
 
                                    KARAİNCİR MART 2022 FAALİYET RAPORU  

1) Hukuk Danışmanımız Avukat Zehra Aras Altınok’un Ankara’da olması Datça 

mahkemelerinde görülen davalara katılamaması ve iletişim zorluğu olması nedeniyle 

kendilerinin yerine Hukuk Danışmanı olarak Datça – Marmaris bölgesinde çalışan, imar 

konusunda deneyimli Avukat Halil Canda ile sözleşme yapılmıştır. 

2) Telefon kablolarının yeraltına alınması için Türk Telekom yetkilileriyle görüşmeler  

yapılmıştır. Keşif sonucu anlaşma sağlanması halinde kazı işlerinin tarafımızca yapılması 

istenilmektedir. Görüşmeler devam etmektedir.  

3) Datça belediye başkanı Abdullah Güler Uçar yarımadadaki tatil köylerinde devamlı 

kalanların nüfus kütüklerini Datça’ya nakletmeleri halinde belediyemizin devletten aldığı 

bütçenin yükseleceğinden söz etmişti. Bir sivil toplum örgütü olan Karaincir tatil köyü 

yönetimi yerel yönetim ile iş birliğini yararlı gördüğünden 588 kat malikine bu konuda bir 

yazı gönderdi. Yazının bir örneği de bilgi olarak, elden belediye başkanına verildi. Belediye 

başkanı bu davranışımızdan çok memnun oldu ve tatil köyümüzü ziyaret edeceğini söyledi. 

4) Arıtma sisteminde kullanılan elektrik için güneş enerjisi araştırması yapılmaktadır. 

5) Datça kıyılarının Muçev tarafından kiralanması uygulamasının mahkemece reddi 

öğrenilmiştir .Bu karar üzerine hukuk danışmanımızdan aldığımız görüş doğrultusunda 

Muçev ile sözleşme ve kira bedeli ile ilgili görüşmeler yapılacaktır.  

6) İlaçlama konusunda konut maliklerinden gelen sorular üzerine ilaçlama danışmanımızdan 

aldığımız bilgi 588 kat malikine gönderildi.  

7) Mülkiyeti Datça belediyesine ait olan çocuk bahçesinin üzerindeki yeşil alan  bakım ve 

onarımı yapılmaktadır. Çalışmalar en kısa zamanda tamamlanmaktadır.  

8) Girişimlerimiz sonucunda Karaincir Mevkii ana yol girişine Karayolları Genel 

Müdürlüğünce sinyalizasyon sistemi kurulmuştur  

9) B adası bozulan yolların tamiratları yapılmıştır. 

10) B Adası Seyir Tepesine 2 adet kamera takılmıştır. 

11) Rögarlara haşereler için   ilaçlama yapılmıştır. 

12) Mutfak çöpleri ve evsel atıklar haftada üç gün Datça Belediyesi tarafından, haftada gerekli 

olduğunda ise sitemiz elemanları tarafından toplanmıştır. 

13) Mart ayında 1860   ton su sarfiyatı olmuştur. 

14) MART AYI GELİR VE GİDERLER: 
 
GELİRLER: 
Aidatlar                                                       :  148.527.18        TL. 
 
GİDERLER: 

               Aydem (elektrik) fatura ödemeleri     : 17.329.01          TL. 
Sözleşmeli Hizmet alınan firmalara    : 8.779.37             TL. 
Diğer Giderler için                                    : 20.431.03           TL. 
Personel giderleri                                     : 74.762.50           TL. 

              Toplam                                                          : 121.301.91        TL.   ödeme yapılmıştır. 


