ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI
FAALİYET RAPORU
Belediye Meclisi ’nin 07 Nisan 2022 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2021 YILI
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DEĞERLİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ:

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu göreve başladığımız
günden bu yana 3 yıl süre ile Belediyemiz olarak yaptığımız faaliyetler ile İlçemizin ekonomik ve
kültürel yönden kalkınarak hak ettiği değeri kazanması ile vatandaşlarımızın daha kaliteli ve sağlıklı bir
yaşam sağlamak amacıyla canla başla çalıştık.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine göre Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan
Yıllık Faaliyet Raporu her yıl Meclisin Nisan ayı toplantısında görüşülmesine karar verilmiş olup,
01.01.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar olan Belediyemizin bir yıllık faaliyet raporu hakkında
sizlere bilgiler vermeye çalışacağım.
Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerin genel bir özetini sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak adına bu
Faaliyet Raporunda listelemekle birlikte, yine sizlerin güveni ve desteği ile yaptıklarımız
yapacaklarımızın teminatıdır diyerek ilçe halkımızın yaşam kalitesini artırmak adına elimizden gelenin
en iyisini ortaya koyduk.
Belediyemizin 2021 Yılına ait bu faaliyet raporunun ortaya çıkmasında desteğini esirgemeyen siz
değerli Meclis Üyelerimize ve Belediye Birim Amirleri ile personellerimize yaptıkları çalışmalardan ve
katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

AtilaZORLÜ)
Erm&rıekHei^d^^Başkanı
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I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon
Kanunlarla tanımlanan belediye hizmetlerini; katılımcı, saydam, hesap verilebilir ve güler yüzlü
hizmet anlayışı çerçevesinde, teknolojik imkânlardan da faydalanılarak süratli ve dürüst bir şekilde
yürütmek suretiyle ilçemiz için en iyi ve kaliteli hizmeti sunmak, altyapı ve imar sorunları ile 5393
Sayılı Belediye Kanunu’nun verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde halkımıza gerekli hizmeti sunmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları,
yine aynı Kanunun 15. Maddesinde belirtilen yetki ve imtiyazları kullanmak suretiyle gerekli idare ve
hizmeti sağlamaktadır.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Belediye Hizmet Binası Ermenek İlçe Merkezinde Taşbaşı Mahallesinde bulunmaktadır. Lütfı
ELVAN Kent Meydanı yanma inşa edilmiştir. Altı otopark, zemin kat arşiv ve Nikah Salonu ile üzerine
3 kat olarak inşa edilmiştir.
1. katında Belediye Zabıta Amirliği, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü, Destek
Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği, Tahsilat, Evlendirme Bürosu,
Özlük İşleri, Hizmet Masası, Santral,
2. kat Yazı İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü,
3. katta ise Başkanlık Makamı, Meclis ve Encümen Toplantı Odası, Başkan Yardımcısı Odası,
Sekreter Odası bulunmaktadır.
2- Örgüt Yapısı
Belediye Başkanı

Başkan Yardımcısı

İmar ve
Şehircilik
Müdürlüğü

Yazı İşleri
Müdürlüğü

Mali
Hizmetler
Müdürlüğü

Temizlik
İşleri
Müdürlüğü

Fen İşleri
Müdürlüğü

Su ve
Kanalizasyon
Müdürlüğü

Destek
Hizmetleri
Müdürlüğü

Zabıta
Amirliği

Muhtarlıklar
Müdürlüğü

İtfaiye
Amirliği

- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde 26 adet bilgisayar ve bu bilgisayarlara bağlı lazer yazıcılar mevcut olup, ayrıca 2
adet renkli yazıcı ile belediyemizin tüm bilgisayarlarında internet bağlantısı mevcut olup, güncel
mevzuat ve uygulamalar takip edilmektedir.
Ayrıca belediyemizde Personel İşlemleri, Encümen ve Meclis Kararları, Zabıta işlemleri ile
Muhasebe işlemleri Yerel Yazılım Yönetimi Programı ve İçişleri Bakanlığı tarafından kullanıma
sunulan EBYS sistemi ile takip edilmektedir.
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Belediyemizde e-Belediye uygulamasına ve tahsilat işlemlerinde post cihazı kullanımına geçilmiş
olup, vatandaşlarımızın belediyemize olan borçlarını ödemelerinde ve Belediyemiz hizmetlerine erişim
imkânlarında kolaylık sağlanmaktadır.

4- İnsan Kaynakları

Belediyemizde Norm Kadro Standartlarına göre 93 adet memur kadrosu mevcut olup, 17 adedi
dolu, 76 adedi boş durumda ve Norm kadroda mevcut olan Avukat kadrosuna göre ise 1 adet Avukat
Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
Yine Norm Kadroya göre 1 Adet Çevre Mühendisi, 1 Adet Makine Mühendisi, 1 adet İnşaat
Mühendisi, 1 Adet Ekonomist kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi yapılarak çalıştırılmıştır.
47 adet daimî işçi kadrosu mevcut olup, bunun 4 adedi dolu ve 43 adedi boş durumdadır.
5- Sunulan Hizmetler
Ermenek Belediyesi olarak Kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde Belediyemiz hizmetleri 5393
Sayılı Belediye Kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde halkımızın hizmetine sunulmaktadır.
6- Yönetim ve Iç Kontrol Sistemi

Yasalar ile belediyemize verilen imkânların etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını
sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızdan ve diğer kuramlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını,
kaydedilmesini, işlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin
yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasını sağlamak için Yönetim Bilgi Sisteminin
alt yapısı hazırlanmaktadır.
Bilgisayar otomasyon sistemimiz hükümetimizin idari, mali, hukuki konularda e-devlet, bilişim ve
yönetişim ile ilgili yayınladığı mevzuata uygun olarak sürekli güncellenmekte ve geliştirilmektedir.
İÇ KONTROL

5393 sayılı Belediye Kanunun 25. maddesine göre her yıl ocak ayında Belediye Meclisi tarafından
seçimle belirlenen meclis üyelerinden oluşan Denetim Komisyonu tarafından denetim yapılmaktadır.
Denetim Komisyonu bir önceki yılın gelir ve gider hesaplarını ve işlemlerini denetlemekte ve
denetim raporunu meclis başkanma sunmaktadır.
Belediyemizde iç kontrol faaliyetleri aşağıda belirtilen konular üzerinde yürütülmektedir.
• Belediyemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe
kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir
olarak üretilmesini sağlamak üzere faaliyetler gözden geçirilmektedir.
•
İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktır.
•
Kurulacak olan iç Kontrol Sistemi ile Belediyemizin;
1) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
2) Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
3) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
4) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
5) Varlıkların; kötüye kullanılmaması, israfının önlenmesi ve kayıplara karşı korunmasını sağlamaktır.
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

Kamu Kurumlan topluma hizmet amacıyla kurulan ve toplum kaynaklarını kullanan idarelerdir.
Bu idarelerin karar ve uygulamalarda toplumun talep ve şikâyetlerini dikkate almaları gereklidir.
Belediye kanununun 13. maddesine göre de “Hemşerilerin Belediye Yönetimine Katılmaya” hakları
bulunmaktadır.
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Günümüzün gelişmiş ülkelerinde de “iyi yönetişim” ilkeleri doğrultusunda halkın yönetime
katılımı öngörülmektedir. Ermenek Belediyesinin önümüzdeki dönemde de katılımcı yönetim
uygulamalarını geliştirme çalışmaları sağlıklı, etkin ve verimli bir yönetim için gereklidir.
Bu doğrultuda sivil toplum örgütlerinin karar ve uygulamalara etkin katılımının sağlanmasına
yönelik çalışmaların yapılması elzemdir.

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

Varlık sebebimiz olan misyonumuzu gerçekleştirmek ve geleceğe hazırlanmak olan vizyonumuza
ulaşmak için belirlediğimiz ilkelerimiz aşağıda sunulmuştur;
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına bağlı kalmak,
• Yönetimde adil, şeffaf ve katılımcı olmak,
• Belediye çalışmalarının halk tarafından benimsenmesine önem vermek,
• Vatandaşlara karşı sorumlu, eşit ve adil davranmak,
• Halkın etik ve sosyal değerlerine saygılı olmak,
• Diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli, kendi içinde eşgüdümlü olmak,
• Gelişime açık, sorumluluğunun bilincinde, liyakatli ve özverili personellerle çalışmak,
• îş ahlakı ve çalışma ilkelerine uymak,
• Teknolojiyi en üst seviyede kullanarak hizmet standartlarını yükseltmek,
• Hukukun üstünlüğüne, evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
• Kaynakları etkin kullanarak hizmetleri sürekli ve kalıcı kılmak,
• Çalışmaları ihtiyaçlara uygun, planlı ve programlı yapmak,
• Kurum çalışanlarının eğitim ve motivasyonunu sürekli arttırmak,
• İnsan sevgisine ve insani ihtiyaçlara göre sosyal belediyecilik,
• Uygulama ve hizmetlerde toplam kalite, hızlılık ve yaygınlık,
• Yapılan bütün çalışmalarda fayda-maliyet-tasarruf anlayışına uygunluk,
• Hizmetlerde geçici çözümler ve anhk kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmektir.
C- Diğer Hususlar

IH- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler

Belediye meclisimizde görüşülerek kabul edilen 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemiz
16.000.000,00 TL olup, 2021 yıh bütçesinin yetersiz olması sebebi ile 3.500.000,00 TL ek bütçe
yapılarak toplam bütçe 19.500.000,00 TL olmuştur. Yılsonu itibariyle gelir tahakkukumuz ise
19.065.292,72 TL olup, gerçekleşme oranı % 97,77’dir, Yılsonu itibariyle gider tahakkukumuz ise
19.214.816,37 TL olup, gerçekleşme oranı % 98.54 ’dir.
B- Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar,

•
•
•
•
•
•
•

Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar (İller Bankası payı),
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınan emlak vergileri
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda sayılan gelir kalemleri,
Mülkiyeti belediyemize ait gayrimenkullerin kira ve satış gelirleri,
Belediye Meclisi veya Encümeni tarafından miktar' belirlenen hizmet gelirleri,
Muhtelif kamu kuramlarınca gönderilen paylar
Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluşmaktadır.

4

BELEDİYEMİZ BİRİMLERİN FAALİYET BİLGİLERİ

BELEDİYE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Belediye Meclisi 01.01.2021 tarihinden itibaren 31.12.2021 tarihine kadar 2 adet Olağanüstü
ve 11 adet Olağan olmak üzere toplam 13 adet toplantı yapmış ve bu yapılan toplantılarda 81 adet karar
almıştır.
2) Belediye Encümeni yine aynı dönem içerisinde 48 adet toplantı yapmış ve bu yapılan
toplantılarda 156 adet karar almıştır.
3)
Belediyemiz CÎMER aracılığıyla gelen şikayetlerin cevaplanması ve kapatılması yapılmıştır.
4) Aynı dönem içerisinde Belediyemize muhtelif zamanlarda müracaat eden 95 çiftin Nikâh
Akitleri yapılmış olup, 1 çiftimize ise evlenme izin belgesi verilmiştir.
5) Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi ile vatandaşların talep ve
şikâyetlerinin daha hızlı sonuçlandırılması için Belediyemizce kurulan 444 7331 hizmet numaralı Beyaz
Masa sistemi 2017 yılında vatandaşlarımızca aktif olarak kullanılmış ve Belediyemize Gelen ve Giden
yazılar ile dilekçelerin kayıt işlemleri yapılarak ilgili bürolara gönderilmekte ve takibi yapılmaktadır.
6) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 27.04.2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmeliğe göre Belediyemize yapılan başvurular yasal süreleri içerisinde cevaplanmaktadır.
7) Ermenek Kaymakamlığının 14.05.2010 tarih ve 627 sayılı yazılarına göre Balkusan Köyünde
yapılacak olan Türk Dil Bayramı ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma Töreni kutlamaları 2011 yıh
dâhil olmak üzere kutlama hazırlıklarının ve organizesinin Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından
yapılmasına karar verildiğinden, söz konusu kutlama etkinlikleri her yıl düzenli olarak yapılmakta iken
2020ve 2021 yıllarında Pandemi Salgınından dolayı sadece türbe ziyareti yapılmıştır.
8) Türkiye İş Kurumu Ermenek Hizmet Noktasının faaliyetleri Belediyemizce yapılmakta olup,
Ermenek- Kazancı- Güneyyurt Bölgesinde bulunan halkımızın Karaman Îş-Kur İl Müdürlüğü ile
irtibatları sağlanmakta ve kayıtları yapılmaktadır.
9) Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Etkinlikleri kapsamında sportif ve kültürel çeşitli
yarışma ve etkinlikler ile yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve ilçemizin kültürünün gelecek nesillere
aktarılması etkinlikleri 2021 yıh içerisinde Covid-19 Pandemi tedbirleri kapsamında yapılmıştır.
10) Birimimize Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Hayır Çarşısında 2021 yılı
içerisinde Eylül ayına kadar Covid-19 Pandemi nedeniyle yardım yapılamamıştır, Eylül ayından itibaren
yine Covid- 19 Pandemi Tedbirleri kapsamında faaliyet göstermeye başlamış olup 10 kişiye yardım
yapılmıştır.
11) Belediyemize ait www.ermenek.bel.tr web sitemiz ile sosyal medya hesaplarımızdan
Belediyemizle ilgili tüm faaliyet ve bilgiler yayınlanmakta olup, sürekli güncellenmektedir.
12) Belediyemizce kurulan Çocuk Meclisine 2021 yılı içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle
başvuru yapılmamıştır.
13) Belediyemizce kurulan Gençlik Meclisine 2021 yıh içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle
başvuru yapılmamıştır.
14) Belediyemizce kurulan Kadın Meclisinin 2021 yılı toplam 45 üyesi bulunmakta iken, 2021
yıh içerisinde Ekim ayma kadar Covid-19 Pandemi nedeniyle olağan genel kurul toplantısı
yapılamamıştır. Ekim ayından sonra Covid-19 Pandemi Tedbirleri kapsamında, yeni yönetimi seçilerek
Kadın Meclisi faaliyet göstermeye başlamıştır.
15) Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
yapılamadığından dolayı çocukların evlerinde güzel vakit geçirebilmesi için puzzle ve balon dağıtıldı.
10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında “Ermenek Atasının İzinde” konulu resim sergisi
yapılmıştır. Sergiye katılan çocuklar için havanın müsait olduğu zamanda tekne gezisi yapılacaktır.
Öğretmenler Günü etkinlikleri için tekne gezisi ve kahvaltı programı hava şartlarından dolayı
yapılamadığından, havanın müsait olduğu zamanda yapılmak üzere programa alınmıştır.
16) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Kadına Yönelik
Şiddete Hayır" konulu resim sergisi yapılmıştır.
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17) Pandemi sürecinde fakir ve yardıma muhtaç aileler için hayırseverlerimizin de desteği

ile kömür, gıda, temizlik ve maske yardımı yapılmıştır.
ÖZLÜK İSLERİ
1) Belediyemizde Norm Kadro Standartlarına göre 93 adet memur kadrosu verilmiştir. 93 adet

memur kadrosunun 17 adet’ i dolu 76 adet’ boş durumdadır.
2) Belediyemiz Norm kadrosuna göre 1 adet Avukat Kısmi zamanlı sözleşmeli olarak, ayrıca 1
adet Çevre Mühendisi, 1 adet Makine Mühendisi, 1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet Ekonomist 2021
yılında Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmıştır.
3) Belediyemizde norm kadro standartlarına göre 47 adet işçi kadrosu mevcuttur. 47 adet işçi
kadrosunu 4 adedi dolu 43 adet’ i ise boş durumdadır.
4) Belediyemizde 2021 yılında hizmet süresi ve emeklilik yaşını tamamlayan 1 adet kadrolu
memur gerekli yazışmaları tamamlanarak emekliye ayrılmıştır. (Salih ERKMEN’ in 18.03.2021
tarihinde emekliye sevk edilmiş olup, emeklilik işlemlerinin yapılması için gerekli iş ve işlemler
yapılmıştır.)
5) Belediyemizde Norm Kadro Standartlarına göre; 07.10.2021 tarih ve 2292 sayılı Başkanlık
Oluru ve Personel Hareket Onayı gereğince 18.10.2021 yürürlük tarihi ile naklen ataması yapılan Ali
KAPLAN’ m Başkan Yardımcısı Kadrosunda işe başlaması ve görevlendirilme yazılarının yazılması.
6)
Emekli olan personellerle ilgili yazışmalar yapıldı. (Ali SÜRÜCÜ, Hilmi KARAÇÎL)
7)
Emekli olan ve çalışan personellerin özlük dosyaları tek tek incelendi.
8) Belediyemizde çalışan Memur, îşçi ve Sözleşmeli Personellerin maaşları, SSK ve Emekli
Sandığı işlemleri ile HÎTAP bilgi girişleri birimimizce yapılmaktadır.
9) Belediyemizde 696 KHK kapsamında ve 375 sayılı Doğrudan Hizmet Ahmı Kapsamında
çalışan işçilerin maaş takibi ve izin işlemleri birimimizce hazırlanmakta iken 31.12.2021 tarihi itibari ile
Ermenek Turkuaz Turizm Ltd. Şti. ’ ye devredilmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) GELİRLER: 01 Ocak 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihi dâhil olmak üzere Belediye
Gelirleri Kanununa dayalı olarak 19.013.021,04TL tahakkuk yapılmış devreden gelir tahakkuk ile
birlikte toplam 20.692.181,37TL tutarın net 19.065.292,72TL tahsil edilerek ilgili hesaplara işlenmiştir.
2) GİDERLER: 01 Ocak 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihi dâhil olmak üzere Belediyemizce
îşçi, Memur ve diğer mal hizmet alımları ile her türlü gidere 19.214.816,37TL harcama yapılmış olup,

ilgili gider hesaplarına işlenmiştir.
3) Yıl içerisinde iller bankası payının yüksek gelmesi ve personel giderinin artması sebebi ile
3.500.000,00" ek bütçe yapılmış, 16.000.000,00TL olan bütçe 19.500.000,00TL olmuştur kalan
ödeneklerin imhası uygun olarak yapılmıştır.
4) Belediyemizin 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle Banka Mevcudu 3.365.588,12TL olup, bu
miktar 2022 yılına aktarılmıştır.
5) Yıl içinde KOP tarafından vadeli hesabımızda blokeli olan proje tutarları faizi ile birlikte
toplam 2.960.882,11" projelerin gerçekleşmemesi sebebi ile talepleri doğrultusunda iade edilmiştir.
6) Belediyemiz tahakkuk-tahsilât servisi tarafından her ay düzenli olarak vatandaşlara borç durum
mesajları gönderilmiş, icra dosyası olan kişilerin tahsil işlemleri takip edilmektedir.
7) Kredi Kartı ile tahsillerde 2021 yılında 899.109,62TL, Otomatik ödeme ve İnternet
Bankacılığından ödemelerde toplam 188.275,41TL tahsilât yapılmıştır.
8) Yılsonu itibariyle muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda taşınmaz kayıtlarının
1.060.099,26TL ve taşınır kayıtlarının ise 1.554.370,75TL arttığı gözlemlenmiştir.
9) Kurumumuzun 2021 Yılı içerisinde vergi, KBS ve Sayıştay cezası almasına sebep olacak
gecikme veya hata yapılmamıştır.
10) 2021 Yıh sonu itibari ile bankalarda bulunan vadeli mevduat hesaplarında toplamda
500.098,01TL faiz geliri elde edilmiştir.
11) 2021 Yılı ve öncesi sigorta maliye borçları düzenli ödenmiştir. Yılsonu itibari ile faturalı
borçlardan 1.276.490,20TL emanet hesabında bakiye bulunmaktadır.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2021 yılı içerisinde toplam 31 adet Yapı

Ruhsatı, 13 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 5 adet Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu, 2021 yılı
içerisinde toplam 6 adet tehlikeli yapı tespit edilmiş ve mail-i inhidam kararı, 10 adet Asansör Tescil
Belgesi, 15 adet İmar Çapı, 13 adet Uygulama Zaptı, 39 adet Yapı Denetim Kuruluşu hakkedişi, 3194
sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesine göre 3 adet Yapı Tatil Zaptı, düzenlenmiştir.
2) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek
Programı kapsamında 590.400,85₺ tutarında “Güllük Mahallesi Park Projesi” adlı proje hazırlanmıştır.
3) Belediyemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Programı kapsamında 4.282.956,66₺
tutarında “Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi” adlı proje hazırlanmıştır.
4) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce KOP OKUYOR ve KOPSOGEP Mali Destek
Programı kapsamında 348.400,00₺ tutarında “Halı ve Kilim Dokuma Eğitimi Projesi” adlı proje
hazırlanmıştır.
5) İlçemiz, Değirmenlik Mahallesinde 169 ada da bulunan sit alanına Koruma Amaçlı İmar Planı
yapılmıştır.
6) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait
Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında Karaman İl Özel İdaresine 334.333,33₺ tutarında Karaman
İli, Ermenek İlçesi, Değirmenlik Mahallesinde Kentsel Sit Alanı İçerisinde Bulunan ve Koruma Amaçlı
İmar Planı İçerisinde Bulunan Alanda (169 ada) “Sokakların Cephe İyileştirme Projesi” adlı proje
hazırlanmıştır.
7) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Kültür ve Turizm Bakanlığına 352.000,00₺
tutarında “Ermenek 25. Uluslararası Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Etkinlikleri” projesi hazırlanmıştır.
8) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 4123 sayılı Tabii Afet Nedeni ile Meydana
Gelen ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 731.712,16₺ tutarında nakdi yardım talebinde bulunulmuştur.
9) İlçemiz, Meydan Mahallesi, 435 ada ve çevresinde 22.323,27 m2 alanda 3194 sayılı İmar
Kanunu’nun 18. Maddesine göre uygulama yapılmıştır.
10) Güllük Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan dere kenarına park projesi
hazırlanmıştır.
11)
Ermenek Asliye Hukuk Mahkemesinin 1997/5 Esas ve 2016/185 kararı ile Seyran Mahallesi;
- 127 ada 1 parsel (Tarla) 36375.76 m2 olup, Belediye ait hisse miktarı79/l00=28736.85 m2
- 825 ada 2 parsel (Petrol İstasyonu ve İki adet kargir bina ve arsa) 3053.00m2 olup, Belediye hisse
miktarı=601/3053=601.00 m2,
- 825 ada 1 parsel (arsa) 800 m2 olup, Belediye hisse miktarı=l/l tam hisse,
- 824 ada 1 parsel (Arsa) 6792.00 m2 olup, Belediye hisse miktarı 229/640=2430.26 m2- 685 ada 1 parsel (Arsa) 1025.00 m2 olup, Belediye hisse miktarı 169/2400=72.22 m2'dir.
Şekliyle Belediyemiz mülkiyetine kazandırılan yerlerden 127 ada 1 parsel ve 824 ada 1 parselin
kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.
12) 127 ada 1 parsel için Karayolları tarafından başlatılan ve henüz tamamlanmayan
kamulaştırma davasına dahil olunmuş ve hissemiz oranında yaklaşık 625.000,00₺ gelir elde edilmesi
planlanmaktadır.
13) İlçemiz Değirmenlik Mahallesi 168 ada 4 parselin kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.
(Katlı otopark ve pazaryeri yapılması planlanan alan)
14) İlçemiz Meydan Mahallesi Kirseönü Mevkii 460 ada 211 parselde mezarlık alanına ulaşımı
sağlayacak imar yolunun kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.
15) Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 57 sayılı kararıyla revizyon + ilave imar planı kararı
alınmış olup, gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
16) Karaman İli, Ermenek İlçesi, KOP Bölgesi İlleri Örnek İmar Uygulaması Projesi kapsamında
yapılan 18. Madde uygulamasının Konya 1. İdare Mahkemesinin 2018/172 Esas ve 2020/34 Sayılı
kararıyla iptal edilmesi sonucu geri dönüş dosyası hazırlamıştır.
17) Mekânsal Adres Kayıt Sistemine göre İlçemizde bulunan sokak ve yapıların levhalama
çalışmaları tamamlanmıştır.
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2021 YILINDA YAPILAN ÎMAR PLANI TADİLATI
18) Belediye Meclisinin 07/01/2021 Tarih ve 8 sayılı kararı ile mülkiyeti Maliye Hâzinesine ait

olan İlçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 89 nolu parselde hah saha yapılması için “Spor Alanı” olarak
plan tadilatı yapılmıştır.
19) Belediye Meclisinin 04/02/2021 Tarih ve 18 Sayılı kararı ile mülkiyeti İl Özel İdaresine ait
olan İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 975 ada 1 nolu parselde kapalı spor salonu yapılması için plan tadilatı
yapılmıştır.
20) Belediye Meclisinin 07/01/2021 Tarih ve 7 sayılı kararı ile İlçemiz Seyran Mahallesi 108 ada
25 parselde “Akaryakıt + LPG Satış İstasyon Alanı” olarak plan tadilatı yapılmıştır.
21) Belediye Meclisinin 01/04/2021 Tarih ve 37 sayılı kararı ile Meydan Mahallesi 460 ada 35
nolu parselde plan tadilatı yapılmıştır.
22) Belediye Meclisinin 02/09/2021 Tarih ve 62 Sayılı kararı ile Seyran Mahallesi 109 ada 54 ve
66 nolu parsellerde 112 Acil İstasyon Alanı yapılabilmesi için plan tadilatı yapılmıştır.
23) Belediye Meclisinin 02/12/2021 tarih ve 79 sayılı kararı ile İlçemiz Seyran Mahallesi 1/1000
ölçekli O29-c-19-b-2-a, O29-c-14-c-4-c, O29-c-14-c-3-b, O29-c-14-c-3-c ve O29-c-19-b-2-b uygulama
imar planı paftalarına ve 5000 ölçekli O29-c-14-c ve O29-c-19-b nazım imar planı paftalarına isabet
eden 10 metrelik servis yolunun plan değişikliği onaylanmıştır.

2021 YILINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİNLER

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Doğrudan Temin kapsamında 4 adet ahm yapılmış olup
aşağıdaki tabloda yapılan alımlar ve tutarları yazılmıştır.
24)

• 2021 yılı asansör periyodik ayhk bakım yapılması işi 849,60 TL KDV DAHİL fiyata
yaptırılmıştır.
• Mekânsal Adres Kayıt Sistemi tarafından İlçemizde bulunan konutların dış kapı numaraları
değiştiğinden dolayı yeni levhaların montajında kullanılmak üzere yapıştırıcı alınması işi 4.779,00 TL
KDV DÂHİL fiyata yaptırılmıştır.
•
Birimimizde kullanılmak üzere telsiz telefon alımı 944,00TL KDV DÂHİL fiyata yaptırtılmıştır.
• Belediyemiz hizmet binasında bulunan asansörün iç kapı panel değişimi, mekanizma revizyonu
dış kapı ayarlanması ve revizyonu, fotosel değişimi kuyu aydınlatmalarını tamamlanması, kapı kart
değişimi, mekanizma kapı halatlarının değişimi, kapı paten değişimi, kabin aydınlatması ve kapı elektrik
tesisatlarının bakımı ve revizyonu işlerinin yapılması işi 5.310,00TL KDV DÂHÎL fiyata yapılmıştır.
• Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere ozalit çekilmesi işi 4.438,69TL KDV DÂHÎL fiyata
yaptırılmıştır.
• Proje fotokopisi, proje tarama ve renkli fotokopi çekim işil3.599,50 TL KDV DÂHÎL fiyata
yaptırılmıştır.
• 2021 yılı asansör periyodik aylık bakım yapılması işi 424,80 TL KDV DAHİL fiyata
yaptırılmıştır.

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) İlçemiz Akpınar yaylasında yaşanan su probleminin çözülmesi için S.S Ermenek İlçesi
Akpınar Yaylası Sulama Kooperatifi Başkanlığınca alınan demir boruların 3.200,00 metrelik kısmının
kaynakları ve antipasları yapılarak yer üstü döşenmiştir.
2) İlçemiz Taşbaşı Mahallesi Mahalle-Çatak mevkiileri arasında içme suyu hatları basınç ve
zamanla deforme olduğundan sürekli şebeke patlağı olmaktadır. İçme suyu sıkıntısı yaşanmaması için
528 metre 090 anma çaplı PN16 içme suyu hattı döşenmiştir.
3) İlçemiz Meydan Mahallesi Sinektepesi-Gedikağzı mevkiileri arasında yolun çökmesi nedeniyle
kanalizasyon hattı açığa akmaya başlamış olup, 66 metre 0200 anma çaplı SN8 kanalizasyon hattının
yenilenmesi yapılmıştır.
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4) İlçemiz Seyran Mahallesi Adliye civarı ve alt sokakta bulunan binalarda yaz aylarında içme
suyu sıkıntısı yaşanması nedeniyle sorunun çözülmesi adına 372 metre 090 anma çaplı PN16 içme suyu
hattı döşenecek olup 260 metresi 2020 yılında döşenmiş, kalan 112 metre 2021 yılında döşenmiştir.
5) İlçemiz Seyran Mahallesi Müsteşar Yardımcısı Lütfı ELVAN Caddesi üzerinde bulunan eski
karayolları şubesinin bulunduğu yerde parselasyon uygulanmış ve konut alanı olmuştur. Altyapı
çalışmalarına başlanmış olup bu kapsamda 420 metre 0110 anma çaplı PN16 içme suyu hattı
döşenmiştir. İçme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam edilecektir.
6) İlçemiz Başpınar Mahallesi Çilingir Sokakta kanalizasyon hattının beton büz olması nedeniyle
zamanla deforme olmuştur. Çatlaklardan kaynaklı yolda çökme yaşandığından 70 metre 0200 anma
çaplı SN8 kanalizasyon hattının yenilemesi yapılmıştır.
7) Mesire alanında bulunan Amfi Tiyatro pandemi nedeniyle düğünlerde kullanıldığından elektrik
ana hattı ve aydınlatması, Top Mevkiindeki çay ocaklarının bulunduğu bölgenin elektrik ana hattı
panosu ve dağıtım hatları, ve Seyran Mahallesi 124 ada 35 parselde bulunan belediyemize ait binanın
elektrik panosu, iç tesisatı ve gider hatları yapılmıştır.
8) İlçemiz Karalar Mahallesi Çatak-Sütpınarı mevkiileri arasında 780 metre 075 PN16 içme suyu
hattı döşenmiş olup, Sütpınarı, Bezciler-Karalar Mahallesi arasında 3800 metre daha hat imalatımız
devam edecektir.
9) İlçemizde içme suyu kalitesinin '‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te
belirtilen parametrelerde olması sağlanması için ilçeye hizmet eden Kültür Merkezi Depo(200 m31993), Garipler Mevkii Depo(200 mJ-1993), Keçipazar Mahallesi Depo(38 m3-2014), Hastane
Depo(500 m3-2015), Sandıklı Mahallesi Depo(5 m3-2015), Kirse Önü Mevkii Depo(200 m3-2016),
Cezaevi Depo(500 m3-2016), Okullar Bölgesi Depo(500 m3-2017), Karalar Mahallesi Depoların (200
m3-2018) ve depolara su basan maslakların bakım onarım temizlik çalışmaları yapılmış, İçme suyunun
düzenli olarak klorlanması sağlanmıştır. 2021 yıh içerisinde Karaman İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan
içme suyu analizlerinde herhangi uygunsuzluğa rastlanılmamıştır.
10) İlçemize hizmet veren Çatak ve Bezciler Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kuruseki Paket Atıksu
Arıtma Tesisi, Bezciler Atıksu Arıtma Tesisine hizmet eden Hasanpınarı, Yahyakent ve Sanayi
Mevkiilerinde bulunan 4 adet terfi istasyonunun Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği Ek-IV Tablo 1
hükümleri doğrultusunda sorunsuz işletilmesi sağlanmıştır. Bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim
Değişikliği Müdürlüğü’nce 2021 yılı içerisinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır.
11) Şebeke batlarındaki kesim vanaları, yangın vanaları, umumi çeşmeler, ekmeklik bulgurluk
çeşmeleri ve giderleri, kanalizasyon hatlarının rögarlarının bakım onarmaları yapılarak yenilenmesi
gerekenler yenilenmiştir.
12) Yıl içerisinde Müdürlüğü’müze gelen ihbarlar neticesinde 998 Adet büyük-küçük içme suyu,
kanalizasyon arızalanna müdahale edilerek problemler çözülmüştür. Yine vatandaş ve resmi
kuramlardan tarafımıza iletilen kanalizasyon tıkanıklıkları ve Kurum içi içme suyu kanalizasyon ve
elektrik arızalarına müdahale edilmiştir.
13) 2021 yılında 1 Adet Müdür Vekili, 1 Adet Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet Elektrikçi, 1 Adet Şoför,
lAdet Operatör, 6 Adet Su Arıza İşçisi ve 12 Adet İşçi ile hizmet verilmiştir.
FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Başpınar Mahallesinde su arızasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı, Şehir içerisinde

doğalgaz ve su arızasından kaynaklı bozulan yerlerin asfalt ve parke taşı tamiratı, 3. Ana cadde de
doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yola (Eski Halk Eğitimin olduğu yerde)parke tamiratı,
Belediye binasının önündeki kanalizasyon çalışmasından kaynaklı bozulan yerin parke tamiratı,
Değirmenlik Mahallesinde su arızasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı, Askerlik Şubesinin
önündeki doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yolun parke taşı tamiratı, Meydan Mahallesinde ve
Susaklı Mahallesinde toplam üç noktada doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yerlerde parke
tamiratı, 1. Ana Cadde de; Halk bankası karşısında, Lezzet Lokantasının önünde ve saatçi Ali’nin
önünde su arızasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı yapıldı.
2) Mahalle altında Bağarası mevkiinde ara yola traktör ile stabilize malzeme serimi, stadyum
yoluna stabilize malzeme serimi, Meydan Mahallesi Pancarcı, Taşbent, Gedik ve Keşişler mevkiinde
yollara stabilize malzeme serimi,
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Gülpazar Mahallesinde Ulu Caminin üst tarafındaki yaklaşık 200 m2’lik alana Mahalle
halkının; düğün, cenaze ve benzeri işlerinde kullanabilmesi için parke taşı döşenmesi, Katı Atık
Transfer istasyonunda çöp tırının manevra yapacağı alana parke taşı döşenmesi, Meydan Mahallesi
Şehit Pilot Ayfer GÖK sokağa parke taşı döşemesi,
4) Afet Evlerinde bulunan bulgurluk üzerine beton dökülmesi, Başpınar Mahallesinde cumba
deresinin üst kısmında duvar tamiratı yapılarak korkuluk takılması, Meydan Mahallesinde
Köprüyakasına giderken yolun üzerindeki mezarlığa merdiven yapılması ve parke taşı döşenmesi,
Meydan Mahallesi Kirseönü Mevkiinde 4 ayrı noktada mezarlıklara merdiven ve duvar yapılması,
5) îlçe merkezine yoğun kar yağışı olduğu için kar kürüme çalışması yapıldı. Kaldırımlara yağan
kar işçi vasıtasıyla temizlendi.
6) Turkuaz Mesire alanında baraj gölünün su seviyesi düştüğü için yüzer havuzlara inen
merdivene 21 basamak ek basamak yapıldı.
7) 17-18 Ocak 2021 tarihlerinde kar yağışından dolayı kapanan yollar açılarak dona karşı
tuzlama çalışması.
8) Havuzlu bağ arasında yıkılan yol altı duvarı yapılması, Seyran Mahallesinde Hastane Sokakta
(Sağlık Apt. batı tarafında) yıkılan yol altı duvarında tamirat yapılması, Akcamescid Mahallesinde su
arızasından kaynaklı bozulan yola beton dökülmesi, Susaklı Mahallesinde iki sokağa beton dökülmesi,
Meydan Mahallesinde Köprü yakasına giderken yolun üst kısmındaki şarampole eski parke taşları ile
blokaj yapılarak beton dökülmesi, Meydan Mahallesinde havlu içi sokakta bozulan yol kaplamasına
beton dökülerek yenilenmesi,
9)
Başkan Beyin talimatıyla santralin alt tarafında çevre yolunda şarampol suyunu dere yatağına
aktarmak için açık kanal yapılması,
10)
Başkan Beyin talimatıyla Meydan Mahallesinde Taşbent Mevkiinde sulama suyu borusu
yatırılarak yola stabilize serilmesi, Keşilik Mahallesinde muhtelif yerlere stabilize malzeme
serilmesi işi yapıldı.
11)
Daha önce menfez yapmak için barajdan getirilen ray betonlar Çavdı köprüsünün orada bulunan
şahıs parselinden alınarak Koçdayı petrolün arka tarafındaki belediyeye ait stok sahasına çekildi.
12)
İlçemizde bulunan ekmeklikler boyanarak eksiklikleri giderildi.
13)
İlçemize muhtelif yerlerde kullanmak için Çamlıca köyündeki viyadüğün batı tarafında bulunan
eski mermer ocağından Koçdayı Petrolün arka tarafındaki stok sahasına duvar taşı çekildi.
14)
Meydan Mahallesinde havuzlu mevkiinde şarampole eski parke taşları ile blokaj yapılarak
şarampollere beton döküldü.
15)
Meydan Mahallesinde top mevkiindeki yağlama yıkamanın batı tarafına mezarlığın güney
kısmına taş duvar yapılması, Meydan Mahallesinde Kirseönü mevkiinde mezarlık merdiveni
yapıldı. Meydan Mahallesinde Tahtalı ve Cevizli mevkilerinde yol altı - yol üstü taş duvar
imalatı yapıldı.
16)
Seyran Mahallesi Seyrankaya Sokakta; yol altı duvar- yola stabilize malzeme serimi - asfalt ve
korkuluk yapımı gerçekleştirilmesi, Seyran Mahallesinde yeni yapılan afet evlerine inen imar
yolu açılması, Seyran Mahallesi Yahya Kentte sıcak asfalt çalışması, Seyran Mahallesinde;
Muzaffer Tutar Caddesi, Çiğdem Sokak, Üniversite Sokak. Şehit Er Ahmet Demirtaş Sokak ve
Yokuş Sokakta soğuk asfalt çalışması, Meydan Mahallesi Tol Medrese Caddesinde Sıcak asfalt
yapılması, Güllük Mahallesinde Sümbül sokak ve Güllük Sokakta doğalgaz çalışmasından
kaynaklı bozulan yollara sıcak asfalt yaması yapılması, Keşilik Mahallesi ve Karalar
Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yapıldı.
17)
Yayla tarafında (geveler-kovastan - beğ deresi) stabilize yollara greyder ile tesviye yapıldı.
18)
Ana Caddede (Cumhuriyet Caddesinde) doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yola stabilize
malzeme ile dolgu yapılması, Ana Caddede (Cumhuriyet Caddesinde) ve Pazar yerinin batı
tarafından yukarıya çıkan yolda doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yola parke tamiratı
yapıldı.
3)
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19)Hasip Kedeleş ve Hüseyin Öneli’in talebi üzerine daha önceden Hasip Kedeleş ve Hüseyin
Önel’e ait arsadan yol geçirildiği için Makbağı ve Anavurla mevkilerinde yol üstü taş duvar
yapıldı.
20) Değirmenlik Mahallesinde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yola parke tamiratı
yapılması, Seyran Mahallesi - Meydan Mahallesi - Taşbaşı Mahallesi - Sandıklı Mahallesi ve
Güllük Mahallesinde Doğalgazdan kaynaklı bozulan yolların tamiratları yapıldı.
21)Akçamescit Mahallesinde otogarın üzerindeki sokakta su arızasından kaynaklı bozulan yolun
parke tamiratı yapıldı.
22) Başpınar Mahallesi Çilingir sokakta bulunan ekmekliğin kuzey tarafına tuvalet yapıldı.
23) Seyran Mahallesinde Kömür Kentte zemine saha betonu dökmek için saha temizliği yapılması,
Seyran Mahallesinde Kömür Kentte zemine saha betonu döküldü.
24) Meydan Mahallesinde yol boyundaki çadırlara elektrik hattı verilmek için kazılan alanın tamiratı
yapıldı.
25) Meydan Mahallesinde Ayşe Üremiş’e kiralanan alana kanalizasyon hattı döşenmek için kazılan
alanın asfalt tamiratı yapıldı.
26) Seyran Mahallesinde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan alanın tamiratı yapıldı.
27) Doğalgaz servis hattı çalışmasından kaynaklı bozulan; Meydan Mahallesi, Taşbaşı Mahallesi,
Değirmenlik Mahallesi ve Seyran Mahallesinde parke tamiratı yapılması, Seyran Mahallesinde
Petrol Ofisi önünde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı yapıldı.
28) Meydan Mahallesi Feslikan Bağ arasında (Sulubağ) mevcut toprak yola stabilize malzeme serim
işlemi yapıldı.
29) Meydan Mahallesinde Ayşe Üremiş’e kiralanan alanda kira şartnamesi gereği park için istinat
duvarı yapıldı.
30)Turkuaz Mesire alanına Amfi tiyatronun batı tarafına tuvalet yapıldı.
31)TOKİ bölgesine giden Tol Medrese Caddesindeki doğalgaz hattının asfalt yama çalışması
tamamlandı.
32)Turkuaz Mesire Alanında Amfi Tiyatronun etrafına stabilize malzeme serildi.
33)Turkuaz Mesire Alanınsa ek otopark alanları oluşturuldu.
34)25. Taşeli Kültür Sanat ve Sıla Festivali etkinlikleri için; Cumhuriyet Caddesi, Top Mevkii ve
Turkuaz Mesire alanına çadır kuruldu.
35) İlçemizde yaşanan ani yağmur yağışından kaynaklı oluşan selden bozulan stabilize yolların
greyder ile temizliği yapıldı, (sinek tepesi mevkii, Makbağı mevkii, mahalle altı mevkii, pancarcı
mevkii, keşilik karalar arası, afet evleri mevkii)
36) Başpınar Mahallesinde Ulu Camiye giden yolda su ve kanalizasyon çalışmasından dolayı
bozulan yolun parke döşeme işi yapılması, Başpınar Mahallesinde Boyacı Sokakta parke
çalışması yapıldı.
37) Doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yerlerin asfalt yaması ve parke tamiratı yapıldı.
(Sandıklı Mah. Aşağı Güllük, Sunpet batı tarafı, Kent Meydanı batı tarafı)
38) Güllük Mahallesi Ahmet Esin Sokakta su arızasından kaynaklı bozulan yere parke tamiratı
yapılması, Sandıklı Mahallesi Diktaş Sokakta su arızasından kaynaklı bozulan yere parke
tamiratı ve asfalt yaması yapıldı.
39) Meydan Mahallesi Gedik ve Gedikağzı mevkilerinde selden kaynaklı bozulan stabilize yollarda
greyder ile reglaj ve sıkıştırma işlemi yapıldı.
40) Eski Keşilik yolunda Akarca deresi mevkiinde stabilize malzeme serildi.
41)TOKİ bölgesinde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı yapıldı.
42) Değirmenlik Mahallesinde doğalgaz arızasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı yapıldı.
43) Sandıklı Mahallesinde Ayşemsi Bayan kuaförünün önünde Cumhuriyet Caddesinde doğalgaz
çalışmasından kaynaklı bozulan yolun parke tamiratı yapıldı.
44) Cumhuriyet Caddesinde helvacının karşısına ve Tol Medrese Caddesinde Eray Ersan’ın yaptığı
binanın batı tarafına korkuluk yapıldı.
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45) Çimene yol ayrımında bulunan ormana ait sahadan sanayi kavşağına refüj dolgusu için toprak

çekildi.
46)Feslikan Bağ arasına yol betonu dökülmesi, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Altuntaş
Sokağa beton dökülmesi işi yapıldı.
47) Daha önce su hattı döşenen süt pınarı ile çatak mevkii arasındaki yola stabilize malzeme serildi.
48) Değirmenlik Mahallesi Muhtarı Mesut Karpuz’un talebi üzerine Değirmenlik Caminin doğu
tarafındaki yıkılan duvar temizlenerek yerine korkuluk yapıldı.
49)Çınarlısu Mahallesinde Al 01 in karşısında doğal gaz çalışmasından kaynaklı bozulan yere parke
taşı çalışması ve çevre düzenlemesi yapıldı.
50) İhtiyaç halinde kullanılmak üzere Keşilik Mahallesinden Koçdayı petrolün arka tarafındaki stok
sahasına stabilize malzeme çekildi.
51) Eski belediye binasında hafriyat ve çöp temizliği yapıldı.
52) Fen Lisesinden gelen talep üzerine okulda bulunan kömür külü alındı.
53) Susaklı Mahallesi okul sokakta yıkılan yol altı duvarı yapıldı.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Belediye Encümeninin 05.01.2021 tarih ve 2 sayılı kararı ile Ermenek Turkuaz Turizm

İşletmeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı talebi doğrultusunda kullanılmayan işyerlerinin geriye
alınması ve kiraya verilen işyerlerinin 2886 sayılı kanunun 51. Maddesinin “g” bendi hükümlerine göre
3 yıl müddetle kiraya verilmesine karar verilmiştir. Karar doğrultusunda geri iade edilen hamam sauna,
kuru temizleme ve fitness salonu teslim alınmıştır. Ayrıca Belediye Encümeninin 14.01.2021 tarih ve 5
sayılı kararı ile spor ve fitness salonunun 15.02.2021 tarihinden itibaren kiraya verilmesine karar
verilmiştir. Karar doğrultusunda fitness salonu Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. Ve Tic. Ltd.
Şti.’ne teslim edilmiştir. Teslim alman hamam ve saunanın duvarında nemlenme fark edilmiş olup, bina
giderindeki arızanın tamiri yapılarak temizliği yapılmıştır.
2) Belediyemize ait araç ve iş makinalarının birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli
malzemeleri alınarak tamir bakım ve onaranları yaptırılmaya devam etmektedir. Ayrıca belediyemize ait
araçlarda kullanılmak üzere madeni yağ, lastik vb. alımlar yapılmıştır. Belediyemizde bulunan araçlara
ait envanter İl Afet Acil Müdürlüğüne gönderilmiştir.
3) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 484 sayılı yazısı gereğince 70 E
7835 Plakalı Ford marka çöp toplama aracı İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 tonluk itfaiye
aracına dönüşüm işlemi yaptırılarak ödemeye gönderilmiştir.
4) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 289 sayılı yazısı gereğince 70 E
9026 plakalı 2005 model su tankeri olarak kullanılan Man marka kamyonun Fen İşleri Müdürlüğünce
kullanılmak üzere sal kasaya dönüştürme işlemi birimizce yaptırılmıştır.
5) Mesire alanı görevli personellerce, pandemi nedeniyle kapalı olduğu dönemlerde de bakım ve
kontrolü yapılmıştır. İlkbaharda Mesire alanında bulunan yaklaşık 500 adet (zeytin, şeftali, kiraz,
ıhlamur vb.) ağaçların budama, ilaçlama bakımları yapılarak ağaçların dipleri çapalanarak, ağaçların
arası tırmıkla sürdürülmüştür. Ağaçların sulanması için damlama sisteminin eskiyen kısımları
yenilenmiştir. Ağaçlar ve çimler için gübre alınarak bakımları yapılmıştır.
6) Mesire alanının açık olduğu dönemlerde görevli personellerce Covitl9 önlemleri alınarak
(Hes kodu, maske, mesafe vb.) halkın piknik yapmaları sağlanmıştır.
7) Mart ayında mesire alanının içindeki yabani otlar ot biçme makinası ile biçilerek temizlenmiş,
yolların bakımları, çam ağaçlarının böceklenen ağlarının temizliği, mangalların temizliği, çimlerin
biçilmesi, su patlağı olan yerlerin tamiri, restoranın içinin temizliği camları silinerek perde ve örtüleri
dâhil olmak üzere yıkanarak genel bakımları yapılmıştır.
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Belediyemizin Turkuaz Mesire alanında baraj gölünde balık tutmak için ağ alınmıştır. Balık
tutma sezonunda ilkbaharda havanın iyi olduğu zamanlarda bahk tutulup, fileto olarak hazırlanarak,
tabaklanıp, derin dondurucuya konulmuştur.
9) Birimimize kayıtlı Turkuaz Mesire Alanında bulunan teknelerin hava şartlarından korunması
ve yüzer iskelenin halatlarının bakım ve değişimi yapılmıştır. Yüzer Havuza iniş için merdivenin su
seviyesinin düşmesinden dolayı rampaya beton dökülmüş, daha sonra 27 basamak merdiven yapılarak
kenarlarına korkulukları da monte edilmiştir. Ayrıca restoran girişinin kenarında bulunan duvarın tamir
ve onarımları yapılmıştır.
10) 2021 yıh için Belediye işlerinin aksamaması için birimlerden gelen talep yazılarına istinaden
1 adet operatör, 1 adet otomotiv mekanik eri, 4 adet şoför, 22 adet vasıfsız işçi, toplam 28 kişiden oluşan
Doğrudan Hizmet Alım için Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme
imzalanmış olup, alınan 28 kişi 2021 yılında belediye birimlerinde çalışmıştır.
11) Su Kanalizasyon Müd. 12.11. 2021 tarih ve 2833 sayılı yazı oluru ile Destek Hiz. Müd.
tarafından 1 ad. İş makinesi operatörünün alınması hakkında olur alınmış olup, bu doğrultuda Belediye
şirketi Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti. ile 19.11.2021 tarihinde ek sözleşme
imzalanmıştır.
12) Destek Hizmetleri bünyesinde çalışmakta olan personellerin her ay puantajları hazırlanarak
özlük işlerine gönderilmiştir.
13) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.07.2021 tarih ve 1538 sayılı yazısı ile 70 E 3501
plakalı Peugeot Partner marka aracın Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne görevlendirilmesi için yazı
yazılmış olup, 05.07.2021 tarihinde ilgili birime aracın teslimi yapılmıştır.
14) Ermenek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.08.2020 tarih ve 1979 sayılı yazısı
gereğince Kent Müzesi yapılacağından Konukevi binasındaki malzemelerin tutanakla kayıt altına alınıp
Belediyeye ait Seyran Mahallesi soğuk hava deposunun bulunduğu bina ve Belediye İş Merkezi binası
altındaki aşevi olarak kullanılan binaya yerleştirilmiştir. Belediye Encümeninin 03.11.2020 tarih ve 134
sayılı kararı ile İlçemiz Seyran Mahallesi 124 ada 34 parselde bulunan misafirhane olarak kullanılacak 4
adet daire ile Taşbaşı Mahallesi 398 ada 1 parselde bulunan eski belediye binasında gerekli tadilatların
yapılarak stüdyo direye dönüştürülen 16 daire olmak üzere toplam 20 dairenin ihtiyaç olan beyaz eşya
ve mobilya maliyetlerini azaltmak amacıyla belediyemize ait eski konukevinden çıkan beyaz eşya ve
mefruşat ve diğer malzemeler olmak üzere demirbaş malzemelerin kullanılarak ihtiyacın karşılanmasına
karar verilmiştir. Karar doğrultusunda ihtiyaç oldukça depolardaki malzemelerden belirtilen yerlere
teslimi yapılmaktadır.
15) Belediyemize ait Belediye îş Merkezindeki 3,7,9,10 ve 49 nolu bağımsız bölümlerde bulunan
daire ve iş yerlerinin doğal gaz dönüşümü yaptırılmıştır.
16) Belediyemize ait Mesire alanındaki restoran önündeki alanda düğün yapma talep dilekçesine
istinaden korona virüs salgını nedeniyle düğün törenlerinde uygulanacak tedbirlere uyulması kaydıyla
bedeli yatırılarak kiraya verilmiştir.
17) Belediye Encümeninin 27.05.2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile Ermenek Turkuaz Turizm
İşletmeleri San. Tic. ve Ltd. Şti.’nin yazıh talebi doğrultusunda ilçemiz Meydan Mahallesi 490 ada
59,60,61 ve 62 nolu parsellerde bulunan Ermenek Turkuaz Mesire alanında bulunan mesire yeri ve
teknelerin işletilmek üzere 2886 sayılı kanunun 51. Maddesinin “g” bendi hükümlerine göre 31.12.2021
tarihine kadar kiraya verilmesine karar verilmiştir. Karar gereğince Ermenek Turkuaz Turizm
İşletmeleri San. Tic. ve Ltd. Şti. 10.06.2021 tarihinde mesire alanının devir teslimi yapılarak, mesire
alanının genel temizlik bakım ve alanda bulunan malzemelerin kontrolünden sorumlu olarak Destek
Hizmetleri Müdürlüğünden 1 eleman görevlendirilmiştir. Birimimizce, teknelerin genel bakımları
(servis tarafından) yapıldıktan sonra teslim edilmiştir.
8)
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18) Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile Belediyemize ait Turkuaz Mesire

Alanında kullanılan teknelerin model yılı olarak en eski 3 adedinin fiyat tespitlerinin yaptırılmasına ve
daha sonra satışa çıkarılması için hazırlanacak raporun tekrar meclis gündemine getirilmesine karar
verilmiştir. Meclis kararı gereğince (24.03.2021 tarih ve 701 sayılı) olur alınarak bedel tespit komisyonu
oluşturulmuştur. Bedel takdir komisyonunun 28.07.2021 tarihli raporuna göre 2014 yılında yapılan
teknelerin 1 sıra nolu tekne için 130.000 TL, 2 -3 sıra nolu tekneler için 115.000 TL, 4-5-6 sıra nolu
tekneler için 70.000 TL olarak fiyat tespiti yapılmıştır. Bedel takdir Komisyon Raporu Mecliste
görüşülmesi için gönderilmiştir. Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 53 sayılı karanma göre model
yılı aynı olduğundan fiyat olarak diğerlerinden düşük fiyatta tespit edilen 4,5 ve 6 nolu teknelerin
70.000,00 TL muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda Destek
Hizmetleri Müdürlüğünce evrakların hazırlanarak satışının yapılmasına karar vermiştir. Karar
doğrultusunda ihale evrakları birimimizce hazırlanmıştır. İhaleye istekli çıkmamasından dolayı satış
işlemi yapılamamıştır.
19) Belediyemiz birimlerinden gelen talep yazılarına göre Başkanlık Makamının 01.09.2021 tarih
ve 1988 sayılı olurlarına göre (2020 yılında yapılan araç kiralama işi ihalesi 30.09.2021 tarihinde
biteceğinden) 01.10.2021-01.10.2022 tarihleri arasını kapsayacak 4 adet araç kiralama işi ihalesi
16.09.2021 tarihinde (İKN:2021/533236)(3 ad. Pick-up, ve 1 ad. Sedan araç kiralama ihalesi) yapılmış
olup, ihaleyi firma Güntaş Kurumsal Personel Hizmetleri A.Ş. almıştır. İhale bedeli 297.000,00 TL’dir.
Aylık hakedişleri ödemeye gönderilmektedir.
20) Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 29 sayılı kararı ile Belediyemizin 19.02.2021 tarih ve
419 sayılı yazılı talebimiz üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından belediyemize tahsis
edilen 03.03.2021 tarih ve 1905 sayılı kararı gereğince 4916 sayılı kanunun 37. Maddesine istinaden
Belediyemize satışına karar verilen 1 adet 2002 model BMC marka 01BU384 plakalı otobüs ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde KDV dahil 5.000,00 TL bedel ve noter satışı yoluyla belediyemizce
devir alınmasına karar verilmiştir. Karar gereğince bedeli yatırılıp işlemleri yapılarak araç teslim
alınmıştır. Birimimiz tarafından işlemler tamamlandığından 22.04.2021 tarih ve 979 sayılı yazı ile Yazı
İşleri Müdürlüğüne gereğinin yapılması için yazı yazılmıştır. Evrak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne
yazı yazılarak iade edilmiştir.
21) Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.04.2021 tarih ve 1033 sayılı yazısı ile İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafindan tahsisi yapılan 70 AAY 623 plakalı otobüs ile Adana Büyükşehir Belediye
Başkanlığından Belediyemize tahsis edilen 1 adet 2002 model BMC marka 70AAZ599 plakalı otobüsün
çalıştırılması düşünülmediğinden dolayı Müdürlüğümüzce teslim edilmiştir.
22) Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarih ve 44 sayılı kararı ile İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünde alınan 70 AAY plakalı ve Adana Büyükşehir Belediyesinden
alınan 70 AAZ 599 plakalı otobüslerin 2886 sayılı kanunun hükümleri doğrultusunda satışının yapılması
için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihale iş ve
işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Karar doğrultusunda 26.08.2021 tarihinde ihalesi yapılacak
şeklide ihale iş ve işlemleri (İhale onayı, emniyetten polis memuru görevlendirme, fiyat takdir
komisyonu ve otobüs fiyatlarının tespiti, taşıt ihraç tutanağı, trafikten çekme işlemleri, ilan, şartname
vb.) birimizce yapılmıştır. İhaleye katılan istekli olmadığından otobüslerin satışı yapılmamıştır.
23) Yazı İşleri Müdürlüğünün 22.10.2021 tarih ve 2415 sayılı yazı ile otobüslerin satışının
yapılmadığı otobüslerin tekrar satışa çıkarılması için yazı yazılmıştır. Yazı doğrultusunda otobüslerin
satışının yapılması için (İhale onayı, emniyetten polis memuru görevlendirme, fiyat takdir komisyonu ve
otobüs fiyatlarının tespiti, taşıt ihraç tutanağı, ilan, şartname vb.) ihale evrakları hazırlanmıştır.
25.11.2021 tarihinde yapılan açık artırma ihalesi sonucu (Belediye Encümeninin 25.11.2021 tarih ve 8586 sayılı kararı) otobüsü satın alan kişilere yetki doğrultusunda devirleri yapılmıştır.
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24) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 289 sayılı yazı gereğince

Belediyemiz İtfaiye Amirliği Birimi tarafından kullanılmakta olan 70 E 9026 plakalı 2005 model su
tankeri olarak kullanılan Man Marka kamyonun belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce teslim alınarak
sal kasa yaptırılarak kullanılmasına, sal kasanın Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yaptırılması hakkında
yazı yazılmıştır. Yazı doğrultusunda sal kasa birimizce yaptırılarak ödemeye gönderilmiştir.
25) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve 484 sayılı yazısı gereğince
70E7835 plakalı Ford marka çöp toplama aracı İtfaiye hizmetlerinde kullanılmak üzere 8 tonluk itfaiye
aracına dönüşüm işlemi yapılmıştır.
26) Belediyemize ait araçlarda kullanılmak üzere Akaryakıt mal alım işi 4734 sayılı kamu ihale
kanunun 19. Maddesi uyarınca 19.01.2021 Sah günü 14:00 da akaryakıt ihalesi yapılmıştır.(İKN:
2020/731787) İhaleyi S.S. Ermenek Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi almış olup, (ihale bedeli
528.320,00 TL) akaryakıt kabul komisyonu tarafından teslim alındıkça ödemeye gönderilmiştir.
27) Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.06.2021 tarih ve 1343 sayılı yazısı ile Müdürlüğümüze bağlı
depolar sayılarak Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilmiştir.
28) Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kiralanan Turkuaz Mesire
alanında bulunan aydınlatma direklerinin tamiri, otopark alanlarının aydınlatması ve diğer tamirat
işlerinde kullanılmak üzere malzeme alınması için talepte bulunmuştur. Talebi için Başkanlık
makamının 20.09.2021 tarih ve 2150 sayılı oluru alınarak belirtilen elektrik malzemesi alınmıştır.
ZABITA AMİRLİĞİ FAALİYETLERİ
1) Zabıta Amirliği birimimize bağlı 1 adet Pikap (kiralık) Zabıta Aracı bulunmaktadır.
2) 1 adet Kamyonet (Panel Van) aracı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne görevlendirildi.
3) Birimimizde ladet Zabıta Komiseri, 2 adet Zabıta Memuru, ladet görevlendirilen Zabıta

Personeli, ladet Doğruda Temin ile Büro Personeli görev yapmaktadır.
4) Birimimizde görev yapan Zabıta Memurlarımız mesai saatleri haricinde haftalık 7 (yedi) gün
Pazartesiden Pazartesiye nöbet tutarak mesai saatleri dışında da acil durumlarda ve yangın olaylarında
koordinasyon ve yangına müdahaleyi yönetme işlemlerini 7 gün 24 saat çerçevesi içerisinde
yapmaktadır.
5) 22.01.2021 Çelil Aksu’ya 204 TL Kaldırım işgali için ceza yazılmıştır.
6) Taksi ve Minibüs denetimleri yapılarak, ruhsat yenileme işleri için yazı tebliğ edildi.
7) 12 adet Ticari Taksi ve 7 adet Ticari Minibüsler için harcı alınarak ruhsat yenilemesi
birimimizce yapılmıştır.
8) Covid-19 denetimleri kapsamında Esnaflarımız denetlenmiştir.
9) Market, Bakkal, Lokanta, Kafe ve Kafeteryalar HES Kodu zorunluluğu ile Tebliğ Tebellüğ
Belgeleri hazırlanarak karşılıklı imza altına alınmıştır.
10) Her Hafta Cuma günleri birimimiz tarafından Pazar yerine girişlerde HES Kodu sorgulaması
yapılmıştır.
11) Her Hafta Cuma günleri birimimiz tarafından Pazar yerine girişlerde ateş ölçümü
yapılmıştır.
12) İlçemizde İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Kömür ve yakacak odun dağıtımı yapılmıştır.
13) Birimimiz tarafından 2021 Yılı içerisinde toplam 30 adet İşyeri Açma Ruhsatı verilmiştir.
14) Birimimiz tarafından Covid - 19 tedbirleri kapsamında halkımızın kurallara ve tedbirlere
uymaları için Belediyemiz hoparlöründen gerekli ilanlar yapılmıştır.
15) İlçemizde bulunan yardıma muhtaç insanlar için birimimiz tarafından erzak kolisi dağıtımı
yapılmıştır.
16) İlçemiz merkezinde kış şartlarının artmasından dolayı birimimiz tarafından sokak
hayvanları için besleme çalışması yapılmıştır.
17) 8 Mart Dünya kadınlar gününde bütün halkımıza birimimiz tarafından Zeytin fidanı ve
maske dağıtımı yapılmıştır.
18) 18 Mart Çanakkale Zaferi için Birimiz tarafından Hükümet anıtı önünde Çelenk Sunma
Töreni programına katılarak kutlanmıştır.
19) Çimer Şikayetleri yerinde incelenerek gerekli işlemler yapılmıştır.
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20) Bilboard kiralama işlemleri birimimiz tarafından takip edildiğinden Ermenek îlim ve Kültür
Vakfı Demeğine 18.03.2021 -24.03.2021 tarihlerinde, 01.04.2021-07.01.2021 tarihlerinde ücretleri
tahsilat birimimiz tarafından alınmış olup, kiralama işlemleri gerçekleşmiştir.
21) İlçemizde bulunan kasaplara denetim yapılarak et fiyatları araştırması düzenlenmiştir.
22) Ramazan ayı dolayısı il birimimiz tarafından yardıma muhtaç aileler tesbit edilerek ramazan
kolisi yardımı yapılmıştır.
23) Covid-19 denetimleri kapsamında Esnaflarımız denetlenmiştir.
24) 14-27 Haziran tarihleri arasında 3 adet bilbord Konya Enerya Reklamları için kiralanarak
verilmiştir.
25) Pazar yeri için Pazar esnaflarından gerekli evraklar istenerek dosya altına alınmıştır.
26) Toplum sağlığı merkezi tarafından Belediyemiz Lütfı Elvan Kent Meydanında sağlık
çalışanları tarafından 30 Haziran -1-2 Temmuz günlerinde Biontek (Alman Aşısı) yapılmış olup,
anonslar birimimiz tarafından yapılmıştır.
27) Pazar esnaflarımıza uymaları gereken kurallar tebliğ edilmiştir.
28) Pazar yeri için Pazar esnaflarından gerekli evraklar istenerek dosya altına alınmış olup,
Pazar yeri çizimleri 8 Temmuzda yapılmıştır.
29) 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlaması içerisinde ilçemiz bayraklarla
süslenerek kutlanmıştır.
30) 30 ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri içerisinde birimimiz tarafından ses cihazı top mevkii
önüne kurulmuş olup, Belediyemiz hoparlöründen günün anlam ve önemini anlatan marşlar halkımıza
dinletilmiştir. Ayrıca Çelenk sunumu yapılmıştır.
31) Eylül ayı içerisinde birimimiz tarafından ruhsat denetimleri yapılarak, ruhsat olmayan
işyerleri ve adres değişiklikleri güncellemesi denetlenmiştir.
32) 3-4-5 Eylül tarihlerinde Motofest etkinlikleri yapılmış olup, birimimiz tarafından halkımıza
konser ve etkinlik duyuruları yapılmıştır.
33) 3-4-5 Eylül tarihlerinde motofest etkinlikleri içerisinde birimimiz tarafından çadır kiralama
ve organizasyon işleri yapılmıştır.
34) Birimimiz tarafından Covid Denetimleri yapılarak formlar tutanak altına alınarak
kaymakamlığımıza verilmiştir.
35) 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle birimimiz tarafından ses cihazı ve çelenk sunumu
yapılmıştır.
36) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü nedeniyle birimimiz tarafından ses cihazı ve çelenk
sunumu yapılmıştır.
37) 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı için ses cihazı kurulmuş olup, Belediyemiz Anons
Sisteminden 2 dk süre ile saygı duruşu için Siren çalınmıştır.
38) Kaldırım ve iş yerleri denetimleri birimimizce yapılmıştır.
39) Şevket AKAY isimli kişinin Tüccarlar kıraathanesi olarak faaliyet gösteren iş yeri İlçe
Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile 21.01.2021 tarihinde İşyeri mühürlenerek tutanak tutularak imza
altına alınmıştır.
40) Ulaşım Hizmetleri Kapsamında 03.03.2011 tarih ve 16 sayılı Ticari Taksi ve Durakları
Yönetmeliğine göre 7 adet duraklara ait 13 adet Ticari Taksi satılmış olup 12 adet ticari taksi
faaliyettedir. Yıllık ruhsatların yenileme işlemleri birimimizce yapılmaktadır
41) Ayrıca araç değişikliği ve devirlerde ruhsat işlemleri birimimizce yapılmaktadır.
42) Ulaşım Hizmetleri Kapsamında 02.03.2017 tarih ve 23 sayılı Ticari Minibüs Yönetmeliğine
göre ilçemizde faaliyet gösteren ticari minibüsler için 7 adet M plaka ruhsatı düzenlenmiştir. Ayrıca araç
değişikliği ve devirlerde ruhsat işlemleri birimimizce yapılmaktadır.
a. 1 Nolu Hat: Toki- Otogar-Sipas Camii-İş Bankası - Kültür Merkezi- Lise-Emniyet-KonukeviHastane-Belediye Evleri- BM Kız Yurdu-Keleşoğlu Camii-2 nolu Sağlık Ocağı- Adliye- Yahyakentİtfaiye-Sanayi - Cezaevi-YİBO- Orman Park
b. 2 Nolu Hat: Toki-SGK-Aşağı Meydan-Tolmedrese- Atatürk Okulu-Güllük Camii-MetemAytemas Durağı-Afet Konutları-Adliye- Hastane-Yahya Kent-İtfaiye-Sanayi-Kömürkent-Yibo-Orman
Parkı
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İTFAİYE AMİRLİĞİ FAALİYETLERİ
1) Zabıta Amirliğince işyeri açma ruhsatı verilecek işyerlerine itfaiye raporu 39 adet düzenlendi.
2) Kuramlardan binaların yangından korunma yönetmeliğine göre binalarının uygun olup

olmadığının talep etmelerine göre binalar mahallinde gezilerek gerekli raporlar hazırlanarak ilgili
kuramlara gönderilmiştir.
3) Birimimizde görevli personellere eğitim ve spor faaliyetleri yapmıştır.
4) Birimimiz personellerince ayda bir yangın tatbikatı yapılmıştır.
5) İlçemizde bulunan yeraltı ve yerüstü vanalarının belirli aralıklarla kontrolleri yapıldı.
6) Birimimizde bulunan itfaiye araçlarının günlük, haftalık ve aylık bakımları yapıldı.
7) Covit 19 kapsamında araç sahiplerinin isteği üzerine araçları dezenfekte edilmiştir.
8) Yangın tatbikatı talep eden kuramların talepleri karşılandı.
9) Temizlik İşlerinde bulunan 1 adet çöp aracı itfaiye aracına dönüştürüldü.
10) Antalya Manavgat’taki onman yangınına 1 adet İtfaiye aracı, 1 adet şoför, 1 Adet İtfaiye eri
gönderildi.
11) 20 adet ev yangını, 29 adet arazi-bahçe-bağ yangını, 3 adet orman yangını, 5 adet çöplük
yangını, 6 adet kurtarma, 5 adet araç yangını, 4 adet araç kazasına müdahale edilmiştir.

TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) 2 şoför 4 işçi olmak üzere 2 vardiya halinde günde 16 saat şehir merkezi içinde bulunan

yaklaşık 530 adet varildeki çöpler her gün çöp kamyonu ile toplandı.
2) Çöp kamyonun giremediği mahallelerde çöpler 1 şoför, 2 adet işçi ile her gün çöp traktörü ile
toplandı.
3)
Her hafta kurulan Cuma pazarından kalan atıkların temizliği saat 18:00 den sonra yapıldı.
4) Keşiftik, Karalar, GES, Akpınar yaylası, Meyve fabrikası, Ulupelit mevkii, Mesire alanı,
Mahalle altında bulunan çöp konteynerlerindeki çöpler haftada bir gün toplandı.
5)
Her sah günü geri atık dönüşüm malzemeleri (kâğıt, karton vb.) kuramlardan toplandı.
6)
Her Cuma Pazar girişinde pazar yerine girenlere el dezenfektanı için zabıtaya 1 personel verildi.
7) Covit den dolayı kurum ve şahıslardan gelen talep üzerine kurum, işyeri ve konutların
dezenfekteleri yapıldı.
8)
Çöp konteynerlerinin yanına atılan inşat atıkları günlük traktör ile alındı.
9) Anacadde ve durakların dezenfekteleri yapıldı. Kaymakamlık binası ile Toros helva arası
kaldırımların dezenfekteleri yapıldı.
10)
Çöp konteynerleri yıkama ve dezenfektan işi ayda 1 sefer de yapıldı.
11) Her gün sabah mezbaha da çalışanların taşıması, Kesilen hayvanların nakil aracı ile
dağıtımında belediye şirketimizin talepleri doğrultusunda yardımcı olundu.
12) İlçemizde bulunan yassıkaya mezarlığı, musalla mezarlığı, seyran kaya mezarlığı, fincan
tepesi mezarlığı, BM kız öğrenci yurdu yanı mezarlığının çalılık kısımları temizledi genel temizliği
yapıldı otlar ilaçlandı.
13) 1. Anacaddenin bir kısmı, 2. Anacedde, 3. Anacadde zamam zaman yol süpürme aracı ile
süpürülmektedir.
14) Cumhuriyet Caddesi (1.Anacadde) Kaymakamlık binası girişi ile helvacı Ali Aydoğdu’nuıı
dükkânına kadar her gün düzenli olarak süpürüldü.
15) Atatürk Caddesi (2.Anacadde) Atatürk İlkokulu ile Tolmedrese arası her gün düzenli olarak
süpürüldü.
16) İlçemiz Otogarı ile Yassıkaya Mevkii ile Ali Aydoğdu’nun dükkânına kadar hata içi her gün
düzenli olarak süpürüldü.
17) İlçemiz Menekşe Caddesi, Hükümet Konağı çevresi ve Ermenek lisesine kadar hafta içi her
gün düzenli olarak süpürüldü.
18) Belediye Hizmet binasında bulunan dükkânların önünü süpürülmekte ve merdiven boşlukları
düzenli olarak hafta içi her gün süpürülüp paspaslamaktadır. Aynı personel haftada bir gün ziraat
bankası yanındaki beton damı temizledi.
17

19)
İlçemizde mahallelerinin sokakları sıra ile temizlendi ve temizlemeye devam edilmektedir.
20)
Cumba deresi, cebri borunun geçtiği kuru derenin genel temizliği yapıldı.
21) Talep üzerine Ermenek Lisesi bahçesindeki ağaçların kesimi, eski sağlık ocağı bahçesindeki

ağaçların budama işlemleri yapıldı.
22) Çevre yolundaki refüj ve kavşaklara, üçtaş içi, kirsönü mevkii ve emir havuzu mevkiine
yaklaşık 13.500 adet ağaç dikildi.
23) İlçemizde 77 kişi vefat etmiştir. Kişilerin definleri yapıldı ve kayıtları tutulmuştur. Talep
doğrultusunda çevre köylere cenaze nakili yapılmıştır.
24) Seyran Mahallesi Muhtarının talebi üzerine Kömürkent sitesi, afet evleri ara yolları ile ceza
evi yolunu yıkandı.
25)
Mesire alanı ile karalar arasındaki yolun ot temizliği yapıldı.
26)
Birimimize 1 adet 2013 model römorklu traktör alındı.
27) Ermenek kapalı cezaevi müdürlüğünün cezaevi içerisinde talep ettikleri ağaçların budamaları
yapıldı.
28) İlçemizde bulunan parklardaki çimlerin gübreleri atıldı. Çim biçme, budama, temizlik ve
sulama işleri düzenli olarak yapıldı. Park içerisindeki oyun gruplarının tamiratlar yapıldı. Belirli
aralıklarla oyun gruplarının dezenfektesi yapıldı.
29) Covit testi pozitif olan kişilerin evlerinden Nisan ve Mayıs ayında çöpleri haftada üç gün
kapılarından alındı.
30)
Havuzlu göbeği ile Mesire alanı arasındaki yolun ot temizliği yapıldı.
31) Vatandaşların talebi üzerine Cumhuriyet Caddesi Orman İşletme Müdürlüğü ile Toros helva
arası, Atatürk caddesi Pazaryeri ile Araş Kargo arası, Tol Medrese Caddesi Havuzlu Sokak ile Pazaryeri
arası, Menekşe Caddesi ile Okul Sokakta 4 defa yıkama çalışması yapılmıştır.
32) Vatandaşların talebi üzerine Fikret Ünlü Caddesi-Halil Akbulut Caddesi ve bağlantısı olan
sokaklar yıkandı.
33)
Dikilen ağaçlar düzenli olarak 15 günde bir sulandı.
34) Dil bayramı için Balkusan köyünde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey’in türbesi çevresi ve
kültür merkezi çevresinin otları biçildi temizliği yapıldı.
35)
YKS sınavı için 9 adet okulda 99 adet sınav salonunun dezenfektesi yapıldı.
36)
Ermenek ÎMKB Anadolu Lisesi bahçesindeki 8 adet bankın ahşap kısımları yenilendi.
37)
Elektrik santrali ve Tol Medresenin her hafta temizlikleri yapıldı.
38)
Kurban Bayramı öncesi camilerin dezenfektesi yapıldı.
39)
Karayollarından belediyemize geçen lojman çevresinde yeşil alan oluşturuldu.
40)
İlçemiz Mut girişinde bulunan keklik heykelinin kazancı yol kavşağı yanma aktarıldı.
41) Kazancı yol kavşağında yaklaşık 3500.00 m2 lik alanın çimlendirme çalışması yapıldı.
Ağaçlandırma çalışması yapıldı. Çevresi tel örgü ile çevrildi
42)
Hastane içi ve çevresinin temizliği ve beton kaplı kısımların yıkaması yapıldı.
43)
Yıl içerisinde 250 adet çöp konteyneri alındı. Sıkıntılı olan çöp konteynerleri değiştirildi.
44) İlçemiz cadde ve sokaklarda bulunan sallanır çöp kovalarının tamir ve bakımları yapıldı.
Kullanılmayacak durunda olanlar yenilendi.
45)
Hükümet binası yanında bulunan WC her gün birimimiz elemanlarınca temizlendi.
46)
Bahçelerinin yıkanmasını talep eden okulların bahçeleri yıkandı.
47) Tol Medresenin röleve çalışması için içerisinde bulunan malzemelerin odadan odaya 3 gün
aktarımı yapıldı.
48) Başpınar Mahallesi muhtarının talebi üzerine Kültür merkezi ile Ulu camii arası yolun
yıkaması yapıldı.
49) Tolmedresenin restorasyon çalışması için Tol Medrese yanında bulunan oyun grupları
kaldırıldı.
50)
Birinci, ikinci Ana cadde ve sokak aralarında bulunan ağaçların budamaları yapıldı.
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MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

1) Mahalle muhtarları ile toplantı yapıldı.
2) Mahalle muhtarlarından gelen istek ve talepler alınarak birimlere bildirildi.
3) 16 adet mahalle için mahalle özlük dosyası hazırlandı. Mahalle özlük dosyasının içerisine;
Mahalle ismi, cadde -sokak sayısı, hane sayısı, nüfus sayısı, park sayısı, okul sayısı,
Mahalle Muhtarının bilgileri ve Azalarının isim listesi düzenlendi.
4) Mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak üzere Hayır Çarşısı için gelen
vatandaşların kayıtları yapılarak, 9 aile mevcut kayıtlı, 15 aile yeni kayıt olmak üzere
toplam 24 aileye alışveriş yaptırıldı.
5) Ermenek Batırması Coğrafi İşaret başvurusu, Ermenek yöresine ait kelimeler, deyimler,
atasözleri, ilençler ve dualar ile benzetmeler üzerine çalışmalar yapıldı.
6) ERSEV Demeği işlemleri birimimiz tarafindan takip edilmektedir.
7) Birimde aynı zamanda personel işleri (özlük İşleri ) yürütülmekle beraber 2021 yıh
çalışmaları Yazı İşleri Müdürlüğü faaliyetlerinde belirtilmiştir.

C- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Belediyemizin 2021 yılına ait performans ölçütleri göz önüne alınırken bir önceki yılın faaliyetleri
ile kıyaslaması yapılmak suretiyle daima daha iyi bir performans ve çalışma ortamı içerisinde olunması
sağlanmış ve ilçemiz halkının ihtiyaçlarının daima göz önünde bulundurularak bu ihtiyaçların daha hızlı
verimli karşılanması ile her alanda yaşanabilirliği daha yüksek bir ilçe oluşturmaktaki hedefimize büyük
ölçüde ulaşılmıştır.

Sayın Belediye Meclis Üyelerimiz Belediyemizin bir yıllık çalışmaları hakkında sizlere kısa ve öz
olarak bilgiler sunmaya çalıştım. Bu çalışmalarımda katkı ve desteklerini esirgemeyen değerli meclis
üyesi arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım. 18.03.2022
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ERMENEK BELEDÎYE BAŞKANLIĞI
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak
yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve
önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2021 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 18/03/2022

Oktâ^SAHjNRR
Mali HizmctföfMüdür

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar
doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin
işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. 18/03/2022

Atila ZO
StnaendkJ idadiye Başkanı
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