- Ford Arazöz (5 tonluk) (Merdivenli)
4- Ford Arazöz (6 tonluk)
5_ Traktör

w#
\ü$
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irpeiyE rıizM,r.rı, pni pa,+ı- i y Erı,Eni

BelediYenıiz itfaiYesi 24 saat çalışma 24 saatiziııli olmak üzere 2 vardiyalısistemde çalışmaktadır.20l7 Yılında ilÇemizde Çıkan 5 adet yangın başarıyla söndürülmüştür. yaz aylarında ilçemiz caddesokakları Yıkanarak temizliği yapılmıştır. İlçemiz Lise ve iltogretim otuııa.-ou yangın tatbikatı
YaPılmıŞtır, KıŞ öncesi Resmi Kurum bacaları kontrol edilmiştir. park, bahç e ve pazar yerlerisulaırıp genel bakımları yapılmıştır.

\-/
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FEN,
nnx işı-Eni vıününı,üĞü cöRBv TANIMI

BelediYe ınülkü olan veya Belediye'niıı hükmü tasarrufu altında bulunan yerlerde belliProgram kaPsaıı-ıında Park Ve Çevre düzenlemelerinin yapılması, binaların, tesislerin ve yayaYollarlnın Projelendirilmesi, imkanlar ölçüsünde yolların yapılması veya yenilenmesi, bozulanYolların veYa tretuvarların tamirinin yup,l*ur,, eski yapıların yıkılması ve yıkımı için gerekli\_,
YazıŞmaların YaPılması, malralle ve sokaklara konteyn,, ,e çop kovalarının yerleştirilipkontrollerinin YaPllması, Şelrir iÇi yollarının inıar planına uygun olarak trafiğe açılması içinYeni Yol aÇlnll ve stabilizasYotlu. açılan yolların beton parke veya asfalt vb. kaplaması,kaıralizasYoı'ı Şebeke dtizenleııresi ve arızaları, içme suyu İahlillerinin yapılması, içme suyuŞebekesi döŞenmesi ve bakınıı vb. gibi hizmetler vermektedir. Bu görevlerin haricinde birimegelen yazılar kanunlar göz önünde bulundurularak cevaplanmıştır.

FEN işLEnİ vıüoüRLüĞü KADRo DuRuMu
1-iıışaat Müheııdisi :1 ( Yazı işleri Mtıdürlüğü'ne vekalet ediyor)2-İnşaat Teknikeri :l
3-Taşeron işçi :l0

FEN işLEni ırüoüRLüĞü EKirMANLARI

l - 3 adet damperli kamyon
2- l adet su tankeri
3- 3 adet çöp kanıyoııu
4- 2 adet traktör
5- 3 adet kazıcı yükleyici
6- l adet silindir
7- l adet pikap
8- 2 adet greyder

0ffi4YüW
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FEN işLEni »ıününı,üĞü raaı-iyBrı-Bni

şebeke yenileme çalışmalarımız tamamlanarak kesin kabulü yapılmıştır.
lKffiü-ğ&ı--@ffi

Kanalizasyon
d

Kastamonu Üniversitesi Daday Meslek Ytiı.r.ı. oı,rı, projesi ve uygulaması için

|,.j:,::,:':l":1iŞl .ol1'ultyum]a_rla yapılan protokoıde beıirtiıen tüm yardımıar
YaPılmıŞtır, İş bitin-ıinde Daday Meslek yüksek okulu ;;,";; ,İo,ouo,o.belirtitdiği gibi Kastamonu Üniversitesi'ne devredilmiştir. Belediye Başkanlığı olarakDadaY Ümit Nafl Çeri Meslek Yüksek okuluna ihtiyaç duyuldukça desteğimiz halendevam etmektedir.
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Iş merkezi çevresinde buluıran alanda peyzaj çalışmaları yapılarak alan
Meydanı olarak ad]andırılmıştır. Tüm çalışmaların tamamlanmasından

Cumhuriyet
sonra alan

tören alaııı olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Merkez Mahallesi 266 ada l4 parselde bulunan tescilli Daday Belediye Hamamının
restorasYonu iÇin talebimiz karşılığında Kastamonu Valiliği oluru ile Kastamonu il
Özel idaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yaklaşık maliyetin
(849,312,847 TL KDV Dahil) o635,32'lik kısmı olan 300.000,00 Tl'nin Taşınmaz
Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair yönetmelik kapsamında
Belediye Başkanlığımıza tal-ısisi uygun görülmüştür. (20|6 yılı ödeneği)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüğü denetimleri ile standartlara uygun
olarak YaPlml tamamlanaır mezbahanenıizde kesimi yapılacak hayvanların sağlık
kontrollerini yapmak tizere sözleşmeIi veteriner Hekim çalıştırılmaktadır.

0 w*rry\eW{f" ÜY
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İlçe merkezinde bahar aylarında sokak yıkanması,
çalışmaları ve günlük sokak temizlikleri yapılmıştır.

k,ş aylarında kar tenıizlik

yollar için kilitlikanalizasyoır şebekesi yenileme çalışınalarımız sonucunda bozulan
parke ve sıcak asfalt yapımı çalışmaları devam etmektedir.
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ffisfalt yapılmıştır. ilçemizooAAo ^^l-^ı,

döşenmişti r. ı.932ffi;;"İ#İJ;İffi,Jİı. kılitli

Yine bazı sokak yenileme çalışmaları kapsamında sökülen kilitliitli parke(5.000m2) ara sokak yollarına döşenmiştir.

a

o

a

AkarYakıt alımı ihalesi ve muhtelif ihtiyaçların karşılanması için doğrudan teminusulü ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır.
İlÇemiz ıııuhtelif Yerlerinde imar plan tadilatları ve imara uygun olarak ifraz vetevhitişlemleri gerçekleştirilmi ştir.
17 adet inşaat yeni yapı ve yenileme ruhsatı verilmiştir.
8 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
BelediYemizce iller Bankası A.Ş. 'den kredi kullanılarak arıtma tesisi projesi işinebaşlanmıştır. Henüz proje tamamlanıp teslİm edİlmemİştİr.
Resmi kurum ve kuruluşlar|n yaz| ve taleplerine cevap verilmiştir.
Muhtelif kurum ve kurulı-ışlara keşif ve metraj raporu düzenlenmiştir.
inşaatı başlayacak yapıların yerinde proje kontrolleri yapılmıştır.
Devam etmekte olan ilçe iınar planı revizyon çalışmalan tamamlanmıştır.

o

o

a

O

muhtelif
alınarak

taşlarını
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