
 
                              
 
                      KARAİNCİR NİSAN 2022 FAALİYET RAPORU  
 

1) 12 Nisan 2022 Belediye Başkanı beraberinde Fen İşleri yetkilileri Karaincire gelerek sahile 

açılacak gerek 7.sokağın gerek arıtmanın yanındaki yolların açılma hazırlığı için tespitlerde 

bulunmuşlardır. Görüşmeye Yönetim Kurulu ve Emecik muhtarı katılmıştır. 

2) Arıtmanın karbon kum filtre değişimi yapıldı. 

3) Harita mühendisi asal imar planına göre B adasında ölçüm yapıldı. 

4) Sipariş edilen; Voleybol sahası iki yanının çevrilmesi için sipariş edilen Voleybol ağı ve 

Basket potası ağı ofisimize ulaştı. 

5) Su kuyularının kooperatiften toplu konuta devir işlemi tamamlandı  

6) Yeni kuyuların kullanım ruhsatı alındı. 

7) Arıtmanın güneş enerjisi ile elektrik sağlanması için araştırmalar devam etti. 

8) Kanalizasyon/logar ilaçlaması yapıldı. 

9) Fiberglas kablo döşenmesi için Türk Telekomdan gelen mühendis ve teknisyenler ile 

görüşme yapılmıştır. Fiberglas kablonun Karaincir Tatil Köyüne yerleştirilmesi için kazma 

işleminin işçilerimiz tarafından yapılması sureti ile kablo döşeme ve kutu yerleştirme işinin 

TTKOM tarafından sitemize getirilmesine karar verilmiştir. Bir çatı altında 8 konut 

olduğundan ve 2. Sokağın düzenli olması nedeniyle J ve T adasından bir pilot çalışma olarak 

başlanmasına karar verilmiştir. Kutuların yeri ve projesi hazırlanarak TTKOM Genel 

Müdürlüğüne gönderilmiştir. Projenin onaylanmasını takiben TTKOM ile sözleşme 

yapılması ve sitenin tamamı için çalışmaların Eylül 2022 den itibaren devam ettirilmesi 

planlandı. 

10) Tenis sahasının onarımı için inceleme yapılmış ve onarımın Mayıs ayı içinde yapılması 

planlandı.  

11) Atatürk büstü, çocuk parkı ve yolların genel temizliği yapıldı. 

12) Plastik çöp konteynerleri gereken yerleri konuldu. 

13) Site genelinde elektrik tellerine değen ağaçların budaması yapıldı. 

14) Mutfak çöpleri ve evsel atıklar Datça Belediyemiz tarafından toplandı. 

15) Nisan ayında 5430 ton su sarfiyatı olmuştur. 

16) NİSAN AYI GELİR VE GİDERLER: 
 
GELİRLER: 
Aidatlar                                                       :  195.430.64           TL. 
 
GİDERLER: 

               Aydem (elektrik) fatura ödemeleri     :   26.194.50           TL. 
Sözleşmeli Hizmet alınan firmalara    :    11.147.23           TL. 
Diğer Giderler için                                    :    28.162.84          TL. 
Personel giderleri                                     :   80.262.50           TL. 
Arıtma Giderleri                                        :   91.927.63            TL 
Su Kuyuları Giderleri                               :   73.115.20            TL 

               Toplam                                                         :   310.836.90         TL.   ödeme yapılmıştır. 


