2009 YILI
FAALIYET
RAPORU
KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ
2009 yılında belediyemizin gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ve faaliyetler hakkında
hazırlanmıştır.
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2009 YILI PROJE VE YATIRIMLARI ve HİZMETLERİMİZ
 Belediyeler Kanunlarla, belirlenmiş hizmetler, ekonomi imkânları ivedi olarak
yatırımlarda öncelik tanınanlara kaynak ve projeleri hazırlayarak 2009 yılı Karapürçek
İlçe Belediyesinin özen göstererek gerçekleştirme aşamasına getirilen ve halen devam
eden yatırımlar.
 Hocaköy Mahallesi İbil Sokakta Yol düzenlenmesi yapılmıştır.
 Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde çok amaçlı “Konferans ve Tiyatro
Salon” inşaatı bitirilerek hizmete sunulmuştur.
 Ahmetler Mahallesi Pirenli Sokak yolu altyapısı hazırlanarak asfalt yapılacak hale
getirilmiştir.
 Karapürçek- Adapazarı yolunun Bölünmüş yol 2 geliş,2 gidiş yapılması için ilgili
kurumlara yazışmalar yapılmıştır.
 Büyükşehir Belediyesi ile 5.000 ton asfalt protokolü 2010 yılında asfaltmaya yapılması
için yapılmıştır.
 Yazılıgürgen Mahallesi Mezarlık Sokak yol düzenlenmesi çalışmalarına başlanmıştır.
 Yüksel Mahallesi Cennet ve Boya Sokaklarda yol düzenlenmesi çalışmalarına
başlanmıştır.
 Cumhuriyet Mahallesi Altıntaş Sokakta asfaltlama çalışmalarına başlanacaktır.
 2009 Faaliyet döneminde kamulaştırma yapmadan, uzlaşma ile yol genişletme
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 1/100.000 lik çevre düzeni planında ilçemizde Sanayi Alanı olarak belirlenen alanla
birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmıştır.
 2009 Yılı faaliyet döneminde, Belediyemiz ekiplerince 1 adet mahalledeki 1 adet
sokakta toplam 900 metre yol genişletmesi yapılmıştır.
 Genişletilen yollarda 300 ton dolgu malzemesi ve 100 ton tüvelen malzemesi
dökülmüştür.
 2009 Yılı dönemi içersinde 500 metre uzunluğunda muhtelif asfalt onarılmıştır.
 2009 Yılı itibariyle 2 adet çocuk parkının belediyemiz ekiplerince her ay periyodik
bakımları gerçekleştirilmiştir.
 Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile 2010 yılında 5.000 ton asfalt dökümü
gerçekleştirilecektir.

 279 Mağdur vatandaşlarımıza içersinde çeşitli gıda malzemelerin bulunduğu birer
paket gıda yardımında bulunulmuştur.
 2009 Faaliyet döneminde ilçemizin temizlik hizmetlerini aksatmadan yürütmek için
100 adet çöp bidonu temin edilerek 6 adet mahalleye dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 2009 Faaliyet döneminde 6 adet mahallemize 2 adet çöp arabamız yeterli gelmemesi
nedeniyle Sapanca Belediyesinden 1 Adet Çöp Kamyonu hibe alınarak hizmete
sunulmuştur.
 2009 Yılında Sakarya Büyükşehir Belediyesinden 1 Adet Kamyon belediyemize tahsis
edilmiştir.
 2008 Faaliyet döneminde ilçemizin temizlik hizmetlerine 144.531,00 TL gider
harcanmıştır.

