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BAŞKANIN SUNUŞU;
Sevgili Anamurlular;
İlkeleri doğrultusunda; yeniliklere açık, modern g örünümlü, değerleri ışığı altında
geleceği tasarlayarak, tüm kamu hizmetlerini şeffaflık, katılımcılık, etkinlik, hesap verebilirlik
çerçevesinde yürüterek ve gerçekçi çözümler üreterek, çevresini ve kültürel dokusunu
koruyarak, Anamur sakinlerinin mutluluğu için hizmet etmek gibi bir misyona sahip olan
Belediyemizin 2016 yılına ait performansını belgeleyen faaliyet raporumuzu sunuyoruz.
2016 yılında Kent genelinde yaşam kalitesinin yükseltilmesi, kent dokusunun iyileştirilmesi,
sosyo-ekonomik, kültür ve spor alanlarında pek çok projeyi hayata geçirdik. İnsan odaklı
çalışmalarımızda kent halkımızın görüş ve düşüncelerine başvurduk.Katılımcı anlayış ile açıklığı
şeffaflığı ve hesap verebilirliği ilke edindik.
Belediyemiz stratejik planına uygun olarak yürüttüğümüz kentsel hizmetlerimizin anlatıldığı
2016 yılı faaliyet raporun oluşumunda katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma, desteklerini
esirgemeyen değerli meclis üyelerine ve her zaman çalışmalarımızı destekleyen ve bize güç
veren siz değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum.
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I- GENEL BİLGİLER

Anamur adını; ANEMURİUM antik kentinden almıştır. Latince olan ANEMURİUM
kelimesini açıklarsak, Anem: Burun, Ourium: Rüzgâr anlamına gelir ve yaz sıcağında
bile rüzgârın hiç kesilmediği bu kente “RüzgârlıBurun”denilir.
ANEMURİUM kent adı o devire ait bir liman listesinde geçtiği için şehrin Milattan
önce 4. Yüzyılda var olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Anamuryum

Mamure Kalesi

Türkler ise kente 11. ve 12. asırlarda gelmiştir. 12. yüzyılda kent Türk
egemenliğine geçmiştir.
Anamur'a gelen ilk Türk boylarının Orta Asya üzerinden İç Anadolu Bölgesi'ne,
daha sonra da Gülnar ilçesi üzerinden Anamur'a geldikleri araştırmalarla ortaya
çıkmıştır. Gelinen yollar ve yerleşim alanlarının adı Taşeli bölgesidir.
Taşeli yaylaları(Bölgesi) Mut, Silifke, Anamur ve Ermenek arasında bütün Akdeniz
sahil şeridini, kuşbakışı bir şekilde yukardan seyreder ve Toroslar üzerinde boylu
boyunca uzanır. Taşeli bölgesinin doğusu Silifke, kuzeyi Mut, batısı Ermenek, Güney

ucu ise Anamur ilçeleri ile çevrilmiştir. Bu dörtgenin içerisinde Taşeli yaylaları yer alır.
Bugün için bu yaylalarda Yörükler yaşamaktadır.
Tabiat ve Kültürel zenginlikleri bakımından oldukça zengin Anamur'da Köşekbükü
Astım Mağarası'nı, Titiapolis Antik Kenti, Mamure Kalesi'ni, Alaköprü'yü,
Anamuryum Antik Kenti'ni, Yaylalarını, Pullu Orman İçi Kamp Alanı'nı, Azıtepe'yi,
Atatepe'yi, Akcami'yi, Sahillerini, İskele'yi, Toroslar'ı,Dibek Alabalık Çiftlikleri'ni
ve Akdeniz'in en büyük yaylalarından biri olan Abanoz'u gezmenizi tavsiye ederiz.
Bu kadar değil tabi ki de, dünyanın en uzun (ve hala sonuna ulaşılamayan) Çukurpınar
düdeni de Anamur'da bulunmaktadır.
Anamur, Mersin ilinin en batısında yer alan Karaman ve Antalya illeri ile Manavgat,
Alanya ve Gazipaşa karayolu üzerinden Antalya’ya toplam 260 km uzaklığı vardır.
Anamur'un doğu ve batı kıyılarında dağlar yer yer denize dik inmektedir. Bundan
dolayı çoğu yerde deniz derindir ve plajlara rastlamak bir hayli güçtür. Melleç, Anıtlı
(kaledran) yerleşim yerlerinde doğal plajlar vardır. Anamur merkezde ise Pullu Orman
İçi Milli Parkı’ndan başlayan ve Anamurim’a (Anamur Burnu) kadar devam eden 17
kilometre uzunluğunda bir sahil ve plaj mevcuttur. Plajın her yerinde denize girilebilir.
İlçe ekonomisine büyük katkıları bulunan ormanlar 853 Km.2'lik bir yüz ölçüme
sahip
olup,
ilçe
yüzölçümünün
%
60'nı
teşkil
etmektedir.
Bugün ilçenin kurulduğu Çorak ovasının batısında Sultansuyu, Doğusunda Anamur
Çayı (Dragon) ilçenin iki önemli akarsuyudur. İlçenin iklimi karakteristik Akdeniz iklimi
olup, yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yıllık yağış toplamı 1032 m³'dür.
Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 75 gündür.
İlçemiz ekonomisi, büyük ölçüde muz ve çilek üretimine dayanır. Bacasız sanayi
kabul edilen tarımsal üretim faaliyeti, her türlü doğal, ekonomik sorunlara rağmen
çiftçilerimizce yapılarak ülkemiz insanının beslenme gereksinimi karşılanmaktadır.
Ayrıca tarım ürünleri, ihracat yoluyla ülkemize döviz girdisi sağlanmakta ve tarıma
dayalı sanayimizin hammaddesini oluşturmaktadır.
Anamur’da üreticiler kendi olanaklarını ve deneyimlerini devreye sokarak ithal
muzla rekabet edecek kalitede muz yetiştirmeye başladılar. Ekiliş alanları, verim,
üretim, kalite ve potansiyeli dikkate alındığında, Anamur ve yöresi muz üretimi
konusunda ilk isim olmaktadır. Doğal koşullarının sağladığı aroma, tad ve koku ile
Anamur muzu bir kalitenin simgesi olmakta ve dahası ülkemiz pazarlarında muz,
genellikle “Anamur muzu” adı altında pazarlanmaktadır.
1.7. Nüfus Durumu

ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLARI

Memiş Çavuş
1912 - 1916

Yusuf Efendi
1916 - 1920

Dr. Hayrettin
NASUHOĞLU
1920 - 1924

Ahmet Tahir
YAVUZ
1924 - 1940

Hamdi BAL
1940 - 1943

Abdullah Hamdi
Ferit DOĞAN
1943 -1945

Mustafa Rıfat
ERDEM
1945 - 1948

Osman
SİNANOĞLU
1948 - 1952

Esat
KARAKAYA
1952 – 1954

Mustafa IŞIK
1954 - 1955

Mehmet Hayari
DURDU
1955 - 1956

Hasan Adil
CENKÇİMENOĞLU
1956 - 1960

Tahsin SOYLU
1960 - 1963

Yalçın Kaya KILIÇ
1973 - 1977

Şevket ERKAN
1977 - 1980

Mustafa KIR
1980 - 1984

Süreyya ÇELİK
1994 - 2004

Mehmet Suphi ALP
2004 - 2009

Mehmet TÜRE
2009 - 2014

Kemal BAZ
1963 - 1968

Nuri SİNANOĞLU
1968 - 1973

Enis TURGAY
Hasan Adil
1984 - 1989
CENKÇİMENOĞLU
1989 - 1994

Mehmet TÜRE
2014 -

A- Misyon ve Vizyon
MİSYON
Anamur'u daha modern, yaşanabilir ve gelecek nesillere hak ettikleri şekilde
bırakmak, Anamur da ikamet eden vatandaşların yaşam kalitesini ve ekonomik
durumunu en üst seviyeye çıkarmak, en az maliyetle en çok hizmeti yapmak
için; sosyal ve kültürel atılımları ekonomik uygulamak ve denetlemektir.
VİZYON
Karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı, vatandaşın katılımını sağlayan, iletişimi
sağlam açıklık (saydamlık) ilkesine uyan, kamu yararı gözeten, eşitlik
hakkaniyet ve demokratik devlet ilkesine bağlı, hukuk devleti anlayışını
benimseyen, HALKIN BELEDİYESİ’ ni oluşturmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Belediyemizin yetki, görev ve sorumlulukları, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216
Sayılı Büyük- şehir Belediyesi Kanunu ile tanımlanmıştır.
Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14.
Maddesinde; Belediye mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekono- mi ve ticaretin geliştirilmesi
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in
üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.
Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını

yapabilir veya yap- tırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını
karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı,
bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent
tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunma- sını
sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.
Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör
spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör
spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve
antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapa- bilir.
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla
yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri
için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer
belediyeler için binde on ikisini geçemez.Hizmet- lerin yerine getirilmesinde öncelik
sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle
sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna
uygun yöntemler uygulanır.
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye
meclisinin kara- rı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562
sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

2. Belediyemiz Yetki ve İmtiyazları

Belediyemizin yetki ve imtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde
belirlenmiştir.
a.
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b.
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak,
belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
c.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin
veya ruhsatı vermek.
d.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e.
Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işlet- mek ve işlettirmek; kaynak sularını
işletmek veya işlettirmek.
f.
Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel,
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve
işlettirmek.

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
h.
Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak,
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı
aynî hak tesis etmek.
i.
Borç almak, bağış kabul etmek.
j.
Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili
mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya
bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l.
Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m.
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan
seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün
içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankala- rına, cezası ödenmeyerek
otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
n.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o.
Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan
diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm
alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;
bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri
almak.
p.
Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya
vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün
işleri yürütmek.
r. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı
Elektronik Haber- leşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis
edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik
haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim
belgesi vermek,
g.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret
Ulaştırma, Deniz- cilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına
rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır.
Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi ver- meye ve ücretini almaya
büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri
Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla
devredebilir; toplu taşıma hizmet- lerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme
veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000’i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık,
sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon,
doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalış- malarını faiz almaksızın on yıla kadar
geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında
yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştire- cek
projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı
dışında kullanıl- mamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler,
meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma
suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
tespit etmek ama- cıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886
sayılı Devlet İha- le Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları
hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve
kamu hizmet- lerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
5393 sayılı Belediye Kanunu yanı sıra kullanılmakta olan temel mevzuat listesi
sonraki sayfada ki gibidir.
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Anayasa
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Medeni Kanun
Borçlar Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
İmar Kanunu
İmar Affı Kanunu
Tapu Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kat Mülkiyeti Kanunu
Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Tebligat Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu
Çevre
Kanunu
Gecekondu Kanunu
Kıyı Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
UsulüUsul
Hakkındaki
Vergi
Kanunu Kanun
Gelir Vergisi Kanunu
Emlak Vergisi Kanunu
Belediye Gelirleri Kanunu
Toplu Konut Kanunu
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Kanun
İcra ve İflas Kanunu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik
Gayri
Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar
Yönetmeliği
3290 sayılı Kanun ile bazı maddeleri
değiştirilen
bazı maddeler
eklenen 2981
İmar Planı ve
Yapılması
ve Değişikliklerine
İmar
Kanununun
18.
Maddesi Dair
Ait
Esaslara
Dair
Yönetmelik
sayılı
Kanunun
Uygulanmasına
Uyarınca
Yapılacak
Arazi
ve Arsa Genel
Yönetmelik
Belediyelere
ve İl Özel
İdarelerine
Bütçe
Vergi Gelirlerinden
Pay
Düzenlemesi
ile İlgili Esaslar
Verilmesi Hakkında Kanun
Hakkında Yönetmelik

Dök.
No
2709
5216
4721
818
5237
6762
3194
2981
2644
2942
634
6570
5846
7201
2863
2872
775
3621
6183
213
193
1319
2464
2985
1593
3572
2004
25902
25208

25699
18916
2380

35

Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun

36
37
38
39
40
41

Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Emekli Sandığı Kanunu
Hayvanları Koruma Kanunu
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun

42

4568
4629
4688
3074
5502
5434
5199
5378

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin
Hafta Tatili
Hakkında
Kanun
Sosyal
Güvenlik
KurumuDair
Teşkilatı
Değiştirilerek
Kabulüne
KanunKanunu
Kamulaştırma Kanunu
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Kamu Konutları Kanunu
Sendikalar Kanunu
Tebligat Kanunu
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
Türkiye İş Kurumu Kanunu
Bilgi Edinme Kanunu
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt
KanunuSigortalar Kurumu Kanunu
Sosyal
Taşıt Kanunu
Sayıştay Kanunu
Ölçüler ve Ayar Kanunu
Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Hk.
Genelge
İhale
Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
bazı
kanun
ve kanun hükmünde
Harcırah
Kanunu
Bakanlıklar
arasıdeğişiklik
Ortak Kültür
kararnamelerde
yapılması
Komisyonu’nun Çalışma Esas ve
Geliştirme
ödenmesine
dair
Usulleri ile ödeneği
bu Komisyon
tarafından
Taşıtları
kamu görevlilerinin
Bakanlarsürebilecek
Kurulu Kararı
yurtdışında görevlendirilecek personelin
belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu
nitelikleri ile hak ve yükümlülüklerinin
Kararı
belirlenmesine ilişkin karar

3572
394
4947
2942
4077
2946
2821
7201
4688
4904
4982
2822
4958
237
832
3516
B.07.0 BMK.0.022115912
4734
5018
5436
6245
2003/5753
2005/8681
2006/10194

67

Devlet Muhasebesi Standartları
Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve
Esasları Hk. Yönetmelik

C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1Fiziksel Yapısı

Anamur Belediyesi hizmetlerini, 5 Başkan Yardımcısı, 17
Müdürlük,
Özel
Kalem
ve
Koordinasyon
Birimi
ile
gerçekleştirmektedir.
Belediyemiz iki ana hizmet binasından oluşmaktadır. Kültür
Sosyal İşler, Spor Müdürlüğü eski hizmet binasında, Makina İkmal
Müdürlüğü Garaj ve İtfaiye amirliği ek hizmet binasında, diğer
müdürlüklerin tamamı ise Yeşilyurt Mah. 29 Ekim Cad. No:5/A
hizmet binasında faaliyet göstermektedir.
Bunun yanısıra yine belediyemize bağlı hanımeli ihtiyaç
bankası, 2300m2 Sera, Dragon çayı kenarından 1 adet geri
dönüşüm tesisi, 1 adet çöp silosu, 1 adet fen işleri müdürlüğü
malzeme depolama alanı, Belediyemizce ihalesine yapılan Anamur
Belediyesi Sosyal Tesisleri, Meydan Kafe, Anamur Belediyesi
Sinema Salonu, Lütfi Özdemir Spor Tesisleri, Lütfi Kısakahyaoğlu
Konağı, Mini Çarşı hizmet alanlarından oluşmaktadır.
2Örgüt Yapısı

Belediyemizin, Anamur Turizm İnşaat Tarım Temizlik Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. mevcuttur.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar





Eşkom paket programı,
Resmi Gazete,
Seminerler ve Eğitimler
Kamu İhale Kurumu Sitesi ve diğer mevzuat siteleri

CİNSİ
BİLGİSAYAR MASA ÜSTÜ
Bilgisayar (Laptop)
Yazıcı (UTAX LP 3130)
Yazıcı (UTAX CD 5235)
Yazıcı (UTAX LP 5135)
Tarayıcı

4-İnsan Kaynakları

ADEDİ
8
1
2
1
1
1

KADRO ÇİZELGESİ (C-8)
NORM KADRO DOLU KADRO BOŞ KADRO
MEMUR
219
53
166
İŞÇİ
109
73
36
PERSONEL HAREKETLERİ (2016 yılı)
Emekli
MEMUR
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ

Nakil Gelen

Nakil Giden

Açıktan Atama İstifa Mevcut Durum
1
53

7
1

73
10

PERSONEL EĞİTİM DURUMU
İLKÖĞRETİM
MEMUR
İŞÇİ
SÖZLEŞMELİ

LİSE

5
39
-

YÜKSEKOKUL FAKÜLTE
13
30

-

13
1
3

22
3
7

5- SUNULAN HİZMETLER
5.1-Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Belediye Hizmet Binası bahçesine 5000 adet lale soğanı dikilmiştir.
Serada keselere dikilen 1000 adet lale soğanı da çamlı kavşağa dikilmiştir.
5.1.1

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.1.2.Belediyemize ait serada park ve bahçelere dikilmek üzere üretim
yapmak için toprak hazırlığı, fide torbası doldurma, çelik alma işleri ve üretim
yapılmıştır.2700 adet İskenderun kauçuğu,500 adet gül,100 adet cycas,150
adet sarmaşık,80 adet Atatürk Çiçeği,500 adet pikan cevizi üretimi yapılmıştır.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.1.3. Ergenekon Parkı, Esentepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi,
Sağlık Mahallesi ve Bahçe Mahallesi çocuk oyun parkları yenilenmiştir.

5.1.4.Çavuşpınarı Parkı Yenileme Yapım İşi İhalesi ile yapılan bank ve
pergolaların üstü; vatandaşların kışın yağmurdan yazın güneşten korunmaları
için shingle ile kaplanmıştır.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.1.5.Yeni
yapılan
ve
mevcutta
bulunan
çocuk
parklarına
ŞEHİTLERİMİZİN isimleri verilerek tabelaları yaptırılmış ve yerine monte
edilmiştir.

5.1.6Bankalar Caddesi Kültür Merkezi önü trafiğe kapatılan yola(Muşurup
Sokak) kent mobilyaları ve çiçeklik satın alınarak montajı yapılmıştır.16 adet
çiçekliğe 2 adet cycas, 8 adet 3 top, 8 adet de helezon limoni servi dikimi
yapılmıştır.
1.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR

2.

5.1.7.Kalınören Spor Tesisi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi
tamamlanmıştır.

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEKTİR
5.1.8. Kalınören Mahallesine
ağaçlandırılması yapılmıtır..

yapılan

Lütfi

ÖZDEMİR

Parkının

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEKTİR
5.1.9.Kardeşkentler Parkı Yapım İşi ihalesi yapılmış ve aynı yıl
tamamlanmıştır.

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEKTİR
5.1.10Bahçelievler Spor Parkı Yapım İşi ihalesi yapılmış, uygulama devam
etmektedir.

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEKTİR
5.2. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
5.2.1. Belediyemizin çalışmaları ve etkinlikleriyle ilgili görseller hazırlayıp,
Anamur içindeki billboard, raket ve megalight aracılığıyla duyurulmasını sağlamaktır.
Birim, Belediyemiz ve Anamur ile ilgili her türlü kitap, dergi, broşür, cd gibi
görsellerin hazırlığı ve tasarımını yapar.
Belediyemiz faaliyetlerinin duyurulabilmesi için tüm tanıtım ve iletişim çalışmaları
yapılarak, yazılı ve görsel medyada ve billboard ile raketler aracılığıyla Karşayada’da
farkındalık yaratılmaya çalışıl- maktadır. 2015 yılı içinde birimce yapılan çalışmalar
aşağıdaki gibidir.

TABLO
İÇERİSİNDEKİ
GÜNCELLENECEKTİR.
İşin Türü

BİLGİLER

Yıl
İçerisinde
Çalışma Sayısı

Yapılan

Billboard

60 çalışma

Raket

84 çalışma

Çitli Billboard

12 çalışma

Afiş

600 çalışma

Broşür

600 çalışma

Dış Mekan Çalışmalar
(Ağaç giydirme, bina giydirme, tahta pano, bayrak,
pankart, branda, kırgangıç, dakota, one vision, kutu, 3.000 çalışma
davetiye, katalım ve teşekkür belgesi, tebrik belgesi,
yaka kartı, karne, gazete ilanı, ajanda, el ilanı)
İnternet Facebook paylaşım çalışması

480

Twiter paylaşım çalışması

480

İnstagram paylaşım çalışması

480

TOPLAM

5.796 çalışma

5.2.2. Vatandaşlarımızın düğün, nişan ve cenaze gibi özel günlerinde
ihtiyaç duydukları masa, sandalye, çadır, ses sistemi gibi ihtiyaçlar Sosyal
Hizmetler Görevlilerimizce aksatılmadan devam edildi.

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEKTİR
5.2.3. Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Kırmızı Masa birimi
tarafından, vatandaşlarımızca yapılan her türlü istek ve müracatlarını en
kısa zamanda gerekli birimlere iletilerek ve çözümü sağlanmıştır.2016
yılında;
Fen İşleri Müdürlüğüne
: 284 adet müracat.
Zabıta Müdürlüğüne
: 233 adet müracat .
Temizlik işleri Müdürlüğüne : 217 adet müracat.
Yapı Kontrol Müdürlüğüne
: 28 adet müracat.
İmar Müdürlüğüne
: 78 adet müracat .
Park Bahçeler Müdürlüğü
: 177 adet müracat.

TOPLAM

: 1.017 ADET MÜRACAT

5.2.4. Anamurlu Şehitler Belgesel Filmi çekilere, ulusal ve yerel basına
servisi yapıldı.

5.3.2. Belediyemiz tarafından Anamur’da yeni doğan bebeklerimize 10
parçadan oluşan ve yeni doğan bir bebeğin ihtiyacı olan (eldiveninden,
zıbınına, beresinden, bataniyesine v.b) her şeyi kapsayan tam pamuktan
antialerjik hastane çıkışı setlerimizi hediye ederek vatandaşlarımızın mutlu
gününe ortak olduk.

5.4. Spor İşleri Müdürlüğü
5.4.1. Anamur Belediyesi tarafından Kalınören mahallesinde açılan
LÜTFİ ÖZDEMİR spor kompleksi tesislerinde 6-9 ile 10-14 yaş gurubunda
futbol akademisi faaliyete geçirilmiştir. Bu etkinliğimiz yılın 12 ayında sporcu
gençlerimize hizmet vermektedir.

5.4.2 Anamur Belediyesinin koordinesinde Mersin Büyükşehir
Belediyesinin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Mersin Uluslar arası
Bisiklet Turunun (Tour Of Mersin)122 kilometrelik ilk etabı Anamur-Ören
Mahallesinden start almıştır. Türkiye ile birlikte 10 ülkeden 13 takım 102
sporcu katılmıştır.

5.4.3
Anamur
Belediyesi
tarafından
Kurumlar
voleybol turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvaya 7 takım katılmıştır

Arası

( Anamur
Belediyesi, Devlet Hastanesi, Temad, Anamed Hastanesi, Valide Sultan MTAL, Ziraat Odası,
Kükürlüler Derneği)

FOTOĞRAF DEĞİŞTİRİLECEKTİR
5.4.4. Anamur Belediyesi Uluslar arası 10. Kültür ve Muz Festivali
kapsamında sörf, yüzme,kano,masa tenisi,Anamur için pedal çevirelim,plaj
voleybolu ve engelliler dart yarışmaları gerçekleşmiştir.

5.4.5. Kalınören Spor Kompleksinde “Polis Özel Harekat Hazırlık Kursu”
açılmıştır. 79 kursiyerin katıldığı kursumuzda 45-50 arasında kursiyer
sınavlarda başarılı olmuştur.

5.4.6. Anamur Belediyesi tarafından ‘Şehit Ömer Halisdemir Kurumlar
Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’ düzenlenmiştir. (Anamur Belediyesi, Kalınören
Mahallesi, Meski, Vakıfbank Ortaokulu, Cezaevi, Esnaf ve Sanat Kredi Kooperatifi,
Anamed, Devlet Hastanesi, Özel Uğur Anadolu Lisesi olmak üzere dokuz (9) takım
katılmıştır.)

5.4.7. Anamur Belediyespor futbol takımımız Mersin Amatör Futbol
Liginde Süper Amatör Kategorisinde, Genç Takımlarımız U-19, U-16, U13
yaş kategorilerinde ilçemizi temsil etmişlerdir.

5.5. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Not1: Envanterde bulunan tüm bilgi işlem malzemeleri listesi
aşağıdaki örnekte olduğu gibi İdareye ilişkin fiziksel yapının
içerisine eklenecektir.

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılmakta Olan Yazılım ve Programlar
Microsoft Windows Server 2003

VMware vSphere

Toplu SMS Yazılımı

Microsoft Windows Server 2008 R2

NetCad

QMatik Numaratör Yazılımı

Microsoft Exchange Server 2010

Bilgi İşlem Yönetim Sistemi

Kodak Imaging

Microsoft Windows XP Professional

Adobe Illustrator

SIS Programı

Not2: Envanterde bulunan tüm araçların listesi aşağıdaki
örnekte olduğu gibi İdareye ilişkin fiziksel yapının içerisine
eklenecektir.

TAŞITLAR
AĞIR TİCARİ ARAÇ

50 adet

AMBULANS

1 adet

ARAMA KURTARMA ARACI

1 adet

BİNEK ARAÇ

7 adet

CENAZE ARACI

2 adet

.
5.5.1.Anamur Belediyesi bünyesinde tüm müdürlüklerin personele dayalı
hizmet alım ihalesi gerçekleştirilerek,hizmet alımlarına ilişkin hak ediş
ödemeleri takip edilmiştir.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.5.2. Anamur Belediyesi bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin
envanterinde bulunan araçların akaryakıt, madeni yağ ve dış lastik alımları
gerçekleştirilmiştir.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.5.3. Anamur Belediyesi bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin
doğrudan temin, ihale, kiralama ve 2886 sayılı devlet ihale kanunu
kapsamında giren hertürlü işlemlerin sekreteryası müdürlüğümüz tarafından
yapılmıştır. 2016 yılında toplam aşağıda detayları belirtilen çizelgede tedarik
faliyeti gerçekleştirilmiştir.

TABLO EKLENECEKTİR

5.6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FEN

İŞLERİ

MÜDÜRLÜĞÜNCE

AŞAĞIDA YAPILAN FAALİYETLER
YUKARIDA ÖRNEKTE OLDUĞU GİBİ
DETAYLI
OLARAK
ÖNCE
AÇIKLAMASI
YAPILACAK
DAHA
SONRA HER FAALİYETİN ALTINA EN
AZ 2 ADET USULÜNE UYGUN
OLARAK
DÜZENLENMİŞ
FOTOĞRAFLAR EKLENECEKTİR
1- Tahsin Soylu Caddesine Aydınlatma yapılmış olup , ihale
bedeli KDV dahil 277.742,00 TL ‘dir.
2- Eski Meydana Müzikli Animasyonlu Havuz yapımı için
malzeme alınması ihale bedeli KDV dahil 205.379,00 TL
‘dir.
3- Anamur Şehir Merkezindeki Cadde ve Sokaklara Kaldırım
yapılmıştır. İhale bedeli KDV dahil 443.680,00 TL ‘dir .
4- Köşekbükü Mağarası ve Çevresi Yenileme İşi İhale bedeli
KDV dahil 731.600.00 TL ‘dir.
5- Anamur İlçesindeki Mahallelere Parke yapılması, ihale
bedeli KDV dahil 512.120,00 TL ‘dir.
6- İlçe sınırları içerisindeki gerekli yerlere 2550 metre büz
konulmuştur. İhale bedeli KDV dahil 180.733,52 TL ‘dir.
1- Sanayi sitesi ile Dağdelen kireç imalathanesi arasındaki
kanala, KDV dahil 60.000,00 TL bedelinde menfez
yapıldı.
2- Kaldırımlarım alt yapısı için 3500 ton, KDV dahil
56.581.00 TL bedelinde filler malzemesi alındı.
3- 23 Nisan Caddesi, Sağlık Grup Başkanlığı Batısı, Eski
Meydana havuz için ve Çeltikçide bulunan dereye 351
m3, KDV dahil 39.887,00 TL bedelinde beton
dökülmüştür.
4- Çarıklar mahallesinde bulunan Aş evine, KDV dahil
10.738,00 TL bedelinde sundurma yapılmıştır.

5- Lale Mahallesindeki Namazgah gölgeliği yapılmış olup,
KDV dahil bedeli 10.620,00 TL ‘dir.
6- Uçarı Mahallesine Cami Şadırvanı ve tuvaleti yapımı
için, KDV dahil bedeli 3.228,00 TL’dir .
7- Bankalar Caddesi yürüme yoluna 164 m, KDV dahil
59.217,00 TL değerinde mazgal alınmıştır.
8- Tahsin Soylu Caddesi, Akarca Mahallesi ve Teniste
Mahallesine oturaklı kamelya ve masa konulmuş olup,
bedeli KDV dahil 41.654,00 TL ‘dir.
9- Cumhuriyet meydanına ve Belediye Binası önüne havuz
malzemesi alınmış olup, bedeli KDV dahil 42.975,00
TL’dir.
10Yeni Cumhuriyet meydanında bulunan havuzun
etrafına 37 m korkuluk yapılmış olup, bedeli KDV dahil
6.400,00 TL ‘dir.
11Muşurup Sanat Sokağı merdiven ve Ziraat Bankası
karşı duvarı tadilat yaptırılmış olup, bedeli KDV dahil
33.055,00 TL ‘dir.
12Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç olan yerlere
kullanılmak üzere 2800 m bordür alınmış olup, bedeli
KDV dahil 23.458,00 TL’dir.
13Yeşilyurt
Mahallesi
401,417,418,419
Sokak,
Güzelyurt Mahallesi 1439 Sokak, Sağlık Mahallesi
708,709 sokak ve Atatürk Bulvarından sökülen kaldırım
tuğlaları
döşenmiş
olup,
KDV
dahil
bedeli
29.087,00TL’dir.
14Havuz yapımında 5,5 ton Q12 lik Nervürlü demir
alınmıştır. Bedeli KDV dahil 12.071,00 TL’dir.
15Fen Lisesi, Yüksekokul ve Tokiye 6 adet kamelya
yapılmış olup, bedeli KDV dahil 25.167,00TL’dir.
16Belediyemiz bünyesinde ihtiyaç olan yerlere
kullanılmak üzere, 2500 torba çimento alınmış olup,
bedeli KDV dahil 24.455,00 TL ‘dir.
17Havuz yapımı için 54.021,00 TL değerinde malzeme
alınmıştır.
18Sanayi Sitesi girişine KDV dahil bedeli 59.826,00 TL
değerinde menfez yapılmıştır.

19Muşurup Sanat Sokağına aydınlatma malzemesi
alınmış olup, bedeli KDV dahil 34.943,00 TL ‘dir.
5.7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

NOT : Envanterde bulunan tüm TAŞINMAZLARIN listesi
aşağıdaki örnekte olduğu gibi İdareye ilişkin fiziksel yapının
içerisine eklenecektir.
TÜRÜ

BİRİM (Metrekare/Adet)

AÇIKLAMA

HİZMET BİNALARI
Yeni Belediye Hizmet Binası

1.264 m²

Bahriye Üçok Bul. No:5 Karşıyaka

Şantiye

3.963 m²

Coşkun Şahin Sk. No:129 Örnekköy

2. Hizmet Binası (Zabıta Binası)

434 m²

6111/1 Sk. No:31 Dedebaşı

5.7.1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2016 yılı içerisinde
Yapı ruhsatı : 166 adet,Yanan yıkılan ruhsatı : 36 adet,Temel vizesi : 160
adet,Sera izni : 207 adet,Plan tadilat dosyası : 13 adet,İmar Çapı : 285
adet,Encümen gündemleri : 132 adet,Meclis gündemleri : 45 adet,Plan ve
plansız alanlarda kabul edilen ifraz – tevhit uygulamaları : 125 adet,Yapımına
karar verillen 3194 sayılı imar kanunun 18. Maddesi uygulamaları : 3
adet,Kamulaştırma kararları : 2 adet,Halihazır harita kabul ve onayı : 2
adet,kaçak sera ölçümleri : 165 adet,Kaçak yapı ölçümleri : 59 adet,Yol ve
sınır ölçümleri : 77 adet,Çarıklar / Kocadut Mahallesi 194 ada 146 parselin
Anamur Belediyesi adına bağışının kabulü gerçekleştirildi.
Saray Mahallesi 146 ada 1 – 2 parsellerin kamulaştırma işlemi (Devam
Etmekte),Saray Mahallesi 154 ada 1 – 2 parsellerin kamulaştırma işlemi
(Devam etmekte),Yalıevleri Mahallesi 647 ada 5 parsel üzerinde bulunan
Anamur Belediyesi adına kayıtlı hissenin satış işlemi gerçekleştirildi.
Bahçe Mahallesi 664 ada 7 parsel üzerinde bulunan Anamur Belediyesi
adına kayıtlı hissenin satış işlemi gerçekleştirildi,Yeşilyurt Mahallesi 566 ada
5 parsel üzerinde bulunan Anamur Belediyesi adına kayıtlı hissenin satış
işlemi gerçekleştirildi,
Nasreddin Mahallesi 104 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kurumlar arası
devir işlemi ile Anamur Belediyesi adına geçirilmesi sağlandı. Nasreddin

Mahallesi 1178 parsel sayılı taşınmazın kurumlar arası devir işlemi ile Anamur
Belediyesi adına geçirilmesi sağlandı
25 mahallenin giriş – çıkış yönlerini gösteren tabela çalışması yapıldı.
“5.7.2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2016 yılı yapılan planlar;
Konu

Performans Göstergesi
Revizyon – Anamur – İlave
Revizyon – Ören – İlave

İmar planları
Revizyon – Çarıklar – İlave
Revizyon – Bozdoğan – İlave
Revizyon – Anamur – İlave
Jeolojik

rapor
Revizyon – Ören – İlave

–
Revizyon – Çarıklar – İlave
Halihazır
Revizyon – Bozdoğan – İlave
İmar
uygulamaları

İmar Planı bulunan tüm
alanlar

Gerçekleştirme Düzeyi – Gerçekleşmeme
Nedenleri
Anamur – Ören – Bozdoğan – Çarıklar Revizyon ve İlave
İmar Planlarında 1 / 5000 ölçekli planların yetki ve
sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde,
1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise Anamur
Belediyesinin yetki ve sorumluğunda olması nedeniyle
çalışmaların Mersin İli bütününde olması ile birlikte sürecin
2019 yılı sonuna bitirilmesi hedeflenmiştir.
Anamur – Ören – Bozdoğan – Çarıklar Revizyon ve İlave
İmar Planlarında 1 / 5000 ölçekli planların yetki ve
sorumluluğu Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde,
1/1000 ölçekli uygulama imar planının ise Anamur
Belediyesinin yetki ve sorumluğunda olması nedeniyle
çalışmaların Mersin İli bütününde olması ile birlikte sürecin
2019 yılı sonuna bitirilmesi hedeflenmiştir.
Belediyemiz öncelikleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Kamulaştırma

İmar Planı bulunan tüm
alanlar

Ruhsatlandırma

Planlı – Plansız Bütün alanlar

Vatandaş müracaatları doğrultusunda kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde süresi içerisinde
gerçekleşmektedir.

Numarataj Bilgisi

Planlı – Plansız Bütün alanlar

Vatandaş müracaatları doğrultusunda kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde aynı gün içerisinde
gerçekleşmektedir.

İmar Planı
Tadilatı – İlave
Plan Teklifleri

Planlı – Plansız Bütün alanlar

Mekansal planlar yapım yönetmeliği, imar kanunu
yönetmeliği, ilgili yönetmelikler çerçevesinde
değerlendirilip meclise havalesi yapılmaktadır.

Arazi Ölçüm
İşlemleri

Planlı – Plansız Bütün alanlar

Temel vizeleri, kaçak yapı ölçümleri, yol ölçümleri … vb ile
birlikte birimler arası talepler doğrultusunda günlük ve
haftalık olarak gerçekleştirilmektedir.

Belediyemiz öncelikleri ve mali yapısı doğrultusunda
yapılmaktadır.

5.8. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5.8.1. Anamur Belediyesi 10. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali ve 3.
Anamur Tarım ve Gıda Fuarıi yapıldı. 26-29 Ekim 2016 tarihlerinde 4 gün

süren yaklaşık 100 firma ve STK’ların stand açarak katıldığı, yaklaşık 30.000
ziyaretçi alan Anamur 3. Tarım ve Gıda Fuarı düzenlendi

5.8.2. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Anamur Belediyesi tarafıdan
ortaklaşa proje kapsamında Kaşdişlen Cemevi ve Kültür Merkezi açılarak
faaliyete geçirilmiştir.

5.8.3. Anamur Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Mehteran Takımı ile
Halk Oyunları ekiplerimiz, Mersin ve bölgemizde ki Belediyelerinin festival,
fuar, açılış vb. kültürel aktivitelerine 2016 yılı içerisinde 50 katılım
gerçekleştirmiştir.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.8.4.Mersin Yenişehir Fuar Merkezi’nde düzenlenen Mersin 11. Tarım,
Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nda Anamur Belediyesi standı açılarak ilçemizin
tanıtımı yapıldı. Alanya Uluslar arası Turizm ve Sanat Festivali’nde Yörük
Çadırı Kurularak ilçemizin tanıtımı yapılmıştır.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.8.5.Sosyal Projeler kapsamında, İlçemiz köylerinde yaşayan yaklaşık
1500 bayan ile rehabilitasyon merkezleri ve ihtiyaçlı ilkokul öğrencilerinden
oluşan 250 kişilik öğrenci grubu otobüslerle sinemaya getirilerek film izlettirildi.

2. FOTOĞRAFEKLENECEKTİR
5.8.6.18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Çanakale Zaferi anısına, ilçemizde
ortaokul seviyesinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 50 öğrencimiz 3 günlük
Çanakkale turuna gönderildi.

2. FOTOĞRAFEKLENECEKTİR
5.8.7.Yeni Cumhuriyet Meydanı’nda Nevruz Etkinliğİ, Aşık Devai Halk
Konseri ve Gençlik Şöleni düzenlendi.

5.8.8. Anamur Yaz Etkinlikleri ve Alışveriş Günleri etkinliği düzenlenmiştir.

2. FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.8.9.Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Anamur Belediyesi iş birliğinde
Abanoz Yaylasında Karakucak Güreş Müsabakaları yapıldı. Her dal için
yarışan sporculara toplam 13 altın ödülü verildi.

2. FOTOĞRAF EKLENECEKTİR
5.8.10.Kalınören Lütfi Özdemir Spor Kompleksi açılışı ve Yalçı Dağı
Çevresi 1. Köy Şenliği düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında tesiste bulunan
her kamelya bir köye tahsis edilmiş, köylerimizin kültürel mirası olan ürünler
buralarda sergilenmiştir. Aynı günün akşamı Halk Konseri düzenlenmiştir.

PROGRAMA AİT RESİMLER EKLENECEK

5.8.11.Hanımeli İhtiyaç Bankası yardımları dışında, ilçemizde ki ihtiyaç
sahibi yaklaşık 100 aile haftalık ziyaretlerle tespit edilerek ihtiyaçları
belirlendi. İhtiyaçlar hayırsever vatandaşlarımız aracılığı ile giderildi.

5.8.12. Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen kurslar
kapsamında 22 Dalda 18 usta öğretici ile 781 kursiyer ücretsiz kurs
görmüştür.

5.8.13.
İlçemizde
görev
yapan
sağlık
çalışanları
ile
öğretmenlerimizin günleri kutlanmıştır. (Hemşireler, Doktorlar, Eczacılar,
Öğretmenler)

5.8.14. Trafiğe kapatılan Muşurup sanat sokağında her hafta
müdürlüğümüzce bir faaliyet düzenlenerek halkımızın katılımı sağlanmıştır.

5.9. Muhtarlik İşleri Müdürlüğü;

5.9.1. İlçemizdeki yardıma muhtaç ailelerimize üç ayda bir olmak üzere
toplam 135 ailemize “Hilal Kart” çalışması yapıldı.Proje tamamlanana kadar
her ay gıda paketi dağıtımı yapıldı. Ayrıca 2016 yılı içerisinde 186 kişiye maddi
yardım yapılmıştır.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR.
5.9.2.Mahallerimizin cami ve okullarına yapılan destek kapsamında,
Boğuntu mah. camisine halı yıkama /süpürme makinası, Güngören mah.
okulumuzun anasınıfının zeminine halı döşemesi ve kamelya yapılarak
öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

FOTOĞRAF EKLENECEKTİR.
5.10. Plan ve Proje Müdürlüğü;
1-Mesire ve Dinlenme Yeri Projesi:
Anamur’da uygun görülen 3 farklı yerin mesire alanı olarak ayrılması için
Orman İşletme Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış olup, Esentepe mağara
bölgesi mesire alanı ilk olarak projelendirilmeye başlanılmıştır. Projenin izin
tahsis durumu takip edilmekle birlikte görsel modelleri hazırlanmıştır.
Esentepe mağara bölgesinin mesire yeri uygulama projesi çizilmektedir.

2-Atatepe Projesi:
Atatepe ’nin restoran, düğün vb. etkinliklerin yapılabileceği çok amaçlı salon,
dinlenme ve rekreasyon alanları gibi işlevleri içeren bir sosyal merkez haline
getirilmesi ve aktif kazanımının sağlanması için bir çalışma başlatılmış olup
uygulama projelerinin çizdirilmesi için ülke çapında bir yarışma
düzenlenmiştir.
Yarışma 29.12.2014 tarihinde sonuçlandırılmış olup 10.01.2015 tarihinde tüm
projeler sergilenmiştir. 1.seçilen projenin uygulama projesi çizimleri
tamamlanmış ve yaklaşık maliyet dosyası 2016 yılına güncellenmiştir.

3-Belediye Öğrenci Yurdu Projesi:
Yurt projesinin mimari ve uygulama projeleri yaklaşık maliyet dosyaları ihale
ile hazırlatılmıştır.

4-Anamurlu Şehitler Parkı Projesi:
Taslak çizimler tamamlanmış olup uygulama projelerinin hazırlanmasına
başlanmıştır.

5-Her Mahalleye Spor ve Çocuk Parkı Projesi:
Yeni Büyükşehir Belediyesi Yasası’na göre mahalle kapsamına giren
köylerden başlanarak her mahallede spor ve çocuk parkı yapılması için yer
tespiti çalışmalarına başlanmıştır. Çeltikçi Mahallesi ve Kalınören
Mahallesinde tespit edilen yerler için projeler tasarlanmıştır.

6-Yaşayarak Öğrenme Merkezi Projesi:
Orman İşletme Müdürlüğü’ne mesire alanı olarak ayrılması için talep edilen
alanlardan bir tanesi “Yaşayarak Öğrenme Merkezi” olarak kullanılması
planlanmaktadır. Uygun yer bulunması ardından projelendirme aşamasına
geçilecektir.

7-Huzurpark Projesi:
Proje genel kapsamda rekreasyon ve dinlenme yeri olarak tasarlanmaktadır.
Proje tasarım aşamasındadır.

8-Çarıklar Mahallesi Park Projesi
Avan proje tasarımları tamamlanmıştır. Uygulama projeleri idaremizce
hazırlanmaktadır.

9-9 adet Cami için tadilat Projesi

9 adet Caminin tadilat projeleri hazırlatılmış ve yaklaşık maliyet dosyaları ile
birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesine Teslim edilmiştir.

10-Köprü Projeleri
İhale ile 8 adet Araç köprüsü için uygulama projeleri hazırlatılmıştır.

11-Organik Pazar Yeri Projesi
Üretici Köylülerin direk olarak müşteri ile buluşacağı Pazar yeri Projesi
hazırlatılmaktadır.

12-Huzurevi Projesi

Mimari ve uygulama projeleri hazırlatılmaktadır.

13-Kaşdişlen Camisi Projesi
Uygulama projeleri ve yaklaşık maliyet dosyaları hazırlatıldı.
14-Sanayi Camisi Projesi
Uygulama projeleri ve yaklaşık maliyet dosyaları hazırlatıldı.

) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde 177 Adet İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmiştir.
2) Ruhsat harcı m²’si 1,00 TL.’dir
3) İlçe Emniyet Müdürlüğünden ve İlçe Jandarma Komutanlığından gelen resmi
yazılar sonucu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanunun 1.Maddesine göre
İlçemizde faaliyet gösteren, bazı umuma açık işyeri işletmecilerine Belediye
encümenince 22 adet idari para cezası verilmiştir.
4) 10.08.2015 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/9207 karar
sayılı yönetmeliğine göre açılması izne bağlı Sıhhi Müessese Ruhsatı, Umuma
Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri, Gahri Sıhhi Müessese Ruhsatları

1) Temizlik ve çevre koruma müdürlüğü tarafından 2016 yılı içerisinde Çöp

konteynırı ihalesi yapılmıştır. 450 adet çöp konteynırı alınmıştır.Eksik olan yerlere
tamamı dağıtılmıştır.
2) Şehir içi çöp toplama işi 5 adet toplama aracı ile yapılmaktadır. Merkezden
toplanan çöpler çöp silosuna dökülerek daha sonra 4 adet çöp nakil aracı ile
Kaş yaylasındaki çöp toplama alanına günlük rutin bir şekilde taşınmaktadır.
3) 1 adet yer süpürme aracı ile parke olan cadde ve sokakların temizliği
yapılmaktadır.
4) Yer süpürme aracının giremediği yerlerde temizlik personeli günlük rutin bir
şekilde temizlik yapmaktadır.
5) Sanayi içindeki çöp biriktirme siloları düzenli olarak her hafta alınıyor.
6) Kaş Yaylasındaki depolama sahasının kışlık bakımı ve topraklama işlemi
yapılmıştır. (Büyük Şehir ve Belediyemizin imkanları ile)
7) 33 LT 058 plakalı Traktörle 2 işçimiz rutin bir şekilde, Park bahçe artığı, moloz,
inşaat artığı ve evsel atıkları (mobilya, beyaz eşya vb.) toplamaktadır.
8) Mevcutta eskiyen tadilat gerektiren çöp konteynırları ve çöp kovaları
yenilenmiştir.
9) Cumartesi ve Salı pazarında, ayrıca Çarşamba günleri Vakıfbank karşısında el
emeği ile yapılan ürünlerin satıldığı yerde çöp poşeti dağıtımı rutin olarak
yapılmaktadır.
10) Salı, Cumartesi ve Perşembe halk pazarının temizliği rutin bir şekilde
yapılmaktadır.
11) Yaz sezonunda Çarşamba ve Cuma günleri yaylalarda kurulan Pazar
yerlerinin temizliği yapılmaktadır. (Çarşamba günleri Abanozda, Cuma günleri
Akpınar Yaylasında)
12) Yayla sezonunda yayla yollarının temizliği yapıldı.
13) Ambalaj atıkları tesisi ile koordineli çalışılarak çöp toplama hizmetinin belli bir
kısmı şirket tarafından yapılmaktadır.
14) Kurban Bayramında, 25.000 Adet poşet dağıtımı yapılmıştır.
15) Çöp konteynırları aylık rutin bir şekilde dezenfekte edilmiştir.
16) Yaz sezonunda Sahilin temizliği günlük rutin şekilde yapılmıştır.
17) 1 adet yaprak üfleme makinası alınmıştır.

1) Yazı İşleri Müdürlüğüne bu tarihler arasında 5376 resmi evrak gelmiştir..
2) Yazı İşleri Müdürlüğünden bu tarihler arasında 14116 adet evrak gitmiştir.
3) Yazı İşleri Müdürlüğüne bu tarihler arasında 2618 adet dilekçe gelmiştir.
4) Yazı İşleri Müdürlüğünden bu tarihler arasında 1897 adet taahhütlü posta
gitmiştir.
5) Yazı İşleri Müdürlüğünden bu tarihler arasında 1852 adet adi posta gitmiştir.

6) 168 Adet Meclis kararı alınmıştır.

- Belediye Meclisi, Encümeni ve Başkanının aldıkları kararları ve sözlü
emirleri yerine getirmek.
- Ruhsat ve işgal denetimleri yaparak, sonuçlarını takip etmek.
- Kültürel etkinliklerde aksatılmaksızın görev almak.
- Sözlü, Yazılı ve telefon ihbarı ile alınan şikayetleri anında değerlendirilerek,
olumlu veya olumsuz cevap vermek.
- Dilenci denetimleri ile ilçe genelinde dilencileri az olmasına rağmen takip
etmek.
- Şehiriçi Trafik düzenleme çalışmaları, ihtiyaç hasıl olması veya Emniyet
Müdürlüğünden gelen raporlar doğrultusunda sürdürmek.
- Canlı hayvan pazarı ve Semt pazarlarında düzenli bir şekilde kontrol ve
denetimi sağlamak.
- 4207 sayılı Tütün mamulleri tüketim kontrolündeki komisyonda üye
bulundurarak neticeleri takip edilmektedir.
- Belediyemiz birimleri ve Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde
çalışmalarımızı devam edilmektedir.
- 5826 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 81. maddesine göre hazırlanan
ve 06.11.2011 tarih ve 25635 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe
giren Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
gereği oluşturulan İl Denetim Komisyonuna Üye bulundurarak neticeleri takip
edilmektedir.
Her hafta fırınların çıkarmış oldukları ekmekler fırınlarda ve abone
bakkallarda tartılarak evsaf ve gramaj kontrolü yapılmakta olup, günlük
kontroller dışında diğer esnaf ve iş yerlerinde ayda 1 (bir) kez genel kontrolleri
yapılıp yaya kaldırımı işgal eden, Ruhsatsız iş yeri çalıştıran ve iş gömleksiz
personel çalıştıran, çevresini kirleten esnaflar önce şifahi sonra yazılı uyarılıp,
uyarılara rağmen eksikliklerini gidermeyenlere cezai işlem uygulanmaktadır.

Turizm sezonunda turistlere ve tatilcilere verilen hizmetlerin daha verimli
olması için İlçenin kıyı şeridinde İskele Mahallesinde zabıta noktası
oluşturularak saat 08.00–24.00 arasında zabıta hizmeti verilmektedir.

Trafik zabıtası birimimiz olmamakla birlikte trafiğin yoğun olduğu
yerlerde trafik akışını düzenlemek için gerekli önlemleri almaktayız.

1. Milli Bayramlarda Anıt çevresinde gerekli tedbirler alınarak bayrak
süslemesi ve ses düzeni için gerekli tüm önlemler alınarak zabıta
hizmeti verilmiştir.
2. Dini bayramlarda halkın mezarlığa rahat girip çıkmaları ve düzeni
sağlanmakta ve gerekli zabıta hizmeti verilmektedir.
3. Belediyemiz Zabıtası Belediyemizin diğer birimleri ile irtibat kurarak
birimlerle ilgili işler tespit edildiği an, ilgili birimler haberdar edilip,
Belediyemiz hizmetlerinin süreklilik içerisinde yürütülmesine yardımcı
olunmaktadır.
4. İlçemizde Belediyemizce düzenlenen Sosyal etkinliklerin ve diğer
kurumların düzenlemiş olduğu etkinliklerin Belediyemiz tarafından
yapılması gereken bölümlerin daha koordineli ve düzenli yürütülmesi
için yardımcı olunmaktadır.
5. İlçemizde kurulmakta olan Cumartesi, Salı ve İskele Mahallesinde
kurulan Perşembe pazarlarında gerekli düzenlemeler yapılarak zabıta
hizmeti verilmektedir.
6. İlçemize dışarıdan gelen dilencilere gereken müdahale yapılmış olup,
kontrollerimiz devam etmektedir.
7. İlçemizde faaliyet gösteren okul kantinleri, gıda imalathaneleri, lokanta,
fırınlar vb. işyerlerinde denetimler yapılmış olup, kontrollerimiz devam
etmektedir.

8. Yasak olduğu halde Belediyenin gösterdiği yer dışında inşaat atık ve
molozları atanlara karşı gerekli uyarılar yapılmış olup, bu yerlere uyarı
levhaları konulmuştur.
9. İlçemiz sınırları içerisinde gerekli olan kavşaklara, okul önlerine, trafiğin
yoğun olduğu yerlere uyarı levhaları dikilmiştir.
10. İlçemiz sınırları içerisinde Belediyemizce verilen hizmetler
doğrultusunda Anons Sistemi arızaları giderilmiş vatandaşlarımızın
anonsları daha rahat duyması sağlanmıştır.
11. Geri Dönüşüm Sistemi kapsamında yasak olduğu halde şehir içinde
hurda toplayan, satış yapan arabalara gerekli müdahaleler yapılmış
olup denetimlerimiz devam etmektedir.
12. Kenar mahallelerde hayvancılık yapan şahıslara gerekli müdahale
yapılmış olup kontrollerimiz devam etmektedir.

13. Cadde, sokak, meydan ve özellikle Rauf Denktaş Parkında yaz
sezonu boyunca bu yerlerde bulunan her türlü eser ve eşyaların
korunması için zabıta hizmeti verilmiştir.
14. 26-29 Ekim tarihleri arasında tarım ve gıda fuarı etkinlikleri yapılmış
olup gerekli süsleme işlemleri yapılmış, güvenlik önlemleri alınmıştır.
15. 1 Haziran – 1 Ekim arası İskele bölgesinde ve yaylada Zabıta
hizmetlerimiz vatandaşımızın huzur ve güveni için devam etmektedir.
16. İlçemiz cadde ve sokaklarda şehir trafiğini düzenlemek için 845
araçlık parkomat uygulaması devam etmektedir.
17. 1608 sayılı kanunun 2.maddesine göre Belediye Zabıta Yönetmeliği
ve Zabıta Talimatnamesi gereğince 170 adet ceza yazılmıştır.

18. 5326 sayılı kanun gereğince 112 adet ceza yazılmıştır. 5957 sayılı
kanun gereğince 10 adet ceza yazılmıştır. Toplam: …292….. adet ceza
düzenlenmiştir.

