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KlNıK BELEDİYE BASKANLİĞİNİN

2oL9 MAL| YıLı FAAı_iYer RAPoRU

Sayın Meclis Üyeleri belediyemiz 2019 mali yılı bütçesinin imkanları dahilinde
belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

20|9 mali yılı içerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize tahsis olunan
paralar belediyemiz gelir bütçesini oluşturmaktadır.

Hesap Adı Tutar

BELEDİYE GELİR KAYNAKLAR|



l2

Vergi Gelirleri 3.L74.794,5L

belediyemiz gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 saylh yasa gereği
belediyemiz payma düşen ve iller bankası tarafindan gönderilen pafalar
oluşfurmaktadır.

ilkesinden ayrılmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yürüttilmesine

çalı şılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülme sinde ;

20l8 yılı devir tahakkuku 3.813.930.,36TL .

20|9 yılı tahakkuk 24.87 2.17 9,93TL
Toplam Tahakkuk 28.686.110,29 TL
2020 yılına devreden tahakkuk 6.181.407 .l l TL dır.

BELEDıYEMiz ei ornı-rni

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.855.633,55

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler
239.385,62

Diğer Gelirler Lo.76L.266,97

6.473.622,53

22.504.703,18ToPLAM

Hesap Adı Tutar

personel Giderleri 4.955.103,96

Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet Primi

Giderleri
859.573,77

Ma| ve Hizmet Alım Giderleri L5.777.700,28

Faiz Giderleri 2.8L8.295,09

Cari TransferIer 37o.769,53

Sermaye Giderleri 7.2L8.4LI,76

o

o

o

o

o

Sermaye Gelirleri



ToPLAM 31.999.854,39

Malzeme borcu aşağıdaki gibidir.

Yekünü: 4.97 4.387,29TL

20|9 Yılı Gelir Kaynakları Toplamı 22.504.703,18 TL

a

a

o

o

2020 Yılına Devreden borç Toplamı 9.495.15|,21 TL

oranında kesilen pay aşağıdaki gibidir.

İzmir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplaırı 6.256.252139 TL dır.

YAzı işı-rni FALİYETLERİRAPoRU

o 2019 yılında belediyemiz Encümeni tarafından 166 adet karar alınmış ve gerekli
o1anlar

o uygulanmıştır.
o Belediyemiz Meclisince de 52 adet karaı alınmış ve uygulamaya konulmuştur.
o 2019 yılı içerisinde çeşitli kurumlardan 224l adet yM| gelmiş olup cevabı

gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir.
o Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 1681 adet ya^ gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ FALİYET RAPORU

o Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıp, tüsilat şefliğine
gönderilmiştir.

o Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderilmiştir.
ı Emlak ve Çevre temizlik bildirimlerini dosyalama tapu sicil Müdürlüğünden gelen

aylık tapu sicil formlannı 4 nolu tablo kısmı doldurup vergi dairesine gönderilmiştir.



. vergi dairesinden borçlu mükelleflerin kayıtlı gayrimenkul tahkikatını yapılmıştır.
o süresinde beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı mektubu gönderilmiştir.
o kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği maaş talebinde
bulunan şa}ıısların işlemlerini yapılmış olup ve bu işler l memur tarafindan
yürütülmektedİr.

ZABıTA vE TEMizı_ir HlzMETLERl MÜoÜnı-ÜĞÜ

FALİYET RAPORU

o İlçemiz genelinde faaliyet gösteren tüm fırınların denetimleri gerçekleştirilmesi.
o İlçemizde genelinde bulunan çöp konteyner ve kutularının temizlik işlemlerinin

yapılması.
o Açık ve kapalıpazar yerlerinin denetimlerinin yapılmasl ve uygun olmayanlar

hakkında işlem yapılması.
o İlçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin İş yeri Açma ve Çalışma

Ruhsatları kontrol edilip aykırı olanlar hakkında işlem yapılmıştır.
o İlçemizde bulunan ve Belediyemize ait olan otobüs bekleme duraklarının boya ve

temizliklerinin yapılması.
o karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tufulması için gerekli

bölgelerde larva ve uçkun mücadelesinin yapılması.
. İlçemiz genelinde tüm halkın kullanımına açık umumi tuvaletlerin bakım onanm

ve temizliklerinin yapılması.
. sokak Hayvanlan bakımı miımam ve sulukları veteriner gözetiminde periyodik

olarak yapılmaktadır.
. cadde ve sokaklann periyodik olarak temizlenmesi.
o Mahallelerimizde yapılan tüm hayırlar öncesi temizlik , boya badana , ot biçimi ve

arazöz hizmetlerinin yerine getirilmesi.
o İlçemiz genelinde bulunan ve tüm halkın kullanlmma açık piknik alanlarının boya

badana ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.
. İlçemizde bulunan ova ve mahalle yollarının yiıma ve bakımı gibi işlerin Fen İşleri

Müdürlüğüyle koordineli bir şeklide yerine getirilmesi.
. Halkın talebi ve istekleri doğrultusunda ara sokaklara 65 adet bank ve 22 adet

durak belediyemiz şantiyesinde üretilmiştir.
o kaldırım işgalinde bulunan esnaflann uyanlması , uyanlara uymayanlar hakkında

ise işlem yapılması.
o Vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin işlemler yapmak.

EVLENME İşLEnİ raı-iyET RAPoRU



o 2019 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 195 adet
evlendirme yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

rüı-rüR vE sosyAl işı-en rvıüoünlüĞü FAL|vET RApoRu

o Belediyemiz himayesinde 29. Geleneksel Deve Güreşi Festivali gerçekleştirildi.
. 3. Hasat Festivali ve 13 Eylül Kınık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş etkinlikleri

gerçekleştirildi.
o Belediyemizin öncülüğünde Kilim Dokuma, Halı Dokuma, Çini Boyama, Keçe ve

Dikiş nakış kursları açıldı.
o Belediyemiz sağlık birimleri planlaması ile Hasta Nakil otobüsü, Hasta Nakil

Ambulanst ve Ağız ve Diş Sağlığı Gezici atacı faaliyetlerine devam etmiştir.
o kariyer Günleri projesi kapsamında Lise ve Üniversite öğrencileri ile toplantı ve

seminerler diizenlenerek burs yardımı, kitap desteği ve envanter desteği konusunda
öğrencilerimizin eğitim süreçleri desteklendi.

o Kınık Belediyesi Yaz Okulları projesi kapsamında Futbol, Krz Voleybol, Halı sa}ıa,

Jimnastik, Bale, Halk Oyunları Kursları, Anne destek kurslan, judo ve masa tenisi
kursları ve turnuvaları düzenlenmiştir.

o Ahilik Hastası etkinliklerine katılım ve katkı sağlandı.
. 8 Mart Dtinya kadınlar günü kapsamında ilçemizde konser düzenledik.
o kınık Belediye spor kulübüne desteklerimiz devam etti.
. kınık Avcılar ve Atıcılar kulübünün düzenlemiş olduğu Trap atış turnuvasına

destek sağlanmıştır.
o poyracık Avcılar ve Atıcılar Derneğinin düzenlemiş olduğu Trap atış turnuvaslna

destek sağlanmıştır.
. Belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi öncülüğünde Kültür gezileri diizenlenmiştir.
o Düğün, Sünnet, Nikah, Hayır, Asker uğurlaması etkinliklerine katılım sağlanmıştır.
. Hastane ziyaret|eri, Hasta, Yaşlı ve Engelli ev ziyaret|eri gerçekleştirilmiştir.
o Ramazan ayı boyunca Belediyemiz öncülüğtinde düzenlene İftar ve sahur

programlannda vatandaş|anmız ile bir araya geldik.
. Belediyemiz öncülüğünde düzenlenen Ramazan Etkinlikleri ve Şenlikleri

progruımlannda vatandaş|arımız ile bir aruya geldik.
. Belediyemizce düzenlenen Aşure programlarında vatandaşlarımız ile bir araya

geldik.
o Arıcılık kursu ve kovan dağıtımı yapılarak arıcılığın yayılması sağlandı.

o "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında I(ınık İlçesinde dünyaya gelen bebekler
ve aileleri ziyaret edilmiştir.

o İlçemizde gerçekleşen Lokma, Pilav ve Hayırlara katılım sağladık.
o Tarrm ve Orman Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen o'Geleceğe Nefes" Ağaç

dikim projesine katkı sağladık.
. yapılan tüm resmi tören ve bayramlara katılım sağlandı.



irvıen ve şEHiRciı-ir ruüoünı-üĞü raı-iyer RApoRu

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2OL9 yılı süresince yapılan

faaliyetçalışmaları aşağıdabelirtilmiştir.

o 2019 yılı içerisinde, Hamzatıocalı Matıallesi. l|67 nolu parselde. l54 Kv Trafo
Merkezi İmar planı.(Uİr+OZl l1

o 2019 yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen imar durumu
belgesi talepleri incelenerek toplam 27 adet İmar Durumu Belgesi düzenlenmiştir.

. 2019 Yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 24 adet Yapı Ruhsatı
Belgesi, 26 adet Yapı Kullanma|zinBelgesi 1 adet Yanan Yıkılan Yapılar Formu
düzenlenmiştir.

. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkındaki kanun
kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü taıafindan riskli yapl tespiti yapılan
1 adet bina belediyemiz denetiminde yıkılmıştır.

o 201ı9 yılı içerisinde yapl ruhsatı ve yapl kullanmaizinbelgesi alan binalann 4807
sayılı yapı denetim yasasl kapsamında yapı denetim iş ve işlemleri belediy emizce
kontrol, denetim ve yazlşmaları yapılmıştır.

o 2019 Yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 33 adet kat irtifakı projesi
onaylanarak Tapu Müdürlüğüne tescil edilmek izere gönderilmiştir.

o 201ı9 yılı içerisinde Mekdnsal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks) Geçiş çalışmaları
ve gtincellemeleri devam etmektedir.

o vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 22l adet Numarataj Belgesi
düzenlenerek verilmiştir.

. vatandaşlarımızdan gelen talepler ve şikdyetler yerinde yapılan inceleme ile
sonuçlandırılmıştır.

FEN lşı-eni Müoünı-üĞü reı-iver RApoRu

Belediye Fen İşleri Servisinin 2019 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları

aşağıda belirtilmiştir.

o Belediyemiz öncülüğünde yapılmakta olan "Devlet Hastanesi
tamamlanmış olup Geçici kabulü yapılarak hizmete hazır haldedir.

ll inşaatı



. Belediyemiz katkıları ile , Tokı alanında konut inşaatları tamamlanmış
vatandaşların iskanına açılmıştır.

. " Delez Yaşam Vadisi " projesi o^'95 tamamlanmış olup Geçici kabul yapılma
aşamasmdadır.
o Belediyemiz öncülüğü ve katkıları ile ilçemizde başlatılan Doğa|gaz şebeke

inşaatına devam edilmiş olup yaklaşık 1500 adet abone gaz kullanlmlna
başlanılmıştır.

o Aşağı müalle Eski Hamamın restorasyonu tamamlanmış olup Geçici kabulü
yapılarak , hizmete açılacak durumdadır.

o İlçemiz girişi yolu olan Pestij Yolu diizenleme ihalesi yapılmış , yapım işi
tamamlanarak Geçici Kabul aşıımasna gelinmiştir.

o Aşağı mahalle Şehit Fırat ÇAKIROĞLU parkı , Poyracık mahallesinde Aile çay
bahçesi , Belediye Parkı ile Kınık Caddesi parkları inşaatlarımrz tamamlanarak
hizmete açılmıştır.

. Hükümet Konağı önü Şehit Savcı Selim rİneZ parkına saat Kulesi aİımı ve

montaj ı tamamlanmıştır.
. İlçemizde izmir Büyükşehir sorumluluk alanında olan 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.

o ilçemiz Atatiirk caddesi , Poyracık müallesi Giriş takı ve Yayakent
mahallelerinde Trafuvar ve kavşak aydınlatma ihalesi ile yaplm iŞleri

tamamlanmıştır.
o Kınık Öğretmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi projesi çalışması başladı.
ı 21000 m2 Çocuk Şehri ihalesi yapılmış olup yaplm çalışmaları devam etmektedİr.

o "Gençlik Merkezi " alanında İmar planı çalışmaları Belediyemizin katkıları ile
tamamlanmış olup, inşaat ihalesi yapılmış durumdadır.

o l(ınık Devlet Hastanesi caddesi Aydınlatma ve poyracık pazat yeri saat kulesi
yaptml tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur.

o Poyracık Değirmen Bayın " l5000m2a|an tizerine kurulacak Aqua Park ve
Rekreasyon alanı " projesinin ihalesi yapılarak inşaatı devam etmektedir.

. Belediyemizin öncülüğünde yer tahsisi yapılarak Yatırım İzleme Daire Başkanlığı
katkıları ile Cumalı mahallesinde Çok Amaçlı Salon inşaatı tamamlanarak

Hizmete açılmıştır.

o Belediyemizin öncülüğünde yer tahsisi yapılarak yatırım İzleme Daire
Başkanlığı katkıları ile Poyracık mahallesinde Taziye Evi inşaatı

tamamlanarak hizmete açılmıştır.

. Yatırım İzleme Daire Başkanlığı katkıları ve Belediyemi öncülüğünde , ilçe
merkezindeki cadde ve sokaklarda olmak üzere , Poyracık , Yaykent , Çaltı ,

Dündarlı , Çiftlik , Karatekeli , Örttlltl , Cumalı ,Hat,ızahocalı , Kalemköy , Çan ,



Kocaömerli, Değirmencieli , Bademalan mahallelerinde toplam 125.000 m2

Beton parke taşı ile yol düzenlemesi yapılmıştır.

. Kınık Organize Sanayi Bölgesi Alt yapı projelerine destek sağlandı.
o İlçe merkezinde ve çevre mahallelerde 20.000 m2 Beton Parke taşı ve 7000

metre bordi.ir , 600 metre Beton çit ve 1000 m2 karo ile yol , tartuvar ve

park dtizenlemeleri yapılmıştır.

. Çocuk parkı ve Kent Mobilyaları Mal alımı ihalesi yapılarak alım iŞi

tamamlanmıştır.
o poyracık Ma}ıallesinde Deveci yörtikler parkının yaplmı tamamlanmış olup

hizmete sunulmuştur.
o poyracık Mahallesi Atatiirk Parkının yaplml tamamlanmış oluP halkımızın
hizmetine sunulmuşfur.
o poyracık Mahallesinde Çiftçiler parkının yaplml tamamlanmış olup hizmete

sunulmuşfur.
o çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez müallelerinde , Poyracık mahallesi

Cevizlİ garai ve Küçiik Bölcek arasındaki bölgelerindeki tarlaların tanmsal üretim

yollarında stabilize dolgu ile yollann yıllık periyodik bakım ve diizenleme

çalışmaları yapılmıştır
. İlçemiz merkezinde yeni mah. , poyracık ve yayakent mahallelerinde bulunan ve

çiftçilerimizin kullandığı yfüleme - boşaltma rampalannın yıllık periyodik esaslı

onarımları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
o poyracık mahallesi sanayi sitesinde |6 adet sanayi dükkanrnın yapıml

tamamlanmıştır.
o Belediyemiz sıcak demir atölyesinde 6 adet yeni bekleme durağı ve 500 adet

oturma bankı , 10 adet Kilim dokuma tezgahı ve 15 adet ambalaj atık kafesi

imalatı yapılmış olup ihtiyaç olan malıalle ve bölgelere montajları yapılmıŞtır.

. Belediyemiz sınırlarında datıilinde ikamet eden evleri hasarlı durumda olan )

yangm ve doğal afetlerden hasar görmüş olan fakİr vatandaş|arımıza mÜtelİf
inşaat malzemesi yardımları , alınan Encümen kararı ile idaremizce yapılmaktadır.

Hamzahocalı mahallesinde 200 m2 alanlı Çok Amaçlı Alaçık sundurma yaplml

tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
a

a Belediyemiz sınrrları dahilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC onarımları

düzenli olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuştur.

Belediye mize bağlı tüm mahallelerin Geleneksel Hayır etkinlik alanlannda
düzenleme ve onarlm çalışmaları yapılmıştır.

İlçe genelinde arta caddelerinde tratuvar bordürlerinin boyanması yapılarak

bakım/düzenlemeler tamamlarrmıştır.
İlçemizde bulunan hayır çeşmelerinin bakımlarırun yaprlması.

o

o

o
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Değerli Meclis üyeleri : yukarıda özetle 2019 yılında yapılan iŞ ve iŞlemler

hakkında bilgiler verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereği 2OL9 Mali

yılı Faaliyet raporunun ibra edilmesini bektiyor saygılarımı sunuYorum.10.05.2020

Dr.Sadık DoĞRUER

Kınık Belediye Başkanı

((imza)

Meclis Başkan Vekili 3 ZelıÖzÇarU 20|9 Yılı Faaliyet Raporu Okundu,
Bu Konuda Söz Almak İsteyen Varmı Diye Sordu
Söz Almak Ve isteyen Olmadığından Oylamaya Geçildi
yapılan oylama Sonucu 20lg Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu toPlantıYa katılan mevcut

üyenin ile oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı V
Zeki Özçııvı

Meclis Katibi
ERTANE

Meclis katibi
Mahmut

(

t

t
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20Lg rvıa.ıİ YILI ra.ı.ıİYET RAPORU

belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

belediyemiz gelir bütçesini oluşfurmaktadır.

BELEDİYB GELİR KAYNAKLARI

Hesap Adı Tutar
Vergi Gelirleri 3.|74.794,5|

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.855.633,55

Alınan Bağış ve Yaraımlar ile Özel
Gelirler

239.385,62

Gelirler |0.7 6L.266,97

S Gelirleri 6.473.622,53

ToPLAM 22.504.703,18

gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği belediYemiz

puyrrru düşen ve iller bankası tarafindan gönderilen paralar oluşfurmaktadır.

aynlmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin yilrütillmesine ÇalıŞılmıŞtır. Bu
hizmetlerin ytirütiılme sinde ;

20 l 8 yılı devir tahakkuku 3 .8 l 3 .930 .,36TL .

20|9 yılı ta}ıaklıık 24.87 2.|7 9,93TL
Toplam Tahakkuk 28.686.1l0,29 TL
2020 yılına deweden tatıakkuk 6. 18 I -407 .1 1 TL dır.

BELEDİYrcİVİİZ GİD ERLERİ

o

o

a

a

o

Hesap Adı Tutar

Personel Giderleri 4.955.103,96

Sosyal Güvenlik kurumlarına
Giderleri

Devlet Primi 859.573,77

Mal ve Hizmet Alım Giderleri |5.777.700,28

Fa\z Giderleri 2.8L8.295,09

cari Transferler 370.769,53

Giderleri 7.2|8.41I,76

ToPLAM 31.999.85439
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borcu aşağıdaki gibidir.

. Yektlnü: 4.97 4.387,29TL

o 20|9 Yılı Gelir Kaynaklan Toplamı 22.504.703,18 TL

2020 Yılına Devreden borç Toplamı 9.495.|5|,2| TL

oranında kesilen pay aşağıdaki gibidir.

. İzmir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam 6.25 6.252139 TL dır.

y 
^zI 

İşı,nnİ FALİvETLERİRAr oRu

o 20|9 yılında belediyemiz Enciimeni tarafindan 166 adet karar alınmış ve gerekli
olanlar

. uygulanmıştır.
o Belediyemiz Meclisince de 52 adet karar alınmış ve uygulamaya konulmuşfur.
. 20|9 yılı içerisinde çeşitli kurumlardan 224| adet yMı gelmiş olup cevabı

gerektirenlere yerinde ve zamanrnda cevap verilmiştir.
. Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 168l adet yrı gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ FALİYET RAPORU

ı Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahaklaık işlemlerini yaplp, tahsilat şefliğine
gönderilmiştir.

ı Çewe Temizlik vergisinin tatıaklcuk işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderilmiştir.
o Emlak ve Çewe temizlik bildirimlerini dosyalama tapu sicil Müdilrlüğünden gelen
aylık tapu sicil formlarıru 4 nolu tablo kısmı doldıırup vergi dairesine gönderilmiştir.

. vergi dairesinden borçlu mfüelleflerin kayıtlı gayrimerıkul tatıkikatını yapılmrştır.
ı siiresinde beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağn mektubu gönderilmiştir.
o Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği maaş talebinde
bulunan şatıısların işlemlerini yapılmış olup ve bu işler 1 memur tarafindan
ytirütiilmektedir.
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. İlçemiz genelinde faaliyet gösteren tüm fınnlann denetimleri gerçekleştirilmesi.

. İlçemizde genelinde bulunan çöp konteyner ve kutulanrun temizlik işlemlerinin
yapılması.

o Açık ve kapalıpazar yerlerinin denetimlerinin yapılmasl ve uygrın olmayanlar
hakkında işlem yapılması.

. İlçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
kontrol edilip aykırı olanlar hakkında işlem yapılmıştır.

o İtçemizde bulunan ve Belediyemize ait olan otobüs bekleme duraklarının boya ve
temizliklerinin yapılması.

. karasinek ve sivrisinek popülasyonunrın kontrol altında tutulması için gerekli
bölgelerde larva ve uçkun mücadelesinin yapılması.

o İlçemiz genelinde tiim halkın kullanımına açık umumi tuvaletlerin bakım onaılm ve
temizliklerinin yapılması.

o sokak Hayvanları bakımı mamam ve sulukları veteriner gözetiminde periyodik olarak
yapılmaktadır.

o cadde ve sokaklann periyodik olarak temizlenmesi.
o Malıallelerimizde yapılan tiim hayırlar öncesi temizlik , boya badana , ot biçimi ve

arazöz hizmetlerinin yerine getirilmesi.
o İlçemiz genelinde bulunan ve tiim halkın kullanımına açık piknik alanlanrun boya

badana ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.
. İlçemizde bulunan ova ve mahalle yollarırun yama ve bakımı gibi işlerin Fen İşleri

Müdürlüğüyle koordineli bir şeklide yerine getirilmesi.
o Halkın talebi ve istekleri doğrulfusunda ara sokaklara 65 adet baı,k ve 22 adet durak

belediyemiz şantiyesinde iiretilmiştir.
. kaldırım işgalinde bulunan esnaflann uyarılmasl , uyanlara uymayanlar hakkında ise

işlem yapılması.
. Vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin işlemler yapmak.

EVLEI\ME İŞı-,nnİ FALİYET RAPORU

. 2019 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda l95 adet evlendirme
yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

rtrr,rtlR vE SosyAL İşLER MtiDtIRüüĞü FALİvET RApoRu

o Belediyemiz himayesinde 29. Geleneksel Deve Giireşi Festivali gerçekleştirildi.
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. 3. Hasat Festivali ve 13 Eylüt Krruk'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş etkinlikleri
gerçekleştirildi.

o Belediyemizin öncülüğiinde Kilim Dokumq Halı Dokuma" Çini BoyamL Keçe ve

Dikiş nakış kursları açıldı.
. Belediyemiz Sağlık birimleri planliımasl ile Hasta Nakil otobüsü, Hasta Nakil

Ambulansl ve Ağızve Diş Sağlığı Gezici aJacl faaliyetlerine devam etmiştir.

o kariyer Gtinleri projesi kapsamında Lise ve Üniversite öğrencileri ile toplantı ve

seminerler diizenlenerek burs yardımı, kitap desteği ve envanter desteği konusunda

öğrencilerimizin eğitim stireçleri desteklendi.
. Kıruk Belediyesi Yaz Okullan pğesi kapsamında Futbol, Kız Voleybol, Halı saha,

Jimnastik, Bale, Halk Oyunları Kursları, Anne destek kursları, judo ve masa tenİsi

kursları ve turnuvaları düzenlenmiştir.
o Ahitik Hastası etkinliklerine katılım ve katkı sağlandı.
. 8 Mart Dtinya kadınlar gtlnü kapsamında ilçemizde konser dtizenledik.
. I(ınık Belediye spor kulübtine desteklerimiz devam etti.

o kınık Avcılar ve Atıcılar kulübtinün diizenlemış olduğu Trap atış furnuvasma destek

sağlanmıştır.
o poyracık Avcılar ve Atıcılar Derneğinin düzenlemiş olduğu Trap atış turnuvaslna

destek sağlanmıştır.
o Belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi öncülüğilnde Kültilr gezileri diDenlenmiştir.
o Düğtın, Si,innet, Nikah, Hayır, Asker uğurlaması etkinliklerine katılım sağlanmıştır.

. Hastane ziyaretleri, Hasta, Yaşlı ve Engelli ev ziyaret|eri gerÇekleŞtirilmiŞtir.

. Ramazan ayı boyunca Belediyemiz öncülüğiinde dtizenlene İftar ve sahur

progriımlannda vatandaşlarımız ile bir araya geldik.
. Belediyemiz öncülüğünde di.izenlenen Ramazarı Etkinlikleri ve Şenlikleri

progriımlarında vatandaşlarımız ile bir araya geldik-

. Belediyemizce diizenlenen Aşure progr€ımlannda vatandaşlarımız ile bir aiala geldik.

. Ancılık kursu ve kovan dağıtımı yapılarak ancılığın yayılması sağlandı-

o .,Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Kınrk İlçesinde dtinyaya gelen bebekler ve

ai leleri ziy ar et edilmiştir.
. İlçemizde gerçekleşen Lokma Pilav ve Hayırlaıa katılım sağladık.

. Tarım ve orman Bakanlığı öncülüğünde diizenlenen "Geleceğe Nefes" AğaÇ dikim

pğesine katkı sağladık.
o yapılan tilm resmi tören ve bayramlara katılım sağlandı.

İıvı.,q.R ve şEHİncİı,İK MÜDÜnı,ÜĞÜ raı,İyET RApoRU

Belediyemiz İmar ve şehircilik Müdürtüğü'niin 20L9 ylh siiresince YaPılan
faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

o 2019 yılı içerisinde, Hamzatıocalı Müallesi. ||67 nolu parselde. |54 Kv Trafo

Merkezi İmar planı.OP 40239)

. 20:tg yılı içerisinde resmi kurum ve vataırdaşlarımızdarı gelen imar durumu belgesi

talepleri inÖelenerek toplam 27 adetİmar Durumu Belgesi diizenlenmiŞtir.
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o 20|g yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 24 adet YaPı Rüsatı Belgesi,

26 adet yapı Kullanma lzin Belgesi 1 adet Yanan Yıkılan YaPılar Formu

diizenlenmiştir.
. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşttirülmesi hakkındaki kanun

kapsamırdu ç.*e ve şehircilit İl ıltıdtırlüğü tarafından riskli yapı tespiti yapılan 1

adet bina belediyemiz denetiminde yıkılmıştır.
o 2019 yılı içerisinde yapl ruhsatı ve yapl kullanm a izin belgesi alan binaların 4807

sayılı yapl denetim yasasl kapsamında yapı denetim iŞ ve iŞlemleri belediYemizce

kontrol, denetim ve yiızışmaları yapılmıştır.
o 2019 yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 33 adet kat irtifakl Projesi

onaylanarak Tapu Müdürlüğiine tescil edilmek iizere gönderilmiŞtir.

. 20Ig yıtı içerisİnde Mekörısal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks) GeÇiŞ ÇalıŞmaliırı ve

güncellemeleri devam etmekiedir.
. Vatandaşlarımızrn talepleri doğrultusunda 221 adetNumarataj Belgesi dİ.izenlenerek

verilmiştir.
. Vatandaşlanmızdan gelen talepler ve şikAyetler yerinde YaPılan inceleme ile

sonuçlandınlmıştır.

FEN İşı,nnİ vıÜ»tinıÜĞÜ FALİyET RApoRu

Belediye Fen İşleri Servisinin 201rg yılı siiresince yaPılan faaliYet

çalışmaları aşağıda belirtilmiştir,

o Belediyemiz öncülüğünde yapılmakta olan "Devlet Hastanesi " inşaatı tamamlanmış

olup Ğçici kabulü yapılarak hizmete hazır haldedir.

. Belediyemiz katkıları ile , Toki alanında konut inşaatlan tamamlanmış

vatandaşların iskanrna açıtmrştrr,

o ,, Delez yaşaın Vadisi " projesi o^'g5 tamamlanmış oluP Geçici kabul YaPılma

aşamasındadır.
o Belediyemiz öncülüğü ve katkıları ile ilçemizde başlatılan Doğalgaz Şebeke

inşaatına devam edilmiş olup yaklaşık 1500 adet abone gaz kullarumlna

başlanılmıştır.
. Aşağı mahalle Eski Hamamın restorasyonu tamamlanmıŞ oluP GeÇici Kabulü

yupİlrrul. , hizırıete açılacak durumdadır,

. ilçemiz girişi yolu olan pestij Yolu dtizenleme ihalesi YaPılmıŞ ' Yaplm iŞi

tamamlanu,uk deçici Kabul aşamıısma gelinmiştir.

. Aşağı mahalle Şehit Fırat ÇAKIRoĞıu paİkl ,. Poyracık matıallesinde Aile Çay

büçesi , Belediye parkı İıe Kınık Caddesi parklan inşaatlarum]tz tamamlanarak

hizmete açılmıştır.
o Hiikiimet Konğı önü şehit Savcı Selim rİnaz parkına saat Kulesi aiımr ve montajı

tamamlanmıştır.
. 
-]i;;;. 

ir*ı, Büyiikşehir sorumluluk alanında olan Atatiırk caddesi ile PoYracık

mahallesi Mehmet Akif , Soma ve Bergtıma caddeleri toplam 78.200 m2 Parke taŞı

ve 7.520 metre Beton Bordiir ile Yol / fratuvar dilzenlemesi ihale edilerek

tamamlanmıştır.

o ilçemiz Atattırk caddesi , poyracık müallesi Giriş takı ve YaYakent matıallelerinde

Tratuvar ve kavşak aydınlatma ihalesi ile yapım iŞleri tamamlanmıŞtır.
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ı Kınık Ö$etmen Evi ve Halk Eğitim Merkezi projesi çalıŞması baŞladı.

o 2|000 m2 Çocuk Şehri ihalesi yapılmış olup yaplm çahşmalan devam etmektedir.

.,,Gençlik Merkezi " alanında imar planı çalışmaları BelediYemizin katkıları ile

tamamlanmış olup, inşaat ihalesi yapılmış durumdadır.

. Kıruk Devlet Hastanesi caddesi Aydınlatma ve Poyracık Pazaı Yeri Saat kulesi YaPlml

tamamlanmış olup hizmete sunulmuştur.

o poyracık Değirmen Bayın " l5000m2atan üzerine kurulacak Aqua Park ve

Rekreasyo1 j*ı " projerlr,ir, ihalesi yapılarak inşaatı devam etmektedir.

. Belediyemizin öncülüğünde yer talısisi yapılarak Yatrnm İzleme Daire BaŞkanlığı

katkıları ile Cumalı müallesinde Çok Amaçlı Salon inşaatı tamamlanarak Hizmete

açılmıştır.

. Belediyemizin öncülüğiınde yer tatışis! yapılarak ]$1nm İzleme Daire BaŞkanlığı

katkıları ile poyİacık -ut ıı.rinde İaziye Evi inşaatı tamamlanarak hizmete

açılmıştır.

o yatınm İzleme Daire Başkanlığı katkıları ve Belediyemi öncülüğtinde : _11Çe

merkezindeki cadde ve ,okuı.ı*ou olmak tizere , PoYracık , YaYkent , Çaltı '
Diindarlı, çiftlik, Kaıatekeli, Örttııü, Cumalı, Hanzüocalı, KalemköY' Çan'
Kocaömerli, Degirmencieli , Bademalan müallelerinde toPlam 125,000 m2 Beton

parke taşı ile yol dtizenlemesi yapılmıştır,

o Kınık organize Sanayi Bölgesi Alt yapı projelerine destek sağlandı,

o ilçe merkezinde ve çevre *unıı.ı.rde 20.000 m2 Beton Parke taŞı ve 7000 metre

bordür , 600 metre Beton çit ve 1000 m2 karo ile yol , tartuvar ve paık

di.izenlemeleri yapılmı ştır,

o çocuk paıkı ve Kent Mobilyalan Mal alımı ihalesi YaPılarak alım iŞi

tamamlanmıştır.
o poyracık Mahallesinde Deveci yöriikler parkının yaplmı tamamlanmış olup hizırıete

sunulmuştur.
o poyracık Müallesi Atattırk parkrnın yaplm, tamamlanmlş olup halkımrzın hizmetine

sunulmuştur. _ ____ı ^l.,^ hizrnefe
o poyracık Matıallesinde Çiftçiler parkınrn yaplml tamamlanmış olup hizmete

SUnUlmUşhlr, - a ti i ı ı^ T)^-*^^,L ,..rhalleçi
o Çiftçilerimizin kullandığı kıruk merkez müallelerinde , poyracık matıallesi

Cevizli gaıaj ve Küçiık glıcek arurrrrduki bölgelerindeki tarlalann tanmsal iiretim

yol1arında ,üuiıır. aoıgu iıe yoİıann yıllık periy"ooik bakım ve diizenleme ÇalıŞmaları

YaPllmlştlr r I/^___ı-^-+ *^l^^llalo'.inrle hıılıınen ve
o ilçemiz merkezinde yeni matı. , poyracık ve Yayakent mahallelerinde bulrınan vu

çiftçilerimizin kullandığ; yftı"he - boşaltma rampalarınrn Yıllık PeriYodik esaslı

onarımları tamamlarıarak hizmete sunulmuştur,

o poyracık mahallesi Sanayi Sitesinde 16 adet sanaYi diikkanının Yapmu

tamamlanmrştır,
. Belediyemiz sıcak demir atölyesinde 6 adet yeni bek]eme durağı ve 500 adet ofurma

bankı , 10 adet Kilim dokuma tezgalrı r. ıs aaet aırıbalaj atık kafesi imalatı YaPı[mıŞ

olup it tivai oıan mahalle ve bölgelere montajlan yapılmıştır,
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o Belediyemiz sınırlarında dahilinde ikamet eden evleri hasarh durumda olan , yangm

ve doğal afetlerden hasar görmüş olan fhkir vatandaşlanmıza muhtelif inŞaat

malzemesi yardımlarr , alınan Enctimen kararı ile idaıemizce yapılmaktadır.

Hamzüocalı ma}ıallesinde 200 rnz alanlı Çok Amaçlı Alaçık sundurma YaPlmı
tamamlanaıak hizmete sunulmuştur.

a

o Belediyemiz sırurları dahilinde ti,irn mahallelerde bulunan umumi wc onarımları

di,izenli olarak tamamlanarak hizmetine sunulmuştur.
o Belediye mize bağlı ttım matıallelerin Geleneksel Hayır etkinlik alanlarında

dtizenleme ve ontırım çalışmaları yapılmıştır.
o İlçe genelinde ana caddelerinde tratuvar bordürlerinin boyanması YaPılarak

bakım/diizenlemeler tamamlanmıştır.
o İlçemizde bulunan hayır çeşmelerinin bakımlannın yapılması.

Değerli Meclis üyeleri : Yüarıda özetl e 20|9 yılında yapılan iŞ ve iŞlemler

hakkında biğiıer verdim.5393 sayılı Belediye Yasasrnın 56 maddesi gereği 2019 Mali
yılı Faaliyetİupo*rr,rn ibra edilmesini bekliyor saygılarıml sunuYorum.10-06.2020

Dr.Sadık DOĞRUER
Kmık Belediye Başkanı


