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	 Saygıdeğer	Hemşehrilerim;
	 Antakya	Belediyesi	olarak,	“Antakya	Gelişiyor”	sloganı	ile	çıktığımız	yolda,	şehrimizin	fiziki,	ekonomik,	
sosyal,	 kültürel	 ve	 siyasi	 açıdan	 her	 yönüyle	 gelişmesi	 için	 çalışmalarımızı	 sürdürürken,	 Antakya’nın	
çağdaş,	 yaşanabilir,	 tarihi	 mirasının	 korunan,	 tertemiz	 bir	 şehir	 olması	 için	 gayretle	 çalışıyoruz.	 Öz	
kaynaklarımızı	en	güzel	şekilde	değerlendirerek,	yapacağımız	yatırımlarla	Antakya’mızı	turizm	açısından	
zenginleştirmenin	yanı	sıra,	Türkiye’nin	en	güzel	ilçesi	yapmayı	hedefliyoruz.	
	 “İnsanı	 yaşat	 ki	 devlet	 yaşasın”	 anlayışından	 hareket	 ederek	 “Halka	 hizmeti	 Hakka	 hizmet”	
olarak	 gören	belediyecilik	 anlayışımızı,	 siz	 değerli	 hemşehrilerimizle	 beraber;	 sizlerin	huzur	 ve	 refahı	
için	Antakya’ya	taşıma	adına	her	türlü	gayreti	gösteriyoruz.	Dürüst,	adil	ve	şeffaf	bir	yönetim	anlayışına	
sahip	olup;	güler	yüzlü,	etkin	ve	kaliteli	bir	hizmet	için,	çalışmalarımızı	en	güzel	şekilde	sürdürüyoruz.	
Takım	ruhuyl,	 istişareye	dayalı	 ve	ortak	akılla	hareket	ederek	siz	değerli	 vatandaşlarımızla	sık	sık	bir	
araya	gelerek	fikir	alışverişlerinde	bulunuyoruz.	Temel	hizmet	görevlerimizin	yanı	sıra	sosyal	belediyecilik	
anlayışımızla	 vatandaşlarımıza	 eğitim,	 kültür,	 sanat	 ve	 sportif	 faaliyetler	 de	 sunuyoruz.	 Amacımız	 siz	
değerli	hemşerilerimizin	huzur	içerisinde,	daha	sosyal	ve	daha	sağlıklı	bir	yaşam	sürdürmelerine	destek	
olmaktır.	Özellikle	gençlerimizi	kötü	alışkanlıklardan	koruyacak,	bireysel	yeteneklerini	ortaya	çıkaracak	
sportif	faaliyetlere	önem	veriyoruz.	Şeffaf	belediyecilik	anlayışımız	ile	hizmet	dolu	1	yılı	geride	bırakırken	
ilçemizde	yaptığımız	ve	önümüzdeki	süreçte	gerçekleştirmeği	planladığımız	hizmet	ve	projelerimizi	bu	
sayımızda	sizlerle	paylaşmanın	onurunu	ve	kıvancını	yaşıyoruz.	

Saygılarımla,
İsmail	Kimyeci

Antakya	Belediye	Başkanı
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	 45	gün	gibi	kısa	bir	sürede	hızlıca	oluşumunu	tamam-
layan	Antakya	Belediyesi,	Hizmet	Binasının	revize	edilmesi-
nin	ardından	birimlerini	oluşturarak	personel	görevlendirm-
elerini	yaptı.	

	 Antakya	Belediyesi	30	Mart	Yerel	Seçimleri	sonrasında	
Odabaşı	mahallesinde	bulunan	geçici	hizmet	binası	kısıtlı	
imkanlar	 çerçevesinde	 en	 iyi	 şekilde	 değerlendirilerek	
hizmete	 başladı.	 Acil	 eylem	 planı	 olarak	 belirlenen	 yeni	
hizmet	binası	temini,	General	Şükrü	Kanatlı	mahallesinde	
bulunan	 hali	 hazırdaki	 hizmet	 binamızın	 revize	 edilerek	
hizmete	sunulması	ile	çözüme	kavuştu.	Antakya	Belediyesi	
hizmet	binası	Vatandaşlara	daha	iyi	ve	daha	hızlı	şartlarda	
hizmet	sunabilmek	için	revize	edilirken	en	yeni	teknoloji	ile	
donatıldı.	Antakya	Belediyesi	merkez	hizmet	binasının	yanı	
sıra	Odabaşı	ve	Karlısu	mahallelerinde	ek	hizmet	binaları	
ile	tam	donanımlı	olarak	çalışmalarını	sürdürüyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	 Belediyesi	 kurulum	 aşamasındayken	 dahi	 vatan-
daşların	mağduriyetini	gidermek	amacıyla	hizmette	ara	ver-
medi.	Asli	görev	yetki	ve	sorumluluğu	olmamasına	rağmen	
yoğun	kurak	günlere	denk	gelen	ve	 içme	suyu	sıkıntısının	
yaşandığı	 ilçemizde	bu	yüzden	su	sıkıntısı	 yaşayan	vatan-
daşlara	 açtığı	 su	 kuyularından	 arazözler	 aracılığı	 ile	 kul-
lanım	suyu	dağıtmak	suretiyle	alternatif	çözümler	üretti.
Antakya	Belediyesi	Odabaşı’nda	yaptığı	sondaj	çalışmasıyla	
152	metre	derinlikten	su	çıkardı.	Antakya	Belediyesi	3	inç	
genişliğinde,	152	metre	derinlikte	bulunan	suyu	yeşil	alan,	
otomatik	 sulama	 sistemleri,	 park	 bahçe	 ve	 refüj	 sulama-
larında	kullanıyor.



NİSAN 20156

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci Antakya’nın yol sorununa hızlıca çözüm bulmak amacıyla göreve başladıktan kısa bir 
süre sonra atıl durumda olan asfalt şantiyesinin onarımının tamamlanmasını sağlayarak faaliyete başladı.  Şehir genelinde ihtiyaç 

duyulan cadde ve sokaklara 25 bin ton asfalt döküldü.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Kısa	 sürede	 şehir	 genelinde	 yapılan	 detaylı	 incelemelerde	 bozuk	 yollar,	 yıpranmış	 alanlar	
belirlenerek	hızla	asfalt	yama	ve	ihtiyaç	duyulan	tüm	sokaklara	parke	döşeme	çalışmalarına	başlandı.	
Bugüne	dek	şehrimizin	95	mahallesinde	muhtelif	 cadde	ve	sokaklarda	25	bin	 ton	asfaltlama,	80	
bini	parke	onarımı	170	bini	sıfırdan	parke	döşeme	çalışması	olmak	üzere	toplam	250	bin	m2	parke	
döşemesi	 yapıldı.	 Antakya’nın	95	mahallesinde	asfaltlama	ve	parke	döşeme	çalışmaları	 periyodik	
program	çerçevesinde	tüm	hızıyla	devam	ediyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	olarak	2015	yılında	hedefimiz	1	milyon	metrekare	parke	ve	20.000	ton	asfalt.		Hatay’ın	Büyükşehir	
olması	ile	95	mahalleye	hizmet	edecek	şekilde	kurulan	Antakya	Belediyesi	olarak,	daha	önce	köy	olması	nedeniyle	hizmetten	
mahrum	kalmış	mahallelerin	yol	sorunlarını	çözebilmek	amacıyla,	2015	yılında	1	milyon	metre	kare	parke	taşı	döşemeyi	
ve	20.000	ton	asfalt	dökmeyi	kendimize	hedef	edindik.	Haziran	ayına	kadar	500	bin	ve	sonrasında	Aralık	ayına	kadar	500	
bin	olmak	üzere	1	milyon	metrekare	parkeyi	2015	yılı	 içerisinde	Antakya’mıza	döşemiş	olacağız.	Daha	önce	köy	olarak	
büyükşehir	yasası	ile	Antakya	ilçesine	katılan	53	ve	yeni	imar	yolları	ile	büyüyen	4	olmak	üzere	toplam	57	Mahallemizde	
eş	zamanlı	olarak	başlattığımız	 ilk	etap	parke	döşeme	hamlesi	sonunda	500	bin	metrekare	parke	Haziran	ayına	kadar	
döşenmiş	olacak.	Bunun	yanı	sıra	diğer	38	mahallemizde	de	 ihtiyaç	durumuna	göre	parke	döşeme	çalışmalarımız	 tüm	
hızıyla	devam	ediyor.	Bu	çalışmalarımız	neticesinde	Antakya’da	vatandaşımızın	ayağı	çamura	değmeyecek.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediyesi	Fen	İşleri	Müdürlüğü	ekiplerimiz	yeni	açılan	imar	yolları	başta	olmak	üzere,	şehrin	muhtelif	
yerlerinde	 kış	 ayları	 nedeniyle	 parke	 döşemesi	 yapılamayan	 yollarda	 40	 kilometre	 stabilize	malzeme	 serme	
işlemi	gerçekleştirerek,	vatandaşlarımızın	yol	sorununa	alternatif	çözüm	üretti.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Şehrimizin	daha	güzel,	daha	düzenli	bir	yer	olması	için	göreve	geldiğimiz	günden	bu	yana	15	kilometrelik	imar	yolu	
açarak,	 her	 geçen	 gün	 gelişen	 Antakya’mıza	 yeni	 yerleşim	 yerleri	 kazandırıldı.	 Şehrin	muhtelif	 yerlerinde	10	 kilometre,	
Ekinci	mahallesinde	2,5	kilometre	ve	Kavaslı	–	Yeni	Sanayi	arasında	2,5	kilometre	olarak	açılan	 imar	yolları	şehre	yeni	
yerleşim	alanları	kazandırırken	daha	düzenli	bir	Antakya	için	önemli	bir	adım	niteliği	taşıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci,	
göreve	geldikten	kısa	bir	süre	sonra	İskenderun	
yolundaki	 yoğun	 trafiği	 rahatlatmak	 amacıyla	
Odabaşı’nı	 Yeni	 Sanayi	 Sitesi’ne	 bağlayan	
imar	 yolunu	 açarak	 alternatif	 yol	 güzergâhını	
vatandaşların	hizmetine	sundu.
	 İlk	etapta	Kavaslı	-	Odabaşı	güzergahında	1.1	
kilometre	uzunluğunda	ve	12	metre	genişliğinde	
yapılan	yolun	ikinci	etabında	Odabaşı’ndan	Yeni	
Sanayi	Sitesi’ne	uzanacak	olan,	1.4	kilometrelik	
yol	hizmete	hazır	hale	getiriliyor.
	 Böylelikle	Kavaslı’dan	Yeni	Sanayi	Sitesi’ne	
uzanan	 toplam	 2,5	 kilometrelik	 alternatif	 yol	
Antakya	–	İskenderun	yaya	ve	araç	trafiğine	çok	
önemli	katkı	sağlamış	oldu.
Parke,	 kaldırım	 ve	 bordür	 döşeme	 çalışmaları	
tamamlanan	 yolda	 ayrıca	 iki	 adet	 trapez	 kanal	
yer	alıyor.	Asi	nehrindeki	su	taşkınlarının	sanayi	
esnafını	olumsuz	etkilemesini	önlemek	amacıyla	
yapıldı.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci,	yeni	sanayi	sitesindeki	Antakya	Belediyesi	Makine	İkmal	biriminin	temelini	
attı.	Yeni	Sanayi	Sitesi	son	caddede	temeli	atılan	Makine	İkmal	Birimi,	9,5	dönüm	arazi	üzerine	1	adet	idari	bina,	1	adet	atölye	
ve	yıkama,	yağlama	binası,	1	adet	bekçi	kulübesinden	ibaret	olduğunu	belirten	Başkan	Kimyeci,	“Makine	İkmal	biriminin	
temelini	atmadan	önce	hem	iki	binamızı	hem	de	sanayi	sitesini	sel	ve	su	baskınlarına	karşı	iki	adet	2x3	m	genişliğinde	75	
metre	uzunluğunda	trapez	kanal	yaptık.	Önümüzdeki	günlerde	bir	trapez	kanal	daha	yaparak	yağışlardan	sonra	oluşacak	
sel	ve	su	baskınlarına	böylelikle	son	vermiş	olacağız.	Sanayi	sitesi	esnafımız	bizim	için	önemli	esnaflar	içinde	yer	almaktadır.	
Sanayi	sitesi	esnafımızın	rahat	bir	ortamda	çalışma	yaparak	ekmek	kazanması	şehir	ekonomisine	büyük	katkı	sağlamaya	
devam	edecektir”	dedi.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	Yeni	Sanayi	Sitesi’nde	bugüne	dek	
bozuk	 yolların	 parke	 ile	 kaplanması,	 güzergah	 üzerinde	
bulunan	 atıl	 durumdaki	 hurda	 araçların,	 molozların,	
atıkların	temizliği,	bölgeye	yeni	çöp	konteynerlerinin	monte	
edilmesi,	refüjlerin	düzenlenmesi	ve	ağaçlandırılması	gibi	
bir	çok	hizmet	gerçekleştirdi.
Antakya	Belediyesi	Yeni	Sanayi	Sitesi’nin	bazı	noktalarında	
yer	 alan	 çarpık	 imar	 sorunlarına	 çözüm	 üretmek	 üzere	
çalışmalarını	sürdürüyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci,	 Meydan	
Çarşısı	 içinde	 bulunan	 tarihi	 buğday	 pazarı	 meydanını	
canlandırmak	için	projeleri	bir	bir	uygulamaya	geçirdi.
Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci	 konuyla	 ilgili	
yaptığı	açıklamada	şunları	kaydetti;	“Meydan	Çarşısı	içinde	
bulunan	 Buğday	 Pazarı	 olarak	 bilinen	 ve	 yıllarca	 şehir	
insanına	hizmet	veren	bölgede	değişiklikler	yaparak	çarşıya	
alış	veriş	ve	gezme	amaçlı	gelen	insanlarımıza	hoşça	vakit	
geçirmeleri,	 dinlenmeleri	 ve	 çınar	 altında	 oturup	 nefes	

alabilecekleri	bir	mekân	haline	dönüştürme	projeleri	hayata	
geçiriliyor.	 Proje	 ile	 birlikte	 Buğday	 Pazarı	 meydanında	
faaliyet	gösteren	esnafımızın	da	hem	rahat	bir	nefes	alması	
sağlanacak,	 hem	 de	 kazançlarına	 katkıda	 bulunulmuş	
olacak.	Proje	uygulama	çalışmaları	nedeniyle	eski	buğday	
pazarında	bulunan	esnafımızı	mağdur	etmemek	amacıyla,	
bu	süreçte	çalışmalarını	sürdürmeleri	için	Meydan	Mahallesi	
İnneplik	 Mevki	 Perşembe	 pazarı	 yanında	 Belediyemizce	
yeni	düzenlemesi	yapılan	alana	taşındı.
	 Çarşılarımızın	her	köşesinde	bir	tarih	yatmaktadır.	Bu	
tarihi	 ayağa	 kaldırmak	 ve	 çarşımızın	 eski	 cazibeliğini	 geri	
kazandırmak	 üzere	 elimizden	 gelen	 her	 türlü	 çalışmayı	
yapacağız.	 Bunları	 yaparken	 hiçbir	 esnafımızın	 mağdur	
olmamasını	 istiyor	 ve	 bu	 kapsamda	 çalışma	 yürütüyoruz.	
Eski	 Buğday	 pazarında	 bulunan	 seyyar	 satıcı	 esnafımız	
Meydan	Mahallesi	içerisinde	Perşembe	Pazarında	bulunan	
alanda	 üstünü	 kapattığımız,	 ışıklandırmasını	 yaptığımız	
modern	 tezgâhlarda	 vatandaşlarımıza	 hizmet	 sunmaya	
devam	edecekler.	Bu	mekânın	ayrıca	çevre	düzenlemesini	
yaparak	 önünde	 bulunan	 elektrik	 trafosunun	 kaldırılıp	
başka	bir	mekâna	 taşınması	 yolunda	girişimde	bulunduk.	
Eski	 Buğday	 Pazarı	 içinde	 çalışma	 hayatlarını	 idame	
ettiren	 esnafımızı	 mağdur	 etmeyerek	 ailelerine	 ekmek	
götürecekleri	alternatif	alan	oluşturduk.”

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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TARİHİ ÇEŞME ONARILDI
	 Antakya’nın	 en	 önemli	 merkezlerinden	 olan	 Uzun	
Çarşı’ya	 özenle	 hizmet	 eden	 Antakya	 Belediyesi,	 esnafın	
ihtiyaçlarına	kulak	veriyor.	Ayakkabıcılar	çarşısında	bulunan	
ve	 kullanılamaz	 duruma	 gelen	 çeşme	 Antakya	 Belediyesi	
Fen	 İşleri	 Müdürlüğü	 ekiplerince	 onarılarak	 hizmete	
sunuldu.
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29 Araçla Çıktığımız Yolda, 2015 İtibari 
ile 80 Araçla Devam Edeceğiz

Hizmetlerimizi	gerçekleştirirken	
ekiplerimizin	daha	verimli,	daha	
hızlı	çalışabilmelerini	sağlamak	ve	
vatandaşlarımıza	daha	iyi	hizmet	
sunmak	amacıyla	araç	filomuzu	her	
geçen	gün	daha	da	geliştirdik.	Antakya	
Belediyesi’nin	mevcudunda	bulunan	
29	araç	ve	iş	makinesine	2014	yılında	
4	yeni	araç	ekledik.	2015	yılında	ise	
bu	sayıya	47	araç	ve	iş	makinesi	daha	
takviye	ederek	toplam	80	araçlık	
filomuz	ile	95	mahallemize	en	iyi	
hizmeti	sunuyoruz.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediye	Başkanı	
İsmail	Kimyeci	engelli	
vatandaşlara	yönelik	hizmetlerini	
sürdürüyor.	Başkan	Kimyeci	
Cebrail	Mahallesi	halkının	
taleplerine	kulak	vererek,	Ali	
Rıza	Efendi	Çamlığı	yanında	
bulunan	merdivenleri	revize	
ederek	hizmete	sundu.	Revize	
çalışmalarında	engelli	ve	yaşlı	
vatandaşlarda	unutulmayarak	
düşük	eğimli	rampa	ve	korkuluk	
yapıldı.	

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Gökçegöz	mahallesinde	bulunan	2,5	 dönümlük	alan	Antakya	Belediyesi’nce	 revize	 edildi.	 Yamaç	 kontrolünü	 ve	 yol	 kotunun	
düzenlenmesini	sağlamak	amacıyla	başlattığımız	50	metre	uzunluğundaki	beton	perde	duvar	çalışmamız	2,5	dönümlük	yeşil	
alan	olarak	tamamlanacak.	

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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ST.PIERRE PEYZAJ DÜZENLEMESİ
Antakya	Belediyesi	olarak	

kent	turizmine	katkı	sağlamak	amacıyla	
St.	Pierre	Kilisesi	çevresinde	peyzaj	

düzenlemesi	yaparak	bu	bölgeyi	layık	olduğu	
görünüme	kavuşturacağız.		Toplam	50	dönümlük	geniş	bir	arazi.	

Etap	etap	bu	bölgeyi	pırıl	pırıl,	yemyeşil	bir	hale	getirmeyi	hedefliyoruz.	İlk	
etapta	20	dönümlük	alanda	bu	çalışmayı	gerçekleştirmeyi	hedefliyoruz.
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Antakya	Belediyesi	kent	turizmine	verdiği	önem	doğrultusunda	dünyanın	ilk	mağara	kilisesi	ve	Hıristiyan	
alemi	için	hac	merkezlerinden	biri	olan	St.Pierre	Kilisesi	güzergahında	bulunan	Hacı	Görüş	deresinde	
temizlik	ve	ıslah	çalışması	gerçekleştirdi.	Daha	önce	de	Asi	Nehri	ve	Saraycık	derelerinde	temizlik	ve	

bakım	çalışması	gerçekleştiren	Antakya	Belediyesi	ekiplerinin	kent	genelinde	ihtiyaç	olan	her	bölgede	
belirlenen	periyodik	program	çerçevesinde	çalışmaları	aralıksız	olarak	sürüyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	Park	ve	Yeşil	Alanlar	Birimi	ekiplerimizce	şehrimizde	bulunan	14	metre	altındaki	tüm	yollarda	ve		
20	bin	metre	kare	altındaki	parklarda,	çeşitli	yeşil	alanlarda,	kurumların,	camilerin,	ibadethanelerin,	okulların,	yeni	Hatay	
müzesinin	ve	daha	pek	çok	tarihi	turistik	mekanlarımızın	bahçelerinde	daha	yeşil	bir	Antakya	için	mevsimlik	çiçek	ve	süs	
bitkisi	ekimleri	periyodik	olarak	sürdürülüyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	95	mahalleye	hizmet	eden	bir	belediye	
olarak,	yemyeşil	bir	Antakya’nın	hayal	olmadığı	düşüncesi	 ile	
gayretle	çalışıyor.
	 Bu	 çalışmalar	 dâhilinde	 kurulumunu	 tamamladıktan	
hemen	 sonra	 kolları	 sıvayan	 Antakya	 Belediyesi	 ekipleri,	
öncelikli	olarak	mevcut	tüm	parkların	revize	çalışmalarını	çok	

kısa	bir	sürede	tamamladı.	Antakya’da	bulunan	95	park	hızlıca	
revize	edilirken,	kullanılamaz	halde	olan	10	park	ise	yeniden	
ayağa	kaldırılarak	vatandaşlarımızın	hizmetine	sunuldu.
	 Bununla	 da	 yetinmeyen	 Antakya	 Belediyesi,	 2014	 yılı	
ortalarında	 projelendirmesini	 tamamladığı	 toplamda	 25	
dönümü	bulan	5	yeni	park	şehrimize	kazandırıldı.
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95	mahallemizde	yer	alan	ve	geleceğimizin	teminatı	
çocuklarımızın	daha	rahat	ortamlarda	oynamalarını	sağlamak	
amacıyla	bakım	çalışmaları	sürekli	olarak	yapılan	parklarımız,	
Antakya	Belediyesi’nin	özenli	çalışmaları	ile	daha	da	
güzelleşiyor.	Park	bahçe	ve	yeşil	alanlar	birimimiz	tarafından	
yürütülen	hizmetlerimiz	kapsamında	çim	biçme,	ağaç	
budama,	ot	temizliği,	mevsimsel	çiçek	ekimi,	çimlendirme,	
oyun	grupları	montajı,	aydınlatma	direklerinin	onarımı,	
sulama	sistemlerinin	montaj	ve	bakımı	gibi	çalışmalar	
periyodik	olarak	sürdürülüyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Su	sarfiyatını	azaltmak	ve	periyodik	olarak	
gerçekleştirilmesi	gereken	sulama	işleminde	insan	
gücünü	en	aza	indirmek	amacıyla	kentteki	bazı	
yeşil	alanlara	sulama	sistemi	döşeniyor.	Bu	sayede	
hem	sulamada	ihtiyaç	duyulan	insan	emeği	en	aza	
indirgenmiş	olacak,	hem	de	su	sarfiyatının	azaltılması	
hedeflenmektedir.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Her Yıl 30 Bin, 5 Yılda 150 Bin Ağaç Dikilecek
	 Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci,	 yemyeşil	 bir	 Antakya’ya	 kavuşmanın	 hayal	 olmadığı	 düşüncesi	 çerçevesinde,	
şehrin	dört	bir	yanının	yeşillendirilmesi	konusuna	özel	önem	veriyor.	Bu	önem	dâhilinde	her	yıl	30	bin,	beş	yılın	sonunda	ise	150	
bin	ağaç	hedefi	koyan	Antakya	Belediyesi	2014	yılında	başlattığı	kampanya	dâhilinde	şu	ana	kadar	şehir	genelinde	yaklaşık	15	
bin	ağaç	dikti.
	 Kampanyanın	ilk	ayağını	yeni	sanayi	sitesinde	başlatan	Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci	bunun	sonrasında	Vali	Utku	
Acun	parkında	minik	öğrencilerle	de	bir	araya	gelerek	fidanları	toprakla	buluşturdu.	Antakya	Belediyesi’nin	150	bin	ağaç	dikme	
kampanyası	şehir	genelinde	tüm	hızıyla	devam	ediyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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5	Bin	Metrekare	mozaik	sergileme	alanı	ile	Dünya’nın	en	büyük	Mozaik	müzesi	olmaya	aday	olan	Yeni	Hatay	Arkeoloji	
Müzesi’nin	peyzaj	ve	çevre	düzenlemeleri	Park	ve	Yeşil	Alanlar	birimimiz	tarafından	yapılıyor.	Ağaçlandırma,	çiçek	ekimi,	
çim	serme	çalışmalarının	yapıldığı	alanın	bakımı	da	ekiplerimizce	yapılıyor.	

YENİ HATAY MÜZESİ PEYZAJ DÜZENLEMESİ

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Hizmetle Dolu 1 Yıl

Antakya	Belediyesi	ile	Orman	İşletme	Müdürlüğü	
arasında	şehrimize	yeni	mesire	alanları	
kazandırılmasına	yönelik	protokol	imzalandı.
Kisecik	ve	Tahtaköprü	mevkilerinde	piknik	ve	
mesire	alanı	oluşturulması	ve	vatandaşlarımızın,	
yerli	ve	yabancı	turistlerin	hizmetine	sunulması	
için	Antakya	Orman	İşletme	Müdürlüğü	ile	
protokol	imzalandı.	Bu	kapsamda	Kisecik	
mahallemizde	30	dönüm,	Tahtaköprü	
mahallemizde	toplam	120	dönümü	bulan	
ve	Narlıca	mahallemizde	20	dönümlük	bir	
alan	üzerinde	mesire	alanları	oluşturuyoruz.	
Projelendirme	süreci	devam	eden	alanlarımızın	
çalışmaları	en	kısa	sürede	vatandaşlarımızın	
hizmetine	sunulmak	üzere	hayata	geçirilecektir.	
Mesire	alanları	tamamlandığında	Antakya	
yepyeni	bir	çehreye	bürünmenin	yanı	sıra	
vatandaşların	nefes	alabilecekleri,	aileleri	ile	
rahatlıkla	piknik	yapabilecekleri,	çocukların	
keyifle	oynayabilecekleri	yeni	bir	alana	kavuşmuş	
olacak.
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“Tarım ve Kırsal Kalkınma Projesi” kapsamında çiftçilerimize destek olmak amacıyla 
Tahtaköprü ve Uzunalıç mahallelerinde çilek bahçelerinin kurulması için çiftçimize 117 
bin çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirdik.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	olarak	göreve	geldiğimiz	ilk	günden	
itibaren	 pırıl	 pırıl	 bir	 Antakya	 için	 en	 iyi	 temizlik	 hizmetini	
gerçekleştirdik.
	 Deneyimli	kadromuz,	her	geçen	gün	artan	araç	filomuz	
ve	vatandaşlarımızdan	aldığımız	destek	ile	şehrimizin	dört	
bir	tarafında	cadde	ve	sokaklarımızda	temizlik	hizmetlerimizi	
yürütüyoruz.
	 Ekiplerimiz	 Antakya’mızın	 pırıl	 pırıl,	 tertemiz	 olması	
konusunda	gece	–	gündüz	demeden	24	saat	esasına	göre	
çok	titiz	bir	çalışma	örneği	ortaya	koyuyor.

	 Çalışmalarımız	 kapsamında	 sorumluluk	 alanımıza	
giren	14	metre	altındaki	cadde	ve	sokaklarda	süpürge	ve	
yıkama	 hizmeti	 yürütmenin	 yanı	 sıra,	 şehrimizdeki	 2500	
konteynerlerin	 tahliyesi,	 bakımı	 ve	 onarımı	 ekiplerimizce	
yapılmaktadır.	 Ekiplerimiz	 aynı	 zamanda	 95	 mahallenin	
tamamında	 toplu	 temizlik	 çalışmaları	 gerçekleştirerek,	
vatandaşlarımıza	tertemiz	yaşam	alanları	sunmaktadır.

 PIRIL PIRIL BİR ANTAKYA İÇİN
7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ

Hizmetle Dolu 1 Yıl

Öncesi Sonrası
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	 	 Antakya	Belediyesi,	kentte	bulunan	183	cami,	30	türbe	
ve	ziyaret,	22	kuran	kursu,	3	kilise,	1	havra	olmak	üzere	toplam	
239	ibadethanenin	bakımı	ve	temizliği	için,	Hatay	İl	Müftülüğü,	
Ortodoks,	Katolik,	Protestan	Kiliseleri	ile	Musevi	Cemaati’nin	ile	
imza	protokolü	ve	işbirliği	anlaşması	yapıldı.
	 	 Başkan	Kimyeci	 “Medeniyetler	kenti,	 barış,	 kardeşlik	
ve	 hoşgörü	 şehri	 Antakya’mızda	 yaptığımız	 bu	 uygulamayla	
üç	 semavi	 dinin	 ibadethanelerini,	 tüm	 cami,	 kilise,	 havra,	
kuran	 kurslarımız,	 türbe	 ve	 ziyaretlerin	 temizlik	 ve	 bakımını	
gerçekleştiriyoruz.”	dedi.
	 	 Oluşturulan	konusunda	uzman	9	ayrı	eğitimli	ekip	ile	
şehir	 genelinde	 bulunan	 tüm	 ibadethaneler	 periyodik	 olarak	
temizlenerek,	bakımları	gerçekleştiriliyor.

 

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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İnşaat	atıkları,	toprak	yığınları	ve	evsel	atıklar	sonucu	şehrimizde	bulunan	boş	parsellerde	oluşan	moloz	yığınları	Temizlik	
İşleri	Müdürlüğü	ekiplerimizce	kaldırılıyor.	Özellikle	 yeni	 sanayi	 sitesinin,	 yıllardır	 kemikleşmiş	 sorunlarından	olan	moloz	
yığınları,	Antakya	Belediyesince	kaldırılmanın	yanı	sıra	çevre	temizliği	de	periyodik	olarak	yapılarak,	sanayi	sitemize	yeni	bir	
çehre	kazandırdı.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Tarihi	değerleri	oldukça	fazla	olan	Antakya’nın,	kanayan	
yarası	eski	Antakya	Evleri,	Antakya	Belediyesi’nin	girişimleri	
ile	layık	olduğu	görünüme	kavuşuyor.
	 Antakya	 Belediyesi	 olarak	 bakımsızlık	 nedeniyle	
harabeye	 dönmüş,	 sit	 alan	 olduğu	 için	 tamir	 edilemeyen	
eski	 Antakya	 Evlerinin	 ayağa	 kaldırılması	 için	 çalışmalar	
başlattık.	 Bu	 çalışmalar	 ışığında	 öncelikli	 olarak	 metruk	
hale	 gelmiş	 eski	 Antakya	 evlerinde	 toplu	 temizlik	 hizmeti	
gerçekleştiriyoruz.	 Antakya	 Belediyesi	 ekiplerimiz	
bakımsızlıktan	 harabeye	 dönmüş	 eski	 Antakya	 evlerinde	

moloz	kaldırma,	balçık	ve	çöp	temizleme,	yıkama	ve	ilaçlama	
hizmetlerini	 gerçekleştiriyor.	 Bunların	 yanı	 sıra	 ilerleyen	
süreçte	 Antakya	 Belediye	 Başkanımız	 İsmail	 Kimyeci’nin	
girişimleri	ile	kurumlar	arası	işbirlikleri	gerçekleştirilerek	bu	
evlerden	 bulundukları	 mahalle	 sakinlerine	 zarar	 verecek	
kadar	hasar	 görmüş	olanlarının	 onarımları	 için	 çalışmalar	
başlatılacak.	 Bu	 sayede	 eski	 Antakya	 Evleri	 tarihteki	
ihtişamına	 yeniden	 kavuşmanın	 yanı	 sıra,	 örnek	 şehir	
Antakya’ya	yakışır	bir	görünüme	bürünecek.

ESKİ ANTAKYA EVLERİ LAYIK OLDUĞU GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	Sağlık	İşleri	Müdürlüğü	ekipleri	şehrin	hijyenini	sağlamak	için	pek	çok	noktada	ilaçlama	çalışmalarını	
sürdürüyor.	İlaçlama	ekiplerince	şehir	genelinde	bulunan	mazgallar,	logar	kapakları,	çöp	konteynerleri	ve	dere	kenarlarına	
haşere,	 larva	 ve	 farelere	 karşı	 ilaçlama	 faaliyeti	 periyodik	 olarak	 gerçekleştiriliyor.	 Oluşturulan	 9	 ayrı	 ekip	 ile	 ilaçlama	
çalışmalarımız	sürdürülüyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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ANTAKYA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI BARINAĞA TAŞIYOR
Antakya	Belediyesi	sokaklarda	sahipsiz	olan	ve	başıboş	dolaşarak	gerek	aç	kalma	gerekse	donma	tehlikesi	yaşayan,	aynı	zamanda	mahalle	
sakinlerini	de	rahatsız	eden	sokak	hayvanlarını	toplayarak,	Hayvan	Barınağı’na	götürüyor.	Aşılama	ve	kısırlaştırmaları	yapılan	hayvanlar	10	gün	
müşade	altında	tutulduktan	sonra	doğal	ortamlarına	yeniden	bırakılıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Zabıta	müdürlüğü	ekiplerimiz	vatandaşlarımızın	sağlığını	korumak	amacıyla	95	mahallede	bulunan	fırın,	kasap,	şarküteri,	
unlu	 mamulleri	 satış	 yerleri,	 restoran,	 pastane,	 market	 ve	 benzeri	 gıda	 satış	 yerlerinde,	 	 temizlik,	 gıdaların	 doğru	
ambalajlanması,	ürünlerin	son	kullanma	tarihi	ve	halk	sağlığına	olumsuz	etki	edebilecek	unsurları	periyodik	olarak	denetledi.	
Ekiplerimiz	ayrıca	uzman	veteriner	hekim	gözetiminde	semt	pazarlarında	açıkta	satılan	ve	halk	sağlığını	tehdit	edebilecek	
gıda	ürünlerine	yönelik	kapsamlı	denetimler	gerçekleştirdi.		Yapılan	denetimler	aralıksız	olarak	devam	ediyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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BAŞKAN KİMYECİ

PAZARCI ESNAFIYLA İÇ İÇE

Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci	şehrimizde	haftanın	yedi	günü	farklı	mahallelerde	kurulan	semt	pazarı	esnafını	
periyodik	aralıklarla	ziyaret	ederek	hallerini	hatırlarını	sordu,	karşılıklı	sohbet	ve	fikir	alışverişinde	bulundu.	Başkan	Kimyeci	
semt	pazarı	 ziyaretlerinde	esnafımıza	“Evimiz	Kadar	Temiz	Bir	Antakya	 İçin	El	Ele”	kampanyası	hakkında	detaylı	bilgiler	
verdi.	Bu	ziyaretlerde	pazar	esnafının	sofralarına	da	misafir	olan	Başkan	Kimyeci,	tezgahların	düzeni,	fiyatların	uygunluğu,	
çevre	temizliğine	verdikleri	önem	ve	müşterilerini	güler	yüzle	karşılayan	esnafa	hizmetlerinden	dolayı	teşekkür	etti.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Antakya’mızın tanzim ve düzenini korumaya yönelik 
çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son olarak Uzun Çarşı’da bulunan tezgâhlar, vatandaşların 
yürüyüş yoluna ve seyrine engel oluşturmaması amacıyla sıfır işgal uygulaması ile düzenlendi.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediyesi	Zabıta	Müdürlüğü	ekipleri,	 insanların	manevi	duygularını	 istismar	ederek	şehrimizde	dilencilik	yapan	
vatandaşlara	 çeşitli	 işlemler	 yapılıyor.	 Şehir	 merkezinde	 dilencilik	 yaparak	 vatandaşları	 rahatsız	 eden	 dilencilere	 karşı	
denetimler	yapan	zabıta	ekipleri,	dilenciler	hakkında	5326	sayılı	Kabahatlar	Kanunu	kapsamında	yasal	işlemler	yapıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Gençlerimizi	kötü	alışkanlıklardan	uzak	tutmak,	
beden	ve	ruh	sağlığını	geliştirmek,	boş	zamanlarını	
faydalı	bir	şekilde	geçirmelerini	sağlamak,	amatör	spor	
faaliyeti	gösteren	sporcularımıza	destek	sağlamak	
amacıyla	Antakya	Belediyesi	Gençlik	ve	Spor	Kulübü’nü	
kurduk.	Kulüp	bünyesinde	sporcularımız	Masa	Tenisi,	
Satranç,	Tenis,	Yüzme,	Voleybol,	Basketbol,	Hentbol,	
İzcilik,	Güreş,	Atletizm,	Aba	Güreşi,	Tekvando,	Boks,	
Kick	Boks,	Karate,	Muay	Thai,	Okçuluk,	Halk	Oyunları	
ve	Bisiklet	branşlarında	sporlarını	amatör	olarak	
yapabilmektedir.
	 Ayrıca	Kültür	ve	Sosyal	İşler	hizmetlerimiz	
kapsamında	gitar,	keman,	ney,	bağlama,	Halk	Oyunları,	
Mozaik,	step,	aerobik,	fitness	ve	plates	kurslarımız	
devam	ediyor.	Kurumumuz	bünyesinde	Türk	Halk	Müziği	
Koromuzun	kurulması	çalışmaları	da	hızla	devam	ediyor.
Bu	kapsamda	bugün	itibariyle	kültürel,	sosyal	ve	sportif	
kurslarımızla 2404	aileye	hizmet	veriyoruz.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	Tiyatro	Topluluğu,	şehrin	dört	köşesine	
tiyatroyu	götürme	düşüncesi	 ile	8	aralık	2014	tarihinden	bu	
yana	 her	 hafta	 sonu	 bir	 mahallede	 Yaşasın	 Temizlik	 isimli	
tiyatro	oyununu	sahneledi.		2015	yılı	itibariyle	Yaşasın	Temizlik	
2	 olarak	 izleyici	 ile	 buluşmaya	 devam	 eden	 tiyatro	 oyunu,	
sahneleme	 imkanı	 bulunan	 mahallelerde	 miniklere	 tiyatro	
bilincini	ve	çevre	temizliğinin	önemini	aşılıyor…

	 Çocuklar	kendileri	için	hazırlanan	komedi	oyunu	ile	çevre	
temizliğinin	 önemini	 öğrenirken,	 eğleniyor	 ve	 kendilerine	
dağıtılan	balon	hediyeleri	ile	mutlu	oluyorlar.
Tiyatro	 topluluğu	 ayrıca	 yetişkinlere	 yönelik	 hazırlanan	
oyunlarla	da	izleyicilerin	keyifli	vakitler	geçirmesini	sağlıyor.	
Antakya	Belediyesi	sosyal	belediyecilik	çalışmaları	ile	günden	
güne	daha	da	büyüyor…

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Kulüp	bünyesinde	sporcularımız	uzman	eğitmenler	eşliğinde	Masa	Tenisi,	Satranç,	
Tenis,	Yüzme,	Voleybol,	Basketbol,	Hentbol,	İzcilik,	Güreş,	Atletizm,	Aba	Güreşi,	
Tekvando,	Boks,	Kick	Boks,	Okçuluk,	Halk	Oyunları	ve	Bisiklet	branşlarında	sporlarını	
amatör	olarak	yapmaktalar.	Kulüplerimizde	bugün	itibariyle	180	çocuk	ve	gencimiz	
kurslarımızdan	istifade	etmekte.	Bunun	yanı	sıra	ev	hanımlarımıza	yönelik	hazırlanan	
spor	hizmetimizden	altı	farklı	spor	salonumuzda	toplamda	655	ev	hanımı	uzman	
eğiticiler	eşliğinde	haftanın	üç	günü	sağlıklı	yaşam	ve	obeziteyle	mücadele	kampanyası	
dahilinde	sporlarını	icra	etmekteler.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Antakya	Belediyesi	Eğitime	verdiği	önem	doğrultusunda,	
Temel	 Eğitimden	 Orta	 Öğretime	 Geçiş	 (TEOG)	 ve	 Yüksek	
Öğrenime	 Geçiş	 (YGS)	 sınavlarına	 hazırlanan	 dar	 gelirli	
ailelerin	çocuklarına	yönelik	ücretsiz	kurs	imkanı	sağlıyor.
	 Mustafa	Kemal	Üniversitesi	işbirliği	çerçevesinde	tahsis	
edilen	eğitim	binasında	gerçekleştirilen	kurslara	öğrenciler,	
Antakya	 Belediyemizce	 tahsis	 edilen	 servis	 araçları	 ile	
evlerinden	alınaraki	kurs	bitiminde	yine	evlerine	bırakmak	
suretiyle	ücretsiz	olarak	katılıyorlar.
	 TEOG	Kursunda	bugün	itibariyle	yaklaşık	842	öğrenci	
eğitim	 alırken,	 YGS	 kursumuzda	 ise	 100	 öğrencimiz	 22	
uzman	 öğretmen	 ve	 19	 yardımcı	 personelimiz	 tarafından	
kurs	 görmekteler.	 Hedefimiz	 her	 geçen	 gün	 bu	 rakamı	
çoğaltarak	 daha	 çok	 öğrencimize	 eğitim	 verebilmektir.	
Hedefimiz	yeni	oluşturduğumuz	dershanelerimiz	ile	öğrenci	
sayımızı	3000’e	çıkartmak.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci	Yeni	Eğitim	Öğretim	Yılı	Öncesinde	Öğrencilere	4000	
Adet	Tatil	Kitabı	Hediye	Ederek,	Eğitime	Verdiği	Önemi	Bir	Kez	Daha	Gözler	Önüne	Serdi.

E T ME DESTEK

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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	 Akdeniz	 Ülkeleri	Mutfak	 Günleri	 Etkinliği’nin	 yapıldığı	merkezlerden	 biri	 olan	 Antakya	 Lisesi	 bahçesinin	 peyzaj	 ve	 çevre	
düzenlemesi	ile	hazır	hale	gelmesi	için	Antakya	Belediyesi	ekipleri	tam	zamanlı	olarak	hizmet	verdi.	
Antakya	Belediyesi	Fen	 İşleri	 ve	Park	Bahçe	ekiplerinin	etkinlik	 için	alanda	peyzaj,	 temizlik,	 yeşil	alan	ve	çevre	düzenlemesi,	
personel	ve	ekipman	konularında	destek	verdi.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya Belediyesi 65 yaş ve üzeri yaşlı vatandaşlarımıza evde bakım ve temizlik hizmetleri sunuyor. Bugün itibariyle Belediyemize 
evde bakım ve temizlik hizmetimiz için başvuran 400 vatandaşımızın fiziksel gücü ile yapamayacakları ev temizlik işlerini eğitimli 

ekiplerimiz yaparken, deneyimli kuaförlerimiz yaşlılarımızın bakımlarını evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan yapıyorlar.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediyesi	olarak	mübarek	Ramazan	ayında	1	tane	DSİ	parkında	kalıcı	ve	her	gün	bir	mahallede	
gezici	olmak	üzere	bir	ay	boyunca	tüm	mahallelerimizde	iftar	çadırları	kurarak	12	bin	500	vatandaşımızla	
iftar	sofrasında	bir	araya	geldik.	İftar	çadırlarımızın	yanı	sıra	ramazan	ayı	münasebeti	ile	dar	gelirli	
ailelerimize	11	bin	500	koli	erzak	yardımı	yaparak,	sosyal	belediyeciliğin	en	güzel	örneklerinden	birini	
sergiledik.

Hizmetle Dolu 1 Yıl

BİRLİKTE İFTAR YAPTIK
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Antakya	Belediyesi	mübarek	Muharrem	ayı	münasebetiyle	“Aşure	Günü”	etkinliği	düzenlendi.
Etkinlikte	toplam	1500	kişiye	aşure	dağıtılarak,	bu	kutsal	gün	yad	edildi.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediyesi	Olarak	Engellilere	Uygun	Fiziki	Şartları	Sağlamak	Amacıyla	Yaptığı	
Hizmetlerin	Yanı	Sıra,	Maddi	İmkanı	Olmayan	Engelli	Vatandaşlara	Hatay	Birlik	Vakfı	ve	

Hatay	Engelli	Aileleri	Derneği	İşbirliği	İle	Akülü	Araç	Desteği	Sağlandı.



NİSAN 201576

	 Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci,	 yaptığı	 her	
icraatı	 gerek	 yerel	 gerekse	 ulusal	 basının	 tüm	 kanallarını	 ve	
sosyal	medyayı	en	iyi	şekilde	kullanarak,	halkın	hizmetlerden	
bilgi	 sahibi	 olmasını	 sağlıyor.	 Bunun	 yanı	 sıra	 vatandaşların	
da	Antakya	Belediyesi	ile	ilgili	tüm	istek	ve	önerilerini	en	kısa	
sürede	kayıt	altına	alarak,	çözüme	kavuşturulması	noktasında	
gerekli	birimlere	iletiyor.
	 Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci	 yaptığı	 tüm	
icraatları,	 katıldığı	 toplantıları	 ve	 kendisine	 gelen	 tüm	
ziyaretçileri	 şeffaf	 belediyecilik	 anlayışı	 ile	 her	 fırsatta	
vatandaşla	 paylaşıyor.	 Başkan	 Kimyeci	 kimi	 zaman	 mahalle	
gezilerinde	 kimi	 zaman	 da	 bizzat	 katıldığı	 programlarda	
icraatlarını	 büyük	 bir	 özenle	 bizzat	 anlatmanın	 yanı	 sıra,	
internet	 sitesi,	 sosyal	 medya	 hesapları,	 televizyon	 ve	 radyo	
programları	ile	de	sık	sık	halka	duyuruyor.

Resmi İnternet Sayfası Tıklanma Rekoru Kırıyor
Antakya	Belediyesi	 resmi	 internet	 sayfası	 olan	www.antakya.
bel.tr	günlük	güncellenen	haber	akışı,	televizyonda	yayınlanan	
programları	 tekrar	 izleyebilme	 imkanı,	 yayınlanan	 ihale	
ilanlarına	 erişim	 kolaylığı	 ve	 Antakya	 Belediyesi	 hakkında	
sunduğu	 ayrıntılı	 bilgiler	 ile	 Hatay’daki	 belediyelerin	 internet	
sayfaları	arasında	en	çok	tıklananlar	arasında	yer	alıyor.

Sosyal Medya Hesapları ile Anında Bilgi Akışı
Antakya	 Belediyesi	 resmi	 twitter	 ve	 facebook	 sayfaları	 ile,	
Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci’nin	an	be	an	nerede	

ne	 yaptığını	 online	 olarak	 yayınlayarak,	 vatandaşların	 bilgi	
edinmelerini	sağlıyor.	Başkan	Kimyeci’nin	resmi	twitter	hesabı	
olan	 #kimyecis	 adresi	 üzerinden	 sürekli	 olarak	 başkanın	
bulunduğu	 yerin	 adı	 ve	 niteliği	 özetlenirken,	 aynı	 anda	
#antakyabld	 twitter	 hesabından	 ve	 AntakyaBld	 facebook	
sayfasından	 da	 paylaşılıyor.	 Bunların	 yanı	 sıra	 resmi	 internet	
sayfasından	günlük	olarak	paylaşılan	bültenler	de	AntakyaBld	
facebook	 sayfasında	 yayınlanarak	 vatandaşa	 her	 koldan	
ulaşması	sağlanıyor.

Gazete ve Dergilerde Günlük Bültenler Yayınlanıyor
Antakya	 Belediyesi	 Basın	 Yayın	 ve	 Halkla	 İlişkiler	Müdürlüğü	
tarafından	 hazırlanan	 ve	 Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	
Kimyeci’nin	 günlük	 programı	 ile	 belediye	 ekiplerinin	 yapmış	
olduğu	 hizmetlerin	 yer	 aldığı	 haber	 bültenleri	 yerel	 ve	 ulusal	
basında	 her	 gün	 yayınlanarak,	 vatandaşın	 bilgi	 edinmesi	
sağlanıyor.	Bu	çalışmalar	ışığında	haberler	gazete	ve	dergilerde	
yayınlanırken,	internet	gazetesi	okuyucuları	için	de	çeşitli	haber	
sitelerinde	yer	alıyor.

Basın Kuruluşları İle Periyodik Toplantı
Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci	 medya	 temsilcileri	
ile	 çeşitli	 periyotlarda	 bir	 araya	 gelerek	 icraatlarını	 aktarıyor.	
Basın	 mensuplarının	 sorularını	 yöneltme	 imkanı	 buldukları	
toplantılarda,	Başkan	Kimyeci	 sorulan	sorulara	cevap	veriyor	
ve	 sorunların	 çözüme	 kavuşması	 noktasında	 ilgili	 birimlere	
anında	talimatlarını	ileterek	çözüme	kavuşmasını	sağlıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Başkan Kimyeci’nin yaptığı icraatlar günlük olarak yerel ve ulusal basına aktarılırken, televizyon kanalları aracılığı ile  
vatandaşlarla paylaşılıyor. Antakya Belediyesi Basın Yayın Birimi tarfından hazırlanan haberler, Hatay’da ve ülke çapında yayın 
yapan tüm medyaya, internet gazetelerine, televizyon kanallarına ve radyolara gönderilerek, vatandaşların belediye hizmetleri 

ve Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci’nin bir gün içerisinde yaptıkları ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya Belediyesi ilkleri gerçekleştirmeyi ve öncü kurum 
olmayı sürdürüyor. 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği yasası” 
kapsamında, Antakya Belediyesi çalışanlarına “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi” verildi. 

Eğitim seminerini veren uzmanlardan biri olan Hatay Halk 
Sağlığı Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Sedat Döş 
yaptığı açıklamada; “Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail 
Kimyeci’nin talebi doğrultusunda Hatay bazında kurum 
olarak çalışanlarına “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” aldıran ilk 
kurumun Antakya Belediyesi olduğunu, çalışanların sağlığına 
yönelik çok önemli olan bu eğitimin diğer kurumlara da örnek 
teşkil etmesini dilediğini belirtti.

Antakya Belediyesi toplantı salonunda yapılan eğitimde, 
uzmanlar tarafından belediye çalışanlarına çalışma mevzuatı 
ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş 
kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, 
kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve 

taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık 
işaretleri, iş yerindeki tehlikeler, eğitime katılan personele iş 
güvenliği konusu ile ilgili örnekler videolarla desteklenerek 
anlatıldı. Eğitim sonrasında katılımcılara iş güvenliği eğitim 
sınavı düzenlendi.

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, ilk ve öncü kurum 
olmanın kıvancını yaşadıklarını dile getirirken, önce insan ve 
can güvenliği diyerek, çalışanlarına iş güvenliği ile ilgili eğitim 
ve bilgilendirme verdiklerini, seminere emeği geçen herkese 
teşekkür ettiğini belirtti.
  
Eğitim seminerine Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, 
Hatay Halk Sağlığı Müdürü Dr.Ümit Mutlu Tiryaki, Çalışan 
Sağlığı Şube Müdürü Sedat Döş, İş Güvenliği ve Sağlığı 
Uzmanı İbrahim Karaçay, Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü İşyeri 
Hekimi Dr. Kenan Uslu, belediye başkan yardımcıları, daire 
müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya Belediyesi Beyaz Masa hizmeti ile vatandaşların belediye içerisindeki 
işlerini en hızlı şekilde çözmelerine yardımcı oluyor. Halkla ilişkiler birimi 
personelimiz güler yüzlü hizmeti ile vatandaşların işlemlerine yardımcı 

olmakla kalmıyor, Antakya Belediyesi’nden beklentilerini, şikâyetlerini kayıt 
altına alarak çözüm noktasında gerekli birimlere bilgilendirmeler yapıyor.
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												Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci	gittiği	her	
mahallede	 vatandaşlar	 ile	 tek	 tek	 kucaklaşarak,	 hallerini	
hatırlarını	 sormanın	 yanı	 sıra	 her	 mahallede	 yapılan	
hizmetlerin	 tamamını	 izah	 ediyor.	 Vatandaşların	 sorunlarını	
ve	Antakya	Belediyesi’nden	beklentilerini	de	sabırla	dinleyen	
Başkan	 Kimyeci	 pek	 çok	 noktada	 yanında	 hazır	 bulunan	
muavinlerine	 ve	 müdürlerine	 gerekli	 talimatları	 vererek	
çözüm	üretiyor.	Antakya	Belediyesi’nin	hizmetlerini	ilk	ağızdan	
dinleme	 imkanı	 bulan	 vatandaşlar,	 yapılan	 hizmetlerden	
duydukları	memnuniyeti	dile	getirirken,	Başkan	Kimyeci’ye	bu	
hizmetlerden	dolayı	teşekkür	ediyorlar.
Başkan	Kimyeci,	95	mahallenin	tamamında	gerçekleştirdiği	
ziyaretlerle	 vatandaşlarla	 istişarelerde	 bulunmanın	 yanı	
sıra,	 yapılan	 hizmetlerin	 tamamını	 yerinde	 denetleyerek,	
eksikliklerin	giderilmesi	konusunda	talimatlar	veriyor.
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	Belediye	Başkan	Yardımcıları	da	sorumlu	oldukları	
birimlerin	 hizmetleri	 hakkında	 vatandaşlara	 yer	 yer	
bilgilendirmeler	 yaparken,	 projeler	 konusunda	 da	 merak	
edilenleri	yanıtlıyorlar.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Antakya	Belediye	Başkanı	 İsmail	Kimyeci	gittiği	her	
mahallede	 vatandaşlar	 ile	 tek	 tek	 kucaklaşarak,	 hallerini	
hatırlarını	sormanın	yanı	sıra	her	mahallede	yapılan	hizmetlerin	
tamamını	 izah	 ediyor.	 Vatandaşların	 sorunlarını	 ve	 Antakya	
Belediyesi’nden	 beklentilerini	 de	 sabırla	 dinleyen	 Başkan	
Kimyeci	pek	çok	noktada	yanında	hazır	bulunan	muavinlerine	ve	
müdürlerine	gerekli	talimatları	vererek	çözüm	üretiyor.	Antakya	
Belediyesi’nin	 hizmetlerini	 ilk	 ağızdan	 dinleme	 imkanı	 bulan	
vatandaşlar,	yapılan	hizmetlerden	duydukları	memnuniyeti	dile	
getirirken,	Başkan	Kimyeci’ye	bu	hizmetlerden	dolayı	teşekkür	
ediyorlar.
Başkan	 Kimyeci,	 95	 mahallenin	 tamamında	 gerçekleştirdiği	
ziyaretlerle	 vatandaşlarla	 istişarelerde	 bulunmanın	 yanı	 sıra,	
yapılan	hizmetlerin	tamamını	yerinde	denetleyerek,	eksikliklerin	
giderilmesi	konusunda	talimatlar	veriyor.
												Belediye	Başkan	Yardımcıları	da	sorumlu	oldukları	birimlerin	
hizmetleri	 hakkında	 vatandaşlara	 yer	 yer	 bilgilendirmeler	
yaparken,	projeler	konusunda	da	merak	edilenleri	yanıtlıyorlar.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci,	 şehir	 esnafını	 kalkındırmaya	 yönelik	 çalışmalar	
gerçekleştiriyor.	Bu	çalışmalar	konusunda	sık	sık	esnaf	temsilcileri	ile	bir	araya	gelen	ya	da	esnafı	
bizzat	 ziyaret	 eden	 Başkan	 Kimyeci,	 yaptığı	 istişarelerin	 sonucunda	 esnafın	 taleplerini	 yerine	
getirerek	en	iyi	hizmeti	sunmayı	ve	esnafın	daha	rahat	ortamlarda	daha	çok	kazanmasına	destek	
olmayı	amaçlıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya Belediyesi Bimer İle Vatandaşlara Geri Bildirim Sağlıyor.

Başbakanlık	İletişim	Merkezi	Bimer’in	İnternet	Sitesi	Üzerinden	Yapılan	Şikayetlere	
Hızlıca	Dönüş	Yapan	Halkla	İlişkiler	Birimimiz	Vatandaşlarımızın	Sıkıntılarının	

Çözümü	Noktasında	Yönlendirmelerde	Bulunuyor.
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Bu	Protokol	Sonucunda	iş	için	müracaat	eden	vatandaşlarımız,	kent	merkezine	uzak	
olan	İŞKUR	müdürlüğüne	gitmek	yerine	belediyemizin	deneyimli	personeli	tarafından	
sisteme	online	olarak	kayıt	yaptırabiliyorlar.		Ayrıca	İŞKUR’dan	personel	isteyen	kurum	
ve	kuruluşlar	da	iş	başvurusunda	bulanan	vatandaşlara	kolayca	ulaşabilmektedirler.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediyesi	nikah	işlemlerinin	belediye	binasında	kolayca	yapılmasını	sağlarken,	Antakya	
Belediye	Başkanı	 İsmail	Kimyeci	genç	çiftleri	mutlu	günlerinde	yalnız	bırakmayarak	nikahlarını	
kıyıyor.	 Antakya	 Belediyesi	 nikah	 salonu	 vatandaşların	 en	 mutlu	 günlerinde	 daha	 iyi	 hizmet	
verebilmek	 amacıyla,	 Atatürk	 caddesinde	 bulunan	 Mahfel	 Sosyal	 Tesislerinde	 çok	 yakında	
hizmete	girecek.

Antakya Belediyesi Olarak Vatandaşlarımızın En Mutlu Gününde

Hizmet Veriyoruz

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci,	vatandaşlarını	en	acı	günlerinde	yalnız	bırakmayarak	cenaze	ve	taziyelerine	katılıyor.	Başkan	
Kimyeci’nin	manevi	olarak	verdiği	desteğin	yanı	sıra,	Antakya	Belediyesi	ekipleri	ihtiyaç	sahibi	vatandaşlarımıza	taziye	çadırı	ve	sandalye	
tahsisi	sağlayarak	fiziksel	olarak	da	destek	veriyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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Antakya	belediyesi	göreve	başladıktan	kısa	bir	süre	sonra	stratejik	planını	hazırlayarak,	yol	haritasını	belirledi.
2015	–	2019	yılları	arasını	kapsayan	stratejik	plan	içeriğinde	175	yeni	proje	yer	alıyor.

Hizmetle Dolu 1 Yıl
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2015’te Hedef 1 Milyon m² Parke
Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci,	 sorumluluk	 alanlarında	
bulunan	95	mahallede	14	metre	altındaki	ihtiyaç	duyulan	tüm	yollarda	
2015	yılında	parke	döşeme	hedeflerinin	1	milyon	m²	olduğunu	açıkladı.

2015’te Hedef 20 Bin Ton Asfalt
Başkan	 Kimyeci,	 atıl	 durumdaki	 asfalt	 şantiyesini	 aktif	 hale	
getirdiklerini,	 yeni	 yılda	Antakya’da	hedeflenen	asfaltlama	miktarının	
ise	20	bin	ton	olduğunu	vurgularken,	95	mahallede	14	metre	altındaki	
ihtiyaç	 duyulan	 tüm	 yollarda	 asfaltlama	 çalışmalarının	 hızla	 devam	
edeceğini	belirtti.

2015’te Hedef 25 Yeni Park
9	aylık	hizmet	döneminde	Antakya	İlçe	sınırlarında	bulunan	95	parkın	
tamamının	 elden	 geçirildiğini,	 kullanılamaz	 durumdaki	 10	 yeni	 parkı	
yeniden	 ayağa	 kaldırdıklarını,	 Saraykent	 Mahallesi’nde	 iki,	 Altınçay	
Mahallesi’nde	 bir	 ve	 Bohşin	 Mahallesi’nde	 1	 olmak	 üzere	 toplam	
10	dönümü	bulan	4	 yeni	parkın	 yapımının	hızla	devam	ettiğini	 ifade	
eden	Antakya	Belediye	Başkanı	İsmail	Kimyeci,	2015	yılında	muhtelif	
mahallelerde	25	yeni	park	yapmayı	hedeflediklerini	vurguladı.

Uzunalıç, Tahtaköprü ve Akcurun Mahallelerine Çok Amaçlı Sosyal 
Tesis



NİSAN 2015 95

Antakya	 Belediye	 Başkanı	 İsmail	 Kimyeci	 katıldığı	
radyo	 programında	 yaptığı	 açıklamada,	 Antakya’ya	
bağlı	Uzunalıç,	Tahtaköprü	ve	Akcurun	mahallelerinde	
uygun	 alanlarda	 vatandaşların	 düğün,	 cenaze,	
toplantı,	 sergi,	 kadın	 el	 sanatları	 gibi	 vatandaşların	
her	türlü	sosyal	faaliyetlerini	yapabileceği	Çok	Amaçlı	
Tesisler	yapmayı	hedeflediklerini	belirtti.

St.Pierre Kilisesi Çevre Peyzaj Düzenlemesi
Başkan	 Kimyeci	 Antakya’nın	 tarihiyle,	 medeniyet	
birikimiyle,	 kültürel	 geçmişiyle	 çok	 özel	 bir	 şehir	
olduğunu	 vurguladığı	 açıklamasında,	 “St.Pierre	
Kilisesi’de	özellikle	Hıristiyan	alemi	 için	büyük	önem	
taşıyor.	 Hıristiyanlar	 için	 Hac	 merkezlerinden	 biri	
konumunda.	 Yerli	 ve	 yabancı	 turistlerin	 sık	 ziyaret	
edeceği	 bir	 turistik	 bölge.	 Kent	 turizmine	 katkı	
sağlamak	 amacıyla	 St.	 Pierre	 Kilisesi	 çevresinde	
peyzaj	 düzenlemesi	 yaparak	bu	bölgeyi	 layık	 olduğu	
görünüme	 kavuşturmayı	 hedefliyoruz.	 Toplam	 50	
dönümlük	 geniş	 bir	 arazi.	 Etap	 etap	 bu	 bölgeyi	 pırıl	
pırıl,	yemyeşil	bir	hale	getirmeyi	hedefliyoruz.	İlk	etapta	
20	 dönümlük	 alanda	 bu	 çalışmayı	 gerçekleştirmeyi	
hedefliyoruz.”	dedi.	




