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AHMET KUDDUSİ HZ’LERİNİ ANMA PROGRAMI
Tesmiye kıldı erenler Bor iken Nûr adını
Etdi çok zîrâ Hudâ ‘uşşâkını ‘ubbâdını.
Nur Şehri Bor’un manevi büyüğü Ahmet Kuddusi Hz.’lerine, halkımızın yoğun
katılımıyla anma programı düzenlenmiş ve geleneksel hale getirilmiştir.

MEŞHUR BOR PAZARI
Yeşil Bor Pazarını yeniden düzenleyerek 3000 m2 kapalı alanı, bölgenin ilk ve tek
yürüyen merdiveniyle beraber modern bir hale getirerek halkımızın hizmetine
sunmuş bulunuyoruz.

KÖY GARAJI
İlçemizin ihtiyacı olan, seçim vaadimiz köy garajını halkımızın hizmetine sunmuş
bulunuyoruz. Bu sayede çevre köy ve beldelerden gelen vatandaşlarımızın pazar
alışverişlerini daha rahat gerçekleştirmeleri sağlanmıştır.
BOR BELEDİYESİ HALİL NURİ YURDAKUL KÜLTÜR MERKEZİ
50.yıl sitemizdeki sinema salonu yeniden düzenlenerek, Kültür merkezi olarak
halkımızın hizmetine sunulmuştur
YENİ MAHALLE SOSYAL SALONU
Eski soğuk hava deposu yerine hemşerilerimizin düğünlerini, kına gecelerini, asker
uğurlamalarını yapabilecekleri biri büyük, biri küçük olmak üzere iki adet düğün
salonu; ayrıca bayanlarımıza yönelik fitness, plates yapabilecekleri spor merkezimiz
hizmete girmiştir
ÜSTÜNPARK
Şehir merkezindeki Üstünpark; şelalesi ve havuzuyla şehrin en gözde
mekanlarından biri haline gelmiştir.Şehir merkezindeki Üstünpark; çocuk oyun
grupları, kafeleri, restoranı ile yeşillikler arasında cazibe merkezi haline gelmiş ve
halkımızın hizmetine sunulmuştur
GOSTİVAR ŞELALE PARK
Çarşı merkezindeki Bor Taksi diye adlandırılan beton yığını yeniden düzenlenerek;
şelalesiyle, parkıyla, havuzuyla, yeşiliyle vatandaşlarımızın soluk alabildiği,
dinlenebildikleri bir yer haline gelmiş ve kardeş şehrimiz Gostivar’ın adı verilerek
halkımızın hizmetine sunulmuştur

İFTAR ÇADIRI
Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren daha önce ilçemizde kurulmayan iftar
çadırını kurduk. Amacımız genç - yaşlı, zengin - fakir,kimsesiz muhtaç bütün
hemşehrilerimizi bir araya getirerek mübarek Ramazan ayında iftarlarımızı hep
beraber açmayı arzuladık. Bu amaçla hayırsever hemşehrilerimizinde katkılarıyla
ilçemizde daha önce hiç yapılmamış iftar çadırı geleneğini başlattık.
İFTAR ÇADIRI
2009 yılında bir ay boyunca yaklaşık 25.000 kişiye iftar yemeği verildi.
2010 yılında da 28.000 kişiye iftar yemeği hizmeti sunuldu.
2011 yılında 30.000 kişi
2012 ve 2013‘de 35.000 rakamına ulaşmış bulunuyoruz
BAHÇELİ KAHVE
Bor İlçesi Tarihi Bahçeli Kahve olarak bilinen sosyal alan zemini andezit taşla
kaplanarak, ahşap çevre duvarı, otobüs durağı ve pergole yapılarak modern bir
görüntüyle belediyemiz tarafından yeni yüzüyle ilçemize kazandırıldı. Daha
öncesinde çevreye kötü koku yayan ve vatandaşları rahatsız eden WC’lerde tamamen
yenilendi.
T.C.D.D. ALT GEÇİT
Seçim vaatlerimizden bir tanesi olan alt geçiti ilçemize kazandırmaktan gurur
duyuyoruz.

PAŞA CAMİİ DÜZENLEMESİ
İlçemizin en büyük camisi olan Paşa Camii’nin çevre düzenlemesi yapılmış, mevsim şartlarına göre kullanılabilecek güneşten ve yağmurdan koruyan 200m2 lik
şemsiyesiyle, andezit döşemesiyle, sıcak sulu şadırvanı, ahşap pergolleri ve yeşillendirme çalışmalarıyla yeni yüzüyle halkımızın hizmetine sunuldu.

MEZARLIK
İlçemizin manevi büyüğü Ahmet Kuddusi Hazretleri’nin Acıgöl Kabristanında
bulunan kabrini yeniden düzenledik. Ayrıca giriş kapısı ve yürüyüş yolları yaparak
halkımızın hizmetine sunduk.
ENES EFENDİ CAMİİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Caminin çevresindeki virane evler istimlak edilip yıkılarak yeniden çevresi
düzenlenmiş; camii avlusu içerisine WC, abdesthane yapılmış ve kamelya
konulmuştur.
MANEVİ BÜYÜĞÜMÜZ AHMET KUDDUSİ HZ’LERİNİN
BABASININ TÜRBESİ ONARILDI
Üstünparkın hemen yanındaki manevi büyüğümüz Ahmet Kuddusi Hz.’lerinin
babası İbrahim Efendi’nin türbesi yeniden düzenlenmiştir
ŞARAP FABRİKASINDAN FEN LİSESİNE (BOR FEN LİSESİ)
Eski şarap fabrikasının bulunduğu arazi üzerine, dönemin milletvekili Muharrem
SELAMOĞLU ve Belediye başkanımız Sıtkı ERAT’ın büyük emekleriyle, dönemin
Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun eseri Bor Fen Lisesi ilçemize
kazandırılmış oldu.
SU OTOMASYON VE GAZ KLORLAMA SİSTEMLERİ
Halkımızın sağlığı için, içme suyu depolarımızı en son otomasyon sistemi ile donatıp, bütün depolarımızı membran kaplıyarak otomatik gaz klorlama sistemini
faaliyete geçirip halkımızın hizmetine sunduk.

BOR KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Gün geçtikçe büyüyen, şehrimizin lokomotif kuruluşlarından Bor Karma Organize
Sanayi Bölgesi belediyemiz desteği ve artan yatırımcılar ile İç Anadolu Bölgesindeki
istikrarlı yükselişini sürdürüyor
DOĞALGAZ
Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren ilçemizde yaşanan hava kirliliğinide göz
önüne alarak doğalgazın ilçemize getirilmesi için bütün çabalar gösterilmiş, ilçemize
doğalgaz hattı döşenmeye başlanmış halkımızın hizmetine sunulmuştur
ELEKTRİK TELLERİ YER ALTINA ALINIYOR
Haydar Özalp Caddesi,Belediye önü ve Niğde Caddesi’ndeki elektrik telleri yer
altına alınarak;hem kötü görüntü ortadan kaldırılmış,hemde gerekli alt yapı
oluşturulup,halkımıza daha güvenli bir hizmet sunulmuştur .Bir sonraki yatırım
programında ise ana artellerdeki elektrik tellerinin tamamen yer altına alınması
planlanmıştır.
YEŞİLDERE YENİDEN CANLANDI
Yeşildere’de kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarının yanı sıra yol genişletme ve dere
ıslahı projelerini hayata geçirdik
ESKİ HAMAM VE HALKBANKASI ÖNÜ
İlçemiz Niğde Caddesi üzerinde bulunan Halk Bankası ve eskihamam önündeki
kaldırım ve yol genişletme çalışmalarını tamamladık
GECE IŞIKLANDIRMALARI
Paşa Camii, Belediye binası, saat kulesi ve üstünpark karşısındaki türbeyi
ışıklandırarak ilçemizin tarihi dokusu, manevi havası ve kent imajını yansıtmış olduk.

ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ DÜZENLEMESİ
Öğretmen Evi önüne durak ve kaldırım çalışması yapıldı
BILBOARD, MEGALIGHT VE RAKETLER
İç Anadolu’nun en gözde ilçelerinden olan memleketimize, bir kent imajı olarak
eksikliğini hissettiğimiz bilbord ve raketleri kazandırdık
SAAT KULESİ
Şehri en iyi anlatan sembolleridir felsefesiyle bizde kendi dönemimizde ünlü taş
işlemeciliğiyle halkımıza hem saat,hem derece,hemde nem ölçer olarak hizmet veren
bir saat kulesini hizmete sunduk.
OTOBÜS DURAKLARI VE YENİ ÖZEL BELEDİYE HALK OTOBÜSLERİ
Otobüs duraklarını yenileyerek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere,
engelli vatandaşlarımızında yararlanabileceği modern otobüsleri halkımızın
hizmetine sunduk.
BELEDİYE BİNASININ RESTORE EDİLMESİ
1895 yılında yaptırılan Hükümet binasından esinlenerek, hem şık bir görüntü hemde
kültürel yapımıza sahip çıkan bir zihniyetle belediyemizin dış cephe kaplama
çalışmalarını tamamladık.
ESKİ HÜKÜMET MEYDANI
Eski Hükümet Meydanına çevre düzenlemesi yapıldı. 500 m2 otutuma sahip olacak
çok amaçlı tesisin inşaatı devam etmektedir

TOKİ ÇOK AMAÇLI SALON
Toplu konut mahallemizde halkımızın düğün, nişan, asker uğurlama, kına gibi
sosyal etkinliklerde kullanabilecekleri aynı zamanda kışın soğuk günlerde kapalı
pazar olarak kullanılabilecek; içerisinde kafeterya bununan salonumuzu halkımızın
hizmetine sunduk.
NİKAH SALONU
Büyük bir ihtiyaç olan nikah salonumuzu yine bu dönemde hizmete sunduk.
MAKEDONYA GOSTİVAR KARDEŞ ŞEHİR
Tarihi bir bağımız olan balkanların şirin şehri ‘’Gostivar’’ ile kardeşlik protokolü
imzalandı.
JENERATÖR İLE SU KESİNTİSİ TARİH OLDU
Pınarbaşı mevkiindeki su depolarında elektrik kesintilerinden dolayı yaşanan su
kesintilerinin önüne geçmek amacıyla,su depolarımıza 2 adet jenaratör alarak
halkımızın mağduriyetini ortadan kaldırmış olduk.
TRAFOLARIN GİYDİRİLMESİ
Eski, virane görüntüye sebep olan trafolarımızı giydirerek kötü görüntüleri ortadan
kaldırdık.
KAMYON GARAJI
Yeni sanayi sitesine canlılık kazandırmak ve kamyoncularımızın isteklerini yerine
getirmek amacıyla, sanayi sitesi karşısına kamyon garajını yaptık.

ÇOCUK OYUN PARKLARININ KURULMASI
İlçemizde ihtiyaca göre belirlediğimiz 17 farklı noktaya alt zemini kauçuk kaplamalı
çocuk oyun grupları kurularak, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hizmetine
sunulmuştur.
FATİH VE TOKİ MAHALESİ AÇIK SPOR TESİSLERİ
Fatih mahallesinde 1 adet, TOKİ mahallesinde 2 adet olmak üzere açık spor tesisleri
yapılmıştır.
OTOBÜS DURAKLARI
Şehir içi ve Niğde Bor dolmuşlarına hizmet veren otobüs duraklarını yeniledik.
ÇEVRE BELDE VE KÖY YOLLARININ YAPIMI
Çevre beldelerde ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ilçemize rahat gelip
gitmeleri, alış veriş ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamaları bakımından ilçemiz için
son derece önemli olan, 20 mt genişliğinde Kaynarca ve Sazlıca yolları açılmış ve
asfaltlanmış halkımızın hizmetine sunulmuştur.
YENİ SANAYİ SİTESİ HİZMETLERİ
Sanayi Sitesini ilçemizin can damarlarından biri olarak gören belediyemiz başlattığı
çalışmalar neticesinde yol genişletme ve refüj düzenlemelerini bitirmiş, ayrıca sanayi
esnaflarının isimlerinin yazılı olduğu tabelaları ve sanayi sitesinin girişine yaptırdığı
totemle tanıtımına yardımcı olmuştur
BOR - TOKİ KONUTLARI
İftiyan Mahallesi Şehitlik Tepesi mevkiinde belediyemizin tahsis etmiş olduğu arazi
üzerine Toplu Konut İdaresince 192 adet konut inşaa edilmiştir.

NİĞDE BOR YOLU VE ÜST GEÇİTLER
İlçemiz içerisinden geçen çevre yolunda vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak
amacıyla Bor Fen Lisesi ve BESYO önünde olmak üzere iki adet üst geçit köprüsü
belediyemiz öncülüğünde Karayolları tarafından yapıldı. Ayrıca geçitlerin üzerine hız
kontrol cihazları yerleştirildi
TOKİ VE NİĞDE BOR YOLU REFÜJ ÇALIŞMASI
TOKİ içerisindeki 2 km’lik, TOKİ’den Altunhisar kavşağına kadar 6 km’lik
alandaki refüjlerde damlama sulaması ve peyzaj çalışmaları tamamlanmıştır.
ALİYER KÖPRÜSÜ
Özellikle tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, Aliyer Mevki
olarak adlandırılan bölgeye yapmış olduğumuz köprü ile vatandaşlarımız daha
güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlıyor

BAĞ VE BAHÇE YOLLARI
Vatandaşlarımızın huzur bulduğu bağ ve bahçelerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için
bağ yollarının genişletilmesi ve asvalt yapımını tamamladık.
BETON KANAL ÇALIŞMASI
Manastır, Kale dışı ve Sinanlı’ya kadar 25 km beton kanal yapılmış, bu kanal
yanındaki yollar ıslah edilmiş ve asfaltlaması yapılmışdır.
KALDIRIM VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ
Acıgöl Kavşağı, Hayvan Pazarına kaldırım ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

BULGARCIK MEZARLIĞI
Yıllarca bakımsız kalmış Bulgarcık Mezarlığı’na çevre düzenlemesini yapılıp, Bor
ilçesi Cumhuriyet dönemi 2. belediye başkanı Sadık ÜLKÜ’nün mezarına ulaşılmıştır
MEHMET RASİM DEDE İLKÖĞRETİM OKULU
Belediye Başkanımız Sıtkı ERAT’ın destekleriyle eski cezaevi yerine hayırsever
Ecz. Rasim DEDE tarafından merhum kardeşi Mehmet DEDE anısına 13 derslik, 2
idari oda, 2 anasınıfı bulunan okul yaptırılmış, açılışını dönemin Milli Eğitim Bakanı
Nimet ÇUBUKÇU gerçekleştirmiştir
MEHMET GÜLEÇ İLKOKULU(ESKİ BAŞPINAR İLKOKLU)
Açılışını Milli Savunma Bakanımız İsmet YILMAZ’ın gerçekleştirdiği, Hayırsever
hemşerimiz Mehmet GÜLEÇ beyefendinin büyük katkısı ve Belediye başkanımız
Sıtkı ERAT’ın öncülüğünde Başpınar ilkokulu yıkılarak yerine modern bir yapıya
sahip Mehmet Güleç İlkokulu yapılmıştır
OKUL BAHÇELERİNİN ASFALTLANMASI
Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için ihtiyacı olan okullarımızın
bahçe düzenlemesini, asfalt ve bordürleme çalışmalarını tamamladık.
HALK EVİ VE ESKİ KÜTÜPHANE DÜZENLEMESİ
Virane haldeki Halk Evi, Eski Kütüphane ve önündeki dükkanlar belediyemiz
tarafından satın alınarak, geçici köy garajı olarak hizmete sunuldu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Kale Mahallesi, Orta Mahalle ve Zengerdek Sokak başta olmak üzere eski virane
evleri kamulaştırma yoluyla yıkarak şehrimizin çehresini değiştirdik.

HAL-TÜRBE-BAHÇELİ KAHVE WC
Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda hal içi, türbe yanı ve bahçeli kahvede
abdest alam yerleri ve wc ler inşa ettik.
KAYABAŞI
Vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, aileleriyle birlikte piknik yapıp,
huzurlu bir şekilde eğlenecekleri bir parkı halkımızın hizmetine sunmaktan gurur
duyuyoruz.Ayrıca 5000 oturma kapasitesine sahip olacak Amfi Tiyatro inşaatında da
sona yaklaşmak üzereyiz
BELEDİYEYE ALINAN YENİ ARAÇLAR
Göreve geldiğimizden bu yana belediyemizin daha sağlıklı hizmet verebilmesi için
belediyemize yeni araçlar kazandırılmıştır.(sayısı adedi)
CENAZE HİZMETLERİ
Yıllardır eksikliğini hissettiğimiz, cenaze hizmetlerinin daha iyi yürütülebilmesi
amacıyla; bir bay, bir bayan cenaze yıkayıcı belediyemiz kadrosuna dahil edildi.
Ayrıca maddi durumu imkan vermeyen vatandaşlarımızın da tüm cenaze masrafları
belediyemiz tarafından karşılanmaktadır.
KIDEM TAZMİNATI
Emekliliğe hak kazanmış işçi ve memurlarımızın emeklilik işlemleri
gerçekleştirilerek bugüne kadar toplam 1 milyon TL. kıdem tazminatı belediyemiz
çalışanlarına peşin olarak ödendi.

EMLAK TAHAKKUK SERVİSİ
Vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde işlemlerini yapabilmeleri için tahakkuk ve
tahsilat servisini belediyemiz giriş katındaki yeni yerine taşıdık.
BELEDİYE BİNASINDA ASANSÖR HİZMETİ
Belediye binasına gelen özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın belediye
içerisinde rahatça hizmet alabilmeleri için, belediye binasına asansör yapılarak
hizmete sunuldu.
E - BELEDİYE
Belediyemiz bünyesinde server sistemi kurulmuş olup, vatandaşlarımızın internet
üzerinden su faturalarını, emlak ve tahakkuk işlemlerini online sistem üzerinden
yürütebildikleri e-belediye sistemini faaliyete geçirdik.

KURSLAR
Vatandaşlarımıza istihdama yönelik hasta bakıcılık ve sayacı kursları, sanatsal
yönlerini geliştirebilecekleri ebru kursu, ayrıca hizmet içi eğitimler ve ön muhasebe
kursları düzenlenmiştir.
ŞEHİR STADYUMUNA KAPALI TRİBÜN
Spor müsabakalarında, mevsim şartlarından vatandaşlarımızın etkilenmemesi için
1000 kişilik açık tribün kapalı hale getirildi.
PEYNİR PAZARI
Salı günleri Peynir Pazarı olarak bilinen hal içindeki alanın satış banklarının
düzenlenmesi ve üzerinin kapatılması belediyemiz tarafından sağlanmıştır.

TRAFİK YÖN LEVHALARI
Modern bir kent imajı için belediyemiz tarafından trafik yön levhaları tanzim edildi.
TARİHİ KİLİSE RESTORE EDİLİYOR(belediye kültür evi)
Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kilise; Kültür Bakanlığı’nca yatırım programına
alınarak aslına uygun bir şekilde restore ediliyor. Restorasyon çalışmalarından sonra
belediyemiz tarafından kent müzesi haline getirilecektir.
ÜSTÜN PARK’TA HOLLANDALILARDAN MÜZİK DİNLETİSİ
İlçemize gelen Hollandalı müzisyenler, hemşerilerimize müzik dinletisi sundu.
NİĞDE GÜNLERİ
İlki 2011’de düzenlenmeye başlayan 1.,2. ve 3. Niğde Tanıtım Günleri’nde ilçemizi
her yönüyle en iyi şekilde temsil ettik.
TARİHİ BOR FOTOĞRAFLARI VE H. NURİ YURDAKUL FOTOĞRAF
SERGİSİ
Gostivar Şelale Parkta açılan fotoğraf sergilerine halkımızın yoğun katılımı gözlenmiş. İlçemizin geçmişe ait fotoğrafları ve ilçemizin yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden Halil Nuri YURDAKUL’un fotoğraflarını halkımızın beğenisine sunduk

SÜNNET ŞÖLENİ

İlçemizde gerçekleştirdiğimiz sünnet şöleni kapsamında 240 çocuğumuz erkekliğe
ilk adımlarını atmıştır.

DİNİ PROGRAMLAR
Böylesine özel günlerde manevi havayı bir nebze yaşatmak için belediyemizce
konuşmacılar, akademisyenler ve sanatçılar getirerek halkımıza güzel programlar
hazırladık
SPORTİF FAALİYETLER
Bor Belediye Spor Kulubümüz çatısı altında yaz spor kursları düzenlenmiş, ayrıca
futbolda U-19 ve amatör küme şampiyonlukları yaşanmış, voleybol branşında ise
3.ligde mücadele eden bayan takımımız bulunmaktadır
MİLLİ BAYRAMLAR
Milli Bayramlarımızda belediye olarak halkımıza binlerce bayrak dağıtıp, onların
coşkusuna ortak olduk
TOPLU SÖZLEŞMELER
Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında, belediyemiz tarihinde bir ilki
gerçekleştirerek işçilerimize %20 zam oranıyla toplu iş sözleşmesi imzaladık.
AŞIKLAR BAYRAMI
Türkiye’nin en meşhur halk ozanlarının katılımı ile ‘’1.TÜRKİYE GEZİCİ (HALK
OZANLARI) AŞIKLAR BAYRAMI’’nı düzenledik
GRUP AYNA KONSERİ
Belediyemiz sosyal etkinlikleri kapsamında binlerce vatandaşımızın katıldığı Grup
Ayna konseri gerçekleşmiştir

ŞNP 50. VE 51. YIL ETKİNLİĞİ
Yıllarca ülkemize yön vermiş insanları yetiştiren Şehit Nuri PAMİR Lisesi
belediyemiz öncülüğünde mezunlarını bir araya getirdi.

2014-2017
SALI PAZARI YÜK VE ENGELLİ ASANSÖRÜ – YÜRÜYEN MERDİVEN
Tarihi Bor Salı Pazarına Hidrolik insan asansörü ( Engelli kullanımına uygun)
olarak tasarlanan asansör 7,20 m uzunluğunda ve tek kat inşa edilerek halkımızın
hizmetine sunuldu. Yaşlı vatandaşlar içinde özel olarak tasarlanan asansör, Smooth
Start /Stop - ekstra hassas ve yumuşak duruş kalkış özelliğine sahiptir. Ayrıca Salı
pazarına yürüyen merdiven konularak vatandaşlarımızın pazar alışverişlerini
yapmaları kolaylaştırılmıştır.

MEHMET CİNDEMİR SOSYAL TESİSLERİ
Mehmetçik Mahallesi’nde 2350 metrekare alan içerisinde 1050 metrekare olarak
inşa edilen tesis ,2 kat olup içerisinde ;2 adet düğün salonu,6 adet dükkan,spor
salonları,umumi wc'ler mevcuttur.Açık otoparkı da bulunan çok amaçlı salona
merhum meclis üyemiz Mehmet CİNDEMİR’in adı verilerek halkımızın hizmetine
açılmıştır.

KAYABAŞI PARKI
Kayabaşı Parkı projemizle boş ve atıl durumda olan bu alanı herkesin ailesiyle
vakit geçirebilecekleri bir alana çevirdik. Konser tiyatro gibi etkinliklerin

yapılabileceği 5000 kişi kapasiteli amfi tiyatroyu inşa ettik, bu alanda su oyunlarıyla
görsel şölenler yaşatacak olan müzikli su havuzu ve şelaleler yaptık. Kayabaşı parkı
sadece Bor’dan değil çevreden gelen insanların da vakit geçirdikleri bir yer haline
gelmiştir.

ARSENİK SU ARITMA TESİSİ
Pınarbaşı mevkiine yaklaşık 600.000,00 TL’ye mal olan arsenik arıtma tesisini
kurarak halkımızın sağlıklı su içmelerini sağladık.

ARAÇ PARKINA YENİ ALINAN ARAÇLAR
2014 yılından günümüze kadar 1 adet çöp kamyonu, 1 adet kepçe, 1 adet treyler, 1
adet minibüs, 1 adet otobüs, 1 adet çekici, 1 adet tır, 1 adet silindiri belediyemizin
araç filosuna kazandırdık. Ayrıca Belediyemizin ihtiyacı olan Asfalt Finişerini
622.000,00 TL gibi bir rakamla memleketimizin hizmetine sunduk. Bu asfalt
finişerini ve diğer araçları tamamen belediyemizin kendi imkânlarını kullanarak
aldık.

ASFALT ÜRETİM TESİSİ
2016 yılı içerisinde sıcak asfalt şantiyesi açılarak halkımızın hizmetine sunuldu.
Bor Belediyesinin kendi öz kaynakları ile 3.000.000 TL’ye yapılan tesis uzun vadede
Bor Belediyesine hem ekonomik olarak kazançlar sağlayacak, hem de ilçenin alt
yapısının daha hızlı ve kaliteli şekilde düzenlenmesine imkân verecektir.

YAZ SPOR OKULLARI
Gençlerimizin ve çocuklarımızın yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için
açtığımız yaz spor okulları çok sayıda çocuğumuza hizmet vermektedir. Burada kendi
alanlarında uzman antrenörlerin eşliğinde çocuklarımız sporla tanışıyor. Farklı yaş
guruplarına göre ayrılan çocuklarımız kendi yaş kategorilerine göre farklı eğitimlere
tabi tutuluyor. Çocuklarımızın bedenen gelişmesi kadar ruhen gelişmelerine de önem
veriyoruz.700'ü aşkın yavrumuzun kayıt yaptırdığı Branşlarımız ücretsiz olmasıyla
birlikte öğrencilerimize yaz spor okulu malzeme desteğini de ücretsiz olarak

sunmaktayız. Bizim yaz spor okullarını açmakta ki amacımız geleceğimizin teminatı
olan yavrularımızın kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmeleridir.

BOR KÜLTÜR EVİ
Atıl durumda olan tarihi kilise binası 2015 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından
restore edilmiştir. Bu binayı belediyemiz Kültür Bakanlığından devralmış ve Bor
Belediyesi Kültür evi olarak halkımızın hizmetine sunmuştur. Burada konferanslar,
resim ve fotoğraf sergileri ve konserler icra edilmektedir.

ULUSLAR ARASI RESİM SERGİSİ
2015 yılının Kasım ayında Belediyemiz ve Ressam Safa Büte Küratörlüğünde
Uluslararası resim sergisi açtık. Bor Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde ressam Safa
Büte küratörlüğünde düzenlenen bu karma sergide, 21 ülkeden 47 sanatçının 50
çalışması yer aldı. Belediyemiz tarafından Kültür ve Sanat evine dönüştürülen atıl
durumdaki eski kilise binasında açılışı yapılan bu sergiye ilgi büyük oldu.

DÜKDİL BORU
İlçemizin içme suyu hattında ilk etapta Terminal caddesi - Kayabaşı arasında ve
Bor Toki - Ahmet Kuddusi Mahallesi arasındaki mevcut olan 500'lük asbestli
boruların yerine daha dayanıklı ve içme suyu standartlarına uygun olan düktil
borular yerleştirilmesinin ardından, hattın devamı olarak Bor Pancar Kooperatifi ile
Maşat kavşağına kadar olan yerde de asbestli borular yeni düktil borular ile
değiştirildi. Bilindiği üzere düktil borular şuan ki durumda en kaliteli ve sağlam boru
olarak bilinmektedir. Her daim Bor Belediyesi olarak insan odaklı çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. İçme suyu yeni hattıyla birlikte de insan sağlığına odaklı
çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimizin göstergesidir. Halkımızın su
konusunda mağdur olmaması için personelimiz çalışmalarını gece yapmıştır.
İlçemizin, menfaatleri ve modern kent olması için Bor Belediyesi olarak bütün
fedakârlıkları özveri ve gayretle yapıyoruz.

ÖN ÖDEMELİ SU SAYACI
Ön ödemeli su sayacını halkımızın hizmetine sokarak su faturası ödeme
sıkıntısından halkımızı kurtardık. Bu yolla su maliyetini düşürerek hizmet kalitemizi
artırdık. Bu yeni uygulamayla su kaçağını bitirdik. Belediye binası dışına abonelerin
24 saat ulaşabileceği yükleme cihazı koyarak vatandaşlarımızın su yükleyebilmelerini
sağladık.

EVLERE İFTAR HİZMETİ
Bor Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen İftar yemeği ikramını,
vatandaşlarımızı çadırlarda sıra bekleterek değil, ihtiyaç sahiplerinin evlerine
götürerek servis yaptık. Belediyemiz Ramazan ayı boyunca ilçede ikamet eden
ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların iftar yemeklerini evlerine götürdü.
Ramazan öncesinde güncellenen listeler üzerinden gerçekleştirilen yemek dağıtımları
100 hanede bulunan, 400 kişiye her akşam belediye görevlileri ve yemek
organizasyon şirketi personeli tarafından ulaştırıldı.

ASFALT DÖKÜMÜ
2014 yılında 47.500 metrekare alana 7.600 ton
2015 yılında 75.000 metrekare alana 12.000 ton
2016 yılında ise 100.000 metrekare alana 20.000 ton
2017 yılında ise 200.000 metrekare alana 40.000 ton asfalt dökülmüştür
Ayrıca bozulan ve tamire ihtiyaç duyulan noktalara anında müdahale edilerek
düzenlemesi yapılmıştır.

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ
Mezarlık bilgi sistemi ile vefat eden hemşehrilerimizin bilgilerini erişime açtık.
Uzakta yaşayan hemşehrilerimiz bu sistemle vefat etmiş yakınlarını anarak onlara
dua okuyabilmektedirler.

MEYDAN PROJESİ
2014 yılında eski hükümet konağını ve çevresini yıkarak yerine şimdi ki modern
binayı inşa ettik. 2016 yılında ise meydan düzenleme çalışmalarına hız vererek bu
bölgeye 5000 metrekare traverten kaplama yaptık. 1760 metre bordür döşenerek süs
havuzu, peyzaj çalışmaları ve Atatürk anıtı yapılması ile ilçemiz yeni bir meydana
kavuşmuştur. Paşa camisi, bedesten ve eski hamam arasında kalan bölge bu meydan
düzenlemesi ile bir cazibe ve çekim alanı haline gelmiştir.

BELEDİYEMİZCE YÜRÜTÜLEN PROJELER
1-Borlu bayanlar sodes sayesinde spor ve sanatla buluşuyor
Kalkınma bakanlığından sodes kapsamında hibe alınarak bayanlarımıza yönelik
olarak fitness , ebru ve aerobik kursu verilmiş ve spor ve ebru malzemeleri alınmıştır.
2- Sosyo ekonomik dezavantajlı gençlerimiz sporla buluşuyor.
İçişleri bakanlığı dernekler dairesi başkanlığı destekli Bor belediye spor ortaklığıyla
gerçekleştirdiğimiz projede gençlerimize satranç, go, mangala, yüzme kursları
verilmiş olup ayrıca madde bağımlılığına karşı konferanslar düzenlenmiştir.
15 TEMMUZ MİLLİ İRADEYE SAYGI SERGİSİ
Partimiz genel merkezinden gönderilen fotoğrafların çıktısı alınarak,ilçemiz
Gostivar Şelale Parkı önünde sergilenmiştir. Bu etkinlik Ak Parti Bor İlçe Başkanlığı
ile ortak gerçekleştirilmiştir.

ŞEHİDİMİZ ÖMER HALİSDEMİR ADINA ÇUKURKUYU’DA MEVLÜT
OKUTULMASI
15 temmuz şehidi kahrmanımız ömer halisdemir adına belediyemiz tarafından
çukurkuyu kasabamzıda mevlüt okutulmuştur.

GİRİŞİMCİLİK KURSU AÇILMASI
Kosgeb ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliği ile belediyemiz tarafından kıymetli
hemşehrilerimize yönelik olarak girişimcilik kursu açılmıştır.

MEHMETÇİK MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ
Halkımızın daha rahat alışveriş yapması için en büyük mahallerimizden
Mehmetçik Mahallesine kapalı pazar yeri inşa edilmiştir.
DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA YÖNELİK KONUTLARIN İNŞAASI
İftiyan mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın kat karşılığı
ihalesi yapılmış olup,168 adet konut hak sahiblerine teslim edilecektir.
PEYZAJ VE PARK ÇALIŞMALARI
2014 yılından itibaren ilçemizin çeşitli mahallelerindeki yeşil alanlara çocuk oyun
grupları yerleştirilmiş,peyzaj çalışmaları yapılmıştır.Ayrıca mevcut yeşil alanların
bakımı periyodik aralıklarla belediyemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

HAYVAN BARINAĞI
İlçemiz Aliyer mevkiine,belediyemiz veterineri gözetiminde sokak
hayvanlarımızın bakım ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayvan barınağı
inşaa edilmiştir.
BOR ENERJİ İHTİSAS VE ENDÜSTRİ BÖLGESİ
İlçemiz Badak ve Seslikaya köyleri sınırları içinde Tozlukaya, Karataşlı, Çekirge
Yurdu ve eski Badak mevkilerinde bulunan 2 bin 539 hektarlık alan,Bakanlar Kurulu
tarafından 'Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi' olarak ilan edilmiştir.Kuruluş
aşaması gerçekleşen 'Niğde Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde belediyemizde
müteşebbis heyetinde yerini alacaktır.

BOR KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GENİŞLEME
ÇALIŞMALARI
Belediyemizinde müteşebbis heyetinde bulunduğu Bor Karma Organize Sanayi
Bölgesinin genişleme çalışmaları tamamlanmış olup,4000 dönüm ilave büyüme alanı
sağlanarak yatırımcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
BULVAR ÇALIŞMASI
Fizik Tedavi Hastanesi’nden Toplu Konut Mahallesine kadar 50 metre
genişliğinde açılan Bulvarın stabilize yol yapımı çalışması tamamlanmıştır.

İFTİYAN MAHALLESİ CAMİİ
İftiyan mahallesinin ihtiyacı olan camimiz tarafımızca yaptırılarak hizmete
açılacaktır. Caminin kapasitesi 500 kişilik olacaktır.
BELEDİYE HİZMET ALANI
Halen yapımı devam etmekte olan belediye hizmet alanı projesi ile 200.000 m2
alan üzerine belediye itfaiye binası, belediye hizmet garajı, araç bakım onarım
atölyeleri, merkezi depolar inşa edilmekte olup aynı zamanda bu bölgede 100.000 m2
alan üzerine yeni mezar alanı oluşturulmaktadır. Bu proje ile ilçemizin önümüzdeki
50 yıllık mezarlık ihtiyacı karşılanacaktır. Aynı zamanda garaj ve itfaiye
hizmetlerinin aynı noktada toplanması bu alandaki hizmet kalitesini arttıracaktır.
TOPLU KONUT MAHALLESİ SOSYAL TESİS
İlçemiz Toplu Konut mahallesinde inşa edilen sosyal tesis içerisinde;8 dükkan-1
spor salonu-2 adet çok amaçlı salon yer almaktadır.
KUT-ÜL AMARE ZAFER PARKI
Mehmetçik mahallesinde 27.000 metrekare rekreasyon alanı üzerine kurulan
parkımız 2018 bahar ayında hizmete açılacaktır.

YENİ BELEDİYE HİZMET BİNAMIZ
Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek projesi çizilen, ihale süreci
tamamlanan Belediye Hizmet Binamız 2019 yılında vatandaşımızın hizmetine
girecektir.

