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                                                          T.C 

                      MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                      ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

  MECLĠS KARARI 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

2014 YILI MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISI 
10. BĠRLEġĠM 1. OTURUM 

 

 

 
       BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine 

istinaden Haziran Ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere toplanmıĢ bulunmaktayız. 
Gündem maddelerinin görüĢülmesine geçiyorum. Gündemimizin 1. maddesi açılıĢ 
konuĢması ve yoklamadır. 

         
 

       AçılıĢ konuĢması ve yoklama yapıldı, Üyeden Cengiz PINAR, Ġbrahim ÇITIRKI 
yoklar, Meclis üyelerinin çoğunluğunun mevcut olduğu görüldü. Üyeden Cengiz 
PINAR‘ın mazereti okundu OYBĠRLĠĞĠ ile mazereti KABUL edildi. 

 
       Meclis BaĢkanı Mehmet TÜRE‘nin Sahil projesi ile ilgili Meclisce bir çalıĢma 

yapılmasını öneren önergesi OYBĠRLĠĞĠ ile gündeme alındı.  
         
        

        
 

 
 
                                                   

 
 

   Mehmet TÜRE            Uğur GÜNGÖR    Cenk ATEġ 
MECLĠS BAġKANI  MECLĠS KATĠBĠ     MECLĠS KATĠBĠ 

                   

 
 

 

 
 

 

 

Belediye Meclisini 

TeĢkil edenlerin 

Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 

Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 

Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 
GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 135 

Konu :  2014 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı 
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                                                         T.C 

                     MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                      ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

 MECLĠS KARARI 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

       BAġKAN; 5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği 2014 yılı Mayıs Ayı Meclis 
toplantısında alınan karar suretlerinin Meclis üyelerine dağıtımı.  

  
        5393 sayılı kanunun 22. maddesi gereği, 2014 yılı Mayıs Ayı Meclis 

toplantısında alınan kararların suretleri Meclis üyelerine dağıtıldı. 
 
       Maddi hata itirazı olmadı. 

  
       

 
 
        

 
 

   Mehmet TÜRE            Uğur GÜNGÖR    Cenk ATEġ 
MECLĠS BAġKANI  MECLĠS KATĠBĠ     MECLĠS KATĠBĠ 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
               

 

 
Belediye Meclisini 

TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 

Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 
Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 

Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 
GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 

(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 

Karar No :  
Konu :  2014 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı 
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                                                             T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Komisyona havale edilen Çevre ve Ģehircilik Ġl 
Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 2154 sayılı yazısına istinaden; 

06.12.2013/259 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 265 Ada 44 nolu parselle ilgili 
kabul edilen tadilat planında bulunan eksikliklerin giderilmesi konusunun 

görüĢülmesi. 
 
 

       Komisyon kararı: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 06.03.2014 tarih ve 
2154 sayılı yazısına istinaden 06.12.2013/259 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 

265 Ada 44 nolu parselle ilgili kabul edilen tadilat planı ile ilgili Çevre ve ġehircilik 
Ġl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda; yapılan değerlendirme ve inceleme 
sonucunda tadilat planının komisyonumuzca iptal edilmesi yönünde ve ayrıca 

planın eski haline dönüĢtürülmesi yönünde plan hazırlatılıp Meclise sunulması 
yönünde oybirliği ile karar alınmıĢtır 

 
 
       KARAR: Komisyondan geldiği Ģekliyle OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 

 
 

 
 

 

 

 

   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 136 

 

Konu: Komisyona havale edilen Çevre ve Ģehircilik Ġl Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih 
ve 2154 sayılı yazısına istinaden; 06.12.2013/259 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 265 

Ada 44 nolu parselle ilgili kabul edilen tadilat planında bulunan eksikliklerin 

giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 
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                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 2408 sayılı yazısına istinaden ;04.11.2013  

tarih ve 225 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen P29-C-22B-1- paftasında  291 
Ada  etrafındaki park alanı  etrafındaki  yol alanı  ile ilgili yapılan plan  

değiĢikliklerinde ki eksikliklerin  giderilmesi  konusunun  görüĢülmesi. 
 
 

       Komisyon kararı: Komisyoumuza havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü‘nün 13.03.2014 tarih ve 2408 sayılı yazısına istinaden; 04.11.2013 

tarih ve 225 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen P29-C-22B-1 paftasında 291 Ada 
etrafındaki park alanı etrafındaki yol ile ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 
yazıları doğrultusunda yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda; Tadilat 

planı öncesi Mevzi Ġmar Planlarının temin edilmesi ve birlikte Komisyonumuzca 
tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiĢtir.  

 
 
 

 
       KARAR: Komisyondan geldiği Ģekliyle OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 137 

 

Konu: Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih 
ve 2408 sayılı yazısına istinaden ;04.11.2013  tarih ve 225 sayılı Meclis kararı ile kabul 

edilen P29-C-22B-1- paftasında  291 Ada  etrafındaki park alanı  etrafındaki  yol alanı  

ile ilgili yapılan plan  değiĢikliklerinde ki eksikliklerin  

giderilmesi  konusunun  görüĢülmesi. 
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                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Komisyona havale edilen - Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 2411 sayılı yazısına istinaden;04.11.2013 

tarih ve 218 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 358 Ada 40-80-85 nolu parsellerle 
ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 

 
       Komisyon kararı: Komisyonumuza havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü‘nün 13.03.2014 tarih ve 2411 sayılı yazısına istinaden; 04.11.2013 

tarih ve 218 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 358 Ada 40-80-85 nolu parsellerle 
ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü yazıları doğrultusunda eksikliklerin 

giderilmesi ile birlikte yapılan planlama oybirliği ile kabul edilmiĢtir.   
 
 

 
 

       KARAR: Bakanlıkca verilen giriĢ Ģifreleri gelmediğinden 06/06/2014 Cuma 
günü görüĢülmesi OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 
 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 138 

 

Konu: Komisyona havale edilen - Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih 
ve 2411 sayılı yazısına istinaden;04.11.2013 tarih ve 218 sayılı Meclis kararı ile kabul 
edilen 358 Ada 40-80-85 nolu parsellerle ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun 

görüĢülmesi. 
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                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

        KARARIN ÖZÜ: Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 2409 sayılı yazısına istinaden 04.12.2013 

tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Kalınören  409  nolu parselde 
yapılan tadilat planında bulunan eksikliklerin giderilmesi  konusunun görüĢülmesi. 

 
                               
       Komisyon kararı: Komisyonumuza havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 13.03.2014 tarih ve 2409 sayılı yazısına istinaden; 04.12.2013 
tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Kalınören 409 nolu parselde 

yapılan tadilat planında bulunan eksikliklerin giderilmesi konusunun görüĢülmesi 
ile ilgili olarak Petrol alanı olarak planlanan parselin Devlet Karayolları Bakım 
ağındaki devlet ve il yolu olmadığı anlaĢıldığından dolayı yapılan planlamanın 

uygun olduğu; 
           Ancak 409 parsel üzerine Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanan 

parselin 410 nolu parsele bakan yönündeki 7m‘lik yoldan yapılan çekme 
mesafesinin 3m‘den 5m‘ye çıkarılarak yapılan düzenlenme ile ilgili hazırlanan 
plan Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiĢtir 

 
 

       KARAR: Bakanlıkca verilen giriĢ Ģifreleri gelmediğinden 06/06/2014 Cuma 
günü görüĢülmesi OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 
 

 
 

 
 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 139 

 

Konu: Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih 
ve 2409 sayılı yazısına istinaden 04.12.2013 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı ile kabul 

edilen Kalınören  409  nolu parselde yapılan tadilat planında bulunan eksikliklerin 

giderilmesi  konusunun görüĢülmesi. 
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                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğünün 17.03.2011 tarih ve 2486 sayılı yazılarına istinaden; 04.11.2013 

tarih ve 222 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 145 Ada 12 nolu parselde yapılan 
tadilat planında bulunan eksikliklerin giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 

 
       Komisyon kararı: Komisyonumuza havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü‘nün 17.03.2011 tarih ve 2486 sayılı yazısına istinaden; 04.12.2013 

tarih ve 222 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 145 Ada 12 nolu parselde yapılan 
tadilat planı ile ilgili olarak; Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü yazıları 

doğrultusunda; yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda tadilat planının 
komisyonumuzca iptal edilmesi yönünde ve ayrıca planın eski haline 
dönüĢtürülmesi yönünde plan hazırlatılıp Meclise sunulması yönünde oybirliği ile 

karar alınmıĢtır.  
 

 
 
 

       KARAR: Komisyondan geldiği Ģekliyle, OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 140 

 

Konu: Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 17.03.2011 tarih 
ve 2486 sayılı yazılarına istinaden; 04.11.2013 tarih ve 222 sayılı Meclis Kararı ile kabul 

edilen 145 Ada 12 nolu parselde yapılan tadilat planında bulunan eksikliklerin 

giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 
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                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Komisyona havale edilen Belediye Meclisinin 06.12.2013 
tarih ve 255 sayılı kararı gereği;  Bozdoğan Mahallesi 151 Ada 39 nolu parselde  

―Restoran ve Dinlenme Tesisi” amaçlı imar planı iĢinin görüĢülmesi. 
 

       Komisyon kararı: Komisyonumuza havale edilen Belediye Meclisinin 
06.12.2013 tarih ve 255 sayılı kararı gereği; Bozdoğan Mahallesi 151 Ada 39 
nolu parselde ―Restoran ve Dinlenme Tesisi‖ amaçlı imar planı iĢinin görüĢülmesi 

bahse konu olan plan tadilatı ile ilgili olarak önce 1/5000 ölçekli plan teklifinin 
BüyükĢehir Belediyesince onaylanması gerektiğinden dosya incelemeye 

alınmamıĢtır.  
 
 

       KARAR: Komisyondan geldiği Ģekliyle, OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 
 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 141 

 

Konu: Komisyona havale edilen Belediye Meclisinin 06.12.2013 tarih ve 255 sayılı 
kararı gereği;  Bozdoğan Mahallesi 151 Ada 39 nolu parselde  “Restoran ve Dinlenme 

Tesisi” amaçlı imar planı iĢinin görüĢülmesi. 
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                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29 Nisan 2014 tarih ve 
3884 sayılı yazısına istinaden 04.11.2013 tarih ve 220 no ile kabul edilen tadilat 
planı ile ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 

 
 

 
 
       KARAR: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29 Nisan 2014 tarih ve 3884 

sayılı yazısına istinaden 04.11.2013 tarih ve 220 no ile kabul edilen tadilat planı 
ile ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun görüĢülmesi Ġmar Komisyonuna 

havalesi OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No :142 

 

Konu: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29 Nisan 2014 tarih ve 3884 sayılı yazısına 
istinaden 04.11.2013 tarih ve 220 no ile kabul edilen tadilat planı ile ilgili eksikliklerin 

giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 
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                                                             T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29 Nisan 2014 tarih ve 
3884 sayılı yazısına istinaden 04.11.2013 tarih ve 3883 sayılı yazısına istinaden; 

04.11.2013 tarih ve 224 no ile kabul edilen tadilat planı ile ilgili eksikliklerinin 
görüĢülmesi. 

 
 
 

 
       KARAR: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29 Nisan 2014 tarih ve 3884 
sayılı yazısına istinaden 04.11.2013 tarih ve 3883 sayılı yazısına istinaden; 

04.11.2013 tarih ve 224 no ile kabul edilen tadilat planı ile ilgili eksikliklerinin 
görüĢülmesi Ġmar Komisyonuna havalesi OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 143 

 

Konu: Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 29 Nisan 2014 tarih ve 3884 sayılı yazısına 
istinaden 04.11.2013 tarih ve 3883 sayılı yazısına istinaden; 04.11.2013 tarih ve 224 no ile 

kabul edilen tadilat planı ile ilgili eksikliklerinin görüĢülmesi. 
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                       T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: 6360 sayılı yasa ile Mersin BüyükĢehir Belediyesine devrolan 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğüne ait artan 

ödeneklerin, ekli listedeki ödeneğin yetersiz gider kodlarına aktarma yapılması 
konusunun görüĢülmesi. 

 
 
       KARAR: 6360 sayılı yasa ile Mersin BüyükĢehir Belediyesine devrolan Su ve 

Kanalizasyon Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğüne ait artan 
ödeneklerin, ekli listedeki ödeneğin yetersiz gider kodlarına aktarma yapılması 

OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 144 

 

Konu: 6360 sayılı yasa ile Mersin BüyükĢehir Belediyesine devrolan Su 
ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü ve Hal Müdürlüğüne ait 
artan ödeneklerin, ekli listedeki ödeneğin yetersiz gider kodlarına 
aktarma yapılması konusunun görüĢülmesi 
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                                                             T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: 6360 sayılı yeni BüyükĢehir yasası ile ilçemizde bulunan 
ticari plaka iĢlemleri ve diğer ulaĢım iĢlemleri BüyükĢehir Belediyesi ulaĢtırma 

koordinasyon Merkezince yapılacağından, geçiĢ dönemi olması nedeni ile ticari 
plaka devir iĢlemleri ve diğer ulaĢtırma iĢlemleri ile ilgili iĢlem yapabilmek üzere 

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunda Meclisce bir karar 
verilmesi.  
 

 
 

       KARAR: 6360 sayılı yeni BüyükĢehir yasası ile ilçemizde bulunan ticari plaka 
iĢlemleri ve diğer ulaĢım iĢlemleri BüyükĢehir Belediyesi ulaĢtırma koordinasyon 
Merkezince yapılacağından, geçiĢ dönemi olması nedeni ile ticari plaka devir 

iĢlemleri ve diğer ulaĢtırma iĢlemleri ile ilgili iĢlem yapabilmek üzere Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunda Meclisce bir karar verilmesi.  

OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 145 

 

Konu: 6360 sayılı yeni BüyükĢehir yasası ile ilçemizde bulunan ticari plaka iĢlemleri ve 
diğer ulaĢım iĢlemleri BüyükĢehir Belediyesi ulaĢtırma koordinasyon Merkezince 

yapılacağından, geçiĢ dönemi olması nedeni ile ticari plaka devir iĢlemleri ve diğer 
ulaĢtırma iĢlemleri ile ilgili iĢlem yapabilmek üzere Ruhsat ve 

Denetim Müdürlüğüne yetki verilmesi konusunda Meclisce bir 

karar verilmesi.  
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                                                            T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: 2011 model transit çiftteker 2. el pikabın 56 mahallemizde 
yapılacak düğün ve cenazelerde masa sandalye çadır ve benzeri hizmetleri 

vermek üzere taĢıma aracının alınması konusunun görüĢülmesi. 
 

 
 
 

       KARAR: 2011 model transit çiftteker 2. el pikabın 56 mahallemizde 
yapılacak düğün ve cenazelerde masa sandalye çadır ve benzeri hizmetleri 

vermek üzere taĢıma aracının alınması Üyeden Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin 
ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, Cenk ATEġ‘in RET oylarına karĢılık OYÇOKLUĞU ile KABUL 
edildi. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 146 

 

Konu:  2011 model transit çiftteker 2. el pikabın 56 mahallemizde yapılacak düğün ve 
cenazelerde masa sandalye çadır ve benzeri hizmetleri vermek üzere taĢıma aracının 

alınması konusunun görüĢülmesi. 
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                                                            T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine uygun olarak münhal 
bulunan 1 derecelik avukat kadrosunda tam zamanlı sözleĢmeli avukat 

çalıĢtırılması düĢünüldüğünden ücretinin belirlenmesi hususunda Meclisce bir 
karar alınması.                   

 
 
 

 
       KARAR: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine uygun olarak münhal bulunan 1 

derecelik avukat kadrosunda tam zamanlı sözleĢmeli avukat çalıĢtırılması 
düĢünüldüğünden ücretinin 1.823.17 tl olması OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 147 

 

Konu: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine uygun olarak münhal bulunan 1 derecelik 
avukat kadrosunda tam zamanlı sözleĢmeli avukat çalıĢtırılması düĢünüldüğünden 

ücretinin belirlenmesi hususunda Meclisce bir karar alınması.                   
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                                                             T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: 02.05.2014 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 
oluĢturulan müdürlüklerin ve görev alanında değiĢiklik olan mevcut müdürlüklerin 

çalıĢma yönetmeliklerinin meclisce görüĢülmesi.  
 

 
 
 

       KARAR: 02.05.2014 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluĢturulan 
müdürlüklerin ve görev alanında değiĢiklik olan mevcut müdürlüklerin çalıĢma 

yönetmeliklerinin daha iyi incelenebilmesi için 06/06/2014 Cuma günü 
görüĢülmesi OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 148 

 

Konu: 02.05.2014 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluĢturulan 
müdürlüklerin ve görev alanında değiĢiklik olan mevcut müdürlüklerin çalıĢma 

yönetmeliklerinin meclisce görüĢülmesi.  
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                                                            T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: 03-08 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen 
kardeĢ kentimize düzenlenecek olan resmi ziyaret program kapsamında Bingen 

Belediyesi Meclisince karar verilen ve ödeneği ayrılan Anamur Parkının yerinin 
görmek park içerisinde yer alacak figürlerin Anamur‘un tanıtımını yansıtacak 

Ģekilde yapımı için Belediyemizi temsilen Belediye BaĢkan Yardımcısı Sezai 
ġĠMġEK, Meclis Üyeleri Derya TUNA, Samet ORAL, Abdurrahman ÇETĠN, Anamur 
Turizm ve Kültür Derneğini temsilen Fuat UĞUR, yerel basını temsilen Anamur 

gündem gazetesinden Muharrem GARĠB ve serbest çalıĢan peyzaj mimarı Tuğba 
DOĞAN‘ın katılımı ve gidiĢ geliĢ masraflarının harcırah kanunu hükümlerine göre 

Belediyemiz bütçesinden karĢılanması hususunda Meclisce bir karar alınması. 
 
 

       KARAR: 03-08 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen kardeĢ 
kentimize düzenlenecek olan resmi ziyaret program kapsamında Bingen 

Belediyesi Meclisince karar verilen ve ödeneği ayrılan Anamur Parkının yerinin 
görmek park içerisinde yer alacak figürlerin Anamur‘un tanıtımını yansıtacak 
Ģekilde yapımı için Belediyemizi temsilen Belediye BaĢkan Yardımcısı Sezai 

ġĠMġEK, Meclis Üyeleri Derya TUNA, Samet ORAL, Abdurrahman ÇETĠN, Anamur 
Turizm ve Kültür Derneğini temsilen Fuat UĞUR, yerel basını temsilen Anamur 

gündem gazetesinden Muharrem GARĠB ve serbest çalıĢan peyzaj mimarı Tuğba 
DOĞAN‘ın katılımı ve gidiĢ geliĢ masraflarının harcırah kanunu hükümlerine göre 
Belediyemiz bütçesinden karĢılanması OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 

 
 
 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna Bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Ali YILMAZ, Halil TAġ, Samet ORAL, Bora 

GÜVEN, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL 

Abdurahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, Hüsnü CEREN (Katıldı) Cengiz PINAR 
(Mazeretli) Ġbrahim ÇITIRKI (Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 02.06.2014 
Karar No : 149 

 

Konu: 03-08 Temmuz 2014 tarihleri arasında Almanya-Bingen kardeĢ kentimize 
düzenlenecek olan resmi ziyaret program kapsamında Bingen Belediyesi Meclisince karar 

verilen ve ödeneği ayrılan Anamur Parkının yerinin görmek park içerisinde yer alacak 

figürlerin Anamur’un tanıtımını yansıtacak Ģekilde yapımı için 

Belediyemizi temsilen Belediye BaĢkan Yardımcısı Sezai 

ġĠMġEK, Meclis Üyeleri Derya TUNA, Samet ORAL, 

Abdurrahman ÇETĠN, Anamur Turizm ve Kültür Derneğini 

temsilen Fuat UĞUR, yerel basını temsilen Anamur gündem 

gazetesinden Muharrem GARĠB ve serbest çalıĢan peyzaj mimarı 

Tuğba DOĞAN’ın katılımı ve gidiĢ geliĢ masraflarının harcırah 

kanunu hükümlerine göre Belediyemiz bütçesinden karĢılanması 

hususunda Meclisce bir karar alınması. 
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                                                        T.C 

                      MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                      ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

  MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

2014 YILI HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISI 
11. BĠRLEġĠM 1. OTURUM 

 

 
 
       BAġKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine 
istinaden Haziran Ayı Meclis Toplantısını 11.BirleĢim 1. oturumunu yapmak üzere 

toplanmıĢ bulunmaktayız. Gündem maddelerinin görüĢülmesine geçiyorum. 
Gündemimizin 1. maddesi açılıĢ konuĢması ve yoklamadır. 

       Üyeden Ali YILMAZ, Bora GÜVEN, Hüsnü CEREN yoklar. Mazeretleri okundu, 
OYBĠRLĠĞĠ ile mazeretleri KABUL edildi. 
         

 
              

        
        
 

                                                   
 

 
   Mehmet TÜRE            Uğur GÜNGÖR    Cenk ATEġ 
MECLĠS BAġKANI  MECLĠS KATĠBĠ     MECLĠS KATĠBĠ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Belediye Meclisini 

TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden ; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR,  Halil TAġ, Samet ORAL,Ġbrahim 

ÇITIRKI, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, 

Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali YILMAZ, Bora GÜVEN,  Hüsnü 
CEREN (Mazeretli, Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 06.06.2014 
Karar No :  

Konu :  2014 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı 
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                                                           T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Ġmar Komisyonuna havale edilen, Komisyona havale edilen  
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 2411 sayılı yazısına 

istinaden;04.11.2013 tarih ve 218 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 358 Ada 
40-80-85 nolu parsellerle ilgili eksikliklerin giderilmesi konusunun görüĢülmesi. 

  
 
       Komisyon kararı: ( Plan Onay Kodu: 663,01) Komisyonumuza havale 

edilen Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 13.03.2014 tarih ve 2411 sayılı 
yazısına istinaden; 04.11.2013 tarih ve 218 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen 

358 Ada 40-80-85-76 nolu parsellerle ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 
yazıları doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi ile birlikte yapılan planlama 
oybirliği ile kabul edilmiĢtir.   

 
 

 
       KARAR: Komisyondan geldiği Ģekliyle OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 

 
 

 

 

 

 
   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               

MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden ; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR,  Halil TAġ, Samet ORAL,Ġbrahim 

ÇITIRKI, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, 

Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali YILMAZ, Bora GÜVEN,  Hüsnü 
CEREN (Mazeretli, Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 06.06.2014 
Karar No : 150 

 

Konu: Ġmar Komisyonuna havale edilen, 11.03.2014 tarihli Belediyemize 

müracaat gereği; Saray Mahallesi 118 Ada 26-27 nolu parseller ile 
Anamur genelinde planlarımızda (sırtlarda yamaçlarda yapı emsalinin 
yükseltilmesi konusunun görüĢülmesi; 
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                                                            T.C 

                         MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

      KARARIN ÖZÜ: Ġmar Komisyonuna havale edilen, Komisyona havale edilen 
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 2409 sayılı yazısına 

istinaden 04.12.2013 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Kalınören  
409  nolu parselde yapılan tadilat planında bulunan eksikliklerin giderilmesi  

konusunun görüĢülmesi. 
 
 

       Komisyon kararı: ( Plan Onay Kodu: 663,02) Komisyonumuza havale 
edilen Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 13.03.2014 tarih ve 2409 sayılı 

yazısına istinaden; 04.12.2013 tarih ve 246 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 
Kalınören 409 nolu parselde yapılan tadilat planında bulunan eksikliklerin 
giderilmesi konusunun görüĢülmesi ile ilgili olarak Petrol alanı olarak planlanan 

parselin Devlet Karayolları Bakım ağındaki devlet ve il yolu olmadığı 
anlaĢıldığından dolayı yapılan planlamanın uygu olduğu; 

           Ancak 409 parsel üzerine Akaryakıt ve LPG istasyonu olarak planlanan 
parselin 410 nolu parsele bakan yönündeki 7m‘lik yoldan yapılan çekme 
mesafesinin 3m‘den 5m‘ye çıkarılarak yapılan düzenlenme ile ilgili hazırlanan 

plan Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiĢtir 
 

 
       KARAR: Komisyondan geldiği Ģekliyle Üyeden Cengiz PINAR, Halil TAġ, 
Samet ORAL, Ġbrahim ÇITIRKI, Yılmaz BULUT‘un RET oylarına karĢılık, OY 

ÇOKLUĞU  ile KABUL edildi. 
 

 
 

 

 

 

   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
MECLĠS BAġKANI                      MECLĠS KÂTĠBĠ        MECLĠS KÂTĠBĠ 

 
 

 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden ; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR,  Halil TAġ, Samet ORAL,Ġbrahim 

ÇITIRKI, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, 

Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali YILMAZ, Bora GÜVEN,  Hüsnü 
CEREN (Mazeretli, Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 06.06.2014 
Karar No : 151 

 

Konu: Ġmar Komisyonuna havale edilen, Komisyona havale edilen Çevre ve ġehircilik 
Ġl Müdürlüğünün 13.03.2014 tarih ve 2409 sayılı yazısına istinaden 04.12.2013 tarih ve 

246 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Kalınören  409  nolu parselde yapılan 

tadilat planında bulunan eksikliklerin giderilmesi  

konusunun görüĢülmesi. 
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                                                          T.C 

                                                   MERSĠN VALĠLĠĞĠ  

                                           ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

    MECLĠS KARARI 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

      KARARIN ÖZÜ: 02.05.2014 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 
oluĢturulan müdürlüklerin ve görev alanında değiĢiklik olan mevcut müdürlüklerin 
çalıĢma yönetmeliklerinin meclisce görüĢülmesi.  

 
       KARAR:   ĠMAR VE ġEHĠRCĠLĠK MÜDÜRLÜĞÜ  

                       GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ  
                                  GENEL HÜKÜMLER   
MADDE: 1 AMAÇ   

Belediye sınırlarımız içerisinde kentleĢmeyi ve yapılaĢmayı denetim altına alarak 
plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun yaĢanabilir ve modern bir kent 

oluĢturmak.   
MADDE 2: KAPSAM  
 Bu yönetmelik, Mersin/Anamur Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 

kuruluĢ, görev yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma esaslarını düzenler.   
MADDE 3:  

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. maddesi ve 
2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuĢ ve Belediye 
BaĢkanının yada görevlendireceği BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak çalıĢan bir 

birimdir.   
MADDE 4: DEYĠMLER VE TANIMLAR: Bu yönetmelikte geçen  

Belediye : Mersin Anamur Belediyesini  
BaĢkanlık : Mersin Anamur Belediye BaĢkanlığını  
Müdürlük : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünü  

Personel : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünde görevli tüm personeli   
MADDE 5: KURULUġ:  

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 1 Müdür, 5 personel, Bakanlar Kurulunun 
2006/9809 sayılı kararıyla tespit edilen Norm Kadro esaslarına göre kurulmuĢtur.   

MADDE 6: MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERĠ  
a) Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde her türlü planlama iĢlemi  
yürütmek, bunların uygulama planlarını hazırlatmak  

b) Planlanan alanlarda, plan amacına uygun yapılaĢmayı sağlamak, denetlemek, 
yapılacak binaların her türlü plan, proje ve hesaplarını incelemek, düzeltme ve 

değiĢiklikleri yapmak,  
MADDE 7: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI: a) Bu 
yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli 

Ģekilde yürütülmesini sağlamak,  
 

 
 

Belediye Meclisini 
TeĢkil edenlerin 
Ad ve Soyadı 

Meclis Başkanı Mehmet TÜRE’ nin BaĢkanlığında, Üyeden ; Ali Rıza KĠBRĠT, 
Ahmet ÖĞÜR, Hatice Bozkurt KILINÇ, Ahmet TÜRKAY, Berna bahar NEARA, 

Hasan Ali SARICA, Sezai ġĠMġEK, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, 
Ahmet KARAN, Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR,  Halil TAġ, Samet ORAL,Ġbrahim 

ÇITIRKI, Yılmaz BULUT, Ali Ġlhan AYHAN, Selahattin ÖZĠLĠCE, Seda UYSAL, 

Abdurrahman ÇETĠN, Cenk ATEġ, (Katıldı) Ali YILMAZ, Bora GÜVEN,  Hüsnü 
CEREN (Mazeretli, Katılmadı) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 06.06.2014 
Karar No : 152 

 

Konu: 02.05.2014 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluĢturulan 
müdürlüklerin ve görev alanında değiĢiklik olan mevcut müdürlüklerin çalıĢma 

yönetmeliklerinin meclisce görüĢülmesi.  
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                                      2014 Haziran Ayı Meclisi 

 
Karar Tarihi: 06.06.2014 

Karar No: 152 
 
b) Personeller arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık vb gibi nedenlerle 

ayrılan personelin yerine, bir baĢkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin 
aksamaması için gerekli önlemleri almak.   

c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını 
izlemek; müdürlüğün çalıĢma konuları ile ilgili kuruluĢ ve birimlerle iĢ birliği 
kurmak,  

d) Müdürlük personelinin planlı ve programlı bir Ģekilde çalıĢmalarını 
düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir iĢbirliği ortamı kurulmasını sağlamak 

ve çalıĢmalarını izlemek, denetlemek,  
e) ÇalıĢma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını 
ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin 

yararlanmasını sağlamak,  
f) Müdürlüğün çalıĢmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl 

çalıĢma programı hazırlamak, baĢkanlığın onayına sunmak,  
g) BaĢkanlıkça onaylanan çalıĢma programının gerçekleĢmesi için gereken 

malzemeyi temin etmek,  
h) Müdürlükte yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar 
düzenlemek, çalıĢmaları değerlendirmek,  

i) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalıĢmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli 
direktifleri vermek,  

j) Müdüriyetin kuruluĢuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler 
göstermek,  
k) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeĢitli 

konulara iliĢkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,  
l) Müdür, görev ve çalıĢmaları yönünden Belediye BaĢkanlığına karĢı sorumludur. 

BaĢkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de 
yapar.   
MADDE 13: ARġĠVLEME VE DOSYALAMA:  

a) Müdürlükçe yapılan tüm yazıĢmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı 
klasörlerde arĢivlenir.  

b) Dosyalama iĢlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.  
- Gelen evrak dosyası  
- Giden evrak dosyası  

- Avans dosyası  
- Ayniyat , demirbaĢ dosyası  

- Genelge ve bildiriler dosyası.  
c) Müdürlükte iĢlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre 
tespiti.   

MADDE 14:  
 Belediye Müdürlükleri arasındaki yazıĢmalar müdürün imzası ile yürütülür.  

 Belediye dıĢı yazıĢmalar BaĢkan yada görevlendireceği BaĢkan Yardımcısının 
imzası ile yürütülür.  
 Belediyeler, dıĢ yazıĢmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda  

değildir. Doğrudan da dıĢ yazıĢma yapar.  
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                                            2014 Haziran Ayı Meclisi 

 
Karar Tarihi: 06.06.2014 

Karar No: 152 
 
 

 
 

                                                   ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER  
MADDE 15:  
 Bu yönetmelik Anamur Belediye Meclisince kabul edilip Belediye BaĢkanlığı‘nca 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.  
MADDE 16:  

Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin/Anamur Belediye BaĢkanı yürütür.  
 
 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 

GENEL HÜKÜMLER 
  

MADDE: 1 AMAÇ  
  
Bu yönetmeliğin amacı, Anamur Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü‘nün  

kuruluĢ, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını 
düzenlemektir.  

  
MADDE 2: KAPSAM  
 Bu Yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğü‘ndeki personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalıĢma usul ve esaslarını kapsar.  
 

 MADDE 3: DAYANAK 
Anamur Belediye Meclisinin ….  Tarih ve …. Sayılı kararıyla kurulmuĢ olan Yapı 
Kontrol Müdürlüğü‘ne ait bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Yasasının 48. 

maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak kurulmuĢ ve 
Belediye BaĢkanının yada görevlendireceği BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak 

çalıĢan bir birimdir.  
  
MADDE 4: DEYĠMLER VE TANIMLAR: Bu yönetmelikte geçen  

Belediye : Mersin Anamur Belediyesini  
BaĢkanlık : Mersin Anamur Belediye BaĢkanlığını  

Müdürlük : Yapı Kontrol Müdürlüğünü  
Personel : Yapı Kontrol Müdürlüğünde  görevli tüm personeli  
  

MADDE 5: KURULUġ:  
Yapı Kontrol Müdürlüğü 1 Müdür, 5 personel, Bakanlar Kurulunun 2006/9809 

sayılı kararıyla tespit edilen Norm Kadro esaslarına göre kurulmuĢtur.  
  
MADDE 6: MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERĠ  

 
 1)03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve yönetmeliğine göre yapılan 

iĢlemler;  
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                                             2014 Haziran Ayı Meclisi 

 
Karar Tarihi: 06.06.2014 

Karar No: 152 
 
 

 
 

a) Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce tasdik edilen projeler göre yapıların denetimi; 
Yönetmelik gereği su basman, kat ve çatı vizelerinin verilmesi; inĢaatı 
tamamlanan yapılara ilgilisinin müracaatı üzerine belgelerin temini ve harçların 

tahsiline müteakip yapı kullanma izni verilmesi.  
b) Ruhsatsız, ruhsatına ve imar mevzuatına aykırı yapıların Ġmar Kanunu‘nun 32 

nci maddesince tespitlerinin yapılarak mühürlenmesi, ilgilileri tarafından 
kusurların giderilmemesi durumunda aynı yasanın aynı maddesi gereğince yıkım 
kararı alınmak üzere Belediye Encümeni‘ne gönderilmesi, Türk Ceza Kanunu‘nun 

184 üncü maddesi gereği ilgilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı‘na suç 
duyurusunda bulunulması, Ġmar Kanunu‘nun 42 nci maddesince ilgililerine para 

cezası uygulanması için Belediye Encümeni‘ne gönderilmesi, kararın ilgililerine 
tebliği.  

c) Yıkılabilecek durumda tehlikeli maili inhidam yapılar Ġmar Kanunu‘nun 39 uncu 
maddesince tespiti yapılarak ön raporla Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne iletilir. 
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün raporuna göre gerekli yasal iĢlemlerin 

yürütülmesi. 
d) Ġmar Kanunu‘nun 40 ıncı maddesince Ģehircilik ve estetik yönden gerekli 

mahzurların tespitlerinin yapılarak ilgililere mahzurların giderilmesi için tebligat 
yapılması ve gerekli yasal iĢlemler ve tahsili için kararın Mali Hizmetler 
Müdürlüğü‘ne gönderilmesi.  

e) Yıkım kararının uygulanması için BaĢkanlık Makamı‘na sunulması.  
 

2) 29/06/2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Yönetmeliğine göre 
yapılan iĢlemler;  
 a) Yapı teslim tutanağının onaylanması,  

 b) Yapıların yıl sonu seviyelerinin onaylanması.  
c) Vizeleri düzenlenen inĢaatların hak ediĢlerini kontrol ederek ödenmesi için ilgili 

müdürlüğe gönderilmesi,  
d) Yapılara ait iĢ bitirme belgesinin onaylanması.  
e) Yapı denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerinin tutulması ve 

Bakanlığa bildirilmesi  
 

3) 06/06/1984 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu‘na göre yapılan iĢlemler;  
  
a) 06/06/1984 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu‗nun 18 inci maddesinin 

uygulanmasında Zabıta Müdürlüğü‘nce yıkım talep edilmesi halinde teknik 
yönden nezaret edilmesi.  

 
4) AĢağıda yazılı görevler de ayrıca Müdürlükçe yerine getirilir;  
a) Söz konusu yasalarla verilen ruhsat ve iskanlı yapılar kat irtifak listesi ve 

istenildiğinde proje suret tasdiki.  
b) Yönetmelikte bahsi geçen Kanun ve yönetmeliklerle yapılan iĢlemler dıĢında 

yazılı ve Ģifa-i Ģikâyetlerin tespit değerlendirilmesi.  
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Karar Tarihi: 06.06.2014 

Karar No: 152 
 
 

 
 

MADDE 7: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI:  
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve 
düzenli Ģekilde yürütülmesini sağlamak,  

b) Personeller arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık vb gibi nedenlerle 
ayrılan personelin yerine, bir baĢkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin 

aksamaması için gerekli önlemleri almak.  
c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal haklarını 
izlemek; müdürlüğün çalıĢma konuları ile ilgili kuruluĢ ve birimlerle iĢ birliği 

kurmak,  
d) Müdürlük personelinin planlı ve programlı bir Ģekilde çalıĢmalarını 

düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir iĢbirliği ortamı kurulmasını sağlamak 
ve çalıĢmalarını izlemek, denetlemek,  

e) ÇalıĢma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını 
ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin 
yararlanmasını sağlamak,  

f) Müdürlüğün çalıĢmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl 
çalıĢma programı hazırlamak, baĢkanlığın onayına sunmak,  

g) BaĢkanlıkça onaylanan çalıĢma programının gerçekleĢmesi için gereken 
malzemeyi temin etmek,  
h) Müdürlükte yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar 

düzenlemek, çalıĢmaları değerlendirmek,  
i) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalıĢmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli 

direktifleri vermek,  
j) Müdüriyetin kuruluĢuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler 
göstermek,  

k) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeĢitli 
konulara iliĢkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,  

l) Müdür, görev ve çalıĢmaları yönünden Belediye BaĢkanlığına karĢı sorumludur.  
 
BaĢkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de  

Yapar.  
  

MADDE 8: ARġĠVLEME VE DOSYALAMA:  
a) Müdürlükçe yapılan tüm yazıĢmaların birer örneği konularına göre ayrı ayrı  
klasörlerde arĢivlenir.  

b) Dosyalama iĢlemi konularına göre ayrı ayrı yapılır.  
- Gelen evrak dosyası  

- Giden evrak dosyası  
- Avans dosyası  
- Ayniyat , demirbaĢ dosyası  

- Genelge ve bildiriler dosyası.  
c) Müdürlükte iĢlem gören plan, proje ve ruhsatların yılına ve sayısına göre 

tespiti.  
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MADDE 9:  

 Belediye Müdürlükleri arasındaki yazıĢmalar müdürün imzası ile yürütülür.  
 Belediye dıĢı yazıĢmalar BaĢkan yada görevlendireceği BaĢkan Yardımcısının 
imzası ile yürütülür.  

 Belediyeler, dıĢ yazıĢmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma zorunluluğunda 
değildir. Doğrudan da dıĢ yazıĢma yapar.  

 
 MADDE 10 :  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller  
ĠĢbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur.  
 

ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER  
MADDE 11:  

 Bu yönetmelik Anamur Belediye Meclisince kabul edilip Belediye BaĢkanlığı‘nca 
onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.  
MADDE 12:  

Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin/Anamur Belediye BaĢkanı yürütür.  
 

 

 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜGÖREV YETKĠ SORUMLULUK VE 

ÇALIġMA USÜL VE ESASLARINA DAĠRYÖNETMELĠK 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar. 

Amaç: 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı , Anamur Belediye BaĢkanlığı Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğünün görev , çalıĢma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

KAPSAM: 

Madde 2-Bu yönetmelik Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde  görevli  personelin 
çalıĢma , usul , görev , yetki ve sorumluluklarını kapsar. 

DAYANAK: 

Madde 3-Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/6 maddesi , 
3572 sayılı ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde 
kararnamenin değiĢtirilerek kabulüne dair kanun , 2005/9207 karar nolu ĠĢ 

Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına Dair Yönetmelik hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıĢtır. 
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TANIMLAR: 

Madde 4- 

a)BaĢkan: Anamur Belediye BaĢkanlığını 

b)Meclis: Anamur Belediye BaĢkanlığı Meclisini 

c)Müdürlük: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü 

d)Müdür: Ruhsat ve Denetim Müdürünü 

e)Personel: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalıĢanları 

f)Gayri Sıhhi Müessese: Faaliyetleri sırasında çevresinde bulunanlara 

biyolojik , kimyasal , fiziksel , ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar 
veren veya vermesi muhtemel olan yada doğal kaynakların kirlenmesine 
sebep olabilecek müesseseleri. 

g)Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden uzak bulundurulması gereken 

h)Ġkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaĢtırılması 
gerekmekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve 
istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vazifeleri itibarıyla bir zarar 

vermeyeceğine kanaat oluĢması için inceleme yapılması gereken iĢ yerlerini 

ı)Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Meskenlerin yanında açılmakla beraber 
yalnız sıhhi nezarete tabi tutulması gereken iĢ yerleri 

j)Sıhhi Müessese: Gayri Sıhhi Müessese dıĢında kalan her türlü iĢ yerini.   

k)Umum Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri: KiĢilerin tek tek veya toplu olarak 

eğlenmesi dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, 
kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, 

içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve 
kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak Ģartıyla adı ne olursa olsun bilgi 
ve maharet artırıcı veya zeka geliĢtirici nitelikteki elektronik oyun alet ve 

makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik 
oyun yerleri ; ―internet salonları‖ lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri 

L)Ġçkili Yer Bölgesi: Belediye sınırları içinde Belediye Meclisi Bu sınırlar dıĢında Ġl 

Genel Meclisi tarafından Valilik veya Kaymakamlığın görüĢü alınarak tespit edilen 
ve içerisinde Ģarap ve bira dahil her türlü alkollü içeceğin verile bileceği iĢ 

yerlerinin açılabileceği bölgeyi. 
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m)Doğal Kaynak: Hava, su toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları. 

o) Çevre Sağlığı: Ġnsan sağlığının çevredeki fiziki, kimyevi, biyolojik sosyal ve 
psiko-sosyal faktörlerle tespit edilen yaĢam kalitesini 

p)ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı: yetkili idareler tarafından bu yönetmelik 

kapsamındaki iĢ yelerinin açılıp, faaliyet göstermesi için verilen izin.  

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TeĢkilat ġeması ve Bağlılık  

TeĢkilat ġeması: 

Madde 5-  

1-      Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün personel yapısı aĢağıda belirtilen 
Ģekildedir. 

a)Müdür 

b)Memurlar 

c)Diğer personel 

2-Müdürlüğün teĢkilat yapısı aĢağıdaki gibidir 

a)Müdür 

b)Ruhsat ve denetim servisi 

c)ArĢiv 

Anamur Belediye BaĢkanlığı Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli 
26442 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulu‘nun ‗Belediye ve Bağlı 

KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına ĠliĢkin 
Esaslar Hakkında Yönetmelik‘ gereğince, Anamur Belediye Meclisinin 02/05/2014 

tarih ve 120  sayılı kararıyla kurulmuĢtur.   

Bağlılık:  

Madde 6- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye BaĢkanına veya 
görevlendireceği BaĢkan yardımcısına bağlıdır, BaĢkan bu görevi bizzat veya 

görevlendireceği kiĢi eliyle yürütür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Görev Tanımı , Görev , yetki ve sorumluluklar  

Görev Tanımı:  

Madde 7-  

a)      Umuma açık iĢ yerleri, sıhhi iĢ yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese 
iĢyerlerine iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı düzenlemek, 

b)      Hafta Tatili Ruhsatı belgesi düzenlemek, 

c)     Ruhsat verilen iĢ yerlerinde kullanılan cihaz , makine , tesisat , basınçlı kap , 
kaldırma ve iletme v .b makineleri ruhsat aĢamasında kontrol etmek, 

d)      ĠĢyerlerinde meydana gelebilecek olumsuzluklar ve Ģikayetleri yerinde 
inceleyerek , ilgili yasa yönetmelik doğrultusunda iĢlem yapmak , gerek görürse 

ilgili birimlere havale etmek, 

e)        Ruhsat verilen iĢ yerlerine ait ruhsat dosyalarını arĢivlemek , 

f)      Gerekli görülmesi halinde Müdürlük çalıĢması ile ilgili olarak Belediye Meclisi ve 
Belediye Encümeninden karalar aldırmak , 

g)      Yapılan çalıĢmalarla ilgili rapor hazırlayarak BaĢkanlığa sunmak , 

h)        Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen iĢ yerleri ile ilgili 
gerekli yasal iĢlemleri yapmak 

i)        Ruhsat iĢlem dosyası ve projelerin gerekli tetkiklerini teknik elemanlarca 
yapmak  
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Müdürlüğün Yetkisi:  

Madde 8-  

a)Ruhsat Denetim Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı 
Belediye  kanuna dayanarak Belediye BaĢkanınca kendisine verilen tüm görevleri 

kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.  

Müdürlüğün Sorumluluğu:  

Madde 9-  

a)Ruhsat Denetim Müdürlüğü , Belediye BaĢkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif 
edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla 

yapmak ve yürütmekle sorumludur,  

Müdürün Görev , Yetki ve Sorumluluğu:  

Madde 10- 

a)Doğrudan BaĢkan veya görevlendirileceği yardımcısına bağlı olarak çalıĢır, 

b)      Belediye BaĢkanından direk talimat alabilir, ancak bağlı bulunduğu BaĢkan 

yardımcısına en kısa zamanda haber verir, 

c)Yukarıdaki makamlar dıĢında kimseden talimat almaz, 

d)     Kendi personeli dıĢında kimseye emir veremez,  

e)Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kiĢidir. Müdürlüğün her türlü çalıĢmalarını 
düzenler 

f)   Denetleme organlarına gerekli bilgileri vermek durumundadır. 

g)      Müdürlükler arasındaki iliĢkilerde koordineyi sağlar, 

h)      Görevde bulunmadığı dönemlerde kendisinin yerine BaĢkan veya BaĢkan 

yardımcısının belirteceği bir yönetici vekalet eder, 

i)    Kendine bağlı olarak çalıĢan elemanların düzen ve disiplinini sağlar. 
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j)    ĠĢ programı yapmak, çalıĢanlara tebliğ etmek, 

k)      Hizmetlerin yürütülmesinde meydana gelen aksaklıkları gidermek, 

l)    Ruhsat Denetim Müdürlüğünün, harcama yetkilisi ve Müdürlük personelinin 
disiplin amiridir. 

m)      Personelin yıllık izinlerini planlar ve uygular. 

n)      Personelin sicil varakalarını hazırlamak 

o)      Müdürlüğün yıllık bütçesini yapmak, GSM ve sıhhi müesseselere ait iĢ yeri 
açma ve çalıĢma, fenni muayene, proje onaylanması, periyodik muayeneler, tesis 
izinleri, ruhsat yenileme ve tescilleri, hafta sonu tatillerinin ücret tarifelerini 

belediye meclisine sunmak ve uygulamak, belirlenen hedefler doğrultusunda 
uygulanmasını takip etmek 

p)      Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar, 

   

Ruhsat ve Denetleme Servisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Madde 11-     

a)Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini Ģeflik düzeyinde yerine 
getirmek. 

b)        Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakın yazı iĢlerine yazıĢma sistemine 
uygun olarak hazırlatıp imzaya sunmak. 

c)Yazıların yürürlülükteki prensiplerine uygunluğunu, koordinasyon yapılıp 
yapılmadığını kontrol etmek, faaliyetlerin yönlendirilmesi için gerekli standartlar 
ve hedefler önermek. 

d)        Gelen ve giden tüm evrakın kontrol etmek ve muhafazasını sağlamak ve 

denetlemek. 

e)Müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan raporları Müdüre 
iletmek. 
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f)    Her türlü genelge, yönetmelik ve BaĢkanlık emirlerini takip etmek, saklamak, 
gerektiğinde ilgili personele iletmek. 

g)        Ġlgili ihale kanunları gereğince ihale hazırlıklarını yapmak, yönetmelikler 

çerçevesinde ödeme ve harcama evraklarını tanzim edip düzenlemek. 

h)        Müdürlükte tutulması gereken evrak, personel, önerge, mali iĢler, ayniyat, 
özlük hakları iĢle ilgili defter ve dosyaların düzenli ve gerektiği gibi tutulması ve 

uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak. 

i)     Bağlı personelin yıllık izin kullanıĢ zamanlarını tespit etmek, personelin mesai 
saatlerinde ilgili mevzuat gereği çalıĢmasını sağlamak ve bunun için gerekli 

önlemleri almak. 

j)     Müdürlük makamının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

k)        Sıhhi müesseseler sınıfındaki iĢyerlerinin ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma ruhsatları 
baĢvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi, iĢ yerlerinin kontrol 

edilmesi, ruhsatların düzenlenmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazıĢmaları 
yapmak. 

l)     Gayri sıhhi müesseseler sınıfındaki iĢyerlerinin ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma 
ruhsatları baĢvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi, Gayri Sıhhi 

Müesseseler Kurulu oluĢturulması, kurul vasıtası ile bu gibi iĢ yerlerine rapor 
tutulması, rapor sonucu iĢyerlerinin ruhsatlandırılması veya reddedilmesi ile ilgili 

tüm yazıĢmaları yapmak. 

   

m)      Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin ĠĢ Yeri Açma ve ÇalıĢma ruhsat 
baĢvurularının değerlendirilmesi, bu tip iĢyerleriyle alakalı olarak Emniyet 

Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalıĢma ve yazıĢmalar, Ruhsat 
kriterleri açısından uygun olup olmadığı ilgili ruhsat düzenlenmeden önce 
kontrollerin yapılması, rapor tanzim edilmesi ve bunların sonucunda ĠĢ Yeri 

Ruhsatı düzenlenmesi veya talebin reddi ile ilgili tüm yazıĢmaları yapmak. 

n)        Sıhhi Müesseseler, Gayri Sıhhi Müesseseler, Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence 
yerleri sınıfına giren iĢ yerlerinin denetlenmesi gerek duyulduğunda ilgili diğer 

birimlerle koordine sağlanarak ortak denetimlerin yapılması, yapılan denetim  
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sonucunda tanzim edilen tutanaklara istinaden mevzuatın yetki verdiği konularda 
iĢlem yapılması ve bununla ilgili her türlü yazıĢmaları yapmak. 

o)        ĠĢyerleri ile ilgili gerek duyulan konuların Encümen‖e veya meclise havale 

edilmesi ve çıkan kararları, iĢ yeri sahiplerine tebliğ ile ilgili yazıĢmaları yapmak. 

p)        ĠĢyerlerine canlı müzik yayın izni verilmesi ve gerektiğinde verilen canlı müzik 
izninin iptali ile ilgili tüm yazıĢmaları yapmak. 

r)    2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 8. maddesinde belirtilen fiiller 

sebebi ile 3 defa faaliyetten men edilen iĢ yerlerinde bu fiillerin tekrarı halinde ĠĢ 
Yeri Açma ve ÇalıĢma ruhsatlarının iptal edilmesi ile ilgili yazıĢmaları yapmak 

s)    Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Tarafından Müdürlüğümüze 
gönderilen iĢyeri tutanaklarına istinaden ilgili iĢ yelerine cezai iĢlem uygulanması 

ile ilgili tüm yazıĢmaları yapmak. 

t)    Ruhsatlı iĢyerlerinin sahibinin ölümü halinde kanuni mirasçılar adına ruhsat 
intibakının yapılması, iĢyerinin devredilmesi halinde ise tüm ruhsatla ilgili devir 

iĢlemleri ile ilgili tüm yazıĢmaları yapmak.   

Müdürlük Uygulama ve Esasları: 

Madde 12- 

  

Müracaat; Ruhsat müracaatında bulunmak isteyen iĢyeri sahibi, gerekli evrakları 
hazırlayarak kayıt memuruna teslim eder. 

Ruhsat düzenleme 

a)Sıhhi iĢyerlerinde müracaatın ardından ruhsat düzenlenir. ĠĢyeri, Ruhsat 
komisyonunca ruhsata uygun olup olmadığı hususunda denetlenerek bir ay içinde 
sonuçlandırılır.ĠĢ yerinde tespit edilen eksiklikle ilgili ilgilisine 15 gün süre verilir, 

eksiklerin giderilmesi halinde ruhsat geçerlilik kazanır, aksi halde ruhsat iptal 
edilerek iĢ yeri hakkında yasal iĢlem yapılır. 

b)      Umuma açık iĢ yerlerinde ruhsat müracaatı alınarak, Ġmar yönünden uygun 

bulunması halinde itfaiye raporu, emniyet raporu istenir, raporların olumlu 
gelmesi durumunda , iĢ yeri ruhsat komisyonunca tetkik edilerek ruhsata 
uygunluğu kontrol edilir, uygun bulunması halinde iĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatı 

düzenlenir, aksi halde süre verilerek eksiklerin giderilmesi istenir.Eksiklerin 
giderilmesi halinde ruhsat geçerlik kazanır, aksi halde ruhsat iptal edilerek iĢ yeri 

hakkında yasal iĢlem yapılır. 
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c)Gayri sıhhi iĢ yerlerinde ruhsat müracaatından sonra teknik (proje), imar, yangın, 
sağlık, çevre v.b incelemeler yapılarak iĢyeri hakkındaki tetkikler tamamlanır. 

Eksikler varsa ilgili komisyonca tamamlattırılarak, iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı 
düzenlenir.  

YÜRÜRLÜLÜK ve YÜRÜTME 

 Yürürlülük:  

Madde 13- Bu yönetmelik Anamur Belediye Meclisince kabulünden sonra 

internet sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme: 

Madde 14- Bu yönetmelik hükümlerini Anamur Belediye BaĢkanlığı yürütür. 

 

                                        ANAMUR BELEDĠYESĠ  
TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

                               GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 

 

 
  

 MADDE: 1  

AMAÇ: Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu ve çağdaĢ bir Ģekilde 
yaĢama haklarından hareketle cadde ve sokakların temizlenmesi, 

çöplerinin alınması ve nakledilmesinin,  sağlanması, çöp konteynerlerinin 
her zaman temiz ve sağlam olması için çalıĢmalar yapmak. 

 MADDE – 2 
 

KAPSAM: Bu yönetmelik ANAMUR Belediyesi Temizlik ĠĢleri 

Müdürlüğünün KuruluĢ, görev ve çalıĢma esaslarını düzenler.  
 

 MADDE – 3 

 DAYANAKLAR: 

 Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu, 5393 

sayılı Belediye Kanunun 48. maddesi ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına dayanarak kurulmuĢ BaĢkana ve BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak 

çalıĢan bir birimdir. 
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 MADDE- 4 

  TANIMLAR: Bu yönetmelikte söz konusu olan,  

 a) Belediye : Anamur Belediyesi 

 b) BaĢkanlık : Anamur Belediye BaĢkanlığı 

 c) Müdürlük : Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

 d) ÇalıĢanlar: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde hizmet veren 

memur ve iĢçi personeli ifade eder.  

 MADDE – 5 

 TEġKĠLAT VE ORGANLAR: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Memur 
ve 1 iĢçi çavuĢundan oluĢmaktadır. 

 MADDE– 6 

 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA KONULARI: 

 

a) Cadde, sokak ve kaldırımların süpürme marifetiyle temizlenmesi, 
b) Cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerinde çöplerin toplanması 

ve depolama alanına nakledilmesi 
c) Çöp konteynerlerinin cadde ve sokaklarda uygun yerlere yerleĢtirilmesi, 
d) Günlük mahalle aralarına veya sabit semt Pazar yerlerine kurulan, ve 

Pazar esnafından kaynaklanan çöplerin temizlenmesi ile Pazar yerlerinin 
yıkanarak dezenfekte edilmesi, 

 
e) Çöpün biriktirilmesi ve toplanılmasında kullanılan çöp konteynerlerinin 

ihtiyaçdan dolayı yeni taleplerinin karĢılanması, tekeri kırılan bozulan 

konteynerlerin tamir ve bakımının yapılması ile yıkanması ve 
dezenfekte edilmesi, 

f) Eğitim kurumları, ibadet yerleri ve sağlık hizmetleri yapan yerlerde 
genel temizliğine katkı sunmak ve ilaçlama hizmetini yürütmek 

g) Geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıĢtırma iĢleminin 17 mahallede 

uygulanması çalıĢmasını yapmak  
h) Mevcut çöp toplama sistemini geliĢtirmek ya da yeni sistemlerin 

bulunması hususunda çalıĢmalar yapmak 
i) Maliyet analizi ve planlama konularına önem vemek 

 

MADDE – 7 
 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRÜNÜN GÖREV, YETKĠ VE 

SORUMLULUKLARI: 
 
a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve 

düzenli Ģekilde yürütülmesini sağlamak 
b) Personelin gizli sicillerini düzenlemek, her türlü özlük ve sosyal haklarını 

izlemek, müdürlüğün çalıĢma konuları ile ilgili kuruluĢ ve birimlerle iĢ 
birliği kurmak 
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c) Müdürlüğün çalıĢmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek çalıĢma 

programı hazırlamak baĢkanlığın onayına sunmak, BaĢkanlıkça 

onaylanan çalıĢma programının gerçekleĢmesi için gereken malzemeyi 
temin etmek 

d) Müdürlükçe yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak belirli aralıklarla toplantılar 
düzenlemek, çalıĢmalarla ilgili değerlendirmeler yapmak, personellerle 
ilgili izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ilgili ayrılanların yerine bir 

baĢkasının görevlendirilmesini ve hizmetlerin aksamaması için gerekli 
önlemleri almak 

e) ÇalıĢma verimini arttırmak amacıyla kanunları, idari ve genel yargı 
kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları takip etmek, satın almak, gibi 

durumlarla personellerinde yararlanmasını sağlamak  
f) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur. 

Personelin yapacağı iĢle ilgili görevlerinin neler olduğunu düzenlenecek 

bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir Ģekilde belirtilerek personele bu 
yönergede belirtilen görevleri eksiksiz ve sürekli olarak çalıĢma içinde 

bulunduracaktır. 
g) Müdür görev ve çalıĢmaları yönünden Belediye BaĢkanına karĢı 

sorumludur. 

 
MADDE – 8   

A) TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI 
 
  Müdürlüğün amaç, görevler ve iliĢkileri bakımından hem planlayıcı 

hem de uygulayıcı yönleri vardır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğüne görev veren 
yürürlükteki yasalara göre müdürlüğün iki yönlü niteliği olduğu 

görülmektedir. 
 
1- Kendi görev konularında araĢtırıcı, planlayıcı, izleyici, değerlendirici, 

denetleyici ve yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalıĢmaktadır. 
2- Yine kendi konularında bizzat uygulamada yapmaktadır. 

 
 
 

B) GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUK 
  

1-Yetki ve görevlerin birbirinden ayrılmaları olanaksızdır. Bunun yanında 
sorumluluk yetki ve görev birbirleriyle çok yakından ilgisi bulunan bir 
birlerini tamamlayan güç kavramlardır. 

 
2-Görev, yetki ve sorumluluk konusunda genel kurallar Ģunlardır. 
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a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye 
sahiptir. Yetki ise bir görevi (nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. 
yönünden) bağlı bulunan kiĢi veya makamdan alınan hak olarak 

yorumlanmaktadır. 
b) Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlıĢ veya geç 

yapmaktan yetkisi oranında sorumludur. 
3- Yetki devri yasaların çalıĢma ilkesi ve koĢullarının sınırlarına göre 

yapılır. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden 

yöneticinin o yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam 
eder. Yetkiyi devreden ile devir alan arasında yeni bir sorumluluk iliĢkisi 

doğar. 
 

Yetkiyi devir alan,  o yetkinin kullanılmasında doğan cezai, parasal ve 
hukuki sorumluluklarında baĢka, yetkiyi devreden yöneticiye karĢı 
görev sorumluluğu da yüklenmiĢ olur. 

 
MADDE -9 

YÖNETĠCĠLERĠN GENEL VE ORTAK GÖREV, YETKĠ VE 
SORUMLULUKLARI 
 

A) Her kademede yönetici durumunda bulunan kiĢileri ―Yönetici‖ olmak 
nedeniyle yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev 

yetki ve sorumlulukları vardır. 
Yönetim kademelerinin düĢey olarak en üst yönetim kademesinden 
baĢlayıp en alt yönetim kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır.  

Bu nedenle her yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa 
bulunsun bu görevleri yerine getirmek durumundadır. 

 
Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde Ģunlar 
vardır: 

 
1- Planlama-programlama: 

 
a) Amaca ulaĢmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde 

çalıĢma planları ve programlarını hazırlatmak  

b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak yetkisi 
içinde olma- yanları bir üst kademedeki yöneticilere 

onaylatmaktır. 
c) Bu çalıĢmalar sırasında yasaların çalıĢma ilke ve koĢullarını 

sınırları içinde kalmayı gözetmek 

2- Düzenleme: 
a) ĠĢle ilgili hizmet boĢluklarının veya giriĢimlerinin olup 

olmadığını araĢtırmak bunları giderici tedbirler almak, 
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b) ĠĢin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin 
zamanında sağlanmasını görüp gözetlemek 

3- Koordinasyon: 
a) ĠĢin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya 

veya dolaylı iliĢkiler kurulması gerektiğini ve bu iliĢkilerin 

kapsamını ortaya çıkarmak  
b) Bu iliĢkileri sağlayıcı düzeni kurmak kurulan düzeni ilgili 

personel duyurmak 
4- Uygulamalı Yönetim: 

a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak 

b) Asıl görevle ilgili yazıĢma, görüĢ alma, olur çıkartma gibi yan 
görevleri de yapmak yaptırmak. 

5- Ġzleme, denetleme, değerlendirme: 
a) Uygulamanın görevinin yapılıĢının belli aĢamalarında 

sonuçları öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak 
b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek veya 

çözüm önerisi ile üst kademeye sunmak. 

6- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar: 
a) Atama, yükselme, yer değiĢtirme, mükafatlandırma ve 

cezalandırma iĢlemlerine iliĢkin ön yazıĢmaları yapmak yada 
bu konularda karar almak, sicil vermek, iĢ dağıtımını 
düzenlemek birimin yıllık bütçe program önerilerini 

hazırlamak 
 

B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken yönetici aĢağıdaki yönetim ilkelerini de 
göz önünde bulundurmalıdır. 
   

                       1- Ġnsiyatif  
 

  2- Seçme ve karar verme  
  3- KolaylaĢtırma 
  4- DeğiĢtirme 

5- Eldeki kaynaklardan iyi yararlanma                 
  6- GeliĢtirme 

  7- Devamlılık 
  8- Liderlik 
  9- Moral 

  10- Takdir ve ceza 
  11- Disiplin 

  12- Ortam 
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 MADDE – 10 
 

A) MÜDÜRLÜK ALT BĠRĠMĠNĠN GÖREVLERĠ: 

B)  
 

a- Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal, ekonomik 
ve yönetsel sınırlılıkları dikkate alarak ve maliyet olarak ayrıntıları 
ile belirlenmesine yardımcı olmak 

b- Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı 
hazırlanmasına yardımcı olmak 

c- Alt birim Ģefliği personel arasında iĢ birliği ve uyumu sağlamak 
Ģefliğin personelinin devan ve devamsızlığından sorumlu olmak 

d- Personeli isteklendirmek, verimli ve baĢarılı çalıĢmayı sağlamak 
e- ÇalıĢma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre elde 

olunan performans, önceden saptanmıĢ hedeflerle karĢılaĢtırmak, 

sorumluluk alan personelin çalıĢmalarını değerlendirmek   
f- Alt birim görev ve çalıĢmaları bakımından müdürüne karĢı 

sorumludur. Müdür tarafında mevzuat hükümlerine uygun verilen 
diğer görevleride yapar. 

 

MADDE – 11  
 

ORTAK HÜKÜMLER: 
 

a) Tetkik iĢleri göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları, yapacakları 

iĢleri gizli tutar bu konuda yetkili ve ilgililerden baĢkasına 
açıklamada bulunamaz. 

b) Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaĢa eĢit 
davranır 

c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap 

ve masa gözlerine koyar ve kilitler 
d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel korumak ve 

saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve baĢlayan 
personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz devir teslim 
cetvelleri müdürlükte saklanır. 

e) Müdürlüğü ilgilendiren çeĢitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli 
yürütülmesi, personel arasındaki ahenkin sağlanması için herkes 

gayret gösterir olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır 
müdür bu konuda gerekli önlemleri alır. 
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MADDE- 12 

 
GELEN – GĠDEN EVRAKA YAPILACAK ĠġLEMLER 

 
 Müdürlüğe gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve 
sayılarına göre kayıt edilir. Müdürlük dıĢında yazılan evrak zimmetle ilgili 

birime teslim edilir. 
 

MADDE- 13  
 
ARġĠVLEME VE DOSYALAMA 

 
Dosyalama iĢlemi de konularına göre ayrı ayrı yapılır gelen 

evrak dosyası, giden evrak dosyası, avans dosyası, ayniyat, 
demirbaĢ dosyası, genelgeler ve bildiriler dosyası  

 
MADDE- 14  
 

GÖREVĠN PLANLANMASI 
 

  Belediye birimleri arasında yazıĢmalar müdürün imzası ile 
yürütülür. 
Belediye dıĢı yazıĢmalar BaĢkan veya görevlendireceği BaĢkan 

Yardımcısının imzası ile yürütülür. Doğrudan da dıĢ yazıĢma yapar. 
 

 
MADDE- 15  
 

YÜRÜRLÜK 
  Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip Belediye 

BaĢkanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer  
 
MADDE- 16 

 
YÜRÜTME 

  Bu yönetmelik hükümlerini Anamur Belediye BaĢkanı yürütür. 
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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 

 
BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 

  
AMAÇ :  

MADDE 1: 
  
Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı olurken diğer 

         yandan kent halkının fiziksel gereksinimlerine karĢılık vermek üzere, 
dinlenme, gezinti, 

          park ve çocuk oyun alanları, yeĢillendirilmiĢ alanların çoğaltılması gibi 
iĢlevleri 

          gerçekleĢtirmeyi amaçlar. 
  
                   KAPSAM:  

MADDE 2:  
 

                 Bu yönetmelik, Mersin/Anamur Belediyesi Park Bahçeler 
Müdürlüğü‘nün kuruluĢ,  
                 görev ve çalıĢma esaslarını düzenler.  

  
                   YASAL DAYANAK:  

MADDE 3:   
 
             Park Bahçeler Müdürlüğü, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Yasası, 5393 

sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve 2006/9809 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararına dayanılarak kurulmuĢ ve Belediye BaĢkanının yâda görevlendireceği 

BaĢkan Yardımcısına bağlı olarak çalıĢan bir birimdir.  
 

       DEYĠMLER VE TANIMLAR :  

 
MADDE 4:     Bu yönetmelikte geçen  

                        Belediye :              Mersin Anamur Belediyesini  
                        BaĢkanlık :            Mersin Anamur Belediye BaĢkanlığını  
                        Müdürlük :            Park Bahçeler Müdürlüğünü  

                        Personel :              Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm 
personeli  

 
                    KURULUġ:  
 MADDE 5:    Park Bahçeler Müdürlüğü 1 Müdür, Park-Bahçe ĠĢleri olmak üzere 

norm kadro esasına uygun personelden oluĢmaktadır.  
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                   PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIġMA KONULARI:  
MADDE 6: 

              a) Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlar.  
              b) Peyzajın korunması, geliĢtirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.  
              c) Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeĢil alanların 

bakım, korunması, geliĢtirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar.  
              d) Belediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim 

biçimi,  
                 hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için 
gerekli tedbirleri alır,  

              e) Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve 
refüjlerdeki ağaç ve çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.  

              f) Müdürlük görev alanlarında yeni kaldırım ve refüj düzenlemesi 
çalıĢmaları yapar.  

g) Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeĢil alanlar oluĢturur, hizmete 
hazır hale getirir.  

h) Park ve Bahçelerin oluĢturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç 

ve çalı grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapar,  
i) VatandaĢların çevre ahlakı ve çevre bilincinin oluĢturulması için eğitim 

seminerleri düzenler, sürekli ve süreksiz yayınlar yapar.   
j) Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeĢil alan oluĢturulması için 

çalıĢmalar yapar.  

k) Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu 
aydınlatmak amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.  

l) Botanik ve hobi bahçeleri oluĢturur, halkın yararlanabileceği hale getirir. 
m) Müdürlük yazıĢmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile 

ilgili çalıĢmaları yürütür.  

n) BaĢkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir.  
  

        MÜDÜRÜN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI: 
 MADDE 7:     
              a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli 

ve düzenli  
                 Ģekilde yürütülmesini sağlamak,  

              b) Alt birim arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme 
gibi nedenlerle  
                ayrılanların yerine, bir baĢkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin 

aksamaması için  
                gerekli önlemleri almak,  

             c) Personelin gizli sicillerini düzenlemek; her türlü özlük ve sosyal 
haklarını izlemek;  
                 müdürlüğün çalıĢma konuları ile ilgili kuruluĢ ve birimlerle iĢ birliği 

kurmak,  
             d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir Ģekilde çalıĢmalarını 

düzenleyerek,  
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                 personel arasında uyumlu bir iĢbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve 

çalıĢmalarını  
                  izlemek, denetlemek,  
            e) ÇalıĢma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı 

kararlarını ve  
                 bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan 

personellerin  
                 yararlanmasını sağlamak,  
            f) Müdürlüğün çalıĢmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek 

amacıyla her yıl ÇalıĢma programı hazırlamak, baĢkanlığın onayına sunmak,  
            g) BaĢkanlıkça onaylanan çalıĢma programının gerçekleĢmesi için 

gereken malzemeyi temin etmek,  
h) Müdürlükte yapılan çalıĢmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar 

düzenlemek  çalıĢmalar  değerlendirmek 
             i) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalıĢmalarını izlemek, denetlemek ve 
gerekli  direktifleri vermek,  

             j) Müdüriyetin kuruluĢuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler 
göstermek,  

             k) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, 
çeĢitli     
     konulara iliĢkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim 

yapmak,  
             l) Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen konuların gerçekleĢtirilmesi için 

ilgilileri yönlendirmek, izlemek, denetlemek.  
            m) Müdür, görev ve çalıĢmaları yönünden Belediye BaĢkanlığına karĢı 
sorumludur.  

                 BaĢkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer 
görevleri de yapar.  

            n) Alt birimlerinde görevlendirilen personelin yapacağı iĢle ilgili 
görevlerinin neler olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek 
tek açıklamalı bir Ģekilde belirtilerek personele imza karĢılığında verilecek ve 

personel bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak 
çalıĢma masasında bulunduracaktır.  

            o) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.  
  

BÖLÜM II 

GENEL ĠLKELER VE TANIMLAR 
  

MADDE 8:  
            A- PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :  
                 Park Bahçeler Müdürlüğünün bu günkü kuruluĢu, görev konularının 

çeĢitlerine  
                dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve iliĢkileri bakımından 

hem planlayıcı ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Park Bahçeler Müdürlüğüne  
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görev veren yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu 

görülmektedir.  
  
   1- Müdürlük kendi görev konularında araĢtırıcı, planlayıcı izleyici, 

değerlendirici, denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalıĢmaktadır.  
  

   2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna göre 
yukarıda belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine 
getirilmesinde ve iĢ iliĢkilerinin gözetilmesinde Park Bahçeler Müdürlüğünün bu iki 

yönlü niteliği üzerinde önemle durulmalıdır.  
  

    B- GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK :  
  

    1- Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır.  
        Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan, birbirleri  
        üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç 

kavramlardır.  
  

    2- Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel 
kurallar  
        Ģunlardır.  

  
a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise 

               bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) 
istenen biçimde yapmak için bağlı bulunan kiĢi yada makamdan alınan ―Hak‖ 
olarak yorumlanmaktadır. 

  
b) Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlıĢ veya geç yapmaktan yetkisi 

               oranında sorumludur. 
               Sorumluluk ―bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar 
               yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kiĢi 

yada makama karĢı hesap verme yükümlülüğü‖ olarak anlaĢılmaktadır. 
  

     3- Yetki devri yöneticilerin genel yönetim görevlerini daha etkin bir Ģekilde  
         yapabilmeleri için yararlandıkları bir yöntem ilkesidir. Yetki devri, yasaların  
         çalıĢma ilkesi ve koĢullarının sınırlarına göre yapılır.  

         Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden yöneticinin o 
yetkinin kullanılmasından doğan genel sorumluluğu devam eder. Yetkiyi 

devreden ile devralan arasında yeni bir sorumluluk iliĢkisi doğar.  
 
         Yetkiyi devralan, o yetkinin kullanılmasından doğan cezai, parasal ve 

hukuki sorumluluklarından baĢka, yetkiyi devreden yöneticiye karĢı görev 
sorumluluğu dadır. 
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Bir göreve vekâleten atananlar o görev için gerekli yetkiye sahip olur ve o 

görevden dolayı sorumluluk yüklenilir. 
 

BÖLÜM III 

YÖNETĠCĠLERĠN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI  
  

MADDE 9:  
      A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kiĢileri ―Yönetici‖ olmak 
nedeniyle  yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve 

sorumlulukları  vardır.   
           Yönetim kademelerinin düĢey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve 

sorumlulukların  özleri değiĢmez sadece en üst yönetim kademesinden baĢlayıp 
en alt yönetim 

       kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere iliĢkin bu genel ve 
ortak 

           görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin 

zamanında 
        ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön Ģartları niteliğindedir. Bu 

nedenle her 
         yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri 

yerine getirmek 

           durumundadır. 
 

   Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluĢ bütünü içinde yer alan 
kademelerin 

      hepsinde ortak olan bu görevlerin, her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar 

edilmemesi 
           için düzenlenmiĢtir. 

  
Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde Ģunlar vardır.  
  

1- Planlama-Programlama :  
                      a) Amaca ulaĢmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde 

çalıĢma  
                          planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.  
                      b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi 

içinde olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.  
                      c) Bu çalıĢmalar sırasında yasaların, çalıĢma ilke ve koĢulların 

sınırları içinde kalmayı gözetlemek.  
  
2- Düzenleme :  

                     a) ĠĢle ilgili hizmet boĢluklarının veya giriĢimlerinin olup olmadığını  
                          araĢtırmak, bunları giderici tedbirler almak.  

                     b) ĠĢin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin 
zamanında sağlanmasını görüp, gözetlemek.  
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                     c) ĠĢ ile ilgili çalıĢma adımlarını gözden geçirip saptamak ve 
bunlara uyulmasını sağlamak.  

  
3- Koordinasyon :  
                     a) ĠĢin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya 

veya dolaylı iliĢkiler kurulması gerektiğini ve bu iliĢkilerin kapsamını ortaya 
çıkartmak.  

                     b) Bu iliĢkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili 
personele duyurmak.  
  

4- Uygulamalı yönetim :  
                           a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.  

                           b) Asıl görevle ilgili yazıĢma, görüĢ alma, olur çıkartma gibi 
yan görevleri de yapmak, yaptırmak.  

  
5- Ġzleme, denetleme, değerlendirme :  
                          a) Uygulamanın görevin yapılıĢının belli aĢamalarında sonuçları 

öğrenmek üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.  
                          b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, 

veya çözüm önerisiyle üst kademeye sunmak.  
  
6- Bilgi verme :  

     Görevin yapılıĢından ve sonuçlanmasından bir üst kademedeki yöneticiye 
veya diğer ilgili ve yetkililere devamlı olarak bilgi vermek 

   
7- Yönetimle ilgili diğer görev, yetki ve sorumluluklar :  
    Atama, yükseltme, yer değiĢtirme, mükafatlandırma ve cezalandırma 

iĢlemlerine iliĢkin ön yazıĢmaları yapmak, yada bu konularda karar almak, sicil 
vermek, iĢ dağıtımını düzenlemek, yöneticisi olduğu birimi gereken yerlerde 

temsil etmek, birimin yıllık bütçe program önerilerini hazırlamak.  
  
 B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aĢağıdaki yönetim 

ilkelerini de göz önünde bulundurmalıdır.  
 

 
  
1- Ġnisiyatif :  

    Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için 
yaratıcı olmalı, önce davranmalı, iĢi baĢlatıp sonuçlandırma yeteneği 

bulunmalıdır. Yönetici görevin yapılıĢının her aĢamasında yasaların, çalıĢma ilkesi 
ve koĢullarının çizdiği sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir. 
  

2- Seçme ve Karar verme :  
     Yönetici, görevin her safhasında karar verme, kendisine ulaĢtırılan değiĢik 

çözümler arasında bir seçim yapma, son olarak da bu karar ve seçim yetkilerinin  
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(her konu için) hangilerini bizzat kullanıp, hangilerine üst yönetim kademesine 

aktarması gerektiğine sahip olmalıdır.  
  
3- KolaylaĢtırma :  

    Yönetici, görevle ilgili bütün iĢlemleri kolaylaĢtırmak için devamlı olarak çare 
ve tedbirler aramalıdır.  

  
4- DeğiĢtirme :  
    Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değiĢikliklere uyabilme  

     niteliği taĢımalıdır.  
  

5- Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :  
    Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden 

tam olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde  
    bulunmalıdır.  
  

6- GeliĢtirme :  
    Yönetici kendi biriminin kuruluĢunu, personelini, görevini yerine getirmeyle 

ilgili ilke koĢul ve iĢlemlerini sürekli olarak geliĢtirme yollarını aramalı, modern 
yönetim ilkelerindeki geliĢmeleri izlemelidir.  
  

7- Devamlılık :  
    Yönetici, bütün çalıĢmaları baĢından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı 

ve düzenlemelidir.  
  
8- Liderlik :  

    Yönetici, tutum ve davranıĢları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini  
    sağlamalıdır.  

  
9- Moral :  
    Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliĢtirmeli, kendilerine olan 

güven duygularını beslemelidir.  
  

10- Takdir ve ceza :  
      Yönetici,yürürlükteki ilke ve koĢullara göre gereğinde takdir etmek; 
gereğinde ceza  

      vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil 
formlarını doldurmakta bu yetkiye girer.  

  
11- Disiplin : 
      Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaĢmayı sağlayacak temel ilke ve 

koĢullara kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.  
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12- Ortam :  
      Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro 

koĢullarını da sağlamalıdır.  
  
MADDE 10:  

MÜDÜRLÜK BĠRĠM YETKĠLĠLERĠNĠN ORTAK GÖREVLERĠ: 
a) Hizmetlerin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması 

bakımından, 
            beldenin müdürlüğün görev kapsamı çerçevesindeki sorunlarının 
saptanması açısından veri tabanları oluĢturmak, 

        b) Beldenin Müdürlük ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik 
ve yönetsel sınırlılıkları, dikkate alarak saptamak, 

      c) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi için gerekli girdileri, çeĢit, 
miktar, maliyet olarak ayrıntıları ile belirlemek, 

d) Beldenin Müdürlük hizmetleri ile ilgili olarak sahip olduğu kaynaklar ve finansal 
      olanakları belirlemek ve beldenin gereksinimlerini yarattığı güç ile 

karĢılaĢtırmak,) OluĢturulan yeni çalıĢma sisteminden elde olunan ilk sonuçlardan 

sonra hedefleri gözden geçirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek 
yeniden saptamak, 

     f) Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yıllık eylem programı hazırlamak, 
   g) Yıllık eylem programına koĢut olarak aylık ve haftalık çalıĢma planları 

hazırlamak, 

         h) ÇalıĢma sonrası düzenlenen raporların sonuçlarına göre, elde olunan 
performans, önceden saptanmıĢ hedeflerle karĢılaĢtırmak, sorumluluk alan 

personelin çalıĢmalarını 
          değerlendirmek ve alınması gereken yeni ve ek düzeltici geliĢtirici, nitelikli 

önlemler   planlamak, 

           i) Denetlemeye konu olacak yerlerle ilgili sicil sistemi oluĢturmak, 
          j) Müdürlüğün çalıĢma konularının belirlendiği 6. maddedekiler ile diğer 

maddelerdeki 
              alt birim sorumluları ile ilgili çalıĢmaları yapmak, 
           k) Alt birim sorumlusu personeller arasında iĢbirliği ve uyumu sağlamak                

              personellerinin -devam/devamsızlığından sorumlu olmak,  
           l) Alt birim sorumluları, görev ve çalıĢanları biriminin müdürüne karĢı 

sorumludur.  
             Müdür tarafından mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de 
yapar.  

          m) Personeli isteklendirmek, verimli ve baĢarılı çalıĢmayı sağlamak,  
         n) Alt birimde görevlendirilen personelin, yapacağı iĢle ilgili görevlerinin 

neler olduğu,  
             müdür ve tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle tek tek açıklamalı 
bir Ģekilde  

             belirtilerek personele imza karĢılığında verilecek ve personel bu 
yönergede belirtilen  

             görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalıĢma masasında 
bulunduracaktır.  
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PARK - BAHÇE ĠġLERĠNĠN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI:  
 

                    a)- Planlama ve araĢtırma iĢlevlerini yapar. 
                     - Mastır plan çalıĢmaları için veri toplar, veri tabanı oluĢturur. 

                     - Kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlar 
                     - Yıllık ve iĢ programlarını oluĢturur. 
                     - Donatı tasarımları yapar. 

                    b)- Yeni alan tesisi için çalıĢma yapar.  
                     - Aplikasyon, tesviye ve hazırlama iĢlerini yapar.  

                     - Yapıların oluĢturulması donatı ve tesisatların montajlarının 
yapılması iĢlerini  

                        yürütür.  
                     - Dikim ve ekim iĢlerini organize eder ve gerçekleĢtirir. 
                    c) Müdürlüğün amacı doğrultusunda tarafından kendisine verilen 

görevlerin yerine getirilmesinde alt birim sorumlusuna bağlı tüm personeli iĢbirliği 
halinde sevk ve idare ile yetkilidir.  

  
                    d) Müdürlük görev alanı içindeki dinlenme ve gezinti parklarının, 
çocuk  parkları ve oyun alanlarının, yeĢil alanların yönetim ve denetim sistemini  

                        kurar.  
                    e) Görev ve sorumluluk kapsamındaki tüm alanların bakım, 

sulama, budama, biçme, ilaçlama, çapalama, belleme, onarma, yenileme iĢlerini 
organize eder ve yaptırır.  
                    f) Müdürlük alanları için gerekli üretim tasarımları ve çalıĢma 

planlaması yapar. Bitkisel, donatı ve yapısal üretimin gerçekleĢtirilmesini sağlar.  
                    g) Belediye fidanlığında bitkisel üretim planlaması yapar. Üretim 

için gerekli materyallerin temini konusunda organizasyon yapar. Fidanlığın sevk 
ve idaresinden sorumludur.  
                    h) Müdürlüğün amacı doğrultusunda alt birim sorumlusu tarafından 

kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinde bağlı tüm personeli iĢbirliği  
                        halinde sevk ve idare ile yetkilidir.  

 
BÖLÜM IV 

ORTAK HÜKÜMLER 

  
MADDE 11:  

                   TÜM PERSONEL :  
        a) Tetkik iĢlerini , göreve gidecekleri yerleri ve yaptıkları , yapacakları iĢleri 
gizli tutar.  

             Bu konuda yetkili ve ilgilerden baĢkasına açıklamada bulunamaz.  
        b) Sınıf , etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaĢa eĢit davranır.  

        c) Mesai bitiminde masa üzerindeki evraklarını kendilerine ait dolap ve 
masa gözlerine  koyar ve kilitler.  
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          d) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel, korumak ve 

saklamakla görevli evrakı kendisinden sonraki göreve baĢlayan personele 
devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte saklanır.  

          e) Müdürlüğü ilgilendiren çeĢitli hizmetlerin uyumlu ve düzenli 
yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. 
Olumsuz bir durumda sskonu Müdüre yansıtılır. Müdür bu hususta gerekli 

önlemleri alır.  
MADDE 12:  

                 GELEN – GĠDEN EVRAKA YAPILACAK ĠġLEMLER :  
        a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır, yetkili tarafından havale 
edilir.  

        Personel, yapılması gerekli iĢlemleri zamanında ve noksansız yapmakla 
yükümlüdür.  

        b) Gelen ve giden evrak, ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre 
kaydedilir.  

            Müdürlük dıĢına yazılan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.  
  
MADDE 13:  

               ARġĠVLEME VE DOSYALAMA :  
          a) Müdürlükçe yapılan tüm yazıĢmaların Standart Dosya Planına uygun 

olarak ayrı ayrı klasörlerde arĢivlenir.  
          b) Dosyalama iĢleminde konularına göre ayrı ayrı yapılır.  
              - Gelen evrak dosyası  

              - Giden evrak dosyası  
              - Avans dosyası  

              - Ayniyat, demirbaĢ dosyası  
              - Genelge ve bildiriler dosyası.   
MADDE 14:  

              Belediye birimleri arasındaki yazıĢmalar müdürün imzası ile yürütülür.  
              Belediye dıĢı yazıĢmalar BaĢkan yada görevlendireceği BaĢkan 

Yardımcısının imzası ile yürütülür 
             Belediyeler, dıĢ yazıĢmalarını mülkiye amiri aracılığıyla yapma 
zorunluluğunda değildir.  

             Doğrudan da dıĢ yazıĢma yapar.   
  

BÖLÜM V 
ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 

  

MADDE 15:  
             Bu yönetmelik hükümleri; Anamur Belediye Meclisinin kararı ve Anamur 

Belediye  BaĢkanlığı‘nın  onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer. 
MADDE 16:  
              Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin/ Anamur Belediye BaĢkanı yürütür.  
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                            Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 

 
ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç  

 
Madde 1 -  Bu yönetmelik, Anamur Belediyesi Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

Müdürlüğü görev ve çalıĢma esaslarını belirler.  

Kapsam 

Madde 2 -  Bu yönetmelik hükümleri, Anamur Belediyesi Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

Müdürlüğü‘nde uygulanır.  

Tanımlar 

Madde 3 -  Bu yönetmelik uygulamasında;  

Belediye; Mersin BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 

Anamur Belediyesi‘ni 

BaĢkanlık;  Anamur Belediye BaĢkanlığı‘nı 

Müdürlük; Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü‘nü 

GerçekleĢtirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; iĢin yaptırılması, 

mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliĢkin iĢlemlerin 

yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin 

hazırlanması görevini yürüten kiĢiyi 

Harcama Yetkilisi; bölüm müdürünü, gerçekleĢtirme görevlisi 

müdürün tanımladığı kiĢiyi 
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Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak iĢin konusu, 

tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleĢtirme yöntemi ve 

hizmeti gerçekleĢtirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi ifade eder. 

 Dayanaklar 

Madde 4 -  Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıĢtır.  

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Organizasyon Yapısı 

Organizasyon Yapısı 

Madde 5 -  Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Müdür ve müdüre bağlı aĢağıda 

yazılan birimlerden oluĢur.  

a) Halkla ĠliĢkiler Bürosu    

b) Basın Bürosu    

Madde 6 -  Müdürlüğün organizasyon Ģeması aĢağıda verildiği gibidir:                        

 

 
 
 

Basın ve Halkla 
İlişkiler 

Müdürlüğü 

Basın Bürosu Halkla İlişkiler 
Bürosu 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Basın  ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü’ nün Temel Görevi 

Madde 7 -  Belediye‘nin temel görevi, temel hedefi, hizmet politikası ve kurumsal 

değerlerine uygun biçimde kurumsal kimlik ve iletiĢim politikası 

geliĢtirmek ve bu doğrultuda Belediye‘nin tanıtım çalıĢmalarını 

yürütmek.  

Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü’nün Görevleri  

Madde 8 -  Müdürlüğe bağlı Halkla ĠliĢkiler Bürosu çalıĢmalarını koordine etmek 

ve bu çalıĢmalarla ilgili gerçekleĢmeleri dönemsel olarak BaĢkan 

Yardımcılığı‘na raporlamak 

Madde 9 -  Müdürlüğe bağlı Basın Bürosu çalıĢmalarını koordine etmek ve bu 

çalıĢmalarla ilgili gerçekleĢmeleri dönemsel olarak BaĢkan 

Yardımcılığı‘na raporlamak 

Madde 10 -  Müdürlüğün temel görevi ile ilgili konularda kurum iç ve dıĢ 

görüĢmelerini yürütmek ve bu görüĢmelerin raporunu tutmak 

Madde 11 -  Kendisine bağlı personel için gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek 

Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‘ne iletmek, planlanan 

eğitimlere ilgili personelin katılmasını sağlamak 

Madde 12 -  Harcama yetkilisi, hiyerarĢik olarak kendisine en yakın üst kademe 

yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleĢtirme 

görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmekle ve 

bunu da Mali Hizmetler Müdürlüğü‘ne yazı ile bildirmek 

Madde 13 -  Müdürlüğe ait personel alacakları ve kesintileri süresinde hesaplamak;  

tetkiklerini yapmak ve onaylayarak ödeme emri belgesini ve ek 

belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü‘ne göndererek ilgili muhasebe 

hesaplarına alınmasını sağlamak 
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Madde 14 -  Giderlerin gerçekleĢtirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve 

net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

gönderilerek Ġlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak 

Madde 15 -  Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, 

kanun, tüzük, ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından 

ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur 

Madde 16 -  Bölüm ile ilgili kuruluĢ içi / dıĢı sistem denetimlerinin 

gerçekleĢtirilmesine yardımcı olmak ve Yıllık denetim raporuna göre 

gerekli düzeltici faaliyet planını hazırlamak 

Madde 17 -  Sorumluluğu altındaki tüm iĢleri ve çalıĢanları denetlemek, astlarının 

arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli 

koordinasyonu kurmak, hiyerarĢik kademelere uymak, kademe 

atlamamak ve atlanmasını önlemek 

Madde 18 -  Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli iĢleri planlamak, günün değiĢen 

koĢullarına göre planlarda esneklik yaratarak, iĢlerin tam zamanında 

etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli geliĢmeleri ve yayınları 

izlemek 

Halkla ĠliĢkiler Bürosu Personelinin Görevleri 

Madde 19 -  Anamur Belediyesi Defin Hizmetleri ile masa-sandalye çadır 

hizmetlerini takip etmek 

Madde 20 -  Belediye‘ye ait yayınların ve basılı duyuruların ilgililere dağıtımını 

gerçekleĢtirmek 

Madde 21 -  Belediye içi ve dıĢı toplantı-görüĢmelerde bölümünü ve Belediye‘yi 

temsil etmek 

Madde 22 -  Kırmızı Masa, Santral veya Belediye‘nin diğer birimlerine gelen 

vatandaĢ istek-önerilerinin kayda alınarak ilgili müdürlük veya kiĢiye 

iletilmesini sağlamak. 
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Basın Bürosu Personelinin Görevleri 

Madde 23 -  Belediye ile basın arasındaki koordinasyonu ve bilgi akıĢını 

gerçekleĢtirmek; Belediye etkinlikleri, yatırımları ve hizmetleri ile 

BaĢkan ile ilgili duyuruları basın ve kamuoyu ile paylaĢmak; cevap 

verilmesinin söz konusu olduğu durumlarda BaĢkan onayı ile gerekli 

iĢlemlerin yapılmasını sağlamak; gerekli olduğu durumlarda Basın 

Toplantısı düzenlemek 

Madde 24 -  Yazılı ve sözlü basını takip ederek Belediye ve BaĢkan hakkında çıkan 

haberlerden arĢiv oluĢturmak, basında yer alma durumunu düzenli 

olarak takip etmek 

Madde 25 -  Belediye tarafından düzenlenen etkinlikleri ve yapılan çalıĢmaları 

fotoğraflayarak veya video kaydı yaparak bilgisayar ortamında 

arĢivlemek 

Madde 26 -  6 aylık basın bültenleri yayınının içeriğini hazırlamak, web sitesini 

güncellemek ve sosyal paylaĢım sitelerinde güncelliği korumak. 

 

Madde 27 -  Belediye hizmetleri, yatırımları, etkinlikleri, kampanyaları ve özel 

günlere ait duyuruların kamuoyuna duyurulması amacıyla tanıtım 

faaliyetlerinde bulunmak 

Madde 28 -  Özel gün ve haftalarda yapılacak duyuruları ve kullanılacak 

bilboardları tasarlamak, astırmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Yetki ve Sorumluluk 

 

Madde 29 -  Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü; yürürlükteki Belediye Kanunu ile 

diğer kanun ve yönetmelikler ile proje, plan program ve 

prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile kendisine 

yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından 

BaĢkan Yardımcısı‘na ve BaĢkan‘a karĢı sorumludur. 

                                             

Karar Tarihi: 06.06.2014 
Karar No: 152 

 

Madde 30 -  Basın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü‘ne bağlı büro sorumluları; 

kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından 

yetkili ve müdüre karĢı sorumludur. 

Madde 31 -  Diğer Personel; müdürlüğe ait iĢlerin yerine getirilmesinde kendilerine 

verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle 

yükümlü, ilgili büro sorumlusu ve müdüre karĢı sorumludur. 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Yürürlük 

Madde 32 -  Bu yönetmelik Anamur Belediye Meclisi‘nin kabulü ve belediye web 

sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 33 -  Bu yönetmelik hükümleri Anamur Belediye BaĢkanı adına Basın ve 

Halkla ĠliĢkiler Müdürü tarafından yürütülür.  
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(Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü) 

 
ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 

 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 
Amaç : 
 

Madde 34 -  Bu yönetmelik, Mersin Anamur Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü görev ve çalıĢma esaslarını belirler. 

Kapsam : 

Madde 35 -  Bu yönetmelik hükümleri, Mersin Anamur Belediyesi Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‘nde uygulanır.  

Tanımlar : 

Madde 36 -  Bu yönetmelik uygulamasında, 

Belediye; Mersin BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan 

Anamur Belediyesi‘ni,  

BaĢkanlık; Anamur Belediye BaĢkanlığı‘nı, 

Müdürlük; Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‘nü, 

Harcama Yetkilisi; Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü‘nü    

GerçekleĢtirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; iĢin 

yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliĢkin 

iĢlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin 

hazırlanması görevini yürüten kiĢiyi ifade eder. 

PaydaĢ; Kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan 

doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya 

kuruluĢu etkileyen kiĢi, grup ve kurumları ifade eder. 
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Dayanaklar 
Madde 4 -   Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu‘na dayanılarak 

hazırlanmıĢtır. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM : 

Organizasyon Yapısı 

Madde 5 -  Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Müdür, Müdüre bağlı personel ve 

alt birimler olarak 

*Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi Birimi : (Yöresel Halk Oyunları Bölümü, 

Sanat (Müzik, Resim, Fotoğraf, Tiyatro vb) Bölümü, Mesleki Beceri (El 

Sanatları) Bölümü,)  

*KardeĢ Kent Projeleri Birimi,  

*Hanımeli Ġhtiyaç Bankası Birimi,  

*Mehteran Takımı Birimi 

*Sivil Toplum KuruluĢları Birimi   

*Festival-Fuar- Kongre ve Sosyal Etkinlikler Birimi  

*Anamur Tanıtım ve ArĢiv Birimi  

*Kültürel AR GE Proje Birimi  

Faaliyet gösterecektir.  

Dayanaklar: 

Madde 6 -  Bu yönetmelik Belediye Kanunu hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıĢtır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 

 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’ nün Temel Görevi 

Madde 7 -  Kültür-Sanat faaliyetlerini ve Sosyal ĠĢleri organize ederek halkın 

hizmetine sunmak. 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü’ nün Görevleri  

 
 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’ nün Temel Görevi 

Madde 8 -  Kültür-Sanat faaliyetlerini ve Sosyal ĠĢleri organize ederek halkın 

hizmetine sunmak. 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü’ nün Görevleri  

Madde 9 -  Belediye tarafından gerçekleĢtirilecek kültür ve sanat etkinlikleri ve 

Sosyal ĠĢler için yıllık Etkinlik Planı hazırlamak. 

Madde 10 -  Etkinliklerin duyurulması amacı ile kullanılacak tanıtım 

materyallerinin tasarımını / formatını belirleyerek basımını yaptırmak 

ve duyuru faaliyetlerini gerçekleĢtirmek. 

Madde 11 -  Düzenlenecek etkinliğin türüne göre ilgili hazırlık faaliyetlerini 

gerçekleĢtirmek ve destek alınacak servis  /ilgili kurumlarla gerekli 

koordinasyonu sağlamak. 

Madde 12 -  Etkinlik alanının hazırlanmasına ve etkinlik sonrasında toplanmasına 

iliĢkin faaliyetlerin, gerekli durumlarda diğer servislerden destek 

alınarak gerçekleĢtirilmesini sağlamak. 

Madde 13 -  Harcama Yetkilisi olarak, harcama talimatlarının bütçe ilke ve 

esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun 

olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından 

sorumludur.  

Madde 14 -  Bölüm ile ilgili kuruluĢ içi / dıĢı denetimlerin gerçekleĢtirilmesine 

yardımcı olmak ve yıllık denetim raporuna göre gerekli düzeltici 

faaliyet planını hazırlamak. 
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Madde 15 -  Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek Ġnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürlüğü‘ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin 

katılımı sağlamak. 

Madde 16 -  Sorumluluğu altındaki tüm iĢleri ve çalıĢanları denetlemek, astlarının 

arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli 

koordinasyonu kurmak. HiyerarĢik kademelere uymak, kademe 

atlamamak ve atlanmasını önlemek. 

 

Madde 17 -  Sorumluluğu altındaki tüm iĢleri ve çalıĢanları denetlemek, astlarının 

arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli 

koordinasyonu kurmak. HiyerarĢik kademelere uymak, kademe 

atlamamak ve atlanmasını önlemek. 

Madde 18 -  Sorumluluğundaki uzun / kısa vadeli iĢleri planlamak, günün değiĢen 

koĢullarına göre planlarda esneklik ve değiĢim yaratarak, iĢlerin tam 

zamanında etkin ve ekonomik yürütülmesi için gerekli geliĢmeleri ve 

yayınları izlemek. 

Madde 19 -  Saydamlık gereği, Ġç ve DıĢ mali denetim sırasında denetçilere bilgi, 

belge ve kolaylık sağlamak. 

 

Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğünün Görevleri 

Madde 20 -  Anamur‘daki sosyokültürel potansiyeli harekete geçirmek, bir kültür 

sanat kenti yaratmak amacıyla, tiyatro, konser, söyleĢi, panel, 

sinema gösterimi, festival, sempozyum, konferans, kurslar Ģeklinde 

düzenli olarak etkinlikler gerçekleĢtirilmek. 

Madde 21 -  VatandaĢların kültürel ve sanatsal alt yapısını zenginleĢtirmek, aynı 

zamanda potansiyel kültür-sanat eğilimlerini desteklemek amacıyla 

gelen talepleri de dikkate alarak kurs çalıĢmaları ve etkinlikler 

düzenlemek, yürütmek. 
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Madde 22 -  VatandaĢlar arasında sosyal ve kültürel iliĢkileri geliĢtirici ve milli 

kültürel değerlerin korunmasını amaçlayan çalıĢmalar yapmak. Farklı 

sosyal ve kültürel yapılardan gelen vatandaĢlarımızın birleĢerek 

oluĢturdukları gruplarda kültürlerarası etkileĢimin sağlanması ve 

korunması konusunda çalıĢmak. Bu kapsamda Yüksek Okul, 

okulların, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurum niteliğindeki mesleki 

kuruluĢların, sendikaların, dernek ve vakıfların bünyesinde çalıĢan 

uzman kiĢilerin katılımını sağlayacak Ģekilde çalıĢmalar yürütmek. Bu 

çalıĢmaların yürütülmesi ve devamlılığını sağlaması amacıyla gerekli 

mekân, malzeme, ulaĢım v.b. destekleri sağlamak. 

 

Madde 23 -  Çocukların ve gençlerin kültürel ve eğitim alanındaki geliĢimlerine 

katkıda bulunacak etkinlikler düzenlemek, 

Madde 24 -  Kadınların sosyokültürel geliĢimine katkıda bulunacak etkinlikler 

düzenlemek, bu etkinlikler çerçevesinde gündemi yakalayacak 

konularda fikir sahibi olmalarını desteklemek,  

Madde 25 -  Gerek gençlerin gerekse eriĢkinlerin eğitimde fırsat eĢitliğinden 

yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla eğitim etkinlikleri 

düzenlemek, konusunda uzman kiĢilerin bu eğitim etkinliklerinde 

vatandaĢlarla buluĢmalarını sağlamak,  

Madde 26 -  Gençlerin ve kadınların kültürel, sosyal, sanatsal ve tarihsel 

geliĢimine katkı sağlayacak kültür gezilerini organize etmek.  

Madde 27 -  Anamurlu Ģehitler ve Ģehit aileleri ile Anamurlu engelliler ve engelli 

aileleri ile dayanıĢma içinde olmak, her konuda maddi ve manevi 

destek sağlamak 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : 

Yetki ve sorumluluk: 

Madde 28 -  Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü; Belediye Kanunu ile diğer kanun ve 

yönetmelikler ile proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen 

ödevler ve sorumluluklar ile kendisine yukarıda verilen görevlerin 

mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve BaĢkan‘a karĢı 

sorumludur. 

Madde 29 -  Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü‘ne bağlı birim Sorumluları; 

Kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından 

yetkili ve Müdüre karĢı sorumludur. 

Madde 30 -  Diğer Personel; Müdürlüğe ait iĢlerin yerine getirilmesinde 

kendilerine verilen görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine 

getirmekle yükümlü, Müdüre karĢı sorumludur. 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM : 

Yürürlük: 

Madde 31 -  Bu yönetmelik Anamur Belediye Meclisi‘nin kabulü ve web 

sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.  

Yürütme: 

Madde 32 -  Bu yönetmelik hükümleri Anamur Belediye BaĢkanı adına Kültür ve 

Sosyal ĠĢler Müdürü tarafından yürütülür.  
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T.C 

ANAMUR BELEDĠYESĠ 
SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKĠ VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK 

 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
Amaç,  Dayanak ve Tanım 

 

AMAÇ - KAPSAM 
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin Amacı Anamur Belediyesi Spor ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenlemektir ve Anamur 
Belediyesi Spor ĠĢleri Müdürlüğü personelinin TeĢkilat, Görev ve ÇalıĢma 

Esaslarını kapsar. 
DAYANAK 
Madde 2 – (1) Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye 

Kanununun 15/1-b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır. 
TANIM 

Madde 3 – (1) Spor ĠĢleri Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında 
bulunan mahallerde, spor iliĢkilerin geliĢtirilmesi, bu çalıĢmalara 
üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının, 

sendikaların, sivil toplum kuruluĢları ve uzman kiĢilerin katılımını 
sağlamak, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, 

Belediye hizmetlerine gönüllü katılım  bölümünde de  ―Belediye sağlık, 
eğitim, spor, çevre, hizmetleriyle, yaĢlılara, kadınlara ve çocuklara, 
özürlülere yönelik hizmetlerin yapılmasında ilçede dayanıĢma ve katılımı 

sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla 
gönüllü kiĢilerin katılımına yönelik programlar uygulamak amacıyla 5393 

sayılı Belediye kanunu hükümleri uyarınca kurulmuĢ olup BaĢkan veya 
görevlendirdiği baĢkan Yardımcılığı‘na bağlı olarak görev yapar 

 

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TeĢkilat 
 

TEġKĠLAT: 

Madde 4 - (1)  Spor ĠĢleri Müdürlüğü Yönetiminde  
—Müdür 

—Müdürlük büro sorumlusu 
—Evrak Kayıt Büro Görevlileri 
—Teknik birim görevlileri 

—GerçekleĢtirme Görevlisi 
—Sosyal Ve Sportif Faaliyetler (Spor Birimi) Görevlileri 

—ĠĢçiler 
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SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÇALIġMA KONULARI: 
Madde 5 – (1)   

MÜDÜRLÜK BÜRO  
Müdürlüğün ve bağlı birimlerinin tüm yazıĢmalarının iĢleme alındığı ve 
cevaplandırıldığı aynı zamanda bünyesinde bulunan  Spor iĢlemlerinin 

yapıldığı birimdir. 
 

SOSYAL VE SPORTĠF FAALĠYETLER 
Ġhtiyaçlı gruplara yönelik çeĢitli sportif etkinlikler düzenler, topluma 
kazandırılması konusunda tedbirler alır. 

Gençlik, Kadın, Çocuk ve Engelli Meclisleri kurulmasına katkıda bulunarak 
ilgili grupların faaliyetlere katılımını arttırıcı faaliyetlerde bulunur.  

Sokak çocukları için topluma kazandırmaya yönelik kurslar ve etkinlikler 
düzenler. 

Sosyal Hizmet alanında gönüllü katılım anlayıĢı ile çalıĢan sivil toplum 
örgütleriyle birlikte hareket ederek çalıĢmalarda bulunur. 
DayanıĢma ve katılımı sağlamak hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği 

arttırmak amacı ile gönüllü kiĢilerin katılımına yönelik programların 
uygulanmasını gerçekleĢtirir. 

Sokakta çalıĢtırılan çocukların eğitime yönlendirilebilmesi konusunda 
yardımcı olur. 
Amatör  Spor kulüplerine yardımlarda bulunur. 

Sağlıklı ve dinamik bir neslin yetiĢmesi, gençlerimizi her türlü kötü 
alıĢkanlıktan alıkoymak, ülkemize yararlı insanlar yetiĢtirmek amacıyla 

Futbol, Hentbol, Voleybol, Basketbol, Tenis, Masa Tenisi, Tekvando, 
Satranç, Briç,sörf,yüzme,atletizm ve tüm branĢlarında spor aktiviteleri 
gerçekleĢtirilmektedir. 

 
 TEKNĠK BĠRĠM 

 Müdürlük direktifiyle belediye ve Spor ĠĢleri Müdürlüğü‘nün iç ve dıĢ 
etkinliklerinde  bağlı birimdir.   

   

 TAġINIR KONTROL VE KAYIT YETKĠLĠSĠ 
 TaĢınırların kaydı, muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının 

verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak 
olanların belirlenmesine iliĢkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılan 5018 sayılı Kanunun 44 ncü 

maddesi uyarınca iĢlemlerini yürüten birimdir. 
   

DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠLER 
MADDE 6 – (1) Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği 
kurumun diğer birimleri ile koordineli çalıĢır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 
 
 

GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLAR 
Madde 7 – (1) SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRÜ 

 1  - TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri: 
 Belediye  BaĢkanına veya baĢkanın görevlendireceği BaĢkan 

Yardımcılığına bağlı olarak görev yapar. Müdürlüğü bünyesinde görev 

yapan tüm birimleri denetler, çalıĢma konularını belirleyerek direktif verir.
  

   2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
       a- Belediye Meclisi Toplantılarına katılmak 

       b-Müdürlüğe ait stratejik planı ve bütçeyi hazırlar.  
c- ÇeĢitli sportif faaliyetler düzenlemek, tüm Kamu Kurum ve KuruluĢları 
ile çeĢitli Sivil Toplum Örgütleri v.b ile ortak çalıĢmalar yaparak yapılan 

toplantı, sempozyum, kongrelere Belediye adına katılım ve temsil etmek. 
       d- ÇeĢitli etkinliklerde tüm müdürlükler ile koordineli çalıĢmak. 

       e. Bünyesinde bulunan tüm birimlerin denetimini genel denetimini yapmak 
        f. Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı KardeĢ ġehir ĠliĢkileri Kurmak ve Var Olanı 
Sürdürmek‖  

 
Madde 7 -(2) SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO SORUMLUSU: 

 1- TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri: 
                 Spor ĠĢleri Müdürüne bağlı görev yapar. 
 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak, Müdürlük bünyesinde 
gerçekleĢen tüm yazıĢmaların kontrolünü sağlamak. Müdürlükte çalıĢan 

personelin Toplu iĢ sözleĢmeleri ve diğer kanunlardan doğan özlük 
haklarının ön gördüğü çalıĢmaları takip ederek müdürüne iletmek ve 
iĢlemlerini yapmak. Sportif faaliyetler konularında projeler geliĢtirmek 

müdürünün direktiflerini uygulamak ve faaliyeti organize etmek. 
Müdürünün direktifiyle toplantılara katılmak ve müdürünü bilgilendirmek. 

Müdürlük içerisindeki diğer görevlere katkıda bulunmak.     
  
Madde 7 -(3)MÜDÜRLÜK EVRAK KAYIT GÖREVLĠLERĠ: 

1- TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri: 
 Personel, Spor ĠĢleri Müdürü direktifinde büro sorumlusuna bağlı görev 

yapar. 
 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Spor ĠĢleri Müdürlüğü‘nün tüm yazıĢmaları yapmak Müdürlüğün görevleri 

içerisinde yer alan öğrenci bursları ile ilgili çalıĢmaları yürütmek. Müdürlük 
içerisindeki diğer görevlere katkıda bulunmak. Açılan kurslarla ilgili bilgi 

verilmesi, kursiyer iletiĢimleri ilgili düzenleme çalıĢmalarında bulunmak. 
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Madde 7 -(4) TEKNĠK BĠRĠM GÖREVLĠLERĠ  

 1- TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri: 
 Personel, Spor ĠĢleri Müdürü direktifine bağlı görev yapar. 
 2-Görev Yetki ve Sorumlulukları: 

Spor ĠĢleri Müdürüne bağlı görev yapar. ÇalıĢmalarımızda, etkinliklerimizde 
Belediye içi ve dıĢı etkinliklerde sorumludur 

 
 
Madde 7  -(5) - TAġINIR KAYIT VE KONTROL YETKĠLĠSĠ 

             1- TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri: 
                Spor ĠĢleir Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları: 
Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak Edinilen taĢınırları teslim almak, 

Ambarlarda muhafaza etmek, Kullanıma verilen taĢınırları teslim etmek, 
GiriĢ ve çıkıĢ kayıtlarını tutmak, Ambar sayımı ve stok kontrolü ve ihtiyaç 
planlamasını yapmak, TaĢınırların korunmasına iliĢkin tedbirleri almak, 

kaybolan veya çalınanları harcama yetkilisine bildirmek, TaĢınır yönetim 
hesabını hazırlamak, 

 
 
Madde 7 –(6) - SPOR BĠRĠMĠ GÖREVLĠLERĠ: 

 1- TeĢkilat Ġçerisindeki Yeri: 
                Spor ĠĢleri Müdürüne bağlı olarak görev yapar. 

 2- Görev Yetki ve Sorumlulukları:                 
Müdürün emir ve direktiflerini uygulamak. Anamur Belediye Spor okullarını 
düzenlemek ve çalıĢmalarını yapmak. Anamur Belediye Spor takımının 

antrenmanlarını yaptırmak. Maça götürmek. Takımın maçlardaki tüm 
sorumluluğunu almak. ÇalıĢmalarını yapmak,  

Tesislerin bakımı, küçük onarımı ve iĢletilmesi Spor ĠĢleri Müdürlüğü tarafından 
yapılır. 
Tesislerde yeteri kadar personel görevlendirilir. 

Tesislerde görev yapacak tesis sorumlusunun görevleri Ģunlardır: 
a) Tesisin bakımlı ve hizmete hazır olmasını sağlamak. 

b) Tesisin bakım, onarım ve korunması için önlemler almak. 
c) Tesisin günlük kontrollerini yaparak eksikliklerini gidermek. 
d) Tesisin tesisatlarının tam olarak çalıĢmasını sağlamak. 

e) Tesiste bulunan demirbaĢları temiz, bakımlı ve kullanılır halde bulundurmak. 
f) Tesisin'Tesis Bilgi Dosyası'nı tutmak. 

g) Tesiste yapılacak spor faaliyetlerinin takvimini tutmak. 
h) Tesiste yapılacak çalıĢma ve antrenman isteklerine eĢit olarak cevap vermek. 
i) Spor saha ve tesisleri esas itibariyle gençlik ve spor faaliyetlerine tahsis edilir. 

Ancak, gençlik ve spor faaliyetlerini aksatmayacak Ģekilde; tesisin fizik yapısı ve 
saha içi dokusunu korumak kaydıyla; 

   a) Eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerine,  
   b) Zaruret duyulan her türlü kongre, toplantı ve faaliyetlere,  
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tahsis edilebilir. 
Yukarıda belirtilen faaliyetler için tahsis yetkisi Spor ĠĢleri Müdürlüğüne aittir. 

Tesislerde yapılacak her türlü faaliyetlerde seçim yasaklarına uyulur. 
 
Madde 8 – (1) ORTAK GÖREVLER 

Spor ĠĢleri Müdürlüğü görevler tanımı içerindeki personelin kadrosuna 
vasfına ve mesleğine bağlı olarak birden fazla görevde bulunabilir ve 

sorumluluk alabilir. Bu sorumluluğu alan kiĢiler her görev için ayrı ayrı 
müdürüne karĢı sorumludur. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Denetim 

 
DENETĠM 

Madde 9 – (1) Müdürlük çalıĢmaları ve sonuçları Anamur Belediye BaĢkanı 
tarafından denetlenir. Müdürlük BaĢkanın talimatı üzerine çalıĢmaları ile 
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere 

sunmakla yükümlüdür. 
 

 
BEġĠNCĠ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 
 

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR 
Madde 10 – (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile 

diğer Kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır    
YÜRÜTME  

Madde11 –  (1) Bu Yönetmelik Anamur Belediye BaĢkanlığınca yürütülür 
YÜRÜRLÜK 
Madde 12 – (1) Bu yönetmelik 5393 S.K.Md:18/1 –m bendi gereği Anamur 

Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 S.K. Md.2 gereği Belediye 
Ġnternet sayfasında ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 
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ANAMUR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 
 

KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ 

 
BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç: 

MADDE 1-  
Bu yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün konularına iliĢkin usul 

ve esaslar ile çalıĢma alanlarını düzenlemektir.  
 

Kapsam: 
MADDE 2- 
 Yönetmelik, Plan ve Proje Müdürlüğü‘nün çalıĢma alanlarını ve 

sorumluluklarını kapsar.  
 

Dayanak: 
MADDE 3- 
 Bu yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b 

bendi hükümlerine göre hazırlanmıĢtır. 
 

Tanımlar: 
MADDE 4- 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

BaĢkan: Anamur Belediye BaĢkanı‘nı, 
Belediye: Anamur Belediye BaĢkanlığı‘nı, 

Müdür: Plan ve Proje Müdürü‘nü, 
Müdürlük: Plan ve Proje Müdürlüğü‘nü, 
Personel: Müdürlüğe bağlı çalıĢanların tümünü, ifade eder. 

 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 
TeĢkilat, Atama Usul ve Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

TeĢkilat: 
MADDE 5- Plan ve Proje Müdürlüğü bir müdür ve yeteri kadar personelden 

oluĢur. Müdürlük kendi içinde çalıĢma alanları ve sorumluluklarına göre birimlere 
ayrılır. 
 

a) Proje Tasarım ve Kontrol Birimi 
b) Planlama Birimi 
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c) AraĢtırma GeliĢtirme (AR-GE) Birimi 
d) Evrak Kayıt-ArĢiv Birimi 
 

  
 

Bağlılık: 
MADDE 6- Plan ve Proje Müdürlüğü Belediye BaĢkanına bağlıdır. Belediye 
BaĢkanı Plan ve Proje Müdürlüğü üzerindeki yetkilerini Belediye BaĢkan 

Yardımcısına devredebilir.   
 

Diğer Birimlerle ĠliĢkiler 
MADDE 7- 

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereğince kurumun diğer 
birimleri ile koordineli olarak çalıĢır. 
  

Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
MADDE 8- 

Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır; 

a) Anamur Ġlçesinin yüksek kentsel standartlara ulaĢtırılması, tarihi ve 

kültürel değerlerinin korunması, kent kimliğinin geliĢtirilmesi için 
gerekli projeleri ve proje önceliklerini belirlemek, 

b) Kentin daha yaĢanabilir ve çağdaĢ kılınması yönünde her türlü 
program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve 

uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, 

c) Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili 

bütünlük ve eĢgüdüm sağlamak, 

d) KardeĢ Ģehirler, diğer Ģehirler ya da kurumlarla ortak projeler 

geliĢtirmek ve gerçekleĢtirmek, 

e) Kent paydaĢları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını 
sağlamak, 

f) Anamur Ġlçesinin kentsel geliĢmesini sağlamak, kent donatılarının 
kurulmasını ve kentsel mobilyaların tasarımını sağlamak, 

g) Yol, meydan, bulvar ve yaya yollarını standartlarına uygun 

projelendirmek, 

h) Belediye sınırları dâhilinde yapılacak her türlü yapı, sanat yapısı, 

park, bahçe, meydan, hizmet binaları vb. yapıların yapılmasında 
çağın gerektirdiği, uygulanabilir modern projeler üretmek, yaptırmak 

veya proje yarıĢmaları düzenlemek, 

i) Sokak sağlıklaĢtırma projelerini hazırlamak veya hazırlattırma, 

uygulamasını yapmak veya yaptırmak, 

j) Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım 

toplantıları düzenlemek, 
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k) Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje 

geliĢtirilmesine dönük olarak, uzman kiĢilerden danıĢmanlık almak 
ve bu konuda gerektiğinde danıĢma kurulları oluĢturmak, 

l) Kentsel kalkınma yönünde çalıĢmalar yapmak ve projeler 

geliĢtirmek, 

m) Anamur Ġlçesi‘nin doğal ve kültürel değerleri ile ilgili  araĢtırma ve 
tespitler yapmak, bu değerlerin evrensel koruma ilkeleri 

doğrultusunda yaĢatılması ve canlandırılması için projeler üretmek, 

n) Kent envanterinin oluĢturulmasını sağlamak, 

o) Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde 

araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapmak ve projeler geliĢtirmek, 

p) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaĢ uygulama ve örnek 

projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak, 

q) Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde 

açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları iĢbirliği içinde izlemek, 

r) Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı 
araĢtırmasını yapmak ve ilgili birimlerde takibini yapmak. 

 
Plan ve Proje Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 

MADDE 9- 
Müdürün yetki ve sorumlulukları aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır; 

a) Plan ve Proje Müdürlüğü‘nün yürütümünden sorumludur. 

b) Hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi için programlar 

yapar. 

c) Müdürlüğü ile ilgili olan yazıları imzalama ve paraf etmekle yetkilidir. 

d) Harcama yetkilisi olarak müdürlüğe ait harcamaları yönlendirir, 

denetler, evrakları imzalar, 

e) Diğer müdürlüklerle koordinasyon sağlar, 

f) Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu, 

düzenini sağlama görev ve sorumluluğu Müdüre aittir, 

g) Personel idaresi, izinler ve çalıĢma düzeninin sağlanması, disiplin 

iĢlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar, 

h) Gelen ve giden evrakı inceler ve sonuçlandırır. 

i) ĠĢ disiplinini aralıklı ya da sürekli kontrol eder. 

j) Birimler arasında koordinasyonu sağlar, 

k) BaĢkanlık Makamının yetkilendirdiği yerlerde Belediyeyi temsil eder. 

l) BaĢkan tarafından verilen diğer görevleri yapmakla görevlidir. 
 

Plan ve Proje Müdürlüğü Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 
MADDE 10- 

10-1- Proje Tasarım ve Kontrol Birimi 

a) Kentin daha yaĢanabilir ve çağdaĢ kılınması yönünde her türlü 

program ve proje hazırlamak veya hazırlatmak; bu amaçla ulusal ve 
uluslararası hibe, fon ve kredilerden yararlanmak, 
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b) Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili 

bütünlük ve koordinasyon sağlamak, 

c) Kent paydaĢları ile birlikte proje üretilmesini ve uygulanmasını 

sağlamak, 

d) Belediyenin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım 

toplantıları düzenlemek, 

e) Kent ve yerel yönetim hizmetlerine yönelik politika ve proje 

geliĢtirilmesine dönük olarak, uzman kiĢilerden danıĢmanlık almak 

ve bu konuda gerektiğinde danıĢma kurulları oluĢturmak, 

f) Proje yarıĢmaları düzenlemek, 

g) Kentsel kalkınma yönünde çalıĢmalar yapmak ve projeler 

geliĢtirmek, 

h) Anamur Ġlçesi‘nin doğal ve kentsel değerlerinin evrensel koruma 

ilkeleri doğrultusunda yaĢatılması ve canlandırılması için projeler 
üretmek, 

i) Kent envanterinin oluĢturulmasını sağlamak, 

j) Hazırlanan projeleri uygulayıcı birimlere iletmek, talep halinde 

açıklayıcı bilgi vermek ve uygulamaları iĢbirliği içinde izlemek, 

k) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve 
yetkilidir. 

10-2- Planlama Birimi 

a) Müdürlük görev alanıyla ilgili her türlü konunun ayrıntılı 

araĢtırmasını yapmak, ilgili birimlerde takibini yapmak. 

b) Müdürlük ve Belediyenin diğer birimlerince üretilecek projelerle ilgili 

yerlerin imar durumlarının incelenmesi ve proje ile uyumluluğunu 

sağlamak, 

c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve 

yetkilidir. 
10-3- AraĢtırma ve GeliĢtirme (AR-GE) Birimi 

a) Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde 
araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları yapmak ve projeler geliĢtirmek,  

b) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili olarak çağdaĢ uygulama ve örnek 
projeleri izlemek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak, 

c) Hazırlanan projeler için ulusal ve uluslararası hibe, fon ve kredileri 

araĢtırmak,  

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve 

yetkilidir. 
10-4- Evrak Kayıt-ArĢiv Birimi 

a) Müdürlüğe gelen-giden evrakın, dosyaların ve diğer vesikaların 
kayıt, havale, zimmet ve dosyalama iĢlemlerini yürütmek. Tüm 

belgelerin konusu ile ilgili önceki belgeler ve dosyalar ile irtibatını 
tesis etmek,  

b) Müdürlükte yapılan tüm yazıĢmaların birer suretini konularına göre 
ayrı klasörlerde saklamak, 
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c) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve 

yetkilidir. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: 

Ortak Hükümler  
 

Gelen- Giden Evraka Yapılacak ĠĢlemler 

MADDE 11- 

a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Yetkili tarafından havale 

edilir.     Personel yapılması gerekli iĢlemleri zamanında ve 
noksansız yapmakla yükümlüdür. 

b) Gelen ve giden evrak ilgili kayıt defterine tarih ve sayılarına göre 

kayıt edilir.   Müdürlük dıĢına yazılan evrak zimmetle ilgili birime 
gönderilir. 

 

ArĢivleme ve Dosyalama 
MADDE 12- 

a) Müdürlükçe yapılan yazıĢmaların birer örneği konularına göre ayrı 
ayrı klasörlerde arĢivlenir. 

b) Dosyalama iĢleminde konularına göre gelen evrak giden evrak 

ayniyat demirbaĢ, genelge ve bildiriler dosyası ayrı ayrı düzenlenir. 
YazıĢmalar 
MADDE 13- 

Belediye Birimleri arasındaki yazıĢmalar müdürün imzası ile yürütülür. 
Belediye dıĢı yazıĢmalar BaĢkan ya da görevlendireceği BaĢkan 

Yardımcısının imzası ile yürütülür. Belediyeler dıĢ yazıĢmalarını doğrudan 
yapabilir. 

Yürürlük: 

MADDE 14- 
 Bu yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip, Belediye BaĢkanlığınca 

onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
Yürütme: 
MADDE 15- 

 
 Bu yönetmelik hükümlerini Anamur Belediye BaĢkanı yürütür. 

 
 

       02.05.2014 tarih ve 120 sayılı Belediye Meclis Kararı ile oluĢturulan 
müdürlüklerin ve görev alanında değiĢiklik olan Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 
Yapı Kontrol Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Kültür ve 
Sosyal ĠĢler Müdürlüğü, Spor ĠĢleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğünün 

çalıĢma yönetmelikleri OY BĠRLĠĞĠ ile KABUL edildi. 
 
 

 
 

   Mehmet TÜRE                        Uğur GÜNGÖR                     Cenk ATEġ                               
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      KARARIN ÖZÜ: Gündeme alınan sahil projesi ile ilgili görüĢme açılması. 
 

 

       KARAR: BaĢkan: 2012 Ekiminde bakanlığa sunduğumuz planların 
onaylanması ile bu iĢe baĢlandı. 2.900 metre bir mesafeyi kaplayan askeri 

kamptan cerenler dediğimiz yere kadar 2 adet spor alanı, genel projeye oranında 
yeĢil alan, 5 tane eğlence mekânı, kumsal alan sergi gösteri ve fuar alanı 2 adet 
caretta caretta izleme alanı yolları toplam 281.000 m2 bir alanı kaplıyor, bu proje 

bakanlık onayı ile 18 adet çeĢitli alanı kapsıyor. 
       Kanallar, 2 adet köprü ile geçiliyor, bakanlık onayı ile plan üzerinde ilk 

olarak duvar çalıĢması ile baĢlamıĢtık kamuoyunda proje baĢlamıĢ gibi bir algı 
oluĢtu o sadece duvarı dolgu yapabilmek için ilk çalıĢmaydı. Ġzin alınmadı diye 
Valilik tarafından durduruldu. Valilik tarafından eksik görülen ama, bizce eksik 

olmayan çalıĢmalar için yazıĢmalar devam ediyor. 
 

       Üyeden A.Ġlhan AYHAN söz alarak; Projeyi paylaĢtığınız için teĢekkür ederiz. 
Biz projeye karĢı değiliz, projenin Ģekline karĢıyız. Burası plaj olarak kullanılan 
yoğun bir yer, bu proje gözüküyor ama yeri bizce burası değil. Burası yapıldıktan 

sonra insanların denize girmesi imkânları kalmayacak, geçen financial tımes‘de 
bu kumsalların haberi yapıldı bu duvar bence çok kötü oldu, kötü niyetinizin 

olduğuna inanmıyorum ama 6 m2 lik dükkânlar bir sürü yer iĢgal ediyor. Bakanlık 
onay de vermiĢ olabilir ama bu projenin yapılacağı yerde yaĢayan insanlardan 
fikir alınabilir, meclisin veya diğer sivil toplum kuruluĢlarının görüĢü alınabilirdi. 

       Bence üzerinde tekrar düĢünülmeli, revize edilebilir, elimizde kalan en son 
bakir yerlerdir. 

 
       BaĢkan; Burada 8 büfe gözüküyor, zaten 5‘i var 5+8 değil eĢit aralıklarla 
olacak. Buralar vatandaĢın denize girmesine mani olmayacak, restoranlar büyük 

ve yüksek olmayacaklar, bu yapılan yerlerde kumsal yok. Sazlık ve bataklık var. 
 

       Üyeden Abdurrahman ÇETĠN söz alarak; eskiden okuduğumuz kitaplarda 
denizle yapılan inĢaat arasında belli bir mesafe olması gerektiğidir. Benim  
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korkum bu yapılan yerlerin iĢletmecileri tarafından iĢgal edilip vatandaĢların 
girmesi engellenir diye bu duvar biraz daha engin olsaydı daha iyi olurdu. 
 

 
      Üyeden Selahattin ÖZĠLĠCE söz alarak; Projeyi anlattığınız için teĢekkür 

ederiz. Ġnsanları cezbeden buranın kumsal ve sakin olması, ama bu projede çok 
uzun ve kalabalık gözüküyor. Ġnsanlar denize büfelerin ve bahçelerin olmadığı 
yerde denize giriyor. Bu projenin Anamur halkının denize girmesini 

engelleyeceğini düĢünüyorum. Ben bu kadar uzun bir proje olmasını doğru 
bulmuyorum. Büfeler Zabıta Müdürüne geçen Mecliste söylendi büfeyi 

kiralayanlar buraları iĢgal ediyorlar, bira içiyorlar denize girenleri rahatsız 
ediyorlar kimse bira içenlerin önünde denize giremezler. Ama orada planla duvar 

arasında bir fark bir sıkıntı var gibi burada yapılaĢma olmasının doğru olmayacağı 
kanaatindeyim, burada denize girilemeyeceği endiĢesindeyim. 
 

      Üyeden A.Ġlhan AYHAN söz alarak; Sahil düzenlemesine, buraların 
temizlenmesine bizde karĢı değiliz, bu projenin uygulanmasında uzun vadede 

sıkıntı olacağı kanaatindeyim. 
 
       Üyeden Yılmaz BULUT söz alarak; Burada tuvalet var mı yok mu bilmiyorum.  

 
       BaĢkan; 2 restoranın ve büfenin yanında 3 tuvalet var. 

 
       Üyeden Yılmaz BULUT söz alarak; Tuvaletlere biracıdan, röntgenciden 
yanaĢılmıyor. 

 
       BaĢkan; KonuĢmalardan ortaya 3 ana sıkıntı ortaya çıkıyor. 

                    1- Duvar yüksek, 
           2- Büfelerin 6 m2 den fazla geniĢlemesi önlenmeli 
                    3- Sivil toplum kuruluĢlarının görüĢünün alınması. 

 Bu gördüğünüz avam proje çalıĢmamız daha baĢlamadı, Proje Bakanlıktan gelen 
projeye uymak zorunda. 
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