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KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

2O2L MALİ YILI FAALİYET RAPORU

SaYın Meclis Üyeleri belediyemiz 202I mali yılı bütçesinin
İmkanları dahilinde belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve
faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2021, mali Yılı iÇerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize
tahsis olunan Paralar belediy emizgelir bütçesini oluşturmaktadır.
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FALİYET RAPORU



o izmfu Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam (%40)
9.930.239167 TLo İıuant İlçe Kınık Belediyesine Gelen Toplam (%60)

14.895,359151 TL

BELEDivn crcr.,in KAyNAKLARI

belediYemiz gelirlerinin her zaman oldulu gibi çoğunluğunu 2380 sayılıyasa gereği belediy emiz payma düşen ,. illeı baıkas ı tarafındangönderi len parular oluşturmaktadır.

adalet ilkesinden aYrılmadan başarılı çalışm a|ar yuprıurut hizmetlerin
Yünitülmesine ÇalıŞılmı ştır. Bu hizmetlerİn ytı.,ıt,ıı-.rİrde 

;

. 2020 yılı devir tahakkuku
o 2021 yılı tahakkuk
o Toplam Tahakkuk
o 2022 yılına devreden tahakkuk

8.064.5 5I,26
31.036.669,4I
39.I0I.220,67
6.563.710,5l TL dır.

Hesap Adı Tutar

Vergi Gelirleri 4.7 62.932,30

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.506.5 36,17

Alınan Bağış ve Yardımlar ile
özel Gelirler |.441.461,44

Diğer Gelirler l6.729.083,93

Sermaye Gelirleri 6.097.496,32

ToPLAM 32.537.510r16



BELEDiynvı iz ei»unrrcni

ve Malzeme borcu aşağıdaki gibidir.
. Yekün: : 4.27 0.615,32TL

2021 Yılı Gelir Kaynakları Toplamı 32.537.510,16 TL

2022 Yılına Devreden aylık ödenen borç tutorları
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Vergi dairesi yapılandırma 72.0g2,98TL
(02 .02 .2022 Tarihinde Mahsupl aşma yap ı lmı ştır)

Emekli Sandığı Yapılandırma: 13.44I,48 TL
SGK yapılandırma : 50.820,00 TL
İİİer Bankas ı:291.3g1,56Tl(Yapılan yatırımlar Ve

ödemeleri)
Kültür Var. Katkı Payı: 20.000,00 TL
Belediyeler Birliği : 4.466,95 TL
Sokak Aydınlatmaları: 60.000,00 TL
Kalkınma Ajansları: 3.286,80 TL
Bankalar : 234.190,23 TL

işçi maaş

esap Adı Tutar
personel Giderleri 7.I76.006,54

Sosyal Güvenlik kurumlaflna Devlet
Giderleri 1.27 5.981,15

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.748.329,9I

Faiz Giderleri 2.569.612,26

cari Transferler 284.80|,22

Sermaye Giderleri 735.799,2l

ToPLAM 29.790.530r29
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202L Yılında belediy emiz Encümeni tarafindan L66 adet karar
alınmış ve gerekli olanlar uygulanmıştır.
BelediYemiz Meclisince de 59 adet karar alınmış ve uygulamaya

konulmuştur.
2021 Yılı iÇerisinde çeşitli kurumlardan2'J,3B adetyazıgelmiş olup
cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 1935 adet ya7-

gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ PeİİYET RAPORU

o Emlak vergisi(Bina-Arsa -Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıp, tahsilat
şefl iğine gönderilmiştir.

ı Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp 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.

o Süresinde beYanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı
mektubu gönderilmiştir.

o KaYmakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği
maaŞ talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapılmış olup ve uu
işler l memur tarafindan yürütülmektedir.

o Çevre temizlik ve emlak bildirimi yapmayan vatandaşların resan
beyan işlemleri yapılmaktadır.

EVLENME İŞrEnİ FALİYET RAPORU

. 2021- Yılı iÇerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda
adet evlendirme yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitl
gerçekl eşti ril miştir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçemize tahsis edilen 1B0adet ÇöP konteynerinin alınması sağlandı ve ihtiyaç duyulan
yerlere dağıtıldı.
Yol denetleme Ve kontrol noktalarında emniyet, jandarma ve
zabıta Personelimiz koordineli ve kontrollü olarak çalışmış. Ateş
ölÇümü, maske kontrolü ve dağıtım faaliyetleri yapılmıştİr.
Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda yapılan öze| gün venikahların Yerinde gerekli denetimleri 

- 
yİpılmıştır. Sağlık

ekiPlerine BelediYem izin imkanları ölçüsünde araç,gereç ve teknik
destek ilgili personel tarafından sağlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında; Resmi kurumlar
[KaYmakamlık Binası, Emniyei Müdürlüğü, ilçe }andarmaKomutanlığı Binası vb.J, Okullar, Cami, ıbade[haneler vb. yerleringerekli dezenfeksiyon işlemleri bu iş için görevlendirilen
ekiplerimiz tarafindan yapılmıştır.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri
dezenfekte edildi. Pozitif olan vatandaşlarımtzın evleri dezenfekte
edildi.
pandemi süresince Hıfzıssıhha kurulu kararları, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bildirileri ve Meteoroloji
tarafindan YaPılan uyarılar vakit kaybetmeden vatandaşlarımıza
sosyal medya, v€ SMS yolu ile bildirilmiştir.
Vefa destek grupları, İlçe Belediye Halkla İıişkiıer, Zabıta, İzmir
Büyükşehir Belediyesi kriz masası ve kızılay ile koordinasyon
toplantıları yapıldı . u

Esnaf Odalarl Ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli
ÇalıŞılarak dükkAnların dezenfeksiyon işlemle.İ ," maske dağıtımı
yapılmıştır.
Pazar Yerleri giriş ve çıkışlarına dezenfektan tünelleri koyuldu ve
alıŞ veriŞ iÇin gelen halk ile pazarcıların HES Kodu ,o.grırmaları
yapıldı. Maske dağıtımı yapıldı.
Hıfzıssıhha Kurulu ile karşılıklı yapılan çalışmalar doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı genelgelerine göre gerekli denetimler-Kaymak?h,
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerce yapılmıştır.
İlÇemiz genelinde faaliyet gösteren tüm fırınların gerekli hijyen
denetimleri gerçekleştirilmesi sağlandı. Ekmek gramajları kontrol
edildi.
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O Cadde ve sokakların temizliği ve güzelleştirilmesi kapsamında ot
ilacı atma faaliyetleri gerçekleştirildi

O Marketlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimler
yapıldı ve kontrolleri yapıldı.

o Planlama ÇerÇevesinde ilçemizköy ve mahallelerde bakım, onarım,
boya ve temizlik çalışmaları yapıldı.

o Kınık Müftülüğü ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı kesim
noktaları hazırlandı ve kesim hizmetleri gerçekleştirilji.

O İlÇe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir
Şekilde ilÇemiz kasaplarında satılan etlerin mühürleri ve gerekli
kontrolleri yapıldı.

' İlÇemiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak afiş, broşür ve reklam
amaÇlı kitaPÇık dağıtan kişilerin tespit edilerek gerekİi ışı.-lerinin
yapılması sağlandı.

o İlÇemizde genelinde bulunan tüm çöp konteyner ve kutularının
temizlik ve yıkama işlemlerinin yapılması sağlindı.

' AÇık ve kaP a|ı Pazar yerlerinin denetimlerinin yapılması ve uygun
olmayanlar hakkında işlem yapılması.

o İlÇemiz genelinde faaliyet gösleren iş yerlerinin, İş yeri Açma ve
ÇalıŞma Ruhsatları kontrol edilip aykırı olanlar hakkında işlem
yapıldı.

O İlÇemizde bulunan ve Belediyemize ait olan otobüs bekleme
duraklarının boya ve temizliklerinin yapılmasıo Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması
iÇin gerekli bölgelerde larva ve uçkun mücadelesinin yapılması.o İlÇemiz genelinde tüm halkın kullanımına açık umumi tuvaletlerin
bakım onarım ve temizliklerinin yapılması.

o Sokak haYvanlarının kısırlaştırılması / aşılanması için İzmir
BüYükŞehir Belediyesi ile gerekli koordine ve çalışmalaryapılmıştır.

o Sokak HaYvanları bakımı mama ve sulukları veterin er gözetiminde
periyodik olarak yapılmaktadır.

o cadde ve sokakların periyodik olarak temizlenmesi.. Mahallelerimizde temizlih boya badana, ot biçimi ve arazöz
hizmetlerinin yerine getirilmesi.

' İlÇemiz genelinde bulunan ve tüm halkın kullanımına açık piknik
alanlarlnln 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 yer-ine
getirilmesi.
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Kaldırım iŞgalinde bulunan esnafların uyarılması, uyarılara
uymayanlar hakkında ise işlem yapılması.
VatandaŞların talep ve şikayetlerine ilişkin periyodik olarak
işlemler yapmak.

«ürrün vE sosyeı işınn rtıü»ünıüĞü
FALİYET RAPORU

o Eski Bakanım:ız Kürşat Tüzemen'i belediyemizde ağırladık.
o "Kınık Sosyal Medyada yarışıyor" online yarışmalar düzenledik.

"Liseli öğrenciler gözünden Kınık"
düzenledik.

online fotoğraf yarışmast

o S.Hasat Festivali ve 13 Eylül Kınık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş
Etkinleri gerçekleştirildi.

o Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurulan kınık
korosu 1B Mart Çanakkale Zaferi konserini gerçekleştirdi.

o Tarım ve orman Bakanlığının kınık ilçe müdürlüğümüz ile
Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbı ve Aromatik bitkiler
yetiştiriciliği projesi kapsamında kimyon ve anason ekimi
gerçekleştirildi.

o Belediyemiz ve Gençlik spor Bakanlığı işbirliği ile "Değerli
Zamanlar" adı altında Kınık'lı gençler ile sanat ve spor faaliyetleri
devam etti.

o 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.

o Belediyemizve kınık kaymakamlığı işbirliği ile kurulan Aşevi ile
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızaL2 ay boyunca 3 çeşit sıcakyemek
ve ekmek dağıtımı yapıldı.

o kınık Belediye spor kulübüne desteklerim iz devam etmiştir.
o pandemi süresince Belediyemizce vatandaşlarımıza dağıtılmak

üzere kolonya, maske, temizlik kiti ve siperlik malzemelerinin
dağıtımı yapıldı.
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Pandemi süresince Covid-].9 hastalarına kapıda n ziyaretler yapılıp
Hijyen kiti ve Erzak paketi verildi.
Pandemi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak paketi ve
hijyen kiti dağıtımı yapıldı.
Pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlarımız için onlineortamda "Kınık Sosyal Medyada yarışıyor." yarışmaları
düzenlendi.
Öğrencilerİmize deneme testi ve envanter desteği sağlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinleri
kapsamında online resim yarışması düzenledik.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinleri
KaPsamında Pandemi Kuralları kapsamında Canlı müzik ile İlçe
konvoy gerçekleştirildi.
Ramazan etkinliklerimiz (Hacivat Karagöz. Meddah
vb) online olarak yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları online konser olarak gerçekleştirildi.
]-5 Temmuz KurtuluŞ Destanı etkinlikleri kapsamında pandemi
kuralları çerçevesinde Fırat Tanır konseri düzenlendi.

Kınık KaYmakamlığı ve AFAD ile koordineli olarak deprem acil
durum eğitimleri verildi.
Engelli Ailelere Devlet Hastanesi ile koordineli olarak rapor
almaları sağlandı. Şartları sağlayan engelli vatandaşlarımızın iİaç,
bez, tekerlekli sandalye vb. ihtiyaçları karşılandı.
BelediYemize ait Ağızve Diş sağlığı ekiplerimizve Toplum sağlığı
ekiPleri ile koordineli olarak vatandaşlarımİza ,ğı*
taramalarında bulunuldu.
Türk Kızıl,ay'ı ve Belediyemiz İş birliği ile düzenlenen Kan Bağışı
Programlarına destek olundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tıbbi Aromatik Bitkiler AR-GE merkezi
ziyaret edildi.
TürkiYe Belediyeler Birliği proje değerlendirme toplantısınakatılım sağlandı.
Hasta ve Hasta yakınlarının İzmir Eğitim hastanelerine nakilleri
sağlandı
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Kınık Devlet Hastanesi ile
koordineli olarak hastalarımızın sevkleri yapıldı.
Ramazan aYı boyunca ihtiyaç sahiplerine Ramazan Erzak kolisi
dağıtımı yapıldı.
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' 23 Nİsan, 19 MaYıs 30 Ağusto s, 29 Ekim programları kapsamında
Atatürk Anıtına Çelenk ve Sanal ortamd, p.oğamlar yapıldı.

BelediYemiz Poyracık ve Kınık Kreşlerimizdg L20 öğrencİıuİı1,i,
eğitim almaya devam etmektedir.

Kınık Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezimi z açıldı
Kınık Kültür Bilim ve Üniversite Tanıtım günleri kapsamında

öğrencilerimize Ank ara gezisi düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı Kapsamında Pandemi kuralları dikkate

alınarak kurtuluş Destanı Tiyatrosu düzenlendi.

' Belediyemiz, İŞ«Un ve Kınık 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 e ri gerçekl eşti ril erek h e d iyel eri veri l di.O BelediYemiz Ve Kınık Kaymakamlık protokolü ile öğrenciler ile
buluşma etkinlikleri yapıldı.

' Mahalle buluŞmaları kapsamında kadınlar ile buluşma etkinlikleri
düzenlendi.

o Kınık KaYmakamlığı ve daire amirleri ile mahalle buluşmaları
gerçekleştirildi.

irvıen vE şurıinciri« rtaününıüĞü
FALİYET RAPORU

BelediYemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü n 2021 yılı süresince
yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

o 2. Etap TOKİ Çalışmaları kapsamında Maliye Hazineye ait
Poyracık Mahallesi 63587,00 m2 lik alanın Mülkiyeti ToKİ ye
kazandırılmıŞ olup, İmar Planına Esas Kurum Görüşleri
tamamlanarak TOKİ başkanlığı İmar ve planlama dairesi
başkanlığına iletilmiştir.

o TDİOSB kuruluş protokolü gereği İzmir Valiliği Başkanlığı'na
"kurucu-paydaş" başvurusu tamamlanarak Tüzel Kİşilik
kazanılmıştır.

. Kurucu paydaşı olduğumuz TDİOSB'nin Zemin Etüt, Hali Hazır ve
İmar planı Çalışmaları Yürütülmektedir.
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TDİOSB için ilgili firmalar ve bürokratlar ile toplantılar
düzenleYiP Proje başvuruları toplanarak projenin bilgiıendırılmesi
toplantıları devam etmektedir.
PoYracık Mahallesi 109 Ada 13 parsel "Belediye Hizmet Alanı" ve

OsmaniYe Mahallesi 2B0 Ada L parsel "kapalı spor tesis alanı"
alanlarına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve
L/1000 ölÇekli uygulama imar planı değişikliği tamamlİnmıştır.
Türkcedit Mahallesi L7 L ada ve 296 ada arasında kalan tescilsiz

alanda trafo alanına ilişkin L/L0O0 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği tamamlanmıştır.
Poyracık Mahallesi Değirmen bayırı mevki L/L0O0 uygulama

imar planı rekreasyon alanı, parh yol ve otopark alanı imar planı
değişikliği tamamlanmıştır.
Poyracık mahallesi 4BOB parsel ve yakın çevresi mevcut L/L000

uygulama imar planında hatalı olan imar hattı ile mülkiyet
hattının uyumsuzluğunun giderilmesi ile ilgili I/L000 uygulama
imar planı değişikliği tamamlanmıştır.
Anıtlar Kurulu kararı ile kentsel sit alanı ilan edilen yaklaşık 11

hektarlık alanın L/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve
L/L000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Esas kurum
görüşleri tamamlanmıştır. İmar planı yapımı için yüklenici firma
ile sözleşme imza|anmış olup imar planı yapım aşaması devam
etmektedir.
Koruma Planı çalışmaları ile birlikte İzmir Valiliği ve Kınık

Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma
Projesi" çalışmalarına devam edilmektedir.
Meclisimizce gündem konusu olan; ilçemize yeni kazandırılması

planlanan cem evi için arsa arazi ve yer seçimi için çalışmalar
başlatılmış olup, söz konusu araziler için komisyon raporu
hazırlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.
AFAD tarafindan koordinasyonu sağlanan Afet toplanma alanları

ile ilgili ilçemizde toplam 37 adet mahalle de 57 adet Acil
Toplanma Alanı (ATA) belirlenmiştir. Afiş Çalışmaları Kapsamında
resmi kurumların tümüne afişler teslim edilerek asılması
sağlanmıştır.
Günümüz teknolojilerine entegrasyon sağlanması amacı ilçemiz

sınırlarında coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları başlatılmış ve
sürdürülmektedir.( e-imar, Haritalama Sistemleri ve sayısal
akıllandırma işlemleri)
İlçemiz Merkez ve Poyracık D24O kara yolu Üzerindeki Şehir

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

o

o

o

o



. İzmir Büyükşehir Belediyesinde 30 ilçe belediyesinden İmar
Müdürlüklerinin katılımı ile imar uygulamalarında ortaklaşma
amacı ile çeşitli toplantılara belediyemiz adına katılım sağlanarak
alınan kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır.

o 202I yılı içerisinde 32 Adet (Bedelsiz Yola Terh İfraz, Tevhit
irtifak hakkı vb) işlem dosyası ile ilgili, 31,94 sayılı imar kanunu
kapsamında incelenffiiş, encümen kararı alınarak Kadastro
M üdürlüğüne Gönderilmiştir.

o 202I yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen
imar durumu belgesi talepleri incelenerek toplam L9 adet İmar
Durumu Belgesi düzenlenmiştir. İmar durumu ile birlikte inşaata
esas düzenlediğimiz 13 adet Yol Kot Tespit tutanağıhazırlanarak
verilmiştir.

o 2021, Yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 35 adet
Yapı Ruhsatı Belgesi, 35 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 1 adet
Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.

. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
hakkındaki kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafindan riskli yapı tespiti yapılan I adet bina belediy emiz
denetiminde yıkılmıştır.

. 2021, yılı içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
alan binaların 4807 sayılı yapı denetim yasası kapsamında, ulusal
yapı denetim sisteminde ve arazi de yapı denetim iş ve işlemleri
belediyemizce kontrol, denetim ve yaz|şmaları yapılmıştır.

o 2021, Yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 10 adet kat
irtifakı projesi onaylanarak Tapu Müdürlüğüne web üzerinden
tescil edilrnek üzere gönderilmiştir.

o 202I yılı içerisinde MekAnsal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks)
sürecine ilişkin Nüfus ve Kayıt sistemindeki veriler Maks
sisteminde tanımlanarak işlenmiştir. Sistem üzerinden
Güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

o İmar affi kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapıların Maks ile
entegrasyonu sağlanarak sisteme entegre edilmeye devam
etmektedir.

. 202I Yılı içerisinde Vatandaşlarım|z|n talepleri doğrultusunda
27 0 adet Numarataj Belgesi düzenlenerek verilmiştir.
Vatandaşlarımızdan gçlen talepler ve şikAyet|er yazılı ve yerinde

yapılan inceleme ile sonuçlandırılmıştır.



pnru işrpni ııüuünıüĞü
FALIYET RAPORU

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 202I yılı süresince yapılan
faaliyet çalı şmaları aşağı da b eli rtilmi ştir.

o Belediyemizin katkılarıyla devam eden Öğretmen evi ve Halk eğitim
Merkezi binası tamamlanmış olup ilçemize kazandırılmıştır.

o Belediyemizin katkıları ile devam eden Gençlik Merkezi binası
tamamlanmış olup ilçemize kazandırılmıştır.

o Belediyemizin katkılarıyla İlçemiz muhtelif sokak ve caddelerinde
doğalgaz a|tyapı çalışmaları devam etmiştir.

o İzmir gaz ile yapılan protokol kapsamında muhtelif cadde ve
sokaklarda alt yapısı tamamlanan doğal gaz hatlarının üst kaplama
i m al atl arı b el ediyem i z tar afından yap ı l maktad ı r.

o 2020 yılında Kesin kabulü yapılan Poyracık Mahallesi Değirmen
Bayırı Mevki Aqua Park ve Rekreasyon alanı işinde 2 Etap olarak iller
bankası hibe kredi Kapsamında Aqua park ve su oyun grubu ihalesi
(202I / LL451) tamamlanarak mal alımı ihale gerçekleştirilmiştir.

o poyracık Mahallesi değirmen bayırı mevkiinde imar planımızda
Kazım Karabekir caddesinden başlayan Zafertepe Caddesi yolu iş
makinalarımız ile açılmıştır. Ayrıca Aqua park ve rekreasyon alanı
tesisinin kullanımına yönelik olan otopark Alanı arazi düzenleme
çalışmaları yapılmıştır.

o İller bankasından hibe Kredi kapsamında Poyracık Aqua Park ve delez
yaşam vadisinde kullanılmak üzere (202L /254425) Mal ve Malzeme
alımı işi tamamlanmıştır.

. Delez Yaşam Vadisi Rekreasyon alanı içerisinde; Teras kafe ve peyzaj
düzenlemeleri kapsamında bitkilendirme, Aydınlatma, Süs havuzu ve
piknik alanı içerisinde yangın söndürme sistemi faaliyete
geçirilmiştir.

o Yayakent Mahallesinde Belediyemizce tamamlanan Çocuk köyü tesisi
içerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı ile ortaklaşa
yürütülen trafik eğitim binası ve çok amaçlı salon proje çalışmaları
devam etmektedir.

o kınık Batı Tra§alı ve Balkanlılar kültür ve Dayanışa Derneği ile
Belediyemiz ile yapılan Protokol kapsamında İzmir Valiliği İl Sivil ve
Toplumla İllşkiler Müdürlüğüne yapılan başvuru ile Çocuk Köyü ve
Rekreasyon alanı içerisine masal kahramanları ve oyun grupları
proj esi yürütülmektedir.

o İzmir valiliği yatırım İzleme Daire Başkanlığı ve kınık Belediyesinin
birlikte yürütmekte olduğu Türkcedit Mahallesi L7 L ada/ 5 parsel de
bulunan Rum Evinin Restorasyon-Restütisyon(Z 02L /809690) ihalesi



YaPllarak firma ÇalıŞmalara başlamıştır. inşaat faaliyeti o/o7 5seviyesinde devam etmektedir.
o SPor Toto TeŞkilat Başkanlığı ile 10 adet açık Halı Saha ve 20 adetBasketbol Potası protokolü yapıldı. iııaıe çalışmaları devam

etmektedir.

' İzmir Valiliği Yatırım izleme |]aire Başkanlığına yapılan başvuru
neticesinde ilçemiz muhtelif mahallerinde kullanılmak üzere 250oo
m2 Beton Parke 5000m Bordür alınmış olup belediyemiz deposunaindirilerek Yol Yaplm çalışmaları program dahilinde devam
etmektedir.

o İlÇemizde bulunan dere, hendek ve sulama kanallarının yağmur ve
taşkınlarda taşarak tarım arazilerine zarar vermemesi amr.] ııu Dsi
tarafından temizlenmesi için talepler DSİ iletilmiştir.

' BelediYemiz tarafından Evren Caddesi üzerinde bulunan Sağlık
ocağında, daha öncesinde lojman olarak inşa edilmiş yapıda etüt
merkezi haline getirilmesi için inşaat faaliyetleri tamamlanmıştır.o İlçemiz cumhuriyet caddesı üzerinde düzensiz bır şekildekonumlanan ATM noktaları; eski taksi meydanına belediyemiz
tarafindan Çelik konstrüksiyonlu olarak tasarlanan toplu ATMNoktasına taşınması sağlanmıştır. Eskİ ATM noktaları L/100O
uYgulama imar planına uygun bir şekilde otopark olarak
düzenlenmiştir.

' AYKOME tarafından yürütülen Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçekVe Tüzel kiŞilere izin ve ruhsat işlemleri yrr, ^ 
gereği iıçubelediYelerinin sorumluluk sahasında kalan alanlarda; Belediye

Meclisimizce alınan karar doğrultusunda ilçemiz Sorumlulukalanlarında Müdürlüğümüzce 29 adet kazı izin ruhsatı
düzenlenmiştir.

o İlÇemiz Yeni Mahalle Kubbeli cami yanında bulunan müftülüğe aitalanda ek kuran kursu binası ve çevre düzenleme çalışmalarıyapılmıştır.
o BelediYemiz Hizmet binası bodrum katında belediye arşiv alanı olarak

kullanılmak üzere gerekli tamir tadilat çalışmaları tamamlanmıştır.

t
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o Kınık Belediyesi Spor Kulübü tesislerinde BAL [Bölgesel Amatör
Lİg)'e Çıkan futbol kulübü için TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) nintalePleri doğrultusunda Çevre duvarla.İnrn kapatılması ve bakım
çalışmaları yapılmıştır.

' Köseler Mahallesi Çok amaçlı salonunun faaliyete girmesi için bakım
onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

' İlÇemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan halı sahaların, pandemi
sebebİ ile kullanılması ve yeniden açılması ile bakım onarım
ÇalıŞmaları devam etmektedir. Ayrıca köİeler mahallesinde bulunanhalı sahanın Yoğun kar ve buz sebebinden dolayı hasar gören
kısımlarlnln bakım onarım çalışmalarına başlanılmıştİr.

o Belediyemiz sınırlarında ikamete eden evleri hasarlı durumda olan
Yangln Ve doğal afetlerden hasar görmüş olan yardıma muhtaç
vatandaŞlarımıza muhtelif inşaat malzemesi yardımları, alınan
Encümen kararı ile idarem izce yapılmaktadır.

' Fen İŞleri Müdürlüğüne bağlı 
- 

Makine Araç ve aletlerin tamirat ve
bakım çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

o İlÇemiz merkezinde Yeni Mah. Poyracık ve yayakent mahallerinde
bulunan Ve ÇİftÇilerimizin kullandığı yükleme- boşaltma rampalarının
Yıllık PeriYodik esaslı onarımları tamamlanarak hİzmet. rrrrlmuştur.o BelediYemiz demir atölyelerinde bekleme durakları, oturma bankları
gibi imalatlar Yapllarak ihtiyaç alanları na mo ntaj ları yapılmıştır.

o ÇiftÇilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde, poyracık
mahallesi, Cevizli garaj ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerİndeki
tarım arazilerinin tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu ile
Yolların Yıllık Periyodik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmğtr..

o Karla Mücadele Çalışmaları Belediyemiz ekiplerince yrprİ.ıştır.
' Belediyemiz 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 yapıldi.

Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özet|e ZozLyılında yapılan iş ve
iŞlemler hakkında bilgiler verdim.5393 sayılı Belediye yasasının 56
maddesi gereği2O2L Mali yılı Faaliyet raporunun ibra edilmesini
bekliyor saygılarımı sunuyorum. 06.04.2022

Dr ık DO
Belediye
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Okundu,

Meclis

Meclis Başkan Vekili ; Behire TANIR 2021 yılı Faaliyet Raporu

Bu konuda söz Almak İsteyen varmı Diye sordu
Söz Almak Ve İsteyen Olmadığından Oylamaya Geçildi
YaPılan Oylama Sonucu 2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu
toPlantıya katılan mevcut üyenin oy çokluğu ile kabul eoiıoi.

V Meclis katibi
ERTANE

Meclis ı<ftlui
Malımut$r,

\N\



KINIK BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KARAR ranİırİ : 6 NiSaN 2022
Faaliyet Raporu

KARARNUMARASI:4l18

MECLİS
BAşKANI

DİvAı[
KATİPLERİ

MEVCUT
üynr,nn

İzİNLİ ÜYrcr,rcn : Ramazan Yıldız-Mustafa Göl

MEVCUT ÜYn : Başkan dahil .14. kişi
sAYISI

KARARIN_ÖZÜ : 2021 Yılı Başkanlık

: Belediye Başkanı Sadık DOĞRUER

: Meclis Katibi Hakan ERTANE - Meclis Katibi Matımut Şalıan

Meclis Üyesi Mahmut şAHAN , Meclis Üyesi İınan AVCI , Meclis
ÜYesi Emrullü KARTAL , Meclis Üyesi Mehmet KAVAKLI , Meclis
Üyesi Zeki Özçııvı , Meclis Üyesi Hasan ATEŞ , Meclis Üyesi
TuncaY KALIN , Meclis Üyesi Ahmet iNaNrl , Meclis Üyesi Mustafa
GÖL , Meclis Üyesi Ramazan YILDIZ , Meclis Üyesi ozarı
PAMUKÇU , Meclis Üyesi Sadık ARAZ , Meclis Üyesi Bayram
YILMAZ

KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

2021 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

SaYın Meclis Üyeleri belediy emiz 202I mali yılı bütçesinin
imkanları dahilinde belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve
faaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2021 mali Yılı iÇerisinde, belediyemizce tahsil ve belediyemize
tahsis olunan Paralar belediyemiz gelir bütçesini oluşturmaktadır.

vralİ rrİzvrrcrl,rn nıÜ»Ünr,ÜĞÜ
FALİYET RAPORU



o izmir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam (%40)
9.930.239167 TL. İıuant İlçe Kınık Belediyesine Gelen Toplam (%60)

14.8951359,51 TL

BELEDiyn crcr,in KAyNAKLARI

-1

belediY emiz gelirlerinin her zaman oldulu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı
Yasa gereği belediY emiz payma düşen ,. iİıeİ baİkas ı tarafındangönderilen paralar oluşfurmaktadır.

adalet ilkesinden aYrılmadan başarılı çalışm alar yapılarak hinrıetlerin
Yllrütülmesine çalı şılmı ştır. Bu hizmetlerİn ytı.tıttıımesİnde 

;

o 2020 yılı devir tahakkuku
o 2021 yılı tahakkuk
. Toplam Tahakkuk
o 2022 yılına devreden tahakkuk

8.064.5 5I,26
31.036.669,4I
39.10I.220,67
6.563.710,51 TL dır.

Hesap Adı Tutar

Vergi Gelirleri 4.7 62.932,30

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.506.5 36,I7

Bağış ve Yardımlar ile
özel Gelirler
Alınan

1.44I.461,44

Diğer Gelirler 16.729.083,93

Sermaye Gelirleri 6.097.496,32

ToPLAM 32.537.510,16

,A
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202l Yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuzun alınan Mal
ve Malzeme borcu aşağıdaki gibidir.
Yekün: : 4.27 0.6I5,32TL

2021 Yılı Gelir Kaynakları Toplamı 32.537.510,16 TL

2022 Yılına Devreden aytık ödenen borç tutorları

, o Vergi dairesi yapılandırma 72.0g2,98TL
(02.02.2022 Tarihinde Mahsuplaşma yapılmıştır)o Emekli Sandığı Yapılandırma: L3.441,48 TLo ŞGK yapılandırma : 50.820,00 TLo İııer Bankas ı:29|.3g1,56Tl(Yapılan yatırımlar ve
ödemeleri)

o Kültür Var. Katkı Payı: 20.000,00 TLo Belediyeler Birliği : 4.466,95 TLo Sokak Aydınlatmaları: 60.000,00 TL. Kalkınma Ajansları: 3.286,80 TLo Bankalar : B4.Ig0,23 TL

işçi maaş

esap Adı

personel Giderleri 7.176.006,54

Güvenlik kurumlarına DevletSosyal
Giderleri 1.27 5.981,15

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.748.329,9I

Faiz Giderleri 2.569.612,26

cari Transferler 284.801,22

Sermaye Giderleri 735.799,2I

ToPLAM 29.790.530r29

Tutar
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2021, yılında belediyemiz Encümeni tarafindan 166 adet karar
alınmış ve gerekli olanlar uygulanmıştır.
Belediyemiz Meclisince de 59 adet karar alınmış ve uygulamaya

konulmuştur.
2021- yılı içerisinde çeşitli kurumlardan2L3B adetyazıgelmiş olup
cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 1935 adet yaz|

gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ reİİYET RAPORU

o Emlak vergisi(Bina-Arsa,Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıp, tahsilat
şefl iğine gönderilmiştir.

o Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp 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 yap ılmı ştı r.

o Süresinde beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı
mektubu gönderilmiştir.

o KaYmakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği
maaŞ talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapılmış olup ve bu
işler l memur tarafından yürütülmektedir.

' Çevre temizlik ve emlak bildirimi yapmayan vatandaşların resan
beyan işlemleri yapılmaktadır.

EVLENME İŞLERİ FALİYET RAPORU

o 2021 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 227
adet evlendirme yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri
gerçekl eşti rilmi şti r.
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zABlTA VE TEMİZLİK HİZMETLERİ nıÜnÜnıÜĞÜ

reıiyrT RApoRU

o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan ilçemize tahsis edilen 180
adet Çöp konteynerinin alınması sağlandı ve ihtiyaç duyulan
yerlere dağıtıldı.

o Yol denetleme ve kontrol noktalarında emniyet, jandarma ve
zabıta personelimiz koordineli ve kontrollü olarak çalışmış. Ateş
ölÇümü, maske kontrolü ve dağıtım faaliyetleri yapılmıştır.

o Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda yapılan öze| gün ve
nikahların yerinde gerekli denetimleri yapılmıştır. Sağlık
ekiPlerine Belediyemizin imkanları ölçüsünde araç,gereç ve teknık
destek ilgili personel tarafindan sağlandı.

o Korona virüs tedbirleri kapsamında; Resmi kurumlar
(KaYmakamlık Binası, Emniyet Müdürlüğü, İlçe |andarma
Komutanlığı Binası vb.), Okullar, Cami, ibadethaneler vb. yerlerin
gerekli dezenfeksiyon işlemleri bu iş için görevlendirilen
ekip l er imiz tarafi ndan yap ılmıştır.

o Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri
dezenfekte edildi. Pozitif olan vatandaşlarımızın evleri dezenfekte
edildi.

o pandemi süresince Hıfzıssıhha kurulu kararları, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bildirileri ve Meteoroloji
tarafindan YaPılan uyarılar vakit kaybetmeden vatandaşlarımıza
sosyal medya, v€ SMS yolu ile bildirilmiştir.

o Vefa destek grupları, İlçe Belediye Halkla İıışı<ııer, Zabıta, İzmir
BüYükŞehir Belediyesi Kriz masası ve Kızılay ile koordinasyon
toplantıları yapıldı.

o Esnaf Odalarl Ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli
ÇalıŞılarak dükkAnların dezenfeksiyon işlemleri ve maske dağıtımı
yapılmıştır.

o Pazar Yerleri giriş ve çıkışlarına dezenfektan tünelleri koyuldu ve
alıŞ veriŞ iÇin gelen halk ile pazarcıların HES Kodu ,o.grırmaları
yapıldı. Maske dağıtımı yapıldı.

o Hıfzıssıhha Kurulu ile karşılıklı yapılan çalışmalar doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı genelgelerine göre gerekli denetimler kaymrkam,
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerce yapılmıştır.

o İlÇemiz genelinde faaliyet gösteren tüm fırınların gerekli hijyen
denetimleri gerÇekleştirilmesi sağlandı. Ekmek g.r-rlları kontrol
edildi.
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o cadde ve sokakların temizliği ve güzelleştirilmesi kapsamında ot
ilacı atma faaliyetleri gerçekleştirildi

. Marketlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimler
yapıldı ve kontrolleri yapıldı.

o Planlama çerçevesinde ilçemiz köy ve mahallelerde bakım, onarım,
boya ve temizlik çalışmaları yapıldı.

o kınık Müftülüğü ile koordineli bir şekilde kurban Bayramı kesim
noktaları hazırlandı ve kesim hizmetleri gerçekleştirildi.

o İlçe sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir
Şekilde ilçemiz kasaplarında satılan etlerin mühürleri ve gerekli
kontrolleri yapıldı.

. İlÇemiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak afiş, broşür ve reklam
amaçlı kitapçık dağıtan kişilerin tespit edilerek gerekli işlemlerinin
yapılması sağlandı.

o İlÇemİzde genelinde bulunan tüm çöp konteyner ve kutularının
temizlik ve yıkama işlemlerinin yapılması sağlandı.

o AÇık ve kap alı Pazar yerlerinin denetimlerinin yapılması 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
yapıldı.

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

o Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması
iÇin gerekli bölgelerde larva ve uçkun mücadelesinin yapılması.

o İlÇemiz genelinde tüm halkın kullanımtna açık umumi tuvaletlerin
bakım onarım ve temizliklerinin yapılması.

o Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması / aşılanması için İzmir
BüYükŞehir Belediyesi ile gerekli koordine ve çalışmalar
yapılmıştır.

o Sokak HaYvanları bakımı mama ve sulukları veteriner gözetiminde
periyodik olarak yapılmaktadır.

o Cadde ve sokakların periyodik olarak temizlenmesi.
O Mahallelerimizde temizlilç boya badana, ot biçimi ve arazöz

hizmetlerinin yerine getirilmesi.
o İlÇemiz genelinde bulunan ve tüm halkın kullanımına açık piknik

alanlarlnln 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 yer-ine
getirilmesi.
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Kaldırım işgalinde bulunan esnafların uyarılması, uyarılara
uymayanlar hakkında ise işlem yapılması.
Vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin periyodik olarak
işlemler yapmak.

xürrün vE sosyeı isıEn rvıününrüĞü
FALİYET RAPORU

O Eski Bakanım:ız Kürşat Tüzemen'i belediyemizde ağırladık.o "Kınık SosYal Medyada yarışıyor" online yarışmalar düzenledik.

o "Liseli öğrenciler gözünden Kınık" online fotoğraf yarışması
düzenledik.

' S.Hasat Festivali ve 13 Eylül Kınık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş
Etkinleri gerçekleştirildi.

o BelediYemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurulan Kınık
korosu 18 Mart Çanakkale Zaferikonserini geİçekleştirdi.

o Tarım Ve Orman Bakanlığının Kınık ilçe müdürlüğümüz ile
ÜreticiYe Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbİ ve Aromatik bitkiler
YetiŞtiriciliği Projesi kapsamında kimyon ve anason ekimi
gerçekleştirildi.

o BelediYemiz ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile "Değerli
Zamanlar" adı altında Kınık'lı gençler ile sanat vgspor faaliyetleri
devam etti.

o AvruPa Hareketlilik Haftası kapsamında Gençlik ve Spor ilçe
müdürlüğü ile etkinlikler düzenlendi.

o 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 vatandaşlarımızaL2 ay boyunca 3 çeşit sıcakyemek
ve ekmek dağıtımı yapıldı.

o Kınık BelediYe Spor Kulübüne desteklerim iz devam etmiştir.O Pandemi süresince Belediyemizce vatandaşlarımıza dağıtılmak
üzere kolonYa, maske, temizlik kiti ve siperlik malzemelerinin
dağıtımı yapıldı.
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Pandemi süresince Covid-].9 hastalarına kapıda n ziyaretler yapılıp
Hijyen kiti ve Erzak paketi verildi.
Pandemi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak paketi ve
hijyen kiti dağıtımı yapıldı.
Pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlarımız için online
ortamda "kınık sosyal Medyada yarışıyor." yartşmaları
düzenlendi.
Öğrencilerimize deneme testi ve envanter desteği sağlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinleri
kapsamında online resim yarışması düzenledik.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinleri
KaPsamında Pandemi Kuralları kapsamında Canlı müzik ile İlçe
ko nvoy gerçekl eşti rildi.
Ramazan etkinliklerimiz (Hacivat Karagöz. Meddah
vbJ online olarak yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları online konser olarak gerçekleştirildi.
15 Temmuz Kurtuluş Destanı etkinlikleri kapsamında Pandemi
kuralları çerçevesinde Fırat Tanır konseri düzenlendi.

Kınık Kaymakamlığı ve AFAD ile koordineli olarak deprem acil
durum eğitimleri verildi.
Engelli Ailelere Devlet Hastanesi ile koordineli olarak rapor
almaları sağlandı. Şartları sağlayan engelli vatandaşlarımızın ilaç,
bez, tekerlekli sandalye vb. ihtiyaçları karşılandı.
Belediyemize ait Ağız ve Diş sağlığı ekiplerimiz ve Toplum sağlığı
ekiPleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza sağlık
taramalarında bulunuldu.
Türk Kızılay'ı ve Belediyemiz İş birliği ile düzenlenen Kan Bağışı
Programlarına destek olundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tıbbi Aromatik Bitkiler AR-GE merkezi
ziyaret edildi.
Türkiye Belediyeler Birliği proje değerlendirme toplantısına
katılım sağlandı.
Hasta ve Hasta yakınlarının İzmir Eğitim hastanelerine nakilleri
sağlandı
Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında Kınık Devlet Hastanesi ile
koordineli olarak hastalarımızın sevkleri yapıldı.
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine Ramazan Erzak kolisi
dağıtımı yapıldı.
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O 23 Nisan, 19 Mayıs 30 Ağusto s, 29 Ekim programları kapsamında
Atatürk Anıtına Çelenk ve Sanal ortamda programlar yapıldı.

BelediYemiz Poyracık ve Kınık Kreşlerimizde I20 öğrencilerimiz
eğitim almaya devam etmektedir.

Kınık Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Eğitim Merkezimi z açı|dı
Kınık Kültür Bilim ve Üniversite Tanıtım günleri kapsamında

öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi
30 Ağustos Zafer Bayramı Kapsamında Pandemi kuralları dikkate

alınarak kurtuluş Destanı Tiyatrosu düzenlendi.
o Belediy emiz, İŞXUn ve Kınık 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 ge rçekl eşti ril erek h e diyel eri veri l di.
o Belediyemiz ve Kınık Kaymakamlık protokolü ile öğrenciler ile

buluşma etkinlikleri yapıldı.
. Mahalle buluşmaları kapsamında kadınlar ile buluşma etkinlikleri

düzenlendi.
o Kınık Kaymakamlığı ve daire amirleri ile mahalle buluşmaları

gerçekleştirildi.

İrtıen vE şEHİncİıİ« rtıÜ»ÜnıÜĞÜ
FALİYET RAPORU

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü n 2021 yılı süresince
yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

2. Etap TOKI Çalışmaları kapsamında Maliye Hazineye ait
Poyracık Mahallesi 63587,00 m2 lik alanın Mülkiyeti ToKİ ye
kazandırılmış olup, İmar Planına Esas Kurum Görüşleri
tamamlanarak TOKİ başkanlığı İmar ve planlama dairesi
başkanlığına iletilmiştir.
TDİOSB kuruluş protokolü gereği İzmir Valiliği Başkanlığı'na

"kurucu-paydaş" başvurusu tamamlanarak Tüzel Kişilik
kazanılmıştır.
Kurucu paydaşı olduğumuz TDİOSB'nin Zemin Etüt, Hali Hazır ve

İmar planı Çalışmaları Yürütülmektedir.
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TDİoSB için ilgili firmalar ve bürokratlar ile toplantılar
düzenleYiP Proje başvuruları toplanarak projenin bilgilendirilmesi
toplantıları devam etmektedir.
PoYracık Mahallesi 109 Ada 13 parsel "Belediye Hizmet Alanı,, ve

OsmaniYe Mahallesi 2B0 Ada L parsel "kapaİı spor tesis alanı,,
alanlarına ait 1/5O0O ölçekli nazım imar planİ değişikliği ve
I/L000 ölÇekli uygulama imar planı değişikliğİ tamamlirımıştır.
Türkcedit Mahallesi L7L ada ve 296 ada arasında kalan tescilsiz

alanda trafo alanına ilişkin L/L000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği tamamlanmıştır.
PoYracık Mahallesi Değirmen bayırı mevki L/L000 uygulama

imar Planı rekreasyon alanı, parh yol ve otopark alanı imar planı
değişikliği tamamlanmıştır.
PoYracık mahallesi 4BOB parsel ve yakın çevresi mevcut L/L000

uYgulama imar Planında hatalı olan imar hattı ile mdlkıyet
hattının uYumsuzluğunun giderilmesi ile ilgili 1/1000 uygulama
imar planı değişikliği tamamlanmıştır.
Anıtlar Kurulu kararı ile kentsel sit alanı ilan edilen yaklaşık 11hektarlık alanın 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İ-r. pırn, veL/I000 Koruma Amaçlı Uygulama imar planına Esas kurum

görüŞleri tamamlanmıştır. İmar planı yapımı için yüklenici firma
ile sözleŞme imza|anmış olup lmar pİrn, yapım aşaması devam
etmektedir.
koruma planı çalışmaları ile birlikte İzmir valiliği ve kınık

BelediYesi iŞ birliği içerisinde yürütülen "Sokak sğııı<ıaştırmaprojesi" çalışmalarına devam edilmektedir.
Meclisimizce gündem konusu olan; ilçemize yeni kazandırılması

Planlanan cem evi için arsa arazi ve yer seçimi için çalışmalarbaŞlatılmıŞ oluP, söz konusu araziler için 1.omısyon raporu
hazır|anmış ve çalışmalar devam etmektedii.
AFAD tarafindan koordinasyonu sağlanan Afet toplanma alanlarıile ilgili ilÇemizde toplam 37 adet mahalle de 57 adet Acil

ToPlanma Alanı (ATA) belirlenmiştir. Afiş çalışmaları Kapsamındaresmi kurumların tümüne afişler teslim edilerek asılması
sağlanmıştır.
Günümüz teknolojilerine entegrasyon sağlanması amacı ilçe miz

sınırlarında coğrafi bilgi sistemleri çalığmaları başlatılmış vesürdürülmektedir.( e-imar, Haritalama Sistemleri ve sayısal
akıllandırma işlemleri)
İlÇemiz Merkez ve Poyracık D240 kara yolu Üzerindeki şehirgiriŞlerindeki KavŞak sinyalizasyonları neledıy emiz ve Ulaştırma

ve Alt YaPı Bakanlığı işbirliği içerisinde sürdtırÜlmektedir.
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O İzmir BüYükşehir Belediyesinde 30 ilçe belediyesinden İmar
Müdürlüklerinin katılımı ile imar uygulamalarında ortaklaşma
amacl ile ÇeŞitli toplantılara belediyemiz adına katılım sağlanarak
alınan kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır.

o 202I yılı içerisinde 32 Adet (Bedelsiz Yola Terh ifraz, Tevhit
irtifak hakkı Vb) işlem dosyası ile ilgili, 3L94 sayılı imar kanunu
kaPsamında incelenmiş, encümen kararı alınarak Kadastro
M üdürlüğüne Gönderilmiştir.

o 202L yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen
imar durumu belgesi talepleri incelenerek toplam L9 adet İmar
Durumu Belgesi düzenlenmiştir. İmar durumu ile birlikte inşaata
esas düzenlediğimiz L3 adet Yol Kot Tespit tutan ağı hazırlanarak
verilmiştir.

. 202L Yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 35 adet
Yapı Ruhsatı Belgesi, 35 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 1 adet
Yanan Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.

o 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
hakkındaki kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafindan riskli yapı tespiti yapılan I adet bina belediyemiz
denetiminde yıkılmıştır.

. 202I yılı içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
alan binaların 4807 sayılı yapı denetim yasası kapsamında, ulusal
yapı denetim sisteminde ve arazi de yapı denetim iş ve işlemleri
belediyemizce kontrol, denetim ve yaz|şmaları yapılmıştır.

o 202I Yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 10 adet kat
irtifakı projesi onaylanarak Tapu Müdürlüğüne web üzerinden
tescil edilmek üzere gönderilmiştir.

. 202L yılı içerisinde MekAnsal 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 edilmeye devam
etmektedir.

. 202L Yılı içerisinde Vatandaşlarım|z|n talepleri doğrultusunda
27 0 adet Numarataj Belgesi düzenlenerek verilmiştir.
Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve şikAyet|er yazılı ve yerinde

yapılan inceleme ile sonuçlandırılmıştır.



ruN isıEni ruü»ünıüĞü
FALIYET RAPORU

BelediYe Fen İşleri Müdürlüğünün 202I yılı süresince yapılan
faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

o BelediYemizin katkılarıyla devam eden Öğretmen evi ve Halk eğitim
Merkezi binası tamamlanmış olup ilçemize kazandırılmıştır.

o BelediYemizin katkıları ile devam eden Gençlik Merkezi binası
tamamlanmış olup ilçemize kazandırılmıştır.

o Belediyemizin katkılarıyla İlçemiz muhtelif sokak ve caddelerinde
doğalgaz a|tyapı çalışmaları devam etmiştir.

. İzmir gaz ile yapılan protokol kapsamında muhtelif cadde ve
sokaklarda alt yapısı tamamlanan doğal gaz hatlarının üst kaplama
i m al atl arı b el ediyem i z tar afından yap ıl m aktad ı r.

o 2020 Yılında Kesin kabulü yapılan Poyracık Mahallesi Değirmen
BaYırı Mevki Aqua Park ve Rekreasyon alanı işinde 2 Etap olarİk iller
bankası hibe kredi Kapsamında Aqua park ve su oyun ğrubu ihalesi
(202L / 11,451) tamamlanarak mal alımı ihale gerçekleştirilmiştir.

O PoYracık Mahallesi değirmen bayırı mevkiinde imar planım ızd,a
Kazım Karabekir caddesinden başlayan Zafertepe Caddesi yolu iş
makinalarımız ile aÇılmıştır. Ayrıca Aqua park ve rekreasyon alanı
tesisinin kullanımına yönelik olan otopark Alanı arazi düzenleme
çalışmaları yapılmıştır.

. İller bankasından hibe Kredi kapsamında Poyracık Aqua park ve delez
YaŞam vadisinde kullanılmak üzere (202L/254425) Mal ve Malzeme
alımı işi tamamlanmıştır.

o Delez YaŞam Vadisi Rekreasyon alanı içerisinde; Teras kafe ve peyzaj
düzenlemeleri kapsamında bitkilendirme, Aydınlatma, Süs havuzu ve
Piknik alanı iÇerisinde yangın söndürme sistemi faaliyete
geçirilmiştir.

' YaYakent Mahallesinde Belediyemizce tamamlanan çocuk köyü tesisi
iÇerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı ile o.trkırş,
Yürütülen trafik eğitim binası ve çok amaçlı salon proje çalışmaları
devam etmektedir.

o Kınık Batı Tra§alı ve Balkanlılar Kültür ve Dayanışa Derneği ile
Belediyemiz ile yapılan Protokol kapsamında İzmir Valiliği İı sıvıı ve
ToPlumla İllşkller Müdürlüğüne yapılan başvuru ile çocuı< Köyü ve
RekreasYon alanı içerisine masal kahramanları ve oyun grupları
proj esi yürütülmektedir.

o Izmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı ve Kınık Belediyesinin
birlikte yürütmekte olduğu Türkcedit Mahallesi 17 L ada/ 5 parsel de
bulunan Rum Evinin Restorasyon-Restütisyon(2 02I /80969Ö; ıııaıesı

,



YaPılarak firma çalışmalara başlamıştır. İnşaat faaliyeti o/o75
seviyesinde devam etmektedir.

o SPor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 10 adet açık Halı Saha ve 20 adet
Basketbol potası protokolü yapıldı. İhale çalışmaları devam
etmektedir.

o İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığına yapılan başvuru
neticesinde ilçemiz muhtelif mahallerinde kullanılmak üzere 25000
m2 Beton Parke 5000m Bordür alınmış olup belediyemiz deposuna
indirilerek Yol yapım çalışmaları program dahilinde devam
etmektedir.

O İlÇemizde bulunan dere, hendek ve sulama kanallarının yağmur ve
taşkınlarda taşarak tarım arazi|erine zarar vermemesi ,*r.] ile DSİ
tarafindan temizlenmesi için talepler Dsı iletilmiştir.

o BelediYemiz tarafindan Evren Caddesi üzerinde bulunan Sağlık
ocağında, daha öncesinde lojman olarak inşa edilmiş yapıda .t,,it
merkezi haline getirilmesi için inşaat faaliyetleri tamamlanmıştır.

o İlÇemiz cumhuriyet caddesi üzerinde düzensiz bir şekildekonumlanan ATM noktaları; eski taksi meydanına belediy emiz
tarafından Çelik konstrüksiyonlu olarak tasarlanan toplu ATM
Noktasına taşınması sağlanmıştır. Eski ATM noktalarİ L/L000
uYgulama imar planına uygun bir şekilde otopark olarak
düzenlenmiştir.

' AYKOME tarafından yürütülen Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek
Ve Tüzel kiŞilere izin ve ruhsat işlemleri yasa 

- 
gereğİ İıçu

belediYelerinin sorumluluk sahasında kalan alanlarda; neıedıye
Meclisimizce alınan karar doğrultusunda ilçemiz Sorumluluk
alanlarında Müdürlüğümüzce 29 adet kazı izin ruhsatı
düzenlenmiştir.

o İlÇemiz Yeni Mahalle Kubbeli cami yanında bulunan müftülüğe ait
alanda ek kuran kursu binası ve çevre düzenleme çalışmalarıyapılmıştır.

' BelediYemiz Hizmet binası bodrum katında belediye arşiv alanı olarak
kullanılmak üzere gerekli tamir tadilat çalışmaları tamamlanmıştır.

!
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. Kınık Belediyesi Spor Kulübü tesislerinde BAL (Bölgesel Amatör
LiS)'e Çıkan futbol kulübü için TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) nin
talepleri doğrultusunda Çevre duvarlarının kapatılmast ve bakım
çalışmaları yapılmıştır.

. Köseler Mahallesi çok amaçlı salonunun faaliyete girmesi için bakım
onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

. İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan halı sahaların, pandemi
sebebi ile kullanılması ve yeniden açılması ile bakım onarım
Çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca köseler mahallesinde bulunan
halı sahanın yoğun kar ve buz sebebinden dolayı hasar gören
kısımlarının bakım onarım çalışmalarına başlanılmıştır.

o Belediyemiz sınırlarında ikamete eden evleri hasarlı durumda olan
yangın ve doğal afetlerden hasar görmüş olan yardıma muhtaç
vatandaşlarımıza muhtelif inşaat malzemesi yardımları, alınan
Encümen kararı ile idaremizce yapılmaktadır.

o Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Makine Araç ve aletlerin tamirat ve
bakım çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

o İlçemiz merkezinde Yeni Mah. Poyracık ve Yayakent mahallerinde
bulunan ve çiftçilerimizin kullandığı yükleme- boşaltma rampalarının
yıllık periyodik esaslı onarımları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

o Belediyemiz demir atölyelerinde bekleme durakları, oturma bankları
gibi imalatlar yapılarak ihtiyaç alanlarına mo ntaj ları yap ılmıştır.

. Çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde, Poyracık
mahallesi, Cevizli garaj ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerindeki
tarım arazilerinin tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu ile
yolların yıllık periyodik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

o Karla Mücadele çalışmaları Belediyemiz ekiplerince yapılmıştır.
o Belediyemiz sınırları dAhilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC

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

otla mücadele için ilaçlama ve gerekli çalışmalar yapıldı.

Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özet|e 202L yılında yapılan iş ve
işlemler hakkında bilgiler verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 56
maddesi gereği 202I Mali yılı Faaliyet raporunun ibra edilmesini
bekliyor say$larımı sunuyorum. 06.04.2022

Dr.Sadık DOĞn
Belediye Başkanı

,
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Okundu,

Meclis

Meclis Başkan Vekili ; Behire TAMR 2021 yılı Faaliyet Raporu

Bu konuda söz Almak İsteyen varmı Diye sordu
söz Almak ve İsteyen olmadığından oylamaya Geçildi
YaPılan Oylama Sonucu 2021 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu
toplantıya katılan mevcut üyenin oy çokluğu ile kabul edildi.

V Meclis katibi
ERTANE

Meclis



KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞININ

2O2L MALİ YILI FAALİYET RAPORU

dahilinde belediyemizde yapılmış olan hizmetlere ve faaliyetlere
ilişkin raporu sunuyorum.

olunan paralar belediyemiz gelir bütçesini oluşturmaktadır.

MALİ rrİzvrnrr_ ıvıÜ»Ünr.,ÜĞÜ
FALİYET RAPORU

İnrıir Büyük Şehir Belediyesine kesilen toplam (%40)
9.930.239o67 TL

İlUant İlçe Kınık Belediyesine Gelen Toplam (%60)
14.895,359,51 TL

BELBDİYE GELİR KAYNAKLARI

Hesap Adı Tutar

Vergi Gelirleri 4.762.932,30

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.506.5 36,I7

Alınan Bağış ve Yardımlar ile
Özel Gelirler

I.44I.46I,44

Diğer Gelirler 16.729.083,93

Sermaye Gelirleri 6.097.496,32

ToPLAM 32.537.510r16

belediyemiz gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı
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Yasa gereği belediy emiz payma düşen ve iller bankası tarafından
gönderi l en par alar o luşturmaktadır.

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

o 2020 yılı devir tahakkuku _
o 2021 yılı tahakkuk _
o Toplam Tahakkuk _
o 2022 yılına devreden tahakkuk _

8.064.5 5I,26
3 1.036. 669,4I
39.I0I.220,67
6.563.710,51 TL dır.

BE LEDİVEVİİ Z GLDBRLERİ

[Iesap Adı Tutar

personel Giderleri 7.I76.006,54

Sosyal Güvenlik kurumlarına Devlet
Giderleri 1.27 5.981,15

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.748.329,9l

Faiz Giderleri 2.569.612,26

cari Transferler 284.80I,22

Sermaye Giderleri 735.799,2I

ToPLAM 29.790.530o29

ve Malzeme borcu aşağıdaki gibidir.
Yekün: : 4.27 0.6I5,32TLo

o

o

O

a

o

O

2021 Yılı Gelir Kaynakları Toplamı 32.537.510116 TL

2022 Yılına Devreden oylık ödenen borç tutarlorı

Vergi dairesi yapılandırma 72.092,98TL
(02.02.2022 Tarihinde Mahsuplaşma yapılmıştır)

Emekli Sandığı Yapılandırma: 13.44I,48 TL
SGK yapılandırma : 50.820,00 TL

o

o



o Iller Bankası:29I.391,56Tl(Yapılan yatırımlar
ödemeleri)

o Kültür Var. Katkı Payı: 20.000,00 TL
o Belediyeler Birliği : 4.466,95 TL
o Sokak Aydınlatmaları: 60.000,00 TL
o Kallanma Ajansları: 3.286,80 TL
. Bankalar : 234.190,23 TL

Ve İşçi maaş

a

O

YAZ| İŞİEnİ FALİYETLERİ RAPORU

202I yılında belediyemiz Encümeni tarafından 166 adet karar
alınmış ve gerekli olanlar uygulanmıştır.
Belediyemiz Meclisince de 59 adet karar alınmış ve uygulamaya

konulmuştur.
2021 yılı içerisinde çeşitli kurumlardan2L3B adetyazıgelmiş olup
cevabı gerektirenlere yerinde ve zamanında cevap verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilere 1935 adet yaz:ı

gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ PAİİYET RAPORU

ı Emlak vergisi(Bina-Arsa-Arazi) tahakkuk işlemlerini yapıp, tahsilat
şefl iğine 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 formlarını 4 nolu tablo kısmı
doldurup vergi dairesine gönderilmiştir.

. vergi dairesinden borçlu mükelleflerin kayıtlı gayrimenkul
tahkikatını yap ılmı ştır.

ı Süresinde beyanda bulunmayan mükelleflerin beyana çağrı
mektubu gönderilmiştir.

o Kaymakamlık Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yasa gereği
maaŞ talebinde bulunan şahısların işlemlerini yapılmış olup ve bu
işler l memur tarafından yürütülmektedir.

O
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oÇevre temizlik ve emlak bildirimi yapmayan vatandaşların resan
beyan işlemleri yapılmaktadır.

EVLENME İŞİrnİ FALİYET RAPORU

o 2021 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 227
adet evlendirme yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri
gerçekleşti ril miştir.

zAB ITA VE TEM izıi|<HİzMETLERİ ıvıÜn ÜRtÜĞÜ

FAIİYET RAPORU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan ilçemize tahsis edilen 180
adet ÇöP konteynerinin alınması sağlandı ve ihtiyaç duyulan
yerlere dağıtıldı.
Yol denetleme ve kontrol noktalarında emniye! jandarma 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 Belediyem izin imkanları ölçüsünde araç, gereç ve teknik
destek ilgili personel tarafindan sağlandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında; Resmi kurumlar
(Kaymakamlık Binası, Emniyet Müdürlüğü, İlçe |andarma
Komutanlığı Binası vb.), Okullar, Cami, ibadethaneler vb. yerlerin
gerekli dezenfeksiyon işlemleri bu iş için görevlendirilen
ekiplerimiz tarafindan yapılmıştır.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri
dezenfekte edildi. Pozitif olan vatandaşlarımızın evleri dezenfekte
edildi.
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 İlişkiıer, Zabıta, İzmir
BüYükŞehir Belediyesi Kriz masası ve KızıJıay ile koordinasyon
toplantıları yapıldı.
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Esnaf Odaları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile koordineli
çalışılarak dükkAnların dezenfeksiyon işlemleri ve maske dağıtımı
yapılmıştır.
Pazar yerleri giriş ve çıkışlarına dezenfektan tünelleri koyuldu ve
alış veriş için gelen halk ile pazarcıların HES Kodu sorgulamaları
yapıldı. Maske dağıtımı yapıldı.
Hıfzıssıhha Kurulu ile karşılıklı yapılan çalışmalar doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı genelgelerine göre gerekli denetimler Kaymakam,
Belediye Başkanı ve diğer yetkililerce yapılmıştır.
İlçemiz genelinde faaliyet gösteren tüm firınların gerekli hijyen
denetimleri gerçekleştirilmesi sağlandı. Ekmek gramajları kontrol
edildi.
Cadde ve sokakların temizliği ve güzelleştirilmesi kapsamında ot
ilacı atma faaliyetleri gerçekleştirildi
Marketlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimler
yapıldı ve kontrolleri yapıldı.
Planlama çerçevesinde ilçemizköy ve mahallelerde bakım, onarım,
boya ve temizlik çalışmaları yapıldı.
Kınık Müftülüğü ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı kesim
noktaları hazırlandı ve kesim hizmetleri gerçekleştirildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir
Şekilde ilçemiz kasaplarında satılan etlerin mühürleri ve gerekli
kontrolleri yapıldı.
İlçemiz cadde ve sokaklarında izinsiz olarak afiş, broşür ve reklam
amaçlı kitapçık dağıtan kişilerin tespit edilerek gerekİl lşlu-lerinin
yapılması sağlandı.
İlÇemizde genelinde bulunan tüm çöp konteyner ve kutulartnın
temizlik ve yıkama 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 Belediyemize ait olan otobüs bekleme
duraklarının boya ve temizliklerinin yapılması
Karasinek ve sivrisinek popülasyonunun kontrol altında tutulması
iÇin gerekli bölgelerde larva ve uçkun mücadelesinin yapılması.
İlçemiz genelinde tüm halkın kullanımına açık umumi tuvaletlerin
bakım onarım ve temizliklerinin yapılması.

o
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o sokak hayvanlarının kısırlaştırılması / aşılanması için İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordine ve çalışmalar
yapılmıştır.

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

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

hizmetlerinin yerine getirilmesi.
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.

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

o vatandaşların talep ve şikayetlerine ilişkin periyodik olarak
işlemler yapmak.

rüırün vg sosyer işırn ıuününıüĞü
FALİYET RAPORU

. Eski Bakanım:ız Kürşat Tüzemen'i belediyemizde ağırladık.
o "kınık sosyal Medyada yarışıyor" online yarışmalar düzenledik.

"Liseli öğrenciler gözünden Kınık" online fotoğraf yarışması
düzenledik.
S.Hasat Festivali ve 13 Eylül Kınık'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş
Etkinleri gerçekleştirildi.
Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile kurulan Kınık
korosu ].8 Mart Çanakkale Zaferi konserini gerçekleştirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığının Kınık ilçe müdürlüğümüz ile
Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbı ve Aromatik bitkiler
yetiştiriciliği projesi kapsamında kimyon ve anason ekimi
gerçekleştirildi.
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. Belediyemiz ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği ile "Değerli
Zamanlar" adı altında Kınık'lı gençler ile sanat ve spor faaliyetleri
devam etti.

o 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.

o Belediyemiz ve kınık kaymakamlığı işbirliği ile kurulan Aşevi ile
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza12 ay boyunca 3 çeşit sıcakyemek
ve ekmek dağıtımı yapıldı.

o kınık Belediye spor kulübüne desteklerimiz devam etmiştir.
o pandemi süresince Belediyemizce vatandaşlarımıza dağıtılmak

üzere kolonya, maske, temizlik kiti ve siperlik malzemelerinin
dağıtımı yapıldı.

. pandemi süresince covid-19 hastalarına kapıdanziyaretler yapılıp
Hijyen kiti ve Erzak paketi verildi.

o pandemi süresince ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak paketi ve
hijyen kiti dağıtımı yapıldı.

o pandemi süresince evlerinde kalan vatandaşlarımız için online
ortamda "Kınık Sosyal Medyada Yarışıyor." yarışmaları
düzenlendi.

o Öğrencilerimize deneme testi ve envanter desteği sağlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinleri
Kapsamında online resim yarışması düzenledik.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinleri
Kapsamında Pandemi Kuralları kapsamında Canlı müzik ile İlçe
konvoy gerçekleştirildi.
Ramazan etkinliklerimiz (Hacivat Karagöz. Meddah
vb) online olarak yapıldı.
L9 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamaları online konser olarak gerçekleştirildi.
15 Temmuz Kurtuluş Destanı etkinlikleri kapsamında Pandemi
kuralları çerçevesinde Fırat Tanır konseri düzenlendi.

Kınık Kaymakamlığı ve AFAD ile koordineli olarak deprem acil
durum eğitimleri verildi.
Engelli Ailelere Devlet Hastanesi ile koordineli olarak rapor
almaları sağlandı. Şartları sağlayan engelli vatandaşlarımızın ilaç,
bez, tekerlekli sandalye vb. ihtiyaçları karşılandı.
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o Belediyemize ait Ağız ve Diş sağlığı ekiplerimiz ve Toplum sağlığı
ekipleri ile koordineli olarak vatandaşlarımıza sağlık
taramalarında bulunuldu.

o Türk kızılay'ı ve Belediyemiz İş birliği ile düzenlenen kan Bağışı
Programlarına destek olundu.

o Tarım ve Orman Bakanlığı Tıbbi Aromatik Bitkiler AR-GE merkezi
ziyaret edildi.

. Türkiye Belediyeler Birliği proje değerlendirme toplantısına
katılım sağlandı.

o Hasta ve Hasta yakınlarının İzmir Eğitim hastanelerine nakilleri
sağlandı

o Evde sağlık Hizmetleri kapsamında kınık Devlet Hastanesi ile
koordineli olarak hastalarımızın sevkleri yapıldı.

o Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine Ramazan Erzak kolisi
dağıtımı yapıldı.

o 23 Nisatr, 19 Mayıs 30 Ağustos,29 Ekim programları kapsamında
Atatürk Anıtına Çelenk ve Sanal ortamda programlar yapıldı.

o Belediyemiz poyracık ve kınık kreşlerimizde L20 öğrencilerimiz
eğitim almaya devam etmektedir.

o kınık Belediyesi sağlıklı yaşam ve Eğitim Merkezimiz açıldı
o kınık kültür Bilim ve Üniversite Tanıtım günleri kapsamında

öğrencilerimize Ank ara gezisi düzenlendi
o 30 Ağustos zafer Bayramı kapsamında pandemi kuralları dikkate

alınarak Kurtuluş Destanı Tiyatrosu düzenlendi.

o Belediy emiz, İş«un ve kınık 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 e ri gerçekl e şti ril erek h e d iyel eri veril di.

o Belediyemiz ve kınık kaymakamlık protokolü ile öğrenciler ile
buluşma etkinlikleri yapıldı.

o Mahalle buluşmaları kapsamında kadınlar ile buluşma etkinlikleri
düzenlendi.

o kınık kaymakamlığı ve daire amirleri ile mahalle buluşmaları
gerçekleştirildi.



iıvıen vn şEHincirix rtıününrüĞü
paıiyrr nRponu

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 202I yıl.ı süresince
yapılan faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

o

o

o

2.Etap TOKİ Çalışmaları kapsamında Maliye Hazineye ait Poyracık
Mahallesi 63 5B7 ,00 m2 lik alanın Mülkiyeti TOKİ ye kazandırılmış
olup, İmar Planına Esas Kurum Görüşleri tamamlanarak TOKİ
başkanlığı İmar ve planlama dairesi başkanlığına iletilmiştir.
TDİOSB kuruluş protokolü gereği İzmir Valiliği Başkanlığı'na
"kurucu-paydaş" başvurusu tamamlanarak Tüzel Kişilik
kazanılmıştır.
Kurucu paydaşı olduğumuz TDİOSB'nin Zemin Etüt, Hali Hazır ve
İmar planı Çalışmaları Yürütülmektedir.
TDİOSB için ilgili firmalar ve bürokratlar ile toplantılar düzenleyip
proje başvuruları toplanarak projenin bilgilendirilmesi
toplantıları devam etmektedir.
Poyracık Mahallesi 109 Ada 13 parsel "Belediye Hizmet Alanı" ve
Osmaniye Mahallesi 2B0 Ada I parsel "kapalı spor tesis alanı"
alanlarına ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve
I/L000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği tamamlanmıştır.
Türkcedit Mahallesi L7I ada ve 296 ada arasında kalan tescilsiz
alanda trafo alanına ilişkin I/L000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği tamamlanmıştır.
Poyracık Mahallesi Değirmen bayırı mevki I/1000 uygulama imar
planı rekreasyon alanı, parh yol ve otopark alanı imar planı
değişikliği tamamlanmıştır.
Poyracık mahallesi 4BOB parsel ve yakın çevresi mevcut I/L000
uygulama imar planında hatalı olan imar hattı ile mülkiyet
hattının uyumsuzluğunun giderilmesi ile ilgili L/I000 uygulama
imar planı değişikliği tamamlanmıştır.
Anıtlar Kurulu kararı ile kentsel sit alanı ilan edilen yaklaşık 11
hektarlık alanın L/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve
1/L0O0 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına Esas kurum
görüşleri tamamlanmıştır. İmar planı yapımı için yüklenici firma
ile sözleşme imzalanmış olup imar planı yapım aşaması devam
etmektedir.
Koruma Planı çalışmaları ile birlikte İzmir Valiliği ve Kınık
Belediyesi iş birliği içerisinde yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma
Projesi" çalışmalarına devam edilmektedir.
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Meclisimizce gündem konusu olan; ilçemize yeni kazandırılması
planlanan cem evi için arsa arazi ve yer seçimi için çalışmalar
başlatılmış olup, söz konusu araziler için komisyon raporu
hazırlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.
AFAD tarafindan koordinasyonu sağlanan Afet toplanma alanları
ile ilgili ilçemizde toplam 37 adet mahalle de 57 adet Acil
Toplanma Alanı (ATA) belirlenmiştir. Afiş Çalışmaları Kapsamında
resmi kurumların tümüne afişler teslim edilerek asılması
sağlanmıştır.
Günümüz teknolojilerine entegrasyon sağlanması amacı ilçemiz
sınırlarında coğrafi bilgi sistemleri çalışmaları başlatılmış ve
sürdürülmektedir.I e-imar, Haritalama Sistemleri ve sayısal
akıllandırma işlemleri)
İlçemiz Merkez ve Poyracık D240 kara yolu Üzerindeki Şehir
girişlerindeki Kavşak sinyalizasyonları Belediy emiz ve Ulaştırma
ve Alt yapı Bakanlığı işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.
İzmir Büyükşehir Belediyesinde 30 ilçe belediyesinden İmar
Müdürlüklerinin katılımı ile imar uygulamalarında ortaklaşma
amacı ile çeşitli toplantılara belediyemiz adına katılım sağlanarak
alınan kararlar doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır.
202I yılı içerisinde 32 Adet (Bedelsiz Yola Terh İfraz, Tevhit
irtifak hakkı vb) işlem dosyası ile ilgili, 3L94 sayılı imar kanunu
kapsamında incelenmiş, encümen kararı alınarak Kadastro
Müdürlüğüne Gönderilmiştir.
202L yılı içerisinde resmi kurum ve vatandaşlarımızdan gelen
imar durumu belgesi talepleri incelenerek toplam L9 adet İmar
Durumu Belgesi düzenlenmiştir. İmar durumu ile birlikte inşaata
esas düzenlediğimiz L3 adet Yol Kot Tespit tutan ağı hazırlanarak
verilmiştir.
2021 Yılı İçerisinde ilçemiz genelinde, Belediyemizce 35 adet Yapı
Ruhsatı Belgesi, 35 adet Yapı Kullanmaİzin Belgesi, ]. adet Yanan
Yıkılan Yapılar Formu düzenlenmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
hakkındaki kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafindan riskli yapı tespiti yapılan L adet bina belediy emiz
denetiminde yıkılmıştır.
2021 yılı içerisinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi alan
binaların 4B07 sayı|ı yapı denetim yasası kapsamında ulusal yapı
denetim sisteminde ve arazi de yapı denetim iş ve işlemleri
belediyemizce kontrol, denetim ve yaz|şmaları yapılmıştır.
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o 202L Yılı içerisinde yapılan başvurular neticesinde 10 adet kat
irtifakı projesi onaylanarak Tapu Müdürlüğüne web üzerinden
tescil edilmek üzere gönderilmiştir.

o 202L yılı içerisinde MekAnsal Alanlar Kayıt Sistemine (Maks)
sürecine ilişkin Nüfus ve Kayıt sistemindeki veriler Maks
sisteminde tanımlanarak işlenmiştir. Sistem üzerinden
Güncelleme çalışmaları devam etmektedir.

o İmar affi kapsamında yapı kayıt belgesi alan yapıların Maks ile
entegrasyonu sağlanarak sisteme entegre edilmeye devam
etmektedir.

. 202L Yılı içerisinde Vatandaşlarım:ız|n talepleri doğrultusunda
270 adet Numarataj Belgesi düzenlenerek verilmiştir.
Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve şikAyetler yazılı ve yerinde

yapılan inceleme ile sonuçlandırılmıştır.

rnıv işıBni uüuünıüĞü
FALIYET RAPORU

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün 2021, yılı süresince yapılan
faaliyet çalışmaları aşağıda belirtilmiştir.

O BelediYemizin katkılarıyla devam eden Öğretmen evi ve Halk eğitim
Merkezi binası tamamlanmış olup ilçemize kazandırılmıştır.

o BelediYemizin katkıları ile devam eden Gençlik Merkezi binası
tamamlanmış olup ilçemize kazandırılmıştır.

o Belediyemizin katkılarıyla İlçemiz muhtelif sokak ve caddelerinde
doğalgaz a|tyapı çalışmaları devam etmiştir.

o İzmir gaz ile yapılan protokol kapsamında muhtelif cadde ve
sokaklarda alt yapısı tamamlanan doğal gaz hatlarının üst kaplama
i mal atl arı b el e diyemi z tar afından yap ı l maktad ı r.

o 2020 yılında Kesin kabulü yapılan Poyracık Mahallesi Değirmen
BaYırı Mevki Aqua Park ve Rekreasyon alanı işinde 2 Etap olarak iller
bankası hibe kredi Kapsamında Aqua park ve su oyun grubu ihalesi
(2021 / LL451) tamamlanarak mal alımı ihale gerçekleştirilmiştir.

o Poyracık Mahallesi değirmen bayırı mevkiinde imar planım ızda
Kazım Karabekir caddesinden başlayan Zafertepe Caddesi yolu iş
makinalarımız ile açılmıştır. Ayrıca Aqua park ve rekreasyon alanı
tesisinin kullanımına yönelik olan otopark Alanı arazi düzenleme
çalışmaları yapılmıştır.
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. İller bankasından hibe Kredi kapsamında Poyracık Aqua Park ve delez
yaşam vadisinde kullanılmak üzere (202I/254425) Mal ve Malzeme
alımı işi tamamlanmıştır.

o Delez Yaşam Vadisi Rekreasyon alanı içerisinde; Teras kafe ve peyzaj
düzenlemeleri kapsamında bitkilendirme, Aydınlatma, Süs havuzu ve
piknik alanı içerisinde yan$n söndürme sistemi faaliyete
geçirilmiştir.

o yayakent Mahallesinde Belediyemizce tamamlanan Çocuk köyü tesisi
içerisinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı ile ortaklaşa
yürütülen trafik eğitim binası ve çok amaçlı salon proje çalışmaları
devam etmektedir.

o Kınık Batı Tra§alı ve Balkanlılar Kültür ve Dayanışa Derneği ile
Belediyemiz ile yapılan Protokol kapsamında İzmir Valiliği İl Sivıl ve
Toplumla İlişl<ller Müdürlüğüne yapılan başvuru ile Çocul< Köyü ve
Rekreasyon alanı içerisine masal kahramanları ve oyun grupları
proj esi yürütülmektedir.

o İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı ve Kınık Belediyesinin
birlikte yürütmekte olduğu Türkcedit Mahallesi L7I ada/ 5 parsel de
bulunan Rum Evinin Restorasyon-Restütisyon(2 02L /809690) ihalesi
yapılarak firma çalışmalara başlamıştır. İnşaat faaliyeti o/o75

seviyesinde devam etmektedir.
o Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile 10 adet açık Halı Saha ve 20 adet

Basketbol potası protokolü yapıldı. İhale çalışmaları devam
etmektedir.

o İzmir Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığına yapılan başvuru
neticesinde ilçemiz muhtelif mahallerinde kullanılmak üzere 25000
m2 Beton Parke 5000m Bordür alınmış olup belediyemiz deposuna
indirilerek yol yapım çalışmaları program dahilinde devam
etmektedir.

. İlçemizde bulunan dere, hendek ve sulama kanallarının yağmur ve
taşkınlarda taşarak tarım arazilerine zarar vermemesi amacı ile DSİ
tarafindan temizlenmesi için talepler DSİ iletilmiştir.

o Belediyemiz tarafından Evren Caddesi üzerinde bulunan Sağlık
ocağında, daha öncesinde lojman olarak inşa edilmiş yapıda etüt
merkezi haline getirilmesi için inşaat faaliyetleri tamamlanmıştır.

o İlçemiz cumhuriyet caddesi üzerinde düzensiz bir şekilde
konumlanan ATM noktaları; eski taksi meydanına belediyemiz
tarafindan çelik konstrüksiyonlu olarak tasarlanan toplu ATM
Noktasına taşınması sağlanmıştır. Eski ATM noktaları I/L000
uygulama imar planına uygun bir şekilde otopark olarak
düzenlenmiştir.
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o AYKOME tarafindan yürütülen Alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek
ve Tüzel kişilere izin ve ruhsat işlemleri yasa gereği ilçe
belediyelerinin sorumluluk sahasında kalan alanlarda; Belediye
Meclisimizce alınan karar doğrultusunda ilçemiz Sorumluluk
alanlarında Müdürlüğümüzce 29 adet kazı izin ruhsatı
düzenlenmiştir.

o İlçemiz Yeni Mahalle Kubbeli cami yanında bulunan müftülüğe ait
alanda ek kuran kursu binası ve çevre düzenleme çalışmaları
yapılmıştır.

o Belediyemiz Hizmet binası bodrum katında belediye arşiv alanı olarak
kullanılmak üzere gerekli tamir tadilat çalışmaları tamamlanmıştır.

. Kınık Belediyesi Spor Kulübü tesislerinde BAL (Bölgesel Amatör
Lig)'e çıkan futbol kulübü için TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) nin
talepleri doğrultusunda Çevre duvarlartntn kapatılması ve bakım
çalışmaları yapılmıştır.

o Köseler Mahallesi çok amaçlı salonunun faaliyete girmesi için bakım
onarım çalışmaları tamamlanmıştır.

. İlçemiz Muhtelif Mahallelerinde bulunan halı sahaların, pandemi
sebebi ile kullanılması ve yeniden açılması ile bakım onarım
Çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca köseler mahallesinde bulunan
halı sahanın yoğun kar ve buz sebebinden dolayı hasar gören
kısımlarının bakım onarım çalışmalarına başlanılmıştır.

. Belediyemiz sınırlarında ikamete eden evleri hasarlı durumda olan
yan$n ve doğal afetlerden hasar görmüş olan yardıma muhtaç
vatandaşlarımıza muhtelif inşaat malzemesi yardımları, alınan
Encümen kararı ile idaremizce yapılmaktadır.

o Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Makine Araç ve aletlerin tamirat ve
bakım çalışmaları düzenli olarak yapılmaktadır.

. İlçemiz merkezinde Yeni Mah. Poyracık ve Yayakent mahallerinde
bulunan ve çiftçilerimizin kullandığı yükleme- boşaltma rampalarının
yıllık periyodik esaslı onarımları tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

o Belediyemiz demir atölyelerinde bekleme durakları, oturma bankları
gibi imalatlar yapılarak ihtiyaç alanlarına montaj ları yapılmıştır.

o Çiftçilerimizin kullandığı Kınık merkez mahallelerinde, Poyracık
mahallesi, Cevizli garaj ve Küçük Bölcek arasındaki bölgelerindeki
tarım arazilerinin tarımsal üretim yollarında stabilize dolgu ile
yolların yıllık periyodik bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

o Karla Mücadele çalışmaları Belediyemiz ekiplerince yapılmıştır.
o Belediyemiz sınırları dAhilinde tüm mahallelerde bulunan umumi WC

onarımları düzenli olarak tamamlanarak hizmete sunulmuştur.
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o İlçemiz muhtelif park ve bahçelerinde budama, çim biçme ve yabani
otla mücadele için ilaçlama ve gerekli çalışmalar yapıldı.

Değerli Meclis üyeleri : Yukarıda özet|e2O2L yılında yapılan iş ve

işlemler hakkında bilgiler verdim.5393 sayılı Belediye Yasasının 56

maddesi gereği 202I Mali yılı Faaliyet raporunun ibra edilmesini
bekliyor say$larımı sunuyorum. 06.04.2022

Dr.Sadık DOĞRUER
Belediye Başkanı
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