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KıN|K BELEDıYE BASKANLıĞıNıN 2018 MALı YıLl

FAALİYET RAPORUDUR

Sayın Meclis Üyeleri belediyemiz 2018 mali yılı bütçesinin imkanları dahilinde

belediyemizde yapı!mış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2018 mati yıtı içerisinde, belediyemizce tahsil ve beIediyemize tahsis olunan paralar

beled iye miz geli r bütçesi ni oluştu rma ktad ı r.

BELEDiYE GEIİR KAYNAKIARı

Verei Gelirleri 2.656.485.45 TL

Tesebbüs ve mülkivet eelİrleri 2.055.421.86 TL

Alınan Bağıs ve Yardımlar ile öz.ge!. 1.511.817,7oTL

Diğer Gelir!er(İl!er bankası Payı,Para

Ve vergi cezaları. B.Sehir Otopark pav 9.424.179.61TL

Sermave Gelirleri 3.273.146,05 TL

.a



Yekün 18.921.051.68 TL

Belediyemizin gelir kaynakları oldukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle belediyemiz
gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayı!ı yasa gereği belediyemiz payına düşen ve

il ler bankası tarafı ndan gönderilen pa ralar oluştu rmaktad ı r.

Halkımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikIi ihtiyaçlarına göre hak ve adalet ilkesinden

ayrılmadan başarı!ı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hizmetlerin

yürütülmesinde; 2Ot7 yılı devir tahakkuku 3.563.709,24 TL .2018 yılı tahakkuk L9.L7L.272,8ü[L

toplam Tahakkuk 22.734.982,04 TL 2019 yılına devreden tahakkuk 3.813.930,35 TL dır.

BELEDıYErvıiz aİ oeRERi

BeledivemizPersonelGiderleri 3.953.336.49TL

Sosval Güventik kurumlarına 591.105.83 TL

Mal ve Hiz. Alım Giderleri 15.481.939.50 TL

Faiz Giderleri 1.035.301.45 TL

CariTransfer 622.241,83 TL

Sermave Giderleri 6.607.041,68 TL

Yek ün 29.391.967.78 TL

2018 Yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un aIınan Mal ve Malzeme borç Yek ün:

4.600.899.83TL

2018 Yılı Gelir Kavnakları Toplamı 18.921.051.68 TL

2019 Yılına Devreden borç Toplamı 9.040.251.52 TL

2ot4-2oL8 yıllarında Betediyemiz adına İller Bankasından gelen payımız dan%40

oranında İzmir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam 20.954.92L.34 TL dır.

yAzı İşı_rnİ : 2018 yılında belediyemiz Encümeni tarafından 140 adet karar a!ınmış ve gereklİ

otanlar uygulanmıştır. Belediyemiz Meclisince de 56 adet karar alınmış ve uygulamaya

konulmuştur.2Ol8 yılı içerisinde çeşitli kurumlardan 2499 adet yazı gelmiş olup cevabı

gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlar i|e gerçek kişilere

1995 adet yazı gönderilmiştir.

EMLAK şEFLİĞİ : Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi} tahakkuk işlemlerini yapıp,Tahsilat şeflİğİne

gönderme Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderme Emlak ve

çevre temizlik bildirimlerini dosyalama tapu sicil Müdürlüğünden gelen aylık tapu sİcİ! formlarını 4

nolu tablo kısmı dotdurup vergi dairesine gönderme. Vergi dairesinden borçlu mükelleflerİn kayıtlı

gayrimenkul tahkikatını yapıtması. Süresinde'beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı

mektubu gönderme .Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereğİ maaş

talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapmakta olup ve bu işler l memur tarafından

yürütülmektedir.



ZABıTA rvıüoünıüĞü

l-İlçemiz genetinde faatiyet gösteren tüm fırıntarın denetimlerinin gerçekteştiri!mesi.
2-i!çemizde genelinde bulunan çöp konteyner ve kutularının temiz!ik işlemlerinin yapılması.
3-Açık ve kapalı Pazar yerlerinin denetimlerinin yapılması ve uygun olmayanlar hakkında işlem
yapılması.

4-ilçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin İş Yeri Açma ve Ça!ışma Ruhsatları kontro! edilip
aykırı olanlar hakkında işlem yapılmıştır.
S-|lçemizde buIunan ve Belediyemize ait otan otobüs bekleme duraklarının boya ve temizliklerinin
yapılması.

6-Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması için gerekli bölgelerde tarva ve
uçkun mücadelesinin yapı!ması.

7-İ!çemiz genetinde tüm halkın kuttanımına açık umumi tuvaletlerin bakım onarım ve
temiz!iklerinin yapılması.

8- Mahallelerimizde yapılan tüm hayırlar öncesitemizlik, boya badana , ot biçimi ve arazöz
hizmetlerinin yerine getirilmesi.
9-İlÇemiz genetİnde bulunan ve tüm hatkın kultanımına açık piknik atanlarının boya badana ve
temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.
10-İlÇemizde butunan ova ve mahatle yoltarının yama ve bakımı gibi işterin Fen İşteri Müdürlüğüyle
koordineli bir şek!ide yerine getirilmesi.
ll-Halkın tatebi ve İstekleri doğrultusunda ara sokaklara banktar konutarak komşuluk ilişkilerinin
gelişmesine katkıda sağlamak.
12-Kaldırım iŞga!İnde bulunan esnafların uyarılması, uyarılara uymayanlar hakkında ise işlem
yapı!ması.

13- İlçemizde butunan hayır çeşmeterinin bakımtarının yapılması.
l4-vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin işlemler yapmak.

IS-EVIENME İŞLERİ : 2018 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 197 adet
evlendİrme evlendİr me yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akit|eri gerçekleştirilmiştir.

xüı-rün vE sosyAt iştER rvıüoünı-üĞü

2018 Yı!ında yapılan etkinlikler; 2018 Şehircilik şurasına katılım,2018 yılı deve güreşi, Liseli
öğrencİlere kahvaltı, Avcılar derneği Atış programına katıtım, Kültür gezileri, Düğün sünnet ve
Nİkah merasİmlerİne katılım, Hasta yaş!ı ve engeli ziyareti, Hastane ziyaretleri, Hasta seıvis aracı
ve Ambulans hİzmeti,23 nİsan çocuk Bayramı programına katı!ım, Vatandaşlarla butuşma, Köy
haYırlarına katılım, Türkiye Belediyeler Birliğine katılım, Köy kahve ziyaretteri, Lokma ve pitav

haYırlarına katı!ım, Ramazan ay iftar saburlara katılım, Ramazan şenlikleri, Bayramlaşma
Programlarına katılım, Kİlim ve Halı Kurs ziyaretleri, Okul etkinliklerine katılımrls Temmuz
Demokrasi etkin!İğİ,3O Ağustos Zafer Bayramı programına katılı 1fı,2. Hasat Festivali ve 13 eylül Kınık
kurtuluŞ programı, Kız voleybol öğrencilerine forma dağıtımı, ToKİ evleri dağıtımı29 ekim
cumhurİYet Bayramı programı ve Resul Dindar konseri, Gönüllüler Ağaç dikimi, iş yeri oçılışlarına
katılım, Gaziler günü progromı, Aşure Hayırları,24 kasım öğretmenler günii program, ve
Şehitlerimiz adına dökülen lokma hayırları, Diş sağlı ekibi çolışmaları

irtıen ve şEHiRciı.ir rvıü oünı-tlĞ ı.'



Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürtüğü'nün 2018 yılı süresince yapıtan faa|iyet

çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

1.İ2018 yılı içerisinde, Poyracık Mahallös|.4103, 41JJE,,4105, 4LO6,41ı07,4108,41(Xl, 4tl9,
4t2O, 4t2l,, 4t42, 4t43, 4t4/. ve 4158 konut imar!ı Adalarda. İmar ptanı tadilatı(Uİnlolsz,ı1
Türkcedit Mahallesi 171 Ada 11 parsel Halk Eğltlm Merkezi ile Osmaniye Mahallesi Eğitim (tise) 122
ada 82,83 ve 143 paıseller imar planı tadilatı(Uİp303sg,1) yapılmıştır.

2|.201.8 yılı içerisinde 29 Adet (Bedelsiz Yola Terk, İtraz, Tevhit) işlem dosyası ite ilgili, 3194
sayılı İmar kanunu kapsamında incelenmiş, encümen kararı alınarak Kadastro Müdürlüğüne
Gönderilmiştir.

3). 2018 yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaş|arımızdan gelen imar durumu belgesi
talepleri incelenerek toplam 31 adet İmar Durumu Belgesi düzentenmiştir.

4). 2018 Yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 32 adet Yapı Ruhsatı Belgesi, 76
adet Yapı Kullanma İzin Belgesi 3 adet Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.

5). 6306 sayı!ı Afet Riski Altındaki Alan|arın Dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında

Çevre ve Şehirclllk İl Müdür!üğü tarafından riskli yapı tespiti yapılan 3 adet bina betediyemiz
denetiminde yıkılmıştır.

6.) 2018 yılı içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi atan binaların 4807 sayıtı
yapı denetİm yasası kapsamında yapı denetim iş ve işlemleri belediyemizce kontrol, denetim ve
yazışmaları yapılmıştı r.

7|. 2018 Yı!ı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 18 adet kat irtifakı projesi
onaylanarak Tapu Müdür!üğüne tescil edilmek üzere gönderilmiştir.

8. 2018 yılı içerisinde Numarata| Çalışmaları Kapsamında İzmir Büyü§ehir Belediyesi ite

entegre olarak Adres Kayıt Sistemine Osmaniye Mahallesi 103, 1o4, 1o5, 106, 1o7, 1o8, 1o9, 11o,
tl,l,, Ll.z, Ll3, tl4, 115 ve 116 Sokak isimleri eklenmiştir. Mekinsal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks)
Geçiş çalışmaları ve güncellemeleri devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusünda 272 adet Numarataj Belgesi düzenlenerek
verilmiştir.

9.) Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve şikiyetler yerinde yapılan inceteme ile
sonuçlandırı!mıştır.

FEN İŞtERi:

Belediye Fen İşleri Servisinin 2018 yıtı süresince yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda
belirtilmiştir.

iıusaRr . penr vg ceooe vr sorex oüzrıuı-rrtnrıeni :



1. _ İlçemiz merkezinde Yeni mah. , Poyracık ve Yayakent mahallelerinde bulunan ve

çiftçilerimizin kullandığı yükleme - boşaltma rampalarının yıllık periyodik esas!ı onarımları

tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

2. - Çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde , Poyracık mahallesi , Cevizli

gara| ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerindeki tarlaların tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu

ile yolların yıllık periyodik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

3. - Belediyemiz sınırları dahilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC onarımları

düzenli olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuştur.

4. _ Aşağı mahalle Eski Hamamın restorasyonu tamamlanmış olup Geçici Kabulü yapılarak ,

hizmete açılacak durumdadır.

5. - Aşağı mahatle Şehit Fırat ÇAKIROĞLU parkı , Poyracık mahallesinde Aile çay bahçesi ,

Belediye Parkı ile Kınık Caddesi parkları inşaatlarımız tamamlanarak hizmete açılmıştır.

6. - Belediyemiz öncülüğü ve katkıları ile ilçemizde başlatılan Doğalgaz şebeke inşaatına

devam edilmiş olup yaklaşık 1500 adet abone gaz kullanımına başlanılmıştır.

7. - Belediyemiz katkıları ile , TOKİ alanında konut inşaatları tamamtanmış vatandaştarın

iskanına açılmıştır.

8. - Belediyemiz öncü!üğünde yapılmakta olan "Devlet Hastanesi " inşaatı tamamlanmış
olup Geçici kabu!ü yapılarak hizmete hazır haldedir.

9. - "Gençlik Merkezi " alanında İmar planı çalışmaları Belediyemizin katkıları ile

tamamlanmış o!up, inşaat ihalesi yapılmış durumdadır.

10. - " Delez Yaşam Vadisi " projesi % 95 seviyesinde Yüklenici tarafından %5 llk kısmı da

Belediyemizce tamamlanmış olup Geçici kabu! yapı!ma aşamasındadır.

11. - Belediyemize bağlı tüm mahallelerin Geleneksel Hayır etkinlik alanlarında düzenleme

ve onarım çalışmaları yapılmıştır.

L2. - İlçemiz Atatürk caddesi ile Poyracık mahallesi Mehmet Aklf , Soma ve Bergama

caddeleri toplam 78.2OO m2 Parke taşı ve 7.520 metre Beton Bordür ile Yol / tratuvar
düzenlemesi ihale edilerek tamamlanmıştır.

13. - İlçemiz girişi yolu olan Pesti| Yolu düzenleme ihalesi yapılmış , yapım işi

tamamlanarak Geçici Kabu! aşamasına gelinmiştir.

!4. - İlçemiz Atatürk caddesi , Poyracık mahallesi Giriş takı ve Yayakent mahallelerinde
Tratuvar ve kavşak aydınlatma ihaIesi ile yapım işleri tamamlanmıştır.

15. - Çocuk Şehri ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

16. - Hükümet Konağı önü Şehit Savcı SeIim rİneZ parkına saat Kulesi aiımı ve montajı

tamam!anmıştır.

t7.- Çocuk parkı ve Kent Mobilyaları Ma! alımı ihalesiyapılarak a!ım işlitamamlanmıştır.



18. - Poyracık Değirmen Bayırı " Aqua Park ve Rekreasyon alanı " projesinin ihalesi

yapılarak inşaatı devam etmektedir.

19. - Belediyemizin öncütüğünde yer tahsisi yapıtarak Yatırım İzleme Daire Başkanlığı

katkıları ile Cumalı mahallesinde Çok Amaçlı Salon inşaatı tamamlanarak Hizmete açılmıştır.

20. - Belediyemizin öncütüğünde yer tahsisi yapılarak Yatınm İzIeme Daire Başkanlığı

katkıları ile Poyracık mahallesinde Taziye Evi inşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır.

2L. - Yatırım İzleme Daire Başkan!ığı katkıları ve Belediyemi öncülüğünde , ilçe

merkezindeki cadde ve sokaklarda olmak üzere , Poyracık , Yaykent , Çaltı , Dündar|ı , Çiftlik ,

Karatekell , Örtülü, Cumalı, Hanzahocatı , Kalemköy, Çan, Kocaömerti , Değirmencieti ,

Bademalan mahallelerinde toplam 125.(Xl0 m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesi yapılmıştır.

22 . İlçe merkezinde ve çevre mahal|elerde 2O.(X)O m2 Beton Parke taşı ve 7mO metre
bordür, 600 metre Beton çit ve 1(n0 m2 karo ile yol, tartuvar ve park düzenlemeleri yapılmıştır.

23. - Belediyemiz sıcak demir atölyesinde 6 adet yeni bekleme durağı ve 500 adet oturma
bankı , 10 adet Kilim dokuma tezgahı ve 15 adet ambalai atık kafesi imalatı yapılmış olup ihtiyaç
olan maha!le ve bölgelere montajları yapı!mıştır.

24. - Hamzahocalı mahallesinde 20O m2 alanlı Çok Amaçlı Alaçık sundurma yapımı
tamamlanarak hizmete sunu lmuştu r.

25. - Poyracık mahallesi Sanayi Sitesinde 15 adet sanayi dükkanının yapımı tamalnamıştır.

26.- İlçe genelinde ana caddelerinde
bakım/düzenlemeler tamamlanmıştır.

tratuvar bordür!erinin boyanması yapı|arak

27. - Belediyemiz sınırlarında dahilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda olan , yangın
ve doğal afetlerden hasar görmüş olan fakir vatandaşlarımıza muhtelif inşaat malzemesi yardımları

, alınan Encümen kararı ile idaremizce yapılmaktadır.

Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özetle 2018 yı!ında yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler
verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereğl 2018 Mali yılı Faaliyet raporunun ibra

,a

edilmesini bekliyor saygılarımı sunuyorum.0 4.04,2Ot9

Dr.Sadık DOĞ RUE

Belediye Başkanı

Meclis Başkan Vekili i Zeki ÖZÇe*l 2018 Yılı Faaliyet Raporu Okundu,
Bu Konuda Söz Almak İsteyen Varmı Diye Sordu
Söz Atmak Ve İsteyen Olmadığından Oylamaya Geçildi
Yapılan Oylama Sonucu 2018 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

Belediye Başkanı V
Zeki Özçııvı

Meclis katibi
ERTANE
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KINIK BELEDİYE BASKANLIĞININ 2018 MALİ YLI
FAALİYET RAPORIJDUR

Sayın Meclis Üyeleri belediyemiz 2018 mali yılı bütçesinin imkanları dahilinde belediYemizde

yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.
2018 mali yılı içerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize tahsis olunan paralar belediyemiz

gelir bütçesini oluşturmaktadır.
BELEDiYE GELiR KAYNAKLARI

versi Gelirleri 2.656.486.46 TL
Tesebbüs ve mülkivet gelirteri 2.055.421.86 TL
Alınan Bağıs vç Yardımlar ile özgel. 1.511.817.70 TL
Diğer Gelirler(Iller bankası PayırPara
Ve vergi cezaları. B.Sehir Otonark nav 9.424.179.61 TL
Sermave Gelirleri 3.273.146.05 TL

n
Belediyemizin gelir kaynakları oldukça liusıth durumdadır. Bu

gelirlerinin her zaman otduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği belediyemiz
nedenle belediyemiz
payma düşen ve iller

bankası tarafindan gönderilen paralar oluşturmaktadır.
Hallıiımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve adalet ilkesinden

ayrılmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürütülmesine çalıŞılmıŞtır. Bu hizmetlerin
yürütülmesinde; 201_7 yılı devir tahakkuku 3.563.70924TL.2018 yılı tahakkuk 19.17|.272,80TL toPlam

Tahakkuk 22.734.982,04TL20l9 yılına devreden tahakkuk 3.813.930,36 TL dır.

BE LE DİY EM.iz cİnEnı,nnİ
Beledivemiz Giderleri TL
Sosval Güvenlik kurumlarına 691.106.83 TL
Mal ve Hiz. Alım Giderleri 16.481.939.50 TL
Faız 1.036.30 1.45 TL
Cari Transfer 622.241.83 TL

Yek ün 29.391.967.78 TL

2018 yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un alınan Mal ve Malzeme borÇ Yek ün:

4.600.899.83TL

2018 Yılı Gelir Kavnakları Toplamı 18.921.051.68 TL

2019 Yılına Devreden borc Tonlamı 9.040.261.62 TL

20l4-20l8yıllarında Belediyemiz adına İiler Bankasından gelen payımız dan o/o40 oranında

İ2mir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam 20.954.921.34 TL dır.

y Az|İşı,rnİ : 2018 yılında belediyemiz Encümeni tarafindan 140 adet karar alınmış ve gerekli olanlar

uygulanmıştır. Belediyjmiz Meclisince de 56 adet karar alınmış ve uygulamaya konulmuŞtur.2Ol8 Yılı
ıİe-rısınoe çeşitli kurumlardan 2499 adet yazı getmiş olup cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında

..rrp verilmİştir. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 1995 adet yazı gönderilmiŞtir.

EMLAK şEFLİĞİ : Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıP,Tahsilat Şefliğine
gönderme çevre Temizlik vergisinin tanalılıul< işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderme Emlak ve Çevre
temizlik bildirimlerini dosyalama tapu sicil Müdürlüğünden gelen aylık tapu sicİl formlarını 4 nolu tablo

kısmı doldurup vergi daiİesine gönderme. Vergi dairesinden borçlu mükelleflerin kaYıtlı gaYrimenkul

tahkikatını yapılmrr,. sü."sinde beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana Çağrı mektubu gönderme

.Kaymakarırı. Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı ya§a gereği maaş talebinde bulunan Şahısların
işlemlerini yapmakta olup ve bu işler l memur tarafından yürütülmektedir-

ZABITA ıvrÜ»Ünı,ÜĞÜ

/^



l_İlçemiz genelinde faaliyet gösteren tüm fırınların denetimlerinin gerçekleştirilmesi.
2-ilçemizde genelinde bulunan çöp konteyner ve kutularının temizlik işlemlerinİn yapılması.
3-Açık ve kapalı Paıar yerlerinin denetimlerinin yapılması ve uygun olmayanlar haklunda iŞlem

yapılması
4_ilçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları kontrol ediliP aYkırı
olanlar haklanda işlem yapılmıştır.
S_İlçemizde bulunan ve Belediyemize ait olan otobüs bekleme duraklarının boya ve temİzliklerinin
yapılması.
6_Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması için gerekli bölgelerde larva ve

uçkun mücadelesinin yapılması.
7-İlçemiz genelinde tüm halkın kullanımtna açık umumi tuvaletlerin balum onarım ve temizliklerinin
yapılması.
8_ Mahallelerimizde yapılan tüm hayırlar öncesi temizlik, boya badana , ot biçimi ve arazöz hizmetlerinin
yerine getirilmesi.
9_ilçemiz genelinde bulunan ve tüm halkın kullanımına açık piknik alanlarının boya badana ve temizlik
hizmetlerinin yerine getirilmesi.
lg_İlçemizde bulunan ova ve mahalle yollarının yama ve balumı gibi işlerin Fen lşleri Müdürlüğüyle
koordineli bir şeklide yerine getirilmesi.
1l_Halkın talebi ve istekleri doğrultusunda ara sokaklara banklar konularak komşuluk iliŞkilerinin
gelişmesine katlııda sağlamak
12_Katdırım işgalinde bulunan esnafların uyarılması, uyarılara uymayanlar haklanda ise işlem
yapılması.
l3_ İlçemizde bulunan hayır çeşmelerinin bal«ımlarının yapılması.
l4-Vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin işlemler yapmak

l5_EyLENME İŞırnİ : 2018 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda l97 adet

evlendirme evlendir me yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

xüırün vE sosyAl İşLER MüDüRLüĞü

20|7 yılında yapılan etkinlikler; 2018 Şehircilik şura§tna katılım,2018 yılı deve güreşi, Liseli
öğrencilere kahvaltı, Avcılar derneği Atış programına katılım, Kültür gezileri, Düğün sünnet ve Nikah
merasimlerine katılım, Hasta yaşlı ve engeli ziyareti, Hastane ziyaretleri, Hasta servİs aracl ve Ambulans

hizmetir23 nisan çocuk Bayramı programına katılım, Vatandaşlarla buluşma, Köy hayırlarına katılım,
Türkiye Belediyeler Birliğine katılım, Köy kahve ziyaretleri, Lokma ve Pilav hayırlarına katılım,
Ramazan ayı iftar saburlara katılım, Ramazan Şenlikteri, Bayramlaşma programlarına katılım, Kilim ve

Halı Kurs ziyaretleri, okul etkinliklerine katılım,lS Temmuz Demokrasİ etkinlİği,30 Ağustos Zafer
Bayramı programtna katılımr2. Hasat Festivali ve 13 eylül Kınık kurtuluŞ Programı, Kn voleYbol

öğİencile.ine İo..a dağıtım ı,TOKİ evleri dağıtımı29 ekim cumhuriyet Bayramı programı ve Resul Dİndar

kİnseri, Gönüllüler Ağoç dikimi, İş yeri açılışlarına katılım, Gazİler günü programı, Aşure Hayırları,24
kasım öğretmenler günü programı ve Şehitterimiz adına dökülen lokma hoyırları, Dİş sağlı ekibi ÇalıŞmolorı

iıvıın ve şEHiRci ı,ix ıvıüntrnı,ü Ğü
Belediyemiz İmar ve şehircilik Müdürlüğü'nün 2018 yılı süresince yapılan faaliyet ÇalıŞmaları

aşağıda belirtilmiştir.

1.)2018 yılı içerisinde, Poyracık Mahallesi. 4103, 4|04,4105, 4106, 4107,4108, 4109, 4ll9,4120,
4l2l, 4l4r-, 4|43, liıı ve 4168 konut İmarlı Adalarda. İmar planı tadilatı(Uİp3os6z,ı) Türkcedit
Mahallesi |7| Ada 11 parsel Halk Eğitim Merkezi ile Osmaniye Mahallesi Eğitim (Lise) |22 ada 82,83 ve

143 parseller imar planı tadilatı(UİP3OSS9,1) yapılmıştır.
2).2018 yılı içerisinde 29 Adet (Bedelsiz Yola Terl«, İiraz, Tevhit) İşlem dosyası ile ilgilİ, 3|94

sayıh imar kanunu kapsamında incelenmiş, encümen kararı alınarak Kadastro Müdürlüğüne
Gönderilmiştir.

3). 2018 yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen imar durumu belgesi talePleri

incelenerek toplam 31 adet İmar Durumu Belgesi düzenlenmİştir.
4). 20İ8 yıh İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 32 adet Yapı Ruhsatı Belgesİ, 76 adet

yapı Kullanma İzin Belgesi 3 adet Yanan Yılalan Yapılar Formu düzenlenmiştir.
5). 6306 sayılı ıret Rısı.i Altındaki Alanların Dönüştürülmesİ hakkındaki kanun kaPsamında

çevre ve şehircııı« İı Müdürlüğü tarafından riskli yapı tespiti yapılan 3 adet bina belediYemiz

denetiminde yılıulmıştır.



6.) 201s yılı içerisinde yapı ruhsatı ye yapı kullanma izin belgesi alan binaların 4807 saYıh YaPı
denetim yasa§ı kapsamında yapı denetim iş ve işlemleri belediyemizce kontrol, denetim ve YazıŞmaları
yapılmıştır.

7). 201s yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 18 adet kat irtifakı projesi onaYlanarak

Tapu Müdürlüğüne tescil edilmek üzere gönderilmiştir.
8. 2018 yılı içerİsinde Numarataj Çalışmaları Kapsamında İ2mİr BüyÜ§ehir Belediyesİ ile

entegre olarak Adres lİayıt Sistemine Osmaniye Mahallesl 103, l04, 105, 106, 107, 108, 109, ll0, 111, 112,

113, 114, lı5 ve 116 
-Sokak 

isimleri eklenmiştir. MekAnsal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks) GeÇİŞ

çahşmaları ve güncellemeleri devam etmektedir.
Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 272 adet Numarataj Belgesi düzenlenerek verİlmiŞtir.

9.) Vatandaşlarımızdan gelen talepler ye şikiyetler yerinde yapılan inceleme İle

sonuçlandırılmıştır.

FEN İşı,nnİ:
Belediye Fen İşleri Servisinin 2018 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları aŞağıda belirtilmiŞtir.

vE
1.

çiftçilerimizin
merkezinde Yeni mah. , Poyracık ve Yayakent mahallelerinde bulunan ye

kullandığı yükleme _ boşaltma rampalarının yıllık perİyodik esaslı onarrmları

tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
2. - çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde , Poyracık mahallesi , Cevizlİ garaj

ve Küçük ndıceİ« arasındaki bölgeıerindeki tarlaların tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu ile

yolların yıllık periyodık balııım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
3. _ Belediyemiz sınırları dahilinde tüm mahaııİıeİOe bulunan umumi WC onarımları düzenli

olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuştur.
4. - Aşağı mahalle Eski Hamamrn restorasyonu tamamlanmış olup GeÇici Kabulü YaPılarak ,

hizmete açılacak durumdadır.
5. _ Aşağı mahalle Şehit Fırat ÇAKIRoĞı-,u parliıı , Poyracık mahallesinde Aile Çay bahÇesi ,

Belediye parlu İıe]r,nrı. Cadİesi parkları inşaatlarımz tamamlanarak hizmete aÇılmıŞtır.

6. - Beledİyemiz öncülüğh ve katkıları ile ilçemizde başlatılan Doğalgaz Şebeke inŞaatına devam

edİlmiş olup yaklaşık 1500 adet abone gaz kulla.nımına başlanılmıştır,
7. _ Beledıyemiz katluları ııe , rori alanında konut inşaatları tamamlanmıŞ vatandaŞların

iskanına açılmıştır.
8. _ Belediyemiz öncülüğünde yapılmakta olan "Devlet Hastanesi " inşaatı tamamlanmıŞ olup

Geçici kabulü yapılarak hizmete hazır haldedir,
9. _ ,,Gençlik Merkezi ,, alanında İmar planı çalışmaları Beledİyemizin katlııları ile tamamlanmış

olup, inşaat ihalesi yapılmış durumdadır,
10. _ ,, Delez yaşam Vadisi ,, projesi o^ 95 seviyesinde Yüklenici tarafından 7o5 lİk liusmı da

Belediyem İzce ta mam lan mış olup Geçıcı kabul yapılm a aşaml§_ı!ıdad ır.

1l. _ Belediyemize bağlı tıım mahalıeleiin Geleneksel Hayır etkinlik alanlarında düzenleme ve

onarım çalışmaları yapılmıştır.
|2. _ Ilçemİz Atatürk caddesi ile Poyracık mahallesi Mehmet Akif , Soma ve Bergama caddeleri

toplam 78.200 m2 parke taşı ve 7.520 metre Beton Bordür ile Yol / tratuvar düzenlemesi ihale edilerek

tamamlanmıştır.
13. _ İİçemız girişi yolu olan pestij yolu düzenleme ihalesi yapılmış , yapım iŞi tamamlanarak

Geçici Kabul aşama§ına gelinmiştir.
|4. _ nİ..t, İt"türk caddesi , poyracık mahallesi Giriş takı ve YaYakent mahallelerinde

Tratuvar ve kavşak aydınlatma İhalesi İle yapım İşleri tamamlanmıştır.

15. _ bo.rı. şehri ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir.

ı6. _ Hükümet konağı önü Şehit savcı selim rınnz parluna saat kulesi aiımı ve montajı

tamamlanmıştır.
17. _ çocuk parlu ve Kent Mobilyaları Mal alımı ihalesi yapılarak alım iŞli tamamlanmıŞtır,

18. _ poyracık Değirmen Bayırİ,, Aqua park ve Rekrea§yon alanı " Projesinin ihalesi YaPılarak

inşaatı devam etmektedir.
19. _ Beledıyemizın öncülüğünde yer tahsisi yapılarak yatırım İzleme Daire Başkanlığı katkıları

ile cumalı mahallesinde Çok Amaçh suıon inşaatı tamamlanarak Hlzl:te açılmlştır.

20. _ Belediyemizin öncülüğünde yer tahsisı yapılarak yatırım İiıeme Daire Başkanhğı

katklları ile poyracık mahallesinde raiiyeEvi İnşaatı tamamlanarak hizmete açılmıştır,

 



2|. - yatırım iiıeme Daire Başkanlığı katlrıları ve Belediyemİ öncülüğünde , ilÇe merkezİndeki

cadde ve sokaklarda olmak üzere , poyracık, Yaykent , Çaltı , Dündarlı , Çiftlik, Karatekelİ , Ortüıü ,

Cumalı, Hanzahocalı , Kalemköy, çan , Kocaömerli, Değirmencieli, Bademalan mahallelerinde toPlam

125.000 m2 Beton parke taşı ile yol düzenlemesİ yapılmıştır.
;; .1l;;^erkezinde ye çeyre mahalleleroe zo.0O0 m2 Beton Parke taşı ve 7000 metre bordür, 600

metre Beton çİt r. 1000 m2 karo ile yol , tartuvar ve park düzenlemelerİ YaPılmıŞtır.
23. - Belediyemiz sıcak oemır atölyesinde 6 aOet yeni bekleme durağı ve 500 adet oturma bankr ,

10 adet kılim dokuma tezgahıve 15 adet ambalaj atık kafesi imalatı yapılmış olup ihtiyaç olan mahalle ve

bölgelere montajları yapılmıştır.
24. _ Hamzahocalı mahallesİnde 200 ,m2 alanlı Çok Amaçlı Alaçık sundurma yaptml

tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
25. - Poyracık mahalles-İ Sanayi Sitesinde 16 adet sanayi dükkanınln yaplmı tamalnamrŞtır,

26. : İÜ; leneıinde ,o" caddelerinde tratuvar bordürlerinin boYanması YaPılarak

bakım/düzenlemeler tama mlanmıştır.
27. - Belediyemiz sınırlarında dahilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda olan , yangın ye

doğal afetlerden hasar görmüş olan fakir vatandaşlarımıza muhtelif inşaat ma}zemesi yardımları , alınan

Encümen kararı ile idaremizce yapılmaktadır,
2018 yılında yapılan iş ve bilgiler

Değerli Meclis üyeleri : yukarıda özetle
raporunun ibra

verdim.5393 sayılı Belediye Yasasrnrn 56 maddesi gereği 20t8 Mali yılı

edilmesini bekliyor saygılarımı sunuyorum.04.04.2019

Belediye Başkanı


