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KINIK BELEDİYE BASKANLIĞININ

2020 MALİ YILI FAALİyrr RAPORU

dahilinde belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere ilişkin
raporu sunuyorum.

Y^Z| LERİ VİÜUÜRLÜĞÜ
FALİYBTLBRİ RAPORU

2020 yılında belediyemiz Encümeni tarafindan L73 adet karar alınmış
ve gerekli olanlar uygulanmıştır.
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o Belediy emiz Meclisince de 48 adet karar alınmış ve uygulamaya
konulmuştur.
2020 yılı içerisinde çeşitli kurumlardan 2309 adet ya^ gelmiş olup
cevabı gerektİrenlere yerİnde ve zamanında cevap verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere |996 adet yazı
gönderilmiştir.

EVLBNME İsrnnİ rarİYET RAPoRU
o 2020 yılı içerisinde belediyemiz evlendirrne memurluğunda I77

adet evlendirTne yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri
gerçekl e ştirilmi ştir.

EMLAK şEFLİĞİ rar iynr RApoRu

o Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıp, tahsilat
şefl iğine gönderilmi ştir. Yapılandırma yasası işlemleri başlatılmı ştır.

o Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yaplp tahsil şefliğine
gönderilmiştir.

o Emlak ve Çevre temizlik bildirimlerini dosyalama tapu sicil
Müdürlüğünden gelen aylık tapu sicil formlarını 4 nolu tablo kısmı
doldurup vergi dairesine gönderilmiştir.

o Vergi dairesinden borçlu mükelleflerin kayıtlı gayrimenkul tahkikatını
yapılmıştır.
Süresinde beyanda bulunm ayan mükelleflerin beyana çağrı mektubu

gönderilmiştir.
Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği maaş

talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapılmış olup ve bu işler l
memur tarafindan yürütülmektedir.

Çevre temizlik ve emlak bildirimi yapmayan vatandaşların resan beyan
işlemleri yapı lmaktadır.

ZABITA VB TBMİZrİr ıaİzwnTLEni ıvıü»ünrüĞü
FALIYET RAPORU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçemize tahsis edilen 200
adet çöp konteynerinin alınması sağlandı ve ihtiyaç duyulan yerlere
dağıtıldı.
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Yol denetleme ve kontrol noktalarında emniyet, jandarrna ve zabıta
personelimiz koordineli ve kontrollü olarak çalışmış. Ateş ölçümü,
maske kontrolü ve dağıtım faaliyetleri yapılmıştır.
Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda yapılan öze| gün ve
nikahların yerinde gerekli denetimleri yapılmıştır. Sağlık ekiplerine
Belediyemizin imkanları ölçüsünde araç, gereç ve teknik destek ilgili
personel tarafindan sağlandı.
Cami, ibadethane, okul vb. yerlerin gerekli dezenfeksiyon işlemleri bu
i ş iç in görevl endiri len ekipl er imiz tarafindan yap 1 lmı ştır.
Pandemi süresince Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bildirileri ve Meteoroloji tarafindan
yapılan uyarılar vakit kaybetmeden vatandaşlarımıza sosyal medya, ve
SMS yolu ile bildirilmiştir.
Vefa destek grupları, İlçe Belediye Halkla İlişkiler, Zabıta, İzmir
Büyükşehir Belediyesi Kriz masası ve Kızı|ay ile koordinasyon
toplantıları yapıldı.
Esnaf Odalarl ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli
çalışılarak dükkAnların dezenfeksiyon işlemleri ve maske dağıtımı
yapılmıştır.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kurumları, camiler ve
alışveriş merkezleri dezenfekte edildi. Pozitif olan vatandaşlarımızın
evleri dezenfekte edildi.
Pazar yerleri giriş ve çıkışlarına dezenfektan tünelleri koyuldu ve alış
veriş için gelen halk i|e pazarcıların FIES Kodu sorgulamaları yapıldı.
Maske dağıtımı yapıldı.
Hıfzıssıhha Kurulu ile karşılıklı yapılan çalışmalar doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı genelgelerine göre gerekli denetimler Kaymakam,
Belediye Başkanl ve diğer yetkililerce yapılmıştır.
İlçemiz genelinde faaliyet gösteren tüm firınların gerekli hijyen
denetimleri gerçekleştirilmesi sağlandı.
İlçemiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak afiş, broşür ve reklam
amaçlı kitapçık dağıtan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerinin
yapılması sağlandı.
İlçemizde genelinde bulunan tüm çöp konteyner ve kutularmın
temizlik işlemlerinin yapılması sağlandı.
Açık ve kapalı Pazar yerlerinin denetimlerinin yapılması ve uygun
olmayanlar hakkında işlem yapılması.
İlçemiz genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinin, İş Yeri Açma ve
Çalışma Ruhsatları kontrol edilip aykırı olanlar hakkında işlem yapıldı.
İlçemizde bulunan ve Belediy emize ait olan otobüs bekleme
duraklarlnln boya ve temizliklerinin yapılması
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Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması için
gerekli bölgelerde larva ve uçkun mücadelesinin yapılması.
İlçemiz genelinde tüm halkın kullanımlna açık umumi tuvaletlerin
bakım onarım ve temizliklerinin yapılması.
Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmas ı l aşılanması için İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordine ve çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca kısırlaştırma ünitesi için İgg stratejik planda başvuru
yapılmıştır.

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

o cadde ve sokakların periyodik olarak temizlenmesi.
o Mahallelerimizde temizlik, boya badana, ot biçimi ve arazöz

hizmetlerinin yerine getirilmesi.
o pandemi süresince halkın ortak alanlarda toplanmamaları için park ve

bahçel erdeki oturma bankları demon taj y apılmı ştır.
o İlçemiz genelinde bulunan ve tüm halkın kullanımına açık piknik

alanlarının boya badana ve temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi.
o İlçemizde bulunan ova ve mahalle yollarının yama ve bakımı gibi

işlerin Fen İşleri Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yerine
getirilmesi.

o Halkın talebi ve istekleri doğrultusunda ara sokaklara bank ve durak
belediy emiz şantiyesinde üretilmiştir.

o sokağa çıkma yasağı olan günlerde zabıta Ekiplerince belediyemizin
firınından halkum:lza ekmek dağıtımı yapılmıştır.

o Kaldırım işgalinde bulunan esnafların uyarılması, uyarılara
uymayanlar hakkında ise işlem yapılması.

o vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin periyodik olarak işlemler
yapmak.

rürrün vE sosyAı, isrnn ıvıü»üRLüĞü
FALİYET RAPORU

Sn. Cumhurbaşkanlm|z ve Bakanl,arımızı 22 Şubat'ta belediyemizde
ağırladık.
Bakırçay Üniversitesine bağlı Kınık Sağlık Meslek Yüksekokulunu
Kınık' a kazandırmak için girişimlerde bulunduk.
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Pandemi öncesi Belediyemiz himayesinde 3O.Geleneksel Deve Güreşi
Festivali gerçekleştirildi.
E|azığ da meydana gelen deprem sonraslnda Kınık Kaymakamlığı ve
Belediy emiz iş birliği ile Yardım toplama kampanyasl düzenlenerek
top lanan ma|zeme l er EIazığ AF AD yetki l i lerine ul aştırmı ştır.
izmir' de Meydana gelen deprem sonraslnda Vefa destek gurubu ile
birlikte Erzak, Yatak, Çocuk bezi, su ve meyve suyu vb. malzemeler
AFAD yetkililerine teslim edilmiştir.
izmir' de Meydana gelen deprem sonraslnda Bayraklı İlçesinde
kurulan çadır kamp alanına hizmet edecek donanımda 3 adet stant

kurulmuştur.
izmir' de Meydana gelen deprem sonraslnda Bayraklı ilçesine
Gençlik ve Spor il Md. İle birlikte depremzede çocukların Deprem
sonrası stres bozukluğunu efl aza indirmek ve çocukların depremden
etkilenmelerini aza|tmak amacr ile Belediyeme ait şişme oyun
guruplarl ve çocuk atölyeleri kurulmuştur.
Pandemi öncesi Hastane ziyaretleri , hasta , yaşlı ve engelli ziyaretleri
gerçekleştirildi.
Pandemi öncesi "Hoş Geldin Bebek (( projesi kapmasında ilçede
dünyaya gelen bebek ve ailel eri ziyaret edildi.
Pandemi öncesi Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen
"Geleceğe Nefes "Ağaç Dikimi projesine katkı sağlandı.

4.Hasat Festivali ve 13 Eylül Kınık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş
Etkinleri Online olarak gerçekleştirildi.
Belediy emiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Kınık korosu
kuruldu.
Tarım ve Orman Bakanlığının ilçemizde "Bal Ormanı Projesi"
kapsamında Kınık İlçe Tarım Müdürlüğü ve Belediyemizİş birliği ile
Kınık'lı üreticilere ve kursiyerlere kovan dağıtımı yapıldı.
Belediy em\z ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile "Değerli
Zamanlar" adı altında Kınık'lı gençler ile sanat ve spor faaliyetleri
gerçekleştirildi.
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor ilçe
müdürlüğü ile etkinlikler düzenlendi.
Pandemi süresince Filyasyon ekipleri,vefa destek grubuyla koordineli
olarak 65 yaş üstü vatandaşlar telefon ile aranarak ihtiyaçları
karşılandı.
Belediyemiz ve Kınık Kaymakamlığı işbirliği ile kurulan Aşevi ile
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza |2 ay boyunca sıcak yemek dağıtımı
yapıldı.
Kınık Belediye Spor Kulübüne desteklerimiz devam etmiştir.
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o pandemi süresince Belediyemizce vatandaşlarımıza dağıtılmak izere
maske ve siperlik malzemelerinin üretimi yapıldı.

. pandemi süresince covid- 19 hastalarına kapıdan ziyaretler yapılıp -
Hijyen kiti ve Erzakpaketi verildi.

o pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlarımız için online
ortamda "Krnık Sosyal Medyada Yarışryor." yarışmaları düzenlendi.

o Belediy emiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Dersomani
projesi kapsamında Anaokul, İlkokul I-2-3-4 sınıf öğrencilerine
online Eğitim hizmeti ile EBA destek programına katkı sağlandı.

o Ögrencilerimize deneme testi ve envanter desteği sağlandı
o Belediy emiz ve Kınık Halk Eğitim iş Birliği kapsamında halı ve

kilim dokuma , çinicilik , ahşap boyama ,dikiş-nakış kursları açıldı.
o Belediy emlz Halkla İlişkiler Personeli ile Pandemi Kuralları

çerçevesinde düğün , nikah , açılış , asker uğurlama , hayır
etkinliklerine katılım sağlandı.

. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayraml Etkinleri Kapsamında
Pandemi Kuralları kapsamında Canlı müzik ile İlçe konvoy
gerçekleştirildi.

o Ramazan etkinlilerimiz (Hacivat Karagöz. Meddah vb) online olarak
yapıldı.

o 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları online konser olarak gerçekleştirildi.

o 15 TemmuzKurtuluş Destanı etkinlikleri kapsamında Pandemi
kurallarl çerçevesinde Online konser düzenlendi.

o I(adınlar günü etkinleri kapsamında bilgi yarlşmasl ve sergi açılışı
yapıldı.

o Kınık Kaymakamlığl ve AFAD ile koordineli olarak deprem acil
durum eğitimleri verildi.

o Engelli Ailelere Devlet Hastanesi ile koordineli olarak rapor almaları
sağlandı. Şartları sağlayan engelli vatandaşlarımızın ilaç, bez,

tekerlekli sandalye vb. ihtiyaçları karşılandı.
. Belediy emize ait Ağız ve Diş sağlığı ekiplerimiz ve Toplum sağlığı

ekipleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza sağlık taramalarında
bulunuldu.

o Belediye Başkanlmızln doktor kimliğini ile sosyal ve diğer medya
organlarında pandemi bilgilendirme programları yapıldı.

. Türk KızıIayl ve Belediy emiz İş birliği ile düzenlenen Kan Bağışı
Programlarına destek olundu.

o Tarım ve Orman Bakanlığı Tıbbi Aromatik Bitkiler AR-GE merkezi
z\yaret edildi.

. Türkiye Belediyeler Birliği proje değerlendirme toplantıslna
katılım sağlandı.



o Hasta ve Hasta yakınlarınln İzmir Eğitim hastanelerine nakilleri
sağlandı
o Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Kınık Devlet Hastanesi ile
koordineli olarak hastalarımızln sevkleri yapıldı.
o Ramazan ayl boyunca ihtiyaç sahiplerine Ramazan Erzak kolisi
dağıtımı yapıldı.
. 23 Nisan, 19 Mayıs 30 Ağustos, 29 Ekim programları kapsamında
Atatürk Anıtına Çelenk ve Sanal ortamda programlar yapıldı.
o 2019-2020 futbol Sezonunda Kınık Belediye Spor Kulübümüz
şampiyon olup, BAL ligine yükselmiştir.
o I(ınık Belediyesi ve l(ınık kaymakamlığının ortak yürüttüğü Aşevinin

doğalgaz dönüşümü, tadilat ve yenileme çalışması yapılffiış, eklenen
yeni makine (soğuk hava deposu, mutfak endüstrisi ekipmanları) ve
teçhizatl arl a mo dernizasyonu yap ı lıp üretim kap as ite si arttırı lmı ştır.

o Belediy emiz, İşrun ve I(ınık Halk Eğitim merkezi ile işbirliği ile
Gıda Mühendisi eşliğinde Aşçı yardımcısı kurları düzenlenmiştir.

o Nikah işlemleri olan Ailelerin yıl Dönümü programı kapsamında
ziy ar etl eri gerçekl e ştiri 1 erek he diye l eri veri 1 di .

iivr.ın vE şEHincirix ıvıüuüRLüĞü

Belediyemiz Imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2020 yılı süresince
yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.
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2020 yılı içerisinde, Türkcedit Mahallesi 17I ada 11, 12, 13,14, 15,

16,51 ve 52 Parseller park ve yer altı otoparkı 1/5000 nazım İmar
planı değişikliği(Nip:35877078) ve 1/1000 uygulama imar planı
değişikliği yapılmıştır.(Uip :3 03 59,2)
Poyracık Mahallesi Değirmen bayırı mevki 1/1000 uygulama imar

planı rekreasyon alanı, park, yol ve otopark alanı imar planı
değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
Poyracık mahallesi 4808 parsel ve yakın çevresi mevcut 1/1000

uygulama imar planında hatalı olan imar hattı ile mülkiyet hattının
uyumsuzluğunun giderilmesi ile ilgili 1/1000 uygulama imar planı
değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
Anıtlar Kurulu kararı ile kentsel sit alanı ilan edilen alanın 1/5000

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı Çalışmalarına başlanmıştır.
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Koruma Planı çalışmaları ile birlikte İzmir Valiliği ve Kınık
Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma
Proj esi" çalışmalarına başlanmıştır.
2.Etap TOKİ Çalışma\arı kapsamında Maliye Hazineye ait Poyracık

Mahallesi 63587,00 m2 lik alanın Mülkiyeti TOKİ ye kazandırılmış
olup, imar planı Çalışmaları başlatılmıştır.
TDİOSB kurulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa

çalışmalar yapılmı ştır.
TDİOSB kuruluş protokolü gereği İz;.rıir Valiliği Başkanlığı'na

"kurucu-paydaş" başvurusu yapılmıştır.
TDİOSB için ilgili firmalar ve bürokratlar ile toplantılar düzenleyip

proj e başvuruları toplanarak proj enin bilgilendirilmesi yapılmıştır.
AFAD tarafindan koordinasyonu sağlanan Afet toplanma alanları ile

ilgili ilçemizde toplam 37 adet mahalle de 51 adet Acil Toplanma
Alanı (ATA) belirlenmiştir.
Günümüz teknolojilerine entegrasyon sağlanması amacl ilçemiz

sınırlarında coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları başlatılmış ve
sürdürülmektedir.( e-imar, Harital ama Sistemleri ve sayısal
akıllandfma i şlemleri)
İlçemiz Merkez ve Poyracık D240 kara yolu Üzerindeki Şehir

girişlerindeki Kavşak sinyalizasyonları Belediyemi z ve Ulaştırma ve
Alt yapı Bakanlığı işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.

3 0. 1 0.2020 tarihinde İzmir ili, Seferihisar açıklarında 6.9
büyüklüğünde meydana gelen deprem sonraslnda kamu binalarında ve
hasar gören özel mülkiyetlerde hasar tespitleri yerinde incelenerek
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Deprem ile ilgili
Izmir Büyükşehir B elediyesi tarafindan düzenlenen çalıştaya katılarak
deprem öncesi, deprem slrasl ve deprem sonrası ile ilgili önlemler
hakkında işbirliği tapılmıştır.

2020 yılı içerisinde 39 Adet (Bedelsiz Yola Terk,İfraz, Tevhit irtifak
hakkı vb) işlem dosyası ile ilgili, 3194 sayılı imar kanunu kapsamında
incelenmiş, encümen kararı alınarak Kadastro Müdürlüğüne
Gönderilmiştir.
2020 yılıı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen imar

durumu belgesi talepleri incelenerek toplam 94 adet İmar Durumu
Belgesi düzenlenmiştir. İmar durumu ile birlikte inşaata esas
düzenlediğimiz 25 adet Yol Kot Tespit tutanağı hazırlanarak
verilmiştir.

2020 Yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 35 adet Yapı
Ruhsatı Belgesi, 16 adet Yapı Kullanm a İzin Belgesi, 2 adet Yanan
Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.
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o 6306 sayıh Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
hakkındaki kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafindan riskli yapı tespiti yapılan 2 adet bina belediyemiz
denetiminde yıkılmıştır.
2020 yıIı içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan

binaların 4807 sayılı yapl denetim yasasl kapsamında, ulusal yapl
denetim sisteminde ve arazi de yapı denetim iş ve işlemleri
belediy emizce kontrol, denetim ve yazlşmaları yapılmıştır.

2020 Yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 9 adet kat irtifakı
projesi onaylanarak Tapu Müdürlüğüne web üzerinden tescil edilmek
uzere gönderilmiştir.
2020 yılı içerisinde Mek6nsal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks)

sürecine ilişkin Nüfus ve Kayıt sistemindeki veriler Maks sisteminde
tanımlanarak işlenmiştir. Sistem üzerinden Güncelleme çalışmaları
devam etmektedir.
İmar affi kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapıların Maks ile

entegrasyonu sağlanarak sisteme entegre edilmiştir.
Vatandaşlarımuz:ın talepleri doğrultusunda 243 adet Numarataj

Belgesi düzenlenerek verilmiştir.
Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve şikAyetler yazıIı ve yerinde

yapılan inceleme ile sonuçlandırılmıştır.

a

o

O

a

a

o

FEN işrnni ıvıÜnÜnı,ÜĞÜ
FALİYET RAPORU

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 2020 yılı süresince yapılan
faaliyet çalışmaları aşağıda beliıtilmiştir.

o Belediyemizin katkılarıyla devam eden Öğretmen evi ve Halk eğitim
Merkezi inşaatından %85 seviye tamamlanmıştır.

o Belediyemizin katkıları ile devam eden Gençlik Merkezi inşaatında %95
sevİye tamamlanmıştır.

. 2019 yılında geçici kabulü yapılan Poyracık Mahallesi Değirmen Bayırı
Mevki Aqua Park ve Rekreasyon alanı işinde kesin kabul yapılmıştır.

. pandemi sürecinde resmi kurum ve kuruluşlara, pazaryerlerine ve Halkın
yoğun olarak kullandığı noktalara 14 adet Dezenfektan Tüneli imal
edilerek yerleştirilmiştir.

. Belediyemizin katkılarıyla İlçemiz muhtelif sokak ve caddelerinde
doğalgaz a|tyapı çalışma|arı devam etmiştir.



. Çocuk Şehri ihalesinde %L00 seviye tamamlanmıştır ve tesis etrafinda
610 metre |.20 (yüksekliğinde) desenli bahçe duvarı belediyemizce
tamamlanmıştır.

o İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı ve Kınık Belediyesinin
birlikte yürütmekte olduğu Türkcedid mahallesi I7I adal 5 parsel de

bulunan Rum Evinin Restorasyon-Restütisyon projeleri sürdürülmektedir.
o Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 4 adet açık 1 adet kapalı Halı Saha ve 10

adet Basketbol potası protokolü yapıldı.
o Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aydınlatma ve peyzaj hibe destek

planlama çalışm aları yapıldı.
. Çevre ve Şehircilik Bakanhğına Kırsal kalkınmaya destek proje başvurusu

yapıldı.
. Araç envanterimize 1 (bir) adet Hidromek marka paletli ekskavatör Çevre

ve Şehircilik Bakanlığı'nın sağlamış olduğu hibe ile eklenmiştir.
. Kınık oSB Alanının genişlemesi ve sanayi tipi toki(SAGYAŞ) modeli

konuları hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakan:ım|z Sn MustafaVAIlANK
ile görüşmelerde bulunup başvurumuzu gerçekleştirdik.

. l(ınık Belediy emize ait poyracık Mahallemizde bulunan Ekmek firınının
doğalgaz dönüşümü, tadilat ve yenileme çalışması yapılffilş, eklenen yeni
makine( döner otomatik firın sistemi, paketleme makinası) ve teçh\zatlarla
modernizasyonu yapılıp üretim kapasitesi arttırılmıştır.

. Belediy emize bağlı tüm mahallelerde 7000 m2 Beton Parke 1000m

Bordür ile Yol/tretuvarlarda muhtelif düzenleme ve onarlm işleri
tamamlanmıştır.

. Belediyemizin katkılarıyla ilçemizde bulunan dere, hendek ve sulama

kanallarınn DSİ tarafindan temiz|iği ve bakımı yapılmıştır.
. Belediy emiz tarafindan Evren Caddesi üzerinde bulunan Sağlık ocağında,

daha öncesinde lojman olarak inşa edilmiş yapıda etüt merkezi haline
getirilmesi için inşaat faaliyetlerine başlanmıştır.

o Izmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığına Muhtelif cadde ve

sokaklara parke taşı döşeme si, taziye evi, çok amaçlı salon ve sosyal tesis
proj eleri başvurusu yapılmıştır.

. Kınık Belediyesi Spor Kulübü tesislerinde BAL (Bölgesel Amatör Lig)'e

çıkan futbol kulübü için TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) nin talepleri
doğrultusunda Antrenör ve Futbolcular için ek binalar yapılmış ve tesiste

onanm ve yenileme çalışmaları yapılmıştır.
o 2019 yılında temel ve su basmanı tamamlanan köseler mahallesi çok

amaçlı salonunun Çelik konstrüksiyon ve duvar inşaatı tamamlanmıştır.
o Kınık Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ile ortak proje çalışma|arı yapıldı.



. Belediy emiz sınırlarında ikamete eden evleri hasarlı durumda olan yangm
ve doğal afetlerden hasar görmüş olan yardıma muhtaç vatandaşlarımıza
muhtelif inşaat malzemesi yardımları, alrnan Encümen kararı ile
i darem izce yap ı lmaktadır.

. İlçemiz sucahlı mahallesinde bulunan kantarın baskül sisteminin tamiratı
ve bakıml yapılarak ve elektronik sisteme dönüştürülmüştür.

. İlçemiz merkezinde yeni Mah. poyracık ve yayakent mahallerinde
bulunan ve çiftçilerimizin kullandığı yükleme- boşaltma rampalarırun
yıllık periyodik esash onanmları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

. Belediy emiz demir atölyelerinde bekleme duraklarr, oturma bankları gibi
imalatlar yapılarak ihtiyaç alanlarına montaj ları yapılmıştır

o Çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde, Poyracık
mahallesi, Ceviz|i garaj ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerindeki tarım
araz\Ierinin tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu ile yolların yıllık
periyodik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

o karla Mücadele çalışmaları Belediyemiz ekiplerince yapılmıştır.
o Belediy emiz sınırları dAhilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC

onarlmları düzenli olarak tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
. İlçemiz muhtelif park ve bahçelerinde budama, çim biçme ve yabani otla

mücadele için ilaçlama ve gerekli çalışmalar yapıldı.

MALİ ııizvıETLER ıvıün üRLü Ğü

İzmir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam (%40)
7.294.379rl2 TL

İlUanl< İlçe Belediyeye Gelen Toplam (%60)
10.9411568,67 TL

BELEDİYE GELİR KAYNAKLARI

O

o

Hesap Adı Tutar

Vergi Gelirleri 3.895.3 10,90

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.87I.878,|7

FALİYBT RAPORU



12.554.370,64Diğer Gelirler

7 .549.053,20Sermaye Gelirleri

26.975.922.9lToPLAM

Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler

1 05.3 10,00

Belediyemizin gelir kaynakları oldukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle
belediy emiz gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı
yasa gereği belediy emiz payma düşen ve iller bankası tarafindan
gönderi 1 en p ar a|ar o lu şturmaktadır.

Halkımuzıntaleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarına göre hak ve

adalet ilkesinden ayrılmadan başarılı çalışmalar yapılarak hizmetlerin
yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde;

o 2019 yılı devir tahakkuku
o 2020 yılı tahakkuk
o Toplam Tahakkuk
o 2021 yılına devreden tahakkuk

B E LBDİYEİUİ Z GLDERLERİ

6.18I.407 ,I|
28.859.067,06
3 5.040. 47 4,I7

8.064.5 5|,26 TL dır.

[Iesap Adı Tutar

Personel Giderleri 6.24I.025,44

Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet
ni Giderleri

1 .085.886,56

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.8 I4.7 61,13

Faiz Giderleri 2.67 6.1 3 8,98

Cari Transferler 24I.387 ,56

Sermaye Giderleri I|7 .434,54

ToPLAM 25.236.634r2l



ve Malzeme borcu aşağıdaki gibidir.

o Yekün: : 4.939.229,73TL
o 2020 Yılı Gelir Kaynakları Toplamı 26.975.922,91 TL
o 2021 Yılına Devreden aylık ödenen borç tutarları
o Vergi dairesi yapılandırma 72.092,98TL

(Mahsuplaşma yapılacaktır)
o Emekli Sandığı Yapılandırma: 13.441,48 TL
o SGK yapılandırma : 50.820,00 TL
o İller Bankası: 1 13.05 5,66 Tl(İşçilere maaş ödemeleri)
o Kültür Var.Katkı Payı: 2.713,66 TL
. Belediyeler Birliği :2.713,66 TL
o Sokak Aydınlatmaları: 36.|29,24 TL
o Kalkınma Ajansları: 2.7|3,67 TL
o Bankaları: 182.405,11 TL

izıııin BLr-yüK SEHİR DEĞERLENDİRVİP TOPLANTI S I

Izmir Büyükşehir Belediyesi İlçe Yatırımları Değerlendirme
Toplantısına katılım sağladık ve Stratejik planım:ız| sunduk.

a

a

izvingÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN
YAPILMASI TALEP EDİLEN PROJELE

ULAŞIM:

İdarenizce 2018 yılında belediy emize inşaat ruhsatı başvurusu yapılan
KINIK OTOGARI proj esinin yapılmasl.
Kınık TOKİ konutları ve İlçe Devlet Hastanesinin bulunduğu a|ana

ESHOT gizergah hattınm revize edilmesi.

IZBEToN

o Öıttlltl - Yayakent Mahalleleri (15 km)
o Öıttlltl - Arpadere Mahalleleri (15 km )
o Köseler - Çanköy Mahalleleri (10 km)
o Bozköy - Arpadere Mahalleleri (10 km) bağlantı yollannın stabilize

asfaltlanmas1.
. Muhtelif mahallelerde kullanılmak üzere parke taş talep ediyoruz.

a



o

a

o

o

TopLuM SAĞLIĞıNa yöxpı-ir pRoJELER

o Sıvı Atık Tesisinin kurulması.
o Belediyemiz temizlik hizmetlerinde kullanmak üzere; * 1 adet Çöp

Toplama Kamyonu ve * 400 lt. ve 800 lt. çöp konteyneri talep
ediyoruz.

KIMK B ELEDI)GŞ l ILEIZM.IR BIJ\(JI(ŞEHIL B EjLEDI].EŞI
TARAFINDAN YAPILACAK ORTAK PROJELER

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapımlna
2019 EylülKaslm aylarında başlanan ova yolları stabil asfalt kaplama
çalışmaları yollara Kireç tozu ve dolgu malzemesi (Curuf) serilme
aşamasında kalmıştır. Çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için
yolların asfalt çalışmasınln tamamlanmasını talep ediyoruz.
İZSU Genel Müdürlüğü Kınık ilçesi alt yapı çalışmaları esnasında
bozulan parke taşlarının belediy emiz tarafindan tadilatları
gerçekleştirilmektedir. Buna istinaden parke taş yardımı talep
ediyoruz.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığına
defaten yazıIarımızda 2014-2019 yılları arasında ilgili kurumlardan
alınmış olan kazı ruhsatlannln bedelini (Ekli dosyada sunulan saylştay
raporu ve vergi mahkemesi emsal kararları örneklerinde olduğu gibi)
belediy em\zce açılmış olan resmi hesaba ödenmesini talep ediyoruz.

İlçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Nazım İmar
Planı Revizyonlarının yapılması.
İmar planı görselde bulunan Türkcedit Mahallesi Güzelbahçe mevkii
05.12.2013 tarihli onaylı Kınık Revizyon Uygulama İmar Planında
705 m2 otopark olarak planlanan alanda; ilçemizde artan otopark
ihtiyacını karşılamak amacıyla yer altı otoparkı yapılmasl talep
ediyoruz.
İlçemize Köpek sağlıklaştırma, kısırlaştırma ve rehabilitasyon
merkezinin Yayakent Mahallesine kurulması.

Tarımsjrl PrqiçItliz

İlçemizde yetişen kalite oranl yüksek zeytinlerin değerlendirilmesi
amacl ile kontinü sistem Zeytinyağı tesisi ve şişeleme tesisi kurulması

a

O

o

a

a



Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özet|e 2020 yılında yapılan iŞ ve

işlemler hakkında bilgiler verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 56

maddesi gereği 2020 Mali yılı Faaliyet raporunu oylarınıza

sunuyorum. 07.04.202I

Meclis Başkan Vekili ; Ze|<ı ÖZÇllvl 2020 Yılı Faaliyet Raporu

Okundu,
Bu konuda söz Almak İsteyen varmı Diye sordu
Söz Almak Ve İsteyen Olmadığından Oylamaya Geçildi
Yapılan Oylama Sonucu 2020 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu

toplantıya katılan mevcut üyenin ile oy çokluğu ile kabul edildi.

I

Hakan ERTANE, B
M KatibiMeclis Başkan Vekili

zeki Özçav

a


