ERMENEK BELEDİYESİ 2021 YILI MECLİS KARARLARI
KARAR-1) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesine göre Belediye Meclisi her ayın ilk
haftası kararlaştırılan günlerde toplanacağından yapılan görüşmeler neticesinde 2021 Yılında Mayıs
ayının tatil olarak belirlenmesine ve 04 Şubat 2021 Perşembe, 4 Mart 2021 Perşembe, 1 Nisan 2021
Perşembe, 3 Haziran 2021 Perşembe, 1 Temmuz 2021 Perşembe, 5 Ağustos 2021 Perşembe, 2 Eylül
2021 Perşembe, 6 Ekim 2021 Çarşamba, 4 Kasım 2021 Perşembe ve 2 Aralık 2021 Perşembe günlerinin
meclisin toplantı günleri olarak tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-2) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine göre Belediyemizin bir önceki yıl
gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için gizli oyla Meclisteki her
siyasi parti gurubunun dağılımına göre olmak üzere üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere 2021
yılı için görev yapmak üzere Denetim Komisyonuna üye seçimi yapılması gerekmekte olduğundan,
Meclis Başkanı önce üye sayısının belirlenmesini talep etmiş ve yapılan açık oylama neticesinde üye
sayısının 3 olmasına oybirliği ile karar verilmiş ve daha sonra Denetim Komisyonu seçimi için yapılan
gizli oylama neticesinde gizli oyların tasnifi sonucu Meclis Üyelerinden Nihat AZDURAL, Ayni ÇETİN
ve Durmuş AÇIKBAŞ ‘ın 11’şer oyla 2021 yılı için Denetim Komisyonu üyesi olarak görev yapmak
üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-3) Belediyemizde çalışan ve resmi kıyafet taşıyan Zabıta Amir ve Memurları ile İtfaiye
dairesinde nöbet tutan personelin 31.12.2020 tarih ve 31351 Mükerrer sayılı Resmi Gazete yayınlanan
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde belirtildiği gibi fazla çalışma ücreti
yayınlanmış olup, aylık 310,00 TL (üç yüz on TL) 'nin 01.01.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar
aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili
maddelerine göre kararlaştırılan fazla çalışma ücretlerinin Kaymakamlık Makamının onayına
sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-4) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre, "Meclis Başkan ve Üyelerine
Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına
ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından
belirlenecek Miktarda ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı 20, 24 ve 25. maddelerde belirtilen
toplantı günü sayısından fazla olamaz ve Meclis Üyelerine bir gün için birden fazla huzur hakkı
ödenmez. " hükmü yer aldığından buna göre: 2021 yılında Belediye Meclis Başkan ve Üyeleri ile
Komisyon Üyelerine yapılan hesaplamalar sonucu her toplantı günü için Belediye Başkanına ödenmekte
olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine oybirliği ile karar
verildi.
KARAR-5) Belediyemizde 2021 yılında Norm Kadro Karşılığı çalıştırılacak 5393 Sayılı Kanunun
49. Maddesi hükümlerine göre çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretlerinin yazılı olduğu şekilde
tespit edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-6) Belediye Meclisince bu hususta yapılan müzakereler neticesinde? Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ait Yönetmeliğin 24.
Maddesine göre Belediyeler Norm Kadro Standartları Cetvellerinde belirtilen memur norm kadro
toplamının %20 sini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ile hesaplanması sonucu adam/ay
sayısına göre Meclis tarafından belirlenir hükmü bulunduğundan;
Belediyemizde geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırabilmek için toplam 93 norm kadro mevcut
olduğundan %20 hesabına göre 93X%20=18,6 olup bu rakamın 19 olarak yuvarlanması ile yıl içerisinde
12 aylık olmak üzere 19 X12=228 adam/ay olarak tespit edilmesine, Bu sayıyı geçmeyecek şekilde
Meclisçe verilen vize miktarı kadar 2020 yılında Belediyemizce işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar
verildi.

KARAR-7) İlçemiz Seyran Mahallesi sınırları içinde bulunan 108 ada 25 numaralı parselde İmar
Komisyon Raporunda belirtildiği üzere Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 6. Maddesine göre parsel
genişliği ve derinliği akaryakıt istasyonu şartlarını sağlamaktadır. Ayrıca akaryakıt istasyonu mevcutta
bulunmaktadır. Bakanlık tarafından İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında
Yönetmelik uyarınca değer artışı yapılarak; İlçemizde yeni iş kolları açılmasının ve İlçe ekonomisine
katkıda bulunacağından dolayı plan değişikliğinin uygun olduğu tespit edilerek raporun imza altına
alındığı bildirildiğinden dolayı plan değişikliği olarak İmar Tadilatının yapılmasına, yapılan İmar
Tadilatının 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi doğrultusunda onaylanarak askıya çıkarılmasına oybirliği
ile karar verildi.
KARAR-8) İlçemiz Seyran Mahallesi sınırları içinde bulunan 109 ada 89 numaralı parselde ekli
İmar Komisyon Raporunda belirtildiği üzere yapılacak değişiklikle; kamu yatırımı yapılacağından,
ilçemizde sosyal ve kültürel yaşam kalitesini arttıracağından ve sporcu gelişimine katkıda
bulunacağından dolayı plan değişikliğinin uygun olduğu tespit edilerek raporun imza altına alındığı
bildirildiğinden dolayı plan değişikliği olarak İmar Tadilatının yapılmasına, yapılan İmar Tadilatının
3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi doğrultusunda onaylanarak askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar
verildi.
KARAR-9) İlçemiz Değirmenlik Mahallesinde Revizyon İmar Planımızda “Koruma Amaçlı İmar
Planı Yapılacak Alan” olarak bırakılan alanda Belediyemiz tarafından hazırlatılan Koruma Amaçlı İmar
Planı, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.11.2020 tarih ve 7139 sayılı kararıyla
onaylanmış ve komisyonumuzca uygun bulunarak raporun imza altına alındığı bildirildiğinden dolayı
plan değişikliği olarak İmar Tadilatının yapılmasına, yapılan İmar Tadilatının 3194 Sayılı Kanunun 8/b
maddesi doğrultusunda onaylanarak askıya çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-10) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre hazırlanan Belediyemiz Norm Kadrosunda yer alan,
boş durumda bulunan ve personel alımı yapılması düşünülen kadrolardan;
G.İ.H. Sınıfından 4. Derecelik 1 adet Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun iptal edilmesine ve
yerine yeniden G.İ.H. Sınıfından 1. Derecelik 1 adet Temizlik İşleri Müdürlüğü kadrosunun ihdas
edilmesine,
İhdas edilen kadrolara ait kadro ve cetvellerinin hazırlanmasına ve Valilik Makamına
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-11) Zabıta Amirliği tarafından hazırlanarak meclis gündemine sunulan Belediye Emir
ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği Belediye Başkanı Atila ZORLU tarafından oylamaya sunulmuş
olup, yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile okunduğu şekli ile kabul edilerek tasdik edilmesine
ve yürürlüğe konulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-12) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanarak meclis gündemine sunulan Belediye
Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği Belediye Başkanı Atila ZORLU tarafından oylamaya
sunulmuş olup, yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile okunduğu şekli ile kabul edilerek tasdik
edilmesine ve yürürlüğe konulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-13) İlçemizin muhtelif yerlerine Belediyemizce yapılmış bulunan parkların isimlerinin
ilçemizin tanıtımı ile kalkınması ve gelişmesine hizmet etmiş olan kişilerin isimlerinin verilmesinin
uygun olduğuna karar verilmiş olup, buna göre;
İlçemiz Değirmenlik Mahallesinde bulunan Kaymakamlık Binası bitişiğinde park olarak
kullanılan alana Mustafa Sonay GÜRGEN Parkı ismi verilmesine,
Değiştirilen park isminin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “n” bendine göre Belediye
Meclisince tasdik edilmesine ve yine 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince Kaymakamlık
Makamının onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR-14) Belediye Meclisinin 04.09.2019 tarih ve 58 nolu kararının 2. Maddesinde bulunan
İlçemiz 398 ada 1 nolu parselde Belediye Hal İşhanı Binasında bulunan işyerlerinin satış kararının tekrar
müzakere edilerek görüşülmesine ait Belediye Meclis Üyelerinden Mustafa BOZCU, Mustafa
BAHÇELİ, Ahmet BANCAR ve Ayni ÇETİN ‘in 07.01.2021 tarihli dilekçe ile tekliflerinin gündeme
alınıp müzakeresi kabul edilmiş olup, bu konu hakkında söz alan Meclis Üyelerinden;
Mustafa BOZCU: Satışı yapılan yerin hangi amaçla kullanılacağının satış kararına
yazılmasını bildirdiği,
- Mustafa BAHÇELİ: Zemin katta bulunan yerin Köylü Pazarı olarak kullanılmasına ve
satılmamasına, mümkünse tapuda köylü pazarı olarak tescil edilmesine ve satışı yapılacak yerlerin
bedelinin
hangi
amaçla
kullanılacağının
meclis
kararına
yazılmasını
bildirdiği,
- Durmuş AÇIKBAŞ ise söz konusu yerlerin Pazar Yeri yapıldığı zaman satışının yapılmasının
uygun olduğunu bildirmiştir.
- Ahmet BANCAR 'ın bahse konu meclis kararının iptal edilmesi hakkında görüşlerini bildirdiği
görüldüğünden dolayı konunun açık oylamaya sunulmasına karar verilmiştir.
Belediye Başkanı Atila ZORLU tarafından yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisinin
04.09.2019 tarih ve 58 nolu kararının 2. Maddesinde bulunan yetkinin iptal edilmesine,
İlçemiz 398 ada 1 nolu parselde Belediye Hal İşhanı Binasında bulunan işyerlerinin satışı için talep
olması halinde yeniden Meclis gündemine getirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-15) İlçemiz Taşbaşı Mahallesinde 398 ada 1 nolu parseldeki eski Belediye Hizmet
Binasının zemin katında bulunan 79 nolu bağımsız bölümün satışını talep eden Mesut Karpuz ‘un
dilekçesi doğrultusunda konunun araştırılarak yeniden değerlendirilmesi ve önümüzdeki meclis
toplantısında yeniden tekrar gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-16) Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 975 ada 1
nolu parselde yapılması planlanan 500 Kişilik Spor Salonuna ait tip projenin arsa çekme mesafelerine
uymadığı, ödeneğinin hazır olduğu ve kamu yatırımı da göz önüne alınarak parselin tamamının
kullanılması konusunda meclis kararı alınması gerektiği bildirildiğinden konunun yerinde ve şehir imar
planında incelenerek rapor hazırlanmasına ve hazırlanacak raporun tekrar Meclis gündemine getirilerek
görüşülmesi için Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-17) Belediyemize ait Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Limited Şirketinin
tüm nakdi ve gayri nakdi borçlanma işlemlerinin yapılması, alınacak krediler ve borçlanma işlemleri
için Belediyemizce müteselsil kefil olunmasına, Bankalarca ipotek talebi olması halinde Belediyemize
ait taşınmazlardan veya vadeli - vadesiz hesaplardan belirlenen miktarın ipotek olarak gösterilmesi ve
Belediye Başkanına yetki verilmesi işlemi için Belediye Başkanı tarafından açık oylamaya sunulmuş
olup, Belediye Başkanı Atila ZORLU, Meclis Üyelerinden Nihat AZDURAL, Şerife Nurgül
KOÇDAYI, Ayni ÇETİN ve Mustafa BOZCU ‘nun kabul yönünden evet oyu verdiği,
Yine Meclis Üyelerinden Ahmet BANCAR, Ahmet Bülent BADEMCİ, Kadir EŞME, Durmuş
AÇIKBAŞ ve Sadet ALATALI ‘nın ise Red yönünden Hayır oyu verdiği görülmüştür.
Yapılan açık oylama neticesinde oyların 5 kabul ve 5 red oyu olarak eşit çıkması neticesinde
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin Oylama Usulleri başlıklı 13. Maddesinin “c” fıkrasının son
bendinde belirtildiği üzere “İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.” denildiğinden teklifin oy çokluğu ile kabulüne,
Belediyemize ait Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Limited Şirketinin tüm nakdi ve
gayri nakdi borçlanma işlemlerinin Şirket bütçesinin %10 ‘u oranına kadar olmak üzere yapılmasına,
Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Limited Şirketince alınacak krediler ve borçlanma
işlemleri için Belediyemizce müteselsil kefil olunmasına, Bankalarca ipotek talebi olması halinde
Belediyemize ait taşınmazlardan veya vadeli - vadesiz hesaplardan belirlenen miktarın ipotek olarak
gösterilmesine,
Ermenek Turkuaz Turizm İşletmeleri Sanayi ve Limited Şirketinin Bankalar nezdinde yapılacak
tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Atila ZORLU ‘nun görev süresi boyunca tam yetkili
kılınmasına oy çokluğu ile karar verildi.

KARAR-18) Belediye Meclisi İmar Komisyonunun raporunda belirtildiği üzere İlçemiz Taşbaşı
Mahallesi 975 ada 1 nolu parselin Karaman İl Özel İdaresine ait olup, İmar Planı içerisinde Spor alanı
olarak nitelendirildiği, Planlama alanı onaylı uygulama imar planında Kapalı Spor Tesisleri için
İlçemizde yapılan 3194 sayılı imar kanunun mahkeme kararı ile iptal edilmesi ile birlikte geriye dönüş
işlemi başlatılmış olup, yapılacak olan plan tadilatında spor alanını eski mülkiyetine çekilmesi ve
projelendirilen spor tesisi mevcut plandaki yapılaşma kararları dikkate alındığında araziyi
yerleştirilmesinde sıkıntı ortaya çıkacağından, aynı zamanda ilçemizde önemli bir yatırım kazanacağı
göz önünde bulundurularak, Onaylı planda verilen l0 m’lik yapı yaklaşma sınırı kaldırılmasında, plan
notlarında bina yerleşimi vaziyet planına göre belirlenmesi ve E=2,00 Yençok= 9,50 yapılaşma şartı
getirilmesinde ve şehir plancısının tarafından hazırlamış olan 1/1000 Uygulama İmar Plan Tadilatı ve
1/5000 Ölçekli Nazım Uygulama İmar Planı Tadilatında her hangi bir sakınca olmadığı bildirildiğinden
hazırlanan plan tadilatının yapılmasına ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükümlerine göre
onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-19) Belediye eski hizmet binasının bulunduğu İlçemiz, Taşbaşı Mahallesi, 398 ada, 1
parsel numaralı taşınmazda bulunan 79 nolu bağımsız bölüm daha önce kalorifer dairesi olarak
kullanıldığından ve kullanılmadan bu halde kalması durumunda bakımsızlıktan yıpranarak maddi olarak
külfet getireceği de göz önüne alınarak satılarak gelir elde edilmesinin daha uygun olduğuna karar
verildiğinden dolayı söz konusu işyerinin Belediyemizce fiyat tespitinin yapılarak 5393 Sayılı Kanunun
18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda satılmasına,
Satışından elde edilecek gelirin ise İlçemiz Seyran Mahallesi Kuruseki Mevkiinde bulunan
Okullar Bölgesi olarak adlandırılan yere gidecek olan Doğal Gaz Hattının yapımı sırasında kamulaştırma
işlemlerinde kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-20) İlçemiz Meydan Mahallesi Yassıkaya Mevkiinde 422 ada 5 nolu parselde bulunan
Meydan Parkının doğu kısmında bulunan boş alanın bu gün için atıl durumda bulunduğu, ilçemizde
yaşanan işyeri sıkıntısının da göz önüne alınarak söz konusu yerin park olarak kullanılmak üzere İmar
ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan proje doğrultusunda diğer birimlerle koordine edilerek ağaçların
korunması suretiyle park olarak kullanılmasına ve içinde yapılacak olan büfe ile park alanının yap – işlet
– devret modeli ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kontrollü olarak yaptırılmasına,
Park alanının yaptırılması için İlçemiz Meydan Mahallesi Yassıkaya Mevkiinde 422 ada 5 nolu
parselde bulunan Meydan Parkının doğu kısmında bulunan boş alanın 5393 Sayılı Kanunun 18.
Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda 5 yıl müddetle kiraya verilmesine, yapılacak olan
kiralama işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninin tam yetkili kılınmasına oybirliği ile
karar verildi.
KARAR-21) Türkiye Diyanet Vakfı Ermenek Şubesinin Cephanelik Camisinin bulunduğu İlçemiz
Meydan Mahallesi 029C13blc3 pafta 432 ada 1 parselin devir işlemlerinin yaptırılması talebinin
İlçemizde bulunan arsalardan aynı değerde bir arsanın Belediyemize devrinin yapılması şartıyla 5393
Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda yapılmasına, oybirliği ile karar
verildi.
KARAR-22) Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeleri Nihat AZDURAL, Ayni ÇETİN ve
Durmuş AÇIKBAŞ tarafından hazırlanan 2 sayfa 14 maddeden ibaret olarak düzenlenen Tahsilat
İşlemlerinin Denetimine ait rapor ile 2 sayfa 12 maddeden oluşan Gider Bütçesi Denetleme Raporu ve
Denetim Listesi raporlarının yazılı olduğu şekilde tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-23) Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mezarlıklar
Yönetmeliği okunarak oylamaya sunulmuş olup, yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek
yürürlüğe konmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-24) Belediyemiz İtfaiye Amirliği tarafından hazırlanan İtfaiye Yönetmeliği okunarak
oylamaya sunulmuş olup, yapılan açık oylama neticesinde kabul edilerek yürürlüğe konmasına oybirliği
ile karar verildi.

KARAR-25) Belediyemize ait Turkuaz Mesire Alanında kullanılan teknelerin çok yoğun olarak
kullanıldığı için eski olanlarının çalışma esnasında arıza yapması durumunda seferlerde aksamalar
oluğundan ve yolcu kapasiteleri küçük olduğundan Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından model yılı
olarak en eskilerden 3 adedinin belirlenmesi için teknelerin model yılına göre listelerinin çıkartılarak
satılmasına karar verilecek 3 adedinin fiyat tespitlerinin yaptırılmasına ve daha sonra satışa çıkarılması
için hazırlanacak raporun tekrar Meclis gündemine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-26) Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün 752.01.02 sayılı yazısı doğrultusunda İlçemizde
112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yatırım programına alındığı yatırımın yapılması planlanan alanda
imar uygulaması yapılması gerektiğinden dolayı mülkiyeti Belediyemize ait 109 ada 54 nolu taşınmazın
112 Sağlık İstasyonu yapılması amacıyla ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığına 5393 Sayılı Kanunun 18.
Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda devrinin yapılmasına,
Söz konusu taşınmazda yapılacak olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 1 yıl
içerisinde yapılmadığı takdirde Belediyemizce arsanın geri alınacağı şartıyla devrin yapılmasına
oybirliği ile karar verildi.
KARAR-27) Adavis Lojistik Petrol. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. ‘nin 03.03.2021 tarihli dilekçesi ile
İlçemiz, Meydan Mahallesi, 460 ada, 35 parselde imar planı değişikliği talebinin Konunun yerinde ve
Şehir İmar Planında 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda incelenerek rapor
hazırlanmasına ve hazırlanacak raporun yeniden meclis gündemine getirilmesine oybirliği ile karar
verildi.
KARAR-28) Belediyemizce Cittaslow uluslararası tüzüğünün kabul edilerek Cittaslow uluslararası
ağına katılım başvurusu yapılmasına, bununla ilgili ücretlerin ödenmesine ve gerekli iş ve işlemlerin
yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-29) Belediyemizin 19.02.2021 tarih ve 419 sayılı yazılı talebimiz üzerine Adana
Büyükşehir Belediye Başkanlığının 03.03.2021 tarih ve 1905 sayılı kararı gereğince 4916 Sayılı
Kanunun 37. Maddesine istinaden Belediyemize satışına karar verilen 1 (bir) adet 2002 model BMC
marka 01BU384 plakalı otobüsün, ilgi mevzuat hükümleri çerçevesinde, KDV dahil 5.000,00 TL
(Beşbintürklirası) bedel ve noter satışı yoluyla Belediyemizce devir alınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-30) Belediye Meclis Üyelerinden Şerife Nurgül KOÇDAYI ‘nın vermiş olduğu dilekçe
de belirtildiği üzere Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenmesi ile kadın emeğinin
değerlendirilmesi konularında gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak, İlçemizde kadınların haklarına
sahip çıkmak ve kadınlarımız için olası tehlikelerin önüne geçebilmek, onları koruyabilmek için
komisyon kurulmasına karar verilmiş olup, kurulan komisyonun görevine başlaması için üye seçimi
yapılması gerektiğinden dolayı yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Şerife
Nurgül KOÇDAYI, Sadet ALATALI ve Ayni ÇETİN 'in görev yapmak üzere seçilmelerine,
Komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisinin gündeminde görüşülerek gerekli işlemlerin
meclis kararı doğrultusunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-31) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre Belediye Başkanı tarafından
hazırlanan 2020 Yılına ait Faaliyet Raporu açık oylamaya sunulmuş olup, yapılan açık oylama
neticesinde Belediyemizin 2020 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR-32) Belediye Meclisi Başkanlık Divanı 2019 yılı Nisan ayında yapılan meclis
toplantısında seçildiğinden ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesine göre 2 yıllık görev süresi
dolduğundan ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere yeniden gizli oyla yapılan
seçimlerde oyların tasnifi sonucunda;
a) Meclis 1. Başkan Vekilliğine 7 oyla Şerife Nurgül KOÇDAYI Meclis 2. Başkan Vekilliğine
yine 7 oyla Mustafa BAHÇELİ ‘nin,
b) Meclis Kâtip Üyeliklerine ise 9 oy alan Mustafa BOZCU ile 8 oy alan Ahmet BANCAR ‘ın
seçilmelerine,

c) Meclis Kâtip Üyeliklerinin yedeklerine ise 8 oy alan Nihat AZDURAL ile 7 oy alan Ayni
ÇETİN ‘in seçilmelerine ve seçilen bu Meclis Başkanlık Divanının 5393 Sayılı Belediye Kanununun
19. Maddesine göre yapılacak olan ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmasına, oy çokluğu
ile karar verildi.
KARAR-33) Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 18 sayılı kararı gereğince Encümen Üyeleri
Şerife Nurgül KOÇDAYI ve Mustafa BOZCU 'nun yerine yeniden gizli oylama ile üye seçim yapılmış
olup, yapılan oyların tasnifi sonucunda Meclis Üyelerinden 9 oy alan Mustafa BOZCU ve 8 oy alan
Yılmaz ETCİ ‘nin 1 yıl müddetle Encümen üyesi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine ve bu
süreninin bitiminde yeniden üye seçiminin yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR-34) Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 19 sayılı kararı gereğince Plan ve Bütçe
Komisyonu ile İmar Komisyon Üyelerinin görev süreleri dolmuş olduğundan 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 24. Maddesine göre gizli oyla yapılan oylamalar neticesinde oyların tasnifi sonucu:
a) Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine bir yıl müddetle görev yapmak için
Belediye Meclis Üyelerinden 9 ‘ar oy alan Ahmet BANCAR, Mustafa BAHÇELİ ve Durmuş AÇIKBAŞ
‘ın seçilmelerine,
b) Belediye Meclisi İmar Komisyon üyeliğine ise bir yıl müddetle görev yapmak için Belediye
Meclis Üyelerinden 9 ‘ar oy alan Nihat AZDURAL, Ayni ÇETİN ve Ahmet Bülent BADEMCİ ‘nin
seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
KARAR-35) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin,
Katkı Payının Kullanımı başlıklı 7. Maddesi doğrultusunda Belediyemizce hazırlanan Karaman İli,
Ermenek İlçesi, Değirmenlik Mahallesinde kentsel sitalanı içerisinde bulunan ve koruma amaçlı imar
planı yapılan alanda (169 ada) "sokakların cephe iyileştirilme projesi hazırlanmış olup, projenin keşif
özeti ve yaklaşık maliyet hesabına göre KDV dâhil 334.333,33 TL yardım alınması planlandığından
Karaman Valiliğinden yardım talebinde bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-36) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı olarak kullanılan 70 E 3560 plakalı 2002
Model TÜMOSAN marka Traktör sürekli arıza verdiği için randımanlı olarak kullanılamadığından
dolayı belediyemizin işleri aksamakta olduğu ve ayrıca ilçemizin topoğrafik yapısı dik engebeli
araziden oluştuğu için söz konusu traktör yetersiz kaldığından 2886 sayılı Kanun hükümleri
doğrultusunda fiyat takdir komisyonu kurularak bedel tespitinin yapılmasından sonra satışının
yapılmasına, traktörün satışından elde edilen gelirin üzerinin Belediyemizce tamamlanarak ilçemiz
koşullarına uygun bir traktör alınmasına, Fiyat tespiti ve satışı ile buna ait diğer işlemlerin yapılması için
Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-37) İlçemiz Meydan Mahallesi 460 ada 35 nolu parselde talep edilen İmar Tadilatının
yapılması ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi hükümlerine göre tasdik edilerek askıya
çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR-38) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin 29.03.2021 tarihli yazısına göre mülkiyeti
Belediyemize ait olan Seyran Mahallesi, 1059 ada, 1 parsel numaralı, 6.754,29 m2 alana sahip, arsa
vasıflı taşınmazın Uygulama Oteli Binası yapılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18 inci
maddesinin "e" bendi hükümleri doğrultusunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine devrinin
yapılmasına, Uygulama Oteli İnşaatına tapu devrinden sonra 35 ay içinde başlanmadığı takdirde arsanın
Belediyemizce geriye alınmasına, başkasına devrinin yapılmamasına ve bununla ilgili Tapu
Müdürlüğüne şerh konulmasına,
Devir işlemleri sırasında hazırlanacak protokol ve diğer belgeler ile Tapu Müdürlüğünde yapılacak
iş ve işlemler için Belediye Başkanı Atila ZORLU ‘nun, görevli olarak ilçe dışında bulunması halinde
ise yerine bırakacağı Başkan Vekilinin veya görevlendireceği birim amirinin tam yetkili kılınmasına
oybirliği ile karar verildi.
KARAR-39) Belediyemiz birimlerinde yapılan değişiklikler neticesinde birimlerin faaliyetlerinin
etkin ve hızlı bir biçimde yürütülmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için Temizlik İşleri
Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Amirliği birimlerinin Çalışma Yönetmeliklerinde talep

edilen değişikliklerin yapılmasına ve yönetmeliklerin güncellenerek faaliyetlerin buna göre yapılmasına
oybirliği ile karar verildi.
KARAR-40) İlçemizde vatani görevini yaparken veya görevinin başında şehit olan asker, polis ve
tüm şehitlerimizin cenazelerinin defnedilebilmesi için bir mezarlık bulunmadığından dolayı
Belediyemizce ilçemizin uygun bir yerinde Şehitlik oluşturulması için uygun yer tespitinin yapılmasına
ve Şehitler Mezarlığı oluşturulmasına, bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine
yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-41) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinde “Her yıl bütçesinin kesin hesabı,
belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin
hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.” Hükmü bulunduğundan
Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 01 sayılı toplantı günlerine ait kararında belirtilen Mayıs Ayının
Tatil olarak belirlenmesi hükmünün iptal edilmesine ve toplantı günlerinin yeniden belirlenmesine karar
verilmiş olup, Buna göre 2021 Yılı Toplantı Günlerinin; 3 Haziran 2021 Perşembe, 05 Ağustos 2021
Perşembe, 02 Eylül 2021 Perşembe, 05 Ekim 2021 Salı, 04 Kasım 2021 Perşembe, 2 Aralık Perşembe
günleri olarak ve Temmuz Ayının Tatil Ayı olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verildi. oy birliği
ile karar verildi.
KARAR-42) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ve Belediye Başkanı tarafından
incelenip kabul edilerek Encümence tasdik edilmek suretiyle Meclise sunulan 2020 Mali Yılı
Belediyemizin İdari ve Kesin Hesap cetvellerinde hiçbir değişiklik yapılmadan 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 64. Maddesine göre yazılı olduğu şekilde Meclisçe tasdik edilmesine oy birliği ile karar
verildi.
KARAR-43) Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere çöp konteyneri alımı
yapılacağından 03.07.01.90 diğer dayanıklı mal ve malzeme alımları kaleminde tutar olmadığından;
İtfaiye biriminde 03.02.03.02 Akaryakıt ve yağ alımı kalemi 300.000,00 TL ile 06.01.04.01 kara taşıt
alımları kalemi 40.000,00 TL tutarının temizlik işleri müdürlüğündeki 03.07.01.90 Diğer dayanıklı
malzeme kalemine aktarılması gerektiği bildirildiğinden yazılı olduğu şekilde 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin “b” bendine göre birimler arası ödenek aktarımının yapılmasına oy birliği
ile karar verildi.
KARAR-44) İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Belediyemize
tahsisi yapılan 1 adet 2000 model 70 AAY 623 plakalı otobüs ile Adana Büyükşehir Belediye
Başkanlığından Belediyemize tahsis edilen 1 adet 2002 model BMC marka 01BU384 Plakalı Otobüs
teslim alınmış ve 70AAZ599 plaka ile teslim alınarak Belediyemiz demirbaş kayıtlarına işlenmiştir.
Bahsi geçen iki adet otobüsün bu gün için Belediyemizce kullanılması düşünülmediğinden ve
modelleri eski olduğundan dolayı arıza yapması halinde tamir ve bakımlarının maddi olarak külfet
getireceği de göz önüne alınarak otobüslerin satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye
Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR-45) İlçemiz Orta Mahalle isminin Zübeyde Hanım Mahallesi olarak değiştirilmesine ait
talebin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.05.2021 tarih ve 1157 sayılı yazısı ve
ekleri okunarak incelendi.
İsim değişikliği için resmi kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda tahmini 1935 yılında Nüfus
Müdürlüğünde çıkan yangın sonucunda bütün kayıtların yandığı, Yangın çıktığı zamanda bile Orta
Mahalle isminin var olduğu, İlçenin ilk kuruluş yıllarından bu yana süregelen Orta Mahalle nüfusuna
kayıtlı ilçe dışında ve yurt dışında bile yaşayan vatandaşların bulunduğu, mahalle isminin değişmesi
halinde bütün kütük ve kayıtların değişeceği, beraberinde kimlik, ehliyet, pasaport, tapu kayıtları, vergi
kayıtları vb. kayıtların değişeceğinden karmaşaya yol açacağı ve beraberinde bir sürü olumsuzluklara
sebep olacağından yapılan açık oylama neticesinde Orta Mahalle İsminin değişmesi talebinin Red
edilmesine, Zübeyde Hanım isminin ilerde oluşturulacak yeni mahallelerden birine veya uygun
görülecek cadde, sokak, park vb. yerlere verilmesinin daha uygun olacağına oy birliği ile karar verildi.

KARAR-46) Belediyemizce Meydan Parkının Doğusunda bulunan ve kiraya verilen parka isim
verilmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve 1254 sayılı yazısının gündeme
alınıp müzakeresi kabul edilmiş olup, parka verilecek isim için gerekli araştırmanın yapılması ve tespit
edilen isimlerin görüşülmek üzere daha sonraki meclis gündemine getirilerek görüşülmesine oybirliği
ile karar verildi.
KARAR-47) İlçemiz Tekke Parkı Müsteciri Hasan SEYRANDİBİ ‘nin Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliğine göre Yapı Ruhsatına tabi olmayan açılır, kapanır, katlanır cam panel uygulamalı
çardak/kameriye yapmak istenildiği ve kira süresinin uzatılması talebinin gündeme alınıp müzakeresi
kabul edilerek konu görüşülmüş olup, parka yapılacak yatırım ve tadilatlar göz önüne alınarak kiralama
süresinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda 10 yıl
olarak uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR-48) İlçemiz Meydan Mahallesi 416 ada 1 nolu parselde Belediyemize ait Otogar içinde
bulunan Yıkama Yağlama İstasyonunun ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesine dair Meclis Üyelerinden
Mustafa BOZCU, Nihat AZDURAL, Mustafa BAHÇELİ, Ahmet BANCAR, Yılmaz ETCİ, Şerife
Nurgül KOÇDAYI ve Ayni ÇETİN ‘in yazılı taleplerinin gündeme alınıp müzakeresi kabul edilmiş
olup, söz konusu istasyonun ihaleye çıkarılarak kiraya verilmesi ve faal duruma geçirilmesinin uygun
olduğu, Yıkama Yağlama İstasyonunun manuel olarak kiraya verilmesine, otomatik olarak ise yap – işlet
– devret modeli ile ihaleye çıkarılarak kiralama süresinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.
Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda 5 yıl olarak kiraya verilmesine, yapılacak tüm iş ve
işlemler için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR-49) Belediyemizin 21.05.2021 tarih ve 40956703-100-1198 sayılı yazılı talebi
doğrultusunda Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün 04/06/2021 tarih ve 175 sayılı
karan gereğince 33 AAE 90 plakalı 2007 model Kapalı Kasa Kamyonet kamusal mahiyette kullanılmak
üzere tarafımıza devredilmesine kadar verildiğinden bununla ilgili 651,20 TL tutarın MESKİ Genel
Müdürlüğümüz TR54 0001 5001 5800 7292 2865 04 nolu İBAN hesabına ya da MESKİ veznelerine
yatırılmasına,
Devir işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı Atila ZORLU veya bununla ilgili
görevlendireceği personelin tam yetkili kılınmasına ve 33 AAE 90 plakalı 2007 model Kapalı Kasa
Kamyonetin Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden teslim alınarak ilçemize
getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR-50) İlçemizde daha önce şehitler için yapılan bir parkın bulunmadığından ve Meydan
Parkının Doğusunda bulunan yap – işlet – devret modeli ile kiraya verilen yerde Müstecir Ayşe ÜREMİŞ
‘in talebi doğrultusunda isim verilmesi talebinin uygun görüldüğünden dolayı;
* Meydan Parkının Doğusunda bulunan ve kiraya verilen krokide gösterilen yerde yap – işlet –
devret modeli ile kiraya verilerek yapılacak olan parka “DİBEKLİ PARK” isminin verilmesine,
Yeni verilen park isminin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “n” bendine göre Belediye
Meclisince tasdik edilmesine ve yine 5393 Sayılı Kanunun 81. Maddesi gereğince Kaymakamlık
Makamının onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildi.
KARAR -51) Belediyemizin 2021 yılı bütçesinde bulunan personel çalıştırmaya dayalı hizmet
alımı ödenekleri asgari ücret zammı tahmin edilemediğinden eksi ( - ) bakiye vermiş olduğundan 5393
Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “b” bendi hükümleri doğrultusunda Ek Bütçe yapılmasına,
Ek Bütçenin Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü 03.05.01.04 müteahhitlik hizmetleri kalemine
500.000,00 TL ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03.05.01.04 müteahhitlik hizmetleri kalemine
1.500.000,00 TL ödenek eklenmek suretiyle gelir ve gider bütçesi birbirine denk olacak şekilde
yapılmasına, hazırlanacak olan Ek Bütçede ödenek kalemlerine yukarda belirtildiği şekilde
ödeneklerinin konmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR -52) Karaman İl Özel İdaresi ve Belediyeleri Çevre – Altyapı Temel Hizmetler
Birliğinin katı atık düzenli depolama 2. Lot inşaatı ile sızıntı suyu arıtma tesisi projesi için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından sağlayacağı proje finansmanı için borçlanma kararı alınmasına ait konunun
incelenerek değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,
oybirliği ile karar verildi.
KARAR -53) Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yazısı ekinde bulunan tutanak okunarak
incelenmiş ve teknelerin model yılı aynı olduğundan fiyat olarak diğerlerinden düşük fiyatta (70.000,00
TL) tespit edilen 4, 5 ve 6 nolu teknelerin 2886 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Destek Hizmetleri
Müdürlüğü birimince evraklarının hazırlanarak satışının yapılmasına, satış ve ihale işlemleri ile satışı
yapıldıktan sonra teknelerin devir teslim işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümeninin tam
yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
KARAR -54) IPARD Programı kapsamında LEADER Yaklaşımı – Yerel Kalkınma Stratejilerinin
uygulanmasını yaygınlaştırmak amacıyla ilçemizde kurulacak olan YEREL EYLEM GURUBU
DERNEĞİ ‘nin amaçları doğrultusunda ilçemizin kalkınması amacıyla yapılacak faaliyetleri
kapsamasından dolayı ilçemizde kurulması halinde kurulacak derneğe Belediyemizce üye olunmasına
ve Üyelik işlemleri ve hazırlanacak belge ve evraklara imza atmak üzere Belediye Başkanı Atila ZORLU
‘nun tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR -55) Karaman(Merkez) Düzenli Depolama Tesisi Yeni Lot Yapım İşi İnşaatı için
İLBANK A.Ş. ‘den 135.000.000 TL kredi kullanılacağı bu rakamın ilçemiz nüfusu olan 11.438 ‘in yüzde
hesabına göre (4,77) sayısı ile oranlandığı zaman Belediyemiz adına pay edilerek borçlanılacak rakamın
6.439.500,00 TL olarak hesaplandığı;
5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesinin “d” bendi hükümlerine göre Belediye ve bağlı kuruluşları
ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç
stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre
belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri
için bir buçuk kat olarak uygulanır. Belediyemizin 2020 yılı kesinleşmiş bütçe geliri 16.508.974,76 TL
ve yeniden değerleme oranı %9,11 olduğundan yeniden değerleme oranı belirlenen 18.012.942,36 TL
üzerinden, 5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesinin “e” bendi hükümlerine göre %10 oranının 1.801.294,24
TL olarak hesaplandığı göz önüne alınarak 6.439.500,00 TL miktarın bu oranı aştığı tespit edildiğinden
Belediye Meclisinin salt çoğunluğu ile karar alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayının alınması
gerektiği,
Bu gün itibarıyla bu borçlanma miktarının Belediyemiz bütçesinin %10 oranını aştığından ve
Belediyemiz paylarından kesilecek olan miktarların Belediyemiz için ciddi bir borç yükü getireceği
tespit edildiğinden Borçlanma Talebinin Oybirliği ile Red edilmesine karar verildi.
KARAR -56 Karaman İl Sağlık Müdürlüğünün 12.08.2021 tarihli ve 92082545-754-261 sayılı
yazısıyla İlçemiz Seyran Mahallesi 109 ada 54/66 nolu parselde yer alan Ermenek Devlet Hastanesinin
güneyine yapılacak olan 112 Acil Sağlık İstasyonunun yapılabilmesi için 30 metrelik çekme mesafesinin
minimum 5 metreye çekilmesine ait talebin yerinde ve şehir imar planında incelenerek rapor
hazırlanmasına ve hazırlanacak raporun tekrar Meclis gündemine getirilerek görüşülmesi için Belediye
Meclisi İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR -57) 4 Haziran 2014 Tarihli 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “MEKÂNSAL
PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ ’nin yürürlüğe girmesi ile mevcut planların bu yönetmelik de
belirtilen gösterim şekline göre yeniden güncellenmesi zorunluluğu, 20.12.2019 tarihinde Çevre Ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E-Plan Otomasyon Sistemi Uygulamasına planlarımızın
yüklenebilmesi ve ayrıca 20.02.2020 tarihli Remi Gazetede Yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunun 8.
Maddesinin (b) bendinde imar planlarında yükseklikleri ve yapılaşma nizamları belirtilmemiş imar
adalarının yükseklik ve kat adetlerinin belirtilmesine yönelik revizyonların yapılması gerekliliği sebebi
ile mevcut onaylı 1/000 Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar imar planları sınırımız
dahilinde İlave ve Revizyona gidilmesi gerekliliği ortaya çıktığından dolayı İlçemize ait 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar planlarında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında İlave ve Revizyon İmar
Planı yapılması ve tekrar Meclis gündemine getirilerek görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR -58) İç Anadolu Belediyeler Birliğinin Belediyemize yapmış olduğu 20.08.2021 tarih ve
372 sayılı üyeliğe davet mektubu okunarak incelenmiş olup, Belediyemizce İç Anadolu Belediyeler
Birliği Ana Tüzüğünün 34. Maddesi hükümleri doğrultusunda üye olunmasına, oybirliği ile karar verildi.
KARAR -59) Meclis Başkanı Belediye Başkanı Atila ZORLU tarafından İlçemizi ziyaret edecek
olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER 'e Fahri Hemşerilik Beratı verilmesi talebi açık
oylamaya sunulmuş olup, yapılan oylama neticesinde Durmuş AÇIKBAŞ Kadir EŞME ve Ahmet Bülent
BADEMCİ 'nin red oyuna karşılık diğer üyelerin kabul oyu kullandığı görülmüş ve 3 red oyuna karşılık
9 kabul oyu ile kabul edilmesine,
İlçemizin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel anlamda gelişmesi ile İlçemizi içinde ve dışında
tanıtımına sağladığı katkılardan dolayı İYİ PARTİ Genel Başkanı Sayın Meral AKŞENER ‘e 5393
Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “r” bendi gereğince FAHRİ HEMŞERİLİK BERATI verilmesine, oy
çokluğu ile karar verildi.
KARAR -60) Ermenek Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi gurubu olarak Mustafa BOZCU,
Mustafa BAHÇELİ ve Ayni ÇETİN ‘in vermiş olduğu dilekçe üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde;
1- İlçemizin muhtelif yerlerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait konutların ve varsa
lojmanların tespit edilmesine ve ihtiyaç olması durumunda talep olması halinde 2886 Sayılı Kanun
hükümleri doğrultusunda kiraya verilmesine, 3 yıldan fazla kiralanması durumunda ise Meclis
gündemine alınmasına,
2- Tasarruf Tedbirleri genelge Belediyemizce dikkate alınarak işlem yapılmış olup, Genelge
doğrultusunda kiralama yapılan araç sayısında %20 azatlma yapılarak işlemlerin yapıldığı ve genelgeye
uyulduğu,
3- Şirketin bireysel hatalardan doğacak her türlü tazminat ve ceza yaptırımlarından şirket
yetkililerinin sorumlu tutularak doğacak zararların kendilerine rücu edilmesi konusunun araştırılarak bu
yönde hareket edilmesine,
4- Ermenek Turkuaz Turizm Ltd. Şti. yetkili ile görüşülmesi uygun görülmüş ve şirket yetkilisi
davet edilerek yapılan görüşme neticesinde konu hakkında Belediye Başkanını bilgilendirmekle
yükümlü bulunduğu, şirketin Belediye Başkanını bilgilendirmesi yönünde hareket edilmesine, görüşme
ve değerlendirmeler sonrasında; Şirketin Gelir ve Gider Tablosunun sunmakla yükümlü olduğu makam
ve / veya mercilerin araştırılması ve bu yönde hareket edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
KARAR -61) Belediye Meclis Üyelerinden Durmuş AÇIKBAŞ, Ahmet Bülent BADEMCİ, Kadir
EŞME ve Sadet ALATALI ‘nın vermiş olduğu dilekçenin gündeme alınıp, müzakeresi kabul edilmiş
olup, ilgi dilekçede belirtilen Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarih ve 19 sayılı kararı ile Belediyemize
ait eski hizmet binasının altında bulunan 79 nolu bağımsız bölümün satılmasına karar verilerek Belediye
Başkanı ve Encümene yetki verilmiş olup, Belediye Encümeninin 15.04.2021 tarih ve 41 sayılı kararı
gereğince Taşbaşı Mahallesinde 398 ada 1 parselde Eski Hizmet Binası altında bulunan 79 nolu işyeri
KDV hariç 453.000,00 TL ‘ye satışı yapılmıştır.
Kuruseki Mevkiinde bulunan okullar bölgesinin doğal gaz hattının güzergâhının tespit çalışmaları
sürmekte olduğundan ve kamulaştırma işlemlerine güzergâh belirleme çalışmaları bittikten sonra
başlanılmasına, oy birliği ile karar verildi.
KARAR -62) Seyran Mahallesi 109 ada 54-66 numaralı parsellerde hazırlanan imar planı
değişikliği talebine ait İmar Komisyon Raporu doğrultusunda Yapılan imar değişikliği sonucu arsada
değer artışı söz konusu değildir.
Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede, yapılacak olan değişiklikle; kamu yatırımı
yapılacağından, İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız bu yatırım sayesinde günün 24 saati en kısa sürede
ve en uygun şekilde tedavisinin yapılacağı hastaneye ulaşacaktır. Ayrıca İlçemiz coğrafi konum gereği
dağlık bir yerde bulunması ve ağır kış şartlarını da göz önüne alınarak yapılacak olan 112 Acil Sağlık
Hizmetleri İstasyonu sayesinde en uygun ambulans ile erişim sağlanacağından dolayı plan değişikliğinin
uygun olduğu bildirildiğinden İmar Plan Değişikliğinin hazırlandığı şekli ile yapılmasına,
Yapılan Plan tadilatının 3194 Sayılı Kanunun 8/b maddesi hükümlerine göre tasdik edilerek
gereğinin yapılmasına ve İl Sağlık Müdürlüğüne İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yazılı olarak
bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR-63) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27, 28
ve 29. Maddeleri gereğince Belediyemizin 2022 yılı Taslak Bütçesinin ve izleyen iki yıla ait tahmini
KARAR-63) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 62. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 27, 28
ve 29. Maddeleri gereğince Belediyemizin 2022 yılı Taslak Bütçesinin ve izleyen iki yıla ait tahmini
bütçesi ile 2022 yılı Bütçe Kararnamesinin incelenmek üzere 5393 Sayılı Kanunun 24. Maddesi
hükümlerince Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oybirliği ile karar
verildi.
KARAR-64) Belediyemizde yetkili memur sendikaları ile 657 Sayılı Kanuna tabi olarak çalışan
memurlara Sözleşme ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin yapılmasıyla ilgili belge, evrak ve
tutanakları imzalamaya Belediye Başkanı Atila ZORLU ‘nun tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar
verildi.
KARAR-65) İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 28.09.2021 tarih ve 33195297 sayılı
yazısı ile 04.10.2021 tarih ve 33659840 sayılı yazılarında belirtilen talepleri değerlendirilmiş ve
ilçemizde yaşanan işyeri sıkıntıları ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın
eğitimine olumlu katkı sağlanması da değerlendirilerek; usta öğretici olarak görev yapan personellerin
kurs vermek için tespit edilen yerlerin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “e” bendi hükümlerine göre
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yukarda belirtilen süreler esas alınarak protokol tanzim edilerek
ücretsiz olarak tahsisin yapılmasına,
Tahsis yapılacak yerlerde elektrik, su, telefon, yakıt vb. tüm giderleri abonelikleri protokole konu
kurum ve kişilerce yapılmak suretiyle ilgili kurum ve kişiler tarafından ödenmesine ve bu hususun
düzenlenecek protokole de yazılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR - 66) Belediyemizin 2022 yılı Taslak Bütçe ve Eklerine ait Plan ve Bütçe Komisyon Raporu
okunmuş olup, gelir ve giderin birbirine denk olacak şekilde 19.000.000,00 TL olarak yazılı olduğu
şekilde kabul edilmesine;
Sonrasında tarifelerde yer alan bazı ücretlerden; Ölü gömme Ücretinin kaldırılması, cenaze aracı
hizmetinde de ilçe sınırları içinde yer alan köy, Güneyyurt, Göktepe ve Kazancı gibi kasaba yerleşim
yerleri ile Başyayla ve Sarıveliler ilçelerine ücretsiz olması, ilçe dışına gidildiği takdirde km başına 1,50
TL den ücret alınmasına,
Plan Bütçe Komisyonu tarafından Tarifelerde yer alan içme suyu kullanım bedelleri 1,70 TL
olarak değerlendirilmiş, ancak Belediye Meclisi civar ilçe belediyeleri su bedellerine kıyasla oldukça
ucuz olduğu, ilçenin beş bölgesinde içme suyunun elektrikli pompalarla basılarak dolan ve dağıtımı
yapılan depolardan beslendiği de göz ününe alınarak mesken bedellerinin 25M3 e kadar vergiler hariç
2,00TL, 25 tondan sonra 3,00TL olmasına karar verilmiştir. Diğer abonelik türlerinde de artışlarının 1.
Kademe Meskene yapılan artış oranında hesap edilerek ücret artışının yansıtılmasına,
Yine içme suyu hizmeti verilen çiftçi kayıt sistemine tabi bahçe abonelerinin sulama suyu olarak
kullanımının önüne geçilmesi için vergiler hariç 10m3’e kadar (1.Kademe) 2,00TL, 10-25 M3 arası(2.
Kademe) 4,00TL, 25m3 üzerine (3.kademe) 5,00TL olarak hesap edilmesine,
Tarifelerde yer alan diğer kalemler ve Kapalı Otopark ücretleri değerlendirme sonrası Plan Bütçe
Komisyonunca sunulduğu şekli ile kabul edilmesine ilişkin yapılan açık oylamada oybirliği ile karar
verildi.
KARAR - 67) Ermenek Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazıları okunarak incelenmiş
olup, Karaman İl Trafik Komisyon Başkanlığının 07/08/2020 tarih ve 2020/01 nolu kararı ile Ermenek
İlçe Trafik Komisyon Başkanlığımın 26/12/2019 tarih ve 2019/03 nolu kararı gereğince Ermenek
Belediye Başkanlığı encümen kararı ile İlçemiz Cumhuriyet Caddesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak
amacıyla Kültür Merkezi hizasından başlayıp, Otogar alanının hizasına kadar cadde üzerinde ücretli
otopark uygulaması talebinin çevre il ve ilçelerde yapılan uygulamaların araştırılarak
değerlendirilmesine ve bu konuda rapor hazırlanmasına, hazırlanacak raporun Meclis gündemine
getirilerek görüşülmesi için 5393 Sayılı Kanunun 21. Ve 24. Maddeleri gereğince Belediye Meclisi Plan
ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR - 68) Ermenek Muhtarlar Derneğinin ilgi yazısı okunarak incelenmiş olup, Belediyemizce 3
yıllığına tahsis edilmiş olan işyerinin tahsis süresi dolmuş bulunduğundan derneğin talepleri
doğrultusunda işyerinin tekrar 2 yıl 4 ay müddetle İlçemiz Taşbaşı Mahallesi Lütfı Elvan Kent Meydanı
altında 40 B.B. No ‘da bulunan işyerinin Ermenek Muhtarlar Derneğine 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda ücretsiz olarak tahsisinin yapılmasına;
var ise aidat (ortak giderler), yakıt, elektrik, su gibi giderlerin Derneğe ait olmasına ve bu hükümlerin
tahsis işlemine ait protokole işlenerek tanzim edilmesi ve işyerinin teslim edilmesine, oybirliği ile karar
verildi.
KARAR - 69) Belediyemize ait işyerlerinden boş durumda bulunan Ermenek Turkuaz Yelken Spor
Kulübü Derneğine tahsisli Bilim Kahramanları tarafından kullanılan İlçemiz Taşbaşı Mahallesi 401 ada
7 parselde Lütfi Elvan Kent Meydanı altındaki 37 nolu işyerinin Belediye Encümeninin 05.05.2015 tarih
ve 107 sayılı kararı gereğince Ermenek Turkuaz Yelken Kulübü Derneğine ücretsiz olarak tahsisi
yapılmış olduğu ve bu gün itibarıyla kullanılmadığından boş durumda bulunduğu anlaşılmıştır.
Yine Belediyemize ait işyerlerinden boş durumda bulunan Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfına tahsisli
405 ada 2 parselde Belediye İş Merkezinde 8 Nolu İşyerinin Belediye Encümeninin 26.11.2020 tarih ve
147 sayılı kararı gereğince Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı İrtibat Bürosu olarak kullanılmak üzere
ücretsiz olarak tahsisinin yapıldığı ve bu işyerinin de bu gün itibarıyla kullanılmadığından boş durumda
bulunduğu anlaşılmıştır.
Bahsi geçen tahsislerin Belediye Encümen kararları ile yapıldığından, Taşbaşı Mahallesi 401 ada 7
parselde Lütfi Elvan Kent Meydanı altındaki 37 nolu işyeri ile 405 ada 2 parselde Belediye İş
Merkezinde 8 Nolu İşyerinin de bu gün itibarıyla kullanılmadığı tespit edildiğinden dolayı söz konusu
işyerlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda
tahsislerinin iptal edilerek işyerlerinin geriye alınmasına, oybirliği ile karar verildi.
KARAR -70) Belediye Meclisinin 02.03.2017 tarih ve 23 sayılı kararıyla tasdik edilerek yürürlüğe
konmuş olup, yine Belediye Meclisinin 05.10.2017 tarih ve 66 sayılı kararıyla revize edilen Ticari Hatlı
Minibüs Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükümlerine göre Tarifelerin onaylanması yetkisinin Belediye
Encümenine verilmiş olduğunun görüldüğü,
Belediyemiz imtiyaz ve yetkileri doğrultusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 34.
maddeleri kapsamında tarifelerin onaylama yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğundan dolayı Ticari
Hatlı Minibüs Yönetmeliğinin 22. Maddesinin;
Madde -22 "Ticari hatlı minibüslerin yolcu fiyat tarifelerini (sivil ve öğrenci dâhil) Belediye Zabıta
Amirliği, Şoförler Odası ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı ile Esnaf Odası Başkanlığının görüşü
alınarak hazırlanacak raporun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmasıyla tespit
edilir." Şeklinde onaylanmasına ve yönetmeliğin yeniden güncellenerek uygulamaya konulmasına
oybirliği ile karar verildi.
KARAR - 71) Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin kurulması amacıyla; Azerbaycan,
Afganistan, Bosna Hersek, Filistin, Irak, Kenya, Sudan, Tacikistan ve Ukrayna’dan uluslararası
katılımcılar ile düzenlenen Tarım Zirvesinde ortak karar alınmış ardından Türkiye’den kurucu 13
Büyükşehir Belediyesinin bir araya gelmesi ve 24 Haziran 2019 tarihli ve 1178 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararnamesi ile genel merkezi tarım üretiminde önemli bir konumda olan Konya’da kurulmuştur.
Birliği amacının; Dünyamızda tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve
bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve
karşılıklı deneyimlerden yararlanmak, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek olduğu
belirtilmiştir.
Bu çerçevede Belediyemizin, Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olması için
Belediyemize yapılan davetin uygun görülerek Birlik Tüzüğünün 6. Maddesine göre Belediyemizin
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğine üye olmasının Kabulüne, üyelik aidatının ödenmesine ve Birlik
Tüzüğünün 8. Maddesi gereğince üye yerel yönetimler başkanları veya başkanın seçtiği temsilci ile
meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil edileceğinden ve Belediye
Başkanının doğal üye olacağından Belediye Meclis Üyelerinden Ahmet BANCAR ‘ın ve Mustafa
BOZCU ‘nun asil üye olarak ve Nihat AZDURAL ‘ın Yedek üye olarak 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesi (o) fıkrası gereğince belirlenmesine; oybirliği ile karar verildi.

KARAR - 72) Ermenek Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükümlerine
göre; “Ticari hatlı minibüslerin yolcu fiyat tarifelerini (sivil ve öğrenci dâhil) Belediye Zabıta Amirliği,
Şoförler Odası ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığı ile Esnaf Odası Başkanlığının görüşü
alınarak hazırlanacak raporun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıyla tespit edilir.” Şeklinde
belirlenerek onaylandığından Zabıta Amirliğinin ilgi yazıları ekinde sunulan tutanakta belirtilen fiyat
tarifesinin yazılı olduğu şekilde kabul edilerek tasdik edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR - 73) Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon raporu okunarak incelenmiş ve raporda
yazılı olduğu şekilde uygulamanın yapılması uygun görüldüğünden dolayı Ermenek Kaymakamlığı ve
İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazılarına göre Karaman İl Trafik Komisyon Başkanlığının 07.08.2020
tarih ve 2020/01 nolu kararı ile Ermenek İlçe Trafik Komisyon Başkanlığımın 26.12.2019 tarih ve
2019/03 nolu kararı gereğince Ermenek Belediye Başkanlığı Encümen Kararı ile İlçemiz Cumhuriyet
Caddesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kültür Merkezi hizasından başlayıp, Otogar
alanının hizasına kadar cadde üzerinde ücretli otopark uygulaması yapılması uygun görüldüğünden
ücretli otopark uygulamasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin “p” bendi hükümleri ve
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97’nci maddesi hükümlerine göre komisyon raporunda
belirtilen şartlar uygun görüldüğünden;
a) Ücretli otopark uygulamasının sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında yapılmasına ve
gece uygulamasının ücretsiz olmasına,
b) Otopark uygulamasının 0 – 15 dakika ücretsiz, 15 dakika - 1 saat 5 TL, 1 – 2 saat 7 TL, 2 – 4
saat 10 TL, 4 saat üstü park ücretinin 20 TL olarak ve aylık uygulamanın 150 TL olarak
ücretlendirilmesine,
c) İlgili mevzuat gereği tespit edilen yerlerin 1 araç uzunluğunun hesap edilerek çizilmek
suretiyle yer tespitlerinin yapılmasına, 20 otomobilden sonra 1 araç olmak üzere Engelli Araç Parkı
ayrılmasına, 10 otomobilden sonra 1 adet motosiklet yeri konulmasına,
d) Ücretli otopark uygulamasının yapılması ve bununla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler için
Belediye Başkanının tam yetkili kılınmasına,
e) Otopark uygulamasının 2886 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda Belediyemizce ihale
suretiyle yaptırılmasına ve araç parklarının takibinin makineli sistem kullanılarak yaptırılmasına,
oybirliği ile karar verildi.
KARAR – 74) Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan ekli liste incelenmiş ve Belediyemiz
Birimlerinde 2021 yılı içinde kullanılan ödeneklerden (-) bakiye veren harcama kalemleri tespit edilmiş
olup, bu kalemlerin birimlerde bulunan ve kullanılmayan diğer ödeneklerden ekli listede belirtilen
şekilde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin “b” bendine göre birimler arası ödenek
aktarımının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR - 75) İlçemiz Güllük Mahallesinde 339,74 m2 alana sahip 146 ada 32 nolu
parsel Ermenek Belediyesi ve Alaattin YEŞİLYAPRAK ile hisseli parseldeki 166,74 m2 lik
Belediyemiz hissesinin diğer hisse sahibi Alaattin YEŞİLYAPRAK ‘a satılmasına ait talebi Belediye
Başkanı tarafından açık oylamaya sunulmuş olup, yapılan açık oylama oybirliği ile neticesinde uygun
görüldüğünden dolayı;
İlçemiz Güllük Mahallesinde 339,74 m2 alana sahip 146 ada 32 nolu parseldeki 166,74 m2 lik
Belediyemiz hissesinin diğer hisse sahibi Alaattin YEŞİLYAPRAK ‘a 3194 Sayılı Kanunun 17. Maddesi
hükümlerine göre 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin “e” bendi hükümleri doğrultusunda satışının
yapılmasına,
Belediyemiz hissesinin satışının yapılması için fiyat takdirinin yapılması ve satışının yapılması ile
tapu devir işlemleri için Belediye Başkanı Atila ZORLU ‘nun veya İlçe dışında bulunduğu zamanlarda
yerine bırakacağı Başkan Vekilinin veya Belediye Başkanının görevlendireceği birim amirinin tam
yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR - 76) İlçemizde Belediye Meclisinin 13.02.2020 Tarih ve 12 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 Revizyon Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Seyran Mahallesi

Kuruseki Mevkiinde Konya 1. İdare Mahkemesinin 2011/1178 Esas ve 2012/356 Sayılı kararına göre
uyuşmazlık olduğundan servis yollarının işlenerek plan tadilatının yapılması talebinin yerinde ve Şehir
İmar Planında incelenerek rapor hazırlanması ve hazırlanacak raporun yeniden Meclis Gündemine
getirilerek görüşülmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR - 77) Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarih ve 54 sayılı kararı gereğince Karaman
Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2007823 sayılı yazısına göre Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün IPARD Programı kapsamında "LEADER Yaklaşımı Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanmasını " yaygınlaştırmak amacıyla Ermenek, Başyayla ve
Sarıveliler İlçelerinde Proje Uygulama Görevlileri (LPO) lar tarafından işlemler yürütülmeye başlanmış
ve kurulacak derneğe Belediyemizce üye olunmasına karar verilmiştir.
İlçemizde Taşeli Turkuaz Yerel Eylem Gurubu Derneği kurulmuş olup, Bakanlar Kurulunca da
onaylanarak Dernekler Kütüğüne 70-005-123 nolu ile kayıt olunduğundan dolayı Kurucu Üye olarak
bulunduğumuz Taşeli Turkuaz Yerel Eylem Gurubu Derneğine Doğal Üye olan Belediye Başkanımız
Atila ZORLU ile birlikte Yedek Üye olarak Ermenek Belediye Başkan Yardımcısı Ali KAPLAN ‘ın
görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR - 78) Belediye Meclisinin 04.11.2021 tarih ve 73 sayılı kararı gereğince İlçemiz
Cumhuriyet Caddesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Kültür Merkezi hizasından başlayıp,
Otogar alanının hizasına kadar cadde üzerinde ücretli otopark uygulaması yapılması uygun
görüldüğünden ücretli otopark uygulamasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin “p”
bendi hükümleri doğrultusunda yapılması ve tüm bu işlemler için Belediye Başkanının tam yetkili
kılınmasına karar verilmiş olup, Belediyemizce yapılan araştırmalar neticesinde;
a) Ücretli Otopark Uygulamasının Ahmet KELEŞOĞLU Kültür Merkezi ve Ziraat Bankası
arasını ayrı, Ziraat Bankası ile Otogar arasını ayrı olmak üzere iki ayrı ihaleye çıkılarak kiralanması,
b) Park Ücretlerinin 0-15 dakikaya kadar ücretsiz, 15 dakika – 1 saat arası 3 TL, 1 saatten sonra
saat başına 2 TL olmak üzere Park Uygulamasının kışın saat 8.30 – 17.30 ve yazın saat 08.00 – 20.00
arasında yapılması, 1 aylık ücretli park uygulamasının iptal edilmesi,
c) Engelli, Şehit Yakını, Gazi ve Resmi Araçlardan ücret alınmaması,
d) Ücretli park uygulamasının 1 yıllığına 2886 Sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda fiyat
araştırmasının yapılarak ihaleye çıkarılması,
Meclis Başkanı Belediye Başkanı Atila ZORLU tarafından yukarda teklif edilen maddeler için
yapılan açık oylama neticesinde oybirliği ile kabulüne karar verildiğinden Belediye Meclisinin
04.11.2021 tarih ve 73 sayılı kararında yazılı olan ve yukarda bahsi geçen maddelerin güncellendiği
şekli ile uygulanmasına, diğer maddelerin aynen geçerli sayılmasına,
Ücretli otopark uygulamasının yapılması ve bununla ilgili yapılacak tüm iş ve işlemler için
Belediye Başkanının tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
KARAR - 79) Belediye Meclisi İmar Komisyon Raporunda belirtilen İlçemiz 1/1000 Revizyon
Uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı Kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan kurum
görüşleri doğrultusunda hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 13.02.2020 Tarih ve 12 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Seyran Mahallesi Kuruseki Mevkiinde revizyon imar planı çalışmasında Karayolları 3. Bölge
Müdürlüğünün Uygun kurum görüşüne göre sayısal ortamda gönderildiği şekli ile revizyon yapılmış ve
planda bulunan 10.00 mt servis yolları kaldırılmıştır.
Ancak Belediyemizde yapılan teftişte haberdar olduğumuz Konya 1. İdare Mahkemesinin
2011/1178 Esas ve 2012/356 Sayılı kararına göre mevcut onaylı Uygulama imar planımızla uyuşmazlık
olduğundan servis yollarının işlenerek plan tadilatının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı
bildirildiğinden hazırlanan plan tadilatının yapılmasına ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi
hükümlerine göre onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

KARAR – 80) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre talep
edildiği anlaşılan Ek Bütçeye İlişkin Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazılı talebi doğrultusunda
2021 yılı bütçesinde bulunan personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı ödenekleri eksi ( - ) bakiye
vermiş olup, Ek Bütçe yapılması talebinin incelenerek buna ait rapor hazırlanması ve meclis gündemine
sunulması için Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi hükümleri ve 5393 Sayılı
Kanunun 24. Maddesi hükümleri doğrultusunda Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine oybirliği ile karar verildi.
KARAR – 81) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 Yılı için Ek Bütçe yapılmasına ait
yazılı talebi doğrultusunda Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Raporunda sakınca olmadığı
bildirildiğinden;
Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri
Müdürlüğü Bütçesinin ödeneğinin müteahhitlik kalemlerinin yetersiz kalması nedeniyle;
Belediyemizin 2021 Yılı Gider Bütçesinin;
a) Fen İşleri Müdürlüğü 03.05.01.04 müteahhitlik hizmetleri kalemine 850.000,00 TL,
b) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 03.05.01.04 müteahhitlik hizmetleri kalemine 400.000,00 TL
c) Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 03.05.01.04 müteahhitlik hizmetleri kalemine 250.000,00 TL
olacak şekilde toplam 1.500.000,00 TL ödenek konulmasına,
Yine Gider Bütçesine konulan ödeneğe denk olacak şekilde 2021 Yılı Gelir Bütçesinin;
a) 05.02.02.51 Merkezi idare Vergi Gelir. Alınan Paylar kalemine toplam 1.500.000,00 TL
ödenek konulmasına,
Yukarda belirtildiği şekilde Gelir ve Gider Bütçesinin birbirine denk olacak şekilde 1.500.000,00
TL olarak hazırlanan Belediyemizin 2021 Yılına ait Ek Bütçesinin 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin
“b” bendi hükümleri doğrultusunda onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

