ERMENEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2020 YILI
FAALİYET RAPORU
Belediye Meclisi ’nin 01 Nisan 2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
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31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu göreve başladığımız
günden bu yana 2 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 Kanununun 56. Maddesine göre Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan
Yıllık Faaliyet Raporu her yıl Meclisin Nisan ayı toplantısında görüşülmesine karar verilmiş olup,
01.01.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar olan Belediyemizin bir yıllık faaliyet raporu hakkında
sizlere bilgiler vermeye çalışacağım.
Bu güne kadar yaptığımız faaliyetlerin genel bir özetini sîzlerle 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 2020 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.

Erme

aşkanı

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 Kanununun verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde halkımıza gerekli hizmeti sunmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanununun 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 yanına 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, Meclis Üyeleri Odası,
Sekreter Odası bulunmaktadır.
2- Örgüt Yapısı
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- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Belediyemizde 25 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.
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 daimi işçi kadrosu mevcut olup, bunun 5 adedi dolu ve 42 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 îç Kontrol Sistemi
Yasalar ile belediyemize verilen imkânların etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını
sağlamak amacıyla, vatandaşlarımızdan ve diğer kurumlardan bilgi, belge ve verilerin toplanmasını,
kaydedilmesini, işlemlerin takip edilebilmesini, sorgulanabilmesini, performans analizlerinin
yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve raporlanmasım 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 başkanına 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 Kurumları 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.
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,
• İş 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 anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik esası ile hareket etmektir.
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
Belediye meclisimizde görüşülerek kabul edilen 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemiz
16.000.000,00 TL olup, yılsonu itibariyle gelir tahakkukumuz ise 16.508.974,76 TL olup, gerçekleşme
oranı % 103,19 ’dir, Yılsonu itibariyle gider tahakkukumuz ise 13.887.512,96 TL olup, gerçekleşme
oranı % 86,80 ’dir.
B- Belediyemizin kullandığı mali kaynaklar,
• Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alman Paylar (İller Bankası payı),
•1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa 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 kurumlarınca gönderilen paylar
• Hizmetlere katılım payları vb. gelirlerden oluşmaktadır.
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BELEDİYE YAZI İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1. Belediye Meclisi 01.01.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar 1 adet Olağanüstü ve
8 adet Olağan olmak üzere toplam 9 adet toplantı yapmış ve bu yapılan toplantılarda 58 adet karar
almıştır.
2. Belediye Encümeni yine aynı dönem içerisinde 48 adet toplantı yapmış ve bu yapılan
toplantılarda 156 adet karar almıştır.
3. Aynı dönem içerisinde Belediyemize muhtelif zamanlarda müracaat eden 80 çiftin Nikâh
Akitleri yapılmış olup, 3 çiftimize ise evlenme izin belgesi verilmiştir.
4. 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.

5. 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.
6. 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 yılı
dâhil olmak üzere kutlama hazırlıklarının ve organizesinin Ermenek Belediye Başkanlığı tarafından
yapılmasına karar verildiğinden, söz konusu kutlama etkinlikleri her yıl düzenli olarak yapılmakta iken
2020 yılında Pandemi Salgınından dolayı sadece türbe ziyareti yapılmıştır.
7. Türkiye İş Kurumu Ermenek Hizmet Noktasının faaliyetleri Belediyemizce yapılmakta olup,
Ermenek - Kazancı - Güneyyurt Bölgesinde bulunan halkımızın Karaman İş-Kur İl Müdürlüğü ile
irtibatları sağlanmakta ve kayıtları yapılmaktadır.
8. 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 2020 yılı içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle yapılamamıştır.
9. Birimimize Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Hayır Çarşısında 2020 yılı
içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle yardım yapılamamıştır.
10. Belediyemize ait www.ermenek.bel.tr web sitemiz ile sosyal medya hesaplarımızdan
Belediyemizle ilgili tüm faaliyet ve bilgiler yayınlanmakta olup, sürekli güncellenmektedir.
11. Belediyemizce kurulan Çocuk Meclisine 2020 yılı içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle
başvuru yapılmamıştır.
12. Belediyemizce kurulan Gençlik Meclisine 2020 yılı içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle
başvuru yapılmamıştır.
13. Belediyemizce kurulan Kadın Meclisinin 2020 yılı toplam 47 üyesi bulunmakta olup, 2020
yılı içerisinde Covid-19 Pandemi nedeniyle olağan genel kurul toplantısı yapılamamıştır.
14. Ermenek Belediyesi ve hayırseverleri işbirliği ile 300 adet 0-14 yaş arası çocuk kıyafet ve
ayakkabı olmak üzere giydirildi.
15. Belediyemiz imkanları ile temin edilen çamaşır suyu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.
16. 1500 adet olmak üzere içerisinde kolonya, ıslak mendil ve sabundan oluşan temizlik paketi
dağıtıldı.
17. Pandemi başlangıcında vatandaşların maske sıkıntısı yaşamaması için Belediyemiz tarafından
yaklaşık onbin adet maske vatandaşlarımıza dağıtıldı.
18. Pandemi süresince fakir ve yardıma muhtaç ailelere hayırseverlerimizin de desteği ile 1000
adet gıda yardım kolisi dağıtıldı.
19. Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
yapılamadığından dolayı çocukların evlerinde güzel vakit geçirebilmesi için 1500 puzzle ve balon
dağıtıldı.
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 ve 1
adet Harita Mühendisi (işten ayrılan) 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılmıştır.
3. Belediyemizde norm kadro standartlarına göre 47 adet işçi kadrosu mevcuttur. 47 adet işçi
kadrosunu 5 adet’ i dolu 42 adet’ i ise boş durumdadır.
4. Belediyemizde çalışan Memur, 5620 sayılı yasaya göre çalışan İşçi ile Sözleşmeli
Personellerin terfi, izin, geçici görev yolluğu, pasaport vs. maaşları, SSK ve Emekli Sandığı işlemleri ile
HİTAP bilgi girişleri, Norm Kadro işleri birimimizce takip edilmektedir. 696 KHK kapsamında çalışan
şirket personellerine ait izin ve hakediş işlerinin takibi birimimizce yapılmamaktadır.
5. Belediyemizde 2020 yılında hizmet süresi ve emeklilik yaşını tamamlayan 1 adet kadrolu
memur, 1 adet istifa ile ayrılan memur emeklilik araştırma ve yazışma işlemleri tamamlanmış, 2 adet
5620 sayılı yasaya göre çalışan kadrolu işçi, 2 adet 696 KHK ya göre çalışan işçinin tazminat işlemleri
tamamlanmış, 1 adet 696 KHK işten ayrılan personel işlemleri 1 adet sözleşmeli personel işe başlama ve
işten aynlma işlemleri yapılmaktadır.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) GELİRLER: 01 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihi dâhil olmak üzere Belediye
Gelirleri Kanununa dayalı olarak 17.237.402,96 TL tahakkuk yapılmış devreden gelir tahakkuk ile
birlikte toplam 18.242.446,72 TL tutarın net 16.508.974,76TL tahsil edilerek ilgili hesaplara
işlenmiştir.
2) GİDERLER: 01 Ocak 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihi dâhil olmak üzere
Belediyemizce İşçi, Memur ve diğer mal hizmet alımları ile her türlü gidere 13.887.512,96 TL harcama
yapılmış olup, ilgili gider hesaplarına işlenmiştir.
3) Belediyemizin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle KOP Hesapları dâhil olmak üzere Banka
Mevcudu 5.269.603,21 TL olup, bu miktar 2021 yılına aktarılmıştır.
4) Belediyemiz tahakkuk-tahsilât servisi tarafından her ay düzenli olarak vatandaşlara borç
durum mesajları gönderilmiş, icra dosyası olan kişilerin tahsil işlemleri takip edilmektedir.
5) Kredi Kartı ile tahsillerde 2020 yılında 843.443,53 TL, Otomatik ödeme ve İnternet
Bankacılığından ödemelerde toplam 119.596,86 TL tahsilât yapılmıştır.
6) Yılsonu itibariyle muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda taşınmaz kayıtlarının
432.311,10 TL ve taşınır kayıtlarının ise 253.007,00 TL arttığı gözlemlenmiştir.
7) Kurumumuzun 2020 Yılı içerisinde vergi, kbs ve Sayıştay cezası almasına sebep olacak
gecikme veya hata yapılmamıştır.
8) 2020 Yılı sonunda banka hesaplarında boşta duran (Proje Hesapları) paralardan toplamda
314.865,98 TL faiz geliri elde edilmiştir.
9) 2020 Yılı ve öncesi sigorta maliye borçları düzenli ödenmiştir. Yılsonu itibari ile faturalı
borçlardan 518.892,59 TL emanet hesabında bakiye bulunmaktadır.
10) Belediyemizin %100 hissesine sahip olduğu Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. Tic.
Ltd. Şti. ‘ne sermaye tutarı olarak 1.000.000,00 TL aktarılmış, toplam ödenmiş sermayesi 6.160.000,00
TL olmuştur.
11) Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın hijyen ve temizlik önlemlerini artırmak amacıyla alınan
Meclis Kararı neticesinde abone başına ücretsiz 20 ton su verilmiştir.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde toplam 24 adet Yapı
Ruhsatı, 12 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, 1 adet Yapı Tatil Zaptı, 4 adet Asansör Tescil Belgesi, 12
adet İmar Çapı, 8 adet Uygulama Zaptı düzenlenmiştir.
2) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2020 yılı içerisinde toplam 6 adet tehlikeli
yapı tespit edilmiş ve mail-i inhidam kararı alınmıştır.
3) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce KOP OKUYOR Mali Destek Programı
kapsamında 195.000,00b tutarında “Türk Dil Bayramı Kutlama Etkinlikleri”, 270.000,00b tutarında
“Ermenek Sokak Kütüphaneleri (Al-Götür-Oku-Getir)”, 497.200,00b tutarında “Ermenek Tekstil
Ürünleri Atölyesi” adlı projeler hazırlanmıştır.
4) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Mevlana Kalkınma Ajansı Covid-19 Destek
Programı kapsamında 1.326.707,00b tutarında “İlçemizde Covid-19 İle Mücadele, Yayılımının
Önlenmesi Ve Halk Sağlığının Korunması” adlı proje hazırlanmıştır.
5) İlçemiz Seyran Mahallesinde 112.859,17 m2 yüzölçümlü 124 ada, 39 parselin tapusu
Belediyemiz adına alman alanın parselasyon işlemleri yapılmıştır.
6) Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 90 nolu parselde bulunan
Mezarlık alanı içerisinde yeniden düzenleme yapılmıştır.
7) Hükümet Konağı yanında bulunan parkın iyileştirme çalışmaları için park projesi ve Güllük
Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde ekmeklik projesi hazırlanmıştır.
8) Taşbaşı Mahallesi, 398 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Eski Belediye Hizmet Binasına tadilat
projesi ile 16 adet meskene dönüştürülmüştür.
9) Taşbaşı Mahallesi, 398 ada, 1 parsel üzerinde bulunan Hal Binasında mülkiyeti Belediyemize
ait atıl durumda bulunan bağımsız bölümlerde tadilat yapılarak 3 adet işyeri Belediyemiz kayıtlarına
geçirilmiştir. Bunlardan 78 numaralı bağımsız bölüm satılarak 1.157.000,00 TL gelir elde edilmiştir.
10) 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 şekliyle
Belediyemiz mülkiyetine kazandırılmıştır.
2020 YILINDA YAPILAN İMAR PLANI TADİLATI
11) Belediye Meclisinin 06/08/2020 Tarih ve 35 sayılı karan ile İlçemiz Seyran Mahallesi 136
ada 302 ve 303 nolu parsellere ilişkin imar plan tadilatı, 02/09/2020 Tarih ve 38 Sayılı Kararı ile İlçemiz
Seyran 1000 ölçekli 029-c-14-d-2-b uygulama imar planı paftasına isabet eden 825 ada 2 parselde plan
tadilatı ve 02/09/2020 Tarih ve 40 Sayılı Kararı ile İlçemiz Meydan Mahallesi 435 ada içerisinde
bulunan imar adasının ada ayrım hattına ilişkin imar plan tadilatı onaylanmıştır.
12) Belediye Meclisinin 06/10/2020 Tarih ve 44 sayılı kararı ile Planlama alanında 251 ada 33
parsel ve 252 ada 44 parsel arasında kalan mevcutta kullanımda olan kadastro yolu ticaret alanı
içerisinde kalmakta olup yolun mevcut plan kararlarına göre ticaret alanı olarak ihtası yapıldığı takdirde
yolun seviş verdiği alanlara ulaşım kesileceğinden mevcut yolun korunmasına ilişkin Hazırlanan İmar
Planına tadilatı ve 4/11/2020 Tarih ve 51 Sayılı kararı ile Taşbaşı Mahallesi 407 ada 50 Nolu Parsel
tescilli taşınmazın rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile raporları Kurulun 08.12.2017 tarih ve
4945 sayılı kararı ile onaylanan, plan tadilatına ilişkin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 31.08.2020 Tarih ve 6990 sayılı kararı ile hazırlanan imar plan tadilatlarının uygun olduğuna
karar verilen, hazırlanan imar plan tadilatı onaylanmıştır.
2020 YILINDA YAPILAN İHALELER
13) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 21 -f maddesi gereğince “Meydan, Değirmenlik, Güllük
Ve Taşbaşı Mahalleleri 128 Hektarlık Alanda Geri Dönüşüm İmar Uygulaması İşi” ihalesi yapılmış
olup, 102.400,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.
2020 YILINDA YAPILAN DOĞRUDAN TEMİNLER
14- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Doğrudan Temin kapsamında 8 adet alım yapılmış olup12
aşağıdaki tabloda yapılan alımlar ve tutarları yazılmıştır.
İŞİN ADI
SIRA
TUTARI
NO
1
Belediyemiz işlerinde kullanılmak üzere ozalit çekilmesi işi
4.438,69 TL KDV
DÂHİL
Birimimize ait bilgisayarlarda kullanılmak üzere aşağıdaki 826,00TL KDV DÂHİL
2
malzemeleri alınması işi
Güllük Mahallesi 142 ada 71,72,73,74 ve 75 parsellerinin Konya 2360,00TL KDV DÂHİL
3
1. İdare mahkemesi 2018/180E 2020/53 K sayılı 15.01.2020
tarihli karar doğrultusunda tevhit işlemlerinin yapılması işi
4
İlçemizdeki değirmenlik mahallesi koruma amaçlı imar planı 34.220,00TL KDV
yapımı, seyran mahallesi, meydan mahallesi ve orta mahallelerde DÂHİL
plan tadilatı işi
5
Birimimizde kullanılmak üzere tablet ve bilgisayar malzemesi 5.587,30TL KDV DÂHİL
alımı
6
Belediye hizmet binasında bulunan asansör kırmızı etiket almış 5.664,00TL KDV DÂHİL
olup mavi etiket alması amacıyla ekte sunulan listedeki
eksiklikler doğrultusunda yapılması işi
7
İlçemiz Seyran Mahallesi 124 ada 37 parsel de bulunan akaryakıt 5074,00TL KDV DÂHİL
istasyonu değerleme işi yapılması
8
Birimimize ait işlerde kullanılmak üzere özellikleri listede 9.558,00TL KDV DÂHİL
belirtilen bilgisayar kasası alınması işi
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1. İlçemiz Seyran Mahallesi Adliye civan ve alt sokakta bulunan binalarda yaz aylarında içme suyu
sıkıntısı yaşanması nedeniyle sorunun çözülmesi adına 320 metre 090 anma çaplı PN16 içme suyu hattı
döşenecek olup 260 metresi döşenmiş kalanı 2021 yılında tamamlanacaktır.(Maliyet: 17.400,00
TL+KDV=20.532,00 TL)
2. Kazancı Kavşağında içme suyu hattının deplase edilmesi gerektiğinden 0160 anma çaplı PN16
240 metre içme suyu hattı deplase edilmiştir.(Maliyet:29.000,00 TL+KDV=34.220,00 TL)

3. İlçemiz Seyran Mahallesi Şehit Er Ahmet DEMİRTAŞ sokak devamında Fen İşleri
Müdürlüğü’nce açılan imar yoluna 090 anma çaplı PN16 120 metre içme suyu borusu ve 0200 anma
çaplı SN8 120 metre kanalizasyon borusu döşendi.(Maliyet:8.900,00 TL+KDV=10.502,00 TL)
4. İlçemiz Müsteşar Yardımcısı Lütfı ELVAN Caddesinin Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü’nce
Ermenek-Mut Devlet Yolu Yol Yapım Çalışması kapsamında sıcak asfalt kaplaması yapılacağından
seyran yol kavşağı ile itfaiye hizmet binası arasında bulunan kısımda mevcut içme suyu hattının deplase
ve hat yenileme çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda 0225 anma çaplı PN16 1.600 metre ve 0140
anma çaplı PN16 1.400 metre içme suyu hattı yenilenmiş, Kanalizasyon rögarlarının bakım onanmları
yapılmıştır.(Maliyet:418.000,00 TL+KDV=493.240,00 TL)
5. İlçemiz Seyran Mahallesi Şehit Er Ali AVCI Sokakta(Yahyakent) 090 anma çaplı içme suyu
borularının eskimesi ve sokakta Fen İşleri Müdürlüğü’nce üst yapı çalışması yapılacağından 0110 anma
çaplı PN16 426 metre hat yenileme çalışması yapılmış ve yangın vanası yenilenmiştir.
(Maliyet:38.000,00 TL+KDV=44.840,00 TL)
6. İlçemiz Seyran Mahallesi Seyrankaya Sokakta 090 anma çaplı PN16 90 metre içme suyu borusu
döşenmiş ve yangın vanası konulmuştur.(Maliyet:6.550,00 TL+KDV=7.670,00 TL)
7. İlçemiz Seyran Mahallesi Seyran Mini Market Yanından inen sokaktan akan yağmur sularının
yolda birikmesi ve aşağıdaki evlere zarar vermesi nedeniyle 0200 anma çaplı SN8 25 metre koruge
boru döşenerek sokak girişindeki mazgalın gideri Atatürk Caddesinde bulunan yağmur suyu oluğuna
bağlanmıştır.(Maliyet: 1.200,00 TL+KDV=1.416,00 TL)
8. İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 398 Ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan belediyemize ait iş yerinin
satılması nedeniyle Eski Belediye Hizmet Binası(Tuhafıyeciler Sokak üzerinde) ve Hal
Binasımn(Atatürk Caddesi üzerinde) Kanalizasyon Bağlantıları yapılmış, satılan iş yerinde bulunan
kalorifer kazanı sökülerek Belediye İş Merkezi altında bulunan depoya aktarılmıştır. (Maliyet:2.200,00
TL+KDV=2.596,00 TL)
9. İlçemiz Akpınar yaylasında yaşanan su probleminin çözülmesi için S.S Ermenek İlçesi Akpınar
Yaylası Sulama Kooperatifi Başkanlığı’nca alman demir boruların 2.800,00 metrelik kısmının
kaynaklan ve antipaslan yapılarak yer üstü döşenmiştir. (Maliyet:8.700,00 TL+KDV=10.266,00 TL)
10. Doğalgaz hat döşeme çalışmaları sırasında müteahhit Kent Gaz-Ömer EĞER ve Ortakları
firması tarafından zarar gören içme suyu ve kanalizasyon hatlanmızın tamiratı tarafımızca yapılmış,
tahakkuk eden 7.374,00 TL’nin faturası kesilerek müteahhit firmadan tahsilatı yapılmıştır.
11. Beyderesi kaynağından keben başına gelen hatta 090 anma çaplı 25 metre borunun yenilenerek
tamiratı yapılmıştır.
12. İlçemiz Taşbaşı Mahallesi Bıçakçı, Kovastan ve Çatak Mevkii, Meydan Mahallesi Pancarcı
Mevkii ve Taşbent Mevkiilerinde Fen İşleri Müdürlüğü’nce yapılan stabilize çalışmaları sırasında zarar
gören içme suyu ve sulama suyu hatlarının tamiratları yapılmıştır.
13. İlçemizde içme suyu kalitesinin “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te
belirtilen parametrelerde olması sağlanması için ilçeye hizmet eden Kirseönü, Cezaevi, Hastane, Okullar
Bölgesi, Kültür Merkezi, Garipler Mevkilerinde ve Keçipazar Mahallesinde bulunan içmesuyu
depolarının ve depolara su basan maslakların bakım onarım temizlik çalışmaları yapılmış, İçme suyunun
düzenli olarak klorlanması sağlanmıştır.
14. İlçemize hizmet veren Çatak ve Bezciler Atıksu Arıtma Tesisleri ve Kuruseki Paket Atıksu
Arıtma Tesisi, Bezciler Atıksu Arıtma Tesisine hizmet eden Hasanpınan, Yahyakent ve Sanayi
Mevkilerinde bulunan 4 adet terfi istasyonunun Kentsel Atıksu Arıtım Yönetmeliği Ek-IV Tablo 1
hükümleri doğrultusunda sorunsuz işletilmesi sağlanmıştır.
15. Şebeke hatlarındaki kesim vanaları, yangın vanaları, umumi çeşmeler, ekmeklik bulgurluk
çeşmeleri ve giderleri, kanalizasyon rögarlarının bakım onaranları yapılarak yenilenmesi gerekenler
yenilenmiştir.
16. Yıl içerisinde Müdürlüğü’müze gelen ihbarlar neticesinde 210 Adet büyük-küçük içme suyu,
kanalizasyon arızalarma müdahale edilerek problemler çözülmüştür. Yine vatandaş ve resmi
kuramlardan tarafımıza iletilen kanalizasyon tıkanıklıkları ve Kuram içi içme suyu kanalizasyon ve
elektrik arızalarma müdahale edilmiştir.
17. 2020 yılında 1 Adet Müdür Vekili, 1 Adet Sıhhi Tesisatçı, 1 Adet Elektrikçi ve 14 Adet İşçi ile
hizmet verilmiştir.

FEN İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1. Seyran Mahallesi Çınarlı Yapı Kooperatifinde doğal gaz geçen kısımların parke tamiri ve asfalt
yapası yapıldı.
2. Mesire alanı yolunda kamelya konulan yerin yanında menfez suyunun aktığı yere 5 kamyon
büyük kaya yıkılarak yerine yerleştirildi ve üzerine beton dökülerek yolun kayması önlendi.
3. Ali Kaplanın batı tarafından aşağıya inen merdiveninin basamakları tamamlanarak sıkıntılı
kısımlara korkuluk yapıldı ve devamındaki yolun parke kaplaması tamamlandı.
4. Afet evleri A-B-C Bolaklarının önünde ve Afet evlerinin genelinde ivedilik gereken yerlere
korkuluk yapıldı. Bozuk olan merdivenlerin tamiri yapılarak ekmekliğin üzerine tesviye betonu
döküldü, korkuluk ve merdiven yapıldı.
5. Balık havuzunun oradan çevre yoluna çıkan yolda beton olmayan kısımlara beton dökülerek
korkuluk olmayan yerlere korkuluk yapıldı
6. Meydan Mahallesi Haşan Kalan site önü Cevizli Sokakta, yolun sıkıntılı duvarı yapılarak parke
kaplaması ve korkuluğu yapıldı.
7. Akçamescit Muhtarının talebi üzerine kaleden gelen suyun evlere gelmesini önlemek için suyun
kepçe ile başka tarafa aktarılması sağlandı.
8. TOKİ ekmekliğinin çatı altı sıva tamiri ve elektrik işleri yapıldı. TOKİ’nin kuzeyindeki sel
sularının yoldan gitmesini sağlamak ve TOKİ bahçesine gitmesini önlemek için yol eğimli hale
getirilerek sel sularının bahçeye gitmesi önlendi.
9. Mesire alanı yolundan eski gedikağzı yolunda villanın olduğu yerdeki İmar yolu açılarak
stabilize malzeme serildi.
10. Keşillik Mahallesinde köy odası, menfezlerin temizliği ve ekmek satış yeri yapıldı ahşap olan
elektrik direği Medaş ile görüşülerek değiştirildi.
11. Ayrancı bağına varmadan Ayrancı Köprüsünden doğuya doğru sağdaki yola stabilize malzeme
serildi.
12. Ayrancı bağına inen yolun bozulmuş kısımları yapılarak stabilize malzeme serildi.
13. Belediye hal binasının çatı oluğundan pazarcıların olduğu yere su akan kısımları yapıldı.
14. Başpınar Mahallesinde bulunan ekmekliğin bacası yükseltildi, sıvası yapıldı, baca başlığı
yapıldı.
15. Seyran Mahallesi Seyrankent Sokakta doğalgazın geçtiği kısmın parke tamiri yapıldı. Ahmet
Tufan Şentürk caddesinin bir kısmının da parke tamiri yapıldı. Ahmet Keleşoğlu caddesinde parke
tamiri yapıldı.
16. Önce ki dönem de dâhil 13 adet tehlikeli yapı yıkıldı veya yıktırıldı.
17. Şehir stadyumunun kanalizasyon hattı yapıldı.
18. Seyran Mahallesi hastaneye su basılan eski maslak binasımn çatı tamiri ve kiremit aktarımı
yapıldı.
19. Meydan Mahallesinde Gedikağzından -Taşbente çıkan yolun Sinan Mehmet’e kadar olan
kısmına stabilize malzeme serildi.
20. Seyran Mahallesi Medaş şalt binası ile Üniversite arasındaki imar yollarının şahıslarca terk
edilmiş kısımları açılarak stabilize malzeme serildi.
21. İlçe Milli Eğitimin yazısı üzerine Tekkede bulunan lise binası girişinde sel suyuna karşı parke
kaplamada düzenleme yapıldı, yine BM kız öğrenci yurdu girişinde sel suyu için işlem yapıldı.
22. Bekçilerde stabilize malzeme alınan yerde Murat Nur’a ait olan kısmın düzeltilmesi yapıldı.
23. Meydan Mahallesi Helvacı Ali karşısında yıkılan yol altı duvar yapıldı, demir merdiven
yenilendi.
24. Eski karayollarında mevcut bina içerisine sahipsiz köpekler için demir profiller ile bölünerek
geçici barınak yapıldı.
25. Çatak arıtma yolu stabilize serildi.
26. Kirseönü Mevkiinde eski tüp depoları karşısındaki mezarlığa iki yere duvar ve 1,5 m
genişliğinde merdiven yapıldı.
27. Değirmenlik Mahallesi Elmalı Bahçe sokağın bir kısmının parke kaplaması yenilendi.
28. Sami Soylu sokağın tahrip olan korkuluğu yenilendi.
29. Sandıklı Mahallesi polis karakolu arkasındaki sokakta eksik olan duvar tamamlandı ve
korkuluğu yenilendi.
30. Sandıklı Mahallesi Bademli sokakta talep edilen kısma korkuluk yapıldı.
31. Mesire alanında yüzer havuzlara inen bordür merdiven kaldırıldı, beton merdiven yapıldı.

32. İl Özel İdaresince Belediyemize tahsis edilen (eski nüfus müdürlüğü) yerin sıva ve boya işleri
yapıldı.
33. Çatak Mevkiinde bulunan Belediyemize ait duvar taşları koçdayı petrol arkasına stok sahasına
çekildi.
34. Çınarlı Konut Yapı Kooperatifinde parke taşı tamiratı yapıldı.
35. Köprü Yakasındaki eski çeşmenin etrafına duvar yapılarak tamir edildi.
36. Katı Atık Transfer İstasyonu etrafına tel örgü ve çit çekildi.
37. Tol Medresenin aşağısındaki elektrik trafosundan aşağıya inen merdiven yenilendi.
38. Gedikağzı mevkiinde 5 kamyon stabilize çekildi yola serim işini kendileri yaptı.
39. Makbağı Mevkiinde ve yaylada greyder ile yola tesviye yapıldı.
40. Dere Pazarı ve Şadırvanında su arızasından kaynaklı parke taşı tamiratı yapıldı.
41. Gülpazar Mahallesinde Kemal Sağlam’ın evinin yerine yapılan ekmekliğe bulgur yıkamak için
tekne yapıldı.
42. Hastane acil yolu üzerinde bulunan su deposuna elektrik hattı çekmek için açılan kanalın
rotmiks yaması yapıldı.
43. Yayla yollarında greyder ile yola tesviye yapıldı.
44. Ana Cadde de Ziraat Bankası ile Rehabilitasyon Merkezi arasında parke taşı döşeme işi yapıldı.
45. Fehmi Sönmez Parkının batı tarafındaki Yılmaz Ayhan’ın yeni başladığı inşaattan kaynaklı
yıkılan duvarın arkasındaki kaldırım ve korkuluk yapıldı.
46. Gedikağzı Mevkiinde Mehmet Gülerin bağının olduğu mevkii de stabilize malzeme serildi.
47. Orta Mahalledeki ekmekliğin önündeki yıkılan duvar yapıldı.
48. Otel yol ayrımındaki öğretmen evlerinin kuzey tarafındaki taş duvarın arkasındaki hafriyat
alındı. 5 palet parke taşı verildi.
49. TOKİ içerisindeki Karayollarına ait yer otopark halinde düzeltilip stabilize malzeme serildi,
basketbol potası koyuldu ve futbol sahası düzeltildi, çocuk oyun parkının temizliği yapılarak
zemindeki kum kazılıp yumuşatıldı.
50. Değirmenlik Caminin kuzey tarafında ara sokaktaki bulgurluk ve yola beton döküldü.
51. Acil yolunda doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yola stabilize malzeme serildi.
52. Havuzlunun olduğu yerdeki çocuk oyun parkının zemini iyileştirildi.
53. Sipas Caminin doğu tarafındaki parkın parke taşı yenilendi.
54. Reşit Keskin parkından üst caddeye bordür taşları ile merdiven ve korkuluk yapıldı.
55. Silger bağ arasında yıkılan yol duvarı yapıldı.
56. Seyran Mahallesi Fincan Tepesi Mevkiinde Mezarlık parselleri hazırlandı.
57. Ulupelit mevkii, eski askerlik şubesi sultambağ yolu, Gülpazar Mahallesi ve Akcamescid
Mahallesinde rotmiks yama çalışması yapıldı.
58. Seyran Mahallesinde Jandarma Karakolunun karşısındaki yolda bulunan hafriyat temizlendi ve
yoldan gelen suyun evlere zarar vermemesi için gereken işlem yapıldı.
59. Eski Keşillik yolu greyder ile tesviye yapıldı, (akarca deresi)
60. Keşillik Mahallesi Ahad mevkiinde yola stabilize malzeme serildi.
61. Meydan Mahallesi Ulupelit yoluna sıcak asfalt serimi yapıldı.
62. Seyran Mahallesi Karamanoğlu Mehmet Bey Caddesine Karayolları ekipleri ile birlikte sıcak
asfalt serimi yapıldı.
63. Çatak mevkii Bayır yoluna stabilize malzeme serimi yapıldı.
64. Bezciler rampasına inerken sol tarafa yaklaşık 200 metre uzunluğunda taş duvar yapıldı.
65. Mahalle Altı mevkiinde 2 ayrı noktada taş duvar yapıldı.
66. Cezaevi yolu ve sanayi içerinde rotmiks tamiratı yapıldı.
67. Sandıklı Mahallesinde parke tamiratı yapıldı ve beton döküldü.
68. Güneyyurt ’un üzerindeki stabilize malzeme ocağından stoka yaklaşık 100 kamyon stabilize
malzeme çekildi.
69. Güllük Mahallesi Sümbül Sokakta parke döşemesi yapıldı.
70. Parke tesisinin doğu tarafında taş duvar ve duvar üzeri perde beton yapıldı.
71. Ermenek Anaokulunun bahçesinde temizlik yapılarak kınlan bank ve oyun gruplarının tamiratı
yapıldı.
72. Parke tesisine kum stoğu yapmak için tesviye betonu döküldü.
73. Polat Grubun yaptığı huzurevinin güney tarafındaki taş duvarın temeli açıldı.
74. Helvacının karşısındaki Tuzcunun kulübesi kaldırılarak parke ve korkuluğu yapıldı.
75. Tol Medresenin yanındaki parka engelli rampası yapıldı.
76. Sanayi içi ve Meydan Mahallesi Şehit Er Nuri Başpınar Sokakta asfalt tamiratı yapıldı.

77. Sandıklı Mahallesi Bademli Sokakta doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yolun parke ve
beton kaplaması yapıldı.
78. Meydan Mahallesi Avluiçi sokakta doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yolun temizliği
yapıldı stabilize malzeme serildi.
79. Makbağında Mustafa Koç’un bağının olduğu yerde yol altı taş duvar yapıldı.
80. Sinek Tepesinden Mesireye giden eski mesire yolunda rotmiks yaması yapıldı.
81. TOKİ de çöp varillerinin etrafına tel çekildi.
82. Bezciler rampasına stabilize malzeme serildi.
83. Ulu Caminin arka tarafındaki alan düzeltilip stabilize malzeme serildi ve taş duvar yapıldı.
84. Seyran Mahallesi Huzur Sitesinin ön tarafına rotmiks yaması yapıldı.
85. Aşağı Güllük ve Atatürk Caddesinde rotmiks yaması yapıldı.
86. 3. Ana Cadde üzerinde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yerlerin parke tamiratı
yapıldı.
87. Afet evlerinden gelen talep üzerine Afet evlerinde bulunan camini kuzey tarafına yol betonu
dökülerek merdiven yapıldı.
88. Bezciler mevkiinde çevre yolunda şarampole boru yatırılıp beton döküldü.
89. Ermenek Cezaevi girişinde ve içinde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yerlerin rotmiks
yaması yapıldı.
90. Sanayi girişine taş duvar imalatı yapıldı.
91. Kömür Kentte merdiven ,korkuluk, şarampol ve şev temizliği yapıldı,
92. Değirmenlik Mahallesi Kavaklıbahçe Sokak ve Maden Şehitleri sokağa parke taşı döşendi.
93. Seyran Mahallesinde Orman Dairesini lojmanlarının olduğu yere stabilize malzemem serildi.
94. Eski Narlıca yoluna rotmiks yaması yapıldı.
95. Seyran Mahallesi okullar bölgesinde rotmiks yaması yapıldı.
96. Değirmenlik Mahallesi garipler mevkii Ahmet ESÎN sokakta parke tamiratı yapılarak
Kavaklıbahçe Sokakta bulunan arığın üzerine demir ızgaralar yerleştirildi.
97. Seyran Mahallesi Kömürkent Sitesinde Merdiven yapıldı.
98. Seyrankent Sokak ve Arçelik karşısına parke yaması yapıldı.
99. Seyran Mahallesi Yahyakentte duvarı eksik olan yerin duvarı yapıldı, korkuluğu takıldı.
100. Hasan KALAN Anadolu Lisesi arkasındaki yolda hafriyat alında greyder ile tesviyesi yapıldı.
101. Medaş karşısı örtmenin olduğu ara sokakta rotmiks yaması yapıldı.
102. Asist altı tekstilin girişine kırmızı malzeme serildi.
103. KDM ve Total Petrol istasyonu girişine kırmızı malzeme serildi.
104. Kış için tuzlama kumu getirildi. (5 kamyon 5-7 kum)
105.Seyran Mahallesinde; Nihat Çalışkan, İsmail Çalışkan ve Gürbüz Ünsal’ın evlerinin olduğu
sokağa sıcak asfalt serimi yapıldı.
106.
Askerlik şubesi karşısında bulunan sokaktaki eski beton kırılıp temizlenerek yeni beton
döküldü.
107.
Yahyakentte yolun tesviyesi yapıldı. Yaklaşık ilk 200 metresi Özcan Yapıdan sıcak asfalt
alınarak yapıldı. Geriye kalan kısım için mekanik malzeme alınarak serme ve sıkıştırma işlemi yapıldı.
108. Yahyakentin girişinde taş duvar imalatı yapıldı.
109. Emin Hami Bey Caddesinde Pazar yerinden yukarıya çıkan rampadaki parke taşları yenilendi.
110.
Eski karayolları sahası girişinde bulunan ve yol çalışmasından kaynaklı sökülen nizamiye giriş
kapısı tekrar yerine takıldı.
111.
Doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan Koçdayı Petrolün arkasındaki yola stabilize
malzeme serildi.
112.
Eski karayolları sahasında parselasyon çalışması için köşe kazıkları çakılarak dip betonu
döküldü.
113.
Kültür Merkezi arka tarafında ana yolda meydana gelen çökmeden kaynaklı bozulan parke
taşlarının tamiratı yapıldı.
114. Afet evlerine ekmeklik üzerine kalıp çakıldı, beton döküldü.
115. Toros Dönerin karşısından yukarıya çıkan merdiven yenilenerek kaldırım taşları değiştirildi.
llö.Keleşoğlu Caminin doğu tarafındaki yol çalışmasından kaynaklı kaldırımdan sökülen parke
taşları döşendi.
117.
Uyarlar sitesinin batı tarafından yukarıya çıkan merdivenin altına topuk duvarı yapılarak parke
taşı döşendi.
118.
Değirmenlik Caminin önünde Doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yerin parke tamiratı
yapıldı.

119.Ana Cadde de Kısmet Pastanesinin karşısında su arızasından kaynaklı bozulan yolun parke
tamiratı yapıldı.
120.Seyran Mahallesi Ahmet Tufan ŞENTÜRK Caddesinde ve Meydan Mahallesi Havuzlu
Mevkiinde şarampol ve mazgal temizliği yapıldı.
121. Karayollarından bize geçen arsadaki lojmanın kazan dairesinde yıkılan taş duvarı yapıldı.
122.
Meydan Mahallesi Avluiçi mevkiinde doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan yolun parke
tamiratı yapıldı.
123. İlçemiz Başpınar Mahallesi Çilingir sokakta rotmiks yaması yapıldı.
124.
İlçemiz Seyran Mahallesi Ahmet Tufan ŞENTÜRK Caddesinde PTT çalışmasından kaynaklı
bozulan yolun parke tamiratı yapıldı.
125. İlçemiz Sandıklı Mahallesi Sunpet karşısında ara sokağa beton döküldü.
126. İlçemiz Sandıklı Mahallesi Koray Yapı yoluna rotmiks yaması yapıldı.
127.
A Tipi Mesire Alanında bulunan in evleri yolu ile Ermenek Turkuaz baraj gölü yolunda
bozulan kısımlara stabilize malzeme serildi.
128. İlçemiz Taşbaşı Mahallesi Makbağı yokuşuna yol 175 mA3 yol betonu döküldü.
129.
Taşbaşı Mahallesi Saray önü sokakta, Müst. Yrd. Lütfı Elvan Caddesinde ve ilçemiz 3. Ana
cadde üzerinde(Ali Kaplan’ın kapattı yolun olduğu yerde) doğalgaz çalışmasından kaynaklı bozulan
yolun parke tamiratı yapıldı.
130.Seyran Mahallesinde yol genişletme çalışması esnasında yıkılan bahçe duvarı yapıldı.
131.Sipas caminin batı tarafından aşağıya inen derenin kenarındaki yıkılan duvar yapıldı.
132.Seyran Mahallesi Ahmet Tufan ŞENTÜRK Caddesinde duvar, kaldırım ve beton şarampol
yapıldı.
133.İlçemiz Kızılalan mevkiinde eski Keşilik yolu üzerinde kazı-dolgu yapılarak mevcut yola
şarampol açıldı, stabilize malzeme serildi
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1. Belediyede işlerin aksamaması için birimlerden gelen talep yazılarına istinaden 1 adet
operatör, 1 adet otomotiv mekanik eri, 1 adet büro işçisi, 1 adet şoför ve 15 adet vasıfsız işçi
alınması talepleri üzerine 2020 yılı için 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 696 sayılı
KHK’nin ‘ İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli idare
birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin götürülmesine ilişkin usul ve esaslar’
Kapsamında doğrudan hizmet alımı sözleşmesi Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri San. Tic. Ltd.
Şti. ile sözleşme imzalanarak personel çalıştırılmıştır. (Sözleşme Bedeli: 908.938,20 TL)
2. Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere birimlerden gelen talep yazılarına göre
(2019 yılında yapılan 6 adet araç kiralama işi ihalesi) 30.09.2020 tarihinde bittiğinden, 01.10.202001.10.2021 tarihleri arasını kapsayacak 6 adet araç kiralama işi ihalesi (3 ad. Pick-up, 1 ad. Traktör
ve 2 ad. Sedan araç kiralama ihalesi) yapılmış olup; (yüklenici firma Güntaş Kurumsal Personel
Hizmetleri A.Ş. İhale bedeli 282.000 TL) araç kiralama ihalesinin bir yıl boyunca aylık hakkedişleri
yapılarak ödemeye gönderilmiştir.
3. Belediyemize ait araçların birimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli malzemeleri
alınarak tamir bakım ve onanmlan yaptırılmış olup, Belediyemize ait araçlarda kullanılmak üzere
motor ve hidrolik yağları alınmıştır. Belediyemiz araç envanterleri Çevre Şehircilik Müdürlüğüne
gönderilmiştir.
4. Belediyemizdeki araçların trafik sigortaları yaptırılmıştır.
5. 2021 yılında Belediye de işlerin 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 imzalanmıştır. (Sözleşme Bedeli: 1.554.833,82 TL)
6. Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda içerisinde
Konukevi Binasının da bulunduğu İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 761 ada 3 nolu ve 403 ada 20 nolu
parsellerde Kent Müzesi yapılmasına karar verilmiş olup, 09.08.2020 tarihinde Konukevi
faaliyetleri durdurulmuştur.
7. Belediyemize Konukevi 09.08.2020 tarihine kadar hizmet vermiş olup, Belediyemiz
personeli haricinde 4 ad. Stajyer öğrenci haftanın üç günü (Çarşamba, Perşembe, Cuma) pandemi
kısıtlamaları başlayıncaya kadar staj yaparak, devamsızlık çizelgeleri takibi yapılmıştır.
8. Ermenek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün18.08.2020 tarih ve 1379 sayılı yazısı
gereğince; Kent Müzesi
yapılacağından Konukevi binasındaki malzemelerin sökülüp
paketlenmeleri yapılarak Belediyeye ait Seyran Mahallesi (124 ada 35 nolu parsel) soğuk hava

deposunun olduğu binada bulunan 4 adet depoya ve Belediye İş Merkezi Binasının altındaki (aş evi
olarak kullanılan yere) depoya yerleştirilmiştir. Konukevi içinde bulunan malzemelerin sökülmesi,
paketlenmesi ve depoya taşınıp istiflenme işi Ahmet Duman’a yaptırılmıştır. (İhale bedeli:
29.500,00 TL) Ayrıca konukevi binasında bulunan Doğalgaz, KBS, İnternet Bağlantısı, Elektrik
Aboneleri iptal işlemleri yapılmıştır.
9. Belediye Encümeninin 03.11.2020 tarih ve 134 sayılı karan gereğince İlçemiz Taşbaşı
Mahallesi 761 ada 5 parseldeki Belediyemizce boşaltılan eski Konukevinden çıkan malzeme ve
beyaz eşyaların yine belediyemize ait 124 ada 39 parselde bulunan misafirhane olarak kullanılacak
4 adet daire ile Taşbaşı Mahallesi 398 ada 1 parselde bulunan eski Belediye Binasında gerekli
tadilatların yapılarak stüdyo daireye dönüştürülen 16 daire olmak üzere, toplam 20 daire için ihtiyaç
olan beyaz eşya ve mobilya maliyetlerini azaltmak amacıyla kullanılmasına karar verilmiş olup,
belirtilen yerlere ihtiyaç oldukça malzemeler verilmeye devam edilmektedir.
10. Belediyemize ait mesire alanının güvenlik ve kontrol amacıyla kamera döşenmesi işi
yapılmıştır. (KDV dahil 21.793,42 TL)
11. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma
hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında
09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri
doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun
şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararlan, Bilim
Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığımızın 24/06/2020 tarihli ve 10116 sayılı Genelgesi
çerçevesinde; düğün törenleri için kullanılacak mekânlann faaliyetlerine izin veren mevzuat
hükümleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak 25.06.2020 tarih ve 41 sayılı
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doğrultusunda,
Belediyemize ait mesire alanında bulunan restoranın önündeki alanda düğün yapılması için
Belediye Encümeninin 14.07.2020 tarih ve 70 sayılı kararı doğrultusunda pandemi kurallarına
uygun olarak düğünler yapılmıştır.
12. Mesire alanında bulunan teknelerin servis bakımları yaptırılmıştır. Ayrıca deforme olan
koltukların tamiri yapılmıştır.
13. Mesire alanındaki (3 adet 5 m lik, 3 adet 7 m lik) 6 adet teknenin vizesi bitmiş olup, 5 yıl
için tekrar yenilenmiştir.
14. Belediye Meclisi tarifelerine göre Mesire alanı restoranda pandemi kurallarına uygun
olarak yazın kahvaltı ve yemek hizmeti ile yaz sezonunda tekne kiralama, hizmeti verilmiştir,
(tekneler için akaryakıt alınmıştır) Ayrıca halka açık mesire alanının temizlik ve bakımı yapılarak
halkın piknik yapması sağlanmıştır.
15. Mesire alanında bulunan yaklaşık 500 adet (zeytin, şeftali, kiraz, ıhlamur vb.) ağaçların
budama, ilaçlama bakımları yapılarak ağaçların dipleri çapalanıp, sulanması için damlama sistemi
yenilenmiştir.
16. Mesire alanında oyun parkının etrafı, kamelyaların çevresi ile mescit girişinden restoran
önüne doğru her iki yol kenarına 180 adet fidan dikilerek bakım ve sulamaları yapılmıştır. Ayrıca
360 adet lavantanın sulama ve bakımı yapılmıştır.
17. Mesire alanında bahar ayında çimlerin üzerine çam ağaçlarından dökülen pürlerin
temizlenerek, çimlerin çoğalması için gübrelenmiştir. Sezon boyunca da çimlerin biçilmesi ve
alandaki otların temizliği yapılmıştır.
18. Sonbaharda mesire alanında bulunan zeytin ağaçlarındaki zeytinler toplanarak zeytinlerin
bir kısmının zeytinyağı çıkarılmış bir kısmı da sofralık zeytin olarak kullanılması için bidonlara
kurulmuştur.
19. Mesire alanında bulunan oyun parkı ve spor aletlerinin boya ve bakımları yapılmıştır.
Ayrıca alan içerisindeki kasisler boyanmıştır.
20. Havuza inen merdivenler renkli olarak boyanmıştır. Havuzun deforme olan ipleri
yenilenmiştir.
21. Mesire alanında su seviyesinin düşmesinden dolayı yüzen havuza iniş yeri tehlike arz
ettiği için merdiven yapılmıştır. Merdivenin yanlarına korkuluk ve 6m uzunluğunda, su seviyesinin
durumuna göre ayarlanabilir seyyar merdiven yapılarak iniş sağlanmıştır.
22. Kış şartlarından dolayı havuz da bulunan platformun bir kısmının bozulması nedeniyle,
bozulan kısım kepçe ve işçi yardımıyla çıkartılıp düzeltilerek tekrar yerine montajı yapılmıştır.
23. Tekne sezonunun kapanması ile balıkçı teknesi hariç, tekneler 24 Kasım 2020 tarihinde
bekçi kulübesinin yanındaki alana çıkartılarak temizlikleri yapılıp, üzerleri çadırla kapatılmıştır.

24. Mesire alanında bulunan personeller tarafından balık tutulma sezonunda, restoranda
kullanılmak üzere balık tutulup fileto yapılarak hazırlanmaktadır.
25. Belediye Encümeninin 11.06.2020 tarih ve 52 sayılı kararı gereğince İlçemiz Taşbaşı
Mahallesi Göbenez Mekiğinde 490 ada 56 parselde Hulusu ORAN icarında bulunan A Tipi Mesire
yerinin ilgililerin müşterek talebi doğrultusunda, 15.06.2020 tarihinde Hulusu ORAN ile Ermenek
Belediyesi arasında Protokol İmzalanmış ve 16.06.2020 tarihinde devir alan müstecir Muhammed
KIYAR, devir eden müstecir Hulusu ORAN ve Ermenek Belediyesi arasında ek şartname
imzalanmıştır. A Tipi Mesire Alanına ait ek şartnamenin 3. Maddesi gereğince 18.06.2020 tarih ve
991 sayılı görevlendirmeye istinaden 22.06.2020 saat 13:30 da Ermenek A Tipi Mesire yerinin
devir tesliminin yapılması için, devir teslim komisyonu, devir eden ve devir alan kişilerle birlikte
yerinde yapılan incelemeler sonucunda devir teslimi yapılmıştır.
26. Belediyemiz birimlerinde kullanmak üzere kırtasiye malzemesi alınmıştır.
27. Belediye Meclisinin 13.02.2020 tarih ve 10 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin
13.02.2020 tarih ve 106 sayılı kararı doğrultusunda Ankara su ve Kanalizasyon İdaresinden tahsis
edilen araçların satın alınması işlemleri yapılmıştır. (2005 Model Kamyon (Su Tankeri), 2012
Model Traktör (Kabinli), 2005 Model Lastik Tekerlekli kazıyıcı-yükleyici).
28. Belediyemize ait spor salonunda bulunan 2 adet koşu bandının arızalan giderilip teslim
edilmiştir. (KDV dahil 11.493,20 TL)
29. Belediye Encümeninin 15.10.2020 Tarih ve 125 sayılı kararı gereğince Belediye İş
Merkezi Sitesi olarak Doğal Gaz Sistemine geçileceğinden, Belediyemiz iş yerlerinin Doğal Gaz
Sistemine geçirilmesi ve buna ait 18 bağımsız bölümün kolon hattının ödemesi yapılmıştır. (KDV
dahil 13.320,00 TL)
30. Belediye Encümeninin 07.01.2020 tarih ve 4 sayılı kararı gereği fiyat takdir komisyon
raporu hazırlanmıştır.
31. Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü 15.03.2019 tarih ve E.425 sayılı Makine ve Kimya
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne hurdaların satılması için yazı yazılmış olup, yazıya
istinaden Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Hurda İşletmesi
Müdürlüğü tarafından 11.03.2020 tarihinde gelinerek Seyran Mahallesinde Belediyemize ait
Kademe binasının önünde ve parke tesisinin doğu tarafında bulunan hurdalar (15.320 ton ağır
vasıflı demir çelik hurdası) teslim edilmiştir.
32. Belediye Encümeninin 04.02.2020 tarih ve 13, 14 sayılı kararları gereğince (405 ada 2
nolu parsel 3 nolu bağımsız bölüm), Belediye Encümeninin 23.06.2020 tarih ve 59 ayılı karar
gereğince 109 ada 90 nolu parselde 32 ad. Mezarlık, Belediye Encümeninin 30.06.2020 tarih ve 64
sayılı karan gereğince (398 ada 1 parsel 78 nolu bağımsız bölümün), Belediye Encümeninin
29.09.2020 tarih ve 114 ile 117 sayılı kararı gereğince 70 E9025 plakalı kabinli traktör ile 399 ada 1
parselde kayıtlı 1 bağımsız bölüm numaralı iş yerine ait toplam 36 adet satış şartnamesi
hazırlanmıştır.
33. Belediye Encümeninin 04.02.2020 tarih ve 13, 14 sayılı kararları gereğince 2 ad. kira
şartnamesi (405 ada 2 parsel 49,9/2 nolu bağımsız bölüm 401 ada 7 nolu parsel 34,35 nolu bağımsız
bölüm), 27.02.2020 tarihli ve 24 sayılı kararı gereğince (124 ada 35 nolu parselde bulunan binanın
2. bodrum katında 850 m2alanm)kira şartnamesi, 19.03.2020 tarih ve 26 sayılı kararı gereğince 2
adet kira şartnamesi (401 ada 7 nolu parsel 14,15 nolu bağımsız bölüm), 09.06.2020 tarih 48 sayılı
kararı ve Belediye Encümeninin 18.06.2020 tarih ve 54 sayılı kararı gereğince hazırlanan 4 ad. kira
şartnamesi (398 ada 1 nou parsel 59,60 bağımsız bölüm, 401 ada 7 nolu parsel 13 nolu bağımsız
bölüm, umumi wc ve 401 ada 7 parsel 2 nolu bağımsız bölüm ), 27.08.2020 tarih ve 95 sayılı kararı
gereğince hazırlanan 2 adet kira şartnamesi (405 ada 2 parsel 11 bağımsız bölüm, 405 ada 2 nolu
parsel 12 nolu bağımsız bölüm), 08.09.2020 tarih ve 99 sayılı kararı gereğince hazırlanan kira
şartnamesi (416 ada 1 nolu parsel 226/4H bağımsız bölüm, 416 ada 1 nolu parsel 226/4G nolu
bağımsız bölüm) ait toplam 15 adet kira şartnamesi hazırlanmıştır.
ZABITA AMİRLİĞİ FAALİYETLERİ
1) 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.
2) 5393 sayılı Belediye Kanununa göre; Umuma açık işyerleri, GSM ruhsatlarını da Belediyemiz
verdiğinden 2020 yılı içerisinde yeni iş yeri açan esnaflarımıza 4 adet Umuma açık işyeri açma ruhsatı,
4 adet GSM ruhsatı ve 28 adet diğer (sıhhi) işyerleri ile ilgili işyeri açma ruhsatı verilmiştir.

Ayrıca birimimizce ruhsatlarla ilgili adres değişikliği devir vb. işlemlerden ruhsat yenileme
işlemleri yapılmaktadır.
3) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre resmi tatil günlerinde ve Ulusal Bayram günlerinde
işyerlerini açmak isteyen esnafımıza 32 adet hafta tatili ruhsatı verilmiştir.
4) Hafta Pazarında, vatandaşlarımızın daha rahat alış veriş yapabilmeleri için kurallara uygun
şekilde, Hafta pazarlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimi ve etiket kontrolü zabıtaca
yapılmaktadır.
5) Kurban Bayramında vatandaşlarımızın rahatlıkla pazarlık yapabileceği ve mallarını kolayca
seçebilmeleri için kurbanlıklar kısım kısım ayrılarak hayvan pazarı oluşturulmuştur.
6) Ramazan ayında fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ve öğrencilere İstanbul Erçev ile
birlikte esnaflarımızın da katkılarıyla Hal binası içerisinde iftar yemeği verilmesi, organizesi ve
denetimi zabıtaca yapılmakta iken Pandemi nedeniyle 2020 yılında iftar yemeği verilmemiştir.
7) Ulaşım Hizmetleri Kapsamında 03.03.2011 tarih ve 16 sayılı Ticari Taksi ve Durakları
Yönetmeliğine göre 7 adet duraklara ait 12 adet Ticari Taksilerin 2020 yılına ait yıllık ruhsatları
yenilenerek verilmiştir. Ayrıca araç değişikliği ve devirlerde ruhsat işlemleri birimimizce yapılmaktadır.
8) 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.
9) Belediyemiz Zabıta Amirliğine bağlı araçların vizeleri takip edilerek zamanı geldiğinde
yaptırılmaktadır.
10) Belirli aralıklarla Zabıta Memurlarımız tarafından İşyeri Açma Ruhsat Denetimleri
yapılmaktadır.
11) Zabıta Memurumuz Abdullah Evci ve İmar Müdürümüz Yılmaz Baycan tarafından binaların
yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereğince denetlendikten sonra İtfaiye Raporu
verilmektedir.
12) Kış aylarında doğada bulunan hayvanların ve İlçemizde bulunan sahipsiz hayvanların yemesi
için doğanın ve ilçenin çeşitli yerlerine yemler konularak hayvanların beslenmesi sağlanmıştır.
13) Çin ‘in Vuhan kentinde çıkan, bütün dünyayı etkisi altına alan Korona (Covid -19) bulaş
hastalığı ülkemize 2020 yılının mart ayında geldiğinden dolayı, birimimizce tedbirler alınmış olup;
bütün işyerlerine ve esnaflarımıza tedbirler ve kurallar Tebliğ ve Tebellüğ Belgeleri ile imza altına
alınmıştır.
14) Birimimiz tarafından 9 adet İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiş olup, toplam 3.834,00
TL tutarında İdari Yaptırım Karar Tutanağı cezası kesilmiştir.
15) İlçemizde bulunan Esnaflarımızın Birimimizce Covid-19 Denetlemesi yapılmaktadır.
16) Her hafta Cuma pazarında 2 personelle Pazar yeri girişinde Ateş Ölçümü ve Dezenfektan
dağıtımı yapılmaktadır.
17) Resmi Tatillerde Birimimizce Ses Sistemi kurulup, tören alanının süslemesi ve temizliği
birimimizce yapılmaktadır.
18) Belediyemize ait 70 E 3933 plakalı aracın trafik sigortası yapılması işi 14.09.2020 tarihinde
yapılmıştır.
19) Covid-19 kapsamında belediyemize ait işlerde kullanılmak üzere tek kullanımlık malzeme alımı
21.09.2020 tarihinde yapılmıştır.
20) Belediyemize ait 70E9813 plakalı aracın trafik sigorta poliçesi yapılması işi 02.11.2020 tarihinde
yapılmıştır.
21) Belediyemize ait 70AAY 623 plakalı aracın trafik sigortası poliçesi yapılması işi 17.12.2020
tarihinde yapılmıştır.
itfaiye Amirliği Faaliyetleri
1) İtfaiye personelinin gerekli eğitimi alabilmeleri ve hızlılık kazanabilmeleri için haftanın
Çarşamba günleri yangın, sabotaja ve afete karşı tatbikat ve araçların bakımı yapılmakta. İtfaiye
dairesinde 3 vardiyalı olarak 1 adet şoför ve 1 adet itfaiye eri her vardiyada nöbet tutmaktadır.
2) İlçemizde ve çevre köylerde toplam 31 adet yangın olayı,7 adet araç yangını meydana gelmiş ve
itfaiye zamanında yangınlara müdahale etmiştir.
3) Yangına müdahale ve kurtarma çalışmalarının raporları düzenli olarak itfaiye birimimizce
tutanak altına alınmaktadır.
4) İtfaiye birimimizde bulunan araçların bakımları düzenli olarak itfaiye personelince
yapılmaktadır.

5) İlçemizde bulunan yangın vanalarının kontrolleri Su Kanalizasyon Müdürlüğüyle beraber
yapılarak varsa arızalan giderilmektedir.
6) İtfaiye birimimizce talep gelen kamu kurumlan, okullar ve sivil toplum kuruluşlan ile birlikte
yangın tatbikatı yapılmaktadır.
7) Belediyemiz İtfaiye Amirliğine kurulan dezenfekte ilaçlama işlemleri için, Ticari Taksiler, Şehir
içi Minibüsleri ve Vatandaşlarımızın özel araçları için araçların içi dezenfekte yapılarak temizlenmiştir.
8) Birimimize ait itfaiye binasında kullanılmak üzere kömür alınması işi 01.10.2020 tarihinde
yapılmıştır.
Temizlik Müdürlüğü Faaliyetleri
1) İlçemiz 16 mahallede bulunan yaklaşık 430 çöp varilinin çöp toplama işi 2 vardiya olarak sabit 2
şoför 4 işçi ile sabah 06:00 dan akşam 22:00 ye kadar resmi ve dini tatil günleri de dahil her gün
yapılmaktadır.
2) İlçemizin Karalar ve Keşillik mahalleleri, yayla bölgesi ve bağ arası mevkilerinin çöpleri ek çöp
arabası çıkarılarak haftada 1 gün alınmaktadır.
3) İlçemiz Cumhuriyet Caddesi (ana cadde) Helvacı önü ile İş bankası arası, Atatürk caddesi
Tolmedrese ile Atatürk ilköğretim okulu arası resmi ve dini tatil günleri de dâhil olmak üzere sabit 1 er
işçi ile her gün temizliği yapılmaktadır.
4) İlçemiz Meydan Mahallesi Belediye Otogarı ve Yassıkaya seyir bölgesi kış aylan hariç sabit 1
işçi ile her gün temizliği yapılmaktadır.
5) İlçemiz Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı çevresi ve Ermenek Lisesi güzergahı sabit 1 işçi
ile her gün temizlenmektedir.
6) İlçemizde çöp aracının girmediği yukan mahalle olarak ta bilinen mahallelerde resmi ve dini tatil
günleri de dâhil sabit 1 şoför 2 işçi traktörle her gün çöpleri toplanmaktadır.
7) İlçemizin daha temiz olması için gerek duyulduğunda Yol Süpürme aracımızla Cadde ve
sokaklanmızın temizlikleri yapılmaktadır.
8) İlçemizde Virüs Tedbirleri kapsamında Tüm kamu kurum ve kuruluşların dezenfekte işlemleri
yapılarak, dezenfektan dağıtılmıştır
9) Temizlik görevlisi durumu ve işlerin önceliği de dikkate alınarak ilçemizde bulunan mahallenin
süpürme ve temizlenmesi çalışması sıra ile yapılmaktadır. Gerek duyulduğunda arazöz ile yıkama ve
sıcak günlerde ana caddelerin sulaması yapılmaktadır.
10) İlçemizde salgına yakalanan vatandaşlarımızın talep gelmesi üzerine dezenfektan ilaçlaması
yapılmaktadır.
11) Her Cuma Pazarında Dezenfektan İlaçlama İşi yapılmaktadır.
12) Talep üzerine gelen Dezenfektan ve İlaçlama İşleri birimimiz tarafından yapılmaktadır.
13) İlçemizde bulunan Korona şüphesi olan vatandaşlarımızın ikamet ettikleri binaların içi ve çevresi
dezenfekte edilmiştir.
14) Vatandaşlarda gelen talep doğrultusunda vatandaşların Masa Sandalye ihtiyacı birimimizce
karşılanmaktadır.
15) Oyun Parkları ve duraklar dezenfekte işlemleri yapılmıştır.
16) İlçemizde bulunan parklarda kullanılmak üzere spor aletlerinin alınması işi 23.09.2020 tarihinde
yapılmıştır.
17) İlçemizde bulunan parkların aydınlatılmasında kullanılmak üzere aydınlatma armatürü alımı
17.08.2020 tarihinde yapılmıştır.
18) Belediyemiz Zabıta Amirliği ve İtfaiye birimlerinde çalışan personele kışlık giyim alım işi
26.10.2020 tarihinde yapılmıştır.
19) Birimimizde çalışmakta olan işçilere iş güvenliği ayakkabısı alım işi 26.10.2020 tarihinde
yapılmıştır.
20) Covid -19 tedbirleri kapsamında Karaman Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Korono
Virüs (Covid-19) Önlemleri İzleme Tablosu her ayın 15. Ve 30. Günleri gönderilmiştir.
21) Çöp varillerinin temizliği tamiri ve tekerlerinin arızalı olanların yenilenmesi işi gerektiğinde Fen
işleri Müdürlüğünden de yardım alınarak birimimiz tarafından yapılmaktadır.
22) Çarşı içinde ve kaldırım ve ana caddelerde eksi olan sallanan çöp kovalan değiştirilmiş ve tamir
edilmiştir.
23) Meydan Mahallesinde bulunan Tol medresenin bakımı ve temizliği yapılarak sürekli olarak bir
görevli bulunmakta ve dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin gezebilmesi için mesai saatleri içerisinde açık
bulunmaktadır.

24) İlçemizde bulunan sokak köpekleri toplanarak Belediyemiz tarafından yapılmış olan barınaklara
konularak bakımı ve soğuklardan korunmaları sağlanmıştır.
25) Fikret Ünlü ’nün vefatının 1. Yıl dönümü nedeniyle Balkusan Köyüne gidilerek Mezarının
üstüne çiçek dikilme çalışması yapılmıştır.
26) Meydan Mahallesi Durak Betonu dökülme çalışması yapılmıştır.
27) Sokak Hayvanları Besleme Noktası için Belirli yerlere Kutular Montaj edildi.
28) Kedilere yemleri ve kedi evleri İlçemizin belirli bölgelerine konulmuştur.
29) Seyran Mahallesi Yahyakent yol çatma bir adet durak montaj çalışması yapılarak konuldu.
30) 02.01.2020 tarihinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Yangın Tatbikatı yapıldı.
31) İlçemizde bulunan kasaplar ve fırınların denetimi Zabıta ekiplerimizce ve Veteriner Hekimimiz
tarafından yapılmaktadır.
32) Birimimizce düzenli olarak karasinek sivrisinek ilaçlaması yapılmaktadır.
33) Camilerin Cuma namazı kılınabilmesi için yıkama çalışması yapılmıştır.
34) 15 Temmuz Şehitler Anıtı otu ve çapası temizlik çalışması yapılmıştır.
35) Konukevi İnşaatı yol ve sulama çalışması yapılmıştır.
36) Vatandaşlarımızın Ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinin bilinmesi için iftar ve sahur
vakitlerinde Ses Bombasının atılması birimimiz tarafından sağlanmıştır.
37) İlçemizdeki Cenaze hizmetlerinde vatandaşlarımıza iki kişi görevlendirilerek cenazelerde mezar
kazma ve defin işleri, 1 adet şoförle cenaze aracı nakli birimimiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca
halkımızın mezarlığa götürülmesi için dolmuşları ayarlama işlemleri birimimizce yapılmaktadır.
38) Cenaze ve Düğün evlerinde yemek vermek isteyen vatandaşlarımıza masa ve sandalye temini
yapılmakta olup geri alınması işlemleri takip edilerek yapılmaktadır.
39) İlçemiz mezarlıklarında bulanan çalı ve yabani otların temizliği ve mezarlıkların bakımı
yapılmıştır.
40) Yaz aylarında sivrisinek, karasinek, yürüyen ve uçan haşerelerle mücadelede ve fosseptik,
kanalizasyon gibi yerlerin ilaçlanmasında birimimizde bulunan sinek ve haşere ilaçlarıyla yaz ayı
boyunca ilaçlama işleri yapılmıştır.
MUHTARLIK İSLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ
1. Birimde aynı zamanda personel işleri de yürütülmekle beraber 2020 yılı çalışma raporu aşağıda
belirtildiği gibidir.
2. Mahalle Muhtarları ile Belediye Başkanı dâhilinde toplantı yapılarak talepleri alınmış işler ilgili
birimlere takip ve sonuçlandırma için iletilmiştir. Belirli aralıklarla Belediye Başkanı talimatı üzere birim
amirleri ile toplantı yapılarak yapılan ve programa alman işler değerlendirilmektedir.

C- PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Belediyemizin 2020 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. 18.03.2021

.. Ati la
Ermenek Bele

ERMENEK BELEDİYE 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 raporlandığım beyan ederim.
İdaremizin 2020 yılı Faaliyet Raporunun “1II/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin
güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 18/03/2021

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
olmadığım beyan ederim. 18/03/2021

