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UST YONETICININ SUNUŞU
Akçakiraz' da dolu dolu bir faaliyet yılını daha geride bıraktık. Zamanla yarışarak

ortaya koyduğumuz faaliyetlerimiz tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzümüzü ağartacak,
bizleri mutlu edecek, beldemiz insanını sevindirecek bir duruma ulaşmış bulunmaktadır.

Beldemizin Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde bulunması, havalimanını
barındırması ve il merkezine yakınlığı dolayısıyla sürekli olarak gelişen ve sanayi tesislerine
sahip bir metropoliten belde olma özelliğini taşımakta olup, bu oluşum çerçevesinde
belediyemizin mücavir alanı genişlemekte belediye hizmetlerimizde buna paralel olarak
büyümektedir. 2020 yılı Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine yöre yapılan en son nüfus

sayımında belde nüfusumuz 7.493 olarak görülmektedir.

2020 yılı Beldemiz için verimli bir yıl olmuştur. Alt yapı ve Üst yapı ile ilgili yapmış
olduğumuz çalışmalarla _asfaltlanmadık, parke döşenmedik cadde sokak sayısı neredeyse
kalmamıştır. Beldemizin Ilimizde ve bölgemizde tanınabilir, bilinen, sevilen prestijli, canlı ve
gelişmiş bir belde haline dönüştürülebilmesi için azami gayret göstererek sosyal medyada,
sosyal projeler ile ön plana çıkarmaya yönelik uygulamalar yaptık. Büyüyen ve gelişen
beldemize belediyemizin eldeki tüm imkânlarını sunarak halkımızın refahını sağlamaktaki
başarımız, meclis üyelerimizin gayret ve üstün özverili olmaları, halkımızın anlayış ile
hizmetlerimize fiili katkılarıyla çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Gayretli
çalışmalarımız devam edecektir. Bugüne kadar her türlü hizmetlerimizi destekleyen belde
halkımızın bundan sonra da yardım ve hoşgörülerinin devam edeceği inanç ve kanaatini
taşımaktayım.

Bizlere bu güzel faaliyetleri yapma bahtiyarlığı sağlayan beldemiz halkına,
hizmetlerimize destek veren gönüldaşlarımıza, meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarımıza
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canı gönülden teşekkürlerimi arz eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

2020 YILI İçERİsİNpE YAPILAN İşLER

~ 1) 5.000 m Sati Kaplama Asfalt serimi, 3.000 metre Stabilize Mıcır serimi, 5000 metre
asfalt alt taban malzeme serimi, 2.000 metre kanalizasyon hattı ve 8000 metre içme suyu
hattı çekilmiştir. Yeni açılan imar yolları neticesinde tahrip olan Bahçe Duvarları yerine
yenileme işlemleri yapıldı. Ayrıca 10000 m2 6'lık Kilitli parke taşı 5550 m2 8'lik Kilitli Parke

taşı ve 10000 m. TCK tipi 75'Iik Bordür taşı muhtelif cadde ve sokaklara döşenmiştir.
2) 7 Adet 18.Madde (Şuyulandırma) uygulaması yapılmıştır.
3) 22 Adet 15. ve 16. Madde (Tevhid-İfraz) uygulaması yapılmıştır 17 Adet 15. ve 16.

Madde (Tevhid-İfraz) uygulaması yapılmıştır.
4) 37 adet inşaat ruhsatı ve 23 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.
5) Fen İşleri ekiplerimizce Zararlı Haşerelere karşı düzenli ilaçlama çalışmaları periyodik

olarak devam etmiştir.
6) İçme suyu Depolarının Temizlik ve Klorlama işlemleri periyodik olarak devam

etmiştir.
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