2016 YILINA AİT FAALİYET RAPORU
1.Faaliyet Sosyal Yardımlaşma takibi.
Açıklamalar Özel Kalem Müdürlüğümüzce 2016 yılında Antakya İlçe Kaymakamlığı'na bağlı
Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nün her hafta Perşembe günü yapmış olduğu kurul
toplantısına kurumumuzu temsilen Özel Kalem Müdürü İbrahim Salcan iştirak etmiştir.
Müracaat ederek yardım talebinde bulunan 300 Vatandaşımızın durumu Antakya İlçe
Kaymakamı başkanlığındaki kurul tarafından görüşülerek karara bağlanmıştır.
2. Belediye Başkanının çalışma takvimini düzenlemek ve Başkanlık Makamını en iyi
şekilde temsil etmek.
1. Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi.
2. Başkanın görüşme programının hazırlanması.
3. Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlamak.
4. Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamalar yapılması.
5. Nikâh işlemlerinin yapılması.
6. Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması.
7. Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların hazırlatılması.
3.Faaliyet Adı Temsil ve ağırlama faaliyetlerinin takibi.
Açıklamalar Başkanlık makamına gelen ziyaretçileri güler yüzlü ve saygı çerçevesinde
karşılamak, bilgileri alındıktan sonra birim Müdürüne bilgilerin iletilmesini sağlamak ve
Belediye Başkanı'nın programı doğrultusunda ziyaretçinin Belediye Başkanı ile görüşmesini
sağlamaktır. Bekleme süresi çerçevesinde ziyaretçilerin isteği doğrultusunda ikramlarda
bulunmak ve en iyi şekilde ağırlamak ve Belediye Başkanını temsil etmektir. 2015 yılı
içerisinde Bakanlarımız, Millet Vekillerimiz, belediye Başkanlarımız ve birçok yetkili
Başkanlık Makamında ve Müdürlüğümüzde ağırlanmıştır.
4.Faaliyet Adı Başkanın görüşme programını hazırlanması.
Açıklamalar Belediye Başkanlık makamına gelen randevu isteklerinin değerlendirilmesi ve
uygun zaman içerisinde randevu taleplerine dönüş yapılarak Belediye Başkanına ait günlük
programın hazırlanmasını sağlamak, aynı zamanda Başkanlık makamına gelen düğün, nikah,
iş yeri açılışı vb. davetiyelerin günlük programa eklenerek Başkanın programının ön
hazırlığının yapılmasını sağlamaktır.
5. Faaliyet Adı Başkanlık ile birimler arası yazılı, sözlü iletişim sağlanması.
Açıklamalar Belediye Birimlerinden gelen resmi evrakların kabulünü yaparak Özel Kalem
Müdürünün evrakla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve evrakın ilgili dosyaya kaldırılması ve
birimlere yönlendirilmesini sağlamaktır.

6. Faaliyet Adı Önemli gün ve haftalarda tören ve kutlamaların yapılması.
Açıklamalar Başkanlık makamına gelen davetlere gönderilmesi gereken buket, çiçeklerin
temin edilmesi ve gönderilmesini sağlamak.
7.Faaliyet Adı Nikâh işlemlerinin yapılması.
Açıklamalar Başkanlık Makamına gelen düğün davetiyelerinin kaydının yapılması, Belediye
Başkanının nikah kıyması isteği doğrultusunda Belediye Başkanının nikah kıyması veya Özel
Kalem Müdürlüğü birimine bağlı çalışan Evlendirme Birimindeki memurların evlenme ile
ilgili her türlü işlemlerin yapılması.
Müdürlüğümüze bağlı Evlendirme (Nikah) memurluğumuzda……2016 tarihlerinde ....
Çiftimizin nikah akid işlemleri gerçekleştirilmiştir.
8.Faaliyet Adı Başkanımızın çeşitli açılış, konferans, toplantılara katılımının sağlanması.
Açıklamalar Başkanlık makamına gelen resmi ve özel kurumların açılış, konferans ve
toplantılarının programa kaydının yapılması ve Belediye Başkanının programına uygunluğu
doğrultusunda katılımının sağlanması bu faaliyetin giderleri genel yönetim giderlerinden
karşılanmaktadır.
9.Faaliyet Adı Vatandaşlarla acı ve tatlı günlerde beraberiz.
Açıklamalar Başkanımız, ilçede yaşayan vatandaşımızın acı günü olan cenazelerin çoğuna
bizzat katılmış, katılamadığı cenazelerde ise yakınları ile telefon görüşmesi yapmak veya
evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletmesi sağlanmıştır. Başkanımız, 2016 yılı içerisinde
bilgimiz dâhilinde; hasta olan, doğum yapan, hacca giden vatandaşlarımızı bizzat evlerinde
ziyaret ederek iyi dileklerini iletmesi için ziyaretler tertip edilmiştir.
10.Faaliyet Adı e-mail yoluyla vatandaşlara ulaşım.
Açıklamalar Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla e-mail yolu ile Başkanlık
Makamına gelen dilek, iste ve şikâyetler; ilgili müdürlüklere iletilerek, tamamına yakını
cevaplandırılmış olup, gelen cevaplar yine aynı yolla ilgisine ulaştırılmıştır.
11. Faaliyet Adı Kutlama Mesajı gönderilmesi.
Açıklamalar Kamu kurum, kuruluş ve çeşitli alanlarda yapılan yönetim değişiklikleri ve
atamalarda Başkanımız adına kutlama mesajı gönderilmiştir. Belediyemizin tüm
organizasyonlarında, resmi ve dini bayramlarda ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları, protokol
ve siyasi parti mensuplarına tebrik SMS 'leri gönderilmiştir. Ayrıca ilçemizde faaliyet
gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına bayram ziyaretleri organize edilmiştir.
12.Faaliyet Adı Davetiye, broşür, kartvizit, tanıtıcı baskılar vb. evrakların
hazırlatılması.
Açıklamalar Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine ait kartvizitlerin
siparişini vermek ve temin edilmesini sağlamak.

13.Faaliyet Adı Haber Bülteni Dergisi bastırılması.
Açıklamalar Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımı için 3.000 (üç bin) adet Antakya Belediyesi
Haber Bülteni Dergisi bastırılmıştır.
14.Faaliyet Adı Antakya'nın Hayat Kaynağı Çeşmeler adlı kitap bastırılması.
Açıklamalar Antakya ilçemiz sınırları içerisinde bulunan tarihi çeşmelerin tanıtımı anlatan
1.000 (bin) adet Antakya'nın Hayat Kaynağı Çeşmeler adlı kitap bastırılmıştır.
15.Faaliyet Adı Hıdırellez etkinlikleri.
Açıklamalar Belediyemiz Hıdırellez etkinliklerinde 10.000 (on bin) kişilik etli pilav
dağıtılmıştır.
16.Faaliyet Adı Basın Mensuplarıyla Kahvaltı.
Açıklamalar Antakya Belediye Başkanı İsmail KİMYECİ şeffaf belediyecilik anlatışıyla
Basın Mensuplarıyla her ay Salı günü saat 09.00'da Antakya Büyük Otelinde bir araya
gelmiştir. Başkan yaptığı icraatlar günlük olarak yerel ve ulusal basına aktarılırken, televizyon
kanalları aracılığı ile vatandaşlarla paylaşılıyor.
17. Faaliyet Adı HRT Canlı Yayın Programı.
Açıklamalar Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci her ay Perşembe günü saat 20.00'de,
Hatay Radyo Televizyonu HRT' de katıldığı canlı yayında yapılan belediye hizmetleri ve
önümüzdeki hizmet dönemi için planlanan projeleri kamuoyu ile paylaşmıştır.
18. Faaliyet Adı Tekerli Sandalye Tahsisi.
Açıklamalar Antakya Belediyesi olarak Engellilere uygun fiziki şartları sağlamak amacıyla
yaptığı hizmetlerin yanı sıra, maddi imkânı olmayan engelli vatandaşlara Hatay Birlik Vakfı
ve Hatay Engelli Aileleri Derneği İşbirliği ile Akülü Araç Desteği Sağlandı.
19.Faallyet Adı Sosyal Projelerine Katılım ve Okul Ziyaretleri.
Açıklamalar Antakya'da düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine en yüksek düzeyde
Başkanımızın katılımı sağlanmıştır. Antakya'da bulunan okullar ziyaret edilerek okul
müdürleri, okul öğretmenleri ve okul aile birlikleriyle fikir alışverişinde bulunularak, istek ve
sorunları incelenmiştir.
20. Faaliyet Adı Esnaf Ziyaretleri.
Açıklamalar 2016 yılında düzenli aralıklarla esnaf ziyaret programı düzenlenmiş, esnaf
gruplarımızla buluşulmuş, Başkanımız esnafı ile bire bir görüşmesi sağlanmış, çeşitli demek
ve spor kulüpleri ziyaretleri organize edileler sorunları hakkında görüş ve öneriler alınmış,
sonuçları takip edilerek, belediye çalışmalarımız ile ilgili bilgiler verilmiştir.

21.Faaliyet Adı Evde Temizlik Evde Bakım Hizmetleri.
Açıklamalar Başkan Kimyeci Antakya Belediyesi'nce 65 yaş üzeri büyüklere ücretsiz olarak
sunulan evde temizlik ve evde bakım hizmeti başlamıştır. Antakya Belediyesi'nce oluşturulan
21 kişilik ekip aylık periyotlarla hizmet götürülüyor. Yürütülen hizmet kapsamında her evde
iki personel yerleri silip, süpürüyor, perdeleri, halıları yıkıyor. Varsa birikmiş bulaşıkları,
çamaşırları yıkıyor. Kişin başında soba kurulması, mevsim sonunda sobanın sökülmesi de
dahil birçok hizmet gerçekleştiriyor. Ayrıca yaşlılarımıza saç-sakal kesimi ve kuaförlük
hizmeti de veriliyor.
22. Faaliyet Adı Halk Günü.
Açıklamalar Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, vatandaşlarla olan birlik ve
beraberliğini yaptığı "Halk Günü" ile devam ettiriyor. Başkan Kimyeci, her Cuma günü sabah
saat 08.00'den öğle saat 12.00'ye kadar olan zaman diliminde halkın istek ve temennilerini
dinliyor, talepleri karşılıyor. Makam kapısını sonuna kadar açan Başkan Kimyeci,
vatandaşlardan gelen taleplere çözüm bulmak üzere anında ilgili Başkan yardımcısı ve
müdürleri arayarak sorunların çözümü için talimat veriyor. Antakya Belediyesi yetki ve
sorumluluğunda olmayan vatandaşlardan gelen istek ve talepleri ise ilgili kurum ve
kuruluşlara yönlendirmek suretiyle vatandaşı geri çevirmiyor.
23.Faaliyet Adı Eğitime Büyük Destek.
Açıklamalar Antakya Belediyesi olarak 22 uzman öğretmen ve 16 yardımcısı personelimiz
ile etap etap kurs programları düzenleyerek öğrencilerimizin geleceklerine hazırlanmaları
yoluna bir tuğla da biz koyuyoruz. Antakya Belediyesi Eğitim ve Okuma salonunda verilen
ücretsiz TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) kursları yeni döneminde 1.500 öğrenci
ile başladı. Bu kurslara maddi durumu zayıf ailelerin çocukları iştirak ediyor. Kursları gidiş ve
gelişleri tamamı ile belediyemizin servisi ile karşılanmaktadır.
24.Faaliyet Adı Çiftçilerimizin Yanındayız.
Açıklamalar "Tarım ve Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında çiftçilerimize destek olmak
amacıyla Tahtaköprü ve Uzunalıç mahallerinde çilek bahçelerinin kurulması için çiftçimize
117 bin çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdik.
25.Faaliyet Adı Antakya' da Kültür-Sanat Etkinliği.
Açıklamalar Akkaya'da düzenlenen Kültür- Sanat programlarına müsait olduğu sürece
Başkanımızın katılımı sağlanmıştır.
26.Faaliyet Adı Akdeniz Hatay Mutfak Günleri Etkinliği.
Açıklamalar Şehrimizi ve Lezzetlerimizi Dünyaya Tanıtan Akdeniz Hatay Mutfak Günleri
Etkinliğine Antakya Belediyesi Lojistik ve Altyapı Desteği Sağladı. Akdeniz Ülkeleri mutfak
günleri etkinliğinin yapıldığı merkezlerden biri olan Antakya Lisesi bahçesinin peyzaj ve
çevre düzenlemesi ile hazır hale gelmesi için Antakya Belediyesi ekipleri tam zamanlı olarak
hizmet verilmişti.

27. Faaliyet Adı Ramazan Ayında kuru gıda yardımı.
Açıklamalar Ramazan ayı öncesinden dağıtımına başladığımız kuru gıda yardımını, özellikle
şehrimizin en ücra köşesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılabilmek için
ekiplerimiz aylar öncesinden muhtarlar ile birlikte çok titiz bir çalışma içerisine girerek, bu
tür ihtiyaç sahiplerini belirlemişlerdir. Belediyemizce tespiti yapılan kişilere gereken
yardımlar adreslerine gönderilmek suretiyle yapılmıştır. Halen idrak etmekte olduğumuz bu
mübarek ay içerisinde bugünkü tarih itibariyle şimdiye kadar 17.000(on yedi bin) yardıma
muhtaç ailemize yukarıda belirttiğimiz şekilde gıda yardımı yapmış bulunmaktayız ihtiyaç
duyurması halinde bu tür yardımlarımızın devamı etmesi için tüm hazırlıklarımızı
tamamlamış bulunmaktayız.
28.Faaliyet Adı Ramazan Ayın Etkinlikleri.
Açıklamalar Antakya Belediyesi geleneksel iftar programlarının Devlet Su İşleri (DSİ)
parkında bir ay süresinde pek çok etkinlik düzenledi. DSİ parkı içerisinde kurulan sabit sahne
ile her akşam yüzlerce vatandaşa tasavvuf konserleri, Kuran-ı Kerim tilavetleri, dini sohbetler,
teatral gösteriler gibi yerel amatör sanatçılarının istihdam edildiği programlar düzenledi.
Ramazan ayı boyunca yapılan tüm etkinliklerimize Belediye Başkanımız ve eşi, başta olmak
üzere programları müsait olduğu ölçüde İlimiz milletvekilleri, İl, İlçe Başkanlarımız, parti
Yönetimimiz, Gençlik ve kadın kollarımız, Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Daire
Müdürlerimiz programlara aktif bir şekilde katılmaktadırlar. Haftanın belirli günlerinde
Belediye Başkanımız ve eşi ile birlikte fakir bir ailemizim kapısını çalarak iftar' onlarla
birlikte yapmakta, bu ara onlarla sohbet ederek, onların sorunlarını dinlemekte, vatandaşın
sorunlarına çare olmak için, içtenlik ve samimiyetle çalışmalar yapılmaktadır.
29.Faaliyet Ada iftar Yemekleri.
Açıklamalar İftar yemeği verilecek mahallemize mobil Mutfak TIR'ımız ile Sahne TIR'ımız
birlikte gönderilerek, Temizlik Müdürlüğümüzce önceden temizlenip yıkanmış alana park
etmeleri sağlanmakta, Belediye Zabıta Müdürlüğü elemanlarınız etrafta gereken tüm zabıta
önlemleri etkinlik sonuna kadar sürdürmektedir. Ayrıca Sahne Tırımızda yer alan Yerel
Sanatçılarımızın seslendirdikleri ilahiler ve semazen gösterileri ile iftar vaktine kadar
halkımıza müzik sunumu yapılmaktadır.
Mahallelerimizde verdiğimiz tüm iftar yemeklerin de, o mahallede bulunan şehit yakınları ile
gazilerin katılımı sağlanmakta. Gazi ve şehit yakınları iftar masasında Belediye Başkanımız
ile aynı masada oturtulmak suretiyle, onların ihtiyaç ve isteklerine yönelik taleplerinin bizzat
Belediye Başkanımıza iletilmesi sağlanmakta, Belediye Başkanımızın onları sorunlarına
çözmek için yaptığı çalışmaları gözlemlemeleri olumlu tepki vermelerine neden olmaktadır.
Belediyemiz bir öğünde 1500 kişiye sıcak yemek vermek için donatılmış Mobil Mutfak
TIR'ımız ile Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde (konser, tiyatro, ilahi, ortaoyunun, fasıl,
dinleti gibi) kullanılmak üzere 1 adet Mobil Sahne TIR'ı temin edilmiş olup, her iki TIR' da
Ramazan ayında faaliyetlerine başlamıştır. Bu TIR'larımızda Mobil Mutfak TIR'ında yapılan
yemekler gönüllü gıda mühendislerimizin denetiminde hazırlanan 6 (aşçı) ve 10 (garson) ve 8

(temizlik personelleri) ile toplam 24 kişilik yemek ekibimizin çalışmaları neticesinde mahalle
yemekleriniz halkımızın damak tatlarına hitap edecek şekilde hazırlanıp tüketme
sunulmaktadır. Bu TIR'larımız tüm halkımızın olduğu gibi, öğrencilerin, yaşlı ve
kimsesizlerin hizmetine de sunulacak şekilde programlanmış ihtiyaca binaen her an hazır
durumdadır.
Ramazan ayı programlarımız iftar haricinde saat 22.45 sıralarında(Teravih namazı sonrası)
başlayıp, gece saat 00.30 saatlerine kadar sürmektedir, Eğlence programlarımızın özellikle
teravih namazı sonrası yapılmasına dikkat edilmektedir. İftar verilen mahallelerimizin
camisinde, o mahalle halkı ile birlikte teravih namazı kılınmakta, namaz sonrası vatandaşlarla
yapılan sohbet ve münazara sonrası etkinliklerimiz başlamaktadır.
30.Faaliyet Milletlerimizde Bayramlaşma ziyaretleri.
Açıklamalar İnsanların inançları bakımından Mozaik kent olan şehrimizde ki
vatandaşlarımızın yaşam tarzlarına da sevgi ve saygı çerçevesinde yaklaşımda
bulunmaktaydık. Nisan ayı içerisinde Müslüman vatandaşlarımız ile birlikte "Kutlu Doğum
Haftası" etkinliklerinde hep beraberce iştirak edip, bu anlamlı ve güzel günde her zaman bizi
yalnız bırakmayan İl Başkanımız, İlçe Başkanımız, parti yöneticilerimiz, teşkilatımız, Meclis
Üyelerimizle birlikte olduk. Ayrıca Hristiyan vatandaşlarımızın Paskalya Bayramlarında,
Musevi kardeşlerimizin Hamursuz Bayramlarında ve Milletimizin örf adet ve gelenekleri
içerisinde yer alan, her yıl 4-5 Mayıs günleri kutlanan Hıdrellez Şenliklerinde de
hemşerilerimizle birlikte olunmuştur. Bu kutlamalarda Belediyemiz çeşitli etkinlik ve
faaliyetlerde bulunmuştur. Kutlu Doğum Haftasında "etli pilav", Aşure gününde "Aşure
tatlısı" ve diğer gösteri etkinlikleri düzenlenerek halkla iç içe olunmak suretiyle bu özel
günler coşku ile hep beraberce kutlanılmıştır.
31.Faaliyet Adı Yemek Etkinlikleri.
Açıklamalar Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eşi Nursel Kimyeci, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü münasebeti ile Antakya Oteli'nde organize edilen etkinliğe, Antakya
Belediyesi meclis üyeleri, belediye kadın personelleri, Ak Parti teşkilatı kadın üyeleri ve çok
sayıda davetli katıldı. Belediyemiz Ramazan ayının 15. günü "Yetimlerle iftar yapılması"
hususu programımıza alınmış olup, bununla ilgili olarak Sosyal Aile ve Politikalar Bakanlığı
Hatay il Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapılmak suretiyle ile yetim çocukların tespit
işlerini yapılmış ücreti Belediyemiz tarafından karşılamak suretiyle Ramazan ayının 15.günü
Yetim çocuklarımıza Yemek organizasyonu yapılmıştır.
32. Faaliyet Adı Dini Bayram Kutlamaları.
Açıklamalar Ramazan (Şeker) Bayramı ve Kurban Bayramı münasebetiyle eski Belediye
Başkanlarımıza, Yöneticilerimize halen görev yapmakta olan Meclis Üyelerimize, Başkan
Yardımcılarımıza, Daire Müdürlerimize, işçi, memur personellerimize ve taşeron personeline
Hediyelik Bayram Paketi çikolata, şeker Belediye Hizmet Binası dağıtılmak bayramlaşmıştır.

33.Faaliyet Adı "Aşure Tatlısı" Kutlaması.
Açıklamalar Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde halkımızın örf, adet ve geleneklerini
yaşatmak üzere Muharrem ayında 10.000 (on bin) kişilik Aşure Tatlısı yaptırılarak halka
ikram edilmiştir.
34. Faaliyet Adı Makine İkmal Tesisinin açılış töreni.
Açıklamalar Antakya Belediyesi Makine İkmal Tesisinin açılış töreninde Başta Hatay Valisi
olmak üzere şehrimiz protokol heyeti ve yerel Basının katıldığı Antakya Belediyesi gelen
misafirlerimize ikram edilmek üzere Etli pilav, ayran ve tatlıdan oluşan yemek, menümüz ile
birlikte meşrubat, çay ve kahveden oluşan içecek ikramımızın yapılmıştır.
35.Faaliyet Adı Mahalle ziyaretleri.
Açıklamalar Belediye Başkanımızın katılımı ile müdürlüğümüz tarafından mahallerimizden
programları organize edilmiştir. Mahalle ziyaretlerimiz ile ilgili program sürecimizde,
21.04.2016 tarihinde Mansurlu, Gökçegöz, Bitiren, Üzümdalı, Bozhöyük, Apaydın,
Demirköprü, Esenlik, Esentepe Mahalleleri olmak üzere 9(dokuz) mahalleye, 22.04.201C
tarihinde Yeşilova, Alaattin, Suvatlı, Saçaklı, Melekli, Akçaova, Hasanlı, Aksaray, Saraykent,
Altınçay Mahalleleri olmak üzere 10(on) mahalleye, 24.04.2016 tarihinde Madenboyu,
Tanışma, Açıkdere, Bohşin, Narlıca, Maşuklu, Küçükdalyan, Güzelburç, 600 konutlar
Mahalleleri olmak üzere 9(dokuz) mahalleye, 25.04.2016 tarihinde Paşaköy, Aşağıoba,
Arpahan, Maraşboğazı, Tahtaköprü, Uzunalıç, Serinyol, Ovakent, Zülüflühan, Ürgen paşa,
Mahalleleri olmak üzere 10(on) mahalleye, 28.04.2016 tarihinde Alahan, Üçgedik,
Oğlakören, Gülderen, Karlısu, Kisecik, Doğanköy, Günyazı, Kuruyer Mahalleleri olmak
üzere 9(dokuz) mahalleye, 30.04.2016 tarihinde Bağrıyanık, Şirince, Karaali Bölüğü,
Kardeşler, Barbaros, Kantara, Kuyulu, iplik Pazarı, Habib-i Neccar, Kocaabdi, Meydan
Mahalleleri olmak üzere 11 (on bir) mahalleye, 02.05.2016 tarihinde Yeni Camii, Ulu Camii,
Fevzi Çakmak, Güllübahçe, Orhanlı, Gazi paşa, Aydınlık evler, Hacı Ömer Alpagot, General
Şükrü Kanatlı, Cebrail Mahalleleri olmak üzere 10(on) mahalleye, 05.05.2015 tarihinde Gazi,
Cumhuriyet, Akevler, Emek, Akasya, Saraycık, Yaylacık Mahalleleri olmak üzere 7(yedi)
mahalleye, 06.05.2016 tarihinde Sofular, Şehitler, Şeyhali, Biniciler, Dutdibi, Havuzlar,
Kışlasaray, Haraparası, Odabaşı Mahalleleri olmak üzere 9(dokuz) mahalleye, 07.05.2016
tarihinde Akcurun, Avsuyu, Anayazı, Akhisar, Alazi, Büyükdalyan, Karaali, Dikmece,
Kuzeytepe, Ekinci Mahalleleri , 24.08.2016 tarihinde Uzunalıç Mah.,26.08.2016 Akçaova
Mah., 27.08.2016 Suvatlı mah,28.08.2016 Yaylacık mah.,31.08.2016 Bozhöyük Mah.,
01.09.2016' Bitiren Mah., 02.09.2016 Mansurlu Mah., 03.09.2016 Yeşilova Mah.,04.09.2016
Üzümdalı Mah.,07.09.2016 Akcurun Mah., 08.09.2016 Gökçegöz Mah.,09.09.2016 Apaydın
Malı., 10.09.2016 Açıkdere Mah., 11.09.2016 Saraycık Mahalle toplamda belediyemize bağlı
95 mahalle ziyaretinde bulunulmuş olup, burada halkın sorunları dinlenerek, sorunların bir
kısmı hemen çözülmüş, diğer kısmı ise programımıza alınarak seri bir şekilde çözülme
çalışmalarına başlanılmıştır.

36.Faaliyet Adı "Gönül Sofrası"
Açıklamalar Antakya Belediyesi ile vatandaşların birlik beraberlik çatısı altında "Gönül
Sofrası" etkinliği başlamıştır. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Antakya Belediyesi
Mobil Sahne ve Mobil Tır aracılığı ile organize edilen Gönül Sofrası programları kapsamında
19.Ekim.2016-30.Ekim.2016 tarihlerinde 24 Mahallerinde etkinliğe yapılmıştır.
Ayrıca her Cuma günü Cuma namazından sonra değişik camilerde "Gönül Sofrası" etkinliği
devam etmektedir.

